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�أجرت 72,388 فح�صا ك�صفت عن 679 �إ�صابة 
ال�شحة تعلن �شفاء 813 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي -وام:

متا�سياً مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع 
االكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات  نطاق  وزي���ادة 
املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد 
الوزارة  اأعلنت  وع��زل��ه��م،  لهم  واملخالطني   19 كوفيد 
االأربع  خ��ال  ج��دي��دا  فح�سا   72،388 اإج��رائ��ه��ا  ع��ن 
والع�سرين ال�ساعة املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع 
الطبي.  الفح�س  تقنيات  واأح����دث  اأف�����س��ل  ب��ا���س��ت��خ��دام 
الدولة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف  و�ساهم 
وت��و���س��ي��ع ن��ط��اق ال��ف��ح��و���س��ات ع��ل��ى م�ستوى ال��دول��ة يف 
الك�سف عن 679 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حاالت م�ستقرة 
وتخ�سع للرعاية ال�سحية الازمة، وبذلك يبلغ جمموع 

احلاالت امل�سجلة 85،595 حالة.
كما اأعلنت ال��وزارة عن وفاة م�ساب وذلك من تداعيات 
عدد  يبلغ  وب��ذل��ك  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  بفريو�س  االإ���س��اب��ة 

الوفيات يف الدولة 405 حاالت.
اأ�سفها  ع��ن  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  واأع���رب���ت 
ومتنياتها  املتوفى،  ل��ذوي  وموا�ساتها  تعازيها  وخال�س 
بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد املجتمع 
بالتعليمات  وال��ت��ق��ي��د  ال�����س��ح��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
و�سامة  ل�سحة  �سماناً  االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام 

اجلميع.
كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 813 حالة جديدة مل�سابني 
وتعافيها  /كوفيد19-/  امل�ستجد  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س 
ال�سحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س  من  التام 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  الازمة 

حاالت ال�سفاء 75،086.

 �أديب للقوى �ل�صيا�صية: �لبلد ال ميلك ترف �إهد�ر �لوقت

عون: لبنان ذاهب اإىل جهنم اإذا مل ُت�شكل احلكومة 

التحالف ي�شفي قيادات 
وامليلي�شيات  حوثية.. 
ت��ن��ع��ى خ�����ش��ائ��ره��ا

•• اليمن-وكاالت

ُق����ت����ل واأ�����س����ي����ب ال���ع�������س���رات من 
بينهم  احل�����وث�����ي،  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
حتالف  لطريان  بغارات  ق��ي��ادات، 
دعم ال�سرعية يف اجلبهة الغربية 

ملحافظة ماأرب، �سرقي اليمن.
وقالت م�سادر ميدانية اإن غارات 
ا����س���ت���ه���دف���ت ق�������وات اأم���ن���ي���ة من 
منت�سبي ما ي�سمى االأمن املركزي 
ال���ت���اب���ع مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات احل���وث���ي يف 
جبهات جنوب حمافظة ماأرب، ما 
الع�سرات  واإ�سابة  اإىل مقتل  اأدى 
اأن  م��وؤك��دة  ق��ي��ادات،  بينهم  منهم 
ك��ان��ت يف طريقها  ال���ق���وات  ه���ذه 
امليلي�سيات  لتعزيز  البي�ساء  من 
اأن ت�ستهدفها  م��اأرب قبل  جنوبي 

مقاتات التحالف.
م��ن بني  ف���اإن  امل�����س��ادر،  وبح�سب 
عقائدية  حوثية  ق��ي��ادات  القتلى 
اأبرزها العقيد علي �سامل املطيعي 
مدير �سوؤون �سباط قوات االأمن 
حممد  ه��ال  والعقيد  امل��رك��زي، 
�سودان،  والرائد عبداهلل  االأك��وع، 

والرائد علي مر�سد وازع.
احلوثي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  واع���رف���ت 
مب�������س���رع امل���ط���ي���ع���ي امل���ك���ن���ى اأب����و 
ق���ي���ادات حوثية  ون��ع��ت��ه  ح�����س��ني، 

بارزة، معتربين مقتله خ�سارة.

جثث  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور 
لبنان  مياه  يف  مهاجرين 
وعمليات البحث م�شتمرة

•• بريوت-وكاالت

عرث الدفاع املدين اللبناين على 
اللبنانية  امل���ي���اه  يف  ج��ث��ث  اأرب������ع 
حاولوا  �سرعيني  غري  ملهاجرين 
ال�������س���ه���ر احل��������ايل ال������ف������رار مع 
ال���ع�������س���رات غ����ريه����م ع���ل���ى منت 
قارب اإىل قرب�س قبل اأن ي�سلوا 

طريقهم.
وع�����رثت وح�����دة م���ن ق����وة االأمم 
لبنان  جنوب  يف  امل��وؤق��ت��ة  املتحدة 
االثنني املا�سي على القارب وكان 
ع��ل��ى م��ت��ن��ه 36 ���س��خ�����س��ا واآخ����ر 
ال��دول��ي��ة قبالة  امل��ي��اه  م��ت��وف يف 

ال�سواطئ اللبنانية.
�سوريا   25 ب��ني  ال���رك���اب  وت����وزع 
من  وث��اث��ة  لبنانيني  وث��م��ان��ي��ة 
جن�سيات اأخرى بح�سب مفو�سية 
االأمم املتحدة ل�سوؤون الاجئني.

دق��ي��ق الأعداد  ع��دد  ه��ن��اك  ولي�س 
املهاجرين الذين كانوا على منت 
ال�سابع  يف  انطلقت  حني  الرحلة 
ناجني  اأن  اإال  ���س��ب��ت��م��رب،  م����ن 
حتدثوا عن حواىل 50 �سخ�سا.

قبل  لهم  واأق����ارب  ن��اج��ون  وروى 
اأي�����ام ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اأن 
الرحلة  منت  على  توفيا  طفلني 
ج��راء اجل��وع والعط�س مم��ا دفع 

الركاب اإىل رميهما يف البحر.

اللبنانية، مع اإ�سرار الثنائي ال�سيعي 
حركة  وحليفته  اهلل  ب�حزب  ممثا 
اأم���ل ب��زع��ام��ة رئ��ي�����س ال���ربمل���ان نبيه 
بري، على ت�سمية وزرائهم والتم�سك 
الذي  االأم���ر  امل��ال��ي��ة،  وزارة  بحقيبة 

يعار�سه اأديب.
اللبناين  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  وي�����س��ر 
مبهمة  حكومة  ت�سكيل  على  املكلف، 
حمددة، بناء على ما التزمت القوى 
ال�سيا�سية به اأمام الرئي�س الفرن�سي 

اإميانويل ماكرون.
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق، ق���ال ع���ون: حزب 
اهلل وحركة اأمل ي�سران على ت�سمية 

•• بريوت-وكاالت:

عون  مي�سال  اللبناين  الرئي�س  ق��ال 
االثنني اإن باده ذاهبة اإىل جهنم اإذا 
مل ُت�سكل حكومة جديدة فيها، وذلك 
الفرن�سية للحث  مع تداعي اجلهود 

على ت�سكيل احلكومة.
الذي  ع��ن االجت���اه  ���س��وؤال  وردا على 
�سي�سري فيه لبنان اإذا مل يتفق القادة 
امل��ن��ق�����س��م��ون ق���ال ع���ون »ط��ب��ع��ا على 

جهنم«.
وقال عون، اإنه ال حل يف االأف��ق على 
ما يبدو بخ�سو�س ت�سكيل احلكومة 
املنتظرة، م�سريا اإىل اأن رئي�س الوزراء 
املكلف مل يقبل اآراء الكتل ال�سيا�سية 

يف الربملان لت�سكيل احلكومة.
مي�سال  ق��ال  تلفزيوين،  خطاب  ويف 
ع�����ون: ن��ح��ن ال���ي���وم اأم������ام اأزم������ة يف 
ت�سكيل حكومة، ومع ت�سلب املواقف 

ال يبدو يف االأفق اأي حل قريب.
رئي�س  اأن  اللبناين  الرئي�س  واأ�ساف 
مل  اأدي���ب،  م�سطفى  املكلف  ال����وزراء 
مقبولة،  حكومية  ت�سكيلة  اأي  يقدم 
الكتل  اآراء  يقبل  مل  اأن��ه  اإىل  منوها 

ال�سيا�سية يف الربملان.
وكانت خافات قد طفت اإىل ال�سطح 
احلكومة  ت�����س��ك��ي��ل  ج��ه��ود  وع��رق��ل��ت 

وزراء �سيعة، من بينهم وزير املال.. 
ال��د���س��ت��ور ال��ل��ب��ن��اين ال ي��ن�����س على 
طائفة،  الأي  وزارة  اأي  تخ�سي�س 
التوزيع  اإل����غ����اء  ي��ت��م  اأن  م��ق��رح��ا 

الطائفي للوزارات ال�سيادية.
ال���وزراء اللبناين  ب��دوره ق��ال رئي�س 
اإن  اأديب، االثنني،  املكلف، م�سطفى 
اإه���دار الوقت  ب���اده ال متلك ت��رف 
امل�سبوقة،  االأزم�����ات غ��ري  ك��م  و���س��ط 
مطالبا باالإ�سراع يف ت�سكيل حكومة 
ج����دي����دة، ت�����س��ط��ل��ع مب��ه��م��ة اإخ�����راج 
تعي�سها منذ  اأزم��ة  اأ���س��واأ  الباد من 

نهاية احلرب االأهلية.

•• الفجر -تون�س:

نداء  �سابق يف حزب  قيادي  اأعلن 
تون�س عن تاأ�سي�س حركة �سيا�سية 
من  ج��ذوره��ا  �ست�ستمد  ج��دي��دة 
ال��رئ��ي�����س ال��راح��ل ال��ب��اج��ي قايد 
الوطنية،  احلركة  ومن  ال�سب�سي 

ح�سب تعبريه.
واك���د ر���س��ا ب���احل���اج، ب��ع��د اللقاء 
اللومي  ����س���ل���م���ى  ج���م���ع  ال��������ذي 
ال�������س���اب���ق���ة يف ح���زب  ال���ق���ي���ادي���ة 
ن��������داء ت���ون�������س ورئ���ي�������س���ة ح���زب 
العام  وب���االأم���ني  االأم�����ل ح��ال��ي��ا، 
الدميقراطي  ل��ل��ح��زب  ال�����س��اب��ق 
ال�سابي،  جنيب  اأحمد  التقدمي 
اجلديدة  ال�سيا�سية  احل��رك��ة  اإن 
 5 او   4 ب����ني  ���س��ت��ج��م��ع  وال����ت����ي 
�ستعيد  تون�سية  �سيا�سية  اأح���زاب 

•• عوا�صم-وكاالت

ت�ساعدت ال�سغوط ال�سيا�سية، اأم�س االثنني، يف اأوروبا 
امل��ت��زاي��د م��ن حاالت  ال��ع��دد  على احل��ك��وم��ات ملعاجلة 
اإىل  اللجوء  دون  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س  االإ�سابة 

اإغاق �سي�سر باالقت�سادات املتعرثة يف القارة.
والتقى رئي�س الوزراء االإ�سباين بيدرو �سان�سيز اأم�س 
اأيو�سو،  دي��از  اإيزابيل  م��دري��د،  بلدية  رئي�سة  االثنني 
الوقت  يف  امل��ر���س  لتف�سي  اأق���وى  ا�ستجابة  لتن�سيق 
ثانية من  م��وج��ة  ال��ب��اد الح��ت��واء  تكافح فيه  ال���ذي 

الفريو�س.
متنع ال�سرطة يف العا�سمة االإ�سبانية واملدن املحيطة 
ب��ه��ا االأ���س��خ��ا���س م��ن ال���دخ���ول واخل�����روج م��ن اأحياء 
ملكافحة  جزئيا  اإغ��اق��ه��ا  مت  ال��ت��ي  العاملة  الطبقة 

اأ�سرع انت�سار لفريو�س كورونا يف اأوروبا.

جديد  ب�سكل  تون�س  ن���داء  ح��زب 
يف  ال��ت��وازن  فر�س  اىل  و�ست�سعى 
امل�����س��ه��د ال�����س��ي��ا���س��ي. وت���اب���ع ر�سا 
ال�سيا�سية  احلركة  قائا:  بلحاج 

�زدياد �ملخاطر مع �قرت�ب �النتخابات

هل الواليات املتحدة 
على حافة مترد م�شلح؟

•• الفجر -فريد كابالن –ترجمة خرية ال�صيباين

ديفيد كيلكولن، هو اأحد كبار العامل فيما يتعلق بظاهرة التمرد. انه يدر�سهم 
ثم  االأ�سرايل،  م�ساة يف اجلي�س  البداية كجندي  منذ عقود، وحاربهم، يف 
دور  االأخ��رية على  االأكادميية  اأعماله  وركزت  االأمريكي.  للجي�س  م�ست�ساًرا 

الظاهرة يف النزاعات احل�سرية.
قبل  ما  حالة  يف  حالًيا  املتحدة  ال��والي��ات  اإن  كيلكولن  يقول  عندما  ا،  اأي�سً
االنتفا�سة، فقد يكون من املثري لاهتمام اجللو�س واال�ستماع اإليه )ونحن 

نرجتف(.
التعريف الر�سمي للتمرد يف الواليات املتحدة هو اال�ستخدام املنظم للتخريب 
والعنف لا�ستياء على ال�سلطة ال�سيا�سية اأو الغائها اأو توريطها. وميكن 
ت��وؤدي االأعمال غري املنظمة من قبل  التمرد عندما  اأن تقوم دول��ة ما قبل 
)خا�سة  امل��وارد  واكت�ساب  والتدريب  التنظيم  -يتبعها  خمتلفة  جمموعات 
االأ�سلحة( وتعزيز الدعم العام -اإىل حوادث عنف متكررة ب�سكل متزايد، مما 

يعك�س تنظيما وهيكلة اأف�سل للم�ساريع.                )التفا�سيل �س11(

حماكاة جوية.. ال�شني 
نوويا  هجوما  ت�شن 
اأمريكية قاعدة  على 

•• بكني-وكاالت

ال�سينية  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  ن�����س��رت 
فيديو حماكاة لهجوم ت�سنه قاذفات 
اإت�س6- ذات القدرات النووية على 
قاعدة اأندر�سون اجلوية يف جزيرة 
الهادي  باملحيط  االأمريكية  غ��وام 
ا�ستمرار  مع  وذل��ك  يبدو،  ما  على 

ت�ساعد حدة التوتر االإقليمي.
الذي  ال��ف��ي��دي��و،  مقطع  وي��ت��زام��ن 
ُن�سر يوم ال�سبت عرب ح�ساب القوات 
ال�سعبي  التحرير  جلي�س  اجلوية 
ال�سيني على موقع ويبو، مع ثاين 
يوم من مناورات ع�سكرية جتريها 
التي  ت��اي��وان،  من  بالقرب  ال�سني 

تطالب باأحقيتها فيها.
من�ساآت  ج������وام  ج����زي����رة  وت�������س���م 
ع�سكرية اأمريكية كربى، مبا فيها 
لها  �سيكون  التي  اجلوية  القاعدة 
اأي �سراع  ع��ل��ى  ال���رد  م��ه��م يف  دور 
واملحيط  اآ���س��ي��ا  م��ن��ط��ق��ة  ت�����س��ه��ده 

الهادي.
ومدته  ال��ف��ي��دي��و،  مقطع  وي��ظ��ه��ر 
قاذفات  ث���ان���ي���ة،  و15  دق��ي��ق��ت��ان 
قاعدة  م���ن  ت��ق��ل��ع  وه����ي  اإت�س6- 
منت�سف  ويف  ���س��ح��راوي��ة.  ج��وي��ة 
الطريق، يظهر طيار وهو ي�سغط 
على زر الإطاق �ساروخ نحو مدرج 
الك�سف  يتم  مل  للطائرات  �ساحلي 
قاعدة  ي�����س��ب��ه  ل��ك��ن��ه  ا����س���م���ه  ع����ن 

اأندر�سون.

وق���وب���ل االإج�������راء ب��اح��ت��ج��اج��ات م���ن ال��ن��ا���س الذين 
يعتقدون اأن القيود ت�سر بالفقراء.

تاأثر نحو 860 األف �ساكن بالقيود اجلديدة امل�سددة، 
م�سطرين اإىل تربير رحاتهم خارج اأحيائهم للعمل 
اأو الدرا�سة اأو الأ�سباب طبية. كما على احلدائق مغلقة 
اإ�سغالها بن�سبة 50٪  اأن حتد من  واملتاجر واملطاعم 

يف املناطق املت�سررة.
بوري�س  ال��ربي��ط��اين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ب����دوره، يبحث 
ج��ون�����س��و ن، ف��ر���س اإج������راءات ال��ع��زل ال��ع��ام جمددا، 

ملواجهة تف�سي فريو�س كورونا.
وت�سهد بريطانيا ارتفاعا يف معدل االإ�سابات اجلديدة 
يوميا،  ح��ال��ة  اآالف   6 ع��ن  ي��ق��ل  ال  م��ا  اإىل  ب��امل��ر���س 
الذين يخ�سعون للعاج يف  امل�سابني  اأع��داد  وتتزايد 
ت�سهد  حني  يف  اأي��ام،   8 كل  ال�سعف  اإىل  امل�ست�سفيات 

عمليات اإجراء الفحو�س تخبطا. 

املحافظة  اىل  �ست�سعى  اجل��دي��دة 
تركه  وم��ا  تون�س  ن���داء  ارث  على 

الباجي قايد ال�سب�سي.
)التفا�سيل �س10(

مواقــيت ال�صالة
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الع�صاء......   07:35

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

طبيب وطبيبة يحمان الفتة احتجاج يف بر�سلونة كتب عليها »نحن نعمل 88 �ساعة ا�سبوعيا«   )ا ف ب(

ممار�سات تركيا يف �سرق املتو�سط تثري قلق اوروبا
امل�ساركون يف احلزب اجلديد

ال�ساح يباع كاخلبز يف الواليات املتحدة

اأوروبا تهرع الحتواء موجة كورونا الثانية

�صت�صم �أحز�با �صيا�صية وطنية:

ن�شخة جديدة من نداء تون�س يف الطريق!

�ص 04

�ص 15

�ص 19

�شواحل الإمارات .. �شاهد على تاريخ الدولة 
العريق وحا�رشها امل�شيء وم�شتقبلها امل�رشق

اأخبار الإمارات

اإخوان ليبيا يخططون 
لإف�شال اتفاق النفط

عربي ودويل

و�شول بيل ي�شع م�شتقبل 
اآيل مع توتنهام على املحك 

الفجر الريا�شي

عون واأديب.. م�ساورات مل ت�سفر عن حكومة تر�سي اجلميع
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•• دبي-الفجر- وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ب������ارك 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  حممد 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل توقيع 
نا�سا..،وقال  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية 
�سموه  ح�����س��اب  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  يف 

ال�سخ�سي يف )توير(: 
مع  اتفاقية  توقيع  ال��ي��وم  باركنا 
نا�سا  االأم��ري��ك��ي��ة  الف�ساء  وك��ال��ة 
@NASA  لتدريب رواد ف�ساء 
اإماراتيني الإدارة مهام م�ستقبلية 
ال���دول���ي���ة  ال���ف�������س���اء  يف حم���ط���ة 
خارج  الف�سائي  ال�سري  ومهمات 
املحطة space walks ..والبقاء 
الف�ساء  ط��وي��ل��ة يف حم��ط��ة  مل���دد 
ال���دول���ي���ة.ال���ت���ع���اون ال�������دويل يف 
اأ�سا�سي من  ج��زء  الف�ساء  جم��ال 

ا�سراتيجيتنا
وق�����د اأع����ل����ن م����رك����ز حم���م���د بن 
الف�ساء  ووك��ال��ة  للف�ساء  را���س��د 
ع���ن توقيع  »ن���ا����س���ا«  االأم��ري��ك��ي��ة 
الف�ساء  رواد  ل��ت��دري��ب  ات��ف��اق��ي��ة 
املتحدة  الواليات  يف  االإماراتيني 
اإطار  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي   . االأمريكية 

اإىل الريادة  �سعي دول��ة االإم���ارات 
جمال  يف  ب�سمة  وو�سع  العاملية، 
�سراكة  يف  ال��ف�����س��اء،  ا���س��ت��ك�����س��اف 
مهمة، تعك�س املكانة الدولية التي 
قطاع  يف  االإم����ارات  اإليها  و�سلت 

رواد  اإع���داد  وت�ستهدف  الف�ساء، 
واإمدادهم  االإماراتيني،  الف�ساء 
اأعلى  ب���اخل���ربات وامل���ع���ارف ع��ل��ى 

امل�ستويات العاملية.
)التفا�سيل �س3(

 حممد بن ر��صد يبارك �التفاقية مع نا�صا

رواد الف�شاء االإماراتيون يخو�شون 
تدريبات يف وكالة الف�شاء االأمريكية 

•• عوا�صم-وكاالت

اإزاء التحركات  اأوروبي �سلب  تزايدت االإ�سارات على موقف 
التكتل،  ق��ادة  اق��راب قمة  املتو�سط، مع  �سرقي  الركية يف 
العقوبات على  باأن  تقديرات  و�سط  املقبل،  املقررة اخلمي�س 

اأنقرة باتت اأقرب من اأي وقت م�سى.
دول��ة يف االحتاد   27 اأن يجتمع وزراء خارجية  املقرر  ومن 
اأبرزها  ملفات،  عدة  لبحث  بروك�سل  يف  االثنني،  االأوروب���ي، 

التوتر يف منطقة �سرق املتو�سط.
يف  الهائلة  الغاز  م��وارد  عن  تنقيب  عمليات  تركيا  وجت��ري 
امل��ي��اه االق��ت�����س��ادي��ة اخل��ال�����س��ة ل��ك��ل م��ن ق��رب���س واليونان، 

الدولتني الع�سويني يف االحتاد االأوروبي.
لوحوا  اأو  عقوبات  فر�س  باجتاه  اأوروب��ي��ة  �سيا�سيون  ودف��ع 
املتوا�سلة  الركية  اال�ستفزازات  ب�سبب  اإق��راره��ا  باحتمال 

واملمار�سات غري القانونية يف �سرق املتو�سط.
اخلارجية  لل�سيا�سة  االأع��ل��ى  املمثل  ب��وري��ل،  ج��وزي��ف  واأك���د 
واالأم��ن��ي��ة يف االحت���اد االأوروب�����ي، اأن االج��ت��م��اع ال����وزاري يف 
املقرحة على  العقوبات  �سيبحث الئحة  االثنني،  بروك�سل، 

تركيا.

قا�سية  حمتملة  بعقوبات  قائمة  عن  دبلوما�سيون  وحت��دث 
االقت�ساد  على  م��دم��رة  اآث���ارا  ت��رك  اأن  يتوقع  تركيا،  �سد 
املحتملة  العقوبات  قائمة  وت�سمل  اأ�سا.  املراجع  الركي 

�سد تركيا:
امل�ستخدمة يف  االأ���س��ول  اأو غريها من  ال�سفن  - حظر على 

عمليات التنقيب.
- حظر ا�ستخدام موانئ ومعدات االحتاد االأوروبي.

االقت�ساد  ب��اأك��م��ل��ه��ا يف  ق��ط��اع��ات  ���س��د  وا���س��ع��ة  ع��ق��وب��ات   -
ال���رك���ي. وا���س��ت��ب��ق وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��ق��رب���س��ي، نيكو�س 
كري�ستودوليدي�س، االجتماع باملطالية بفر�س عقوبات على 
تركيا ب��سكل فوري، ملواجهة اأعمالها غري القانونية يف مياه 

�سرق املتو�سط.
وقال يف ت�سريحات �سحفية اإن تركيا اختارت الت�سعيد جتاه 
التنقيب يافوز يف  باتخاذ قرار بتمديد عمل �سفينة  باده، 

املنطقة االقت�سادية اخلال�سة التابعة لقرب�س.
اأن��ق��رة ك�سفت من وراء هذه  اأن  القرب�سي  ال��وزي��ر  واأ���س��اف 
اإ�سارة  يف  تعبريه،  حد  على  احلقيقية  نواياها  عن  اخلطوة 
اإىل اال�ستفزازات الركية املتوا�سل يف �سرق املتو�سط، والتي 
اأثارت غ�سب دول عدة. ويف ال�سياق ذاته، �سافر وزير اخلارجية 
اليوناين نيكو�س دينديا�س اإىل بروك�سل حل�سور االجتماع. 
وذكرت و�سائل اإعام يونانية اأن االجتماع االأوروبي �سيناق�س 
ملفات  جانب  اإىل  وقرب�س،  اليونان  على  الركي  العدوان 
اأخرى. وقال دينديا�س يف ت�سريحات �سحفية: ال ميكنك اأن 
اأنك م�ستعد للجلو�س على الطاولة ويف نف�س الوقت  تقول 
اإىل  اإ�سارة  يف  ملحاورك،  ال�سيادية  واحلقوق  ال�سيادة  تنتهك 

حديث اأنقرة عن فتح املجال للدبلوما�سية.

ت�صتهدف قطاعات باأكملها يف �القت�صاد �لرتكي

قائمة عقوبات اأوروبية مرتقبة على تركيا اخلمي�س
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

حاكم عام بليز بذكرى ا�شتقالل بالده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية 
تهنئة اإىل ال�سري كولفيل يونغ حاكم عام بليز وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقال باده. كما 
بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 

للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل ال�سري كولفيل يونغ.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س مالطا بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  تهنئة  "حفظه اهلل" برقية  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بعث �ساحب 
فخامة الرئي�س جورج فيا رئي�س جمهورية مالطا وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقال باده.

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

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س جورج فيا.
وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل روبريت ابيا رئي�س وزراء جمهورية مالطا.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س اأرمينيا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام: 

اإىل  تهنئة  "حفظه اهلل" برقية  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بعث �ساحب 
فخامة الرئي�س اأرمن �سارك�سيان رئي�س جمهورية اأرمينيا وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني لباده.

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

االأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س اأرمن �سارك�سيان.
وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل نيكول با�سينيان رئي�س وزراء جمهورية اأرمينيا .

اأكرث من 395 األف م�شتفيد من حملة خليفة االإن�شانية بالتعاون مع الوطني للم�شوؤولية املجتمعية �شد كوفيد - 19

www.csruae.ae/ar/
املبادئ  ي�سم   publications
ال���ت���وج���ي���ه���ي���ة ل����دع����م ال�������س���رك���ات 
ا�سراتيجيات وممار�سات  وتطوير 
ظل  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������س���وؤول���ي���ة 
ه��ذه اجلائحة،  االأزم���ات ويف �سوء 
توجيهية  اإر�������س������ادات  وي��ت�����س��م��ن 
مع  للتوا�سل  ال�سبل  اأف�سل  ح��ول 
امل�ساركة  طريق  عن  العاملة  القوة 
عن  واملجتمع  وال��دع��م،  واالب��ت��ك��ار 
التغيري  م����ع  ال���ت���م���ا����س���ي  ط����ري����ق 
التعاون،  روح  وت��ع��زي��ز  وال��ت��ك��ي��ف 
تخدم  ب�سيطة  ممار�سات  واعتماد 

اأول��وي��ة ل���وزارة االق��ت�����س��اد، ووزارة 
ال�سحة  ووزارة  امل��ج��ت��م��ع،  تنمية 
الربية  ووزارة  املجتمع،  ووق��اي��ة 
وتنمية  الثقافة  ووزارة  والتعليم، 
املعرفة، وتوج هذا التعاون بتوقيع 
�سراكة  االإن�سانية  خليفة  موؤ�س�سة 
ا�سراتيجية مع ال�سندوق لتنفيذ 
م���ب���ادرات ت��خ��دم ج��ه��ود ال��دول��ة يف 
ركائز  اإط��ار  يف  الفريو�س  مكافحة 

ال�سحة وال�سامة ورفاه املجتمع.
ونفذ ال�سندوق عدداً من احلمات 
�سركائه  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املجتمعية 
الوعي  م�����س��ت��وى  رف����ع  ا���س��ت��ه��دف��ت 

املجتمعية،  للم�سوؤولية  ال��وط��ن��ي 
املعتمدة،  االحت�����ادي�����ة  ال�����س��ل��ط��ة 
امل�سوؤولية  مم���ار����س���ات  ل��ت��ح��ف��ي��ز 
اخلا�س،  القطاع  ل��دى  املجتمعية 
وح����وك����م����ة امل������ك������اف������اآت اخل���ا����س���ة 
يف  لل�سركات  املجتمعية  بامل�سوؤولية 

الدولة.
االإن�سانية  خليفة  موؤ�س�سة  وتقدم 
ال�سندوق الوطني للم�سوؤولية  مع 
املجتمعية ال�سكر والتقدير لكل من 
لو�ساطة  وم��اري��ن��ا  ت��ي��ف��اين،  �سركة 
للتاأمني،  وال���اي���ن�������س  ال���ت���اأم���ني، 
وهيئة التاأمني، وجمموعة الفهيم، 

الوطنية  االأول��وي��ة  ذات  املتطلبات 
الناجمة  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ل��ل��ت�����س��دي 
كل  يف  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  ع���ن 
وال�سحية  الطبية  القطاعات  من 

والتعليمية.
ال�سندوق  م���ع  امل��وؤ���س�����س��ة  وع��م��ل��ت 
القطاع  م�����س��اه��م��ات  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى 
امل�ساريع  ج��م��ي��ع  لتنفيذ  اخل��ا���س 
على  امل������درج������ة  االأول�������وي�������ة  ذات 
الوطني  لل�سندوق  الذكية  املن�سة 
لل�سركات،  املجتمعية  للم�سوؤولية 
والتي تتما�سى مع اأولويات الدولة، 
ذات  م���ب���ادرات  املن�سة  ت�سم  ح��ي��ث 

وا�ستهاكاً  اإيجابياً  �سحياً  روتيناً 
م�����س��وؤواًل، مبا يتناغم مع  واإن��ت��اج��اً 
توجهات الدولة وخطط ومبادرات 

لتخطي االأزمات.
وي��وا���س��ل ال�����س��ن��دوق ج���ه���وده من 
خ����ال ت��وج��ي��ه م�����س��اه��م��ات قطاع 
اأولوية  ذات  االأعمال نحو مبادرات 
وط��ن��ي��ة مب��ا ي��ت��م��ا���س��ى م��ع اأه����داف 
التنمية امل�ستدامة وذلك بالتن�سيق 
ال������وزارات والهيئات  ع���دد م��ن  م��ع 
احل����ك����وم����ي����ة وغ�������ري احل���ك���وم���ي���ة 
واملوؤ�س�سات  اخل����ا�����س  وال���ق���ط���اع 
ال�سندوق  ي��ع��د  ..اإذ  االج��ت��م��اع��ي��ة 

امل��ج��ت��م��ع��ي وم�����س��ان��دة االأ����س���ر على 
االجتماعي  التباعد  ف��رة  جت���اوز 
وااللتزام به ودعم االأفراد امل�ستقلني 
وال�سركات النا�سئة، ورواد االأعمال 
ال�سناعات  ق����ط����اع  جم�������االت  يف 
الثقافية واالإبداعية، منها حمات 
و"عطاوؤنا  التحدي"  اأمام  "لنقف 
و"الربنامج  اجلميع"  الأج�������ل 

الوطني لدعم املبدعني".
واأط�������ل�������ق ال���������س����ن����دوق ال���وط���ن���ي 
لل�سركات،  املجتمعية  للم�سوؤولية 
يف  م�����������س�����وؤول�����ة  "اإدارة  دل������ي������ل 
املن�سة  ع����ل����ى  االأزمات"  ظ������ل 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�س�سة  ت��وا���س��ل 
االإن�سانية  ل���اأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
ت�����ق�����دمي ال������دع������م االإن�������������س������اين يف 
ك���اف���ة اأن����ح����اء ال����دول����ة م���ن خال 
اأطلقها  ال��ت��ي  كوفيد19-  حملة 
للم�سوؤولية  ال��وط��ن��ي  ال�����س��ن��دوق 
املوؤ�س�سة،  مع  بالتعاون  املجتمعية 
حيث ا�ستقبل ال�سندوق م�ساهمات 
مادية وعينية من ال�سركات �سملت 
الغذائية  امل���واد  م��ن  ال��ط��رود  اآالف 
وال�����س��ح��ي��ة، واأج���ه���زة ذك��ي��ة لدعم 
واملعدات  ب��ع��د،  ع��ن  التعلم  م��ب��ادرة 
للم�ست�سفيات  ال��ع��اج��ل��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
واملر�سى ودعم املبدعني امل�ستقلني 
ال�سغرية  االإب��داع��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 

املتاأثرة باجلائحة.
وبلغ عدد امل�ستفيدين من املبادرات 
م�ستفيد   395،000 م��ن  اأك����رث 
ال����دول����ة منها  م��ن��اط��ق  ج��م��ي��ع  يف 
 4 بني  ما  ت�سم  اأ�سرة   56،529
اإىل 12 فردا لكل عائلة باالإ�سافة 
فرد   167،000 م���ن  اأك����رث  اإىل 
مب��ن ف��ي��ه��م م��وظ��ف��و خ��ط الدفاع 
االأول، واحلاالت االإيجابية امل�سجلة 
بالفريو�س وخمتلف فئات املجتمع 
املجتمعية  امل���ب���ادرات  �سمن  وذل���ك 
لل�سركات لدعم امل�ساريع واملبادرات 
ال�����س��ن��دوق خلدمة  اأداره�������ا  ال���ت���ي 

 D&Kو ال���ع���امل���ي���ة،  وم���ون���دل���ي���ز 
 AONو وف�����ّري�����رو،  ال��ق��اب�����س��ة، 
التاأمني،  لو�ساطة  االأو�سط  ال�سرق 
للتاأمني  و�سينيا  ل��ل��ت��اأم��ني،  ودل��ت��ا 
يف ال�������س���رق االأو������س�����ط، وزي����وري����خ 
للتاأمني،  وزي��وري��خ  العاملية،  الي��ف 
ال�سرق  وج���ون�������س���ون  وج���ون�������س���ون 
قامبل،  وبروكر&  االأو������س�����ط، 
لا�ست�سارات، وجمموعة  وب��رودوم 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ف��ن��ون، ول��ي��ج��ر ترين 
لل�سياحة، ومركز الفنون يف جامعة 
نيويورك اأبوظبي وموؤ�س�سة عو�سه 
"فتاة  ال�������س���وي���دي  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن���ت 

العرب".
موؤ�س�سة  ي��ق��ّدر  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
وال�سندوق  االإن�������س���ان���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
املجتمعية  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  ال��وط��ن��ي 
اأفراد  اأظهره  الذي  امل�سوؤول  الدور 
وامل�ساهمات  وامل��وؤ���س�����س��ات،  املجتمع 
الت�سدي  يف  الدولة  جهود  دعم  يف 
كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة  ل��ت��داع��ي��ات 
امل�������س���وؤول���ي���ة  م����ف����ه����وم  اإن  ح����ي����ث 
جمتمعي  ا�ستثمار  ه��و  املجتمعية 
ت��ق��وم ب��ه ال�����س��رك��ات وي��ع��ود عليها 

مبكا�سب وعوائد عديدة.
تلقي  يف  ال���������س����ن����دوق  وي�������س���ت���م���ر 
دولة  جمتمع  خل��دم��ة  امل�ساهمات 
اأو  املعلومات  االإم��ارات للمزيد من 
www. زي����ارة  ي��رج��ى  امل�ساهمة 

.csruae.ae

اأبوظبي ت�شيء اأبرز معاملها ب�شعار ملتقى االأهداف العاملية 
•• اأبوظبي-وام: 

اأ�ساءت اأبوظبي اأبرز معاملها ب�سعار 
"ملتقى االأهداف العاملية" احلدث 
بالتزامن  االإم��ارة  ت�ست�سيفه  الذي 
العامة  اجل��م��ع��ي��ة  اج��ت��م��اع��ات  م���ع 
 20 الفرة من  املتحدة يف  ل��اأمم 
دعماً  اجل�����اري  ���س��ب��ت��م��رب   24 اإىل 
للجهود الدولية يف حتقيق اأهداف 

يعد " ملتقى االأه��داف العاملية" - 
املنتدى االقت�سادي  اأًطلق يف  الذي 
العام  داف���و����س يف  ال��ع��امل��ي مب��دي��ن��ة 
يجمع  عاملياً  برناجماً   -  2019
قادة الراأي وال�سخ�سيات املوؤثرة من 
واالأكادميية  احلكومية  القطاعات 
وال����ث����ق����اف����ي����ة وق�����ط�����اع االأع�����م�����ال 
للنقا�س  واالإع��ام  املدين  واملجتمع 
اال�سراتيجية،  ال���روؤى  وم�ساركة 

االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.
ي���اأت���ي ت��ن��ظ��ي��م امل��ل��ت��ق��ى ت��زام��ن��اً مع 
اح��ت��ف��ال اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة لاأمم 
ال�سنوية  ب�����ال�����ذك�����رى  امل����ت����ح����دة 
اخلام�سة وال�سبعني لتاأ�سي�سها، ويف 
ظل ما ي�سهده العامل من حتديات 
ع��اج��ل��ة ت��ت��ط��ل��ب ب���ن���اء ب��ي��ئ��ة اأك���رث 
انت�سار  بعد  م��ا  ف��رة  ا���س��ت��دام��ة يف 

جائحة كوفيد19-.

الفاعلة  العنا�سر  خمتلف  واإل��ه��ام 
م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق اأه�������داف االأمم 

املتحدة للتنمية امل�ستدامة.
املتحدة  االأمم  اأه��������داف  وت���ك���م���ن 
عامل  ب��ن��اء  يف  امل�����س��ت��دام��ة  للتنمية 
جلميع  وعداًل  واإن�سافاً  اأماناً  اأكرث 
اأبوظبي  اإىل  وب��االإ���س��اف��ة  اأف�����راده. 
االأهداف  "ملتقى  ت�ست�سيف  التي 
العاملية" للمرة االأوىل، ت�سم قائمة 

املدن التي حتت�سن فعاليات احلدث 
ونيويورك  وب��رل��ني  لندن  م��ن  ك��ا 

ويف كيغايل عا�سمة رواندا.
االأهداف  ملتقى  فعاليات  ملتابعة  و 
ملتقى  زي��ارة موقع  العاملية، ميكن 
تعر�س  ف��ي��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة  االأه�������داف 
فعاليات برنامج اأبوظبي على قناة 
اأبوظبي  االإعامي حلكومة  املكتب 

على اليوتيوب.

تعاون بني االإ�شعاف الوطني و كليات التقنية الإعداد كوادر وطنية يف جمال خدمات الطوارئ الطبية

ال�سراكة  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  ال�����س��ام�����س��ي 
والتي تدعم  الوطني  اال�سعاف  مع 
اإعداد الكفاءات الوطنية املتخ�س�سة 
يف جمال الطب الطارئ واال�سعاف 
وميثل هذا التخ�س�س اأحد برامج 
تطرحها  ال��ت��ي  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
بهدف  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ت���ق���ن���ي���ة  ك���ل���ي���ات 
بالدولة  ال�����س��ح��ي  ال���ق���ط���اع  رف����د 
متخ�س�سة  وط���ن���ي���ة  مب���خ���رج���ات 
تتمتع مبهارات وقدرات عالية وفق 

وعدد من املجاالت االأخرى.
ي��اأت��ي ه���ذا ال��ت��ع��اون ان��ط��اق��ا من 
ال���ت���زام ال��ط��رف��ني امل�����س��ت��دام بدعم 
ومت����ك����ني ال����ط����اق����ات االإم����ارات����ي����ة 
ال�سابة مبا ي�سهم يف �سرعة توطني 
واالرتقاء  احليوية  االإ�سعاف  مهنة 
وفق  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  مب�ستوى 
هذا  يف  الوطنية  اال�سراتيجيات 

املجال.
عبداللطيف  الدكتور  �سعادة  واأك��د 

هذا  يدعم  مب��ا  امل�ستجدات  اأح���دث 
القطاع احليوي.

ل��دي��ه��ا خطة  ال��ك��ل��ي��ات  اأن  واأو����س���ح 
ال�ستقطاب املزيد من الطلبة �سمن 
برامج وتخ�س�سات العلوم ال�سحية 
وذلك وفق متطلبات املرحلة املقبلة 
ال�سحي خط  ال��ق��ط��اع  م��ث��ل  ح��ي��ث 
جائحة  مواجهة  يف  االأول  ال��دف��اع 
االأهمية  حجم  يعك�س  مب��ا  ك��ورون��ا 
ال��ق��ط��اع يف تعزيز  ل��ه��ذا  امل��ت��زاي��دة 

•• اأبوظبي-وام: 

وق���ع���ت ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا و 
اتفاقية  الوطني"  "اال�سعاف 
ت����ع����اون ب���ه���دف م���وا����س���ل���ة اإع������داد 
ك�����وادر وط��ن��ي��ة م��وؤه��ل��ة ل��ل��ع��م��ل يف 
ال��ط��وارئ الطبية  جم��ال خ��دم��ات 
خال  م����ن  وذل������ك  "االإ�سعاف" 
االتفاق على توفري فر�س الرعاية 
والتوظيف  وال��ت��اأه��ي��ل  وال��ت��دري��ب 
الطارئ  ال���ط���ب  ب���رن���ام���ج  ل��ط��ل��ب��ة 
وطالبة  طالبا   20 مبعدل  وذل��ك 

�سنويا.
�سعادة  ب��ع��د  ع���ن  االت���ف���اق���ي���ة  وق����ع 
ال�سام�سي  عبداللطيف  ال��دك��ت��ور 
العليا  التقنية  مدير جممع كليات 
الهاجري  ���س��ال��ح  اأح���م���د  و���س��ع��ادة 
لاإ�سعاف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
من  امل�����س��وؤول��ني  بح�سور  ال��وط��ن��ي 
الطلبة  م��ن  وجمموعة  الطرفني 
امل�سجلني يف برامج العلوم ال�سحية 

بالكليات.
اجلانبان  يعمل  لاتفاقية  ووف��ق��ا 
الربنامج  حم��ت��وى  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
امل�ستجدات يف هذا  يتوافق مع  مبا 
م�ستوى  ع��ل��ى  وال���ت���ع���اون  امل���ج���ال 
والتطبيقية  التعليمية  االأب��ح��اث 

اأمن و�سامة املجتمع .
الطارئ  ال��ط��ب  ب��رن��ام��ج  اأن  وب���ني 
ال��ت��ق��ن��ي��ة على  م���ط���روح يف ك��ل��ي��ات 
اأبوظبي  يف  الكليات  ف��روع  م�ستوى 
االآن  وال�����س��ارق��ة ومت حتى  وال��ع��ني 
وخريجة  خ��ري��ج��ا   143 ت��خ��ري��ج 
م���ن ه���ذا ال��ت��خ�����س�����س وي���در����س به 
وجنح  وطالبة  طالبا   278 حاليا 
تقدمي  يف  ال����ربن����ام����ج  خ���ري���ج���و 
ميدان  يف  وم�سرفة  متميزة  من��اذج 
ال����ط����ارئ ح��ي��ث يخرج  اال����س���ع���اف 
ال��ربن��ام��ج م�����س��ع��ف��ني وف��ن��ي��ي طب 
ال���ط���وارئ. م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال اأحمد 
���س��ال��ح ال��ه��اج��ري اإن����ه ب��ع��د ثاثة 
اأعوام من تاأ�سي�س االإ�سعاف الوطني 
امل�سعفني  وتاأهيل  "اإعداد  لربنامج 
مرحلة  اليوم  ندخل  االإماراتيني" 
املتكامل  ال��ت��ط��وي��ر  م���ن  ج���دي���دة 
تنفيذه  ن��ط��اق  وتو�سيع  للربنامج 
م���ع كليات  ال�������س���راك���ة  م���ن خ����ال 
املوؤ�س�سات  اإح����دى  العليا  التقنية 
لديها  والتي  املرموقة  االأكادميية 
خ���ربة وا���س��ع��ة يف ت��دري�����س واإع����داد 
ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى م�ستوى  ال��ك��ف��اءات 

تخ�س�س الطب الطارئ.
�سي�ساهم يف  التعاون  ه��ذا  اأن  واأك��د 
اآليات وجهود التوطني على  تعزيز 

الوطني  اال�سعاف  طواقم  م�ستوى 
تطوير  على  اإيجابا  �سينعك�س  كما 
ه���ذا ال��ق��ط��اع احل���ي���وي م���ن خال 
م���ده ب��ك��وادر وط��ن��ي��ة م��وؤه��ل��ة تلبي 
وامل�ستقبلية  احلالية  االحتياجات 
هي  ال�سراكة  هذه  اأن  اإىل  ..منوها 
ان��ط��اق��ة ج��دي��دة وه��ن��اك خطط 
موؤ�س�سات  م����ع  �����س����راك����ات  ل���ب���ن���اء 
اأك����ادمي����ي����ة اأخ�������رى مب����ا ي�����س��ب يف 
الطبي  القطاع  يف  التوطني  �سالح 

بالدولة.
 "19  - "كوفيد  جائحة  اإن  وق���ال 
و�سامة  �سحة  اأن  اأك���دت  العاملية 
ق�سوى  اأول������وي������ة  ه���م���ا  امل���ج���ت���م���ع 
واالنت�سار على هذا الوباء والقدرة 
ع��ل��ى ب��ن��اء امل������وارد ال�����س��ح��ي��ة التي 
اإال  يتحققان  ال  �سامتنا  ت�سمن 
م��ن خ���ال ال��ت��ك��ات��ف وال��ع��م��ل معا 
االإ�سعاف  االإط��ار يحر�س  ه��ذا  ويف 
الوطني على التعاون امل�سرك مع 
جهات االخت�سا�س وموا�سلة دوره 
املوؤهلة  املواطنة  ال��ك��وادر  اإع���داد  يف 
امل�ستويات  اأع���ل���ى  ع��ل��ى  وامل���ت���درب���ة 
واك�������س���اب���ه���م اخل������ربة االأك���ادمي���ي���ة 
مبا  االإ���س��ع��اف  جم��ال  يف  والعملية 
ال��دول��ة يف  ي�سهم يف تعزيز ق��درات 

مواجهة الطوارئ ال�سحية.

جمموعة اأ�شدقاء مرفق كوفاك�س توؤكد دعمها لتعددية لقاح 
كورونا واجلهود التي تهدف اإىل تاأمني و�شوله للجميع 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت جمموعة اأ�سدقاء مرفق "كوفاك�س" دعمها لتعددية اللقاح واجلهود 
اآم���ن وف��ع��ال لفريو�س  ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ت��اأم��ني و���س��ول اجلميع اإىل ل��ق��اح 

"كوفيد19-" بطرق عادلة ومن�سفة و�سمن تكاليف مي�سرة.
اأن مرفق  املجموعة  االأع�ساء يف  ال��دول  عن  �سادر  بيان م�سرك  واأو���س��ح 
"كوفاك�س" ي�سارف على اإطاق �سابقة للتعاون والت�سامن متعدد االأطراف، 
احلتمية  بال�سرورة  "كوفاك�س"  مرفق  اأ���س��دق��اء  جمموعة  ت��وؤم��ن  حيث 
الأهداف  االأع�ساء  ال��دول  دع��م  اإىل  ..م�سريا  امل��ب��ادرة  لهذه  البالغ  واالأث���ر 
"كوفيد19-"  اآمن لفريو�س  لقاح  مليارين من جرعات  توفري  املرفق يف 
اأ�سول لقاحات فريو�س  ب��اإدارت��ه حاليا الأك��رب  2021، كما ترحب  يف عام 
املجموعة  ت�سعد  اإذ  العامل  م�ستوى  على  تنوعاً  واأكرثها  "كوفيد19-" 

بتعاونها يف التاأ�سي�س امل�سرك لهذا املرفق.
"كوفاك�س"  اأ�سدقاء مرفق  اأع�ساء جمموعة  اأن  امل�سرك  البيان  وجاء يف 
اأبدوا نيتهم امل�ساركة يف املرفق، حيث قدم بع�سهم اتفاقيات اإلتزام ملزمة 
وحتالف  اللقاح  "غايف" وحتالف  دعم  يف  ا�ستمرارهم  عن  ف�سا  قانونيا، 
لت�سغيل  العاملية  ال�سحة  ومنظمة   "CEPI" للوباء  التاأهب  اب��ت��ك��ارات 
عمليات هذا املرفق. واأكد البيان اأن الت�سدي و و�سع نهاية جلائحة فريو�س 
"كوفيد19-" تتطلب جهود جماعية جريئة ..داعيا باقي الدول لان�سمام 
لهذه اجلهود اجلماعية العاملية لدعم تعددية اللقاح، ول�سمان توزيع عادل 
العامل.  "كوفيد19-" حول  للقاحات فريو�س  ومن�سف ومن غري عوائق 
�سنغافورة  من  م�سركة  برئا�سة  "كوفاك�س"  اأ�سدقاء  جمموعة  وحتظى 
و�سوي�سرا، وتتاألف من االحتاد االأوروبي والدول التالية ا�سراليا، و كندا، 
و اإي�سلندا، و اإ�سرائيل، و اليابان، و اململكة العربية ال�سعودية، و نيوزياندا، 
واالإمارات  و�سوي�سرا،  و�سنغافورة،  كوريا،  وجمهورية  وقطر،  ال��روي��ج،  و 

العربية املتحدة، واململكة املتحدة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

 23 حتتفل دبي باليوم الوطني للمملكة العربية ال�سعودية الذي ي�سادف 
اأ�سهر  اإ�ساءة  اإىل جانب  العائلية  الفعاليات  �سبتمرب من خال �سل�سلة من 

معامل املدينة باألوان العلم ال�سعودي.
دائرة  موؤ�س�سات  اإح���دى   - وال��ت��ج��زئ��ة  للمهرجانات  دب��ي  موؤ�س�سة  وتنظم 
ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي - اإحتفالية متميزة مبنا�سبة هذا اليوم 
تكرميا للمواطنني ال�سعوديني املقيمني يف دولة االإمارات ودبي ب�سكل خا�س 
ال�سكان  وتدعو  البلدين  جتمع  التي  الوثيقة  االأخوية  بالعاقات  واحتفاء 
واملقيمني من كافة اجلن�سيات يف دبي للم�ساركة يف االحتفال بهذه املنا�سبة 
ة. واحتفاال بهذه املنا�سبة قامت دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري  اخلا�سّ
املواطنني  ب��ني  املتينة  ال��رواب��ط  ي�ستعر�س  فيديو  مقطع  ب��اإن��ت��اج  دب��ي  يف 

الفيديو  يعر�س  ال�سعودية حيث  واالأ�سقاء يف  االإم���ارات  دول��ة  واملقيمني يف 
لقطات خا�سة جتمع االأ�سدقاء والعائات ويعك�س م�ساعر الفرح والوحدة 
على  تاأكيدا  الليزر  وعرو�س  ال�سعبية  للفنون  لقطات  خال  من  والتاآلف 

وحدة البلدين وعاقاتهما القوية .
كما �ستتاألق جمموعة من اأ�سهر معامل دبي باألوان العلم ال�سعودي يف 23 
االإم��ارات وخارجها  ال�سعوديني يف دولة  �سبتمرب وذلك تكرميا للمواطنني 
ويتزين  املنا�سبة  بهذه  احتفاال  تهنئة  خليفة" ر�سالة  "برج  �سيعر�س  حيث 
 .. العامل  االأط��ول على م�ستوى  التي تعترب  ال�سعودي على واجهته  بالعلم 
كما ي�ست�سيف "برواز دبي" يف حديقة زعبيل وفندق "برج العرب" عرو�سا 
خا�سة لاحتفال بهذه املنا�سبة. ويف 23 �سبتمرب ميكن لزوار دبي "ف�ستيفال 
�سيتي مول" م�ساهدة العر�س املذهل "تخّيل" الذي يتيح للمقيمني والزوار 

اال�ستمتاع �سمن جدول الفعاليات التي يقدمها مركز الت�سوق.

دبي حتتفل باليوم الوطني ال�شعودي مبجموعة من الفعاليات
•• عجمان-وام:

اأغلقت دائرة التنمية االقت�سادية يف عجمان مركزي ت�سوق يف االإمارة 
نتيجة الت�ساهل يف تطبيق االإج��راءات االحرازية والوقائية  موؤّقتاً 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ان��ت�����س��ار  م��ن  للحد  ال��دول��ة  تتبعها  ال��ت��ي 

"كوفيد19-".
علي حر�س  واملتابعة  التفتي�س  ق�سم  ال�سويدي، مدير  ماجد  اأك��د  و 
دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة ب��ع��ج��م��ان ع��ل��ي ا���س��ت��م��رار احلمات 
التفتي�سية املكّثفة على االأ�سواق يف االإمارة و التاأكد علي تقّيد املن�ساآت 
االقت�سادية باالإجراءات الوقائية واال�سراطات ال�سحية املعمول بها 

منعاّ من تف�ّسي الوباء ..مو�سحا اأن فريق من املفّت�سني قام باغاق 
مركزي ت�سّوق ت�ساها مع هذه االإجراءات، م�سرياً اإىل تعليق العمل 
يف هذين املركزين �سيكون ب�سكل موؤقت حر�ساً على �سّحة و�سامة 
جمتمع االإمارة، واإعادة افتتاحهما الحقاً بعد التاأّكد من التزامهما 

بكافة ال�سوابط واال�سراطات.
يف  العاملة  االقت�سادية  املن�ساآت  كافة  التزام  اأهمية  ال�سويدي  واأك��د 
با�ستمرار احلمات  ب��االإج��راءات االح��رازي��ة، منّوهاً  اإم��ارة عجمان 
التفتي�سية للوقوف على مدى التزام اجلميع بالتعاميم ال�سادرة من 
اإداري��ة وقانونية بحق من  لتوقيع عقوبات  اجلهات املخت�سة، جتنباً 

يثبت خمالفته للقانون.

اإغالق مركزي ت�شوق يف عجمان موؤقتا لعدم التزامهما باالإجراءات الوقائية

اأبوظبي واإ�شرائيل تربمان اتفاقية تاريخية لتعزيز التعاون يف جمال �شناعة ال�شينما والتلفزيون

•• اأبوظبي-وام: 

لاأفام  اأب���وظ���ب���ي  جل��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
االإ�سرائيلي،  ال�سينما  و���س��ن��دوق 
لانتاج  ���س��ب��ي��غ��ل  ����س���ام  وم���در����س���ة 
توقيع  ال���ق���د����س  يف  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي 
الثقايف  للتعاون  اإط��اري��ة  اتفاقية 
احل�سنة  النوايا  مبادئ  على  تقوم 
وال���ت���ع���اون امل�������س���رك يف جم���االت 

ال�سينما والتلفزيون.
اجلديدة،  االت��ف��اق��ي��ة  مب��وج��ب  و 
املتخ�س�ستان  اللجنتان  �ستعمل 
يف جمال االأف��ام على بناء تعاون 
ثقايف يف جماالت �سناعة املحتوى 
ثقافة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي���ه���دف  ال�����ذي 
ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��ل��م وب���ن���اء تفاهم 
دعائم  ي���ر����س���ي  م�������س���رك  ث���ق���ايف 
االإماراتي  ال�سعبني  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

ل��ي��زا �سيلوخ  ق��ال��ت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا، 
التنفيذية  ال���رئ���ي�������س���ة  اأوزارد، 
االإ�سرائيلي:  ال�سينما  ل�سندوق 
قادرة  عاملية  لغة  االأفام  " تعترب 
الثقافات  ب���ني  ج�����س��ور  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
وال�سعوب.. و تقدم هذه االتفاقية 
للتعاون ميكننا من  ثمينة  فر�سة 
خالها التعلم و االإبداع والتقارب 
االأو�سط..  ال�سرق  يف  جرياننا  مع 
وب����ا ����س���ك، ���س��ن��ج��د ال���ع���دي���د من 
التعاوين  العمل  لر�سيخ  الطرق 
م��ع��ا ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ني االإب����داع����ي 
وامل��ه��ن��ي مب��ا ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة على 

الطرفني".
و اتفق الطرفان على جدول اأعمال 
رئي�سية،  اأرب��ع مبادرات  يتاألف من 
ور���س عمل م�سركة،  اإقامة  ت�سم 
من  واال�ستفادة  والتعلم  التدريب 

رئ���ي�������س جمل�س  امل����ب����ارك  خ��ل��ي��ف��ة 
ني�سن  واإمي���ج  "توفور54"  اإدارة 
االتفاقية  ه���ذه  "تعزز  اأب��وظ��ب��ي: 
�سناعاتنا  بني  الثقافية  ال��رواب��ط 
قطاعي  تطوير  وتدعم  االإبداعية 
اأبوظبي  يف  والتلفزيون  ال�سينما 
ف���ر����س جديدة  م���ن خ����ال خ��ل��ق 
�سناعة  تعزيز  �ساأنها  من  للتعاون 
يعك�س  ه������ادف  حم���ت���وى  ت���ط���وي���ر 
قيم االح��رام وقبول االآخ��ر التي 
تعليقا  االإمارات." و  دولة  تتبناها 
فريكني،  هانز  قال  االتفاقية  على 
لاأفام:  اأب��وظ��ب��ي  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
التاريخي  التعاون  بهذا  "�سعداء 
ال�سينما  ����س���ن���دوق  م����ن  ك����ل  م����ع 
�سبيغل  �سام  ومدر�سة  االإ�سرائيلي 
نحن  و  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي..  ل���ان���ت���اج 
اجلديدة  ال�سراكة  اأن  من  واثقون 

خمترب االأف��ام الدويل باالإ�سافة 
�سينمائي  م���ه���رج���ان  اإق����ام����ة  اإىل 

اإقليمي.
تدريبية  ب���رام���ج  اإق���ام���ة  ���س��ي��ت��م  و 
متقدمة خم�س�سة ل�سناع االأفام 
ور�س  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  ال��ب��ل��دي��ن  يف 
الن�سو�س  لتطوير  مكثفة  ع��م��ل 
تطوير  بهدف  اأ�سهر،  ع��دة  خ��ال 
اأبوظبي  ب��ني  م�����س��رك��ة  اإن��ت��اج��ات 

واإ�سرائيل.
و����س���ي���ت���م اأي���������س����ا اخ����ت����ي����ار ط���اب 
اأح����د  ل���ل���درا����س���ة يف  اإم�����ارات�����ي�����ني 
التي  الثاثة  التعليمية  امل�سارات 
�سبيغل  ����س���ام  م���در����س���ة  ت��ق��دم��ه��ا 
بها  امل��ع��رف  ال�سينمائي  ل��ان��ت��اج 
القد�س  مبدينة  مقرها  يف  عامليا 
على خلفية ال�سراكة الثقافية بني 

البلدين.

واالإ�سرائيلي.
التوقيع  ع��ق��ب  االت��ف��اق��ي��ة  ت���اأت���ي 
ال�سام  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ب���ني دول�����ة االإم������ارات 
ومم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن واإ���س��رائ��ي��ل يف 

البيت االأبي�س.
املنا�سبة قال معايل حممد  وبهذه 

اإ���س��رائ��ي��ل �ستتيح  ب��ني االإم����ارات و 
املحتوى  ل�����س��ن��اع  وا����س���ع���ة  اآف����اق����ا 
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي و ال���ت���ل���ف���زي���وين يف 
االإم��ارات، من خال اإتاحة املجال 
وتطوير  اآفاقهم  لتو�سيع  اأمامهم 
خربات  من  واال�ستفادة  مهاراتهم 

جديدة".

كوهني،  بانك�ستاين  دان��ا  وق��ال��ت 
امل���دي���رة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��در���س��ة �سام 
���س��ب��ي��غ��ل ل��ان��ت��اج ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي يف 
لهذا  متحم�سون  "نحن  القد�س: 
اجلانبني  ب��ني  التاريخي  التعاون 
تنمية  يف  اال�ستثمار  بقوة  ون��وؤم��ن 
والتلفزيونية  ال�سينمائية  املواهب 
ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ب���ادل االإب����داع����ي بني 
املبدعني  م���ن  ال��ق��ادم��ة  االأج���ي���ال 
اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  و  الثقافيني." 
�سيتم  والتطوير  التدريب  برامج 
�سناعة  قطاع  عن  ممثلني  اختيار 
للم�ساركة  االإم�����ارات�����ي  ال�����س��ي��ن��م��ا 
���س��ام �سبيغل  ن�����س��اط��ات خم��ت��رب  يف 
الدويل لل�سينما للمرة االأوىل، كما 
اإماراتي ليكون  �ستتم دعوة خمرج 

ع�سوا يف جلنة التحكيم بالن�سخة 
القادمة لهذه امل�سابقة ال�سهرية يف 

عام 2021.
اأي�������س���ا على  ون�������س���ت االت���ف���اق���ي���ة 
مهرجان  الإق�����ام�����ة  ال���ت���خ���ط���ي���ط 
�سينمائي اإقليمي �سنوي ي�ستعر�س 
امل��ب��دع��ني م��ن اجلانبني  اإن��ت��اج��ات 
واالإنتاجات امل�سركة، على اأن يقام 

بالتناوب بني اأبوظبي واإ�سرائيل.
و ���س��ي��ج��ري االإع������ان ق��ري��ب��ا عن 
لهذه  ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة  ع���م���ل  خ���ط���ط 
اتفاقية  �ستت�سمن  والتي  ال�سراكة 
امل�����س��رك لتعزيز  ال��ف��ن��ي  ل��اإن��ت��اج 
امل�سركة  االإن���ت���اج���ات  وت�����س��ج��ي��ع 
اأبوظبي  يف  ال�����س��ي��ن��م��ا  ���س��ن��اع  ب���ني 

واإ�سرائيل.

لالأفالم و�شندوق ال�شينما االإ�شرائيلي وتعزيز ثقافة الت�شامح  اأبوظبي  حلنة  بني  الثقايف  التعاون  دعائم  اإر�شاء  ت�شتهدف  •  االتفاقية 
من خالل االإنتاج ال�شينمائي والتلفزيوين

واإ�شرائيل بال�شراكة مع مدر�شة �شام �شبيغل لالنتاج ال�شينمائي يف القد�س االإمارات  يف  االأفالم  ل�شناع  وتطويرية  تدريبية  •   برامج 
•  اجلانبان يك�شفان عن خطة الإقامة مهرجان �شينمائي اإقليمي ي�شتعر�س اإنتاج املبدعني من اجلانبني اإىل جانب االإنتاج امل�شرتك

�صمن �تفاقية ��صرت�تيجية مع مركز حممد بن ر��صد للف�صاء 

رواد الف�شاء االإماراتيون يخو�شون تدريبات يف وكالة نا�شا 

االإمارات  دول��ة  بني  والدبلوما�سية 
االأمريكية”  امل��ت��ح��دة  وال����والي����ات 
الف�ساء  ق��ط��اع  “ ي��ق��ف   : وت��اب��ع   ..
االإماراتي اليوم يف مرحلة متقدمة 
من حيث االإمكانات واخلربات التي 
يجب اال�ستفادة منها والبناء عليها 
يف املهام الف�سائية امل�ستقبلية االأكرث 
على  باالإيجاب  ينعك�س  مبا  تقدًما، 
منظومة قطاع الف�ساء يف االإمارات، 
وعلى م�ساعينا الرامية لرفع كفاءة 
ويف   . “ االإم��ارات��ي��ني  الف�ساء  رواد 
يو�سف  ���س��ع��ادة  ق���ال  ال�����س��ي��اق،  ذات 
مركز  ع��ام  م��دي��ر  ال�سيباين،  حمد 
حم���م���د ب����ن را�����س����د ل��ل��ف�����س��اء : “ 
جت�سد هذه االتفاقية اأهداف مركز 
تعزيز  للف�ساء يف  را�سد  بن  حممد 
الف�ساء،  ل���رواد  االإم�����ارات  ب��رن��ام��ج 
ك����اأح����د ال����ربام����ج احل���ي���وي���ة، نحو 
ك�سريك  االإم������ارات  م��ك��ان��ة  تر�سيخ 
املاأهولة،  الف�ساء  رح��ات  يف  عاملي 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ره م��ن خال 
م�سروعات  يف  ال���دائ���م  اال���س��ت��ث��م��ار 
املتخ�س�سة،  الف�سائية  التدريبات 
املتعلقة  االأخ��������رى  وامل���������س����روع����ات 
تقنيات  وت��ط��وي��ر  العلمي  بالبحث 
كذلك  تاأتي  واالتفاقية   .. الف�ساء 
ت��ع��ت��رب مدخًا  اأ���س��ا���س��ي��ة  ك��رك��ي��زة 
م�ستقبلية،  ا�سراتيجية  ل�سراكات 
الوطني  الف�ساء  قطاع  يخدم  مب��ا 
 “ االإماراتي”. واأ�ساف ال�سيباين : 
تهدف االتفاقية مع وكالة “نا�سا” 

تدريبات  وم��ك��ون��ات  وح����دات  نف�س 
لتاأهيلهم  ل��ل��ف�����س��اء،  ن��ا���س��ا  رواد 
حمطة  يف  خم��ت��ل��ف��ة  م���ه���ام  الإدارة 
على  وال��ت��دري��ب  ال��دول��ي��ة،  الف�ساء 
م��ه��م��ات ال�����س��ري ال��ف�����س��ائ��ي خ���ارج 
والبقاء لفرات طويلة يف  املحطة، 
امل��ح��ط��ة ال��دول��ي��ة، وال��ت��دري��ب على 
العمليات  ن��ط��اق  يف  ع����دة  ج���وان���ب 
التي تتم على منت حمطة الف�ساء 
التعامل  ذل�����ك  يف  مب����ا  ال����دول����ي����ة، 
م���ع اأن���ظ���م���ة امل��ح��ط��ة وال��ت��ح��ك��م يف 
 ،T-38 ودورات  ال�����روب�����وت�����ات، 
ودورات  الرو�سية،  اللغة  وم��ه��ارات 
اأخ����رى ح���ول امل���ه���ارات ال��ق��ي��ادي��ة يف 
ويحمل  ال��دول��ي��ة.  الف�ساء  حمطة 
الربنامج التدريبي لوكالة “نا�سا” 
لكافة  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ك����ب����رية  اأه���م���ي���ة 
امل��ج��ال ..  ال���دول املنخرطة يف ه��ذا 
هذا  يف  االإم��ارات��ي��ة  امل�ساركة  وتثبت 
التدريب، املكانة العاملية التي و�سل 
الدولة،  يف  ال��ف�����س��اء  ق��ط��اع  اإل��ي��ه��ا 
ح��ي��ث ا���س��ت��ط��اع��ت االإم�������ارات حجز 
م���وق���ع م��ت��ق��دم ب���ني ن��خ��ب��ة ال����دول 
بتعاون  الف�ساء،  ال��رائ��دة يف جم��ال 
مع  االإم�����ارات�����ي�����ني  ال���ف�������س���اء  رواد 
على  واملتخ�س�سني  اخل����رباء  اأه���م 

ال�سعيد العاملي. 
و�سلطان  امل��ن�����س��وري  ه�����زاع  وك�����ان 
النيادي قد تلقيا جمموعة تدريبية 
يف مركز “يوري جاجارين” لتدريب 
رواد ال��ف�����س��اء مب��دي��ن��ة ال��ن��ج��وم يف 

اجل�سدي والنف�سي خلو�س مهمات 
امل�ستقبل.  يف  ال��ف�����س��اء  ا���س��ت��ك�����س��اف 
مركز  يف  التدريبات  اإج���راء  و�سيتم 
ل�وكالة  ال��ت��اب��ع  للف�ساء  جون�سون 
املراكز  اأك���رب  اأح���د  وه���و  “نا�سا”، 
املتقدمة يف العامل، وب�سكل عام يتم 
الف�ساء  رحات  على  التدريب  فيه 
ال��ب�����س��ري��ة وال��ب��ح��وث وال��ت��ح��ك��م يف 
تدريب  وي���ت���م  ال���ف�������س���اء،  رح������ات 
الطواقم على القيام مبهام يف املدار 
امل��ن��خ��ف�����س، وذل����ك ب��وا���س��ط��ة نظام 
الأبحاث  التماثلية  املحاكاة  م�سروع 
م�سروع  وهو  الب�سري،  اال�ستك�ساف 
يبحث يف كيفية تعامل البعثات مع 
ف���رات ال��ع��زل��ة ال��ق�����س��وى. ويعترب 
ا�ستك�ساف  رائًدا يف  مركز جون�سون 
ن�سف  من  الأك��رث  للف�ساء  االإن�سان 
اأن��ه يلعب دوًرا حمورًيا  ق��رن، حيث 
يف تعزيز املعرفة التقنية والعلمية، 
من اأجل اإفادة الب�سرية، وقد تاأ�س�س 
هيو�سنت،  يف   1961 ع���ام  امل���رك���ز 
وك������ان يف ط��ل��ي��ع��ة ب����رام����ج رح����ات 
كما  االأمريكية.  الب�سرية  الف�ساء 
يظهر دور العاملني يف املركز ب�سكل 
“ نا�سا  ب��ارز يف تعزيز مكانة وكالة 
يقرب  م��ا  خ��ال  م��ن  للف�ساء،   “
10000 �سخ�س، حيث يعمل  من 
على  القادرين  املبدعني  من  فريق 
تخطي حدود ابتكارات اال�ستك�ساف 

يف قطاع الف�ساء.
التدريبات  ب��رن��ام��ج  ي�سمل  و���س��وف 

 ،2018 ع���ام  �سبتمرب  يف  مو�سكو 
قبل  اال���س��ت��ع��دادات  م��راح��ل  �سمن 
الف�ساء  حم���ط���ة  اإىل  االن����ط����اق 
رائدا  فيها  خ�سع  وال��ت��ي  ال��دول��ي��ة، 
رواد  بجانب  االإم��ارات��ي��ان،  الف�ساء 
اآخرين، اإىل تدريبات مكثفة  ف�ساء 
لهزاع  التاريخية  بالرحلة  تكللت 
الدولية  الف�ساء  ملحطة  املن�سوري 
املا�سي، كاأول  العام  يف �سبتمرب من 
رئد ف�ساء عربي يزور املحطة. ويف 
هذا ال�سدد، قال �سعادة حمد عبيد 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل��ن�����س��وري، 
للف�ساء  را����س���د  ب���ن  م��رك��ز حم��م��د 
مبني  العاملي  الف�ساء  قطاع  اإن   “
على ال��ت��ع��اون ال���دويل، وف��ك��رة بناء 
ال���دول، ونقوم  ب��ني  امل��ع��ارف  ج�سور 
ال���ي���وم ب��ت��اأ���س��ي��ل ه���ذه ال��ف��ك��رة من 
مع  اال�سراتيجية  ال�سراكة  خ��ال 
رائدة  ج��ه��ة  وه���ي  “نا�سا”،  وك��ال��ة 
يف ق��ط��اع ال��ف�����س��اء الأك���رث م��ن 60 
عاًما، ونتطلع اإىل تعزيز ال�سراكات 
م���ع ت��ل��ك اخل������ربات ال��ع��امل��ي��ة التي 
بالغة،  ا�سراتيجية  اأهمية  حتمل 
“نا�سا” من  وك��ال��ة  ب��ه  تتمتع  ومل���ا 
حتتية،  وبنية  وخ��ربات  معارف  كم 
فاإنها �سوف تدعم اإمكانيات الكوادر 
اأه������داف قطاع  ال��وط��ن��ي��ة، وت���خ���دم 

الف�ساء االإماراتي«.
ت���اأت���ي هذه  امل��ن�����س��وري :  واأ�����س����اف 
االتفاقية كداللة وا�سحة على متانة 
والثقافية  االق��ت�����س��ادي��ة  ال���رواب���ط 

•• دبي-وام:

اأعلن مركز حممد بن را�سد للف�ساء 
“نا�سا”  االأمريكية  الف�ساء  ووكالة 
ع��ن ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ل��ت��دري��ب رواد 
الواليات  يف  االإم��ارات��ي��ني  الف�ساء 

املتحدة االأمريكية. 
ي����اأت����ي ذل�����ك يف اإط�������ار ���س��ع��ي دول����ة 
العاملية،  ال����ري����ادة  اإىل  االإم���������ارات 
ا�ستك�ساف  جم��ال  يف  ب�سمة  وو�سع 
تعك�س  مهمة،  �سراكة  يف  الف�ساء، 
و�سلت  ال����ت����ي  ال����دول����ي����ة  امل����ك����ان����ة 
الف�ساء،  ق��ط��اع  يف  االإم����ارات  اإليها 
الف�ساء  رواد  اإع������داد  وت�����س��ت��ه��دف 
االإم��ارات��ي��ني، واإم��داده��م باخلربات 
امل�ستويات  اأع���ل���ى  ع��ل��ى  وامل����ع����ارف 
العاملية. و�ست�سمل االتفاقية تدريب 
حيث  اإماراتيني،  ف�ساء  رواد  اأربعة 
االإماراتيان  الف�ساء  رائ���دا  �سيبداأ 
النيادي  و�سلطان  املن�سوري  ه��زاع 
ال���ربن���ام���ج ال���ت���دري���ب���ي امل���ت���ق���دم يف 
الوقت احلايل، بينما �سين�سم رائدا 
الدفعة الثانية من برنامج االإمارات 
“ نا�سا  برنامج  اىل  الف�ساء  ل��رواد 
“ يف   2021 ل��ع��ام  الف�ساء  ل���رواد 
وق��ت الح���ق، وال���ذي ���س��وف يخ�سع 
الربامج  نف�س  اإىل  ال���رائ���دان  ف��ي��ه 
رواد  ل��ه��ا  يخ�سع  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
جمموعة  تقوم  و�سوف   ، “نا�سا” 
“ ب���اإع���داد رواد  “ ن��ا���س��ا  ت��دري��ب��ات 
امل�ستوى  على  االإماراتيني  الف�ساء 

االإمارات ال�ستك�ساف املريخ، بكونها 
اأول مهمة عربية اإىل كوكب اآخر«.

اتفاقية  “تتيح  م��وره��ارد:  واأ���س��اف 
االإماراتيني  الف�ساء  رواد  ت��دري��ب 
العلمي  ال��ت��ع��اون  ع���اق���ات  ت��ع��م��ي��ق 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، االأم����ر ال���ذي �سوف 
ف���ر����س جديدة  ع��ل��ى خ��ل��ق  ي��ع��م��ل 
�سريكاً  لت�سبح  االإم�������ارات  ل���دول���ة 
اأ�سا�سياً يف حمطة الف�ساء الدولية 
وغريها  “اأرتيم�س”،  وب���رن���ام���ج 
نا�سا.” من  واأن�����س��ط��ة  ب��رام��ج  م��ن 
املري،  �سامل  املهند�س  ق��ال  جانبه، 
م���دي���ر ب���رن���ام���ج االإم���������ارات ل����رواد 
االتفاقية  ه��ذه  ت��خ��دم   “ الف�ساء: 
لربنامج  اال�سراتيجية  االأه���داف 
االإم��ارات ل��رواد الف�ساء املتمثلة يف 
تعزيز مكانة قطاع الف�ساء يف دولة 
نظرائنا  م��ع  وامل�ساهمة  االإم�����ارات، 
م��ن ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��ع��امل يف اأبحاث 
الف�ساء، وت�سكل هذه اخلطوة قفزة 

الف�ساء  رواد  ج��ه��وزي��ة  تعزيز  اإىل 
واإع����داده����م خلو�س  االإم���ارات���ي���ني، 
طويلة  م�ستقبلية  ف�سائية  مهمات 
امل��دى، يف الوقت ال��ذي ترجم فيه 
االتفاقية م�ساعينا لتاأكيد التواجد 
القطاع  ه��ذا  يف  الفاعل  االإم���ارات���ي 
على م�ستوى عاملي”. من جهته، قال 
جيم�س مورهارد، نائب مدير وكالة 
املتحدة  ال��والي��ات  تتمتع   “  : نا�سا 
االأمريكية ودولة االإمارات بعاقات 
على  ب��ال��ت��ع��اون  يتعلق  فيما  متينة 
االأر�س، ونحن متحم�سون لتو�سيع 
اآف����اق جديدة،  اإىل  ال��ع��اق��ات  ه���ذه 
اأ�سواًطا  فقد قطعت دولة االإم��ارات 
الف�ساء  ا�ستك�ساف  كبرية يف جمال 
ال��ت��ن��م��ي��ة يف قطاع  ���س��م��ن م�����س��رية 
زمنية  ف��رة  االإم��ارات��ي يف  الف�ساء 
امل�سرية  ه��ذه  فيها  ُت��وج��ت  وج��ي��زة، 
الناجحة  االإط���اق  بعملية  م��وؤخ��راً 
م�سروع  �سمن  االأمل”  “م�سبار  ل��� 

ن��وع��ي��ة ل��ربن��ام��ج االإم�������ارات ل���رواد 
اأحد  مبثابة  يعترب  ال���ذي  الف�ساء 
كوادر  لتطوير  الرئي�سية  االأع��م��دة 
من  املقبلة  االأجيال  وتهيئة  علمية 
الرواد وفق اأعلى امل�ستويات العاملية، 
ويحقق كذلك تطلعاتهم للم�ساركة 
وحتقيق  العلمية  اال�ستك�سافات  يف 
املجال”.  ه��ذا  يف  الدولة  طموحات 
االإم�����ارات لرواد  ب��رن��ام��ج  اأن  ُي��ذك��ر 
برنامج  م�ساريع  اأح��د  ه��و  الف�ساء 
االإمارات الوطني للف�ساء، ويحظى 
بتمويل مبا�سر من �سندوق تطوير 
املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  قطاع 
التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع 
وال�����ذي   ،/TRA/ االت���������س����االت 
البحث  ج���ه���ود  دع�����م  اإىل  ي���ه���دف 
االت�ساالت  ق���ط���اع  يف  وال���ت���ط���وي���ر 
يف ال��دول��ة، واإث����راء ودع���م وتطوير 
اندماج  وتعزيز  التقنية،  اخلدمات 
دولة االإمارات يف االقت�ساد العاملي.

- اأربعة رواد ف�شاء اإماراتيون يتلقون تدريبات خا�شة يف مركز جون�شون للف�شاء التابع للوكالة
- هزاع املن�شوري و�شلطان النيادي ين�شمان اإىل تدريبات خا�شة متقدمة يف نا�شا

- التحاق رواد الدفعة الثانية بربنامج نا�شا لرواد الف�شاء لعام 2021 

•• لندن -وام:

ال��ت��ق��ى ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي�����د اآل 
يف  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان 
اخلارجية  وزي��ر  راب  دومينيك  معايل  لندن 

الربيطاين.
ج�������رى خ�������ال ال����ل����ق����اء ب����ح����ث ال����ع����اق����ات 
ال�سديقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
و���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����س��رك يف العديد 
من املجاالت ومنها ال�سحية وكذلك التعاون 

امل�سرك يف اإطار املنظمات الدولية.
ك��م��ا ب��ح��ث ���س��م��وه وم��ع��ايل وزي����ر اخلارجية 

املنطقة  يف  االأو���س��اع  م�ستجدات  الربيطاين 
والدولية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ق�����س��اي��ا  م��ن  وع����ددا 
واليمن  اإي��ران  ومنها  امل�سرك  االهتمام  ذات 

وليبيا.
التاريخية  ال��ع��اق��ات  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ان  واأك����د 
املتميزة التي تربط بني البلدين وقيادتهما، 
دولة  ب��ني  ال�����س��ام  م��ع��اه��دة  ا�ستعر�سا  ك��م��ا 
توقيعها  مت  التي  اإ�سرائيل  ودول���ة  االإم����ارات 
موؤخرا يف الواليات املتحدة االأمريكية ودورها 
الهام يف تر�سيخ دعائم االأمن واال�ستقرار يف 

املنطقة.
واأ�ساد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 

بالعاقات اال�سراتيجية بني دولة االإمارات 
امل�ستمر على دفع  واململكة املتحدة واحلر�س 
املجاالت  يف  بينهما  امل�����س��رك  ال��ت��ع��اون  اآف���اق 
للبلدين  امل�سركة  امل�سالح  يحقق  مبا  كافة 

ال�سديقني ويعود باخلري على �سعبيهما.
وزير  كليفريل  جيم�س  معايل  اللقاء  ح�سر 
ال�����س��رق االأو����س���ط و�سمال  ل�����س��وؤون  ال���دول���ة 
من�سور  و�����س����ع����ادة  ال����ربي����ط����اين  اأف���ري���ق���ي���ا 
املمكلة  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  بالهول  عبداهلل 
م�ساعد  غبا�س  �سيف  عمر  و���س��ع��ادة  املتحدة 
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل لل�سوؤون 

الثقافية.

حمدان بن را�شد 
ي�شتقبل �شيف بن زايد

•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  اأم�س  املالية يف ق�سره يف زعبيل م�ساء 
ال��وزراء وزير الداخلية الذي هناأ  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زايد 
ل�سموه  اأجريت  التي  اجلراحية  العملية  بنجاح  حمدان  ال�سيخ  �سمو 
ال�سحة  دوام  ل�سموه  متمنيا  معافى  �ساملا  الباد  اىل  وعودته  موؤخرا 
من  ع��دد  اللقاء  ح�سر  ال��غ��ايل.  وطننا  خدمة  يف  والتوفيق  وال�سعادة 

ال�سيوخ وامل�سوؤولني.

عبداهلل بن زايد يبحث مع وزير خارجية بريطانيا العالقات اال�شرتاتيجية والق�شايا االإقليمية والدولية 
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اأخبـار الإمـارات
اقت�شادية دبي تغلق مقهى وتخالف 9 من�شاآت وتنبه 6 اأخرى لعدم االلتزام بالتدابري االحرتازية

•• دبي -وام:

اأغلقت دائرة التنمية االقت�سادية بدبي مقهى يف �سارع ال�سيف، بالتعاون 
كالتباعد  االح��رازي��ة،  بالتدابري  التزامه  لعدم  وذل��ك  دب��ي،  �سياحة  مع 
امل�ستهلك  التجارية وحماية  الرقابة  اجل�سدي، فيما خالف فريق قطاع 
يف اقت�سادية دبي 9 من�ساآت لعدم التزام املوظفني فيها بلب�س الكمامات، 
اإىل  اجل�سدي،  التباعد  على  للحفاظ  املنا�سبة  االإج���راءات  اتخاذ  وع��دم 
التباعد  مل�سقات  و���س��ع  ل��ع��دم  اأخ���رى  من�ساآت   6 على  التنبيه  ج��ان��ب 

اجل�سدي داخلها.
 668 االح��رازي��ة  والتدابري  لل�سروط  امل�ستوفية  املن�ساآت  ع��دد  وو�سل 

من�ساأة.

�سالة  على  ا�ستملت  املخالفة  املن�ساآت  اأن  دبي" اإىل  "اقت�سادية  واأ�سارت 
كمال اأج�سام يف منطقة ال�سفا االأوىل، مت خمالفتها بالتعاون مع جمل�س 
الرقابة  لقطاع  التابعة  التفتي�س  ف��رق  خالفت  حني  يف  الريا�سي،  دب��ي 
اإىل  باالإ�سافة  هرير،  اأم  منطقة  يف  مطعماً  امل�ستهلك،  حماية  التجارية 
حمال جتزئة يف عدد من املراكز التجارية، ومن�ساأة خياطة وتطريز يف 

اأبوهيل.
وكانت فرق التفتي�س امليداين التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية 
وزياراتها  ج��والت��ه��ا  �سل�سلة  وا���س��ل��ت  ق��د  دب���ي،  اقت�سادية  يف  امل�ستهلك 
خمتلف  يف  التجارية  وامل��راك��ز  املفتوحة  االأ���س��واق  من  للعديد  امليدانية 
بالتدابري  التجارية  املن�ساآت  التزام جميع  االإم��ارة، وذلك ل�سمان  اأنحاء 
االحرازية الرامية للحد من تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد-

19"، اإىل جانب احلفاظ على املكت�سبات التي حققتها اإمارة دبي خال 
امل��رح��ل��ة ال��راه��ن��ة، رغ��م ال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب��رية وال��ع��امل��ي��ة ب�سبب اجلائحة 
التي  الر�سيدة،  القيادة  توجيهات  اإىل  ذلك  يف  الف�سل  ويعود  ال�سحية. 
ممار�سة  اإىل  و���س��واًل  التدريجية  للعودة  دب��ي  اإم���ارة  حتقيق  يف  اأ�سهمت 

االأن�سطة االقت�سادية ب�سكل طبيعي واآمن.
واأهابت اقت�سادية دبي مبختلف فئات املجتمع، �سرورة التعاون وامل�ساهمة 
وطبيعي،  اآم��ن  ب�سكل  االإم���ارة  يف  االقت�ساد  عجلة  دوران  ا�ستمرارية  يف 
يف  ال�سركاء  خمتلف  م��ع  وم�ستمر  دائ���م  توا�سل  على  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرية 
جانب  اإىل  امل�ستجدات،  اأب��رز  على  للوقوف  واخل��ا���س،  العام  القطاعني 
تعزيز الوعي باالإر�سادات والربوتوكوالت املعمول بها يف الفرة الراهنة، 
ممار�سات  اأي  ارتكاب  اأو  التهاون  وع��دم  بها،  اجلميع  التزام  ي�سمن  مبا 

�سلبية من �ساأنها اأن تعر�س املجتمع للخطر باأي �سكل من االأ�سكال.
و�سددت اقت�سادية دبي على اأن اجلهات املخت�سة يف الدائرة، لن تتهاون 
قبل  من  عنها  االإب���اغ  اأو  ر�سدها  يتم  التي  وال��ت��ج��اوزات  املخالفات  مع 
التاأديبية  االإج����راءات  اأن  اإىل  منوهة  واملتعاملني،  امل�ستهلكني  جمهور 
ال  اأول��وي��ة  املجتمع  �سحة  على  احلفاظ  اأن  منطلق  من  رادع���ة،  �ستكون 

ميكن التفريط بها.
االإب��اغ عن  اإىل �سرورة  فئات اجلمهور،  دبي خمتلف  اقت�سادية  ودع��ت 
اأو ظواهر �سلبية خمالفة للتدابري واالإج��راءات االحرازية،  اأي حاالت 
وهواوي  وغ��وغ��ل  اأب���ل  متاجر  على  املتوفر  دب��ي  م�ستهلك  تطبيق  ع��رب 
االإل����ك����روين  امل���وق���ع  ع���رب  اأو   600545555 ع��ل��ى  ب��االت�����س��ال  اأو 

.consumerrights.ae

�شواحل االإمارات .. �شاهد على تاريخ الدولة العريق وحا�شرها امل�شىء وم�شتقبلها امل�شرق

وعبق  ال��ث��ق��اف��ة  ���س��ي��اف��ة  اأن�����ك يف 
ال��ت��اري��خ.. و يف �سيافة االإن�����س��ان و 
تاأ�سرك  فهي  اأي�سا  والزمان  املكان 

بكرمها وكرم اأهلها.
�سروح  م���ن  ال�����س��ارق��ة  ت��خ��ل��و  ال  و 
كثرية ت�سكل اإطالتها على اخلليج 
الذي  الق�سباء  قناة  م�سروع  مثل 
غ��ري م��ن ج��غ��راف��ي��ا امل��دي��ن��ة وربط 
ناهيك  اخل��ان  ببحر  خالد  بحرية 
العامل  يف  م��دي��ن��ة  اأول  اأن���ه���ا  ع���ن 
"جزيرة  ب��ال��ك��ام��ل  ج���زي���رة  حت���ول 
املاء  ف��وق  �سيد  م�سرح  املجاز" اإىل 
املدرجات  ت�����س��م��ي��م  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 

الرومانية ال�سهرية.
و ت��ع��ك�����س ت��ل��ك االجن��������ازات روؤي����ة 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
و  ال�سارقة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س 
اإ�سراره على اأن تكون املدينة منارة 
ومعرفة  ث��ق��اف��ة  ال���ع���امل  ت�����س��يء 

وعلما.
.. مدينة  و جت��اور مدينة عجمان 
اخلليج  ����س���اح���ل  ع���ل���ى  ال�������س���ارق���ة 
العربي و يتو�سطها متحف عجمان 

يندر  التي  احلديثة  املعجزات  من 
تواجدها يف املدن االآخرى.

واأن����ت ع��ل��ى ���س��اح��ل امل��دي��ن��ة تدرك 
ب��ا حدود  اأب��وظ��ب��ي  اأن ط��م��وح��ات 
حتول  التي  القيادة  معنى  وتتفهم 
امل�ستحيل اإىل ممكن ت�سنع احلياة 
و تغري اجلغرافيا وتنجز للتاريخ و 

ال تلتفت اإال اإىل امل�ستقبل.
وت��ط��ل م��دي��ن��ة دب���ي ع��ل��ى ال�ساحل 
زائرها  جت���اوز  اإذا  نف�سه  البحري 
م��واق��ع��ه��ا االأث���ري���ة ال��ق��دمي��ة التي 
الثالثة  االألفية  اإىل  تاريخها  يعود 
يتوقف  اأن  الب��د  حتما  املياد  قبل 
على  املهيمن  خليفة"  "برج  ع��ن��د 
اأف���ق امل��دي��ن��ة اأط���ول ب��رج يف العامل 
االم������ارات  ط���م���وح  ي��ج�����س��د  واذيل 

وقدرتها على حتقيق امل�ستحيل.
و �سكل تاريخ اأ�سرة اآل مكتوم م�سرية 
ال��ب��ن��اء على  ال��ع��ط��اء و  ملهمة م��ن 
بالتطور  اآمنت  حيث  االأج��ي��ال  مر 
�سغفها  �سدة  وم��ن  التنمية  وتبنت 
جغرافيا  غريت  التطور  و  بالرقي 
اأ�سافت  عندما  املنطقة  و  املدينة 
���س��واط��ئ ج��دي��دة ل���اإم���ارة بطول 

اأمة كافحت لتحيا و ت�ستمر وا�سلة 
اآفاق  م�ست�سرفة  باحلا�سر  املا�سي 

امل�ستقبل .
عرفت راأ�س اخليمة قدميا با�سم " 
جلفار " و يقع بالقرب من �ساحلها 
االأثرية  املباين  و  املواقع  كثري من 
اخليمة  راأ����س  ح�سن  اأب��رزه��ا  لعل 
الوطني  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  م��ت��ح��ف 
الفرة  يف  اإن�����������س�����اوؤه  مت  وال��������ذي 
ال���واق���ع���ة م���ا ب���ني ع���ام���ي 1809 
�سكني  كمقر  وا�ستخدم  و1819 
الأ�سرة القا�سمي حتى عام 1964 
له  املغفور  وج��ه   1984 ع��ام  و يف 
القا�سمي  حممد  بن  �سقر  ال�سيخ 
حاكم االإمارة اآنذاك بتحويل مبنى 
ملتحف  مقر  اإىل  ال��ق��دمي  احل�سن 

راأ�س اخليمة.
خال  اخليمة  راأ����س  ا�ستطاعت  و 
جغرافيتها  تغيري  امل��ا���س��ي  العقد 
البحري  �ساحلها  ال�ساحلية خا�سة 
مع اإن�ساء "جزيرة املرجان" لتكون 
جوهرة متاألئة داخل مياه اخلليج 

العربي.
�ساحا بحريا  امل�����س��روع  اأ���س��اف  و   

التاريخ احلقيقي للمكان.
ف����وت����وغ����رايف  ظ����ه����ور  اأول  وك�������ان 
ل��ك��ورن��ي�����س اأب��وظ��ب��ي ع���ام 1948 
���س��اط��ئ تغزوه  ع���ب���ارة ع���ن  وك�����ان 
الرمال من كل جهة يجتمع عليه 
ع����دة رج�����ال ي��ت��و���س��ط��ه��م ق�����ارب يف 

حماولة الإدخاله اىل البحر.
بقيادة  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  ���س��ط��رت  و 
ال��ك��رمي��ة - عرب  ن��ه��ي��ان  اآل  اأ����س���رة 
التاريخ  ع��رب  امل��ت��وا���س��ل��ة  ج��ه��وده��ا 
اأعظم  ���س��واح��ل��ه��ا  م���ن  ان��ط��اق��ا   -
�ساطئ  خ������ال  م�����ن  اجن�����ازات�����ه�����ا 
ال��ع��رب��ي وك��ان��ت انطاقة  اخل��ل��ي��ج 
ت��ل��ك االإجن�������ازات م���ن خ����ال بناء 
 ..1760 ع�����ام  احل�������س���ن  ق�������س���ر 
حتى  احل���ني  ذل���ك  م��ن��ذ  لتتوا�سل 
غدت اأبوظبي " درة املدن " تفاخر 
و  ال�ساملة  نه�ستها  و  باإجنازاتها 
االأك��رث تقدما يف  العوا�سم  حتاكي 

العامل.
و يعترب هذا ال�ساحل اليوم �سريان 
باأكرب  وي��ع��ج  امل��دي��ن��ة  احل��ي��اة وروح 
م�����س��اري��ع ال��ت��ط��وي��ر ال���ع���ق���اري يف 
كبرية  مبجموعة  وي��زخ��ر  املنطقة 

مقرا  و  عتيقا  ح�سنا  ك���ان  ال����ذي 
القرن  اأوائ��ل  منذ  النعيمي  الأ�سرة 

التا�سع ع�سر.
وت�سري االإكت�سافات االأثرية اإىل اأن 
تاريخ اإمارة اأم القيوين قدمي جدا 
و فيها مقربة يعود تاريخها اإىل ما 
وهو  م�ست..  قرنا   80 نحو  قبل 
التاريخ الذي يقدم مثاال حيا لكثري 
من االأ�سياء التي منر بها يف حياتنا 
.. ف�سكانها عا�سوا يف منطقة الدور 
بعد ذلك انتقلوا اإىل و�سط جزيرة 
ال�سينية التي كانت ت�سمى يف ذلك 
ال��وق��ت /م����اح/ وم���ن ث��م انتقلوا 

اإىل اأم القيوين احلالية.
و كاأن ل�سان حالهم يقول من �سنن 
احلياة " دوام احلال من املحال" و 
للمكان  تلتفت  ال  املتح�سرة  االأمم 
و الزمان .. و ابن االم��ارات ان�سان 
مكان  ي��ح��ده  ال  ال��ق��دم  منذ  مثابر 
وم�ستقبله  ح��ا���س��ره  ي�سغله  وم���ا 

ي�سنع تاريخه اأينما حل وارحتل.
اخليمة  راأ���س  اإىل  الو�سول  عند  و 
اأنى اأدرت عينيك ي�سافحك التاريخ 
و ي�سدك التطور وت�سعر اأنه و�سط 

�سواطئ  عن  عبارة  كيلومرا   78
م�سروع جزيرة نخلة جمريا.

و تعترب جزيرة نخلة جمريا على 
�ساحل دبي جزءا من روؤية �ساحب 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
جزيرة  اأك������رب  ت���ع���د  وال����ت����ي  اهلل" 
اأقامها  االأر���س  �سناعية على وجه 

االإن�سان و�سط املياه.
اآخرى لت�سطر  و تعود املدينة مرة 
تاريخا جديدا ي�ساف اإىل جناحات 
دبي " دانة الدنيا " عندما تدفقت 
املائية" عام  دب���ي  " ق��ن��اة  امل��ي��اه يف 
اخلليج  منطقة  ل��رب��ط   2016
التجاري باخلليج العربي وت�سيف 
من  ك���ي���ل���وم���رات   6.4 م�����س��اف��ة 

الواجهات البحرية للمدينة.
�سمال  ال�سارقة  مدينة  تقع  فيما 
و  نف�سه  ال�ساحل  على  دب��ي  مدينة 
يعود تاريخها اإىل اأكرث من 6000 
عام وتعد اليوم موئا لل�سياح من 

جميع اأنحاء العامل.
ال�سارقة  مدينة  يف  واأن���ت  ت�سعر  و 

•• اأبوظبي-وام:

تزال  وال  ال���دول���ة  ���س��واح��ل  ك��ان��ت 
بامتداداتها �ساهدة على االإجنازات 
االإم�����ارات  حققتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
بروؤية قيادتها الر�سيدة التي توؤمن 

باأنه ال م�ستحيل.
للدولة  ال��ب��ح��ري  ال�����س��اح��ل  وي��ع��د 
- ال����ذي ي��ف��وح ب��ع��ب��ق احل�����س��ارة و 
التاريخ - عنوانا للرقي والتح�سر 
امل����دن اجلميلة  وي�����س��م ع����ددا م��ن 
التي ذاع �سيتها يف اأرجاء املعمورة.

وي�سد ناظريك ذلك ال�ساحل الذي 
و  التاريخ  و  احل�سارة  فيه  جتتمع 
احل���داث���ة م��ع��ا م��ع اإط�����االت مدن 
االإمارات العامرة " اأبوظبي و دبي 
و ال�سارقة و عجمان و اأم القيوين و 
راأ�س اخليمة و الفجرية" ب�سحرها 
مكانة  بني  التي جمعت  و  رقيها  و 

اجلغرافيا و عيق التاريخ.
وتثبت تلك االآلئ ال�سبع على طول 
ال�ساحل اأن االمارات دولة معجزات 
اأم���ام  ت��ق��ف ط��وي��ا  اأن  و ال مي��ك��ن 
خالها  من  لتوا�سل  حتديات  اأي 
نهجها ركب التطور واحلداثة الأن 
من همه ال�سري قدما نحو القمة ال 

ير�سى اإال بالرقم "1".
و االم��ارات باإجنازاتها ومعجزاتها 
اجلغرافيا  ���س��ع��وب��ات  ع��ل��ى  تغلبت 
على  و  التاريخ من جديد  كتبت  و 
كورني�س  احل�����س��ر  ال  امل��ث��ال  �سبيل 
اأب��وظ��ب��ي احل���ايل ال���ذي بني داخل 
البحر بعد اأن مرت عملية تطويره 
ب���ع���دة م���راح���ل ك���ل م��رح��ل��ة كانت 
اأحدثها  و  �سابقاتها..  م��ن  اأج��م��ل 
يحلم  للجمال  اأيقونة  منه  جعلت 
بروؤيته كل �سائح و يتغنى به العامل 
تاريخ  ت���دوي���ن  يف  ي���رغ���ب  م���ن  .و 
ب���اأن اجناز  امل��ك��ان عليه االع����راف 
تاريخه  على  عيان  �ساهد  احلا�سر 
اأك����رث واق��ع��ي��ة لكتابة  اأن����ه م����ادة  و 

من  ك���ي���ل���وم���را   23 اإىل  ي�������س���ل 
وهذا  لاإمارة  اجلديدة  ال�سواطئ 
اجناز عظيم ي�ساف ل�سجل االمارة 

احلافل.
اأم���ا اإم����ارة ال��ف��ج��رية و ال��ت��ي تطل 
كانت  ال��ع��رب  بحر  على  �سواحلها 
لقبائل  االأول  امل���وط���ن  والت�������زال 
بالكرم  ا�ستهروا  الذين  ال�سرقيني 
الوحيدة  االإم���ارة  وه��ي  وال�سجاعة 
العربي  اخلليج  على  تطل  ال  التي 
العرب  بحر  على  �سواحلها  ومتتد 

م�سافة 90 كلم تقريبا.
و �سواحل الفجرية خري �ساهد على 
ت�سهدها  التي  النه�سة  و  تطورها 
جم����ال  يف  ت���ن�������س���ط  ح����ي����ث  االآن 
اللوج�ستية  اخل�����دم�����ات  ت���ق���دمي 
والعاملية  املحلية  النفط  ل�سناعة 
"عاملي"  ميناء  اأك��رب  ث��اين  وتعترب 
بالوقود  ال�سفن  ت��زوي��د  جم��ال  يف 
املركز  ت���ت���ب���واأ  و  ���س��ن��غ��اف��ورة  ب��ع��د 
وامل�ستقات  النفط  لتخزين  الثالث 

البرولية يف العامل.
كل  ي��ن��ط��ب��ق يف  ن��ف�����س��ه  احل������ال  و 
القيوين -  اأم  اإم��ارة  تفا�سيله على 
مزيد  نحو  طريقها  توا�سل  التي 
ال��ت��ق��دم و ال���رق���ي- ل��ي��ك��ت��م��ل عقد 
اإمارات الدولة ال�سبع �سمن م�سرية 

النه�سة والنماء و االإزدهار.
�سواحل  ع��ن  احل��دي��ث  و ال مي��ك��ن 
االآل�����ئ  ت���ل���ك  ذك�����ر  االم���������ارات دون 
ال�سابعة وما بها من حداثة غريت 
فذة  قيادة  روؤي��ة  بف�سل  اجلغرافيا 
التاريخ  ع��ل��ى  ال��ب��ن��اء  ب����اأن  ت���وؤم���ن 
لطبيعة  االأم����ث����ل  االإ����س���ت���غ���ال  و 

اجلغرافيا �سرطان للنه�سة.
االإمارات  �سواحل  و هاهي تراءى 
الروؤية  ال��ن��اظ��ري��ن جم�����س��دة  اأم����ام 
امل��ل��ه��م��ة ال���ت���ي جن��ح��ت يف اإح�����داث 
التحول املن�سود .. و باتت االجنازات 
م�سريتها  االإم���ارات  لتوا�سل  تكرب 

احل�سارية نحول امل�ستقبل.

�إجناز جديد ي�صاف �إىل دولة �الإمار�ت يف جمال �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي

جامعة زايد �شمن ت�شنيفات تاميز للتعليم العايل 2021 العاملية
•• دبي -الفجر: 

املوؤ�س�سة  زاي������د،  ج��ام��ع��ة  ح��ق��ق��ت 
التعليم  �سبل  ت��وف��ري  يف  ال���رائ���دة 
اإجن������ازاً جديداً  امل��ب��ت��ك��رة،  ال��ع��ايل 
ب��اإدراج��ه��ا م��وؤخ��راً والأول م��رة اإىل 
بدولة  الوطنية  اجلامعات  قائمة 
العاملي  ال��ت�����س��ن��ي��ف  يف  االإم��������ارات 
لريتفع  العايل"  للتعليم  "تاميز 
اإىل خم�س  اجل��ام��ع��ات  ع��دد  بذلك 

جامعات رائدة لعام 2021.
وقال الربوفي�سور د. ناجي واكيم، 
باالإنابة:  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
االإمارات  لدولة  كبري  اإجناز  "اإنه 

والتي  الطابية  القيادية  املهارات 
تطلعات  تلبية  يف  ب��دوره��ا  ت�ساهم 
القيادة الر�سيدة يف م�سرية التنمية 
خمتلف  يف  وال���ت���ط���ور  ال�����س��ام��ل��ة 
يف  احليوية  والقطاعات  امل��ج��االت 
الدولة ب�سكل ممنهج ومبا يتنا�سب 
اأي�ساً  توفر  كما  العمل.  �سوق  مع 
التخ�س�سات  ملتابعة  ق��وي��اً  اأ�سا�ساً 
وت�ستقبل  امل�ستقبلية.  والوظائف 
 2،200 ب���ني  اجل��ام��ع��ة ك���ل ع����ام 
و2،500 من الطلبة االإماراتيني 
اجلن�سيات  خمتلف  من  واملقيمني 
اآالف طالب   10 اأك��رث من  وت�سم 
�سمن  ح��ال��ي��اً  م�سجلني  وط��ال��ب��ة 

حيث متتلك جامعة زايد، والتي مت 
-801 اأف�سل  اإدراجها �سمن فئة 
1000 جامعة حول العامل للعام 
االإمكانيات  من  الكثري    ،2021
يف  تطلعاتها  تلبي  التي  وامل�ساريع 
االبتكار والبحث العلمي، فطلبتنا 
وتركيزنا  اه��ت��م��ام��ن��ا  حم����ور  ه���م 

وم�ستقبلهم امل�سرق هو مهمتنا ".
تقييم  اإىل  الت�سنيف  وي�ستند هذا 
ملهامها  اأدائ����ه����ا  ع��ل��ى  اجل���ام���ع���ات 
والبحث  التعليم،  االأ�سا�سية: وهي 
امل��ع��رف��ة، ونظرة  ال��ع��ل��م��ي، ون�����س��ر 
لها،  ال����دويل  االأك���ادمي���ي  املجتمع 
ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات اإىل  ت�����س��ت��ن��د  ك���م���ا 

بارتفاع عدد اجلامعات يف ت�سنيف 
خم�س  اإىل  ال��ع��ايل  للتعليم  تاميز 
بينهم  وم������ن  وط���ن���ي���ة  ج����ام����ع����ات 
وهذه  م����رة،  والأول  زاي����د  ج��ام��ع��ة 
اإىل قطاع  ت�����س��اف  ب�����ارزة  ع��ام��ة 
التعليم العايل والبحث العلمي يف 

االإمارات. "
االإجن��از دليل على  "هذا  واأ�ساف: 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  واه��ت��م��ام  دع���م 
اخلريجني  م�����ن  ج���ي���ل  ب������اإع������داد 
مبتكرة  تعليمية  بيئة  يف  املوؤهلني 
على جودة  كذلك  ودليل  وداع��م��ة، 
التدري�س  ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء  وت��ف��اين 
باجلامعة،  وال��ط��ل��ب��ة  وامل��وظ��ف��ني 

موؤ�سرات اأداء متت معايرتها ب�سكل 
منا�سب يتيح للطلبة واالأكادمييني 
وغريهم املقارنة بني عدة جامعات 
عاملية بطرق اأكرث �سمواًل وتوازًنا.

تعد جامعة زايد التي تاأ�س�ست عام 
باإذن  له  املغفور  يد  على   1998
اهلل ال�����س��ي��خ زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل 
موؤ�س�سة  ث��راه-  اهلل  -طيب  نهيان 
يف  رائ����دة  وط��ن��ي��ة  ع�سرية  علمية 
دول��ة االإم��ارات واملنطقة يف جمال 
اجلامعة  وتقدم  والتميز.  االبتكار 
ومبتكرة  حديثة  تعليمية  ب��رام��ج 
التعليمية  امل���ه���ارات  ك��اف��ة  ت�سمل 
وتنمية  تطوير  على  ت�ساعد  التي 

خم���ت���ل���ف اجل���ن�������س���ي���ات م����ن اأك����رث 
60 دول����ة، ح��ي��ث ي��ع��د هوؤالء  م��ن 
امل��ج��ال التعليمي  امل��وؤه��ل��ني يف  م��ن 

والدرا�سات  البكالوريو�س  ب��رام��ج 
ال��ع��ل��ي��ا. وت�����س��م اجل���ام���ع���ة نخبة 
م��ن االأك��ادمي��ي��ني وال��ب��اح��ث��ني من 

�سبًا  ويطبقون  واحلديث  املتقدم 
تعليمية مبتكرة يف تدري�س املناهج 

التعليمية. 

تربعات درهم اخلري تتجاوز 4.8 مليون درهم خالل ثالث �شنوات
•• دبي - وام: 

اأعلنت دائرة املالية بحكومة دبي 
اأن اإجمايل التربعات التي جمعت 
اخلري"  "درهم  م��ب��ادرت��ه��ا  ع���رب 
خ������ال ث������اث �����س����ن����وات جت�����اوز 

درهم. مليون   4.83
اخلري"  "درهم  مبادرة  ت�ستهدف 
املتعاملني  اأم�����ام  ال���ت���ربع  اإت���اح���ة 
"�سداد  ب��واب��ة  ع��رب  احل��ك��وم��ي��ني 
"دبي  وتطبيق  الويب  دبي" على 
دبي  دائ����رة  م��ع  االآن" ب��ال��ت��ع��اون 

الذكية .
للمتعاملني مع اجلهات  و ميكن 
ر�سوم  ي�سددون  مم��ن  احلكومية 
امل����ع����ام����ات احل���ك���وم���ي���ة وغ���ري 
"�سداد  ب���واب���ة  ع���رب  احل��ك��وم��ي��ة 
دبي" وتطبيق "دبي االآن" التربع 
ان��ت��ه��اء عملية  ق��ب��ل  م���ايل  مببلغ 

ال�سداد.
و اأكد معايل عبدالرحمن �سالح 

ومتابعة  اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
الإجناح  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
تعزيز  اإىل  ال���رام���ي���ة  م�����س��اع��ي��ن��ا 
امل�سلحة  اأ���س��ح��اب  م��ع  ال��ت��ع��اون 
من اجلهات احلكومية واخلريية 
يف  اخل��ريي  العمل  تن�سيط  بغية 
االإم��ارة والنهو�س به ال �سيما يف 

للدائرة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ���س��ال��ح  اآل 
توجيه  ع���ل���ى  ال�����دائ�����رة  ح���ر����س 
اإىل ع���دد من  ال��ت��ربع��ات  م��ب��ال��غ 
داخل  االإن�سانية  امل�ساعدات  اأوجه 

الدولة .
و قال : " ن�سري يف �سوء توجيهات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 

اأوقات االأزمات.
اآل  يون�س  �سعادة  ق��ال  جهته  م��ن 
لدبي  العام  املدير  م�ساعد  نا�سر 
ت�سعى  ال��ذك��ي��ة  دب���ي  اإن  ال��ذك��ي��ة 
روؤيتها  �سمن  و  م�ستمر  ب�سكل 
ت�سخري  اإىل  اال����س���رات���ي���ج���ي���ة 
خدمات  ت�سميم  يف  التكنولوجيا 
النا�س  ح��ي��اة  ت�سهيل  �ساأنها  م��ن 
معاماتهم  ب��اأداء  لهم  ال�سماح  و 

���س��ل�����س و ذكي  ���س��ه��ل و  ب��اأ���س��ل��وب 
بالكامل و اليوم نفخر مبا حققته 
مبادرة "درهم اخلري" من نتائج 
و التي توؤكد امل�سوؤولية املجتمعية 
العميقة لدى �سكان جمتمع دبي 
املبادرات  م��ع  ال��ق��وي  وت��ف��اع��ل��ه��م 
امل��ب��ت��ك��رة وال��ذك��ي��ة وال��ت��ي تهدف 
مبجملها اإىل جعل االإم��ارة اأذكى 

واأ�سعد مدينة.
املري  ح����امد  ج������مال  اأك������د  و 
لقطاع  ال���ت���������������ن���ف���ي���ذي  امل�����دي�����ر 
احل�����س��اب��ات امل��������������رك��زي��ة يف دائ���رة 
خلم�س  منحت  املبالغ  اأن  املالية 
ج����ه����ات جم��ت��������������م��ع��ي��ة وخ���ريي���ة 
ال�سوؤون  دائ�����رة  ه���ي  ال���دول���ة  يف 
االإ����س���ام���ي���ة وال���ع���م���ل اخل����ريي 
املجت�����مع  ت��ن��م��ي��ة  وه��ي��ئ��ة  ب��دب��ي 
ب�����������������دب��ي وم���������������وؤ����س�������س���ة ت���راح���م 
اأ�سدقاء  وج��م��ع��ي��ة  ال��������������خ��ريي��ة 
را�سد  ومركز  ال�سرطان  مر�سى 

الأ�سحاب الهمم.

عرب  دولة   55 من  متدرب  األف   20
مركز االبداع الرقمي عام 2019

•• اأبوظبي -وام: 

بلغ عدد املتدربني عرب مركز االبداع الرقمي يف الهيئة 
 20000 م��ن  اأكث�ر  نحو  االت�����س��االت  لتنظيم  العامة 
متدرب ميثلون 55 دولة، وذلك وفقا لتقرير اال�ستدامة 

ال�سادر عن الهيئة اأم�س االول.  2019
ثقاف�ة  تعزي�ز  اىل  ت�سعى  الهيئة  اأن  اىل  التقرير  واأ�سار 
االأداء  كف�اءة  لرفع  برام�ج  وتطوير  احلكومي  التمي�ز 
 CoDI الرقمي  االب���داع  مركز  خ��ال  من  احلكومي 
وا�ستك�س�اف  والبحث  لابتكار  حمفزة  بيئة  يعد  ال��ذي 
طرق جديدة لتطوير وتقدمي خدمات حكومية رقمية 
اأن املرك�ز ي�سم خمتربا �س�اما  ذكية. واأو�سح التقرير 
الذكية  الرقمية  احلكومي�ة  اخل��دم��ات  ج��ودة  ل�سمان 
االكادميية  واالو���س��اط  احلكومية  الهيئات  وم�س�اعدة 
وال�سامة  االداء  م���ن  م��وح��د  م�����س��ت��وى  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 

واجلودة على قنوات الو�سول اجلديدة والنا�سئة.
من  املمار�سات  اأف�سل  ون�سر  تطوير  اإىل  املركز  وي�سعى 
خال عقد الندوات والربامج التدريبية وال�سراكات مع 

املوؤ�س�سات التعليمية، لتنفيذ تلك املمار�س�ات يف ت�سميم 
وتقدمي اخلدمات احلكومية الذكية، باالإ�سافة اإىل ذلك 
يقدم املركز خدمات ا�ست�سارية لدفع عملية التحول اإىل 

احلكومة الرقمية الذكية.
القدرات  ب��ن��اء  اإىل  ال��رق��م��ي  االب������داع  م��رك��ز  وي���ه���دف 
واملحافظة على قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، 
القدرات  بناء  اأن�سطة  من  العديد  بتنظيم  يقوم  حيث 
ابتكار  اإىل  ت����وؤدي  ال��ت��ي  ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر  واأن�����س��ط��ة 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم���ال  يف  وخ���دم���ات  م��ن��ت��ج��ات 
واالت�����س��االت، ويف ه��ذا االإط���ار عقد املركز خ��ال العام 
200 ور�س�ة عم�ل ودورة تدريبية، كما مت  املا�سي نحو 
جتمي�ع وتركيب اأكرث من 400 روب�وت واأكرث من 70 

برجم�ة عرب الذكاء اال�سطناعي و65 فكرة ريادية.
ويعد مركز االبداع الرقمي اأول مركز يف ال�سرق االأو�سط 
 GINI العامل�ي  االبتكار  معهد  قبل  من  اعتماده  يتم 
احلديث�ة  اأ���س�����ال��ي��ب��ه  م���دى جن�����اح  يعك�س  ال����ذي  االأم����ر 
ومنهجيات�ه وا�سراتيجياته يف تطبيق مفاهيم االبتكار 

يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة - وام:

حممد  اأح��م��د  امل�ست�سار  ���س��ع��ادة  ق���ال 
دائ��������رة حماكم  رئ���ي�������س  اخل�����اط�����ري 
ال��ع��امل يف  اإن��ن��ا ن�سارك  راأ����س اخليمة 
لل�سام  ال�����دويل  ب��ال��ي��وم  االح��ت��ف��ال 
21 �سبتمرب من كل  والذي ي�سادف 
امل��ن��ظ��م��ات الدولية  ع���ام وك��ل��م��ا دع���ت 
املتحدة  االأمم  م��ي��ث��اق  ع��ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة 
يف  ت�سب  التي  االإن�سانية  القيم  اإىل 
م�سلحة االإن�سان واإ�سعاده جند دولة 
االإم��ارات بكل فخر يف الطليعة قوال 
ال�سام  ق��ي��م��ة  اأن  وا����س���اف  وف���ع���ا. 
واعتماده كمنهج حياة و�سيا�سة عامة 
القرار  �سناع  فكر  يف  عنها  ت��ن��ازل  ال 
ودعمها  ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادة  ب��رع��اي��ة 

ت���اري���خ الدولة  ال���ا حم����دود ط����وال 
امل��ت��ن��وع��ة التي  ب���امل���ب���ادرات  احل���اف���ل 
العامل  عقاء  وتقدير  بثناء  حتظى 

وكبار �سا�سته ومفكريه.

يف مو�جهة كورونا
الطوارئ واالأزمات متنع العزب يف راأ�س اخليمة

•• راأ�س اخليمة - الفجر  

راأ�س  ال��ط��وارئ واالأزم����ات وال��ك��وارث يف  اأو���س��ى اجتماع فريق 
اخليمة برئا�سة �سعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي 
خال  الربية  املناطق  يف  املوؤقتة  العزب  اإن�ساء  اأو  اإقامة  مبنع 
الفرة املقبلة يف اإطار االإج��راءات االحرازية يف ظل ا�ستمرار 

تف�سي جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد 19
ب��ن ع��ل��وان النعيمي ق��ائ��د فريق  ال��ل��واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل  وق���ال 
الطوارئ واالأزم��ات والكوارث براأ�س اخليمة اإن هذه التو�سية 
تف�سي  اإىل احلد من  الرامية  واجلهود  امل�ساعي  اإط��ار  تاأتي يف 

للجمهور  العامة  ال�سامة  على  وحر�سا   19 كوفيد  فريو�س 
اإقامة  اأفراد املجتمع على  خا�سة مع االإقبال الافت من قبل 
املوؤقتة مع حت�سن حالة الطق�س وانخفا�س  العزب واملخيمات 

درجات احلرارة. 
من جانبه اأ�سار منذر بن �سكر مدير عام دائرة البلدية براأ�س 
اخليمة، ع�سو فريق الطوارئ واالأزمات والكوارث، باأن الفريق 
املجتمع مبختلف  اأف����راد  ���س��ام��ة  اأول��وي��ات��ه  راأ�����س  ع��ل��ى  ي�سع 
فئاتهم وهو ما يتطلب تعاوناً من قبلهم للو�سول اإىل جمتمع 
اآمن قادر على الت�سدي لتف�سي هذا الفريو�س االآخذ باالنت�سار 
تعري�س  �ساأنه  ال�سادرة من  ال��ق��رارات  اأن خمالفة  اإىل  ، الفتا 

مرتكبيها للم�ساءلة القانونية وما يرتب عليها من اإجراءات 
وغرامات يتم توقيعها بحقهم.  وذكر �سعادته اأنه �سيتم خال 
الفرة القادمة تكثيف احلمات التفتي�سية امل�سركة بني دائرة 
البلدية و �سرطة راأ�س اخليمة، على املناطق الربية للتاأكد من 
اأية  على  ق��رب  عن  وللوقوف  التو�سيات  بهذه  اجلميع  التزام 
بحق  املتبعة  القانونية  االإج���راءات  وات��خ��اذ  مرتكبة  خمالفات 
 19 كوفيد  فريو�س  جلائحة  الت�سدي  اأن  م��وؤك��داً  اأ�سحابها، 
يتطلب ت�سافر جهود جميع املوؤ�س�سات واالأفراد للخروج منها 
باأقل خ�سائر ممكنة وللحفاظ على �سحة اجلمهور و�سامتهم 

وحماتهم من خطر االإ�سابة به.

•• دبي-الفجر:

املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  بحثت 
مع امل�سانع الوطنية الدوائية تطوير 
ا�سراتيجية متكاملة تركز على زيادة 
ح�سة االإن��ت��اج ال��دوائ��ي يف االإم���ارات، 
ال��ق��ط��اع الطبي  اح��ت��ي��اج��ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
ومراكز  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  م���ن  ب��ال��دول��ة 
ا�ستجابة  وخ��ا���س��ة،  حكومية  �سحية 
فريو�س  انت�سار  بعد  الراهن  للظرف 
امل�سانع  ق������درات  وت���ع���زي���ز  ك����ورون����ا، 
خمتلفة  ���س��راك��ات  عقد  على  املحلية 
بينها ومع ال�سركات العاملية املتقدمة 
ادوي���ة  اإن���ت���اج  خ��ال��ه��ا  م���ن  ت�ستطيع 
للركيز  التطرق  مت  كما  ول��ق��اح��ات. 
التخ�س�سية  االأدوي��������ة  اإن����ت����اج  ع��ل��ى 
املنتجات  ع���دد  ن��ط��اق  تو�سعة  ب��ه��دف 

االإم���ارات، وزي��ادة قاعدة  الدوائية يف 
التقنيات  الدوائي مبختلف  الت�سنيع 
التكنولوجية واحليوية، واالجتاه اإىل 
الذكاء اال�سطناعي يف  االعتماد على 
ي�ساهم يف تقليل  االأدوي��ة، ما  ت�سنيع 
تكاليف الت�سنيع وزيادة جودة وكفاءة 
امل��ن��ت��ج��ات ال����دوائ����ي����ة. ج����اء ذل����ك يف 
ال���ذي تراأ�سه  االج��ت��م��اع االف��را���س��ي 
�سعادة الدكتور اأمني ح�سني االأمريي 
لقطاع  امل�ساعد  ال�سحة  وزارة  وكيل 
والراخي�س  العامة  ال�سحة  �سيا�سة 
الروؤ�ساء واملدراء  بح�سور )19( من 
التنفيذيني يف امل�سانع املحلية املنتجة 
اإط������ار حر�س  ب���ال���دول���ة، يف  ل����ل����دواء 
مبا  امل�ستمر  ال��ت��وا���س��ل  على  ال����وزارة 
ال���دواء  ب�سناعة  االرت���ق���اء  يف  ي�سهم 
وم�سركة  وا����س���ح���ة  اأج����ن����دة  وب���ن���اء 

لرتيب االأولويات، وتر�سيخ ال�سراكة 
الدواء  �سناعة  منظومة  يف  الفاعلة 

املحلية  امل�����س��ان��ع  ل���روؤي���ة  واال���س��ت��م��اع 
خطط  دع��م  يف  ت�سهم  التي  الدوائية 

اال�ستدامة  لتعزيز  ال����وزارة  وب��رام��ج 
الدوائية وامل�ساركة يف عملية �سنع 

القرار على اأ�س�س مو�سوعية.

�إطار عمل ت�صاركي
واأك����د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور االأم�����ريي اأن 
العمل  اإط���ار  تعزيز  ت��ن��اول  االج��ت��م��اع 
الوطنية  امل�����س��ان��ع  م���ع  ال��ت�����س��ارك��ي 
ال����دوائ����ي����ة م����ن اأج�������ل ب����ن����اء خطط 
االأدوي���ة  ب�سناعة  ل��ارت��ق��اء  طموحة 
لتوجهات  وف���ق���اً  اأرح������ب  اآف������اق  ن��ح��و 
وروؤي������ة دول����ة االإم��������ارات، م���ن خال 
ع����دة حم�����اور حيوية؛  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
يف  العلمي  البحث  على  التاأكيد  منها 
والعمل  ال��دوائ��ي��ة،  ال�سناعة  جم���ال 
االأدوية  �سناعة  تكنولوجيا  نقل  على 
خمتربات  اإىل  والبيولوجية  املبتكرة 
وتو�سيع  املحلية،  الدوائية  ال�سركات 
اأ�سواق الت�سدير بحيث يتم الو�سول 

اإىل دول جديدة، ودعم تزويد امل�سانع 
املحلية باملواد اخلام.

منظور  من  �ملحلية  �مل�صانع  دعم 
وطني

اأن  اإىل  االأم�������ريي  ال���دك���ت���ور  واأ�����س����ار 
الوزارة ملتزمة بتعزيز قدرات امل�سانع 
ت��ت��وان��ى عن  امل��ح��ل��ي��ة وال  ال���دوائ���ي���ة 
التكنولوجية  قدراتها  بكافة  دعمها 
الت�سريعات  عن  ف�سًا  واللوج�ستية 
على  ت�سجع  التي  احلديثة  واالأنظمة 
وتقدمي  ال��ق��ط��اع،  ه��ذا  يف  اال�ستثمار 
املطلوبة  ال��ف��ن��ي��ة  امل�����س��اع��دات  ج��م��ي��ع 
املنتجة  الدوائية  باملنتجات  لارتقاء 
يف الدولة من منظور فخر وطني يف 
املطردة  الزيادة  اأن  اإىل  الدولة، الفتاً 
امل�سانع  ع����دد  يف  امل���ت�������س���ارع  وال���ن���م���و 

ال����دوائ����ي����ة م���وؤ����س���ر ق�����وي ع���ل���ى منو 
ال�سناعات  جم���ال  يف  ال��دول��ة  م��ك��ان��ة 

الدوائية. 
اأ����س���اد م���دي���رو م�سانع  م���ن ج��ان��ب��ه��م 
االأدوي���������ة امل��ح��ل��ي��ة ب���ج���ه���ود ال�������وزارة 
جمال  يف  الفعلية  ال�سراكة  لتحقيق 
على  وحر�سها  الدوائية،  ال�سناعات 
احليوي  القطاع  هذا  وتطوير  تنمية 
يف الدولة الذي ير�سخ االأمن الدوائي 
بال�سناعة  امل���ج���ت���م���ع  ث���ق���ة  وي����ع����زز 
الوطنية الدوائية، ف�سًا عن النتائج 
االإيجابية التي يجنيها امل�سنعون من 
ال��ت�����س��ري��ع��ات وال��ق��وان��ني املرنة  ب��ي��ئ��ة 
الدولية  ال���روي���ج���ي���ة  االت���ف���اق���ي���ات 
للمنتج الدوائي االإماراتي يف العامل، 
وت�سريع اإجراءات ا�سترياد املواد اخلام 

ودعم االأبحاث الطبية.

•• اأبوظبي -الفجر: 

ال�سحة  ووزارة  املالية  وزارة  �ساركت 
االجتماع  يف  م��وؤخ��راً  املجتمع  ووق��اي��ة 
امل�سرك لوزراء املالية وال�سحة �سمن 
والذي   ،)G20( الع�سرين  جمموعة 
ع��ق��د ع��ن ُب��ع��د، ب��ه��دف م��ن��اق�����س��ة اآخر 
امل�ستجدات املتعلقة باالقت�ساد العاملي، 
امل�سرك  ال��ب��ي��ان  وم��راج��ع��ة واع��ت��م��اد 
ملجموعة  وامل���ال���ي���ة  ال�����س��ح��ة  ل�������وزراء 
لتداعيات  اال�ستجابة  ب�ساأن  الع�سرين 
جائحة وباء كورونا امل�ستجد )كوفيد-
االج��ت��م��اع ك��ل من  يف  و���س��ارك   .)19
���س��ع��ادة ي��ون�����س ح��اج��ي اخل����وري وكيل 
عبيد  معايل  ع��ن  ممثًا  املالية  وزارة 
لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  الطاير  حميد 
املالية، و�سعادة الدكتور يو�سف حممد 
ال�سركال مدير عام موؤ�س�سة االمارات 
ال�سحية ممثًا عن معايل  للخدمات 
عبد الرحمن بن حممد العوي�س وزير 
اإىل  اإ�سافة  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�سحة 

ع���دد م��ن وزراء امل��ال��ي��ة وال�����س��ح��ة من 
الدول االأع�ساء وممثلون عن املنظمات 

الدولية والدول املدعوة.
املالية  وزارء  اأك���د  االج��ت��م��اع؛  وخ���ال 
الع�سرين  جمموعة  �سمن  وال�سحة 
ع��ل��ى ����س���رورة ت��ظ��اف��ر ك���اف���ة اجلهود 

الدولية لو�سع خطط فاعلة ت�ساعد يف 
كورونا  وباء  جائحة  تداعيات  تخفيف 
امل�ستجد )كوفيد19-( على االقت�ساد 
ت�����س��ري��ع عملية  وت�����س��اه��م يف  ال��ع��امل��ي، 
االق��ت�����س��ادي مب���ا ي�سمن  االن��ت��ع��ا���س 
حت��ق��ي��ق من���و اق���ت�������س���ادي ع���امل���ي قوي 

�سادق  االجتماع،  ختام  ويف  وم��ت��وازن. 
الوزراء على البيان امل�سرك ملجموعة 
ال�سحية  اال�ستجابة  ب�ساأن  الع�سرين 
تداعيات  مل��واج��ه��ة  امل�����س��رك��ة  وامل��ال��ي��ة 
املجموعة  اأك���دت  وال���ذي  كوفيد19-، 
من خاله على اأهمية التعاون الدويل 

امل�سرك لتمكني القطاع ال�سحي على 
م�ستقبًا،  االأزم���ات  خمتلف  مواجهة 
جمموعات  بتكليف  ال����وزراء  ق��ام  كما 
الع�سرين  ملجموعة  املختلفة  ال��ع��م��ل 
يتنا�سب  مب��ا  اعمالها  ج��دول  بتن�سيق 
مع التزامات البيان امل�سرك، وكذلك 

بح�سب خطة عمل امل�سار املايل ملواجهة 
املتبقية  للفرة  كوفيد19-  تداعيات 
من العام احلايل وتقدمي تقرير �سامل 
االجتماعات  يف  امل���ح���رز  ال��ت��ق��دم  ع���ن 
االجتماع  و�سيعقد  املقبلة.  ال��وزاري��ة 
املالية  وزراء  ملعايل  الرابع  االعتيادي 
وحم��اف��ظ��ي ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة �سمن 
اأكتوبر   14 يف  ال��ع�����س��ري��ن  جم��م��وع��ة 
يف  امل��ح��رز  ال��ت��ق��دم  مل��راج��ع��ة   ،2020
الع�سرين  جمموعة  عمل  خطة  اإط���ار 
وااللتزامات  كوفيد19-،  وب��اء  ب�ساأن 
ال������واردة يف ال��ب��ي��ان امل�����س��رك ل����وزراء 
املالية وال�سحة. جتدر االإ�سارة اإىل اأن 
�سمن  وال�سحة  املالية  وزراء  اجتماع 
من  انطاقاً  اأت��ى  الع�سرين  جمموعة 
ويف  ال�سعودية،  العربية  اململكة  دع��وة 
الع�سرين  جم��م��وع��ة  رئ��ا���س��ت��ه��ا  ���س��وء 
هذا العام، وذلك بهدف تعزيز اجلهود 
ال���دول���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة ت���داع���ي���ات االأزم����ة 
كوفيد- وب���اء  انت�سار  ج���راء  ال�سحية 

.19

لتعزيز �ال�صتد�مة �لدو�ئية وتر�صيخ �ل�صر�كة �لفاعلة يف منظومة �صناعة �لدو�ء

وزارة ال�شحة تبحث مع امل�شانع الدوائية املحلية تطوير ا�شرتاتيجيات لتعزيز االأمن الدوائي

املالية وال�شحة ي�شادقان على بيان جمموعة الع�شرين ب�شاأن اال�شتجابة امل�شرتكة ملواجهة كوفيد - 19

املجل�س العاملي للت�شامح وال�شالم يحتفل 
باليوم الدويل لل�شالم

•• اأبوظبي - وام:

اأعلنته  ال��ذي  لل�سام  ال��دويل  باليوم  وال�سام  للت�سامح  العاملي  املجل�س  يحتفل 
اأجل  من  ع��ام،  كل  من  �سبتمرب   21 يف  ليكون  املتحدة  ل��اأمم  العامة  اجلمعية 

االحتفال مُبُثل ال�سام وتعزيزها بني جميع االأمم وال�سعوب.
وقال معايل احمد بن حممد اجلروان رئي�س املجل�س العاملي للت�سامح وال�سام يف 
بيان له بهذا ال�ساأن ان اليوم العاملي لل�سام منا�سبة دولية مهمة يجب ان ن�ستوحي 
منها العمل امل�ستمر من اأجل ن�سر ال�سام واملحبة والت�سامح حول العامل بهدف 
ان يعم االمن واالأمان واال�ستقرار بني ال�سعوب، والعمل على حل كافة النزاعات 
بالطرق ال�سليمة واحلوار والتفاهم، وجتنب املاآ�سي وويات احلروب التي عانتها 
املجتمعات االإن�سانية على مر الع�سور. واكد اأن املجل�س العاملي للت�سامح وال�سام 
الربملان  واهمها  املختلفة  اجهزته  خال  ومن  و�سركائه  اع�سائه  كل  مع  يعمل 
زرع  على  وال�سام  للت�سامح  العمومية  واجلمعية  وال�سام  للت�سامح  ال���دويل 
ثقافة الت�سامح حول العامل يف كافة املجاالت ال �سيما منها الربوية والثقافية 
والتعليمية ويف االعام والعمل على تطوير القوانني الدولية مبا يعزز الت�سامح 
اال�ستقرار واالزده��ار والرخاء  ال�سام ويحقق  العامل ثمار  اأن يح�سد  اأجل  من 

لل�سعوب كافة.

•• عجمان -الفجر:

يف  النقل  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  عمري  ب��ن  اأح��م��د  عمر  املهند�س  ���س��ع��ادة  ا�ستقبل 
عجمان وفداً من منطقة عجمان احلرة برئا�سة �سعادة املهند�س علي بن تويه 

ال�سويدي مدير عام املنطقة احلرة وبح�سور عدد من املدراء التنفيذيني.
واط��ل��ع ال���وف���د  خ���ال ال���زي���ارة ع��ل��ى اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ه��ي��ئ��ة النقل 
للمتعاملني واآليات �سري عمل مركبات االأجرة وحافات النقل العام وغرفة 

العمليات وبطاقات م�سار
وخدمات  ليموزين  �سواري  يف  التجاري  النقل  خدمات  الهيئة  ا�ستعر�ست  و 
وكيفية  الهيئة  خل��دم��ات  امل��ت��اح��ة  ال��ذك��ي��ة  التطبيقات  خ��دم��ات  و  التو�سيل 
اال�ستفادة منها م�ستقبًا  كما و رحب �سعادة مدير عام منطقة عجمان احلرة 
بالتعاون يف هذه املجاالت مبا يتنا�سب مع عمل منطقة عجمان احلرة  كما 
و مت طرح  امل�ساريع النقل امل�ستقبلية يف امارة عجمان مثل املحطة الرئي�سية 
للنقل العام و تبادل الطرفني املقرحات التطويريه واملبتكره وذلك لارتقاء 

باخلدمات احلكوميه املقدمه للجمهور

واأ�سار �سعادة املهند�س عمر بن عمري املدير العام للهيئة اأن زيارة وفد املنطقه 
تعترب امتداد للعاقة االإ�سراتيجية التي متد ج�سور الرابط بني اجلانبني 
واأكد على  اأهمية تبادل املعرفة واخلربات و تعزيز ال�سراكه والتبادل املعريف 
واملنفعي مع باقي اجلهات يف كافة املجاالت مما ي�سهم يف حتقيق روؤية عجمان 

يف عجمان بالكفاءة والفعالية احلكومي  العمل  يت�سم  لكي   2021
عجمان  منطقة  ع��ام  مدير  ال�سويدي،  تويه  بن  علي  املهند�س  ق��ال  وب���دوره 
االإدارة  مع  واالجتماع  عجمان  يف  النقل  هيئة  مقر  ب��زي��ارة  "�ُسررنا  احل��رة: 
وقد  الهيئة وخدماتها.  اآليات عمل  على  كثب  واالط��اع عن  العمل،  وفريق 
املُ�سرك،  االهتمام  ذات  املو�سوعات  ملناق�سة  فر�سًة  ال��ي��وم  اجتماعنا  �سكل 
الروؤى  ب��ت��ب��ادل  اأي�����س��اً  قمنا  كما  بيننا.  فيما  ال��ت��ع��اون  جم���االت  يف  وال��ب��ح��ث 
املنطقة  بني  التعاون  اآف��اق  بتعزيز  الكفيلة  ال�سُبُل  وا�ستعرا�س  واملقرحات، 
احلرة وهيئة النقل مبا ُي�سهم يف االرتقاء بالعمل احلكومي يف كلتا اجلهتني. 
ونتوجه بال�سكر للمهند�س عمر بن عمري على عر�سه لروؤية الهيئة وجماالت 
عملها وخدماتها، ونحُن نتطلع ُقدماً للمزيد من التعاون والتن�سيق مع هيئة 

النقل يف عجمان."

حماكم راأ�س اخليمة: االإمارات 
هيئة النقل واملنطقة احلرة يف عجمان راعية لل�شالم قوال وفعال

يبحثان تعزيز التعاون امل�شرتك

اإطالق م�شابقة الفجرية الدولية 
للعزف على البيانو عن بعد

•• الفجرية- وام:
اأطلقت اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة " م�سابقة الفجرية الدولية للعزف 
على البيانو " التي تنظمها حتت رعاية �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد 
مفتوحة  وه��ي  االأك��ادمي��ي��ة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  ال��ف��ج��رية،  عهد  ويل  ال�سرقي 
اأمام الفئات العمرية كافة داخل دولة االإم��ارات وخارجها. تقام امل�سابقة - عرب 
االإنرنت - على املوقع و احل�سابات الر�سمية الأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة 
نوفمرب   30 قبل  امل�سركني  قبل  من  تر�سل  فيديو  مقاطع  عر�س  طريق  عن 
امل�سابقة يتم  اأن  االأكادميية  �سعادة علي عبيد احلفيتي مدير عام  اأكد  و  املقبل. 
تنظيمها من كل عام وتتيح للعازفني عر�س اأداء منفرد للمو�سيقى الكا�سيكية 
للك�سف عن املواهب املو�سيقية اجلديدة يف الدولة وخارجها ومد ج�سور التوا�سل 

بني الثقافات املو�سيقية املختلفة .

يونا يناق�س م�شتقبل االإعالم الرقمي بعد جائحة كورونا
•• جدة -وام: 

ال�سابع من  اأنباء دول منظمة التعاون االإ�سامي »يونا« يف  ينظم احتاد وكاالت 
عنوان  حت��ت   ZOOM برنامج  ع��رب  افرا�سية  عمل  ور���س��ة  املقبل،  اأك��ت��وب��ر 
»م�ستقبل االإعام الرقمي بعد جائحة كورونا« ملن�سوبي وكاالت االأنباء االأع�ساء 
واملن�سات  بال�سحف  واالإع��ام��ي��ني  والتلفزيونية  االإذاع��ي��ة  الهيئات  ومن�سوبي 
االإلكرونية بالعامل االإ�سامي، وذلك بال�سراكة مع كل من اإدارة االإعام مبنظمة 
التعاون االإ�سامي واحتاد االإذاعات االإ�سامية »اإيبو«. يقدم الور�سة خبري االإعام 
الرقمي الدكتور عمار بكار، وذلك باللغة العربية م�سحوبة برجمة اإىل اللغتني 
االفرا�سي  االإعامي  امللتقى  خمرجات  �سمن  وتاأتي  والفرن�سية،  االإجنليزية 
ال�سعودي  االإع��ام  املا�سي برعاية وزي��ر  16 مايو  ال��ذي عقد يف  الحت��اد »يونا« 
الق�سبي،  عبداهلل  بن  ماجد  الدكتور  لاحتاد  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  املكلف 
حتت عنوان »دور وكاالت االأنباء يف م�ساندة جهود مكافحة كورونا« ومت خاله 
 2200 ق��درات  تطوير  ي�ستهدف  وال��ذي  لاحتاد  التدريبي  الربنامج  تد�سني 
الت�سجيل يف ور�سة م�ستقبل  واأتاح االحتاد  االإ�سامي«.  »التعاون  اإعامي بدول 
https://zoom.us/webinar/ ال���راب���ط:  ع��رب  ال��رق��م��ي  االإع����ام 

register/WN_OF_TlsGlT3WLBqeXlgmQ6A
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -وام: 

اأ�سدر ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
لل�سوؤون االإداري��ة واملالية القرار رقم 36 ل�سنة 2020 ب�ساأن اعتماد نظام 
العمل عن بعد يف حكومة عجمان ويعمل به اعتباراً من تاريخ �سدوره وين�سر 

يف اجلريدة الر�سمية.
ويتم تطبيق النظام ب�سكل دائم يف كافة اجلهات احلكومية املحلية يف اإمارة 
عملهم  طبيعة  تتطلب  ال��ذي��ن  امل��وظ��ف��ون  تطبيقه  م��ن  وي�ستثنى  عجمان 

�سرورة التواجد يف مقر العمل واملوظفون اخلا�سعون لفرة االختبار.
كلي  ..االول  نوعني  اإىل  ينق�سم  حيث  بعد  عن  العمل  اأن���واع  النظام  وح��دد 
من  كامل  ب�سكل  اإليه  املوكلة  وواجباته  عمله  مهام  تاأدية  للموظف  وميكن 
خارج مقر اجلهة احلكومية و�سمن مواعيد واأوقات العمل الر�سمية املحددة 
يف القانون اأو وفق هذا النظام ..والنوع الثاين جزئي وميكن للموظف تق�سيم 
يكون  وقد  بن�سب حم��ددة  وقت عمله بني مقر اجلهة احلكومية وخارجها 
ذلك لبع�س ال�ساعات يف اليوم اأو بع�س االأيام يف االأ�سبوع اأو بع�س االأ�سابيع 
اأو مبادرات حمددة  اأو لتنفيذ م�ساريع  اأو بع�س االأ�سهر يف ال�سنة  يف ال�سهر 
خال فرة معينة من خارج مقر اجلهة احلكومية التابع لها املوظف وذلك 
مع  وبالتن�سيق  املعتمدة  الت�سغيلية  اخلطة  يف  ال���وارد  الزمني  االإط���ار  وف��ق 
امل�سوؤول املبا�سر و�سمن مواعيد واأوقات العمل الر�سمية املحددة يف القانون 

اأو وفق نظام العمل عن بعد.
االأن�سب  بعد  ع��ن  العمل  ن��وع  تطبيق  حكومية  جهة  لكل  النظام  اأج���از  كما 
وحجم  طبيعة  بح�سب  ومرافقها  التنظيمية  وحداتها  يف  فعالية  واالأك���رث 
حتقيق  ومنهجية  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ون��وع��ي��ة  فيها  ال��ع��م��ل  اأن�����س��ط��ة 

االأهداف.
ومعتمدة  موحدة  ومنهجية  اآلية  و�سع  اإىل  بعد  عن  العمل  نظام  ويهدف 
عمل  اأنظمة  وت��وف��ري  احلكومية  اجل��ه��ات  ملوظفي  بعد  ع��ن  العمل  لتطبيق 
القطاعات احلكومية ال�ستقطاب فئات جديدة من  حديثة وخلق فر�س يف 
الكفاءات الب�سرية وتوفري خيارات واأ�ساليب عمل مرنة للموظفني وللجهات 
احلكومية مبا ي�سمن ا�ستمرارية العمل وتقدمي اخلدمات احلكومية يف كل 

االأحوال ووفق ما تقت�سيه امل�سلحة خا�سة يف حاالت الطوارئ واالإجراءات 
االحرازية املتخذة يف الدولة اإ�سافة اإىل متكني املوظف من حتقيق التوازن 
الروابط  دع��م  ي�سهم يف  االجتماعية مبا  واأوق���ات احلياة  العمل  اأوق��ات  بني 
املجتمعية  للم�ساهمة  اأو�سع  فر�س  وتوفري  احلياة  ج��ودة  وتعزيز  االأ�سرية 

ب�سكل اأف�سل.
واأل�����زم ال��ن��ظ��ام جميع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة م�����س��وؤول��ي��ة اإع�����داد درا����س���ة ملدى 
ماءمة نظام العمل عن بعد لطبيعة مهامها واخت�سا�ساتها وحجم العمل 
واخلدمات املقدمة عن طريقها واتباع اأ�سلوب تدريجي لتطبيق العمل عن 
بعد لديها وفقا خلطة عمل واإطار زمني وا�سح وحمدد االأه��داف وحتديد 
الوحدات التنظيمية اأو الوظائف القابل تنفيذ مهامها وواجباتها من خال 
العمل عن بعد واأ�سماء املوظفني املعينني عليها و�سمان عدم تاأثري تطبيق 
نظام العمل عن بعد على وجود حد اأدنى من املوظفني يف الوحدة التنظيمية 
املوظفني  بني  املعاملة  يف  وامل�ساواة  العمل  م�سلحة  ملقت�سيات  وفقا  لديها 
الذين يعملون عن بعد واملوظفني العاملني يف مقار العمل يف جميع اإجراءات 
واالمتيازات  احلقوق  من  وغريها  واملكافاآت  الرقيات  يف  الب�سرية  امل���وارد 

النا�سئة عن الوظيفة وفق اأحكام القانون ونظام العمل عن بعد.
واأ�سار النظام اإىل التزامات املوظف الذي يعمل عن بعد واتباع اآليات تطبيق 
العمل الواردة يف دليل اإجراءات العمل عن بعد واحرام مبادئ اخل�سو�سية 
ال�سخ�سية  واملعلومات  العامة  باملعلومات  يتعلق  بها فيما  والتقيد  وال�سرية 
وعدم ا�ستخدامها اأو ن�سخها اأو نقلها اأو اإزالتها اأو فقدها اأو الك�سف عنها اإال 
يف �سياق ممار�سة الواجبات الوظيفية وفقا مليثاق ال�سلوك الوظيفي املعتمد 
يف احلكومة وت�سليم املهام واالأعمال يف االأوقات القيا�سية املحددة مع احلفاظ 
على م�ستوى عال من االنتاجية وجودة االأداء و�سمان التوا�سل مع امل�سوؤول 
املبا�سر وجميع املعنيني الإجناز االأعمال واالإجابة على كل االت�ساالت ور�سائل 
تطلب  اإن  تدريبية  دورات  اأو  اجتماعات  اأي  ح�سور  اأو  االإل��ك��روين  الربيد 
دع��ت احلاجة  كلما  ملقر عمل اجلهة احلكومية  باحل�سور  واالل��ت��زام  االأم��ر 
واباغ  املبا�سر  امل�سوؤول  اإىل  دوري  ب�سكل  امل�ستهدفات  نتائج  ورف��ع  ذلك  اإىل 
ن�ساط غري طبيعي كانقطاع  اأي  املعنية يف حال حدوث  التنظيمية  الوحدة 
اإىل  املتبعة  االج���راءات  �سل�سلة  ال�سبكة وغريها ح�سب  يف  اأو خرق  االت�سال 

وحدة  واب��اغ  باحلكومة  اخلا�سة  واملمتلكات  االأجهزة  على  احلفاظ  جانب 
�سياع  اأو  �سرقة  اأو  تلف  ح��ال  يف  املعنية  احلكومية  باجلهة  الب�سرية  امل��وارد 

اإحدى هذه املمتلكات.
تتطلب  اأال  ويجب  بعد  عن  للعمل  القابلة  الوظائف  �سروط  النظام  وح��دد 
مقر  خ��ارج  املهام  ت��اأدي��ة  وميكن  العمل  ملقر  املوظف  ح�سور  الوظيفة  مهام 
واأن  املتعاملني  م��ع  املبا�سر  التعامل  الوظيفة  م��ه��ام  تتطلب  واأال  العمل 
تكون خمرجات مهام الوظيفة قابلة لاأمتتة اأو التحول الرقمي بناًء على 
متغريات اخلدمات واالأنظمة احلكومية واأال تكون طبيعة الوظيفة تتطلب 
ذات طبيعة م�ستقلة يف  الوظيفة  واأن تكون مهام  امليداين  املبا�سر  اال�سراف 
ب�سكل  معتمدة  اأو  مرتبطة  وغ��ري  منها  املرجوة  النتائج  حتقيق  ويف  اأدائ��ه��ا 

مبا�سر على وظائف اأخرى الإمتام مهامها.
واو�سح النظام �سروط اختيار املوظفني للعمل عن بعد بحيث يجب اأن ي�سغل 
املوظف اإحدى الوظائف القابلة للعمل عن بعد واأن يتمتع املوظف بالكفاءات 
اخلا�س  الوظيفي  الو�سف  ا�سراطات  ح�سب  املطلوبة  واملهارات  ال�سلوكية 
بالوظيفة التي يتم تاأديتها عن بعد واأال يكون قد �سبق اأن فر�س على املوظف 
اأي جزاءات اإدارية متعلقة بال�سلوك املهني واأخاقيات الوظيفة العامة واأال 
يقل تقييم املوظف �سمن نظام ادارة االأداء الآخر �سنة يف العمل عن م�ستوى 
الأداء  للموظف  ال��ازم  التدريب  ا�ستكمال  يتم  واأن  بالتوقعات  يفي  تقييم 

مهامه خارج مقر العمل.
واأجاز النظام للجهة احلكومية تطبيق العمل عن بعد بن�سب معينة وحمددة 
على م�ستوى اجلهة احلكومية ككل اأو م�ستوى وحدات تنظيمية اأو فرق عمل 
اأو فئات وظيفية اأو موظفني ومنحها �ساحية اختيار العمل عن بعد ونوعه 
للموظف وفق متطلبات واإجراءات النظام املعتمد يف اأي وقت ح�سب الظروف 
اأجاز تطبيق العمل عن بعد للموظف خارج الدولة  ومقت�سيات العمل كما 

ح�سب تقدير م�سوؤول اجلهة احلكومية اإذا اقت�ست م�سلحة العمل ذلك.
باأداء  قيامه  عند  تطبيقها  املوظف  على  ال��واج��ب  القيم  على  النظام  واأك��د 
مهامه وم�سوؤولياته الوظيفية عن بعد مع االلتزام بقيم ال�سلوك الوظيفي 
واأخاقيات الوظيفة العامة التي حددها ميثاق ال�سلوك الوظيفي ملوظفي 
واملو�سوعية  واالأم��ان��ة  وال�سدق  وال��ن��زاه��ة  العدالة  يف  واملتمثلة  احلكومة 

واحليادية والكفاءة والريادة وال�سفافية.
ودعا النظام اىل ا�ستمرارية تطبيق االأحكام الواردة يف قانون املوارد الب�سرية 
بواجباته  امل��وظ��ف  على  يطبق  ال���ذي  بعد  ع��ن  العمل  ن��ظ��ام  يخل  ال  بحيث 
وحقوقه النا�سئة عن الوظيفة اأو االأو�ساع الوظيفية له واملن�سو�س عليها يف 
القانون كما يجوز للجهة احلكومية وفقا الحتياجات العمل وطبيعة املهام 
املوكلة للموظف الذي يعمل عن بعد حتديد �ساعات ومواعيد عمل خمتلفة 

عن تلك املن�سو�س عليها يف القانون.
واأجاز النظام مل�سوؤول اجلهة احلكومية وقف تطبيق العمل عن بعد موؤقتاً اأو 
حتويله من نوع اإىل اآخر يف اأي وقت وفقاً ملتطلبات �سري العمل ومقت�سيات 
احلكومية  اجلهة  مل�سوؤول  يجوز  كما  احلكومية  اجلهة  يف  العامة  امل�سلحة 
اإ�سعار  املوظف فرة  بعد منح  للموظف  بعد  العمل عن  نظام  اإنهاء تطبيق 
م�سبقاً  عليها  واملتفق  بعد  عن  للعمل  الزمنية  امل��دة  انتهاء  حالة  يف  كافية 
التزامه  املوظف وعدم  اأداء  املوظف واجلهة احلكومية ويف حال �سعف  بني 
املتفق  االأن�سطة  املطلوبة ح�سب  باجلودة  اأو  املحدد  الوقت  يف  املهام  بت�سليم 
عليها واملوكلة اإليه ويف حل انتهاء احلالة اأو الظروف اال�ستثنائية التي �سمح 

له بالعمل عن بعد الأجلها.
وتخول دائرة املوارد الب�سرية باإ�سدار التعاميم والقرارات التنفيذية والنماذج 
الدائرة  تكلف  كما  ال��ق��رار  يف  ال���واردة  االأح��ك��ام  تنفيذ  ل�سمان  والتعليمات 
ال��ق��رار من قبل  ال��ازم��ة لتنفيذ  االإج����راءات  املبا�سر على كافة  ب��االإ���س��راف 
املعنيني به ويناط بها رفع تقارير دورية حول �سري التطبيق واأوجه التقدم 
الازمة.  التو�سيات  ورف��ع  وج��دت  اإن  التي جتابهه  والعراقيل  فيه  املحرزة 
يذكر اأن دائرة املوارد الب�سرية حلكومة عجمان قد اأ�سدرت يف مار�س املا�سي 
دليا ا�سر�ساديا للعمل عن بعد يف حكومة عجمان بهدف �سمان ا�ستمرارية 
بيئة عمل  وتوفري  االإم��ارة  لدى اجلهات احلكومية يف  االأعمال واخلدمات 
احلكومية  اخل��دم��ات  تقدمي  وا�ستدامة  االنتاجية  زي���ادة  يف  ت�ساهم  مرنة 
الرائدة وذلك يف اإطار التدابري االحرازية واالإج��راءات الوقائية للحفاظ 
على  املتخذة  واالإج����راءات  اجلهود  مع  يتما�سى  مبا  املوظفني  �سامة  على 
امل�ستجد  كورونا  فريو�س  انت�سار  من  احلد  اإىل  والرامية  الوطني  امل�ستوى 

»كوفيد 19«.

اأحمد النعيمي يعتمد نظام العمل عن بعد يف حكومة عجمان ب�شكل دائم

•• اأبوظبي - وام:

وّقعت موؤ�س�سة »حتقيق اأمنية« ام�س اتفاقية تعاون مع جمعية االإمارات للثا�سيميا تهدف اإىل دعم مبادرات اجلمعية الهادفة 
اإىل تعزيز اأعمالها وحتقيق اأهدافها يف ن�سر الوعي ال�سحي حول مر�س الثا�سيميا.

وّقع املُذّكرة هاين الزبيدي، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة »حتقيق اأمنية«، وعبدالبا�سط حممد مردا�س، نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
جمعية االإمارات للثا�سيميا. واأّكد الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة »حتقيق اأمنية« حر�س املوؤ�س�سة على دعم كافة املُبادرات اخلريية 
واملجتمعية التي توؤدي اإىل ن�سر ال�سعادة بني اأفراد املجتمع، ومواكبة تطّلعات احلكومة يف الو�سول اإىل جمتمع �سحي �سعيد 
خاٍل من االأمرا�س. واأ�سار نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمعية االإمارات للثا�سيميا اإىل اأن توقيع هذه االتفاقية يعترب خطوة 
ملوؤ�س�سة  امل�سركة  الروؤية  امل�سركة مع اجلمعيات اخلريية ومبا يحقق  امل�سالح  ال�سراكة املجتمعية وحتقيق  اأ�سا�سية لتاأطري 

»حتقيق اأمنية« وجمعية االإمارات للثا�سيميا واأهدافهما االإن�سانية واال�سراتيجية.

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأجنزت دائرة اخلدمات العامة ممثلة يف موؤ�س�سة الزراعة 
ال�سهداء  ���س��ارع  وجتميل  ت�سجري  م�سروع  التجميلية 
ب��اإم��ارة راأ����س اخليمة ب��ط��ول 6100 م��ر وع��ر���س 7 
امل��وؤ���س�����س��ة للت�سجري  ذل���ك �سمن خ��ط��ة  اأم���ت���ار. وي��اأت��ي 
والتجميل والتي تهدف اإىل زيادة الرقعة اخل�سراء مبا 
الواجه احل�ساري لاإمارة حيث تعمل  اإب��راز  ي�سهم يف 
الدائرة على اأن ت�سب م�سروعاتها التجميلية يف حتقيق 

هذه الروؤية.

دائرة  اأحمد احلمادي مدير عام  املهند�س  �سعادة  وقال 
تكثيف  زي��ادة  اىل  تهدف  ال��دائ��رة  اإن  العامة  اخلدمات 
اأن  اإىل  م�سريا  اخل�سراء،  وامل�سطحات  االأ�سجار  زراع��ة 
موؤ�س�سة الزراعة التجميلية تعمل على م�ساريع وخطط 
االأر�سفة  وتخ�سري  االأ�سجار  زراع��ة  زي��ادة  اىل  تهدف 

وجتميلها لت�سكل قيمة جمالية متميزة لاإمارة.
حديثا  ب���داأت  املوؤ�س�سة  اأن  احل��م��ادي  املهند�س  واأ���س��اف 
ال���ري ال��ذك��ي بالتنقيط ..م���وؤك���دا ان  ا���س��ت��خ��دام ن��ظ��ام 
التقنية اجلديدة امل�ستخدمة توفر اجلهد على القوى 

العاملة وا�سر�ساد ا�ستهاك املياه الأغرا�س الري.

اخلدمات العامة براأ�س اخليمة تنجز ت�شجري اتفاقية تعاون بني )حتقيق اأمنية( و)االإمارات للثال�شيميا(
�شارع ال�شهداء بطول 6100 مرت

جناح يطلق من�شة اإلكرتونية مل�شاعدة الطلبة على االلتحاق باأف�شل جامعات العامل
•• اأبوظبي-وام: 

العايل  التعليم  جم��ال  يف  ال��رائ��د  اأبوظبي"  "جناح  معر�س  منظمو  د�سن 
بالدولة من�سة جناح كونكت االإلكرونية التعليمية لدعم وم�ساعدة طلبة 
والعاملية  املحلية  اجلامعات  اختيار  على  العليا  والدرا�سات  العامة  الثانوية 
االأن�����س��ب ل��ه��م وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ف��ر���س ال��ق��ب��ول واآل���ي���ات احل�����س��ول ع��ل��ى املنح 

الدرا�سية يف خمتلف دول العامل.
" جناح  ملعر�س  افرا�سية  كن�سخة  االإلكرونية  باملن�سة  اال�ستعانة  و�ستتم 
تنظيمه �سنويا منذ ما يقارب 14 عاما على اأن تكون  يتم  " والذي   2020
املن�سة متاحة على مدار العام اأمام الطلبة و اأولياء االأمور وكذلك الراغبني 

يف ا�ستكمال درا�ساتهم العليا.
وت�ستهدف "جناح كونكت" اإتاحة الفر�سة اأمام الطلبة ال�ستك�ساف الفر�س 
التعليمية يف خمتلف اجلامعات الرائدة اإقليميا ودوليا عرب جتربة افرا�سية 

بالكامل.

وتتيح املن�سة للطلبة اإمكانية تبادل االأحاديث املبا�سرة مع مديري القبول 
من  فردية  ل��ق��اءات  وعقد  بعد"  "عن  اجتماعات  عرب  املختلفة  باجلامعات 
حول  الن�سائح  املخت�سون  خالها  يقدم  املرئية  واملكاملات  الدرد�سات  خال 
طرق القبول واحلياة اجلامعية وكيفية احل�سول على التاأ�سريات الدرا�سية 
وكذلك املنح اجلامعية املتاحة وكيفية احل�سول عليها الإف�ساح املجال اأمامهم 
االأكادميي  لطموحهم  االأن�سب  الختيار  املختلفة  اجلامعات  بني  للمقارنة 

واملهني م�ستقبا.
اأف�سل  من  جمموعة  اجلديدة  كونكت" االإلكرونية  "جناح  من�سة  وت�سم 
الوجهات التعليمية يف دولة االإمارات وحول العامل يف كل من اأ�سراليا وكندا 
واأملانيا واملجر واليابان وماليزيا واإ�سبانيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة 
التعليمية  موؤ�س�ساتها  ب�سمعة  تتمتع  التي  البلدان  من  وغريها  االأمريكية 

القوية.
املحا�سرات واملنتديات تطلق  االإلكرونية جمموعة من  املن�سة  �ستتيح  كما 
"جناح توك" والتي �ستمثل م�سدرا مهما للمعلومات عن اجلامعات  عليها 

كافة  على  التعرف  االأم���ور  واأول��ي��اء  للطلبة  يتيح  مب��ا  فيها  القبول  وط��رق 
وكيفية  املتاحة  الدرا�سية  املنح  ح��ول  اإليها  يحتاجون  ق��د  التي  املعلومات 
والدرا�سة  احلياة  وطبيعة  دول��ة  لكل  الدرا�سية  التاأ�سريات  على  احل�سول 
الوظيفية  والفر�س  امل�ستقبلية  املهنية  اخليارات  اإىل  باالإ�سافة  اخل��ارج  يف 
اتخاذ  على  ال��ط��اب  مل�ساعدة  ومبا�سرة  حية  جل�سات  ع��رب  وذل��ك  االأف�سل 

القرار املهم ب�ساأن ماذا واأين وكيف �سيدر�سون.
�سبتمرب   28 ي��وم  للمن�سة  الهامة  واملناق�سات  اجلل�سات  تلك  اأوىل  وت��ب��داأ 
اجل�����اري ح��ي��ث ���س��ت��ق��دم��ه��ا م��وؤ���س�����س��ات ع��ري��ق��ة م��ث��ل ال�����س��ف��ارة ال��ك��ن��دي��ة و 
و   /JICE/ الياباين  ال��دويل  التعاون  مركز  و   Education USA
امل�ست�سارون وممثلو تلك املوؤ�س�سات  و�سيجيب   Enterprise Ireland
ويقدمون معلومات  وواقعي  تفاعلي  ب�سكل  الطلبة  ا�ستف�سارات  على جميع 
تف�سيلية لن يجدوها على املواقع االإلكرونية التقليدية اأو حمركات البحث 

ب�سكل عام.
وتعد من�سة "جناح كونكت" جمتمعا تعليميا افرا�سيا متكاما حيث �سيتاح 

املواطنني  الطلبة  اإىل  باالإ�سافة  االأو�سط ودول اخلليج  ال�سرق  للطلبة من 
اجلامعات  خمتلف  يف  ال��درا���س��ة  فر�س  على  االط���اع  ال��دول��ة  يف  واملقيمني 

االإقليمية والعاملية املرموقة.
كونكت"  "جناح  م��ن�����س��ة  "جناح" اأن  م��ع��ر���س  م��دي��ر  ن��ح��ا���س  ت��ام��ر  واأك�����د 
االإلكرونية املجانية ت�ساعد الطلبة واأولياء االأمور واخلريجني على البحث 
عن اجلامعات املنا�سبة لهم �سواء الإمتام درا�ساتهم االأكادميية اأو يف مرحلة 
امل�ساعدة يف  املن�سة هو  اإط��اق  اأن الهدف من  اإىل  العليا، م�سريا  الدرا�سات 
الطلبة ح��ول خمتلف  ت��دور يف ذه��ن  ق��د  التي  االأ�سئلة  ع��ن جميع  االإج��اب��ة 

اجلامعات تت�سمن جميع املعلومات التي قد يحتاجون اإليها.
وحتظى املن�سة اجلديدة برعاية عدد من اجلامعات واملعاهد املرموقة منها 
وجامعة  للتكنولوجيا  االإم��ارات  وكلية  والتكنولوجيا  للعلوم  جامعة خليفة 
الدويل  للتعاون  اليابان  وم��رك��ز  عجمان  وجامعة  زاي��د  وجامعة  ال�سارقة 
للت�سميم  دب��ي  ومعهد  ال�سارقة  يف  االأمريكية  واجلامعة  اأبوظبي  وجامعة 

واالبتكار وكلية اخلوارزمي الدولية وجامعة ال�سوربون اأبوظبي.

�صهدت 25.814 �إجر�ًء توعويًا لتثقيف �أفر�د �ملجتمع بقو�نني �حلفاظ على �ملظهر �لعام

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حمالت الإزالة املخلفات 
الع�شوائية يف االأحياء ال�شكنية بجزيرة اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي عدداً من احلمات الإزالة 
باالأحياء  م��ت��ف��رق��ة  م��ن��اط��ق  ال��ع�����س��وائ��ي��ة يف  امل��خ��ل��ف��ات 
اأبوظبي،  ب��ج��زي��رة  ال��ت��ج��اري��ة  وال���ب���ن���اي���ات  ال�����س��ك��ن��ي��ة 
بالتعاون مع عدد من ال�سركاء اال�سراتيجيني، وذلك 
بهدف احلفاظ على املظهر احل�ساري واجلمايل العام 
تتمتع  التي  النظيفة  ال�سحية  البيئة  وعلى  للمدينة، 
ب�سرورة احلفاظ  املجتمع  و�سرائح  اأف��راد  وتوعية  بها، 

على املظهر العام.
املخلفات  ح�سر  على  احلمات  اأث��ن��اء  البلدية  وعملت 
اأبوظبي،  ب��ج��زي��رة  ك��اف��ة االأح���وا����س  وال��ع�����س��وائ��ي��ات يف 
حيث مت حتويل نتائج احل�سر اإىل جهات االخت�سا�س 

وال�سركاء اال�سراتيجيني للعمل على اإزالتها.
ب��اأك��رث من  البلدية  ق��ام��ت  فقد  ذل���ك،  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

25،814 اإجراًء توعوياً لتثقيف وتعريف اأفراد املجتمع 
باللوائح القانونية املتعلقة باحلفاظ على املظهر العام، 
اإ�سغال  بقانون  االأف��راد  البناء، وكذلك توعية  وقوانني 
على  احل��ف��اظ  و���س��رورة  وباأهمية  ال�سكنية،  ال��وح��دات 
االأماكن واملرافق العامة، كما مت ر�سد املباين املهجورة 
وامل�سوهة للمظهر العام، واإخطار املُاك ب�ساأن �سيانتها 
بني  وم��ن  حم���ددة.  ف��رة  خ��ال  هدمها  اأو  واإ�سغالها، 
اأبرز امل�سوهات التي مت التعامل معها خال احلمات: 
مبمرات  واالأ���س��رار  ال�سكنية،  االأح��ي��اء  و�سط  النفايات 
االأرا�سي،  قطع  وم��داخ��ل  الداخلية  ال��ط��رق  يف  امل�ساة 
واملرورية،  االإر�سادية  اللوحات  حتجب  التي  واالأ�سجار 
وال��ت��ي تعيق ح��رك��ة امل�����س��اة وامل��رك��ب��ات، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
من  االأمطار  مياه  ت�سريف  فتحات  نظافة  من  التاأكد 
اخل��ارج، واإ�ساح عدد كبري من احلفر والهبوطات يف 

االإ�سفلت بالطرق الداخلية.

لتعزز جماالت �لتعاون بني �لطرفني

هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�س تربم اتفاقية تعاون مع القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة

اهلل  حفظه  ال�سارقة  حاكم  االأعلى 
ورع����اه، ب���اأن ت��ك��ون دول���ة االإم����ارات 
ال�سارقة  واإم���ارة  املتحدة،  العربية 

االأف�سل يف كافة املجاالت.
واأك�����د ال���ل���واء ال�����س��ام�����س��ي، حر�س 
ال�سارقة،  ل�سرطة  العامة  القيادة 
ع��ل��ى ب��ن��اء ���س��راك��ة ف��اع��ل��ة لتعزيز 
البناء بني  التعاون  اأ�س�س  وتطوير 
اخلربات  بتبادل  وذل��ك  اجلانبني، 
ترتقي مب�ستوى  التي  واملعلومات، 
االأداء لدى املوؤ�س�ستني، مبا يحقق 
والرامية  امل�����س��رك��ة  اأه���داف���ه���م���ا 
ونظام  اآم����ن،  جمتمع  ت��وف��ري  اإىل 
تعليمي رفيع امل�ستوى  وذي جودة 

عالية.   
وقالت الدكتورة حمدثة الها�سمي 
للتعليم  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
اخلا�س: "يعد توقيع هذه املذكرة 
�سركاء  قائمة  اإىل  نوعية  اإ���س��اف��ة 
الهيئة، نظراً للفائدة التي �ستعود 
على اجلانبني،ومبا يخدم العملية 

و�سع  يف  وال���ت���ع���اون  امل�������س���ت���وي���ات، 
الفنية  واال�سراطات  املوا�سفات، 
لاأن�سطة امل�سركة بني اجلانبني، 
الثقافة،  ت��ع��زي��ز  اىل  ب���االإ����س���اف���ة 
واملجتمعية  وامل���روري���ة،  االأم��ن��ي��ة، 
ب��ني الطلبة،  ال��رب��وي  امل��ي��دان  يف 

واأولياء االأمور، والعاملني.
الزري  �سيف  اللواء  �سعادة  واأع��رب 
�سرطة  ع������ام  ق����ائ����د  ال�������س���ام�������س���ي 
للدور  ت���ق���دي���ره  ع����ن  ال�������س���ارق���ة، 
ب�����ه هيئة  ت����ق����وم  ال��������ذي  ال���ك���ب���ري 
ال�������س���ارق���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م اخل����ا�����س، يف 
تعليمية  ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ري  ت��ر���س��ي��خ 
املمار�سات  الأف�����س��ل  وف��ق��اً  مم��ي��زة 
املجال،  ه����ذا  يف  امل��ت��ب��ع��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
مذكرة  ت��وق��ي��ع  اأن  اإىل  م�������س���رياً 
التفاهم مع الهيئة، ياأتي انطاقاً 
الر�سيدة،  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  م��ن 
روؤي�����ة ور���س��ال��ة �ساحب  وحت��ق��ي��ق 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 

التعليمية وامليدان الربوي والتي 
اخلربات  لتبادل  نتيجة  �ستتحقق 
اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة   ، وال�����ت�����ج�����ارب 
التي  الثنائية  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات 
االأهداف  لتحقيق  تنظيمها  �سيتم 

اال�سراتيجية لكا اجلهتني“.
يف  ”ن�سعى  ال��ه��ا���س��م��ي:  واأ���س��اف��ت 
اخلا�س  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  هيئة 
امل������ذك������رة اإىل  م�����ن خ�������ال ه�������ذه 
�سرطة  م��ع  البناء  التعاون  تعزيز 
ال�سارقة ومبا يحقق اأمن و�سامة 
تبادل  اإىل  اإ�سافًة  الطلبة  اأبنائنا 
�سركائنا  م��ع  وخ��ربات��ن��ا  جت��ارب��ن��ا 
من  واال�ستفادة  اال�سراتيجيني، 
امليدانية،  ودار���س��ات��ه��م  جت��ارب��ه��م 
املوؤ�س�سي  العمل  عرب تعزيز ثقافة 
امل�������س���رك ب���ني خم��ت��ل��ف ال���دوائ���ر 
ال��ر���س��م��ي��ة، مب��ا يواكب  واجل���ه���ات 
املت�سارعة  وال��ت��ط��ورات  امل��ت��غ��ريات 
يف  ويت�سق  ال��ع��امل،  ي�سهدها  ال��ت��ي 
ال��وق��ت ذات��ه م��ع امل�����س��روع الوطني 

•• ال�صارقة-الفجر:

للتعليم  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  اأب���رم���ت 
اخل�����ا������س م�����ذك�����رة ت����ف����اه����م  مع 
ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة 
لتعزيز جماالت  االإث��ن��ني،  اأم�����س   ،
م����ع خمتلف  امل�������س���رك  ال���ت���ع���اون 
يف  احلكومية  وال��دوائ��ر  املوؤ�س�سات 
، وتبادل اخلربات،  ال�سارقة  اإم��ارة 
واالرت���������ق���������اء ب����ن����وع����ي����ة وج��������ودة 

اخلدمات.
كل  بح�سور  االتفاقية  توقيع  مت 
م���ن ���س��ع��ادة ال���ل���واء ���س��ي��ف ال����زري 
ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد  ال�سام�سي، 
ال���������س����ارق����ة، و�����س����ع����ادة ال���دك���ت���ورة 
حم��دث��ة ال��ه��ا���س��م��ي، رئ��ي�����س هيئة 
وعدد  اخل��ا���س،  للتعليم  ال�سارقة 
م��ن ال��ق��ي��ادات م��ن ك��ا الطرفني 
بهدف حتقيق االأولويات الوطنية، 
اال�سراتيجية  اخل��ط��ط  وت��ن��ف��ي��ذ 
بجودة  واالرت��ق��اء  الطرفني،  لكا 
اأرقى  ت��وف��ري  ي�سمن  مب��ا  االأداء، 
�سرائح  ملختلف  اخل��دم��ات  معايري 
تطلعات  م��ع  ين�سجم  و  امل��ج��ت��م��ع، 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  وتوجهات 
ال�سارقة  واإم����ارة  ع��م��وم��اً  امل��ت��ح��دة 

خ�سو�ساً.
تنفيذ  بغر�س  املذكرة  هذه  وتاأتي 
االأهداف اال�سراتيجية امل�سركة، 
فعالة،  ����س���راك���ة  ع����اق����ات  وب����ن����اء 
وت���ع���زي���ز ال��ن�����س��ي��ج امل��ج��ت��م��ع��ي من 
خال تنمية مهارات العاملني من 
الطرفني يف املجاالت الربوية يف 
االأدوات  ومتكني  اخلا�س،  التعليم 
باالإ�سافة  واملجتمعية،  االأم��ن��ي��ة، 
واملعلومات،  اخل����ربات  ت��ب��ادل  اإىل 
كافة  ع��ل��ى  التعليمية  واالأن��ظ��م��ة 

لدولة االإم��ارات، والإمارة ال�سارقة 
علمية  م��ك��ت�����س��ب��ات  ح��ق��ق��ت  ال���ت���ي 
ال�سنوات  خ���ال  ك��ب��رية  وث��ق��اف��ي��ة 
ب�����س��ب��ب تكاتف  امل��ا���س��ي��ة،  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
وت�������س���اف���ر ج���ه���ود ج��م��ي��ع اأف������راد 
ومنظمات  االإم�����ارات�����ي،  امل��ج��ت��م��ع 
امل���ج���ت���م���ع امل��������دين وامل����وؤ�����س���������س����ات 

والهيئات الر�سمية“.
وت����ن���������س امل������ذك������رة ع����ل����ى ت����ع����اون 
اأهدافها، من  الطرفني يف حتقيق 
خال حتقيق روؤية، وا�سراتيجية 
ح��ك��وم��ة دول����ة االإم�������ارات، واإم����ارة 
ونظام  جمتمع  توفري  يف  ال�سارقة 
امل�ستوى،  رف���ي���ع  اآم������ن  ت��ع��ل��ي��م��ي 
وتن�سيق اجلهود يف القطاع االأمني 
التعليم  جم������ال  يف  وال������رب������وي 
مبا  املجتمعي  وال���واق���ع  اخل��ا���س، 
باالإ�سافة  املتبادلة،  املنفعة  يحقق 
واخل������ربات  امل���ع���رف���ة  ت����ب����ادل  اإىل 
املوؤ�س�سية على كافة امل�ستويات، مبا 
يف ذلك تبادل املعلومات والدرا�سات 
الزيارات  وت���ب���ادل  ال��ع��اق��ة،  ذات 

واالجتماعات امل�سركة.
بالتطوير  اجل���ان���ب���ان  و����س���ي���ق���وم 
املرتبطة  ل���اأن���ظ���م���ة  امل�������س���رك 
جمال  يف  ال���رب���وي���ة  ب��امل��ن��ظ��وم��ة 
املبادرات  وتبني  اخلا�س،  التعليم 
امل�سركة لرفع م�ستواها، باالإ�سافة 
م��ن جماالت  ك��ل  ال��ت��ع��اون يف  اإىل 
ت��ن��ف��ي��ذ اخل���ط���ط وت�����س��ه��ي��ل مهام 
املجتمعية  ال�سرطية  العمل  ف��رق 
وتنظيم  اخل����ا�����س����ة،  ب����امل����دار�����س 
امل�سركة،  ال��ت��وع��وي��ة  احل���م���ات 
لاأن�سطة  امل����ت����ب����ادل  وال������دع������م 
وامل�سروعات املرتبطة بهذا املجال، 
ف�������س���ًا ع����ن ت��ن��ظ��ي��م امل�����وؤمت�����رات 

والندوات املحلية والدولية.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

العامة ل�سرطة دبي،  القيادة  �سبطت 
التدابري  مل��خ��ال��ف��ت��ه��ا  ع��رب��ي��ة  ���س��ي��دة 
والواجبات  والتعليمات  االح��رازي��ة 
فريو�س  انت�سار  من  للحد  املفرو�سة 
 ،»19 »ك���وف���ي���د  امل�����س��ت��ج��د  ك�����ورون�����ا 
يف  خا�ساً  حفًا  تنظيمها  بعد  وذل��ك 
مو�سيقية،  ف��رق��ة  مب�����س��ارك��ة  منزلها 
والن�ساء  ال���رج���ال  م���ن  وم���ّدع���وي���ني 
ال�سامة  ال���س��راط��ات  م��راع��اة  دون 
وارت���داء  اجل�����س��دي  والتباعد  ال��ع��ام��ة 

الكمامات.
اجلاف،  �سامل  جمال  العميد  واأك���د 
للتحريات  ال���ع���ام���ة  االإدارة  م���دي���ر 
وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة يف ���س��رط��ة دبي، 
للحفل  بتنظيمها  خالفت  ال�سيدة  اأن 
���س��ع��ادة النائب  ال�����س��ادر م��ن  ال���ق���رار 
العام لدولة االإمارات العربية املتحدة 
رقم 38 ل�سنة 2020 ب�ساأن تطبيق 
واجل����زاءات  املخالفات  �سبط  الئ��ح��ة 
االإداري������ة ال�����س��ادر ب��ه��ا ق����رار جمل�س 
الوزراء رقم 17 ل�سنة 2020، ب�ساأن 
والتدابري  خم��ال��ف��ات  ���س��ب��ط  الئ��ح��ة 
والواجبات  والتعليمات  االح��رازي��ة 

فريو�س  انت�سار  من  للحد  املفرو�سة 
كورونا. واأ�ساف اأنه مت تغرمي ال�سيدة 
بقرار  ع��م��ًا  دره���م  اآالف   10 مبلغ 
���س��ع��ادة ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ل��ل��دول��ة ب�ساأن 
الئحة خمالفات التدابري االحرازية 
ال��راب��ع غرامة  بندها  ت��ّوق��ع يف  ال��ت��ي 
اآالف دره��م لكل   10 مالية مقدارها 
م���ن ي��ق��دم ع��ل��ى اإق���ام���ة جت��م��ع��ات اأو 
اجتماعات اأو حفات خا�سة اأو عامة 
اأو التجمع يف االأماكن العامة اأو املزارع 
اأو الِعزب. واأ�سار العميد اجلاف اإىل 
اأن �سرطة دبي ا�ستدعت امل�ساركني يف 
احلفل والفرقة املو�سيقية التي اأحيت 

النائب  فعاليته، لتطبيق قرار �سعادة 
خمالفات  الئحة  ب�ساأن  للدولة  العام 
والتي  بحقهم،  االح��رازي��ة  التدابري 
توقع غرامة مالية مقدارها 5 اآالف 
التجمعات  يف  امل�����س��ارك��ني  على  دره���م 
املُخالفة  احلفات  اأو  االجتماعات  اأو 

لاإجراءات االحرازية الوقائية.
القيادة  اأن  اجل����اف  ال��ع��م��ي��د  واأك�����د 
العامة ل�سرطة دبي ال تتهاون اأبداً مع 
كل من ُيخالف االإجراءات االحرازية 
للوقاية من فايرو�س كورونا، الهادفة 
ووقايتهم  املجتمع  اأف���راد  حماية  اإىل 
م���ن ان��ت�����س��ار امل����ر�����س، داع����ي����اً اأف�����راد 
الدائم  احل��ر���س  اأهمية  اإىل  املجتمع 
االحرازية  االإج����راءات  تطبيق  على 
االجتماعي،  التباعد  على  واحل��ف��اظ 
واملنا�سبات  احل��ف��ات  تنظيم  وع���دم 
ن�سر  يف  ت�ساهم  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 
العامة  ال��ق��ي��ادة  وتهيب  ال��ف��اي��رو���س. 
االإباغ  املجتمع  باأفراد  دبي،  ل�سرطة 
عن خمالفات االإج��راءات االحرازية 
م��ن خ���ال ال��رق��م امل��ج��اين 901 اأو 
ع���رب خ���دم���ة »ع����ني ال�������س���رط���ة« على 
تطبيق �سرطة دبي الذكي يف الهواتف 

النقالة.

•• دبي-الفجر:

اأطلقتها  التي  »اإي��ف��اد«  من�سة  متكنت 
لُتعنى   ،2017 ع����ام  دب����ي  ���س��رط��ة 
�سرطة  من  املبتعثني  الطلبة  ب�سوؤون 
دبي من تقدمي خدماتها ل� 17292 
طالبا حتى اليوم، وهي املن�سة االأوىل 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال����دول����ة ال���ت���ي تقدم 
للطلبة،  ا�ستثنائية  وخ��دم��ات  حلوال 
املبتعثني  للتوا�سل بني  وتوفر ج�سراً 

واإداراتهم.

�إجناز�ت
مراد،  �سالح  ال��دك��ت��ور  العميد  وق���ال 
مدير االإدارة العامة للموارد الب�سرية، 
اإن املن�سة اأ�سبحت هدفا ومق�سدا من 
واحلكومية،  التعليمية  اجلهات  قبل 
 2018 ال���ع���ام  ن�����س��اط��ه��ا يف  وت��و���س��ع 
تو�سيع  ع��رب  معرفية  من�سة  ل��ت��ك��ون 
العام2020  ويف  امل�ستفيدين،  فئات 
مت ترقيتها لت�سبح االأوىل يف الدولة 
للطلبة،  متكاملة  خدمات  تقدمي  يف 
من  مبا�سرا  اهتماما  املن�سة  وتلقى 
املري،  خليفة  عبداهلل  الفريق  معايل 
ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دب�����ي، ال���ذي 
يوجه ب�سكل م�ستمر با�ستثمار طاقات 
توظيف  ع���رب  وم���واه���ب���ه���م  ال�����س��ب��اب 
وتخ�س�ساتهم،  ال��ط��ل��ب��ة  اإم��ك��ان��ي��ات 
خلدمة  م���ن���ه���ا،  ال���ن���وع���ي���ة  ال����س���ي���م���ا 
وامل�ساهمة  ال�سرطي  العمل  منظومة 

ما  االأم���ن���ي،  امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  يف 
جعل من �سرطة دبي قبلة للمتفوقني، 
وداعمة  ل��ل��م��واه��ب،  ح��ا���س��ن��ة  وب��ي��ئ��ة 
الأ���س��ح��اب ال��ع��ق��ول واالأف���ك���ار حتقيقا 

للريادة يف خمتلف املجاالت.
وت����اب����ع ال���ع���م���ي���د ����س���ال���ح: ب���ل���غ عدد 
امل�ستخدمني وامل�ستفيدين من املن�سة 
املن�سة  ورفعت  م�ستفيدا،   17292
م�ستوى خدماتها من خال التحول 
ال��ذك��ي، ف���زادت م��ن م��ع��دل ا�ستخدام 
الذكاء اال�سطناعي، حيث مت حتويل 
خدمة تقليدية اإىل رقمية ذكية،   70
ال�ساعة  م��دار  على  متاحة  واأ�سبحت 
ومن اأي مكان يف العامل، ومت اخت�سار 
اإىل   12 املعامات من  مراحل مرور 
التكاليف  وقل�ست  فقط،  مراحل   3
الب�سري  للعن�سر  الت�سغيلية  ال�سنوية 
و675  مايني   4 من  واللوج�ستي، 

دره���م،  األ����ف   817 اإىل  دره����م  األ����ف 
على  ال���ردود  انتظار  وق��ت  واخت�سرت 
 24 اإىل  �ساعة   240 املرا�سات من 

�ساعة.

نتائج و�أرقام
واأو�سح املقدم دكتور من�سور البلو�سي، 
واال�ستقطاب،  ال��ب��ع��ث��ات  اإدارة  م��دي��ر 
خال  »املبتعثني«  برنامج  ح�ساد  اأن 
الثاث االأع��وام االأخ��رية بلغ 1034 
 56 ب��ني  مقاعدهم  ت��وزع��ت  مبتعثاً، 
ال����دب����ل����وم، و469  مل�����س��ت��وى  م���ق���ع���دا 
للماج�ستري،  و385  للبكالوريو�س، 
 467 و124 للدكتوراه، وزعت على 
التعليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ات  يف 
ال��دول��ة، و385 خ��ارج الدولة،  داخ��ل 
وا�ستفادة 23 اإدارة يف �سرطة دبي من 
درا�ساتهم  وتنوعت  املبتعثني،  الطلبة 
بني العلوم االأمنية ال�سرطية، والذكاء 
واملجتمع،  واالإدارة  اال���س��ط��ن��اع��ي، 
والريادة،  واالبتكار  البيانات،  وعلوم 

والتخ�س�سات العلمية.   
املقبولني  ع��دد  بلغ  البلو�سي:  وت��اب��ع 
االأكادميي«  »اال�ستقطاب  برنامج  يف 
اجلامعيني  ب��ال��ط��ل��ب��ة  ُي��ع��ن��ى  وال�����ذي 
التخ�س�سات  خم��ت��ل��ف  يف  امل��واط��ن��ني 
التعليمية،  امل��وؤ���س�����س��ات  خم��ت��ل��ف  م��ن 
طالباً، مت توظيفهم يف 15 اإدارة   50
تخ�س�سا،   34 بواقع  دبي،  �سرطة  يف 
وب���ل���غ���ت ت���ك���ل���ف���ة اال����س���ت���ق���ط���اب 70 

األ���ف دره���م، ب��وف��رة مالية ت��ق��در ب��� 5 
مايني و600 األف درهم.

وبني املقدم البلو�سي، اأن 324 طالباً 
ا�ستفاد من برنامج »التدريب العملي«، 
موؤ�س�سة   29 من  جن�سية   16 بواقع 
تعليمية، ومن 67 تخ�س�سا، مو�سحاً 
التدريب  للطلبة  يتيح  الربنامج  اأن 
وي�ساعدهم  دب���ي،  �سرطة  يف  العملي 
العلمية  النظريات  ب��ني  ال��رب��ط  على 
العمل  امل��ه��ن��ي��ة يف جم����االت  واحل���ي���اة 
جديدة  اآف��اق��ا  ل��ه��م  وي��ف��ت��ح  املختلفة، 
بيئة  يف  العملية  ممار�سة  خ��ال  م��ن 
مهنية تتوافق مع تخ�س�س كّل منهم، 

وت�سهم يف تطوير مهاراتهم.
برنامج  اأم���ا  البلو�سي:  امل��ق��دم  وت��اب��ع 
املكافاآت«،  بنظام  املتعاونني  »الطلبة 
2019م  ع���ام���ي  ا���س��ت��ق��ط��ب يف  ف��ق��د 
 47 م���ن  ط��ال��ب��اً،   135 و2020م، 

موؤ�س�سة   29 م��ن  ج����اوؤوا  تخ�س�سا، 
جن�سية،   25 ومي���ث���ل���ون  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
ا�ستفادت منهم 29 اإدارة، ومت توظيف 
�ساعات  اإج����م����ايل  وب���ل���غ  م���ن���ه���م،   6
وبلغت  ����س���اع���ة،   10259 ع��م��ل��ه��م 
األ���ف درهم،   465 امل��ك��اف��اآت  اإج��م��ايل 
 600 و  مبليوين  تقدر  مالية  بوفرة 
153 م�سروعا،  األف دره��م، واأجن��زوا 
التقنية،  ب��ني  امل�����س��اري��ع  ت��ن��وع��ت ه���ذه 
وال���ت�������س���ام���ي���م، واالن����ف����وج����راف����ي����ك، 
والتقارير،  ال����درا�����س����ات  وم�������س���اري���ع 
الفيديوهات،  واإع�������داد  وال��ت�����س��وي��ر 

والرجمة. 
وبنّي اأن الربنامج يهدف اإىل توظيف 
اإمكانيات الطلبة وفقا لتخ�س�ساتهم، 
ال�سرطي  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  خل��دم��ة 
امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  يف  وامل�����س��اه��م��ة 
والعلوم  باملعارف  وتزويدهم  االأمني، 
يف  ت�ساهم  التي  املوؤ�س�سية  واخل���ربات 

دعم م�سريتهم التعليمية والعملية. 
تطبق  امل��ن�����س��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
اخلا�سة  والتجارب  املمار�سات  اأف�سل 
اخلطوات  مع  متا�سيا  الطلبة،  بدعم 
ال����ت����ي خ���ط���ت���ه���ا ����س���رط���ة دب������ي نحو 
وت��ف��ج��ري طاقاتهم  ال�����س��ب��اب،  مت��ك��ني 
واإتاحة  الكامنة،  والعلمية  االإبداعية 
التحديات  على  للوقوف  لهم  امل��ج��ال 
ليكونوا  العقبات  وتذليل  وامل��ع��وق��ات 
التنموية  امل�سرية  يف  فاعلني  �سركاء 

والنه�سوية للباد.

•• راأ�س اخليمة- وام:

عق�د املجل�س التنفي�ذي الإمارة راأ�س اخليمة اجتماعه االعتيادي عن ُبعد عرب 
التقنيات املرئية برئا�سة �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل 

عهد راأ�س اخليمة رئي�س املجل�س التنفيذي.
ا�ستعر�س االجتماع املو�سوعات املدرجة على جدول اأعماله ذات ال�سلة ب�سوؤون 
ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ة م��ع احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة، وت��ق��اري��ر جل��ان عمل املجل�س، 
الداعمة  احلكومية  واالأن��ظ��م��ة  االإج����راءات  وفاعلية  اإجن���ازات  على  وال��وق��وف 
التطوير  ال��راه��ن��ة، ومتابعة ج��ه��ود  ال��ظ��روف  االأع��م��ال يف ظ��ل  ال���س��ت��م��راري��ة 

لتح�سني تناف�سية االإمارة عاملياً.
ونتائج  خمرجات  �سوء  يف   2020 احلياة  ج��ودة  تقرير  اإىل  املجل�س  وا�ستمع 
امل�سح الوطني جلودة احلياة، الذي قدمته معايل ح�سة بنت عي�سى بوحميد 
وزيرة تنمية املجتمع، حيث هدف امل�سح اإىل قيا�س جودة حياة االأفراد وحتديد 
العوامل الرئي�سية املوؤثرة فيها، ومتكني اجلهات احلكومية من تطوير برامج 
االأول��وي��ات اخلا�سة  اأب��رز  درا�سة  التقرير  و�سمل  ج��ودة احلياة.  لتعزيز  عملها 
للعوامل  العامة  والتو�سيات  النتائج  وا�ستعر�س  املجتمع.  من  حمددة  بفئات 
املوؤثرة يف جودة احلياة يف راأ�س اخليمة يف �سوء املوؤ�سر الوطني جلودة احلياة 
والذي يتكون من جماالت رئي�سية ثاثة تتمثل يف: دولة متقدمة، وجمتمع 

مرابط، وجودة حياة االأفراد.
ووجه املجل�س اجلهات احلكومية باالإمارة بالركيز على اأهم االأولويات لتعزيز 
جودة حياة االأفراد يف اإمارة راأ�س اخليمة، والعمل وفق خطط طموحه لارتقاء 
يف  ي�ساهم  مبا  الوطني  املوؤ�سر  يف  متقدمة  م�ستويات  وحتقيق  الر�سى  بن�سبة 
تعزيز اال�سراتيجية الوطنية جلودة احلياة 2031. واأكد �سمو ال�سيخ حممد 

بن �سعود القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س املجل�س التنفيذي، على اأهمية 
تعزيز ال�سراكات والتعاون والتكامل بني احلكومة االحتادية واملحلية لتحقيق 
روؤية القيادة الر�سيدة الإ�سعاد املواطنني، ودعا اإىل �سرورة تدارك و�سد الفجوات 
يف العاقات التكاملية من خال التن�سيق امل�ستمر والتعاون املثمر، معرباً عن 
اال�ستعداد لتقبل االأفكار وت�سهيل جناح املبادرات الهادفة لتح�سني جودة احلياة 

يف �سوء االإمكانيات املتاحة مبا يعزز من �سمعة االإمارات عاملياً.
عملها  برنامج  حول  االقت�سادية  اللجنة  من  املقدم  التقرير  املجل�س  وناق�س 
ون��ت��ائ��ج اج��ت��م��اع��ات��ه��ا خ���ال ال���ف���رة امل��ا���س��ي��ة وق����رر ت��ك��ل��ي��ف دائ�����رة التنمية 
االقت�سادية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية يف احلكومة لتطبيق مقرح تطوير 
م�سادر  من  االقت�سادية  البيانات  جلميع  االإم��ارة  يف  الذكي  االقت�ساد  من�سة 
متعددة واإن�ساء لوحة حتكم وتقارير حتليلية تتعلق بقطاع االأعمال واالقت�ساد 
ودعم اإجراء التنبوؤات امل�ستقبلية ومناذج املحاكاة الأغرا�س التخطيط ال�سليم 
�سوق  ت�سمل  والتي  االقت�سادية  االأداء يف خمتلف اجلوانب  موؤ�سرات  وتطوير 
والعقارات  الت�سخم  االأعمال ومعدالت  والت�سدير و�سهولة  والتجارة  العمالة 

واحل�سابات القومية االأخرى.
ا���س��ت��ع��ر���س امل��ج��ل�����س ال��ت��ق��ري��ر امل��ق��دم م��ن جل��ن��ة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ح���ول اأهم 
االإجراءات التقنية واالأنظمة التي مت توفريها وتطويرها ل�سمان ا�ستمرارية 
االأعمال اأثناء اجلائحة حيث مت دعم متطلبات العمل عن ُبعد من خال تفعيل 
نظام املرا�سات والتوقيع االإلكروين )طر�س( واإجناز م�سروع البنية التحتية 
اأنظمة  ومتكني  املوظفني،  عمل  لت�سهيل   VDI املكتب  ل�سطح  االفرا�سية 
االت�سال واالجتماعات الفعالة وتوفري اأنظمة االت�سال االآمن باأنظمة اجلهات 
توفري  وكذلك  االآمنة،  العمل  ممار�سات  مع  يتما�سى  مبا  املختلفة  احلكومية 
خدمة   524 تفعيل  كما مت  ُبعد.  العمل عن  لتلبية متطلبات  التقني  الدعم 

اإلكرونية وذكية لت�سهيل ح�سول املتعاملني على اخلدمات احلكومية خال 
فرة االإغاق والقيود االحرازية. كما اطلع املجل�س على �سري العمل يف اإجناز 
ت�سريع  واأكد على �سرورة   2020 املدرجة �سمن خطة عام  التقنية  امل�ساريع 
الرقمي  التحول  نحو  احلكومة  جهود  تعزيز  يف  ي�ساهم  مب��ا  االإجن���از  عملية 

وحتقيق الروؤية املن�سودة.
املحفزات  حزمة  ح��ول  املالية  دائ���رة  م��ن  امل��ق��دم  التقرير  على  املجل�س  واط��ل��ع 
االأعمال  وموؤ�س�سات  قطاعات  لدعم  وتطبيقها  توفريها  مت  التي  االقت�سادية 
اإعفاءات  تقدمي  �سملت  والتي  اجلائحة  اأث��ن��اء  االقت�ساد  ا�ستمرارية  و�سمان 
ر�سوم،  بع�س  حت�سيل  وت��اأج��ي��ل  خمتلفة،  بن�سب  ال��ر���س��وم  على  وتخفي�سات 
اآثار هذه  املجل�س بدرا�سة  واملتاأخرات. ووجه  املخالفات  واالإعفاء من غرامات 
التي  التحديات  القطاعات االقت�سادية لدرا�سة  امل�ستمر مع  املحفزات والعمل 
تواجهها اأثناء االأزمات واإيجاد احللول املنا�سبة ل�سمان ا�ستمراريتها واحتواء 

االآثار املرتبة عليها.
يف  بامل�ساهمة  املكلفة  احلكومية  الفرق  عمل  ونتائج  جهود  املجل�س  ا�ستعر�س 
وال�سامة  واالأم��ن  املجتمع،  للخم�سني �سمن حم��اور  اال�ستعداد  اإع��داد خطة 
والعدل والقانون، والتعليم وراأ�س املال الب�سري، والبنية التحتية واال�ستدامة 
حيث  االقت�سادية،  والبيئة  االقت�ساد  ومن��وذج  احلكومية،  واملمكنات  البيئية، 
اأثنى املجل�س على اإجنازات الفرق واملرئيات واملبادرات التي مت تطويرها وجهود 
التن�سيق والت�ساور وال�سراكة مع احلكومة االحتادية يف هذا ال�ساأن، واأكد على 
اأهمية البيانات والتحليات التنبوؤية يف ا�ست�سراف امل�ستقبل و�سرورة تطوير 
على  املجل�س  واط��ل��ع  العاملية.  املمار�سات  اأف�سل  لتواكب  االح�سائية  البنية 
التقرير املقدم من برنامج ال�سيخ �سقر للتميز احلكومي حول �سري العمل يف 
2021 والذي ي�سدره البنك  امل�ساركة بتقرير �سهولة ممار�سة االأعمال لعام 

ببدء  املرتبطة  املحاور  اإجنازها يف  التي مت  املبادرات  ا�ستعر�س  ال��دويل، حيث 
العقود،  واإنفاذ  املمتلكات،  البناء، وت�سجيل  وا�ستخراج رخ�س  التجاري،  العمل 
املعايري،  الازمة وفق متطلبات  التح�سينات  الإج��راء  املبذوله  باجلهود  واأ�ساد 
واأكد على اأهمية حتقيق مراكز تناف�سية متقدمة يف التقرير مبا يتما�سى مع 

روؤية االإمارة 2030.

تنفيذي راأ�س اخليمة يعقد اجتماعه عن بعد برئا�شة ويل العهد

•• اأبوظبي -وام:

يعد برنامج الطب الطارئ بكليات التقنية العليا اأحد التخ�س�سات احليوية 
التي تلبي احتياجات القطاع ال�سحي يف الدولة.

و اأكد طلبة كليات التقنية امللتحقون بالربنامج اأهمية هذا التخ�س�س الهام 
للقطاع الطبي كونه يتعلق بالتعامل مع احلاالت الطارئة و�سرعة االجناز 

وقت االأزمات دعما الإنقاذ االأرواح.
وقالت الطالبة �سما احلو�سني اإنها كانت تدر�س تخ�س�س خمتربات طبية 
التخ�س�س  هذا  على  اأك��رث  تعرفت  بعدما  الطارئ  الطب  اإىل  غريت  لكنها 
املجال  ه��ذا  يف  ن�سائية  ك���وادر  وج��ود  واأهمية  ب��ل  للمجتمع  اأهميته  ومل�ست 

خلدمة احلاالت الن�سائية الطارئة مبا يراعي خ�سو�سية املجتمع.
و اأ�سارت اإىل اأنه بالرغم من �سعوبة التخ�س�س و امل�سوؤولية التي يتحملها 
املهارة  يتطلب  مم��ا  االأرواح  اإن��ق��اذ  اإىل  ي��ه��دف  ك��ون��ه  ف��ي��ه  يعملون  ال��ذي��ن 
�سغفها  اأث��ارت  التي  ذاتها هي  التحديات  اأن هذه  اإال  العمل  ودق��ة  وال�سرعة 
واهتمامها بالعمل يف جمال الطب الطارئ م�سيدة بتميز الكادر التدري�سي 

يف الكليات.
و عربت عن �سعادتها بتعاون كليات التقنية مع االإ�سعاف الوطني ورغبتها 
خا�سة  التعاون  ه��ذا  ثمار  من  واال�ستفادة  رعاية  فر�سة  على  احل�سول  يف 
اأنها تطمح ملوا�سلة درا�ستها لت�سل الأعلى الدرجات العلمية واملهنية يف هذا 

التخ�س�س.
و اأكد الطالب عبداهلل عو�س - ال�سنة ثانية تخ�س�س الطب الطارئ - اأنه 
الطارئ  الطب  اإىل  تخ�س�سه  غري  لكنه  الهند�سة  بتخ�س�س  ملتحقا  ك��ان 
بحثا عن تخ�س�س جديد و مطلوب ل�سوق العمل .. م�سريا اإىل اأنه �سيعمل 
على تطوير مهاراته ب�سكل م�ستمر يف هذا املجال ليكون منوذجا متميزا يف 

اأدائه امليداين ويوؤدي دوره بكل اخا�س.
طارئ  ط��ب  الرابعة  ال�سنة  يف  اأن��ه��ا  ال�ساحلي  لطيفة  الطالبة  واأو���س��ح��ت 
خلدمة  الفر�سة  ومينحها  بالتحديات  مليئا  كونه  امل��ج��ال  ه��ذا  واخ��ت��ارت 
اأزمة  بعد  خا�سة  اأهميته  مل�ست  اأن��ه��ا  و  حياتهم  اإن��ق��اذ  و  واملجتمع  االأف���راد 
مواجهة  يف  ال�سحي  القطاع  دور  و  اأهمية  ع��ن  ك�سفت  ال��ت��ي  كوفيد19- 

االأزمات ودعم اأمن وا�ستقرار املجتمع.
و يقدم ق�سم العلوم ال�سحية يف كليات التقنية العليا جمموعة وا�سعة من 
الدبلوم  و  البكالوريو�س  م�ستويات  على  التخ�س�سية  الدرا�سية  ال��ربام��ج 
والكفاءات  باملهارات  اخلريجني  تزويد  اإىل  تهدف  والتي  الدبلوم  و  العايل 

الازمة التي توؤهلهم لتحقيق النجاح يف هذا احلقل احليوي.
واملختربات  الدرا�سية  الف�سول  يف  ال��درا���س��ة  ف��رة  طيلة  الطلبة  يتعلم  و 
التطبيقي  التعليم  طريقة  خ��ال  من  ليكت�سبوا  وامل�ست�سفيات  وال��ع��ي��ادات 
االأخ�سائيون  بها  يتميز  ال��ت��ي  وال��ت�����س��رف��ات  وال�����س��ل��وك  وامل���ه���ارات  امل��ع��ارف 

املعا�سرون يف جمال العلوم ال�سحية.
امل�ستويات  اأع��ل��ى  ا�ستيفاء  اإىل  ال�سحية  العلوم  وم�ساقات  ب��رام��ج  وت��ه��دف 
االأكادميية واملهنية مبا ي�سمن توفري اخلريجني املتميزين الذين يحظون 

باالإقبال ال�سديد من جهات العمل املختلفة بالدولة.
و تتوفر فر�س العمل خلريجي العلوم ال�سحية يف جماالت عديدة ت�سمل 
امل�ست�سفيات و العيادات و الدوائر احلكومية و موؤ�س�سات اخلدمات االإن�سانية 
و املختربات واملوؤ�س�سات التعليمية وجمموعة كبرية من املوؤ�س�سات ال�سحية 

اخلا�سة و�سبه اخلا�سة.
التي  ال�سحية  ال��ع��ل��وم  ب��رام��ج  خ��ال  م��ن  العليا  التقنية  كليات  وحت��ر���س 
تطرحها على جعل خريجيها اخليار االأول جلهات العمل املختلفة بالدولة 

الباحثة عن اأخ�سائيني الرعاية ال�سحية.

•• ال�صارقة - وام:

عقدت اللجنة الدائمة للرعاية االجتماعية بال�سارقة اجتماعها 
مطر  علي  ���س��امل  امل�ست�سار  ���س��ع��ادة  برئا�سة  االأول  اأم�����س  االأول 
نائب  وم�����س��ارك��ة  ال�سرعية  ال�����س��ارق��ة  حمكمة  رئي�س  احلو�سني 
ال�سارقة،  �سرطة  ع��ام  قائد  ال���زري،  �سيف  ال��ل��واء  اللجنة  رئي�س 
دائ����رة اخل���دم���ات االجتماعية،  رئ��ي�����س  امل����ري،  ع��ف��اف  ���س��ع��ادة  و 
ال�سارقة  نيابة  رئي�س  ال��ه��رم��ودي،  اأن���ور  ال��ع��ام  املحامي  و�سعادة 
الكلية، و�سعادة خمي�س ال�سويدي، رئي�س دائرة �سوؤون ال�سواحي 
والقرى، و �سعادة مو�سي ال�سام�سي، رئي�س اإدارة مراكز التنمية 
ال�سارقة  منطقة  مدير  ال��زرع��وين،  حممد  �سعادة  و  االأ���س��ري��ة، 
اإدارة اجلن�سية  العبدويل، مدير  العميد جمال  و�سعادة  الطبية، 

والهوية بال�سارقة.
الرعاية  ق���ان���ون  ب���ن���ود  اإىل  اج��ت��م��اع��ه��ا  يف  ال��ل��ج��ن��ة  وت���ط���رق���ت 
ال�سمو  اأ�سدره �ساحب  الذي   2020 6 ل�سنة  االجتماعية رقم 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى 
اإمارة  يف  لفاقديها  االجتماعية  الرعاية  ل�سمان  ال�سارقة  حاكم 
ال�سارقة والذي يهدف اإىل حماية حقوقهم ورعايتهم، وت�سجيع 
ودعم االأ�سر يف االحت�سان ودمج فاقدي الرعاية االجتماعية يف 

املجتمع، و�سمان متتعهم بتن�سئة طبيعية.
املجاين  ال��رق��م  ع��رب  ال�ساخن  اإط���اق اخل��ط  اللجنة  واع��ت��م��دت 

الرعاية  فاقدي  وحماية  الباغات  لتلقي  املوحد   ،800700
االجتماعية من خمتلف فئات املجتمع املتمثلة يف الطفل اأو املراأة 
املعنفة اأو املر�سى النف�سيني اأو ذوي االإعاقة اأو كبار ال�سن و من 

يف حكمهم.
واأ�كدت اللجنة اأن اعتماد اخلط ال�ساخن ياأتي يف اإطار ا�ستكمال 
منظومة احلماية و الدعم من خال توحيد القنوات ال�ستقبال 
الباغات التي ن�س عليها القانون و الذي اأوكل م�سوؤوليتها اإىل 
اجلهات  مع  بالتعاون  ال�سارقة  يف  االجتماعية  اخلدمات  دائ��رة 
وال�سحية  ال�سرطية  اجلهات  يف  واملتمثلة  املخت�سة  احلكومية 

واملحكمة وغريها.
عمل  اإط���ار  بو�سع  املعنية  االآل��ي��ات  م��ن  ع���ددا  اللجنة  ناق�ست  و 
ب��ف��اق��دي الرعاية  ال�����س��ل��ة  م��ت��ك��ام��ل ب��ني خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات ذات 
االجتماعية والبدء يف العمل على توفري وتاأمني حقوقهم التي 

ن�س عليها القانون.
اأفراد  املكاملات و الباغات من عموم  ال�ساخن تلقي  يتيح اخلط 
فاقدي  اإىل  ي�����س��يء  م��ا  ك��ل  ع��ن  ل��اإب��اغ  موؤ�س�ساته  و  املجتمع 
والن�ساء  االإع���اق���ة  وذوي  االأط���ف���ال  م��ن  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
اإىل  رعايتهم  على  القائمني  اأو  ال�سن  وك��ب��ار  للعنف  املعر�سات 
جانب باغات االنتهاكات واالإ�ساءة باأنواعها اإ�سافة اإىل االإباغ 
عن احلاالت االإن�سانية للفئات امل�سمولة اأو تقدمي اال�ستف�سارات 
االجتماعية  اأو  القانونية  اأو  ال�سحية  اخلدمات  على  التعرف  و 

العربية  باللغتني  ال�����س��اع��ة  م���دار  ع��ل��ى  وذل���ك  اال���س��ت�����س��ارات،  او 
واالإجنليزية.

ومت ت�����س��ك��ي��ل ال��ل��ج��ن��ة ب���ق���رار م���ن امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة 
عددا  تتوىل  دائمة  كلجنة   2020 ل�سنة   /28/ رقم  ال�سارقة، 
للرعاية  العامة  ال�سيا�سة  و�سع  يف  املتمثلة  االخت�سا�سات  من 
الرعاية  ف���اق���دي  وت�����س��ن��ي��ف  ال�����س��ارق��ة  اإم������ارة  االج��ت��م��اع��ي��ة يف 
االج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى ال��ف��ئ��ات امل���ح���ددة يف ه���ذا ال��ق��ان��ون، واعتماد 
و  ال��ت��ع��ام��ل معهم  لكيفية  واالإج���رائ���ي���ة  امل��و���س��وع��ي��ة  ال�����س��روط 
االجتماعية  الرعاية  فاقدي  تاأمني حقوق  و  توفري  العمل على 
اأو  احلا�سنة  االأ�سر  وحتديد  القانون،  ه��ذا  يف  عليها  املن�سو�س 
و  حل�سانة  اللجنة  تقررها  التي  اجلهات  اأو  االجتماعية  ال��دور 
الرعاية  ف��اق��دي  و�سحب  االجتماعية،  ال��رع��اي��ة  ف��اق��دي  رع��اي��ة 
التي  االأ�سباب  من  �سبب  الأي  احلا�سنة  االأ�سر  من  االجتماعية 
االجتماعية  اخل��دم��ات  ل��دائ��رة  التو�سيات  رف��ع  و  ذل��ك  ت��وج��ب 
احلاالت  ب�ساأن  ت��راه��ا  التي  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  املعنية  واجل��ه��ات 
امل�سورة  و  ال����راأي  ت��ق��دمي  و  ال��دائ��رة  م��ن قبل  امل��ع��رو���س��ة عليها 
لدائرة اخلدمات االجتماعية يف االأمور املتعلقة ب�سوؤون فاقدي 
الرعاية االجتماعية واأ�سرهم و اقراح اللوائح و النظم الازمة 
التنفيذي التخاذ  للمجل�س  ورفعها  القانون،  اأحكام هذا  لتنفيذ 
ما تراه منا�سبا ب�ساأنها، واأية مهام اأخرى تكلف بها من املجل�س 

التنفيذي.

•• ال�صارقة -الفجر:

امل��خ��رج��ات البحثية  ل��ت��ع��زي��ز  ال��رام��ي��ة  ت��وج��ه��ات��ه  ���س��م��ن 
بال�سارقة، ي�ست�سيف املنتدى االإ�سامي اخلبري التقني اأ. 
املوؤ�س�سي  والتمييز  االبتكار  – م�ست�سار  النحال  لوؤي عطا 
يف جمموعة دبي للفلك، يف دورة تدريب افرا�سية بعنوان 
وتعقد  العلمي«،  البحث  يف  احلديثة  الربامج  ا�ستخدام   «
االفرا�سية  ال��ع��م��ل  وال���ور����س  ال������دوارات  �سل�سلة  ���س��م��ن 
الباحثني  ومتكني  العلمي،  البحث  بتطوير  املتخ�س�سة 
هذا  يف  امل��ب��ت��ك��رة  التقنيات  م��ن  ال�سرعية  ال��ع��ل��وم  وط��ل��ب��ة 
امل���ج���ال، وت��ع��ر���س م��ب��ا���س��رة ع��ل��ى امل���وق���ع ال��ر���س��م��ي وقناة 

اليوتيوب اخلا�سة .
 يدعم املنتدى االإ�سامي بال�سارقة املجتمع مبهارات تقنية 
حديثة، ويوفر فر�سة االن�سمام اإىل براجمه التدريبة اأمام 
التعلمية،  وامل�ستويات  املجتمع  فئات  خمتلف  من  اجلميع 
االإ�سامية  للثقافة  واأن�سطته  العلمية  براجمه  وحتظى 
مبتابعة �سريحة وا�سعة من داخل الدولة وخارجها، ونهج 
البث  تقنبات  عرب  العلمية  ال��درو���س  تقدمي  على  املنتدى 
منذ عقود مما اأ�سهم يف بناء �سبكة وا�سعة من املتابعني من 

خملفت اأحاء الوطن العربي.
م���ب���ا����س���رة بتمام  ال���������دورة  امل�������س���ارك���ة وم���ت���اب���ع���ة   مي���ك���ن 
ال�����س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة م���ن م�����س��اء ي����وم غ����دا ال���ث���اث���اء عرب 
ق��ن��اة ي��وت��ي��وب امل��ن��ت��دى اأوع�����رب ���س��ف��ح��ة امل���وق���ع الر�سمي 
https://( ال����ت����ايل:  ال����راب����ط  خ����ال  م���ن  ل��ل��م��ن��ت��دى 

www .youtube .com/watch?v=q-
.)NlqOAjCHg#action=share

العلوم  خمتلف  يف  الباحثني  التدريبية  ال����دورة  وت���رثي 
بالتقنيات احلديثة وباملهارات الازمة على الباحث يح�سن 
باختاف  واإ�ستخدامها  العلمي،  البحث  و�سائل  توظيف  
اأنواعها و اأغرا�سها ، حتى يت�سنى اأن يقوم بالبحث العلمي 
اخلا�س به بال�سكل املطلوب ، و اأن ي�سل اإىل النتائج املرجوة 
البحث  و  العلم  ب���دوره جت��اه  ي��ق��وم  اأن  و  م��ن��ه،  املتوقعة  و 
باأف�سل الطرق املمكنة . ويحظى البحث العلمي وتطويره 
للمنتدى  املوؤ�س�سي  العلمي  اأه���داف  �سمن  عالية  اأهمية 
االإ�سامي �سمن اأجندة برامج واأن�سطة العمل الثقايف لعام 
2020،  حيث يدعم اجلهود االأكادميية والبحث العلمي 
يف  الطلبة  وم�ساعدة  القومية  البحث  م��ه��ارات  متكني  يف 
جتاوز العقبات وامل�ساكل �سواء يف منهجيات البحث العلمي 
املجتمع  االإ�سامي  املنتدى  ويرفد  احلديثة،  التقنية  اأو 
م��ن ال��دار���س��ني وال��ب��اح��ث ب��امل��ه��ارات واالأ���س��ال��ي��ب البحثية 
ال��ك��اف��ي��ة ال��ت��ي ت��وؤه��ل الإ���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل ال��ب��ح��ث العلمي 
اأدوات����ه و  ت��ه��ي��وؤه الإ���س��ت��خ��دام  ب��اإت��ق��ان، و متكنه و  املختلفة 
املنتدى االإ�سامي  اإميانا من   ، مهاراته بال�سكل ال�سحيح 
باأهمية هذه التقنيات احلديثة الفعالة يف عمليات التحليل 
والتدقيق وجتميع احلقائق الازمة من امل�سادر املوثوقة 
لعمل بحث علمي �سليم و موثوق و �سامل ، واإمتام البحوث 
العلمي من  الباحث  ، و�سواًل يف تنمية مهارات و  العلمية 

الناحية  و العلمية و العملية .

الطب الطارئ بكليات التقنية ... تخ�ش�س حيوي 
يلبي احتياجات القطاع ال�شحي

حتويل 70 خدمة من تقليدية �إىل رقمية ذكية 

ل�شرطة دبي  التابعة  »اإيفاد«  من�شة  من  م�شتفيدا   17292

ال�شارقة تخ�ش�س خطا �شاخنا لبالغات فاقدي الرعاية االجتماعية

�آالف درهم غر�مة �إقامة جتمعات و5 �آالف للم�صاركة فيها    10

�شرطة دبي ت�شبط �شيدة خالفت االإجراءات االحرتازية بتنظيم 
حفل يف منزلها وا�شتدعاء امل�شاركني والفرقة املو�شيقية 

املنتدى االإ�شالمي يرثي احلركة البحثية بدورات 
وور�س تدريبية )عن ُبعد( بال�شارقة اإ�شبوعيًا
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•• راأ�س اخليمة-وام:

خدماتها  تطوير  يف  ق��دم��ا  م�سيها   « اخليمة  راأ����س  بلدية  دائ���رة   « اأك���دت 
كافة وفق توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو 
املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة و متابعة �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود 
و   .. التنفيذي  املجل�س  رئي�س  راأ���س اخليمة  القا�سمي ويل عهد  بن �سقر 
اأو�سحت اأن اخلطط امل�ستقبلية تتواىل لتقدمي اأف�سل اخلدمات ملتعامليها 
و اجلهود املثمرة تتزايد كل يوم يف ميدان العمل �سعيا لتحقيق ر�ساهم يف 

اإطار حتقيق اخلطة اال�سراتيجية لاإمارة يف 2021.
و قال �سعادة منذر حممد بن �سكر الزعابي مدير عام الدائرة يف ت�سريحات 
خا�سة لوكالة اأنباء االإمارات )وام( اإن التطور و احلداثة من �سمات خدمات 
الوقت  يف  الرقمي  التحول  و  خدماتها  اأغلب  اأمتتة  �سعيد  على  ال��دائ��رة 
اأن الدائرة قطعت �سوطا كبريا يف هذا املجال الإ�سعاد  اإىل  احلايل م�سريا 
متعامليها وت�سريع وترية اإجناز املعامات.. ونوه اإىل حتويل 139 خدمة 
قطاعات  و  واملباين  وامل�ساحة  التخطيط  اإدارة  يف  اإلكرونية  خدمات  اإىل 

االأرا�سي واالأماك وادارة ال�سحة العامة خال العام احلايل.
البيانات  نظم  ملركز  املكانية  البوابة  اإط���اق  مت  اأن��ه  اإىل  الزعابي  اأ���س��ار  و 
يف  املكانية  واملعلومات  البيانات  من  متكاملة  جمموعة  وه��ي  اجلغرافية 
احل�سري  والتخطيط  والنقل  واخل��دم��ي��ة  والبيئية  العمرانية  امل��ج��ات 

التنموية  امل��ج��االت  يف  واملخططني  ال��ق��رارات  ومتخذي  ال�سيا�سات  لدعم 
املختلفة و تعزيز امل�ساركة يف عملية التخطيط والتنمية وحتقيق 100% 
خدمات  اإىل  وامل�ساحة  والتخطيط  امل��ب��اين  اإدرات����ي  خ��دم��ات  حت��وي��ل  ع��رب 
راأ�س اخليمة حتتوي على  املكانية حلكومة  البوابة  اإن  .. وقال  اإلكرونية 
الف�سائية  ال�سور  و  الت�ساري�س  و  االأ�سا�س  وخرائط  التاريخية  اخلرائط 

و اجلوية.
اإم��ارة راأ�س  ال��دوائ��ر املحلية االآخ��رى يف  واأ���س��اف : » نوا�سل التن�سيق مع 
يف  جميعها  ال��دوائ��ر  لت�ساركية  ن��ظ��را  التطوير  عملية  ملوا�سلة  اخليمة 
توزيع  يف  االأول��وي��ة  اأن  اإىل  ون��وه   «  2021 االإم���ارة  ا�سراتيجية  حتقيق 
وذلك  لا�سكان  زايد  ال�سيخ  برنامج  من  للم�ستفيدين  ال�سكنية  الق�سائم 
ح�سب املعايري املتبعة يف �سرف الق�سائم �سمن �سروط تنظيمية ال ميكن 
التغافل نظرا ملحدودية الزمن الذي مينحه الربنامج للمواطنني لتوفري 
الق�سيمة و�سوال اإىل البناء » واأو�سح اأن الدائرة ملتزمة يف توزيع الق�سائم 
بالك�سوفات املعتمدة من قبل الربنامج من اأجل ا�ستفادة املواطنني باأ�سرع 

وقت و ت�سهيل وت�سريع اإجراءات �سرف املنح لهم.
و ذكر الزعابي اأنه على م�ستوى التفتي�س امليداين يتم التن�سيق الدوري مع 
كل من وزارة املوارد الب�سرية و التوطني و دائرة اخلدمات العامة ودائرة 
التنمية االقت�سادية وهيئة حماية البيئة والتنمية لرفع م�ستوى التفتي�س 
املنا�سبة  االإج��راءات  اتخاذ  ب�ساأن  والتن�سيق  املخالفات  امليداين على جميع 

جتاه خمالفي االأنظمة وتنظيم العمليات امل�سركة بني الدوائر والهيئات 
اتفاقيات م�سركة  الإب���رام  نتطلع م�ستقبا   «  : وق��ال   .. راأ���س اخليمة  يف 
�سعيا لرفع كفاءة العمل امل�سرك لتنظيم عملية التفتي�س امليداين واتخاذ 

االإجراءات الت�سحيحية يف هذا ال�ساأن ».
ا�سراتيجية  العمل على حتقيق  اأن  راأ���س اخليمة  بلدية  اأك��د مدير عام  و 
الطاقة والطاقة املتجددة قائم بهدف توفري %20 من الكهرباء و30% 
ت�سعة  خ��ال  من  وذل��ك  البديلة  الطاقة  ا�ستخدام  يف  و20%  املياه  من 
برامج يتم العمل عليها مع جميع اجلهات ذات العاقة احتاديا و حمليا 
املباين اخل�سراء يف  برنامج الئحة  اط��اق  اإىل  وبالقطاع اخلا�س منوها 

االمارة اعتبارا من فرباير 2020 ب�سكل اإلزامي.
على  للمحافظة  الدائرة  �سعي  اإىل  راأ���س اخليمة  بلدية  عام  اأ�سار مدير  و 
املنظر احل�ساري لاإمارة من خال ح�سر املنازل املهجورة االآيلة لل�سقوط 
وفق تقارير احلمات التي نفذتها الدائرة و من ثم اإباغ اأ�سحابها ملراجعة 

دائرة البلدية و اإزالة املباين املتهالكة كمرحلة ثانية.
وقال اإن دائ��رة بلدية راأ���س اخليمة اأزال��ت 7 مبان مهجورة من اأ�سل 44 
مبنى مت ح�سرها يف خمتلف املناطق و املواقع من االإمارة و يجري ا�ستكمال 
تتعاون  و   .. متهالكا  و  مهجورا  مبنى   37 بواقع  املهجورة  املباين  اإزال���ة 
البلدية مع عدد من اجلهات ذات االخت�سا�س للحد من ظاهرة املباين و 

املنازل املهجورة التي من �ساأنها ت�سويه املنظر احل�ساري لاإمارة.

•• دبي-وام:

بنت  ل��ط��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و  زارت 
اآل م��ك��ت��وم، رئي�سة  را���س��د  ب��ن  حم��م��د 
ع�سو  دب��ي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة 
جم���ل�������س دب�������ي م����ع����ر�����س »������س�����ور يف 
كاأول  املقام يف متحف االحت��اد  ح��وار« 
املتحف  بني  م�سرك  اإقليمي  م�سروع 
لندن،  يف  القومي  اللوحات  ومعر�س 
والفنون  الثقافة  هيئة  مع  وبالتعاون 
امل��ج��ل�����س الثقايف  يف دب���ي وب��دع��م م��ن 

الربيطاين.
املعر�س  ب��ج��ول��ة يف  ���س��م��وه��ا  ق��ام��ت  و 
ال�سور  م��ن  جمموعة  يت�سمن  ال��ذي 
تتتبع  التي  التاريخية  الفوتوغرافية 
ت��اري��خ ال��ع��اق��ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة بني 
اململكة املتحدة واالإمارات يف ال�ستينيات 
واأوائل ال�سبعينيات من القرن املا�سي 
ق��ب��ي��ل ق���ي���ام احت������اد دول������ة االإم��������ارات 

العربية املتحدة عام 1971.
الت�سوير  ف��ن  امل��ع��ر���س  ي�ستك�سف  و 
الفوتوغرايف، بدءا من كيفية التقاط 
– قبل  واإنتاج ال�سور يف تلك احلقبة 

ا�ستخدامها  اإىل   – ال��رق��م��ي  الع�سر 
حل��ف��ظ وت���وث���ي���ق اأه�����م ال��ل��ح��ظ��ات يف 

التاريخ.
و خال زيارتها للمعر�س، اأكدت �سمو 

ال�سيخة لطيفة بنت حممد بن را�سد 
اآل مكتوم اأهمية هذا احلدث باعتباره 
حلظات  م��ن  مهمة  مب�ساهد  يحتفي 
تاريخية �سبقت تاأ�سي�س دولة االحتاد 

معربة عن �سعادتها باإقامة هذا النوع 
م��ن امل��ع��ار���س ل��دوره��ا يف زي����ادة وعي 
االأجيال اجلديدة مبرحلة مهمة من 
تاريخ دولتهم وعك�سها عمق الروابط 

التاريخية والتعاون الثقايف بني دولة 
واململكة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات 
باأهمية  ���س��م��وه��ا  ون���وه���ت  امل���ت���ح���دة. 
كو�سيلة  واحلفظ  واالأر�سفة  التوثيق 

االإم��ارات والبناء عليه..  جلمع تاريخ 
على  التعاون  تفعيل  باأهمية  اأ�سادت  و 
ال�����س��ع��ي��د ال�������دويل ل���ت���ق���دمي جت����ارب 
من  دب���ي  مت��ل��ك��ه  مم���ا  ت�ستلهم  غ��ن��ي��ة 

على  و�سعها  يف  ت�سهم  ثقافية  اأ�سول 
اخلارطة الثقافية العاملية، ف�سا عما 
لتحري  فر�س  م��ن  للجمهور  ت��وف��ره 
وبناء فهم اأف�سل للزمن املا�سي الذي 
احلا�سر  م��ام��ح  ت�����س��ك��ي��ل  يف  ���س��اه��م 
اإثراء  اإىل ج��ان��ب  االإم�����ارات،  دول���ة  يف 
لكي  القادمة  لاأجيال  املتاحة  امل��وارد 
الذي   - امل��ع��ر���س  ي�سم  م��ن��ه��ا.  تتعلم 
القوي  الثقايف  الن�ساط  اإط��ار  ياأتي يف 
الذي ت�سهده االإمارة كعا�سمة جديدة 
 - امل�ستوى  عاملية  الثقافية  لاأن�سطة 
الفوتوغرافية  ال�سور  من  جمموعة 
اللوحات  ق��ب��ل م��ع��ر���س  امل��ق��دم��ة م��ن 
القومي يف لندن اإ�سافة اإىل جمموعة 
التي  ال���ف���وت���وغ���راف���ي���ة  ال�������س���ور  م����ن 
لدولة  ال��غ��ن��ي  االأر����س���ي���ف  ي��ح��ت��وي��ه��ا 
املتحدة.. و �سيبقى  العربية  االإم��ارات 
معر�س »�سور يف حوار« مفتوحا اأمام 

اجلمهور حتى 25 مار�س 2021.

•• ال�صارقة - وام:

اف«  ب��ي  »ام  االإم��ارات��ي��ة  املجموعة  ورئي�س  موؤ�س�س  القا�سمي  في�سل  ب��ن  حممد  ال�سيخ  اأك��د 
ال�سعوب  وا�ستقرار  الرغيدة  واحلياة  االقت�ساد  اأ�سا�س  وهو  ال��دول  اإقامة  اأ�سا�س  ال�سام  اأن 
كل  ا�ستقرار يف  ال  ال�سام  فبدون  وازده��ار  تقدم  ويوؤ�س�س الأي  الع�سور  واملجتمعات على مر 

مناحي احلياة. 
العامل  االإم����ارات  م�ساركة  مبنا�سبة  ت�سريح  يف   - القا�سمي  في�سل  ب��ن  حممد  ال�سيخ  وق��ال 
االحتفال باليوم الدويل لل�سام - دولتنا احلبيبة هي وطن ال�سام وجمتمع حمب للب�سرية، 
وثقافة ال�سام هي ثقافة االإمارات، وال�سام هو الذي جعل دولتنا متقدمة عامليا. واأ�ساف : 
200 جن�سية والكل يعي�س يف �سام وحمبة وتناغم وقبول لاآخر وينعم  ت�سم دولتنا نحو 
االإم��ارات للعامل منوذجا يحتذى يف تطبيق  اجلميع بالعي�س يف ه��دوء وراح��ة وبذلك تقدم 

ال�سام.  واأكد اأن دولة االمارات متيزت باحرام وقبول االآخر بغ�س النظر عن دينه وعرقه 
الدولة  من  ج��زء  اأنهم  على  والزائرين  املقيمني  جميع  مع  تتعامل  حيث  وجن�سيته  وجن�سه 
ومكوناتها وهذا املنهج حتافظ عليه االمارات منذ تاأ�سي�سها على يد الولد املوؤ�س�س املغفور له 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه ». 
وقال ال�سيخ حممد بن في�سل القا�سمي اإن القيادة الر�سيدة متتلك نظرة م�ستقبلية لل�سام 
وتعمل على حتقيقه وتتعاون مع �سركائها اال�سراتيجيني والدول ال�سقيقة وال�سديقة على 
مناذج  يجد  ال�سام  حتقيق  يف  االم���ارات  قيادة  جلهود  املتتبع  اأن  اإىل  ..م�سريا  بذلك  القيام 

م�سرقة وم�سرفة لتعزيز ال�سلم العاملي والتعاي�س. 
واأكد اأن املتاأمل يف تاريخ احل�سارات االإن�سانية يرى اأنها ت�سبو اإىل ال�سام واال�ستقرار ولكن 
ذلك حتقق واقعاً جلياً يف احل�سارة االإ�سامية التي حر�ست على مد اجل�سور مع احل�سارات 

االأخرى والتوا�سل معها وتعزيز العاقات الدولية حتقيقاً لل�سام العاملي.

حممد بن في�شل القا�شمي: االإمارات تقدم للعامل منوذجا عمليا يحتذى يف تطبيق ال�شالم

مدير عام بلدية راأ�س اخليمة : نوا�شل تطوير 
خدماتنا الإ�شعاد املتعاملني

يحوي م�صاهد من حلظات تاريخية �صبقت قيام �الإمار�ت

لطيفة بنت حممد تزور معر�س �شور يف حوار مبتحف االحتاد

•• الفجرية - وام:

للموؤ�س�سة  ال��ت��اب��ع  ل��ل�����س��ب��اب«  ال��ف��ج��رية  ن��ظ��م »جم��ل�����س 
االحت���ادي���ة ل��ل�����س��ب��اب ل��ق��اء ت��ع��ري��ف��ي��ا الأع�����س��اء مبادرة 

جمتمعات �سباب معرفية عرب تقنية االت�سال املرئي.
وقد املجل�س خال اللقاء الذي جمع 30 �سابا و �سابة 
مي��ث��ل��ون خمتلف امل���ج���االت ع��ر���س��ا ح���ول اأب����رز اأه���داف 
�ساملة  للمبادرة  االإ�سراتيجية  التطلعات  و  املجتمعات 
ال�سباب يف  عليها  �سيعمل  التي  املكلفة  املهام  و  املميزات 

الفرة املقبلة.
و قالت مرمي االأن�ساري ع�سو جمل�س الفجرية لل�سباب 

جديدة  ف��ر���س  ات��اح��ة  يف  �ست�سهم  املجتمعات  ه��ذه  اإن 
لتطوير قدرات ال�سباب يف املجاالت احليوية التي تعمل 
والكفاءات  القدرات  واإث��راء  الدولة  ا�سراتيجية  عليها 
ب�سمة  وت���رك  واخل��ا���س  احلكومي  العمل  يف  الوطنية 

اإيجابية يف املجتمع.
ت�سمن اللقاء ع�سفت ذهنيا وحوارا بني االأع�ساء الذين 
ملناق�سة  تخ�س�سية  جم��م��وع��ات   4 ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��م  مت 

التحديات التي تواجه �سباب االإمارة و نقل �سوتهم .
واأ�سفر النقا�س اجلماعي عن و�سع خطط وت�سور وا�سح 
حل��ل م��ا يواجههم م��ن حت��دي��ات ع��رب ت��ع��اون املجل�س و 

املوؤ�س�سات وو�سع املبادرات ال�سبابية.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت جائزة الربدة التي تنظمها وزارة الثقافة وال�سباب عن تاأجيل دورة 
عام 2020 ب�سبب االأو�ساع ال�سحية الناجمة عن »كوفيد - 19«، و�سيتم 
فتح باب التقدمي على الن�سخة ال� 16 من اجلائزة يف �سهر يناير من العام 

القادم 2021.
احتفااًل  م��ي��ادي   2004 هجرية   1425 ع��ام  ال���ربدة  ج��ائ��زة  واأطلقت 
اجلائزة  ر�سخت  عاماً   16 م��دى  وعلى  ال�سريف،  النبوي  املولد  بذكرى 
االإ�سامية  الثقافة  يف  بالتنوع  حتتفي  عاملية  اإماراتية  كمن�سة  مكانتها 
الفنية  االأمن����اط  املتميز يف  ل���اإب���داع  ت��ك��رمي��اً  اجل��م��ال��ي��ة،  ومم��ار���س��ات��ه��ا 
وتخت�س  وجمالياتها،  العربية  للغة  وت��ق��دي��راً  التقليدية  االإ���س��ام��ي��ة 
يف  األهموا  الذين  والفنانني  واخلطاطني  ال�سعراء  م�ساركة  با�ستقطاب 
اأعمالهم بال�سرية النبوية ال�سريفة، وقد بلغ عدد من احتفت بهم اجلائزة 

حتى العام 2018، اأكرث من 300 فائز تقديراً لعملهم املتميز.
للتوا�سل  كمدخل  االإ�سامية  بالفنون  االحتفاء  اإىل  اجل��ائ��زة  وت��ه��دف 
ومبادئ  قيم  واإب���راز  االإن�����س��اين،  ال��راث  و كجزء من  العامل  الثقايف مع 
وحتفيز  االإ���س��ام��ي��ة،  الفنون  بجماليات  االح��ت��ف��اء  خ��ال  م��ن  الت�سامح 
وتنويع امل�ساركات من متميزين ومبدعني يف جماالت الفنون االإ�سامية 
والفكري  الثقايف  التنوع  تعك�س  بطريقة  العامل  وال�سعر حول  التقليدية 
يف العامل االإ�سامي، وتعزيز االبتكار والروح االإبداعية من خال حتفيز 

االأجيال النا�سئة على ممار�سة الفنون االإ�سامية التقليدية.

لقاء تعريفي الأع�شاء مبادرة ال�شباب املعرفية يف الفجرية

 ••  دبي - د.حممود علياء

بندوة  العلمي  االإم���ارات  ن��ادي  ح�سد 
جوائز   5 ب���دب���ي  وال���ع���ل���وم  ال��ث��ق��اف��ة 
وميدالية  ذهبية  ميداليات   3 منها 
امل�سابقة  يف  خ��ا���س��ة  وج���ائ���زة  ف�سية 
العاملية  ل��اخ��راع��ات  االف��را���س��ي��ة 
ب��ني جمعية  ب��ال��ت��ع��اون  وال��ت��ي نظمت 
وكلية  باإندوني�سيا  ال�سباب  العلماء 
-12 بتاريخ  مباليزيا  ج��اي  �سوبانح 

اجلاري. �سبتمرب   16
العاملية  االخ������راع������ات  وم�������س���اب���ق���ة 
)WICE( م�سابقة دولية للطاب 
والبيئية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال���ع���ل���وم  يف 
املبتكرة  االجتماعية  العلوم  وك��ذل��ك 
والفيزياء  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وال��ه��ن��د���س��ة ت��ه��دف اإىل 
ت����وف����ري م��ن�����س��ة دول����ي����ة ل����اخ����راع 
الثانوية  امل��دار���س  لطاب  واالب��ت��ك��ار 
واجلامعات وهي اأي�سا من�سة لتنمية 
واالهتمام  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  م���ه���ارات 
ب���ني الطاب  ب��االب��ت��ك��ار واالخ������راع 
املوهوبني وتبادل اخلربات من خال 
تناف�ست  وق����د  امل�������س���رك،  االه���ت���م���ام 
على  النهائيات  يف  العلمية  امل��واه��ب 
اجل���وائ���ز ال��ك��ربى م��ن خ���ال 112 
البحثية  تقاريرهم  مع  علمي  ابتكار 
12 دولة  ومناذجهم االأولية ميثلون 

ومنطقة من اأنحاء العامل.
ن��ادي االإم��ارات العلمي ممثًا  �سارك 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  عن 

اب���ت���ك���ارات ع��ل��م��ي��ة يف جمال  ب���اأرب���ع���ة 
والهند�سة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال���ف���ي���زي���اء 
وكانت  امل����ع����ل����وم����ات،  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
الذهبية  امليدالية  كالتايل:  اجلوائز 
- ف���ئ���ة اجل���ام���ع���ات م�������س���روع اإ�����س����ارة 
الفيزياء  فئة   - الت�سغيل  ذاتية  امل�ساة 
العطار  �سما  للطالبتني  التطبيقية 
امل�سروع  ه��ذا  ر�سح  كما  ف��ريوز  و�سعاد 
ال�سباب  ال��ع��ل��م��اء  ج��م��ع��ي��ة  ق��ب��ل  م���ن 
املعر�س  يف  للم�ساركة  االإندوني�سية 
ال�������دويل ل��ل��ع��ل��وم واالخ������راع������ات يف 
فكرة  وتتلخ�س   2021 القادم  العام 
االب��ت��ك��ار يف حت��ق��ي��ق اك��ت�����س��اف وجود 
اأحد امل�ساة القريبني با�ستخدام بع�س 
مبجرد  الكمبيوتر،  روؤي��ة  خوارزمية 
كيفية  امل����رور  اإ����س���ارة  بتعليم  قيامنا 
ان��ت��ظ��ار حركة  امل�����س��اة يف  ع��دد  ح�ساب 
اإ�سارة  ت�سغيل  ع��ن��دئ��ٍذ  ميكن  امل����رور، 

امل�����رور ب�����س��ك��ل ت��ل��ق��ائ��ي ع��ن��دم��ا يكون 
لعدد  ال�سحيح  االأدن����ى  احل���د  ه��ن��اك 
املخالفني  ت�سوير  ميكن  كما  امل�ساة. 
الذين عربوا اإ�سارة امل�ساة ب�سكل خطاأ 
م��ع رب���ط ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات م��ع قاعدة 
امليدالية  ون���ال  امل��ن��ا���س��ب��ة.   ال��ب��ي��ان��ات 
للتميز  خ��ا���س��ة  وج���ائ���زة   - ال��ذه��ب��ي��ة 
من جمعية االبداع واالبتكار املاليزية 
للمرحلة الثانوية م�سروع تعقب ن�سبة 
اأنظمة  فئة   - للريا�سيني  ال�سوديوم 
واليازية  املن�سوري  م��زن��ا  املعلومات 
املن�سوري ويعترب هذا امل�سروع منوذج 
الريا�سيني  ي�����س��اع��د  ل��ن��ظ��ام  اأويل 
خال  من  جيدة  ب�سحة  البقاء  على 
املراقبة امل�ستمرة لوظائفهم ال�سحية 
وي��ع��ت��م��د ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى م��ت��ع��ق��ب ذكي 
لن�سبة  خم��ت��ل��ف��ة  ق��ي��ا���س��ات  ي�ست�سعر 
ال�����س��ودي��وم يف ال���ع���رق وي�����س��ه��ل فهم 

اال�ستنتاجات للريا�سيني.
للمرحلة  الذهبية  امليدالية  وح�سد 
التطبيقية  ال��ف��ي��زي��اء  ف��ئ��ة  ال��ث��ان��وي��ة 
للمركبات  االآم�����ن  ال��ن��ظ��ام  م�����س��روع 
وحممد  البلوكي  ع��ب��داهلل  للطالبني 
بن زعل وتتلخ�س فكرة هذا االبتكار 
يف  ت��ن��ف��ي��ذه  مي���ك���ن  اأويل  من������وذج  يف 
عن  الناجمة  ال��وف��ي��ات  ملنع  امل��رك��ب��ات 
ح����رائ����ق امل����ح����رك / ان���ف���ج���ار خ����زان 
امل�ست�سعرات  الوقود وذلك من خال 
التي تك�سف عن حالة احلريق، وتقوم 
االإط��ف��اء على  غ��از  ال��ف��ور ب�سخ  على 
منطقة احلريق للتغلب عليه يف اأ�سرع 

وقت ممكن.
وكانت امليدالية الف�سية مل�سروع نظام 
جامعات   - الب�سري  بالوجه  االإن���ذار 
االآمنة(  )االأنظمة  الأخرى  – الفئات 
وم�ساعل  الها�سمي  ���س��ارة  للطالبات 

اأ�سكناين ويهدف هذا  خليل وجواهر 
امل�سروع اإىل تطوير برنامج لنظام اأمن 
الوجه  اكت�ساف  على  يعتمد  البيوت 
يف  والل�سو�س  الغرباء  على  للتعرف 
امل��ن��ازل اأث��ن��اء غ��ي��اب اأ���س��ح��اب��ه��ا، وند 
الفور يتم حفظ  النظام، على  تفعيل 
ج��م��ي��ع ال���وج���وه ال��ت��ي ت��دخ��ل املنزل، 
امل��ن��زل يف  اأو حم����اوالت ال��دخ��ول اإىل 
ق��اع��دة ال��ب��ي��ان��ات، ي��ق��وم ال��ن��ظ��ام بعد 
ث��م ميكن  امل��ن��زل،  بتنبيه مالك  ذل��ك 
اإب���اغ ال�سرطة  مل��ال��ك امل��ن��زل اخ��ت��ي��ار 
ب��احل��ادث يف ح��ال��ة حم��اول��ة ال�سطو.  
وقد ذكر بال البدور رئي�س جمل�س 
اإدارة الندوة باأنه منذ تاأ�سي�س الندوة 
تعمل على حتقيق  1987 وهي  عام 
اعتمدت  اإذ  ال�سباب،  اآمال وطموحات 
ن�سر الثقافة العلمية وتب�سيط العلوم 
لل�سباب كي يدخلوا عامل العلوم بثقة 

ووعي، وكان نادي االإمارات العلمي وال 
يزال البوابة التي يطل منها ال�سباب 
العلمي  امل���ج���ال  يف  ج���دي���د  ك���ل  ع��ل��ى 
التي  م��ن خ��ال ممار�سة االب��ت��ك��ارات 
توؤهلهم للمناف�سة العاملية، وقد جتلى 
النادي  م�����س��ارك��ات  ذل����ك م���ن خ����ال 
امل�ستوى  على  العلمية  املنا�سبات  يف 
االإب����داع  ليتطور  واخل��ل��ي��ج��ي  امل��ح��ل��ي 
اأقرانهم  مع  النادي  �سباب  ويتناف�س 
من �سباب العامل من خال امل�ساركة 
العاملي  ال��ع��ل��م��ي  امل��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
ل�سغل  العاملية  املنظمة  تنظمه  ال��ذي 
والتكنولوجيا  بالعلوم  الفراغ  اأوق��ات 
وبنات  اأبناء  ا�ستطاع  ولقد  )امليل�ست( 
االإمارات املناف�سة يف جميع امل�سابقات 
متقدمة  مبراكز  ف��ازوا  التي  العلمية 
امل�ساركة  اأن ه��ذه  ال��ب��دور  واأك��د  فيها. 
ال����ت����ي ح�������س���د ف���ي���ه���ا ال�����ن�����ادي ثاث 

م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة وم��ي��دال��ي��ة ف�سية 
وج�����ائ�����زة خ���ا����س���ة ت���ربه���ن ع���ل���ى اأن 
م�سرية النادي يف االعتناء بال�سباب يف 
الطريق ال�سحيح على اأمل اأن يتحقق 
احللم ببناء مقر دائم للنادي ليتمكن 
ال�سباب من ممار�سة اإبداعاتهم واإنتاج 
بالتهنئة  ال��ب��دور  وخ��ت��م  ابتكاراتهم. 
اأبنائهم  ل��دف��ع  واأ���س��ره��م  ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
وال�سكر  الدائمة  م�ساركتهم  وتاأكيد 

الإدارة النادي العلمي وامل�سرفني.
رئي�س  الب�ستكي  عي�سى  د.  واأ����س���اف 
العلمي  االإم���ارات  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
اأن ال����ن����ادي ت��اأ���س�����س م���ن ق��ب��ل ن���دوة 
الن�ساطات  ك��اأح��د  وال��ع��ل��وم  ال��ث��ق��اف��ة 
 ... ال��ن��دوة  تاأ�س�ست  اأجلها  م��ن  ال��ت��ي 
وكان اأحد االأه��داف اأن يحقق النادي 
العاملية يف توجهاته والريادة الدولية 
يف تطلعاته... ونتيجة الإ�سرار اأع�ساء 

جمل�س اإدارة النادي واجلهود الدوؤوبة 
املتميزين  ال��ن��ادي  وم��درب��ي  ملهند�سي 
والعمل اجلاد لطلبة النادي املتاألقني 
اإجن���ازات  يحقق  اأن  ال��ن��ادي  ا�ستطاع 
حتى  املا�سية  ال�سنوات  يف  متوا�سلة 
للنادي  متازمة  �سفة  الفوز  اأ�سبح 

ورواده... 
التهنئة  اآي���ات  اأ�سمى  الب�ستكي  ورف��ع 
اإىل القيادة الر�سيدة و�سعب االإمارات 
ح�سد  عندما  املتميز  الفوز  هذا  على 
جوائز   5 ال��ع��ل��م��ي  االإم��������ارات  ن�����ادي 
وميدالية  ذهبية  ميداليات   3 منها 
امل�سابقة  يف  خ��ا���س��ة  وج���ائ���زة  ف�سية 
العاملية  ل��اخ��راع��ات  االف��را���س��ي��ة 
ب��ني جمعية  ب��ال��ت��ع��اون  وال��ت��ي نظمت 
وكلية  باإندوني�سيا  ال�سباب  العلماء 
-16 بتاريخ  مباليزيا  ج��اي  �سوبانح 

ووج���ه   ... اجل������اري  ���س��ب��ت��م��رب   12
وطالبات  ل��ط��اب  ال�����س��ك��ر  الب�ستكي 
وجمل�س  والفائزات  الفائزين  النادي 
وجمل�س  والعلوم  الثقافة  ن��دوة  اإدارة 
العلمي ومديره  االإم��ارات  نادي  اإدارة 
هذا  على  النادي  ومدربي  ومهند�سي 
يف  ال�سباب  اإ���س��رار  ال�سامل...  ال��ف��وز 
حتقيق االإجن��ازات واالقتداء بقيادات 
الدولة التي ت�سعى اإىل الريادة العاملية 
يف  التنموية  العملية  يف  وامل�����س��اه��م��ة 
نع  »�سُ حتقيق  نحو  وال�سعي  ال��دول��ة 
يف االإمارات وُيباع عامليا« اأ�سبح الفوز 
حليفا الأع�ساء النادي يف كل املجاالت 

التكنولوجية والعلمية .

نادي االإمارات العلمي االأول عامليا يف امل�شابقة االفرتا�شية لالخرتاعات العاملية 

تاأجيل الدورة احلالية 
جلائزة الربدة
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عربي ودويل

 اأعلنت اأحزاب املعار�سة الباك�ستانية عن حترك جديد لبدء احتجاجات 
مناه�سة حلكومة رئي�س الوزراء عمران خان والتنديد باجلي�س ب�سبب 
تدخله يف ال�سيا�سة، وذلك يف خطوة نادرة جتاه املوؤ�س�سة الع�سكرية القوية. 
ووقع جميع اأحزاب املعار�سة بيانا يف وقت متاأخر من م�ساء اأم�س االأول 
الدميقراطية  ا�سمتها احلركة  ت�سكيل حركة موحدة  فيه  اأعلنت  االأح��د 
تتوج  اأن  املحتمل  من  الباد  م�ستوى  على  حتركات  لبدء  الباك�ستانية 
مب�سرية يف يناير كانون الثاين يف العا�سمة اإ�سام اباد. وقالت االأحزاب 
اإن اجلي�س تاعب بنتائج انتخابات 2018 لتن�سيب خان. وتنفي القوات 
بالف�سل  تتهم خان  التي  املعار�سة،  بيان  واأف��اد  امل�سلحة واحلكومة ذلك. 
على عدة م�ستويات من االقت�ساد اإىل ال�سيا�سة اخلارجية، باأنه “يتعني 
ال�سيا�سة«.  التدخل يف  اأي نوع من  التوقف عن  على موؤ�س�سة )اجلي�س( 
وقال رئي�س ال��وزراء ال�سابق لثاث مرات نواز �سريف عرب الفيديو من 
ال�سلطة(”.  )اإىل  خ��ان  بعمران  ج���اءوا  م��ن  �سد  موجه  “كفاحنا  لندن 
2017 ب�سبب مزاعم متعلقة مب�سدر ثروته. وقال  واأطيح ب�سريف يف 
وزير االإعام �سبلي فراز اإن املعار�سة “تتحالف” لل�سغط على احلكومة 

الإغاق ق�سايا الف�ساد وهو ما قال اإنه لن يحدث.
 

قالت تايوان اأم�س  االأول اإن قواتها امل�سلحة لها احلق يف الدفاع عن 
نف�سها والت�سدي لهجمات و�سط “م�سايقات وتهديدات” يف حتذير 
على ما يبدو لل�سني التي اأر�سلت االأ�سبوع املا�سي عدة طائرات عرب 
يف  كبرية  بدرجة  التوتر  وت�ساعد  ت��اي��وان.  مب�سيق  املنت�سف  خط 
االأ�سهر القليلة املا�سية بني تايبه وبكني التي تعترب تايوان، املتمتعة 
بحكم دميقراطي، اإقليما تابعا لها ميكن ا�ستعادته بالقوة اإذا تطلب 
املجال  ل��دخ��ول  املنت�سف  ال�سينية خ��ط  ال��ط��ائ��رات  االأم���ر. وع��ربت 
تايوان  دفع  وال�سبت مما  اجلمعة  يومي  للجزيرة  اجل��وي  الدفاعي 
الإر�سال طائراتها العرا�سها ودفع الرئي�سة ت�ساي اإينج-وين لو�سف 
ال�سني باأنها تهديد للمنطقة. وقالت وزارة الدفاع التايوانية يف بيان 
اإنها “حددت بو�سوح” اإجراءات الرد التي �ستتخذها اجلزيرة و�سط 
ومقاتات  طائرات  من  والتهديدات  امل�سايقات  من  عالية  “وترية 
نف�سها  ع��ن  “الدفاع  حقها  م��ن  ت��اي��وان  اإن  وق��ال��ت  ل��ل��ع��دو«.  تابعة 
اأو  ال�سراع  ت�سعيد  “عدم  نهج  اتباع  ظل  يف  للهجمات”  والت�سدي 

الت�سبب يف حدوث وقائع«.
 

قدمتها  �سرية  وثائق  نقا عن  اأخ��رى  اإعامية  وو�سائل  بازفيد  قالت 
ب��ن��وك اإىل احل��ك��وم��ة االأم��ري��ك��ي��ة اأن ع���دة ب��ن��وك ع��امل��ي��ة ح��ول��ت مبالغ 
20 عاما  اأم��وال قد تكون غري م�سروعة على مدى نحو  �سخمة من 
رغم حتذيرات ب�ساأن اأ�سول هذه االأموال. ا�ستندت التقارير اإىل وثائق 
اإىل  اأخرى  اأن�سطة م�سبوهة رفعتها بنوك و�سركات مالية  م�سربة عن 
�سبكة مكافحة اجلرائم املالية بوزارة اخلزانة االأمريكية. اأوردت التقارير 
ح�سلت  وق��د   ،2100 على  ع��دده��ا  يزيد  الوثائق  تلك  اأن  ال�سحفية 
ال�سحفيني  للمحققني  ال��دويل  االحت��اد  عليها  واأطلعت  بازفيد  عليها 
ومنظمات اإعامية اأخرى. وقال االحتاد اإن التقارير تت�سمن معلومات 
عن معامات تتجاوز قيمتها الريليوين دوالر يف الفرة من 2009 
اإىل 2017 حذرت اإدارات االمتثال باملوؤ�س�سات املالية من اأنها م�سبوهة. 
والتقارير لي�ست دليا بال�سرورة على ارتكاب خمالفة، وقال االحتاد اإن 
الوثائق امل�سربة لي�ست �سوي ن�سبة �سئيلة من التقارير املقدمة لوحدة 
يف  مهمة  معلومات  امل�سبوهة  املعامات  تقارير  تقدم  اخل��زان��ة.  وزارة 
اأخ��رى. ور�سمت  العاملية ملكافحة غ�سل االأم��وال وجرائم  اإط��ار اجلهود 
من  تعاين  الآلية  �سورة  االأول  اأم�س  ُن�سرت  التي  االإعامية  التقارير 
امل��وارد ومثقلة باالأعباء مما �سمح ملبالغ �سخمة من االأموال  نق�س يف 
غري امل�سروعة باالنتقال عرب النظام امل�سريف. تت�سمن املعامات التي 
و�سركات قد  الأف��راد  اأم��واال حولها جيه.بي مورجان  التقارير  اأبرزتها 
يكونوا فا�سدين يف فنزويا واأوكرانيا وماليزيا وحتويل اأموال احتيال 

هرمي واأموال مرتبطة مبلياردير اأوكراين.

عوا�صم

اإ�شالم اباد

تايبه

وا�شنطن

اإيران.. اإ�شرار م�شتميت
 على متويل اإرهاب حزب اهلل

•• عوا�صم-وكاالت

ميلي�سيات  متويل  عن  مقالة  اللبنانيني  ال�سحافيني  اأح��د  كتب   1985 ع��ام  يف 
حزب اهلل يف لبنان من قبل احلر�س الثوري االإيراين، قال فيها اإن “طهران متول 
وهو ت�سبيه اأراد به اأن ينبه اإىل اأن االأم��وال التي ت�سل  حزبها عرب اأنبوب نفط”، 
هذه اجلماعة تتخطى متويل كل االأحزاب اللبنانية دون ا�ستثناء. وبعد 35 عاماً 
امل�ستمرة يف  اأن طهران  اإىل  االأمريكية  اأي��ام قليلة، نبهت وزارة اخلارجية  اأي قبل 
يف  وكائها  على  اأمريكي  دوالر  مليار   16 نحو  اأنفقت  اللبنانية  امليلي�سيات  دعم 
كل من العراق و�سوريا واليمن وقطاع غزة. واأما يف ما يتعلق بالو�سع يف لبنان، 
اأ�سار التقرير االأمريكي اإىل اأن قيمة الدعم االإيراين جلماعة “حزب اهلل” ت�سل 
وال�سواريخ  والتدريب  االأ�سلحة  عن  ع��دا  ه��ذا  ال��ع��ام،  يف  دوالر  مليون   700 اإىل 
البال�ستية، وامل�ساعدات الغذائية التي توزعها امليلي�سيات على عنا�سرها املتفرغني. 
وتوؤكد م�سادر اأمنية يف بريوت اأن اإيران هي م�سدر اجلماعة االأول للح�سول على 
 1701 رق��م  االأم��ن  جمل�س  لقرار  خ��رق  يف  الع�سكرية،  والتكنولوجيا  االأ�سلحة 
ال�سادر يف عام 2006، والذي مينع على كل اأع�ساء االأمم املتحدة بيع االأ�سلحة 
اإىل اجلماعات امل�سلحة يف لبنان، با�ستثناء احلكومة اللبنانية. ويتم تاأمني امل�سادر 
من جتارة املخدرات وتبيي�س االأم��وال وعمليات التهريب،  “احلزب”  ل�  االأخ��رى 
وت�سكيل ع�سابات على طريقة املافيا االأوروبية يف عدد من دول اأمريكا اجلنوبية. 
�سكل يف 2019 تهديداً متزايداً ال�ستقرار لبنان  واأكد التقرير اأن “حزب اهلل”، 
هجمات  �سن  ح��ني   ،2019 �سبتمرب)اأيلول(  يف  ح��دث  كما  باأكملها،  واملنطقة 
�ساروخية على اأهداف ع�سكرية يف االأرا�سي االإ�سرائيلية. وبح�سب امل�سادر االأمنية، 
فاإن نظام التحويات املالية من طهران اإىل بريوت مير بطائرات �سركة “ماهان” 
التي تنقل اأي�ساً قطع �سواريخ واأ�سلحة، ومقاتلني حلزب اهلل يتدربون يف اإيران، 
عدا عن م�سوؤولني بامليلي�سيات يتلقون االأوامر مبا�سرة لتنفيذ عمليات يف اليمن 

والعراق و�سوريا وغريها من دول العامل.

اليمني املتطرف يف اإيطاليا ياأمل يف انتزاع معاقل من الي�شار

املعار�شة يف بيالرو�شيا تدعو لعقوبات اأوروبية على مين�شك 

اإ�شابة جديدة بكورونا و9 وفيات بني الفل�شطينيني   611

•• بروك�سل-رويرز

ح��ث��ت زع��ي��م��ة امل��ع��ار���س��ة يف رو���س��ي��ا ال��ب��ي�����س��اء االحت���اد 
االأوروب�������ي اأم�������س االث���ن���ني ع��ل��ى امل��واف��ق��ة ع��ل��ى فر�س 
االنتخابات  بتزوير  املتهمني  امل�سوؤولني  على  عقوبات 
الرئا�سية ال�سهر املا�سي، وتوجهت اإىل بروك�سل الإباغ 

وزراء خارجية االحتاد بالتحلي بال�سجاعة.
وعلى الرغم من ا�ستمرار االحتجاجات يف عطلة نهاية 
األك�سندر  الرئي�س  التوايل على  ال�ساد�سة على  االأ�سبوع 
التا�سع  يف  عليه  امل��ت��ن��ازع  االق���راع  ب�سبب  لوكا�سينكو 
ي��ن��ف��ذ االحت����اد االأوروب������ي بعد  اآب، مل  اأغ�����س��ط�����س  م��ن 
تهديده بفر�س عقوبات على امل�سوؤولني يف اجلمهورية 
يف  االأع�����س��اء  ال���دول  ت��واف��ق  ومل  ال�سابقة.  ال�سوفيتية 
النهائية  القائمة  على  االآن  حتى  االأوروب�����ي  االحت���اد 

حلوايل 40 م�سوؤوال �سيتم ا�ستهدافهم.
ت�سيخانو�سكايا،  �سفياتانا  املعار�سة  زعيمة  وق��ال��ت 
لل�سحفيني  االنتخابات،  بعد  ليتوانيا  اإىل  ف��رت  التي 
االحتاد  ق��ادة  “لدى  اخلارجية  ب���وزراء  اجتماعها  بعد 
اأ�سباب لعدم فر�س العقوبات ، لكنني طلبت  االأوروب��ي 

منهم اأن يكونوا اأكرث �سجاعة«.

يف  م��ه��م��ة  “العقوبات  ���س��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  يف  واأ����س���اف���ت 
ق��د يجرب ما  ال��ذي  معركتنا الأن��ه��ا ج��زء م��ن ال�سغط 
ت�����س��م��ى ب��ال�����س��ل��ط��ات ع��ل��ى ب���دء ح����وار م��ع��ن��ا يف جمل�س 
امل���ع���ار����س���ة«. وي���ري���د االحت�����اد االأوروب��������ي، ���س��اأن��ه �ساأن 
رو�سيا  يف  جديدة  انتخابات  اإج���راء  املتحدة،  ال��والي��ات 
البي�ساء، ويريد كذلك تنحي لوكا�سينكو بعد 26 عاما 

يف ال�سلطة.
اإنها  اأن�سارها  يقول  التي  ت�سيخانو�سكايا،  وا�ستبعدت 
الر�سح  اآب،  اأغ�سط�س  من  التا�سع  انتخابات  يف  ف��ازت 
يف انتخابات جديدة. وقال االحتاد االأوروب��ي يف اأواخر 
�سفر  اأ�سول وحظر  �سيفر�س جتميد  اإنه  اآب  اأغ�سط�س 
على م�سوؤويل احلكومة واالنتخابات واالأمن يف رو�سيا 
البي�ساء. ويف رو�سيا البي�ساء، قالت وزارة الداخلية يف 
بيان اإن ال�سرطة اعتقلت 442 متظاهرا يف احتجاجات 
م��ن��اه�����س��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة اأم�������س االأح�����د م��ن��ه��م 266 من 

العا�سمة مين�سك.
األف  نحو  اإن  ال��دف��اع  وزارة  قالت  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 
جندي رو�سي �سي�ساركون يف تدريبات ع�سكرية يف الباد 
من 22 اإىل 25 �سبتمرب اأيلول. ورو�سيا حليف مقرب 

من رو�سيا البي�ساء.

اإحباط حماولة داع�شيات الفرار من خميم الهول يف �شوريارئي�س احلكومة العراقية يزور باري�س يف منت�شف اأكتوبر 
•• لندن-وكاالت

نقلت �سحيفة “ال�سرق االأو�سط” اللندنية عن م�سدر �سوري اإحباط قوات االأمن الداخلي يف خميم الهول، �سمال 
�سرق، اأحبطت حماولة فرار جديدة ل�”داع�سيات” من جن�سيات غربية وعراقية.

وك�سف املتحدث الر�سمي با�سم قوى االأمن الداخلي باالإدارة الذاتية الكردية علي احل�سن، اأن حماوالت الفرار التي 
اأحبطت ووثقت منذ  مار�س 2019 “و�سلت لنحو 700 حماولة، حاولت فيها اأ�سر داع�سية من جن�سيات خمتلفة 
من  القريب  الهول  خميم  وي��وؤوي  احل�سكة.  حمافظة  �سرق  كيلومرا   45 بعد  على  الواقع  املخيم”،  من  الهروب 
احلدود العراقية 65 األف �سخ�س، ي�سكل ال�سوريون والعراقيون الن�سبة الكربى منهم، وي�سم ق�سماً لن�ساء اأجنبايت 
امل�سوؤول  وع��زا  �سيدة.   األ��ف   11 نحو  يبلغ عددهن  وعربية،  دول��ة غربية   50 يتحدرون من  واأطفالهن،  مهاجرات 
االأمني البارز ارتفاع وترية الهروب اإىل التوغل الركي يف �سرق الفرات و�سيطرته على مدينتي راأ�س العني باحل�سكة 
وتل اأبي�س بالرقة. ويقول احل�سن: “زادت حماوالت الفرار بعد الهجمات الركية، واأف�سلنا حماوالت فرار عديدة 

لزوجات عنا�سر ي�ستبه يف انتمائهم اإىل تنظيم داع�س املتطرف، برفقة اأطفالهن«.

•• رام اهلل-رويرتز

الفل�سطينية  ال�سحة  وزي���رة  اأع��ل��ن��ت 
االث���ن���ني ت�سجيل  اأم�������س  ال��ك��ي��ل��ة  م���ي 
611 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
امل�����س��ت��ج��د وت�����س��ع ح����االت وف����اة خال 
املا�سية  والع�سرين  االأرب���ع  ال�ساعات 
بت�سديد  ال����وزراء  رئي�س  تعهد  بينما 
االإجراءات ملواجهة انت�سار الفريو�س.

وق���ال���ت ال��ك��ي��ل��ة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي اإن 
عدد  اأع��ل��ى  �سجلت  اخلليل  حمافظة 
باإجمايل  اجل���دي���دة  االإ����س���اب���ات  م���ن 
و�سواحيها   ال���ق���د����س  ت��ل��ت��ه��ا   ،151
149 ك��م��ا ���س��ج��ل ق��ط��اع غزة  ب��واق��ع 
على  االإ�سابات  باقي  ت��وزع  فيما   ،42

مناطق خمتلفة من ال�سفة الغربية.
واأ�سافت الكيلة اأن هناك 34 مري�سا 
“يف غرف العناية املكثفة بينهم ثمانية 

على اأجهزة التنف�س اال�سطناعي«.
وق��ال حممد ا�ستية رئي�س ال��وزراء يف 
ب��داي��ة اج��ت��م��اع احل��ك��وم��ة يف رام اهلل 
“ال زال��ت م��ع��دالت االإ���س��اب��ة بكورونا 
ت�����س��ج��ل ارت���ف���اع���ا غ���ري م��ق��ب��ول، وقد 
امل��ا���س��ي ع��ن �سل�سلة  االأ���س��ب��وع  اأع��ل��ن��ا 
اإج�����راءات وت��داب��ري ���س��ارم��ة وفر�سنا 

عقوبات �سارمة على من ينتهك تلك 
ن�سدد  “�سوف  واأ����س���اف  ال���ت���داب���ري«. 
االإج������راءات يف االأي�����ام ال��ق��ادم��ة اأكرث 

واأكرث لتجنب اإ�سابات اأخرى«
 420 ال��ت��ح��ق  “اأم�س  ا���س��ت��ي��ة  وذك����ر 
الدرا�سية  مب��ق��اع��ده��م  ط���ال���ب  ال����ف 

امل��در���س��ة من  ع��ن  انقطاع ط��وي��ل  بعد 
ال�سف احلادي  ال�سف اخلام�س حتى 
ع�سر وبهذا تكتمل العملية التعليمية 
اخلليط  بالنظام  �سفوفها  وبجميع 

بني التعليم الوجاهي والبيتي«.
تولد  ال  امل����در�����س����ة  “اإن  واأ�������س������اف 

الفريو�سات، املهم ال�سامة يف البيوت. 
نريد  الطاب  �سامة  اأهمية  مبقدار 
واالإدارية.  التعليمية  الكوادر  �سامة 
اآم����ل م��ن��ك��م ج��م��ي��ع��ا وخ��ا���س��ة م����دراء 
تطبيق  ج��ي��دا  ي��راق��ب��وا  اأن  امل���دار����س 

اإجراءات ال�سامة«.

يف تقوية العاقات مع فرن�سا، وثمة م�ساريع 
اقت�سادية حظيت مبوافقة مبدئية، لتنفيذ 
ال�سركات الفرن�سية هذه امل�ساريع من اأجل 
م�����س��اع��دة ال���ع���راق، وه���ي م�����س��اري��ع تتناول 
واأخ���رى  واأخ����رى خ��دم��ي��ة  التحتية  ال��ب��ن��ى 
اإىل  اإ�سافة  والنفط،  الطاقة  تتناول قطاع 
زيارة  وع��ن  والع�سكرية«.  االأمنية  امل�سائل 
الوزير املرتقبة اىل الريا�س، اأو�سح ح�سني 
اأن “عاقاتنا مع ال�سعودية مهمة، ونحتاج 
بنائها،  ب�����س��دد  ون���ح���ن  ج���ي���دة،  ل��ع��اق��ات 
اإىل  ولفت  الريا�س«.  لزيارة  العزم  ولدينا 

“ال�سركات ال�سعودية، خا�سًة تلك التي  اأن 
تنتج البروكيماويات ت�ستطيع م�ساعدتنا، 
ي�ستثمر  اأن  ميكن  ال�����س��ع��ودي  امل���ال  وراأ�����س 
يف ال���ع���راق يف امل��ج��ال ال���زراع���ي خ��ا���س��ة يف 

اجلنوب، اأو املناطق االأخرى اخل�سبة«.
ا���س��ت��ع��داد بغداد  اأك���د ح�سني  ت��رك��ي��ا،  وع���ن 
ل����ع����ودة احل�������وار وال������زي������ارات م����ع اأن����ق����رة، 
رئي�س  لزيارة  االأج��واء  وتهيئة  واال�ستعداد 
الركية،  العا�سمة  اإىل  ال�����وزراء  جمل�س 
مع  للحوار  يتطلع  ال��ع��راق  اأن  اإىل  م�سرياً 

تركيا الأنه “ال ميكن الت�سادم معها«.

•• بغداد-وكاالت

ف��وؤاد ح�سني  العراقي  وزي��ر اخلارجية  قال 
م�سطفى  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  اإن 
املقبل  ال�سهر  منت�سف  �سيبداأ يف  الكاظمي 
خالها  يعتزم  ب��اري�����س،  اإىل  ر�سمية  زي���ارة 
حاجات  وفق  فرن�سية،  اأ�سلحة  �سراء  طلب 

اجلي�س العراقي.
ونقلت �سحيفة “ال�سباح” العراقية اأم�س 
االإثنني عن الوزير “رغبة فرن�سية يف تعزيز 
العاقات مع العراق تقابلها رغبة عراقية 

•• روما-اأ ف ب

اإيطاليا يف  املتطرف يف  اليمني  ياأمل 
ال�سيطرة على مناطق جديدة تعترب 
تو�سكانا  ذل��ك  يف  مبا  للي�سار  معاقل 
بقاء  فيها على  �ستوؤثر خ�سارته  التي 
ال�سلطة،  يف  كونتي  جوزيبي  حكومة 
بنتيجة انتخابات حملية جارية منذ 
االأحد اىل جانب ا�ستفتاء وطني حول 

عدد الربملانيني.
باأ�سواتهم  االإدالء  ال��ن��اخ��ب��ون  ب����داأ 
االأحد يف ظل اإجراءات اأمنية �سارمة، 
انت�سار  ي��ت��زاي��د  ال��ب��ل��د ح��ي��ث  ه���ذا  يف 

فريو�س كورونا منذ �سبعة اأ�سابيع.
اإىل  امل�ساركة  و�سلت  االأح���د،  وم�ساء 
م�ستوى  وه���و  امل���ئ���ة،  يف   40 ح����واىل 

جيد نظرا اإىل الو�سع الراهن.
وقالت جو�سي دالي�ساندرو التي تعمل 
ل��وك��ال��ة فران�س  امل��ك��ت��ب��ات  اإح����دى  يف 
اقراع  تغادر مركز  كانت  بر�س فيما 
اأفكار،  ل��دي��ه  �سخ�س  “كل  روم����ا  يف 
الت�سويت  يكون  الدميوقراطية،  ويف 

دائما مهما للتعبري عنها، وبعد ذلك، اآمل باأن ن�ستخدم 
هذه االأفكار ب�سكل جيد«.

ي�سيطر  مناطق،  �ست  يف  ج��دد  روؤ���س��اء  انتخاب  ويتعني 
اإليها  تتجه  ال��ت��ي  )ت��و���س��ك��ان��ا  اأرب����ع منها  ع��ل��ى  ال��ي�����س��ار 
االأن���ظ���ار، وك��ام��ب��ان��ي��ا وب��ول��ي��ا وم���ارك���ي( وال��ي��م��ني على 

اثنتني )ليغوريا وفينيتو(.
بني  للتحالف  ميكن  منفردين،  مر�سحني  وج��ود  وم��ع 
املناطق  يكت�سح  اأن  امل��ت��ط��رف  وال��ي��م��ني  ال��و���س��ط  مي��ني 
ما  امل�ستتون،  الي�ساريون  املر�سحون  حيث  “احلمراء” 
ائتاف  وه��و  كونتي،  جوزيبي  حلكومة  �سربة  ي�سكل 
مت ت�سكيله قبل عام بني احلزب الدميوقراطي وحركة 

خم�س جنوم.
و�سيكون ال�سيناريو الكارثة بالن�سبة اإىل احلكومة فوز 
اليمني بثاث من املناطق االأربع املوجودة حاليا بقب�سة 

الي�سار. واالآن، يحكم اليمني 13 منطقة والي�سار 6.
ال�سغرية،  داو�ستا  ف��ايل  ال�سابعة،  املنطقة  تختار  كما 
املنتهية  الفريق  ت��ورط  حيث  االإقليميني،  م�ست�ساريها 

ت��و���س��ك��ان��ا، معقل  اإىل  امل��راق��ب��ني  اأن��ظ��ار جميع  وت��ت��ج��ه 
ال��ي�����س��ار م��ن��ذ ان��ت��ه��اء احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، حيث 
تتوقع ا�ستطاعات الراأي اأن يكون الفارق �سئيا بني 

مر�سحي الي�سار واليمني.
بزعامة  الرابطة  م��ن  امل��وؤل��ف  اليمني  حتالف  ويتكون 
“فراتيلي  وح���زب  م��ت��ط��رف(  )مي��ني  �سالفيني  ماتيو 
ميلوين  جورجيا  بزعامة  اإيطاليا(  )اأ�سقاء  ديطاليا” 
بزعامة  اإيطاليا”  “فورتزا  وح��زب  متطرف(  )مي��ني 
املعركة يف كل  �سيلفيو برلو�سكوين )مي��ني(، ويخو�س 

املناطق.
وهي  ت�����س��ي��ك��اردي،  ���س��وزان��ا  املنطقة  ع��ن  تر�سحت  ك��م��ا 
ع�سو �سابق يف الربملان االأوروبي عن الرابطة. وتواجه 
)احلزب  االأ�سبق  ال��وزراء  رئي�س  رينزي،  مايتو  مر�سح 
ال��دمي��وق��راط��ي( ال��ذي ي��ح��اول اأن ينطلق جم��ددا من 

خال حزبه اجلديد “اإيطاليا فيفا” )اإيطاليا حية(.
اأن يكون م�ستقبل زعيم احلزب الدميوقراطي  وميكن 
ن��ي��ك��وال زي��ن��غ��اري��ت��ي ع��ل��ى امل��ح��ك يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة. اأما 
م�����س��ري زع��ي��م ح��رك��ة خ��م�����س جن���وم ل��وي��ج��ي دي مايو 

والي��ت��ه يف حتقيق ب�����س��اأن ت��دخ��ل م��اف��ي��ا ن��دراجن��ي��ت��ا يف 
االنتخابات االإقليمية لعام 2018.

عددهم  يزيد  الذين  الناخبني  ه��وؤالء  اإىل  وباالإ�سافة 
ع���ن 18 م��ل��ي��ون��ا م���ن ���س��ب��ع م��ن��اط��ق، ي��ن��ب��غ��ي جلميع 
46 مليونا  ع���دده���م  ال��ب��ال��غ  االإي��ط��ال��ي��ني  ال��ن��اخ��ب��ني 
الت�سويت على ا�ستفتاء وطني كبري ب�ساأن خف�س عدد 

اأع�ساء الربملان.
اأن يتحقق هذا الوعد الذي تعهدت به  ومن املفر�س 
حركة خم�س جنوم خال حملتها االنتخابية، م�سجلة 
خال ذلك انت�سارا �سخ�سيا لزعيمها لويجي دي مايو 
خ�سارة  من  نف�سه  الوقت  يف  ائتافه  يعاين  قد  ال��ذي 

على امل�ستوى االإقليمي.
عدد  �سينخف�س  اال���س��ت��ف��ت��اء،  ه���ذا  ن��ت��ي��ج��ة  ومب���وج���ب 
الربملانيني من 945 اإىل 600 علما اأن لدى اإيطاليا 
املتحدة  اململكة  بعد  اأوروب���ا  برملان يف  اأك��رب  ث��اين  اليوم 

)حواىل 1400( وقبل فرن�سا )925(.
ومع ذلك، قد تكون االنتخابات االإقليمية االكرث قدرة 

على تغيري امل�سهد ال�سيا�سي.

فيعتمد اأكرث على “نعم” اال�ستفتاء، 
احدى ق�ساياه الرئي�سية.

“فراتيلي  ومت اختيار مر�سحني من 
لقيادة  اإي��ط��ال��ي��ا(  )اأ���س��ق��اء  ديتاليا” 

احلملة يف ماركي وبوليا.
التاريخ  اأ�ستاذ  بيانكي  روبرتو  وق��ال 
“لقد  فلورن�سا  جامعة  يف  املعا�سر 
الي�سار  اأه���م���ل  ل��ق��د  ال���زم���ن.  ت��غ��ري 
وقاد  وقاعدته”.  وج����ذوره  ت��اري��خ��ه 
ال���ي���م���ني ال���ه���ج���وم ع���ل���ى االأر���������س يف 
ال�سيطرة  بهدف  االأخ���رية  ال�سنوات 

على مدن يف منطقة تو�سكانا.
التابعة  احل����اف����ات  اإح������دى  وع���ل���ى 
حل��م��ل��ة ����س���وزان���ا ت�����س��ي��ك��اردي، و�سع 
املر�سحة  ������س�����ورة  ي���ظ���ه���ر  م���ل�������س���ق 
“اختاروا  ب��ع��ب��ارة  واأرف��ق��ت  مبت�سمة 

التغيري«.
االإقليمية  االن���ت���خ���اب���ات  وت���خ���اط���ر 
بني  �سعبية  م�سابقة  اإىل  ب��ال��ت��ح��ول 

اأن�سار اليمني املتطرف.
مر�سحو  ال����واق����ع  يف  ه����م  وه��������وؤالء 
اختيارهم  جرى  ديتاليا”  “فراتيلي 
ماركي  منطقتي  يف  اجلبهة  ل��ق��ي��ادة  اليمني  قبل  م��ن 

وبوليا.
فران�سي�سكو اأكوارويل الذي انُتقد العام املا�سي مل�ساركته 
يف ع�ساء ملنا�سري مو�سوليني، ر�سح عن منطقة ماركي 

التي مل تكن يوما يف يد اليمني.
ويف بوليا، كان رافاييلي فيتو ع�سو الربملان االأوروبي من 
رئي�سا للمنطقة منذ خم�سة  “فراتيلي ديتاليا”  حزب 
ع�سر عاما. وهو �سيواجه مر�سح احلزب الدميوقراطي 
ومر�سح حزب “اإيطاليا فيفا” ومر�سحة حزب “خم�س 
بو�سع  �سيكون  م����زدوج،  ف��وز  ح��ال حتقيق  جن���وم«. ويف 
اأح��رزت تقدما  التي  زعيمة احلزب جيورجيا ميلوين، 
على  التغلب  ال���راأي،  ا�ستطاع  يف  ال�سيف  ه��ذا  كبريا 

مناف�سها ماتيو �سالفيني.
و�سيكون لفوز لوكا زايا يف فينيتو لوالية ثالثة التاأثري 
نف�سه. ويبدو اأنه يف موقف اأقوى من مناف�سه الي�ساري 
ال���ذي اأ���س��ي��ب ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا وال���ذي اأك��م��ل حملته 

االفرا�سية من امل�ست�سفى.

هندورا�س تاأمل يف نقل �شفارتها 
اإىل القد�س بنهاية العام 

•• القد�س-تيجو�صيجالبا-رويرتز

قال رئي�س هندورا�س خوان اورالندو هرنانديز ورئي�س الوزراء االإ�سرائيلي 
تل  اإ�سرائيل من  �سفارتها يف  نقل  تاأمل يف  اإن هندورا�س  نتنياهو  بنيامني 
اأبيب اإىل القد�س بحلول نهاية العام اجلاري وذلك يف خطوة �ستثري غ�سب 

الفل�سطينيني على االأرجح.
ال�سفارتني  “حتدثنا لرتيب فتح  تغريدة على توير  وقال هرنانديز يف 
ل��ت��ع��زي��ز حتالفنا  وذل������ك  ال����ت����وايل  ع���ل���ى  وال���ق���د����س  ت��ي��ج��و���س��ي��ج��ال��ب��ا  يف 

اال�سراتيجي«.
واأ�ساف “ناأمل اأن نتخذ هذه اخلطوة التاريخية قبل نهاية العام اإذا �سمحت 

)الظروف( يف ظل الوباء«.
ينقل  قد  اأن��ه  اإىل  املا�سي  يف  اأ�سار  الو�سطى  اأمريكا  يف  الواقع  البلد  وك��ان 
قبل  ال�سفارتني  افتتاح  هو  الهدف  اإن  نتنياهو  وقال  القد�س.  اإىل  �سفارته 
نهاية العام. ولي�س الإ�سرائيل �سفارة يف هندورا�س يف الوقت الراهن لكنها 

فتحت مكتبا دبلوما�سيا هناك ال�سهر املا�سي.
وفتح بلدان فقط، وهما الواليات املتحدة وجواتيماال، �سفارتني يف القد�س. 
وجاء بيان هندورا�س بعد اإعان الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو 
اأي�سا  باأن �سربيا وكو�سوفو �ستفتحان �سفارتني  يف وقت �سابق هذا ال�سهر 
االإ�سرائيلي- ال�سراع  يف  الق�سايا  اأ�سعب  اأحد  القد�س  وو�سع  القد�س.  يف 

الفل�سطيني.
ويريد الفل�سطينيون القد�س ال�سرقية التي ا�ستولت عليها اإ�سرائيل يف حرب 
اإ�سرائيل كامل املدينة  1967 عا�سمة لدولتهم يف امل�ستقبل. وتعترب  عام 

عا�سمتها مبا يف ذلك قطاعها ال�سرقي التي �سمته بعد تلك احلرب.
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•• اأنقرة-وكاالت

عن  تقريرها  الركية،  دينك”  “هرانت  موؤ�س�سة  اأ�سدرت 
خطاب الكراهية والتمييز يف االإعام الركي، لعام 2019، 
واأو�سحت اأن 80 جمموعة، ا�ستهدفها االإعام الركي، ب� 
5 اآالف و515، مادة خطاب كراهية، خال العام املا�سي، 
التي  املجموعات  ال�سوريون، يف مقدمة  ثم  االأرم���ن،  وج��اء 

ا�ستهدفها االإعام الركي، بخطاب الكراهية والتمييز.
واأكدت “هرانت دينك”، يف تقريرها، الذي مت اإعداده كجزء 
من م�سروع Media Watch حول خطاب الكراهية، اأن 
4 اآالف 364 مقااًل وق�سة اإخبارية، ا�ستهدفت جمموعات 
املا�سي.  العام  تركيا، على مدار  ودينية يف  قومية وعرقية 
اأك��رث من  والق�س�س،  امل��ق��االت  ه��ذه  108، من  ا�ستهدفت 
الوقت، وكانت حتتوي على م��واد خطاب  جمموعة يف ذات 
موؤ�س�سة  تاأ�س�ست  تركيا.  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  �سد  ك��راه��ي��ة، 
ال�سحايف  عائلة  اأ�س�ستها   ،2007 ع��ام  دينك”،  “هرانت 
االأرمني الركي، هرانت دينك، الذي اغتاله مراهق تركي، 
لل�سحيفة  الرئي�سي  املكتب  اأم���ام   ،2007 يناير   19 يف 
اإ�سطنبول،  يف  “اآغو�س”،  االأرمينية  الركية  االأ�سبوعية 
وتطور  االأرم��ي��ن��ي��ة،  ال��رك��ي��ة  ب��ال��ع��اق��ات  املوؤ�س�سة  وتعنى 
العاقات الثقافية بني املجتمعات االأوروبية، ودعم عملية 

التحول الدميقراطي يف تركيا.
اأكرث  ك��ان��وا  االأرم����ن،  اأن  دينك”،  “هرانت  تقرير  واأظ��ه��ر 
املا�سي،  ال���ع���ام  االإع������ام  و���س��ائ��ل  امل�����س��ت��ه��دف��ة يف  ال��ف��ئ��ات 
حتمل  وجميعها  ال�سحافية،  امل��واد  من   803 ا�ستهدفتهم 
املتعلقة  االإخ��ب��اري��ة  التقارير  يف  ال�سيما  ك��راه��ي��ة،  خ��ط��اب 
اجلماعية  االإب������ادة  ذك����رى  وي����وم  “خوجايل”،  مب��ذب��ح��ة 
اأب��ري��ل، مت ت�سوير االأرم���ن ك��اأع��داء، من   24 ل��اأرم��ن يف 
التعريف  مت  ك��ذل��ك  وامل���ج���ازر.  بالعنف  ارت��ب��اط��ه��م  خ���ال 
عليهم باالإرهاب يف االأخبار التي ذكرتهم مع حزب العمال 
اأرمينيا،  لتحرير  االأرمني  ال�سري  واجلي�س  الكرد�ستاين، 
ومت ت�سوير االأرمن على اأنهم اأعداء، من خال ارتباطهم 
بالعنف والت�سليل. ويف العام املا�سي، كانت املجموعة الثانية 
االأكرث ا�ستهداًفا يف و�سائل االإعام الركية بخطاب كراهية 
كراهية.  خطاب  م��ادة   760 م��ع  ال�سوريني،  ه��م  ومتييز، 
منهجي  ب�سكل  ال�سوريني  ت�سنيف  مت  التقرير،  وبح�سب 

ك��م��ج��رم��ني، م��ع ذك���ر اأ���س��م��ائ��ه��م يف ���س��ي��اق ح����وادث القتل 
وال�سرقة وامل�سايقات، ومت ربطهم مب�ساكل اأمنية واإرهاب. 
ت�سوير  مت  ب�����ال�����س��وري��ني،  املتعلقة  وامل���ق���االت  االأخ���ب���ار  ويف 
ال�سلبية  كاأ�سباب للظروف االقت�سادية  وجودهم يف تركيا، 
تهديد  اأنهم  على  بالعار  موا  ُو�سِ “لقد  والبطالة،  احلالية 
والتوتر”  للقلق  وم�سادر  لركيا،  الدميوغرافية  للبنية 
بح�سب ما اأورده التقرير. وكانت املجموعة الثالثة االأكرث 
هي  املا�سي،  العام  الركية،  االإع���ام  و�سائل  يف  ا�ستهدافاً 
ال�سعب اليوناين، حيث �سورهم االإعام الركي، على اأنهم 
�سيما  ال  البلدين،  بني  التوترات  ت�ساعد  و�سط  “اأعداء” 
�سرق  يف  ال��غ��از  ع��ن  التنقيب  باأن�سطة  املتعلقة  االأخ��ب��ار  يف 
املتو�سط. يف التقارير االإخبارية واملقاالت حول قرب�س، مت 
اال�ست�سهاد بهم )اليونانيني( كم�سدر تهديد �سد القبار�سة 
االأتراك، جنباً اإىل جنب مع القبار�سة اليونانيني، كما مت 
حتميل ال�سعب اليوناين باأ�سره م�سوؤولية حمنة الاجئني 
على احلدود الركية اليونانية. وكانت املجموعات االأخرى 
االأكرث ا�ستهدافاً، يف عام 2019، هم اليهود )676 مادة 
حت�����س ع��ل��ى ال��ك��راه��ي��ة(، )ال��ق��ب��ار���س��ة ال��ي��ون��ان��ي��ني 603 
مواد(، امل�سيحيون )604(، االإجنليز )223(، الفرن�سيني 

)140(، العرب )123(، غري امل�سلمني )98(.
 2160 كان  املكرر،  املحتوى  ا�ستبعاد  عند  للتقرير،  وفقا 
من الن�سو�س التي مت فح�سها عبارة عن مقاالت واأعمدة، 
اأر�سيف  �سفحات  ت�سنيف  ومت  اإخ��ب��اري��ة،  ق�سة   2099 و 
ال�����س��ح��اف��ة، وامل��ل��ف��ات وال��ك��ت��اب��ات ع��ل��ى ���س��ف��ح��ات القراء، 
وم��راج��ع��ات ال��ك��ت��ب، ون�����س��و���س اأخ����رى مم��اث��ل��ة ع��ل��ى اأنها 
 105 الكراهية يف  ومت حتديد عنا�سر خطاب  “اأخرى”، 

ن�سو�س خمتلفة تندرج حتت هذه الفئة.
مت اإنتاج %51 من خطاب الكراهية يف ال�سحافة املحلية 
)ال�����س��ح��ف حم�����دودة ال���ت���وزي���ع داخ�����ل ال�����والي�����ات(، بينما 
الباد(  توزع يف عموم  التي  )ال�سحف  الوطنية  ال�سحافة 
اأبرز ال�سحف الوطنية، التي  وكانت   .49% حققت ن�سبة 
ن�����س��رت م���واد خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة، ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ايل، يني 
ديريلي�س  م���ادة،   )155( ت�ساغ  يني   ، م��ادة   )263( عقد 
ميلليت   ،)123( غازيته  ميللي  م��ادة،   )131( بو�ستا�سي 
)118(، يني �سفق )101(، تركيا )89(، �سوزجو )86(، 

تورك غون )85(، �ستار )72(.

ما اأثار ا�ستياء القطاع الذي انتقد ما و�سفه باأطول اإغاق 
يف االحتاد االأوروبي.

فتح  اإع���ادة  اأن���ه ميكن  املا�سي  االأ���س��ب��وع  واأك���دت احلكومة 
با�ستثناء  الباد،  اأنحاء  جميع  يف  االثنني  اأم�س  احلانات 
تلك التي تقت�سر على تقدمي امل�سروبات يف العا�سمة دبلن، 

التي اأ�سبحت بوؤرة لاإ�سابات اجلديدة.
اإال  ال�سفر  ع��دم  على  ال�سكان  ال�سارية  ال��ق��واع��د  وحت�س 
الأ�سباب “مهنية وتعليمية” واأ�سباب “جوهرية” اأخرى. 
كما مت حظر التجمعات يف االأماكن املغلقة وتقييد الزيارات 

املنزلية.
االأيرلندي مي�سال مارتن يف خطاب  ال��وزراء  وقال رئي�س 

االأ�سابيع  يف  ال�سكان  بذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  “رغم  متلفز 
م�سيفا  للغاية”  خطري  و�سع  يف  اأنف�سنا  جند  االأخ���رية، 
اأ�سواأ  اإىل  دبلن  تعود  ب��اأن  للغاية  حقيقي  تهديد  “هناك 

فراتها التي ق�ستها خال اأيام االأزمة«.
اأ���س��اب��ي��ع على  مل���دة ث��اث��ة  ال��ت��ي �ست�سري  ال��ق��ي��ود  وت��ن�����س 
اإعادة فتح احلانات التي تقدم الطعام يف الهواء الطلق اأو 
الطلبات اخلارجية يف منطقة دبلن، التي يبلغ عدد �سكانها 
1،3 مليون ن�سمة )من اإجمايل عدد �سكان الباد البالغ 

خم�سة مايني ن�سمة(.
اإيرلندا،  يف  �سخ�سا   1792 ب��ح��ي��اة  ال��ف��ريو���س  واأودى 

بح�سب اآخر االأرقام ال�سادرة عن وزارة ال�سحة.

•• دبلن-اأ ف ب

اأع��ي��د فتح جميع احل��ان��ات يف اأي��رل��ن��دا اأم�����س االث��ن��ني بعد 
�ستة اأ�سهر من اإغاقها للحد من انت�سار فريو�س كورونا 
امل�ستجد، با�ستثناء تلك التي يف العا�سمة دبلن، حيث يزداد 

عدد االإ�سابات.
واأغ��ل��ق��ت احل���ان���ات االإي��رل��ن��دي��ة، ال��ب��ال��غ ع��دده��ا 7000 
اأبوابها يف ال�ساد�س ع�سر من اآذار/م��ار���س يف اإط��ار تدابري 

الت�سّدي لوباء كورونا.
يف 29 حزيران/يونيو، اأجيز فتح تلك التي تقّدم الطعام، 
لكن لي�س تلك التي يقت�سر عملها على تقدمي امل�سروبات، 

اعتقال 3 اإرهابيني على اإعادة فتح احلانات يف اإيرلندا با�شتثناء دبلن 
احلدود بني �شوريا والعراق

•• بغداد-وكاالت

اأعلنت خلية االإعام االأمني العراقي اأن االأجهزة االأمنية اعتقلت اأم�س االثنني 
3 اإرهابيني من تنظيم داع�س على ال�سريط احلدودي مع �سوريا.

وقالت اخللية ، يف بيان �سحايف اأورده موقع  “ال�سومرية نيوز” اليوم، اإن فريقاً 
�سوريا ون�سب كمائن  ال�سريط احل��دودي مع  ِمن  اقرب  ميدانياً  ا�ستخباراتياً 
العراقي.  العمق  احل��دود منها نحو  اخ��راق  التي يرجح  خا�سة يف االجتاهات 

واأكدت القب�س على 3 اإرهابيني، اأحدهم �سوري اجلن�سية.
واأ�سارت اإىل اأن الثاثة اعرفوا بامل�ساركة يف اأغلب املعارك �سد القوات العراقية، 

وبدخولهم للعراق لت�سكيل مفارز ع�سكرية جديدة لتنفيذ عمليات اإرهابية.

•• الفاتيكان-اأ ف ب

ي�������س���ت���ع���د ال����ف����ات����ي����ك����ان وال�������س���ني 
باتفاق  العمل  لتمديد  ال�سيوعية 
ت���اري���خ���ي وق���ع���ه ال����ط����رف����ان قبل 
�سنتني ومينح البابا الكلمة الف�سل 
يف تعيني اأ�ساقفة �سينيني، ما يثري 

غ�سب احلكومة االأمريكية.
ي�ستخدم  امل���ت���ح���دة،  ال����والي����ات  يف 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
قمع الديانات ليهاجم بكني خال 

حملته االنتخابية.
االأمريكي  اخلارجية  وزير  وانتقل 
ال���ه���ج���وم  اإىل  ب���وم���ب���ي���و  م����اي����ك 
يف  بن�سره  الفاتيكان  على  املبا�سر 
تغريدة  امل��ا���س��ي  االأ����س���ب���وع  ن��ه��اي��ة 
با�سطهادات  فيهما  يندد  وم��ق��اال 
كافة  م��ن  ل��ل��م��وؤم��ن��ني  “مرّوعة” 
ال��ط��وائ��ف يف ال�����س��ني ال��ت��ي تثري 

“ا�سمئزاز” الكثري من الدول.
“فر�ست  مل��ج��ل��ة  ب���وم���ب���ي���و  وق������ال 
االأم����ريك����ي����ة  ال���دي���ن���ي���ة  ثينغز” 
“يحتاج ال�سعب ال�سيني اأكرث من 
الفاتيكان  ل�سهادة  م�سى  وقت  اأي 
اأن  م�سيفاً  و�سلطته”  االأخاقية 
والفاتيكان  ال�سني  بني  “االتفاق 
ت�سرفات  من  الكاثوليك  يحِم  مل 

احلزب«.
البابا  ع���ل���ى  امل����وؤم����ن����ون  واع�����ت�����اد 
علني  ب�����س��ك��ل  ي����ن����دد  ف��رن�����س��ي�����س 
كافة  يف  اال����س���ط���ه���اد  ب��ع��م��ل��ي��ات 

•• اأو�صلو-اأ ف ب

اأظ����ه����رت درا�����س����ة ج����دي����دة اأج����راه����ا 
اأن لوباء  املجل�س الروجي لاجئني 
كوفيد-19 تداعيات “مدمرة” على 
واملت�سررين  ال��ن��ازح��ني  االأ���س��خ��ا���س 
الكثريين  يدفع  ما  ال�سراعات،  من 

نحو اجلوع والت�سرد.
وي�ستند التقرير الذي يحمل عنوان 
تقوميات  اإىل  هبوط”  “دوامة 
14 دولة من بينها  وا�ستق�ساءات يف 
ومايل  وليبيا  وال���ع���راق  اأف��غ��ان�����س��ت��ان 

وال�سومال واليمن.

كورونا يطيح بوزير 
�شحة الت�شيك

•• براغ-وكاالت

اآدم  الت�سيكي  ا�ستقال وزير ال�سحة 
�سريع  ارتفاع  و�سط  اأم�س  فويتيك 
يف االإ���س��اب��ات ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا يف 

الدولة الواقعة يف و�سط اأوروبا.
اإتاحة  ي���ري���د  اإن�����ه  ف��وي��ت��ي��ك  وق�����ال 
فر�سة جديدة الإيجاد حل لاأزمة. 
و�سكر رئي�س الوزراء اأندريه بابيت�س 
زم��ي��ل��ه احل���زب���ي ع���رب ت��وي��ر على 
اأتقن  فويتيك  اإن  ق��ائ��ًا،  ج��ه��وده، 
التعامل  ت�سدق”  ال  “بطريقة 
مع املوجة االأوىل من االإ�سابات يف 

بداية العام.
وارتفع معدل االإ�سابات يف الت�سيك 
ب�سرعة يف االأ�سابيع القليلة املا�سية، 
م���ع زي�������ادات ق��ي��ا���س��ي��ة يف االأع������داد 
يومياً تقريباً. ويحذر اخلرباء من 
“موجة ثانية” من العدوى. وكانت 
الت�سيك  بني اأول الدول االأوروبية 
التي خففت قيود مكافحة فريو�س 
ك���ورون���ا، ويف م��اي��و )اأي������ار( اأع����ادت 
واألغت  واحل����ان����ات،  امل���ق���اه���ي،  ف��ت��ح 
الكمامات  بو�سع  ال�سارم  �سرطها 
ب��ع��د معركة  ال��ع��ام��ة،  االأم���اك���ن  يف 
واأراد  ال��ف��ريو���س.  �سد  “ناجحة” 
اأكرث  تدابري  اإع��ادة فر�س  فويتيك 
ذل��ك من  م��ن  ���س��رام��ة ولكنه منع 
بابيت�س واآخرين. واتهمت املعار�سة 
با�ستخدام فويتيك كب�س  احلكومة 
اأ�سبوعني على  اأق��ل من  ف��داء، قبل 
وانتخابات  االإقليمية  االنتخابات 
تعيني  اإىل  ودع��وا  ال�سيوخ.  جمل�س 
وزي����ر اآخ����ر ي��ح��ل حم��ل��ه ع��ل��ى نحو 

�سريع.

•• الفجر -تون�س

   اأعلن قيادي �سابق يف حزب نداء 
تون�س عن تاأ�سي�س حركة �سيا�سية 
من  ج��ذوره��ا  “�ست�ستمد  ج��دي��دة 
ال��رئ��ي�����س ال���راح���ل ال��ب��اج��ي قايد 
الوطنية”،  ال�سب�سي ومن احلركة 

ح�سب تعبريه.
ب��احل��اج، بعد اللقاء      واأك���د ر�سا 
ال���������ذي ج����م����ع ����س���ل���م���ى ال���ل���وم���ي 
نداء  ح���زب  يف  ال�سابقة  ال��ق��ي��ادي��ة 
ت���ون�������س ورئ���ي�������س���ة ح������زب االأم������ل 
ال�سابق  ال���ع���ام  وب���االأم���ني  ح��ال��ي��ا، 
التقدمي  ال��دمي��ق��راط��ي  ل��ل��ح��زب 

احلركة  اإن  ال�سابي،  جنيب  اأحمد 
ال�سيا�سية اجلديدة والتي �ستجمع 
�سيا�سية  اأح���������زاب   5 او   4 ب����ني 
تون�س  ن��داء  ح��زب  �ستعيد  تون�سية 
فر�س  اىل  و�ست�سعى  جديد  ب�سكل 
التوازن يف امل�سهد ال�سيا�سي. وتابع 
“احلركة  ق����ائ����ا:  ب���ل���ح���اج  ر����س���ا 
اىل  �ست�سعى  اجل��دي��دة  ال�سيا�سية 
املحافظة على اإرث نداء تون�س وما 

تركه الباجي قايد ال�سب�سي«.
ال�سابق يف ح��زب نداء  ال��ق��ي��ادي     
اإليه  اآل  ملا  اأ�سفه  عن  ع��رّب  تون�س، 
الذي  تون�س  يف  ال�سيا�سي  امل�سهد 
ذات  يف  واأك���د  “باملختل”،  و�سفه 

اإىل  حت��ت��اج  “تون�س  اأن  ال�����س��ي��اق 
للحركة  ت��ن��ت��م��ي  و���س��ط��ي��ة  ح��رك��ة 

البورقيبية واحلركة الوطنية«. 
  ويف هذا االإطار، اأ�سار ر�سا بلحاج 
ان�سمام رئي�س حركة  اإمكانية  اىل 
م�����س��روع ت��ون�����س حم�����س��ن م����رزوق 
“حم�سن  ال�سيا�سية،  احلركة  اىل 
م�����������رزوق ق�����ري�����ب م������ن احل����رك����ة 
من  متوا�سلة  مازالت  والنقا�سات 

اأجل تاأ�سي�س حزب واحد«. 
   وك������ان ح�����زب ن������داء ت���ون�������س قد 
بعنوان   ،2012 ع�����ام  ت���اأ����س�������س، 
ال�����س��ي��ا���س��ي. وق����د �سعى  ال����ت����وازن 
الباجي  ال��راح��ل  ال��رئ��ي�����س  حينها 

قايد ال�سب�سي اإىل جمع اأكرب عدد 
مم��ك��ن م��ن ال��وج��وه ال��ت��ي تو�سف 
اأجل  م��ن  وال��ت��ق��دم��ي��ة  بالو�سطية 
ا�ستطاع يف وق��ت وجيز  بعث ح��زب 
ُتوجت  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ق����وة  ي�����س��ب��ح  اأن 
ت�سريعيات  ل��ن��ت��ائ��ج  ب��ت�����س��دره��ا 

.2014
ت���������ويل احل�������زب  ب�����ع�����د    ول������ك������ن 
اجلمهورية  رئ��ا���س��ة  يف  ال�����س��ل��ط��ة، 
�سارعت  احلكومة،  ومنه  والربملان 
البناء  االنت�سار يف  اإىل  الت�سدعات 
اأفرزت  ان�سقاقات  لتبداأ  ال��ن��دائ��ي 
اأكرث من 5 اأحزاب اأ�س�سها قيادات 

�سابقة يف نداء تون�س.

االأ�ساقفة  م��ن  ع��دد  يرف�س  ي���زال 
املا�سي،  يف  امل�سطهدين  امل�سنني 

القيام به ب�سدة.
هو  البابا  العامل،  اأنحاء  كافة  ويف 
م���ن ي���ق���رر ت��ع��ي��ني اأ����س���اق���ف���ة وهم 
اأو�ست  اأو  �سخ�سياً  التقاهم  رجال 
بهم املوؤمترات االأ�سقفية الوطنية.

ل��ل��م��ج��ل�����س ال����روج����ي ل���اج���ئ���ني يف 
بيان اأن “املجتمعات االأكرث �سعفا يف 
العامل متر بدوامة هبوط خطرية«.

ترك  ع��ل��ى  اأج������ربوا  “لقد  واأ�����س����اف 
منازلهم ب�سبب العنف، مع اإمكانيات 
حم������دودة ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ع��م��ل اأو 
احلكومية،  اخل��دم��ات  اإىل  ال��و���س��ول 
االقت�سادية  ال��ت��داع��ي��ات  ف���اإن  ل��ذل��ك 

للوباء تدفعهم اإىل كارثة«.
ال�����وب�����اء، ك���ان���ت االأمم  وح���ت���ى ق���ب���ل 
م�سكلة  ت��ف��اق��م  ب�����س��اأن  قلقة  امل��ت��ح��دة 

اجلوع يف العامل.
ُن�سر يف متوز/ �سنوي  لتقرير  ووفقا 

نهجاً  اع��ت��م��د  لكنه  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
ذا خطوات �سغرية مع  دبلوما�سياً 
ال�سينية  الكني�سة  لتوحيد  بكني، 

املنق�سمة جزئني.
انق�سم  ع������ق������ود،  م��������دى  وع�����ل�����ى 
البالغ  ال�����س��ي��ن��ي��ون  ال��ك��اث��ول��ي��ك 
وهم  مليوناً،   12 ح��واىل  ع��دده��م 
اأق��ل��ي��ة يف ال��ب��ل��د ال���ذي ي��ع��ّد قرابة 
كني�سة  ب���ني  ن�����س��م��ة،  م��ل��ي��ار   1،4
النظام  عليها  ي�سيطر  “وطنية” 
ال�سيوعي وكني�سة ُيقال اإنها “غري 
البابا  ب�سلطة  ت��ع��رف  قانونية” 

وغالباً ما ُت�سطهد ب�سبب ذلك.
واأب����رم ال��ف��ات��ي��ك��ان يف 22 اأي��ل��ول/
“موقتاً”  اتفاقاً   2018 �سبتمرب 
يف  ال�سيوعي  النظام  م��ع  تاريخياً 
بكني، جاء ثمرة حمادثات طويلة 
م�سمونها  ي��ن�����س��ر  مل  وب���ط���ي���ئ���ة 

الدقيق اإطاقاً.
التي  امللمو�سة  الوحيدة  والنقطة 
البابا  اأن  ه��ي  اآن����ذاك  عنها  اأُع��ل��ن 
بثمانية  ف����وراً  اع���رف  فرن�سي�س 
اأ�ساقفة �سينيني عّينتهم بكني دون 

موافقته.
لي�ست  ال���ن���ت���ائ���ج  ع�����ام�����ني،  ب���ع���د 
لدبلوما�سية  ب��ال��ن�����س��ب��ة  م��ر���س��ي��ة 
اأ�سقفني  تعيني  مّت  لكن  الفاتيكان 
ال�����س��ني م��ع موافقة  ج��دي��دي��ن يف 
وقت  يف  واأُرغ���م���ا  النهائية.  ال��ب��اب��ا 
الكني�سة  اإىل  �سابق على االن�سمام 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ر���س��م��ي��ة، وه���و اأم���ر ال 

���س��ب��اط/ ت��اري��خ��ي��ة يف  ويف حل��ظ��ة 
“وزيرا”  التقى   ،2020 فرباير 
خارجية ال�سني والفاتيكان ب�سكل 
علني خال حدث عاملي، يف �سابقة 

من نوعها خال �سبعة عقود.
الدبلوما�سية  ال��ع��اق��ات  وُقطعت 
عام  الر�سويل  والكر�سي  بكني  بني 
و�سول  م��ن  ع��ام��ني  بعد   ،1951

ال�سيوعيني اإىل ال�سلطة.
اإقامة عاقات  ويوا�سل الفاتيكان 
تعّد  ال��ت��ي  ت��اي��وان  م��ع  دبلوما�سية 
وتعتربها  ن�����س��م��ة  م���ل���ي���ون   23
اإعادة  بانتظار  �سينياً  اإقليماً  بكني 

�سّمها.
واأفاد م�سدر مقرب من امللف وكالة 
فرن�سي�س  البابا  اأن  بر�س  فران�س 
لتجديد  االأخ�����س��ر  ال�سوء  اأع��ط��ى 
“جتريبياً”  االتفاق الذي ال يزال 

لعامني اآخرين.
الفاتيكان  دب��ل��وم��ا���س��ي��ي  اإن  وق���ال 
ال�سائكة  امل�سائل  يثريون مع بكني 
الكاثوليك  االأ�ساقفة  م�ساألة  مثل 
ال�سينيني الذي يختفون فجاأة من 
ل�”دعوة”  تلبية  الأ�سابيع  رعاياهم 

من ال�سلطات.
النتقادات  امل�سائل  ه��ذه  وتتعر�س 
يف  الكاردينال  جانب  م��ن  متكررة 
ه��ون��غ ك��ون��غ ج���وزف زي���ن، اأو حتى 
االأب االإيطايل برناردو �سريفيلريا 
ال�����س��ني الذي  ال�����س��اب��ق يف  امل��ب�����س��ر 
ين�سر على موقع االإلكروين “اآ�سيا 

يقرب من  م��ا  ق��ال  للمجل�س،  ووف��ق��ا 
ثاثة اأرباع االأ�سخا�س الذين �سملهم 
اإنهم   )1400 )ح���واىل  اال�ستطاع 
ظروفهم  يف  وا�سحا  تدهورا  واجهوا 

منذ بدء تف�سي الوباء.
املئة  يف   70 امل����ث����ال،  ���س��ب��ي��ل  وع���ل���ى 
وجبات  ع�����دد  خل��ف�����س  “ا�سطروا 
الطعام الأ�سرهم” وفَقد 77 يف املئة 
ال��ع��م��ل، وقال  اأو دخ���ا م��ن  وظ��ي��ف��ة 
73 يف امل��ئ��ة اإن��ه��م ع��ل��ى االأرج����ح لن 
ب�سبب  املدر�سة  اإىل  اأطفالهم  ير�سلوا 

“�سعوبات اقت�سادية«.
واأو���س��ح ي��ان اإي��غ��ان��د االأم���ني العام 

ي���ول���ي���و، ك����ان واح�����د م���ن ك���ل ت�سعة 
نق�س  م��ن  ي��ع��اين  تقريبا  اأ���س��خ��ا���س 
 ،2019 ال��ع��ام  امل��زم��ن يف  ال��ت��غ��ذي��ة 
وم��ن امل��ت��وق��ع اأن ت��ت��ده��ور االأم����ور يف 

العام 2020 ب�سبب كوفيد-19.
و����س���م���ل م�������س���ح امل���ج���ل�������س ال����روج����ي 
1413 �سخ�سا نازحا ومت�سررا من 
النزاعات يف 14 دولة هي اأفغان�ستان 
وليبيا  وكينيا  وال��ع��راق  وكولومبيا 
ومايل واأوغندا وفنزويا وال�سومال 
الدميوقراطية  الكونغو  وجمهورية 
فا�سو  وب���ورك���ي���ن���ا  واالأردن  ول���ب���ن���ان 

واليمن.

�سهادات كاثوليك �سينيني  نيوز” 
م�����س��ت��ائ��ني ج����داً م���ن االت����ف����اق. يف 
اأو�سح  اأيلول/�سبتمرب،  منت�سف 
الذراع  باروالن  بييرو  الكاردينال 
للبابا فرن�سي�س واملهند�س  االأمين 
“م�سلحتنا  اأن  الرئي�سي لاتفاق، 
احل��ال��ي��ة م��ع ال�����س��ني ه��ي تطبيع 
امل�ستطاع”.  ق���در  الكني�سة  ح��ي��اة 
االأولية لاتفاق  النتائج  باأن  واأقّر 

“مل تكن مبهرة كثرياً«.
املتحدث  اأع��ط��ى  اأي����ام،  اأرب��ع��ة  قبل 
ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���س��م 
اإيجابية  ماحظة  ليجيان  جت��او 
اإنه  ف��ق��ال  الثنائي  االت��ف��اق  ب�����س��اأن 

“اأُبرم بنجاح«.
بالن�سبة  اإط��������راء  ذل�����ك  وُي���ع���ت���رب 
الذي  ال�سيني  ال�سيوعي  للحزب 
كل  حول  ا�ستفهام  عامات  يطرح 
�سلطته،  ت��ه��دد  اأن  مي��ك��ن  منظمة 

خ�سو�ساً اإذا كانت دينية.
�سيا�سة  �سنوات  منذ  بكني  وتنتهج 
على  �سيني”  ط���اب���ع  “اإ�سفاء 
اإىل جعل هذه  وت��ه��دف  ال��دي��ان��ات 
االأخ�������رية م��ت��ط��اب��ق��ة م���ع اأه�����داف 

ال�سلطة ال�سيوعية.
ب���رئ���ا����س���ة �سي  ال�������س���ني  وك���ّث���ف���ت 
احلكم  اإىل  و���س��ل  ال���ذي  جينبينغ 
لكافة  م��راق��ب��ت��ه��ا   ،2012 ع����ام 
الطوائف. وقد ُدّمرت كنائ�س ومّت 
واأُغ��ل��ق��ت مدار�س  ���س��ل��ب��ان  اإن�����زال 

دينية ل�سفوف احل�سانة.

�صت�صم �أحز�با �صيا�صية وطنية:

ن�شخة جديدة من نداء تون�س يف الطريق...!

هل يعرقل »رجل تركيا« يف طرابل�س اتفاق النفط الليبي؟بكني والفاتيكان يجددان اتفاقًا �شائكًا ووا�شنطن غا�شبة

كوفيد-19 له تداعيات »مدمرة« على النازحني 

•• عوا�صم-وكاالت

ان��ق�����س��ام ح��ك��وم��ة طرابل�س  ت��ظ��ه��ر  يف خ��ط��وة ج��دي��دة 
الباد،  يف  املردية  االأو�ساع  حلحلة  ورف�سها  الليبية، 
اأعلن االإخواين خالد امل�سري، رئي�س ما ي�سمى “املجل�س 
رف�سه اتفاق ا�ستئناف واإنتاج ت�سدير  االأعلى للدولة”، 

النفط الليبي.
اجلي�س  ق��ائ��د  اأع��ل��ن  اجل�����اري،  �سبتمرب  م��ن   18 ويف 
الوطني الليبي، خليفة حفر، ونائب املجل�س الرئا�سي 
اإنتاج  ا�ستئناف  اأجل  اتفاقا من  اأحمد معيتيق،  الليبي، 

النفط.
اخلطوة  اإن  ب��ي��ان  يف  معيتيق  وق����ال 
مبا  اجلميع  م��ن  “ا�ست�سعارا  ج���اءت 
مت����ر ب����ه ال����ب����اد م����ن ظ�������روف وم���ا 
معاناة  م����ن  امل����واط����ن  ل����ه  ي��ت��ع��ر���س 
ولتخفيف تلك املعاناة ، التي تفاقمت 
احتجاجات  ال��ب��اد  و���س��ه��دت  اأخ����ريا 

على اإثرها.

�ل�صر�ج و�مليلي�صيات
لكن خطوة االتفاق واجهت معار�سة 
����س���ر����س���ة م�����ن ك����ث����رية م�����ن اأق����ط����اب 
رئي�س  فيهم  مبن  طرابل�س،  حكومة 
باالإ�سافة  ال�����س��راج،  ف��اي��ز  احل��ك��وم��ة 
يعقد  ذل��ك  اأن  رغ��م  امليلي�سيات،  اإىل 

حم����اوالت اإخ����راج ال��ب��اد م��ن االأزم����ة ال��ط��اح��ن��ة التي 
تعي�سها.

الذي  امل�سري  ج��اءت من  املعار�سة  ه��ذه  واأح���دث �سور 
اأ�سدر بيانا م�ساء االأحد، وندد فيه باالتفاق.

وقال امل�سري يف ر�سالة وجهها اإىل حكومة طرابل�س، اإن 
“االتفاق حما اتفاق ال�سخريات املوقع عام 2015”، 
ال�سلطات  اخ��ت�����س��ا���س��ات  ع���ل���ى  “اعتداء  واع����ت����ربه 

وطالب ب�”فتح حتقيق عاجل«. ال�سرعية”. 

�مل�صري رجل تركيا
تعرقل  اأن  واح��ت��م��ال  امل�����س��ري  معار�سة  اأه��م��ي��ة  وت���ربز 
االتفاق الليبي ب�ساأن النفط، لكونه اأحد مراكز القوى 
“املجل�س  ي�سمى  م��ا  رئي�س  فهو  طرابل�س،  حكومة  يف 
اإال  ال��ق��رارات  اإ�سدار  ال��ذي ال ميكن  للدولة”،  االأعلى 
بالرجوع اإليه. وا�ستقال امل�سري �سكليا من حزب العدالة 
والبناء االإخواين بعد اأن �سارك بتاأ�سي�سه، مع اأنه يظل 
تركيا  رجل  ويعد  باالإخوان،  وتنظيميا  فكريا  مرتبطا 
يغيب  ال��ب��ارز  ال�سيا�سي  ي��ك��اد  ف��ا  طرابل�س.  يف  االأول 
عن اأي خرب يربط اأنقرة بطرابل�س، 
ال�سراج  له حكومة  وكثريا ما ترك 
القادة  مع  احل�سا�سة  اللقاءات  مهام 

االأتراك.

�تفاق لوقف �خل�صائر
يوم  اأعلنا  قد  ومعيتيق  حفر  وك��ان 
اجلمعة املا�سي اتفاق ا�ستئناف اإنتاج 
250 ي��وم��ا من  ال��ن��ف��ط ب��ع��د ن��ح��و 
االإغ�����اق، مم��ا ك��ّب��د ال��ب��اد خ�سائر 

فادحة.
هائلة،  نفطية  ث���روة  ليبيا  ومت��ل��ك 
عربيا  اخل���ام�������س���ة  امل���رت���ب���ة  وحت���ت���ل 
وميثل  ال��ن��ف��ط،  احتياطي  حيث  م��ن 
النفط نحو 95 باملئة من اإجمايل االإيرادات يف الباد، 
22 م��ل��ي��ار دوالر.  اإي����رادات����ه ال��ع��ام امل��ا���س��ي  وت��خ��ط��ت 
يف  االإي���رادات  هذه  معظم  طرابل�س  حكومة  وت�ستخدم 

دعم ومتويل امليلي�سيات املوالية لها.
وخ�سرت ليبيا اإيرادات نفطية بنحو 9 مليارات و600 
مليون دوالر منذ 18 يناير املا�سي، وفقا الآخر بيانات 

املوؤ�س�سة الوطنية للنفط يف ليبيا.

امل�ساركون يف احلزب اجلديد

االأرمن وال�شوريون االأكرث ا�شتهدافًا بخطاب كراهية يف تركيا
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عربي ودويل

لي�س لدى ترامب م�شلحة يف الهدوء، بل هو يتعّمد تاأجيج النريان كجزء من ا�شرتاتيجية انتخابية

�صاركت 20 جمموعة عنيفة من �ليمني و�لي�صار يف �أكرث من 100 �حتجاج على �صلة بـ وفاة جورج فلويد

�زدياد �ملخاطر مع �قرت�ب �النتخابات

هل الواليات املتحدة على حافة مترد م�شلح...؟
•• الفجر -فريد كابالن –ترجمة خرية ال�صيباين

يتعلق  فيما  �لعامل  كبار  �أحــد  هو  كيلكولن,  ديفيد     
وحاربهم,  عقود,  منذ  يدر�صهم  �نه  �لتمرد.  بظاهرة 
ثم  �الأ�ــصــرت�يل,  �جلي�ش  يف  م�صاة  كجندي  �لبد�ية  يف 
م�صت�صاًر� للجي�ش �الأمريكي. وركزت �أعماله �الأكادميية 

�حل�صرية.     �لنز�عات  يف  �لظاهرة  دور  على  ــرة  �الأخ
ا, عندما يقول كيلكولن �إن �لواليات �ملتحدة حالًيا  �أي�صً
�ملثر  من  يكون  فقد  �النتفا�صة”,  قبل  “ما  حالة  يف 
نرجتف(.     )ونحن  �إليه  و�ال�صتماع  �جللو�ش  لالهتمام 
هو  �ملتحدة  �لــواليــات  يف  للتمرد  �لر�صمي  �لتعريف 
على  لال�صتيالء  و�لعنف  للتخريب  �ملنظم  “�ال�صتخد�م 

�أن  وميكن  توريطها”.  �أو  �لغائها  �أو  �ل�صيا�صية  �ل�صلطة 
“�الأعمال  توؤدي  عندما  �لتمرد”  قبل  “ما  دولة  تقوم 
-يتبعها  خمتلفة”  جمموعات  قبل  من  �ملنظمة  غر 
�لتنظيم و�لتدريب و�كت�صاب �ملو�رد )خا�صة �الأ�صلحة( 
وتعزيز �لدعم �لعام -�إىل “حو�دث عنف متكررة ب�صكل 
متز�يد”, مما يعك�ش” تنظيما وهيكلة �أف�صل للم�صاريع ».    

ويوؤكد كيلكولن �أن هذ� ما �صهدناه يف �الأ�صهر �الأخرة مع 
�لتي �صربت �ملدن  موجات �ال�صتفز�ز و�لعنف �حل�صري 
�ل�صرطة يف  �الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد على يد 
25 مايو. ب�صكل عام, هذ� �لعنف مل ينفذه �ملتظاهرون, 
�إىل  �ن�صمو�  �لي�صار و�ليمني -�لذين  �ملتطرفون -من  بل 

�ملظاهر�ت و�ملظاهر�ت �مل�صادة, م�صتغلني �لفو�صى.

ارت���ك���اب  احل��������االت، مت  ب��ع�����س     يف 
اأغبياء”  “اأفراد  ق��ب��ل  م���ن  ال��ع��ن��ف 
كان  كما  كيلكولن(،  ي�سميهم  )ك��م��ا 
احل����ال م��ع ك��اي��ل ري��ت��ن��ه��او���س، الذي 
عاًما،   17 “احلار�س”،  نف�سه  ن�سب 
وال�����ذي ب��ع��د ق�����راءة ه���ذي���ان اليمني 
املتطرف على االإنرنت، غادر موطنه 
يف  كينو�سا،  اإىل  لان�سمام  اإل��ي��ن��وي 
ببندقية  م�سلًحا  حيث  وي�سكون�سن، 
ن�����س��ف اآل���ي���ة، ان��ت��ه��ى ب���ه االأم������ر اىل 
اأ�سخا�س،  ث��اث��ة  على  ال��ن��ار  اإط���اق 
اث��ن��ني منهم،  ع��ن مقتل  اأ���س��ف��ر  مم��ا 
ق��ت��ل ال�سرطة  ب��ع��د  ي��ح��ت��ج��ون  ك��ان��وا 

جلاكوب بليك.

موجات �ل�صدمة
    يتزايد العنف يف الواليات املتحدة. 
ووف���ًق���ا ل��ت��ق��ري��ر ���س��در م����وؤخ����ًرا عن 
والنزاع  االأح������داث  ب��ي��ان��ات  م�����س��روع 
امل�����س��ل��ح )وال�������ذي ع�����ادة م���ا ياحظ 
العنف يف البلدان التي ت�سهد حرًبا(، 
-من  عنيفة  جمموعة   20 ���س��ارك��ت 
 100 اأكرث من  والي�سار -يف  اليمني 
اح��ت��ج��اج ع��ل��ى ���س��ل��ة ب���� وف�����اة ج���ورج 
ف��ل��وي��د. ويف ي��ون��ي��و، ك���ان ه��ن��اك 17 
اجلماعات  بقيادة  م�ساًدا  احتجاًجا 
اأعمال  اإح����داه����ا  اأث�������ارت  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة، 
 160 هناك  كانت  يوليو،  ويف  عنف. 
م���ظ���اه���رة م�������س���ادة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا 18 

مظاهرة  تخللها العنف.
باالأمر  لي�ست  امل�سلحة  امليلي�سيات     
قبل  املتحدة.  الواليات  على  اجلديد 
حوايل  كيلكولن  ح��دد  �سنوات،  ع�سر 
و50  مي���ي���ن���ي���ة  جم����م����وع����ة   380
ويف  م�سلحة.  منها  العديد  ي�سارية، 
املواجهة  ق��ت��ل��ت  ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات،  اأوائ�����ل 
التحقيقات  م��ك��ت��ب  ب���ني  امل���ب���ا����س���رة 
واك���و،  يف  داود  وط��ائ��ف��ة  ال���ف���ي���درايل 
هذا  دف��ع  ث��م  ا.  �سخ�سً  80 تك�سا�س، 
واأ�سدقاءه  ماكفي  تيموثي  احل��دث 
املتطرفني اىل تفجري مبنى فيدرايل 
عن  اأ�سفر  مما  �سيتي،  اأوكاهوما  يف 

ا.  مقتل 168 �سخ�سً
واأوائ���������ل  ال�������س���ت���ي���ن���ات  اأواخ�����������ر    يف 
املا�سي، قامت  ال�سبعينات من القرن 
جم��م��وع��ات ي�����س��اري��ة م��ت��ط��رف��ة مثل 
ويذر اأندرغروند بزرع قنابل يف جميع 
اأنحاء الباد، و�ساركت الفهود ال�سود 
يف اإطاق النار مع قوات ال�سرطة يف 
العديد  وانتهى  و�سيكاغو.  اأوك��ان��د 
واملناه�سة  املوؤيدة  االحتجاجات  من 
ف��ي��ت��ن��ام )ح�����س��ره��ا الطاب  حل����رب 
والعمال ب�سكل رئي�سي( باأعمال �سغب 

عنيفة.
  وب�سرف النظر عن هذه اال�ستباكات 
االأخ���رية )ال��ت��ي، مع ذل��ك، مل ت�سمل 
كل  بعيدة  وكانت  جمموعات منظمة 
ح��رك��ات مت���رد(،  ت�سكيل  ع��ن  ال��ب��ع��د 
نادًرا ما عك�ست تلك االأحداث املا�سية 
ال���ّت���خ���ن���دق ال�����ذي ي��ق�����ّس��م االأح������زاب 
اأحد  هو  وه��ذا  ال��ب��اد.  يف  ال�سيا�سية 
اليوم  ن��زاع��ات  ال��ت��ي جتعل  االأ���س��ب��اب 

خمتلفة ورمبا اأكرث خطورة.
  ه��ن��اك اخ��ت��اف اآخ���ر وخ��ط��ر اآخر، 
تلفزيون  ���س��ب��ك��ات  هيمنة  يف  يتمثل 
الكابل وو�سائل التوا�سل االجتماعي، 
التي ت�سخم وتن�سر موجات ال�سدمة. 
احلوادث التي كان من املمكن اأن تظل 
حملية يف املا�سي، تنت�سر ب�سرعة على 
مما  ال��ع��امل��ي،  اأو  ال��وط��ن��ي  امل�ستويني 

يدفع اآخرين اإىل االن�سمام اإليها.
التي  امل��زدوج��ة  القتل  بعد جرمية     

ارتكبها ريتنهاو�س يف كينو�سا، قدمه 
العديد من الن�سطاء اليمينيني على 
انه بطل. واأ�ساد تاكر كارل�سون، مقدم 
ن���ي���وز، بقراره  ف��وك�����س  ق��ن��اة  ب���رام���ج 
“احلفاظ  عليه  يجب  باأنه  القا�سي 
على النظام عندما ال يريد اأحد تويل 
ال�سيفة  ك��ول��ر  اآن  وق��ال��ت  ذلك”. 
القارة لفوك�س، اإنها تريد ريتنهاو�س 

“ملن�سب الرئي�س«.

ت�صاعد �خلوف
ارتفاًعا  ��ا  اأي�����سً كيلكولن  والح���ظ     
ال����ت����وا�����س����ل  و������س�����ائ�����ل  م�������ط�������رًدا يف 
ظهور  م��ع  للميلي�سيات  االجتماعي 

مدينة  اإىل  متتد  ومل  اح��ي��اء  ب�سعة 
ب��اأك��م��ل��ه��ا. وع���ل���ى ع��ك�����س م���ا يزعمه 
اجلمهوريون  وال�������س���ا����س���ة  ت����رام����ب 
االآخ�����رون، ف���اإن ن��ي��وي��ورك مل ت�سبح 
لي�ست  وب����ورت����ان����د  “جحيًما”، 
ت�سبح  مل  و���س��ي��ك��اغ��و  “م�ستعلة”، 

اأكرث خطورة من اأفغان�ستان. .
اآخ���ر، ال ي���زال ل��دى القادة     مبعنى 
املحلي  امل�ستويني  )على  ال�سيا�سيني 
العا�سفة،  لتهدئة  الوقت  والوطني( 
املحر�سني  واإ�سكات  النريان،  واإخماد 
مع  االأط����راف،  جميع  م��ن  العنيفني 
االجتماعية  الق�سايا  ح��ّل  مبا�سرة 
االأ�سا�سية  وال��ع��رق��ي��ة  وال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

فالي�سار  اإن�ساين”:  “غري  خ��ط��اب 
“االآفات”،  ال���ي���م���ني  ع���ل���ى  ي���ط���ل���ق 
)خا�سة  الي�سار  اليمني  يدعو  بينما 
اجل���ن���اح ال��ي�����س��اري م���ن ح��رك��ة حياة 
وميكن  “اجلرذان”.  مهمة(.  ال�سود 
اأن ي��ت��وازى ه��ذا االجت���اه م��ع العداء 
الدميقراطيني  ب��ني  القائم  املتبادل 
ال��ك��ون��غ��ر���س ويف  واجل���م���ه���وري���ني يف 

ال�سيا�سة ب�سكل عام، وتزداد حدته.
بارود  برميل  ب��ن��اء  يتم  االث��ن��اء،    يف 
احل�سول  ط��ل��ب��ات  ب��ل��غ��ت  ح��ق��ي��ق��ي. 
ملكتب  اجل���ن���ائ���ي���ة  ال�������س���ج���ات  ع���ل���ى 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال����ف����ي����درايل ال���ازم���ة 
ل�����س��راء ����س���اح، اأع���ل���ى م�����س��ت��وى لها 

من  واخل���وف  االأخ����رى،  االجتماعية 
االأخرى  املجموعات  تلك  تتعدى  اأن 
على اأرا���س��ي��ن��ا، واخل���وف م��ن اأن���ه مل 
ال����ق����درة ع��ل��ى حماية  ل���ل���دول���ة  ت��ع��د 

ال�سكان.
ما  “دولة  حتميا.  لي�س  ه��ذا  لكن     
قبل التمرد” ال تعني اأن التمرد اأمر 
ال��والي��ات املتحدة يف  ت��زال  حتمي. ال 
بداية هذه العملية فقط )“حلظة ما 
قبل ماكفي”، كما ي�سفها كيلكولن(، 
اأن حجم اال�سطرابات قد مت  خا�سة 
ت�سخيمه، وال �سيما الأ�سباب �سيا�سية. 
خال  عنف  اأع��م��ال  هناك  كانت  واإذا 
االح��ت��ج��اج��ات، ف��ق��د اق��ت�����س��رت على 

مليون   3.9 وك��ان��ت  االإط����اق،  على 
منهم  كبري  وع��دد  املا�سي.  يونيو  يف 
من الذين ي�سرون �ساحا الأول مرة 
�سيء  �ساحبه  يكون  بالنتيجة  )اذن 
التدريب ورمبا متهور(. ان ما يقدر 
يحملون  اأمريكي  مليون   20 بنحو 
منازلهم،  ي���غ���ادرون  ع��ن��دم��ا  ���س��اح��ا 
وهذا يعني ان االأمر ال يتطلب �سوى 

ب�سع طلقات لت�ستعل االأو�ساع. 
وحتى يف حاالت التمرد ال�سديدة، كما 
 2 ا�ستخدم  احل���رب،  بعد  ال��ع��راق  يف 
اأ�سلحتهم  باملائة فقط من املتمردين 

النارية.
م���ا يحدث  اأن  ك��ي��ل��ك��ول��ن،  وي�����رى     

النمط  ي�سبه  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف 
يف  ال��ت��م��رد  ح���رك���ات  اإىل  اأدى  ال����ذي 
والعامل  وال��ع��راق.  وليبيا  كولومبيا 
وهو  اخل���وف.  ت�ساعد  ه��و  الرئي�سي 
كاليفا�س  �ستاثي�س  يقتب�س من كتاب 
االأهلية”،  العنف يف احلرب  “منطق 
ولي�س  اخل�����وف،  اأن  ي��اح��ظ  ال����ذي 
الفظائع.  اأ���س��واأ  اأ���س��ل  ه��و  الكراهية، 
وح���رك���ات  االأه���ل���ي���ة  احل�������روب  “كل 
املا�سية  ع��اًم��ا  اخلم�سني  يف  ال��ت��م��رد 
ي�سرح  باخلوف”،  م��دف��وع��ة  ك��ان��ت 
ال�سيا�سة  ع��ل��ى  وت��ه��ي��م��ن  ك��ي��ل��ك��ول��ن. 
احلالية  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال����ت����وت����رات 
ث��اث خم���اوف: اخل��وف م��ن الفئات 

االحتجاجات  يف  ال��ن��ار  اأ�سعلت  ال��ت��ي 
)امل�سروعة(.

�لقانون و�لنظام
   لاأ�سف، لي�س لدى الرئي�س دونالد 
وعلى  ال���ه���دوء.  يف  م�سلحة  ت��رام��ب 
تاأجيج  يتعّمد  العك�س من ذلك، فهو 
ا�سراتيجية  م���ن  ك���ج���زء  ال����ن����ريان 
انتقاد  رف�����س  لقد  وق��ح��ة.  انتخابية 
دفاًعا  به  ق��ام  ما  واعترب  ريتنهاو�س، 
عن النف�س. وب�سكل عام، يهاجم فقط 
اأنتيفا،  م��ث��ل  ال��ي�����س��اري��ني،  الن�سطاء 
اليمينيني، مثل  اأب��ًدا  لكنه ال يهاجم 
بوجالو بوا اأو باتريوت براير اأو برود 
ب���وي���ز.   ب��االإ���س��اف��ة اإىل ذل����ك، ربط 
امل�ساملني  باملتظاهرين  انتيفا  ن�سطاء 
واحلزب  مهمة”  ال�سود  “حياة  حًقا 
ت�سريحاته  وت�سجع  ال��دمي��ق��راط��ي. 
اتخاذ  على  امل��دن  بع�س  يف  ال�سرطة 
مت  كينو�سا،  يف  النظر.  وج��ه��ة  نف�س 
ال�سرطة وهم يلقون  ت�سوير �سباط 
ميينيني  ن�سطاء  على  املياه  زجاجات 
اإي����اه����م على  م�����س��ل��ح��ني، ����س���اك���ري���ن 

م�ساعدتهم.
   ك��م��ا ي��ه��دد دون���ال���د ت��رام��ب بقطع 
امل�������س���اع���دات ال��ف��ي��درال��ي��ة ع���ن امل���دن 
البلديات  روؤ���س��اء  اإليها  ينتمي  ال��ت��ي 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني وال���ت���ي يرتفع  م���ن 
اإياها  وا�سفا  فيها،  اجل��رمي��ة  معدل 
الفو�سوية”.  الق�سائية  “بال�سلطات 
ب��اي��دن، على  وق��د �سور خ�سمه، ج��و 
للي�سار،  “عبد”  �سعيف  �سيا�سي  اأنه 
ال��ط��وي��ل يف  ب��اي��دن  ت��اري��خ  متجاهًا 
العديدة  واإدان����ات����ه  ال���و����س���ط،  ي�����س��ار 
ك����ان م�سدره  اأي����ا  وال���ن���ه���ب،  ل��ل��ع��ن��ف 

و�سببه.
غر�س  يف  تتمثل  ت��رام��ب  اإرادة  اإن     
اخل�����������وف -اخل�������������وف م�������ن ال���ع���ن���ف 
-وت�سوير  وال��ت��غ��ي��ري  واال����س���ط���راب 
للقانون  معقل  اآخ���ر  اأن���ه  على  نف�سه 
والنظام. وهذا تكتيك غريب بالن�سبة 
من  ولي�س  والي��ت��ه،  منتهية  لرئي�س 
�ستنجح.  احل��ي��ل��ة  ه����ذه  اأن  امل����وؤك����د 
كيلكولني  ديفيد  اأو���س��ح  كما  ول��ك��ن، 
ي�سيء  ال  فاإنه  كاليفا�س،  و�ستاثي�س 
ف��ه��م ق���وة اخل�����وف. امل�����س��ك��ل��ة ه���ي اأن 
احل��وادث االأوىل ميكن اأن ت��وؤدي اإىل 
حلقة من العنف واالنتقام واالنتقام 
امل�����س��اد ال��ت��ي ���س��ت��غ��ذي ن��ف�����س��ه��ا. “ال 
يهم م��ا ه��و ال��داف��ع االأ���س��ل��ي، يو�سح 
ك��ي��ل��ك��ول��ن، اإن���ه���ا ح��رك��ة ق��ائ��م��ة على 

االكتفاء الذاتي«.
ت��ق��ري��ر م�����س��روع بيانات     وي��خ��ل�����س 
اأنه  اإىل  امل�����س��ل��ح،  وال���ن���زاع  االأح������داث 
“يف هذه البيئة �سديدة اال�ستقطاب، 
نهًجا  الفيدرالية  االمن  قوات  تتخذ 
اأكرث �سرامة جتاه املن�سقني، وت�سبح 
اجلهات الفاعلة غري احلكومية اأكرث 
ن�ساًطا وحزًما، واملتظاهرون امل�سادون 
ي�سعون حلل خافاتهم ال�سيا�سية يف 
ال�سوارع. وبدون جهود تهدئة كبرية، 
التزايد  يف  امل��خ��اط��ر  ه���ذه  �ست�ستمر 
م��ع اق���راب م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات وقد 
تفي�س يف نوفمرب اإذا تاأخرت النتائج 
اأو مل تكن حا�سمة اأو ُرف�ست بذريعة 

ان االنتخابات مزورة ».
   ب��اخ��ت�����س��ار، ا���س��ت��ن��ت��ج امل���وؤل���ف���ان اأن 
اأزمة”،  يف  امل����ت����ح����دة  “الواليات 
و�ستكون االنتخابات الرئا�سية املقبلة 
)كيفية �سريها ونتائجها( حا�سمة يف 
معرفة اإىل اأي مدى �ست�ستمر الباد 

يف االنغما�س يف االأزمة.

تز�يد حدة �لعد�ء بني �لدميقر�طيني و�جلمهوريني يف �لكونغر�ش ويف �ل�صيا�صة ب�صكل عام
انق�سام جمتمعي و�سيا�سيالي�سار يف م�سريات احتجاجية

مواجهات قد تتحول اىل حريق �ساملال�ساح يباع كاخلبز يف الواليات املتحدة

عنا�سر ملي�سيات ميينية متطرفة وم�سلحون من العن�سريني البي�س يف جورجياكايل ريتنهاو�س...منوذج لليمني املتطرف

ما يقدر بنحو 20 مليون �أمريكي 
يحملون �صالحا عندما يغادرون منازلهم

كل احلروب االأهلية وحركات التمرد يف 
اخلم�شني عاًما املا�شية كانت مدفوعة باخلوف

اإرادة ترامب هي غر�س اخلوف وت�شوير 
نف�شه على اأنه اآخر معقل للقانون والنظام
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�لغاء �عالن �صابق
الرخ�سة  االقت�سادية بخ�سو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
�سبا  بابيون  التجاري  باال�سم   CN رقم:1982319 
كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �سابقاً.
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ العتيبة 
 CN 1149747:املتحدة للنقليات العامة رخ�سة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
تيب  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

توب امربويدرز لتف�سيل املاب�س
 رخ�سة رقم:CN 1161184  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ بهارات 

واجار �سقطرى للمنتجات ال�سعبية
 رخ�سة رقم:CN 3723875  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون كيوت كت

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1036183 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة معن م�سطفى �سليمان بني هذيل ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مو�سى ح�سن اعقيل

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

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

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بيت القر�س للماأكوالت 

CN قد تقدموا الينا بطلب البحرية رخ�سة رقم:2286483 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة هيثم جمال ابراهيم حممد ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �سليمان �سعيد علي اخل�سوري
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

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

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اك�سا العقارية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3727393 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/جميله فتح اهلل حممد احمد من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / جميله فتح اهلل حممد احمد من 100 ٪ اإىل ٪51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد حممود احمد بكري ٪49

تعديل راأ�س املال / من 100000 اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ اك�سا العقارية
AXA PROPERTY

اإىل/ اك�سا العقارية ذ.م.م 
 AXA PROPERTY1 L.L.C 

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

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

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
وامليكانيكية  الكهربائية  ال�س�����ادة/�سركة بن حم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1107454 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة م�سلم �سامل م�سلم بن حم العامرى٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد م�سلم �سامل بن حم العامرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سيخ م�سلم �سامل م�سلم بن حم العامرى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة بن حم الكهربائية و امليكانيكية - ذ م م

 BIN HAM ELECTRICAL & MECHANICAL - CO - LLC 

اىل/ �سركة بن حم الكهربائية و امليكانيكية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
BIN HAM ELECTRICAL & MECHANICAL CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة وايت اندبلو للمقاوالت 

CN وال�سيانة العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:1013131 
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد خري على مدخنه ٪49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد نايع �سعيد نايع النيادى ٪51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد خري على مدخنه
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالعزيز فايز مفتاح حمدان احلمدانى

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

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

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة اطارات الدوبوي ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1020694 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة الدبوي جروب ا�س بي يف ليمتد

AL DOBOWI GROUP SPV LIMITED 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سركة اإميريالد هيد اإنف�ستمنت�س ليمتد
EMERALD HEAD INVESTMENTS LIMITED 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبداهلل عبيد بن عوقد املرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سوريندر�سينك كاندهارى

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

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

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة موزان التجارية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1114859 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة موزه عبداهلل �سلطان عبداهلل الظاهرى ٪1

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عبداهلل �سلطان عبداهلل الظاهرى ٪1

تعديل ن�سب ال�سركاء / رفيعه هال درى يا�سر القبي�سى من 97 ٪ اإىل ٪98

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبداهلل �سلطان عبداهلل الظاهرى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف را�سد عبداهلل �سلطان عبداهلل الظاهرى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف موزه عبداهلل �سلطان عبداهلل الظاهرى

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

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حوراء لاملنيوم

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1099153 
تعديل لوحه االإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ حوراء لاملنيوم

HAWRAA ALUMINIUM

اإىل/حوراء لاملنيوم - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
HAWRAA ALUMINIUM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
للمقاوالت  االحرار  ال�س�����ادة/املقاولون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:1187228 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جمعه عبداهلل على احلنطوبى ٪51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد فوؤاد عبدالعزيز عبدالرحمن ٪2

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد حممد احمد املحاوى ٪47

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جمعه عبداهلل على احلنطوبى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد فوؤاد عبدالعزيز عبدالرحمن

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

فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/التقنية اخل�سراء لل�سامة ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1176842 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سعادة حمد على �سيف ال�سبع الدرمكى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سعادة حمد على �سيف ال�سبع الدرمكى من 50 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد حمد على ال�سبع الدرمكى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة التقنية اخل�سراء لامن وال�سامة

 GREEN TECHNOLOGY FOR SAFETY & PROTECTION CONSULTANCY  

اإىل/ التقنية اخل�سراء لل�سامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 GREEN TECHNOLOGY PROTECTION - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافيه فاين داين 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1071824 
تعديل اإ�سم جتاري من/ كافيه فاين داين

FINE DINE CAFE

اإىل/ ار بي كافترييا
R B CAFETARIA

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

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

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/خدمات امان للهند�سة البحرية

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1027469 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سعيد نا�سر خلفان املزروعى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سعيد نا�سر خلفان املزروعى من 100٪ اإىل ٪51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة لك�سمانان راجهو ٪49

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ خدمات امان للهند�سة البحرية
SEA SAFETY ENGINEERING SERVICES

اإىل /خدمات امان للهند�سة البحرية ذ.م.م 
SEA SAFETY ENGINEERING SERVICES L.L.C

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

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

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا هاوي م�ساوي 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2484361 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد حموده تركي غا�سم الكتبي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان عبداهلل �سامل �سلطان الكعبي
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

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

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
هني  تريب  ال�س�����ادة/كافترييا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2271255 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد مبارك �سيف علي ال�ساحلي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان خالد �سعيد خلفان الغافري
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

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

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/خمبز الرباحة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1039211 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل ح�سن مال اهلل على احلمادى ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على عبداهلل بنيا�س
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يعقوب حممد عبداهلل حممد احلمادى

تعديل لوحه االإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ خمبز الرباحة ذ م م
AL BARAHA BAKERY

اإىل /خمبز الرباحه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL BARAHA BAKERY- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

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

ورود امل�ستقبل العمال البا�سر
رخ�سة رقم:CN 1190153 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأن  اأزم��ة فريو�س كورونا. وه��ذا القرار يعني  اإدارت��ه��ا 
ويلينغتون  يف  مرتقبة  رغبي  مباراة  مثل  التجمعات 
يف 11 ت�سرين االأول اكتوبر �ستنظم بدون اأي قيود. 
عدد  اأ�سل  من  بالوباء  وف��اة   25 نيوزيلندا  و�سجلت 
�سكان يبلغ خم�سة مايني ن�سمة فيما مل يتم ت�سجيل 
الباد  ان  وك���ان يعتقد  االإث��ن��ني.  اأي ح���االت ج��دي��دة 
على و�سك الق�ساء على الفريو�س يف مرحلة ما بعد 
مرور مئة ويومني بدون ت�سجيل اأي عدوى اثر فر�س 
اآذار  اأواخ��ر  الوطني بني  امل�ستوى  اإغ��اق م�سدد على 
اإن الق�ساء  اأي��ار مايو. وقالت اردي��رن  مار�س واأواخ��ر 
واأ�سافت  نيوزيلندا.  ه��دف  ي���زال  ال  ال��ف��ريو���س  على 
اإىل  ي�سري  ال�سحة  ل���وزارة  ا�ستكمل  ال��ذي  “التحليل 

•• ويلينغتون-اأ ف ب

ق����ررت رئ��ي�����س��ة وزراء ن��ي��وزي��ل��ن��دا ج��ا���س��ي��ن��دا اردي����رن 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  املرتبطة  القيود  تخفيف 
اأم�س  االن���ذار  م�ستويات  اأدن��ى  اإىل  املناطق  معظم  يف 
ع��ل��ى كوفيد- ال��ق�����س��اء  ن��ح��و  ال��ب��اد تتجه  اإن  ق��ائ��ل��ة 
واأعلنت ارديرن اأن نيوزيلندا �ستخف�س م�ستوى   .19
على  االأوىل  ال��ف��ئ��ة  اىل  ب��ال��ف��ريو���س  املت�سل  االن����ذار 
حيث  اوك��ان��د  با�ستثناء  درج����ات،  اأرب���ع  م��ن  مقيا�س 
�سجلت االإ���س��اب��ات يف االآون���ة االأخ���رية. وق��ال��ت “لقد 
حتت  الفريو�س  و�سع  اىل  اجلماعية  حتركاتنا  اأدت 
اإ�سادات عاملية لطريقة  والقت حكومتها  ال�سيطرة”. 

فر�سة  هناك  �ستكون  ال�سهر  ه��ذا  نهاية  بحلول  اأن��ه 
كوفيد-19  على  للق�ساء   50-50 بن�سبة  مت�ساوية 
“يف حاجة  اأوكاند  اأن  اأو�سحت  مرة جديدة«. لكنها 
اإ�سابات  ب���وؤر  على  للق�ساء  الوقت”  م��ن  امل��زي��د  اىل 
ر�سدت ال�سهر املا�سي يف املدينة التي تعد 1،5 مليون 
ال�سبب  ولهذا  الوباء  ب��وؤرة  ذلك  “كان  وقالت  ن�سمة. 
بوؤرة  ي���زال م�سدر  وال  ه��ن��اك«.  احل���ذر  ت��وخ��ي  يجب 
ال�سحية تقول  ال�سلطات  اأوكاند غري معروف لكن 
ر�سدت  التي  نف�سها  الفريو�س  �سالة  من  لي�س  اإن��ه 
اأرديرن  اأك��دت  ال�سنة. رغ��م ذل��ك  يف وق��ت �سابق ه��ذه 
اأن اجراء فحو�س مكثفة وتتبع املخالطني للمر�سى 

ي�ساهمان يف اإبقاء هذه البوؤرة حتت ال�سيطرة.

ال�شجن املوؤبد للبنانيني يف ق�شية قتل اإ�شرائيليني 
•• �صوفيا-رويرتز

ق�ست حمكمة بلغارية اأم�س االأول ب�سجن رجلني مدى احلياة يف ق�سية تفجري حافلة 
عام 2012 اأدى اإىل مقتل خم�سة �سائحني اإ�سرائيليني و�سائق بلغاري يف مطار مبدينة 
بورجا�س. واأدانت املحكمة اجلنائية املتخ�س�سة مياد فرح )39 عاما( االأ�سرايل من 
اأ�سل لبناين ل�سلوعهما يف  اأ�سل لبناين وح�سن احلاج ح�سن )32 عاما( الكندي من 

وجرت حماكمة الرجلني غيابيا. الهجوم الذي وقع يوم 18 يوليو متوز 2012. 
ونطقت القا�سية اأديلينا اإيفانوفا احلكم اأمام نحو 15 �سحفيا ي�سعون الكمامات ب�سبب 
جائحة فريو�س كورونا وقالت اإن حيثيات احلكم �سُتن�سر يف وقت الحق. وميكن الطعن 
15 يوما. واألقت ال�سلطات البلغارية باللوم على ملي�سيا حزب اهلل  على احلكم خال 
اللبنانية يف الهجوم الذي اأ�سفر كذلك عن اإ�سابة 38 �سائحا اإ�سرائيليا. ونفى حزب اهلل 
املدعوم من اإيران اأي دور له يف الهجوم. ونتيجة للهجوم، و�سع االحتاد االأوروبي اجلناح 

الع�سكري جلماعة حزب اهلل على قائمته للمنظمات االإرهابية.

نيوزيلندا تخفف القيود املرتبطة  بكورونا 

بفر�س عقوبات على االأطراف غري 
االأمريكية التي تتعامل يف االأ�سلحة 

التقليدية مع اإيران.
واأ���س��ار امل�����س��وؤول االأم��ريك��ي اإىل اأن 
ا�ستاأنفتا  ال�سمالية  وك��وري��ا  اإي���ران 
ال�سواريخ  م�سروع  ب�ساأن  التعاون 

بعيدة املدى.
ه��������ذا، وق��������ال ����س���ام���وي���ل ورب������ريغ 
امل�����ت�����ح�����دث االإق�����ل�����ي�����م�����ي ل����������وزارة 

اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي��ة يف ل��ق��اء مع 
املتحدة  ال���والي���ات  اإن  “العربية” 
العقوبات  فر�س  ب��اإع��ادة  احل��ق  لها 
متفقة  وا�سنطن  واإن  اإي����ران،  على 
مع االأوروب��ي��ني ح��ول اخلطر التي 

متثله اإيران يف املنطقة والعامل.

تفعيل اآلية “�سناباك«
واأع��ل��ن��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة  اأم�س 

وزي����ر  ل�������س���ان  ع���ل���ى  االأح�������د  االأول 
تفعيل  بومبيو،  مايك  اخل��ارج��ي��ة، 
فر�س  واإع�������ادة  “�سناباك”  اآل���ي���ة 
العقوبات على اإيران، وحذرت باأنها 

�ستحا�سب املخالفني لها.
ت�سريحات  يف  ب���وم���ب���ي���و،  وق�������ال 
املُعاد  “العقوبات  اإن  ���س��ح��اف��ي��ة، 
متديًدا  ت�سمل  اإي��ران  على  فر�سها 

موؤقًتا حلظر االأ�سلحة«.

االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ودع����ا 
ج��م��ي��ع ال������دول االأع�������س���اء ب����االأمم 
بالعقوبات  “االلتزام  اإىل  املتحدة 

املُعاد فر�سها على اإيران«.
يف  وردت  اآل����ي����ة  ه����ي  »�سناباك” 
ق��رار جمل�س االأم��ن رق��م 2231، 
والذي مبوجبه يتم رفع العقوبات 
كانت  ال��ت��ي  ال�سديدة  االقت�سادية 

مفرو�سة على اإيران.

�التفاق �لنووي
وكان القرار �سدر يف اأعقاب التو�سل 
القوى  ب��ني  ال���ن���ووي  االت���ف���اق  اإىل 

الكربى واإيران عام 2015.
الدول  االآل��ي��ة الأي من  ه��ذه  وتتيح 
االأع���������س����اء دائ����م����ة ال���ع�������س���وي���ة يف 
االتفاق  التي وقعت  االأم��ن  جمل�س 
النووي، اأن تلجاأ اإليها الإعادة فر�س 
طهران  انتهاك  ح��ال  يف  العقوبات 

التعهدات املن�سو�س عليها.
على  �سيتعني  االآلية  هذه  ولتفعيل 
ت��ق��دمي �سكوى  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
لاتفاق  اإي��������ران  ان���ت���ه���اك  ب�������س���اأن 
النووي اإىل جمل�س االأمن، على اأن 
حتقيق  بفتح  امل��ت��ح��دة  االأمم  ت��ق��وم 
العودة  قبل  ي��وم��ا  ث��اث��ني  ي�ستمر 
للطرف  و���س��م��ان��ات  ب��اإي�����س��اح��ات 

الذي قدم ال�سكوى.

 الهند.. قتلى وحما�شرون يف 

مومباي مبدينة  مبنى  انهيار 
•• نيودلهي-وكاالت

اأم�س  اإع���ام���ي���ة،  ت���ق���اري���ر  ذك�����رت 
على  ه���ن���ود  ث��م��ان��ي��ة  اأن  االث���ن���ني، 
االأق������ل، ق��ت��ل��وا اإث����ر ان��ه��ي��ار مبنى 
مبدينة  طوابق،  ثاثة  من  �سكني 
للهند،  املالية  العا�سمة  مومباي، 

االثنني.
وق���ال م�����س��وؤول يف وك��ال��ة مكافحة 
الوكالة  اإن  ال��ه��ن��د  يف  ال����ك����وارث 
25 �ساكنا  اإىل  اأن ما ي�سل  تعتقد 
االأنقا�س، م�سريا  حما�سرون بني 
على  ت��ع��م��ل  االإن���ق���اذ  ف���رق  اأن  اإىل 

اإخراجهم.
قالت  امل��ا���س��ي،  اأغ�سط�س   25 ويف 
م�����س��ادر ر���س��م��ي��ة ه��ن��دي��ة اإن م��ا ال 
طمرتهم  �سخ�س   100 ع��ن  يقل 
طوابق  خم�سة  م��ن  مبنى  اأنقا�س 
غربي  ���س��ن��اع��ي��ة  ب���ل���دة  يف  ان����ه����ار 

الباد.
بهارات�ست  امل��ح��ل��ي  ال��ن��ائ��ب  وق����ال 
م�����اروت�����ي ج�����وج�����اويل ل����روي����رز، 
يف  ال��واق��ع  املبنى  �سكان  اإن  حينها، 
كيلومرا   165 بعد  على  م��ه��اد، 
ي��ك��ون��وا جميعا  م��ن م��وم��ب��اي، مل 

داخل املبنى وقت انهياره.

بومبيو يتهم االأوروبيني بعدم بذل اأي 
جهد يف ق�شية العقوبات على اإيران

•• وا�صنطن-وكاالت

اتهم وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو االأوروبيني بعدم القيام باأي 
جهد ملنع جتارة االأ�سلحة مع اإيران عرب رف�سهم دعم قرار وا�سنطن اإعادة 

فر�س العقوبات الدولية على طهران.
وقال بومبيو يف حديث مع �سبكة فوك�س نيوز، “كانت �ستح�سل اأمور كثرية 

لو اأن قرارات جمل�س االأمن الدويل مل يعد العمل بها م�ساء اأم�س«.
واأعلنت وا�سنطن ب�سكل اأحادي اأن عقوبات االأمم املتحدة التي رفعت مبوجب 
االتفاق حول الربنامج النووي االإيراين املربم عام 2015، دخلت جمدداً 
حيز التنفيذ منت�سف ليل اأم�س ال�سبت، حمذرة من “عواقب” على الدول 
غري امللتزمة بها. ولكن دواًل عدة، بينها حلفاء تقليديون لوا�سنطن، راأت اأن 
هذا االإجراء يفتقد لاأ�سا�س القانوين، ال �سيما اأن اإدارة الرئي�س االأمريكي 
دونالد ترامب ان�سحبت ب�سكل اأحادي من االتفاق يف العام 2018، واأعادت 

فر�س عقوبات قا�سية على طهران.
اأي�ساً  واأكد بومبيو  املوقف،  التنديد بهذا  اإىل  االأوروبيون ومو�سكو  و�سارع 
اأنه دون هذه املبادرة لكانت طهران ا�سرت “اأ�سلحة ودبابات واأنظمة دفاع 
يف  اإلينا  ين�سموا  مل  “واالأوروبيون  واأ�ساف  اأ�سابيع«.  ب�سعة  خال  جوي 
“يف جمال�سهم اخلا�سة”  االأوروبيني يقدمون  اأن  موؤكداً  الق�سية”،  هذه 
دعمهم لوا�سنطن، وقال “هم يعلمون اأننا على حق، اآ�سفاً لكنهم مل يبذلوا 
اأي جهد«. وندد الوزير االأمريكي باآثار القرار االأوروبي، م�سرياً على �سبيل 
املثال اإىل الو�سع يف لبنان، وقال بومبيو “اجلميع يريد اأن يكون لبنان يف 
�سهر  قبل  ماأ�سوياً  انفجاراً  �سهد  الذي  البلد  اإىل  اإ�سارة  يف  اأف�سل”،  و�سع 
التي  االأ�سلحة  “هذه  اأ���س��اف  ولكنه  واقت�سادية.  �سيا�سة  اأزم��ة  يف  ويغرق 
�ستبيعها اإيران �ست�سل اإىل اأيدي حزب اهلل و�ستجعل احلياة اأ�سواأ بالن�سبة 
الرئي�س  اإىل  خا�س  ب�سكل  االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  واأ�سار  للبنانيني”، 

الفرن�سي اإميانويل ماكرون.

بعد تفعيل »�شناباك«.. وا�شنطن ت�شتعد لفر�س عقوبات على داعمي طهران
•• وا�صنطن-وكاالت

دونالد  االأم��ريك��ي  الرئي�س  ي�سدر 
اأمرا تنفيذيا ي�سمح بفر�س  ترمب 
ع����ق����وب����ات ع����ل����ى االأط�������������راف غري 
اإيران  مع  تتعامل  التي  االأمريكية 
اأي���ام م��ن االإع����ان ع��ن تفعيل  بعد 

اآلية “�سناباك«.
وك���ان���ت ال����والي����ات امل���ت���ح���دة اأك����دت 
اأم�س االأول االأحد اأن اإيران متتلك 
م����واد مت��ك��ن��ه��ا م���ن ���س��ن��اع��ة قنبلة 
نووية نهاية العام، فيما اأعلنت عن 
�سخ�ساً   24 على  ع��ق��وب��ات  توقيع 
اإيران  بربنامج  عاقة  على  وكياناً 

النووي.
وك�����س��ف م�������س���وؤول اأم����ريك����ي كبري 
اأم�س االأول االأحد عن اأن وا�سنطن 
اأك���رث من  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات  �ستفر�س 
����س���ارك���وا يف  24 ���س��خ�����س��اً وك���ي���ان���اً 
وال�ساروخية  ال���ن���ووي���ة  ال���ربام���ج 

واالأ�سلحة التقليدية االإيرانية.
اإن  امل���������س����وؤول االأم������ريك������ي  وق�������ال 
اإي������ران رمبا  اأن  ت��ع��ت��ق��د  وا���س��ن��ط��ن 
متلك مواد ان�سطارية تكفي ل�سنع 

قنبلة نووية بحلول نهاية العام.
االأم���ريك���ي،  ال��رئ��ي�����س  اأن  واأو����س���ح 
دون����ال����د ت����رم����ب، ���س��ي�����س��در اأم������راً 
الأمريكا  ي�سمح  االث��ن��ني،  تنفيذياً، 

الربيطاين  ال��ن��ق��ل  وزي�����ر  وق�����ال 
جرانت �ساب�س ل�سبكة �سكاي “من 
حرجا  و���س��ع��ا  ن�سهد  اأن��ن��ا  امل��وؤك��د 
ومن   ... ال�����س��ب��اح  ه����ذا  ل��ل��غ��اي��ة 
باأ�سابيع  م��ت��اأخ��رون  اأن��ن��ا  الوا�سح 
اأخرى  ن��راه يف مناطق  قليلة عما 

من اأوروبا«.
اأن نفعل  املهم  “من  �ساب�س  وتابع 
ك���ل م���ا يف و���س��ع��ن��ا ل��ن��ت��م��ك��ن نوعا 
م���ا م���ن م��واج��ه��ة ه���ذا االأم�����ر ... 
فيهم  مبن  اآخ��ري��ن  من  و�سن�سمع 
اخلطوات  ع���ن  ال��������وزراء  رئ��ي�����س 

التالية املقرحة«.
وقال كري�س ويتي، كبري م�سوؤويل 
ال�سحة يف احلكومة الربيطانية، 
بريطانيا  يف  امل���ر����س  ت��ف�����س��ي  اإن 
واإن  االجت��اه اخلطاأ”،  “ي�سري يف 
يف  “بنقطة حا�سمة”  الباد متر 

التعامل مع اجلائحة.
البيانات  “نبحث  وي���ت���ي  وت���اب���ع 
التي ميكننا من  الطريقة  ملعرفة 
تف�سي  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  خ��ال��ه��ا 
مو�سم  دخ������ول  ق���ب���ل  ال���ف���ريو����س 

ال�ستاء املليء بالتحديات«.
الناجمة  الوفيات  اإج��م��ايل  ويبلغ 
عن كورونا يف بريطانيا 41777 
اأوروبا  يف  االأع��ل��ى  احل�سيلة  وه��ي 

واخلام�سة على م�ستوى العامل.
مدريد  م��ن��ط��ق��ة  وت�������س���دد  ه�����ذا   
تف�سي  ملكافحة  ال�سحية  القيود 
من  و�ستطلب  كوفيد-19  وب���اء 

���س��ك��ان��ه��ا ال��ب��ال��غ ع���دده���م حواىل 
منازلهم  يف  “البقاء  األ���ف   200
تقرب  ف��ي��م��ا  الوقت”  م��ع��ظ��م 
الواليات املتحدة من اجتياز عتبة 
200 األف وفاة بفريو�س كورونا.

البلد  املتحدة  الواليات  زال��ت  وما 
بالوباء  العامل  يف  ت�سررا  االأك��رث 
وفاة   199474 ت�سجيلها  م��ع 
البيانات  الأح��دث  وفقا  االآن  حتى 
ال�سادرة عن جامعة جونز هوبكنز 

ليل االأحد االثنني.
اأك�����رث ال����دول  ويف ال���ه���ن���د، ث����اين 
اأعيد  كوفيد-19،  بوباء  ت�سررا 
ف���ت���ح ����س���ري���ح ت������اج حم�����ل ال�����ذي 
ال�سياحية  املعامل  اأب��رز  يعترب من 
يف ال���ع���امل، ب��ع��د ���س��ت��ة اأ���س��ه��ر من 
االإغاق رغم ت�سجيل عدد متزايد 

من االإ�سابات اجلديدة.
اإ�سبانيا  ك�����س��ف��ت  اأوروب�����������ا،  ويف 
اجلمعة عن فر�سها قيودا م�سددة 
على حرية التنقل �ستطال حواىل 
منطقة  يف  ���س��خ�����س  األ�����ف   850
م����دري����د اع����ت����ب����ارا م����ن االث���ن���ني، 
اخلروج  م��ن  يتمكنوا  ل��ن  بحيث 
من اأحيائهم اإال الأ�سباب �سرورية 
زيارة  او  العمل  اىل  التوجه  مثل 
اىل  اأوالده��������م  ن��ق��ل  اأو  ال��ط��ب��ي��ب 

املدار�س.
التنقل  من  املقابل  يف  �سيتمكنون 
بالطريقة  احل���ي.  داخ���ل  ب��ح��ري��ة 
ن��ف�����س��ه��ا، ���س��ي��ح��ظ��ر ال���دخ���ول اىل 
االأ�سباب  ل��ه��ذه  اإال  امل��ن��اط��ق  ه���ذه 

اال�سا�سية.
وتو�سي ال�سلطات املحلية ال�سكان 
غالبية  م��ن��ازل��ه��م  يف  “بالبقاء 
االأم���ر  اأن  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع  الوقت” 
لي�س حجرا منزليا كما ح�سل يف 

اأغ�سط�س/اآب .
الدكتور  اأطلقها  تغريدة  يف  وجاء 
م�ست�سفى  م��دي��ر  اأب��ي�����س  ف��را���س 
رف�����ي�����ق احل�������ري�������ري اجل����ام����ع����ي، 
يف  تقف  التي  احلكومية  املوؤ�س�سة 
الت�سدي  االأول يف معركة  ال�سف 
لكوفيد-19، “اأرقام كورونا كانت 
�سادمة. االرتفاع يف عدد احلاالت 
لي�س  واإن  متوقعا  ك��ان  اجل��دي��دة 

بهذه الوترية«.
اجلهاز  ج�������ّراح  اأب����ي���������س،  وت����اب����ع 
52 عاما والذي  اله�سمي البالغ 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني خال  ك�������س���ب ث���ق���ة 
“لكن  كوفيد-19،  ج���ائ���ح���ة 
االرت��ف��اع احل��اد يف ع��دد الوفيات، 
العمر،  م��ن   18 يف  ���س��اب  وم��ن��ه��ا 
ه���ذا اخل���رب ك���ان ق��ا���س��ي��ا. م���ا هي 
الياأ�س  امل���ط���ل���وب���ة؟  ال���ف���ع���ل  ردة 
العمل  م��ن  ف��امل��زي��د  ب��خ��ي��ار،  لي�س 

اأمامنا«.
اآالف  جت����ّم����ع  ا�����س����رائ����ي����ل،  ويف 
امل���ت���ظ���اه���ري���ن م�������س���اء االأح��������د يف 
رئي�س  برحيل  للمطالبة  القد�س 
املّتهم  نتانياهو  بنيامني  ال���وزراء 
وب�سوء  ف�����س��اد  ب��ق�����س��اي��ا  ق�����س��ائ��ي��ا 
التي  كوفيد-19  اأزم������ة  اإدارة 
اإغاق  يف  اجلمعة  الباد  اأدخ��ل��ت 

تام جديد.
الرخي�س  ال��ت��ظ��اه��رة  وُم��ن��ح��ت 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن االإغ�����اق التام 
ي��ق��ّي��د حركة  امل���ف���رو����س وال������ذي 
الرفيه  الأغ��را���س  االإ�سرائيليني 
���س��م��ن ن���ط���اق ك��ي��ل��وم��ر واح����د، 
بينما يّت�سع هذا النطاق الأغرا�س 
اإذا  اأو الذهاب اإىل العمل  ع  التب�سّ

كانت وظائفهم م�سّنفة اأ�سا�سية.
اإ�سرائيل  يف  االإ���س��اب��ات  وت�����س��ّج��ل 

الربيع.
يف  ال�سبت  م�����س��اء  �سان�سيز  وق���ال 
معطيات  “نرى  متلفزة  مقابلة 
تثري قلقنا الن عدد احل��االت )يف 
امل�ستوى  �سعفي  ي�سكل  م��دري��د( 
التي  احل�������االت  وع������دد  ال���وط���ن���ي 
اأ�سعاف”  امل�ست�سفى ثاثة  تدخل 

املعدل العام.
واأ�ساف “لكنني ال اأفكر يف فر�س 

عزل تام يف الباد«.
وتابع “من ال�سحيح اأنه ال ميكننا 
الفريو�س  الن  ب����اب  اأي  اإغ������اق 
لكنني  م����ع����روف،  غ����ري  ب��ال��ط��ب��ع 
االدوات  ل��دي��ن��ا  ب����ات  ان����ه  اأع��ت��ق��د 
وتغيري  اح�����ت�����واء  م����ن  ل��ل��ت��م��ك��ن 

منحنى” العدوى.
من جهتها قالت املمر�سة بيتانيا 

“لدينا  عاما   31 البالغة  برييز 
اال�ستهزاء  ي���ج���ري  اأن�����ه  ان��ط��ب��اع 
اىل  التوجه  موا�سلة  ميكننا  بنا: 
العمل يف مناطق اأخرى ال تخ�سع 
حلجر مع خماطر زيادة العدوى، 
بع�سنا  ن��ع��دي  اأن  اأي�����س��ا  وميكننا 

البع�س داخل منطقتنا«.
يف الواليات املتحدة، ح�سر جنوم 
االأحد  التلفزيونية  امل�سل�سات 
نومهم  اأو  ج��ل��و���س��ه��م  غ����رف  م���ن 
جوائز  توزيع  حفلة  االأح��د  م�ساء 
باأهميتها  ت��ع��ادل  ال��ت��ي  “اإميي” 
جوائز االأو�سكار لل�سا�سة ال�سغرية 
اأعاد  وال��ت��ي  املتحدة،  ال��والي��ات  يف 
“باندمييز”  ت�سميتها  مقدمها 
ب�سبب ال�سياق اال�ستثنائي املرتبط 

باجلائحة.

اأوه����ارا بجائزة  وت��ّوج��ت ك��اث��ري��ن 
اأف�سل ممثلة يف م�سل�سل كوميدي 
ثم  كريك”  “�سيت�س  ف��ي��ل��م  ع��ن 
طبية  ثيابا  ي��رت��دي  رج��ل  منحها 
ال�سخ�سية  للحماية  خم�س�سة 

التمثال الذهبي.
ويف الهند، تخفف احلكومة ب�سكل 
امل�سددة  االإج�����������راءات  ت���دري���ج���ي 
العجلة  اإط�������اق  اإع��������ادة  ب���ه���دف 
الباد  ت�سجيل  رغ��م  االقت�سادية 
100 األف  ح��ال��ي��ا م��ا ي��ق��رب م��ن 

اإ�سابة يومية.
وقال غوتام مينون اأ�ستاذ الفيزياء 
اأ�سوكا  ج��ام��ع��ة  يف  وال��ب��ي��ول��وج��ي��ا 
لوكالة فران�س بر�س متوقعا زيادة 
يف عدد االإ�سابات “يف الهند، لكن 
اأي�����س��ا يف ك��ل اأن���ح���اء ال���ع���امل، بداأ 

االإجراءات  من  بال�سجر  ال�سعور 
عودة  ملواجهة  املفرو�سة  امل�سددة 

انت�سار فريو�س كورونا«.
اأودى الوباء بحياة ما ال يقل عن 
العامل  حول  �سخ�سا   957948
االأول/دي�سمرب  كانون  نهاية  منذ 
وفقا لتقرير اأعدته وكالة فران�س 
ت   11،00 ال�ساعة  االأح���د  بر�س 

غ.
ويبدو الو�سع مقلقا ب�سكل خا�س 
يف ب��ل��ج��ي��ك��ا ح���ي���ث جت�������اوز ع���دد 
األ��ف االأح��د، ويف   100 االإ�سابات 
فرن�سا حيث �سّجلت اأكرث من 10 
غ�سون  يف  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة  اآالف 
24 �ساعة، وكذلك يف لبنان حيث 
ب�سكل كبري  االإ�سابات  ارتفع عدد 
م��ن��ذ ان��ف��ج��ار م��رف��اأ ب���ريوت يف 4 

منذ اأ�سبوعني معّدال هو من بني 
االأع���ل���ى ع��امل��ي��ا، واجل��م��ع��ة اأع����ادت 
ف��ر���س االأغ����اق ال��ت��ام م��ع بداية 
االأع���ي���اد ال��ي��ه��ودي��ة م��ا اأث����ار نقمة 

�سعبية عارمة.
واالإغ�����اق ال���ذي ف��ر���س اجلمعة 
ق����ب����ل �����س����اع����ات م�����ن ب�������دء راأ��������س 
لثاثة  �سيمتد  اليهودية،  ال�سنة 
الغفران  ع��ي��دي  لي�سمل  اأ���س��اب��ي��ع 
املظلة”  اأو  “كيبور”والعر�س 

�سوكوت” اليهوديني.
االأح���د اىل  ت�سارلز  االأم���ري  ودع���ا 
التغري  مل��ك��اف��ح��ة  ���س��ري��ع  حت����رك 
حترك  “بدون  وق�����ال  امل���ن���اخ���ي. 
�سريع وفوري وبزخم وحجم غري 
فر�سة  نخ�سر  ���س��وف  م�سبوقني، 
اإع�����ادة ال��و���س��ع اىل م��ا ك���ان عليه 
اأكرث  م�����س��ت��ق��ب��ل   )...( اأج����ل  م���ن 

ا�ستدامة«.
ال��ع��ر���س الربيطاين  وق���ال وري���ث 
منذ  ترافقنا  البيئية  االأزم����ة  اإن 
مت  ل��ك��ن   )...( ع���دي���دة  ����س���ن���وات 
واأ�ساف  وانكارها”.  ت�سغريها 
اىل  وب�سرعة  االآن  تتحول  “اإنها 
كارثة �ساملة �سوف تقّزم تاأثريات 

فريو�س كورونا«.
والذي  عاما   71 البالغ  واالأم��ري 
اآذار/ يف  كورونا  بفريو�س  اأ�سيب 

املدافعني  اأق���وى  م��ن  يعد  م��ار���س 
امل�ستدامة  ال���ط���اق���ة  م������وارد  ع���ن 

والعمل �سد التغري املناخي.

�لواليات �ملتحدة تقرتب من عتبة 200 �ألف وفاة بكورونا  

بريطانيا تفكر يف عزل عام جديد.. و�شكان مدريد ملزمون مبنازلهم

•• لندن-رويرتز

 يبحث رئي�ش �لوزر�ء �لربيطاين بوري�ش جون�صون 
ملو�جهة  �أخــرى  مرة  �لعام  �لعزل  �إجــر�ء�ت  فر�ش 
وباء  تف�صي  ــرة  وت ت�صارع  مــع  كوفيد-9,  مر�ش 

فرو�ش كورونا �مل�صتجد.
�الإ�صابات  معدالت  يف  �رتفاعا  بريطانيا  وت�صهد 
�جلديدة باملر�ش �إىل ما ال يقل عن �صتة �آالف حالة 
�أ�صبوع,  �أظهرت بيانات من�صورة قبل  يوميا, ح�صبما 
وتتز�يد �أعد�د �مل�صابني �لذين يخ�صعون للعالج يف 
حني  يف  �أيام,  ثمانية  كل  �ل�صعف  �إىل  �مل�صت�صفيات 

ت�صهد عمليات �إجر�ء �لفحو�ش تخبطا.
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التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22 

�إعــــــــــالن
ذ.م.م    احلديدية  للعدد  ال�س�����ادة/امللكي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1027142 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبدالرحيم احمد علي عبدالرحيم احلو�سني ٪51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بوثياكاما فيتيل ا�سرف ٪49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامبادوث �سيتا يانكاندى رافيندران
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بوثياكاما فيتيل ا�سرف

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف توفيق حممد �سالح حممود املرزوقي
التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

فقد �ل�صيد/ �أحمد �صعيد ر��صد �ملن�صوري )�جلن�صية �المار�ت( 
�صهادة �أ�صهم �صادرة من )م�صرف �بوظبي �ال�صالمي( 

بالرقم 10206826
 عدد �ال�صهم 151 �صهما . 

�و   ــاله  �ع �ملــذكــور  للم�صرف  ت�صليمها  يجدها  ممن  �لــرجــاء   
�الت�صال على تلفون رقم  0566262663 م�صكور�.

فقدان �شهادة اأ�شهم

فقد �ل�صيد/ �أحمد �بر�هيم علي ر��صد �لكويتي
 )�جلن�صية �المار�ت( 

بالرقم  �ال�صالمي(  �بوظبي  )م�صرف  من  �صادرة  �أ�صهم  �صهادة 
. �صهما   151 �ال�صهم  عدد    1087973

�و  ــاله  �ع �ملــذكــور  للم�صرف  ت�صليمها  يجدها  ممن  �لــرجــاء   
�الت�صال على تلفون رقم  0509444107  م�صكور�.

فقدان �شهادة اأ�شهم

فقد �ل�صيد/ �أحمد �بر�هيم علي ر��صد �لكويتي
 )�جلن�صية �المار�ت(

 �صهادة �أ�صهم �صادرة من �صركة )بناء �ل�صفن(.
 �لرجاء ممن يجدها ت�صليمها لل�صركة �ملذكورة �عاله �و  

�الت�صال على تلفون رقم  0509444107  م�صكور�. 

فقدان �شهادة اأ�شهم

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  �شبتمرب  2020 العدد 13043 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  �شبتمرب  2020 العدد 13043 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  �شبتمرب  2020 العدد 13043 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  �شبتمرب  2020 العدد 13043 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  �شبتمرب  2020 العدد 13043 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  �شبتمرب  2020 العدد 13043 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  �شبتمرب  2020 العدد 13043 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  �شبتمرب  2020 العدد 13043 

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1048/2020/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : قبولها مو�سوعا والغاء القرار املطعون فيه وال�سادر عن جلنة ت�سوية وحل املنازعات 

التاأمينية )جلنة دبي( يف النزاع رقم 167/2020 تاريخ:2020/6/11 اىل خلروج املطالبة املدعى عليها عن نطاق 
�سمولها بوثيقه التاأمني ملا �سلف بيانه يف هذه الدعوى 

طالب االإعان / 1-�سركة التاأمني العربية ال�سعودية �س.م.ب.م - فرع دبي- �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله: عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري �سفته بالق�سية: وكيل

املطلوب اإعانه :  2-  ا�سف ر�سا حممد ا�سلم -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
 جمهول حمل االقامة 

القرار املطعون فيه وال�سادر  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها قبولها مو�سوعا والغاء  :  قد  مو�سوع االإع��ان 
عن جلنة ت�سوية وحل املنازعات التاأمينية )جلنة دبي( يف النزاع رقم 167/2020 تاريخ:2020/6/11 اىل خلروج 
املطالبة املدعى عليها عن نطاق �سمولها بوثيقه التاأمني ملا �سلف بيانه يف هذه الدعوى. وحددت لها جل�سة يوم 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة  ال�ساعة 8.30 �س يف  املوافق  2020/9/28   االثنني  
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل

مدير الدعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  املدنيه  

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 749/2020/18 عقاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )130786 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12٪ من املطالبة وحتى ال�سداد التام 
طالب االإعان / 1-موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعانه :  1-  امنه توحيد توحيد حميد -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
 جمهول حمل االقامة 

مو�سوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )130786 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من املطالبة وحتى ال�سداد التام.  

وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  2020/10/06  ال�ساعة 08.30 �س بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل . 
مدير الدعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 2665/2017/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )32.552.91( درهم والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  
طالب االإعان / 1-�سركة جمموعة االمارات لات�ساالت )جمموعة االمارات( �س.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعانهم :  1-  راكي�س هاجاري مال داروجا -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه   -  جمهول حمل االقامة 
مو�سوع االإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/12/17 يف الدعوى املذكورة 
اأعاه ل�سالح/�سركة جمموعة االمارات لات�ساالت )جمموعة االمارات( �س.م.ع مبثابة احل�سوري بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )32.552.91( درهم )اثنني وثاثون الف وخم�سمائة واثنني وخم�سون 
درهم وواحد وت�سعون فل�س( والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد متام 
ال�سداد على اال تتجاوز ا�سل املبلغ املق�سي به والزمته امل�ساريف ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماه. حكما 
مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعان �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  املدنيه  

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 1866/2020/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية مبلغ )168.787.14( درهم امل�ستحق 
بذمتها باال�سافة اىل الفوائد القانونية بواقع 12٪ �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد 

الفعلي والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
طالب االإعان / 1-وي�سرن انرنا�سيونال لركيب املواد العازله �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعانه :  1-  �سركة ارمادا للمقاوالت ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه   
  جمهول حمل االقامة 

مو�سوع االإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/7/27 يف الدعوى املذكورة 
تدفع  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  �����س.ذ.م.م  العازله  امل���واد  لركيب  انرنا�سيونال  ل�سالح/وي�سرن  اأع���اه 
للمدعية مبلغ )168.787.14( درهم الفائدة القانونية بواقع 9٪ وذلك من تاريخ اال�ستحقاق تاريخ االنذار 
احلا�سل يف:2019/12/11 وحتى ال�سداد التام والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
-   حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعان 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 90/2020/18 عقاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�سامن واالنفراد للمدعية مببلغ وقدره 

)434552.67( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ اال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة 

طالب االإعان / 1-�سركة تطوير جممع دبي لا�ستثمار ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعانه :  1-  ادفان�سد الدارة املرافق ذ.م.م - فرع دبي -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه   

  جمهول حمل االقامة 
مو�سوع االإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/4/20 يف الدعوى املذكورة 
اأعاه ل�سالح/�سركة تطوير جممع دبي لا�ستثمار ذ.م.م بالزام املدعي عليها االوىل �سركة ادفان�سد الدارة 
بذمتها  ماتر�سد  قيمة  درهم   )434.552.67( ومقداره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  دبي  فرع   - ذ.م.م  املرافق 
حتى تاريخ 2020/1/20 والفائدة عن املبلغ املحكوم به بواقع 9٪ من تاريخ اقامة الدعوى يف:2020/1/30 
وحتى ال�سداد التام والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك 
-   حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعان 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العقاريه  

العدد 13043 بتاريخ 2020/9/22   
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم 207/2020/2205 تنفيذ جتاري  
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/941 اأمر اأداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )368110 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعان : عبدال�سكور يو�سف كوجنو - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعانه : 1- فخر الدين �سابو عارفه بيفي لطيف - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع االإعان : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )368110( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 22/ 09/ 2020  Issue No : 13043
Notification by Publication for Appearance before Case Management, 
In Two Papers, of which either is published in the English Language 

In Appeal No.: 2020/1241 Civil

Based on the Appellant Request: KHALID ADIL ABDALLA KHAMIS 
JUMAA ALMEMARI
 
Against the Appellant: 
1- AHMED ABDALLA AHMED AL HAMMADI, UAE national,
2- SALEEM KAMAL DASURKAR, Indian national. 
3- IMAYAVARAMBAN RANI, Indian national. 
4- MARHABA BUSES RENTAL.
 
You're summoned to appear before Sharjah Federal Court of Appeals Case 
Management Office, either in person or by your legal representative, on Monday, 
corresponding to 28/09/2020, in the aforementioned lawsuit, as an appellee.
Case Manager
Khalil Al Taheri 
Signed & Stamped
Date 15/09/2020

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Sharjah Federal Court of Appeal
Case Management Office

Date 22/ 09/ 2020  Issue No : 13043
Service by publication

In Case No 747/2020/18 Real Estate Summary

Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 128589), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the 
full payment. 
Service Applicant : Ajman Real Estate Corporation (AQAAR) 
Capacity   : Plaintiff 
Notified party  : 1- Liberty Ecosho Arco 
Capacity   : Defendant 

Service Subject:
The applicant filed the case against you, which subject is a claim to order the defendant to pay 
an amount of (AED 128589), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 
12% from the claim until the full payment. 
The hearing of Wednesday 30-09-2020 at 10:00 AM through online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and submit the memos or documents you have to the court at least three days by 
the hearing. 
Case Manager
Nada Abdulqadir Alkhamri

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 22/ 09/ 2020  Issue No : 13043
Service by publication

In Case No 757/2020/18 Real Estate Summary

Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 163858), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the 
full payment. 
Service Applicant : Ajman Real Estate Corporation (AQAAR) 
Capacity   : Plaintiff 
Notified party  : 1- Rakheemzahan Seurouf 
Capacity   : Defendant 

Service Subject:
The applicant filed the case against you, which subject is a claim to order the defendant to pay 
an amount of (AED 163858), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 
12% from the claim until the full payment. 

The hearing of Monday 28-09-2020 at 10:00 AM through online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
submit the memos or documents you have to the court at least three days by the hearing. 
Case Manager
Nada Abdulqadir Alkhamri

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 22/ 09/ 2020  Issue No : 13043
Service by publication

In Case No 18/2020/749 Real Estate Summary

Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 130786), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the 
full payment. 
Service Applicant : Ajman Real Estate Corporation (AQAAR) 
Capacity   : Plaintiff 
Notified party  : 1- Amna Tawheed Tawheed Humaid  
Capacity   : Defendant 

Service Subject:
The applicant filed the case against you, which subject is a claim to order the defendant to pay 
an amount of (AED 130786), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 
12% from the claim until the full payment. 

The hearing of Tuesday 06-10-2020 at 08:30 AM through online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
submit the memos or documents you have to the court at least three days by the hearing. 
Case Manager
Shouq Hamza Mohammed Kambar Albanai

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

فقد املدعو  / راول راينري 
الفلبني     ، م��ان��ي��ت��ى  ك��ام��اي��ا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )8333870EB( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0568174117

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل����دع����و/ وح���ي���د اهلل 
باك�ستان   ، خ���ان  دي���ل  م��ري 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )2741661HT( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0582074120

فقدان جواز �شفر

ك���ا����س���ى   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�سوكرينو  رات�����ن�����ا������س�����ارى 
ان����دون����ي���������س����ا     ، دار����������س���������وم 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )AU487910(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0502687826

فقدان جواز �شفر
�سرييفيف   / امل��دع��و  ف��ق��د 
مالولوى ، بريا�س ، الفلبني   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )P3362484B( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0553032604

فقدان جواز �شفر

ا�سمه اخر   / املدعو   فقد 
بنغادي�س     ، مياه  م��وح��ان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )0363856BK( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0554819304

فقدان جواز �شفر
فقد امل��دع��و  / اح��م��د كوجي 
بنغادي�س  اف���غ���ان�������س���ت���ان   ،
اجل����ن���������س����ي����ة ج����������واز ����س���ف���ره 
)P01210292(  رق�����م 
ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����رث 
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
االفغان�ستانية او اقرب مركز 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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•• عوا�صم-وكاالت

اإنتاج  ا�ستئناف  على  االت��ف��اق  اأث���ار 
ل��ي��ب��ي��ا بني  ال���ن���ف���ط يف  وت�������س���دي���ر 
بقيادة  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س  مم��ث��ل��ي 
امل�سري خليفة حفر، ونائب رئي�س 
معيتيق،  اأح��م��د  الرئا�سي  املجل�س 
انزعاج مع�سكر االإخوان وحلفائهم، 
حماولة  يف  ي���ت���اأخ���روا  مل  ال���ذي���ن 
اإف�ساله، حر�ساً على حماية م�سالح 
ح�ساب  ع���ل���ى  ب����اده����م  يف  ت���رك���ي���ا 

امل�سالح الليبية.
اأم�س  ���س��ادرة  ع��رب��ي��ة  �سحف  ويف   
االث������ن������ني، اأظ������ه������رت ال���ع���ق���وب���ات 
�سركتني  على  االأخ���رية  االأمريكية 
اهلل،  ح��زب  لبنانيتني  حجم مت��دد 
الُبنى  ع��ل��ى  املُ��ح��ك��م��ة  و���س��ي��ط��رت��ه 

التحتية يف لبنان.

�الإخو�ن و�تفاق �لنفط
قالت �سحيفة “العرب” اللندنية، 
لعدد  االأخ����رية  “الت�سريحات  اإن 
م���ن رم�����وز اإخ�������وان ل��ي��ب��ي��ا، حملت 
م�سالح  حماية  على  كبرياً  حر�ساً 
ح�ساب  ع���ل���ى  واأط���م���اع���ه���ا  ت���رك���ي���ا 
وك�س�����فت  الليبي������ة،  امل�����س��ال��������������ح 
لذراعه����ا  اأنقرة  ا�س��تغال  بو�سوح 
�سرعي  غ���ط�����������������������اء  االإ�����س����ام����ي����ة 
نفوذها  وب�سط  ليبيا  يف  لتدخله�����ا 
“بدا  واأ���س��اف��ت  املنطقة”..   على 
ذلك ظاهراً وجلياً من خل�����ال ردود 
الفعل واملواقف التي عرّب عنها رموز 
اإخوان ليبيا، بت�سريحات وتدوينات 
توؤكد يف جمملها اأن تنظيم االإخوان 
وظيفية  اأداة  �سوى  لي�س  امل�سلمني 
غطاء  لتوفري  تركيا  ت�ستخدمها 
�سرعي لتدخلها الفج يف ليبيا الذي 
تو�سعي  م�����س��روع  ���س��ي��اق  ي��ن��درج يف 
لي�سمل  الليبية  اجلغرافيا  يتجاوز 

دول املنطقة«.

�لعبث مب�صالح ليبيا
اخلليج”  “اأخبار  ���س��ح��ي��ف��ة  ويف 
االأيوبي،  عبداهلل  ق��ال  البحرينية، 
والت�سرفات  اخل���ط���وات  “كل  اإن 
ال�سراج،  ح��ك��وم��ة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
ت���وح���ي ب���اأن���ه���ا ع���اق���دة ال���ع���زم على 
وتثبيت  غ���ر����س  اأج�����ل  م���ن  ال��ع��م��ل 
اأقدامها يف ليبيا، مع اأن �ساحيات 
من  ا�ستمدتها  التي  احلكومة  هذه 
ات��ف��اق ال�����س��خ��ريات ان��ت��ه��ت ق��ب��ل 3 
اتفاق  “مبوجب  واأ�ساف  �سنوات«. 
والي�����ة حكومة  ف�����اإن  ال�����س��خ��ريات 
ال�����س��راج ان��ت��ه��ت ف��ل��م ت��ع��د حكومة 
الليبي  ال�سعب  متثل  وال  �سرعية 
ال�سيا�سية  اجل��م��اع��ة  مت��ث��ل  واإمن����ا 
وكذلك  ل���وائ���ه���ا  حت���ت  امل��ن�����س��وي��ة 
االأح������زاب ال��ت��ي ت��ت��ح��ال��ف م��ع هذه 
املرتزقة  م��ن  امل��دع��وم��ة  احل��ك��وم��ة 
الذين جلبتهم تركيا، وبالتايل فاإن 
تقوم  التي  واالتفاقيات  الت�سرفات 
وتوقيعها  برتيبها  احلكومة  هذه 
قانوين  اأ�سا�س  لها  لي�س  تركيا  مع 
حكومة  الأي  م���ل���زم���ة  غ����ري  وه�����ي 
ليبية تنبثق عن اأي اتفاق قادم بني 
اأط��راف االأزم��ة«. وي��رى الكاتب اأن 
ال�سريع  ال��وف��اق��ي  االن��دف��اع  “هذا 
يف االأح�����س��ان ال��رك��ي��ة ل��ن يجلب 
اإىل ليبيا �سوى املزيد من امل�ساعب 
الداخلية وامل�ساكل مع دول اجلوار، 
البحرية  احلدود  تر�سيم  فاتفاقية 
ال��ت��ي وق��ع��ت��ه��ا م���ع ت��رك��ي��ا يف �سهر 
ن��وف��م��رب م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي تتخذ 
للمطالبة  اأر����س���ي���ة  اأن����ق����رة  م��ن��ه��ا 
بحرية  م�������س���اح���ات  يف  ب���احل���ق���وق 

عن  ت���راج���ع���ت  اإذا  اإال  ب��ال��ف�����س��ل، 
اإلغاء  ل�سروط  وخ�سعت  �سروطها 
مداورة احلقائب الوزارية، ومنحت 
امل����ذاه����ب واالأح����������زاب واحل����رك����ات 
والتيارات حق ت�سمية وزراء ال�سمع 

والطاعة«.

»حزب �هلل” ومفاتيح �لدولة
وعلى �سعيد اآخر، اأظهرت العقوبات 
�سركتي  على  االأخ����رية  االأم��ري��ك��ي��ة 
الهند�سية  لا�ست�سارات  “اآر�س” 
واالإمن������اء،  ل��ل��ه��ن��د���س��ة  و”معمار” 

حجم متدد حزب اهلل يف لبنان.
ل�سحيفة  اأمريكية،  م�سادر  اأك��دت 
اأن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  الوطن”  “نداء 
ال�سنوات  يف  “ح�سلتا  ال�سركتني 
موؤ�س�ساتية،  �سرعية  على  املا�سية 
لبنانية  وزارات  م����ن  و�����س����ه����ادات 
احلماية،  ل��ه��م��ا  ت�����س��م��ن  خم��ت��ل��ف��ة 
ملمار�سة  ���س��اح��ي��ات  ل��ه��م��ا  وت��وف��ر 
رقيب،  غ��ري  وم��ن  مفتوحة  �سلطة 
وجت�����ع�����ل م���ن���ه���م���ا ق���������وًة م�����وازي�����ة 
م���ن خالها  ���س��ام��ن��ة  ل��ل��ب��ل��دي��ات، 
�سيا�سياً  ل����ه  ال��ت��اب��ع��ت��ني  ل���ل���ح���زب 
على  املبا�سرة  والهيمنة  ال�سيطرة 
وال�ساحية  وال����ب����ق����اع،  اجل����ن����وب، 
اجلنوبية ب�سكل خا�س وتروج فيها 
“فازت  امل�سدر  وح�سب  اأه��داف��ه��ا«. 
بعقود  العديدة،  اهلل  ح��زب  �سركات 
اأُبرمت  م��ن��اق�����س��ات  ب��ا  ح��ك��وم��ي��ة، 
تقا�سم  ط���اول���ة  ع��ل��ى  ب��ال��را���س��ي 
االأرب��اح، يف وزارات الثنائي ال�سيعي 
والتيار  امل�������ردة  اأي  وح��ل��ف��ائ��ه��م��ا 
الوطني احلر وتعاون وزرائهم مما 

واأعطت  ال����وزارات  مالية  ا�ستنزف 
الدولة  م��ف��ات��ي��ح  اهلل”  ل�”حزب 

و”الداتا” الكافية له لل�سيطرة«.
�سركة  “ُمنحت  امل�����س��در  واأَ����س���اف 
م���ع���م���ار ل��ل��ه��ن��د���س��ة واالإمن����������اء، يف 
اأكرث من  ال�سنوات ال�ست االأخ��رية، 
27 عقداً بتمويل من االأمم املتحدة 
واالحت��������اد االأوروب����������ي ب��ع�����س��ه��ا يف 
مناطق ال ي�سيطر عليها حزب اهلل 
املعلومات  كل  احل��زب  تعطي  ولكن 
التي ميكن اأن ي�ستخدمها عن تلك 
اخلرائط  اإىل  ويدخلها  ال��ب��ل��دات، 
يعزز  ما  التحتية،  والبنى  البلدية 
تغلغل حزب اهلل يف نقاط القوة يف 
ُيكمل  كمن  والبلدات،  املناطق  تلك 
اأحداث  قبيل  ال�سنيورة  ك�سفه  م��ا 
مت���دي���دات  م����ن   2008 اأي�������ار   7
ل�سبكة ات�ساالت حلزب اهلل لدويلة 
ت��ت��ح��ك��م ب���ال���دول���ة وت��ت��ن�����س��ت على 
امل�سادر  واأ���س��اف��ت  ف��ي��ه��ا«.  امل���واق���ع 
ل�”نداء الوطن” اأن �سركات اأخرى 
االأمريكية  القائمة   اإىل  �سُت�ساف 
ال�سوداء من قطاع البناء والتطوير 
بغطاء  واأخ����������رى  م������دين  ب���غ���ط���اء 
اأ�سماء رجال  �ستك�سف مع  م�سيحي 
اأعمال دعموا حزب اهلل يف �سيطرته 

على لبنان.

االأبي�س  ال��ب��ح��ر  ���س��رق  يف  �سا�سعة 
تقوم  “ما  اأن  مو�سحاً  املتو�سط”، 
به هذه ال�سلطة اإمنا ي�سيف املزيد 
من التعقيدات على االأزمة الليبية 
اإىل  ال��و���س��ول  م��ن عملية  وي��ج��ع��ل 
النزاع  اأط����راف  جميع  ير�سي  حل 
االإقليمية  املحاور  عن  ليبيا  ويبعد 
غاية  يف  ع��م��ل��ي�����������ة  ال��دول��ي�����������ة  اأو 
التعقيد، بل من �س�����اأن ذلك كله اأن 
اأي  يعطي  وال  االأزم����ة  ه��ذه  يفجر 
فر�سة اأو اأمل للمحاوالت االإقليمية 
والدولية لك�سر حالة اجلمود التي 

دخلته����ا ه������ذه االأزم������ة«.

م�صطفى �لعر�قي
 وم�صطفى �للبناين

ل��ب��ن��ان يف  اآخ����ر، يتخبط  ���س��ي��اق  يف 
الفرن�سية  امل����ب����ادرة  رغ����م  اأزم����ت����ه، 
الرئي�س  و�سعها  ال��ت��ي  وال�����س��روط 
اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون، وي���وؤك���د وليد 
“ال�سرق”،  �سحيفة  يف  احل�سيني 
اأن تعلم قبل  “كان على فرن�سا  اأنه 
يف  يجري  ما  اأن  مبادرتها،  تقدمي 
لبنان، هو نتيجة ملا جرى يف العراق، 

باحل�سد  املتمثلة  اإي��ران احلديدية، 
�سرعيته  م���ل���ف  ف��ف��ت��ح  ال�����س��ع��ب��ي، 
و�سرعية �ساحه«. وي�سيف الكاتب 
مل�سطفى  ت�����س��م��ح  ل���ن  “اإيران  اأن 
فعله  ما  يكرر  اأن  لبنان  يف  اأديب” 
“لن  ف��اإي��ران  ال��ع��راق  وزراء  رئي�س 
م���ن م�سطفيني  ت��ل��دغ  ب����اأن  ت��ق��ب��ل 
الإيران  بالن�سبة  فلبنان  مرتني”،  
يقبل  ال  ل���ن���ف���وذ  وم�����س��ت��ق��ر  م���ق���ر 
نفوذ  م���ع  ال��ق�����س��م��ة  امل��ن��اف�����س��ة، وال 
م�سيفاً  ال���ك���ات���ب،  ح�����س��ب  اآخر”، 
حمكومة  م����اك����رون  “مبادرة  اأن 

م��ع اخ��ت��اف ال�سلوك االإي���راين يف 
“االإيرانيون  م�سيفاً  البلدين” 
م�سطفى  ع��ل��ى  وواف���ق���وا  ت�ساهلوا 
العراق،  حلكومة  رئي�ساً  الكاظمي 
اأ�سعف  اأن���ه  يعتقدون  ك��ان��وا  حيث 
اأقوى  واأنهم  عليهم،  يتمرد  اأن  من 
قوة،  اأي  بنفوذهم  تع�سف  اأن  م��ن 
ما  فعل  ال��ع��راق��ي  م�سطفى  اأن  اإال 
مل يجروؤ على فعله االآخرون. اأغلق 
اإي���ران و�سوريا،  ح���دود ال��ع��راق م��ع 
م��ان��ع��اً ت��ه��ري��ب ال�����س��اح واالأم�����وال 
ذراع  واجه  اال�سراتيجية.  وال�سلع 

•• تيلدي-اأ ف ب

ك����ان م���دا����س���ا حم��م��د ي��ج��ه��ل اأن 
اأوروبا،  يجتاح  كوفيد-19  وب��اء 
���س��رع يف رح��ل��ت��ه اخلطرة  ع��ن��دم��ا 
الكناري،  ج��زر  اإىل  اإف��ري��ق��ي��ا  م��ن 
له  ع���ائ���ق���ا  ال����وب����اء  مي���ث���ل  مل  اذ 
االأف���ارق���ة  امل��ه��اج��ري��ن  الآالف  اأو 
هذا  اإىل  بكرثة  يتوافدون  الذين 

االأرخبيل االإ�سباين.
وق��ال ه��ذا امل��وري��ت��اين البالغ من 
العمر 16 عاما، يف �ساحة امل�سكن 
املخ�س�س للمهاجرين القا�سرين 
مزارعون  “نحن  تيلدي  بلدة  يف 
واأخ���وت���ي �سغار.  وال�����دي.  وت���ويف 
ا�سطررت  اأت���ي���ت.  ال�����س��ب��ب  ل��ه��ذا 
بحثا  البحر  طريق  من  للمجيء 
عن املال، اإنها خماطرة، لكنها من 

اأجل املال«.
واو�سح ال�ساب الذي و�سل يف اآذار 
ا�ستغرقت  اأن  بعد  املا�سي  مار�س 
نعلم  نكن  “مل  اأ�سبوعني  رحلته 
اإذا كان هناك فريو�س كورونا  ما 

اأم ال«.
والطويل  النحيل  ال�ساب  وي��روي 
القامة، الذي كان يرتدي قمي�سا 
ق��دم حملي،  ك��رة  ح��م��راء لفريق 
اأن  بالفرن�سية  املف�سلة،  ريا�سته 
التي  اأ���س��رت��ه  ه��و م�ساعدة  ه��دف��ه 
قرية  وه��ي  موبيدوغو،  يف  بقيت 
م���وري���ت���ان���ي���ة ����س���غ���رية ت���ق���ع على 

احلدود مع مايل.
�سانتانا،  ن���ع���وم���ي  واو�����س����ح����ت 
للحقوق  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل�����س��ت�����س��ارة 
املتمثل  البديل  “اأن  االجتماعية 
اأ�����س����واأ من  امل���ن���زل  ال���ب���ق���اء يف  يف 
الو�سول اإىل هنا ومواجهة الوباء 
اإن���ه���م ي���خ���ت���ارون اخل���ي���ار االأق����ل 

�سوًءا«.
جزر  اإىل  الهجرة  طريق  ا�ستعاد 
ع�سرات  ���س��ل��ك��ه  ال����ذي  ال���ك���ن���اري، 

بالقرب  ر���س��ده��م  م��ه��اج��ري��ن مت 
قواربهم  ك���ان���ت  اجل����زي����رة.  م���ن 
املخيم،  ب��ج��وار  امل��ه��رئ��ة  امل��ل��ون��ة 
اآثار  وك��ان بع�سها ال ي��زال يحمل 
وبطانيات  ماب�س  م��ن  ال��رح��ل��ة، 
اأع�ساء  قام  و�سولهم،  ولدى   ....
يرتدون  االأح���م���ر  ال�����س��ل��ي��ب  م���ن 
الفريو�س  م���ن  واق���ي���ة  م��اب�����س 
كمامات  واعطائهم  با�ستقبالهم 
اخليم  اإىل  ي���ق���ودوه���م  اأن  ق��ب��ل 
واجراء  ح��رارت��ه��م  درج���ة  لقيا�س 

فح�س الك�سف عن الفريو�س.
ب�سبب احلجر ال�سحي، ال ت�سمح 
خميم  اإىل  ب��ال��و���س��ول  ال�سلطات 

ارغينيغني اأو باالإقامة املوقتة.
م�ساهدة  مي����ك����ن  ذل���������ك،  وم�������ع 
امل���ه���اج���ري���ن وه����م ي���ل���وح���ون من 
�ساطئ  على  جميل  ف��ن��دق  ن��واف��ذ 
يحظى  ال������ذي  م���ا����س���ب���ال���وم���ا����س، 
ال�سياح  ب����ني  ك����ب����رية  ب�����س��ع��ب��ي��ة 
ا�ستقبال  م��راك��ز  وت�سمح  االأمل���ان. 
القا�سرين بخروج ال�سبان للتنزه 
احد  ويف  ال���ك���م���ام���ة.  و����س���ع  م����ع 
م��ت��ن��زه��ات ت���ي���ل���دي، جت��م��ع عدد 
انغام  على  للرق�س  ال�سبان  م��ن 

مو�سيقى اأفريقية.
عام(  ن��ي��اغ��ات )17  دي��ب��ا  ول��ف��ت 
ق���دم م���ن م���ايل يف كانون  ال����ذي 
اأن  اىل  امل��ا���س��ي،  دي�����س��م��رب  االأول 
اآذار مار�س وحزيران  احلجر بني 

يونيو “كان �سعًبا للغاية«.
اأم�سوا  ال��ق��ا���س��ري��ن  اأن  وروى 
وقتهم باألعاب الفيديو و”باللعب 
م�������س���اه���دة  اأو  ال������ف������ن������اء(  )يف 
تلقيهم  اىل  ا�سافة  التلفزيون”، 
خوان  وقال  اال�سبانية.  يف  درو�سا 
اإن��ري��ك��ي ك��وي��ن��ت��ان��ا، ال����ذي يدير 
“ ق����ال يل بع�س  ت��ي��ل��دي  م��رك��ز 
هنا  حجرهم  مت  ال��ذي��ن  ال�سباب 
اأنا هنا منذ ا�سهر عدة ومل اأر اأي 

�سيء يف اإ�سبانيا.

اآالف املهاجرين يف الن�سف الثاين 
والع�سرين،  احل����ادي  ال��ق��رن  م��ن 
ت�سديد  م���ع  ع�����ام،  م��ن��ذ  ن�����س��اط��ه 

الرقابة يف البحر املتو�سط.
اإىل  م���ه���اج���ًرا   5121 وو�����س����ل 
الواقعة بني  الفرة  االأرخبيل يف 
يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون  م��ن  االأول 
عبور  بعد  �سبتمرب،  اأي��ل��ول  و15 
للمحيط  ب���امل���خ���اط���ر  حم���ف���وف 
االأط��ل�����س��ي على م��نت ق���وارب من 
املغرب، الذي يبعد مئة كيلومر، 
ب���ي���ن���م���ا ي����ق����وم ال���ب���ع�������س االآخ������ر 
اأو غامبيا،  ال�سنغال  بالرحلة من 

على بعد حواىل األف كيلومر.
االإقليمية  احل���ك���وم���ة  اف��ت��ت��ح��ت 
يف ج���زر ال��ك��ن��اري، امل�����س��وؤول��ة عن 
ت�سعة  ال��ق��ا���س��ري��ن،  امل��ه��اج��ري��ن 
مراكز ا�ستقبال على عجل ملواجهة 

اكتظاظ االأماكن املعتادة.

يختلطوا  ان  ميكن  “ال  واأو���س��ح 
م��ع اأول��ئ��ك ال��ق��ادم��ني ع��ل��ى منت 
ذلك.  بعد  و�سلت  التي  ال��ق��وارب 
قد تكون هناك اإ�سابات على منت 
اآخر،  اإ���س��اب��ات يف  بينما ال  ق���ارب، 
واإذا جمعناهم كلهم مًعا، ف�ستكون 
يقف  ك��ان  بينما  م�سكلة”،  لدينا 
ارغينيغني يف جنوب  اأم��ام خميم 
ال��ذي ا�ستقبل  دي غ��ران ك��ن��اري��ا، 
امتداد  على  �سخ�س   500 نحو 
فح�س  باجراء  لل�سماح  اي��ام  عدة 

الك�سف عن الفريو�س.
ولفت خوان اأالمو، الذي يبلغ من 
قبالة  ويعي�س  ع��اًم��ا   82 ال��ع��م��ر 
ت�سل  ي����وم  “كل  اأن  اإىل  امل��ي��ن��اء 

ثاثة اأو اأربعة قوارب«.
اأقلت  املا�سي،  االأ���س��ب��وع  ب��داي��ة  يف 
التابعة  ال��ربت��ق��ال��ي��ة  ال�����س��ف��ي��ن��ة 
لاإغاثة البحرية، ب�سكل متوا�سل 

مت ا�ستقبال البالغني، الذين تقع 
احلكومة  عاتق  على  م�سوؤوليتهم 
مغلقة  فنادق  يف  موقًتا  املركزية، 
ب�سبب  ال�����س��ي��اح  ع���دد  لقلة  ن��ظ��را 
للنوم حتت  ا���س��ط��روا  اأو  ال��وب��اء، 
خيمة يف ميناء ارغينيغني، حيث 

ر�سا بهم خفر ال�سواحل.
ك���ورون���ا  ف����ريو�����س  ي���ق���ف  مل  اإذا 
اأنه  اإال  امل��ه��اج��ري��ن،  ام����ام  ع��ائ��ق��ا 
الو�سول،  فعند  ا�ستقبالهم،  عقد 
ي��ج��ب ع���زل اأول��ئ��ك ال��ذي��ن ثبتت 
اإج�������راء فح�س  ب��ع��د  اإ���س��اب��ت��ه��م 
يتم  فيما  الفريو�س،  عن  الك�سف 
حجر االأ���س��خ��ا���س اال���س��ح��اء ملدة 
ي�سكل  ال����ذي  االأم�����ر  ي���وًم���ا،   14

حتديا لوج�ستيا.
االأحمر  ال�����س��ل��ي��ب  رئ��ي�����س  واأق�����ر 
خو�سيه اأنطونيو رودريغيز فريونا 

باأن “الو�سع معقد للغاية«.

ماكرون ُيخفق يف �إنقاذ لبنان من �إير�ن

�شحف عربية: اإخوان ليبيا يخططون الإف�شال اتفاق النفط

الوباء ال يعوق هجرة االأفارقة اإىل جزر الكناري  

ترامب يعلن اجلمعة عن مر�شحها للمحكمة العليا 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

التي  ال�سخ�سية  ا�سم  �سيعلن  اإن��ه  اأم�����س  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي  الرئي�س  ق��ال 
ير�سحها خلافة القا�سية الراحلة روث بادر غين�سبورغ يف املحكمة العليا، نهاية 
قبل  التعيني  على  الت�سويت  ال�سيوخ  جمل�س  على  اأن  م�سددا  احل���ايل  االأ���س��ب��وع 
“�ساأعلن  نيوز”،  “فوك�س  ل�سبكة  ترامب  وق��ال  املرتقبة.  الرئا�سية  االنتخابات 
اأال يكون هناك كثري من  اآمل  ال�سبت ثم يبداأ العمل، لكن  اأو  ال�سخ�سية اجلمعة 
اإىل ما بعد االنتهاء من مرا�سم التاأبني.  اأنه يرغب يف االنتظار  العمل«. واأ�ساف 
فوزه  منذ  العليا  املحكمة  يف  مقعد  ل�سغل  ترامب  يختارها  �سخ�سية  ثالث  وه��ذه 
يف انتخابات 2016، ما منحه الفر�سة لر�سيخ غالبية متيل اإىل املحافظني يف 

املحكمة ل�سنوات عديدة مقبلة على االأرجح. ورف�س الت�سريحات القائلة اإن على 
جمل�س ال�سيوخ االنتظار للت�سويت على ال�سخ�سية املر�سحة اإىل ما بعد االنتخابات 
الرئا�سية يف 3 ت�سرين الثاين نوفمرب التي يواجه فيها الدميوقراطي جو بايدن. 
وقال “الت�سويت النهائي يجب اأن يجري قبل االنتخابات. لدينا مت�سع من الوقت 
الد�ستورية  املحكمة  ق�ساة  عدد  بات  املا�سي  االأ�سبوع  غين�سبورغ  وبوفاة  لذلك«. 
اأ���س��وات، يف  اأربعة  باأربعة مقابل  ق��رارات  ت�سويت على  احتماالت  يثري  ما  ثمانية 
وقت تقرب الباد من انتخابات يعتقد على نطاق وا�سع اأنها �ستكون حامية. وقال 
ترامب “ال نريد احل�سول على تعادل«. واأكد اأن قا�سينت هما اميي كوين باريت 
وباربرا الغوا، من اأبرز االأ�سماء املر�سحة م�سريا اإىل اأن الغوا اأمريكية من اأ�سل 

كوبي وهي من والية فلوريدا التي تعترب ا�سا�سية يف االنتخابات.

•• اأنقرة-وكاالت

تعليق  اأول  االثنني  اأم�س  الركية  الرئا�سة  اأ�سدرت 
اإعان  اأنقرة مع طرابل�س، بعد  ر�سمي على عاقات 
ال�����س��راج نيته  ف��اي��ز  الليبية  ال��وف��اق  رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة 

اال�ستقالة من من�سبه.
وق���ال امل��ت��ح��دث با�سم ال��رئ��ا���س��ة اإب��راه��ي��م ك��ال��ني، اإن 
اتفاقات تركيا وتعاونها مع حكومة الوفاق �ست�ستمر، 

رغم رغبة ال�سراج يف اال�ستقالة.
���س��اب��ق، ق��ال الرئي�س ال��رك��ي رج��ب طيب  ويف وق��ت 
ال�سراج  اإع��ان  من  “منزعجة”  ب��اده  اإن  اأردوغ���ان 
اعتزامه اال�ستقالة، لكن كالني قال اإن الدعم الركي 
بني  الثنائية  واالت��ف��اق��ات  الوطني  ال��وف��اق  حلكومة 

البلدين �ست�ستمر.
واأ����س���اف اأن م�����س��وؤول��ني اأت���راك���ا ق���د ي��ت��وج��ه��ون اإىل 

طرابل�س “خال االأيام املقبلة” ملناق�سة التطورات.
املحلية:  “دميريورين”  اأن��ب��اء  لوكالة  كالني  وق��ال 
ال�سيا�سية،  الفرة  بهذه  املعاهدات  هذه  تتاأثر  “لن 

•• بطني-وكاالت

قال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية ال�سينية وانغ وينبني 
اإن زيارة امل�سوؤول االأمريكي كيث كرات�س لتايوان، ا�ستفزاز 
اال�ستقال  ق���وى  ي�سجع  ق��د  واإج������راء  ل��ل�����س��ني،  ���س��ي��ا���س��ي 

التايوانية.
ونقلت وكالة بلومربغ لاأنباء عن وانغ اأن “ال�سني �ستتخذ 
اإجراءات م�سادة �سد امل�سوؤولني االأمريكيني الذين �ساركوا 

يف هذا اال�ستفزاز ال�سيا�سي«.
بني  ر�سمية  ع��اق��ات  الأي  معار�سته  جم����دداً  وان���غ  واأك����د 

تايوان والواليات املتحدة.
تايوان  اإىل  ك��رات�����س  ال���ب���ارز  االأم���ري���ك���ي  امل��ب��ع��وث  وو����س���ل 

تركيا تو�شح موقفها من »الوفاق« بعد ا�شتقالة ال�شراج

ال�شني تهدد بالرد على زيارة م�شوؤول اأمريكي لتايوان

من  ولي�س  احلكومة  قبل  من  اتخذت  ق��رارات  الأنها 
قبل فرد واحد«.

للميلي�سيات  االأب�����رز  ال����دويل  ال���داع���م  ت��رك��ي��ا  وت��ع��د 
الوفاق  حكومة  حل�س������اب  تعم���������ل  ال��ت��ي  املتطرفة 
اأه��م��ه��ا طرابل�س  ل��ي��ب��ي��ا،  امل�����دن غ����رب  م���ن  ع����دد  يف 

وم�سراتة.
االأ�سلحة  م���ن  ك��م��ي��ات  للميلي�سيات  ت��رك��ي��ا  وت���ق���دم 
اآالف  اإر����س���ال  وال���ط���ائ���رات دون ط���ي���ار، ف�����س��ا ع���ن 
امل��رت��زق��ة م��ن ���س��وري��ا اإىل ط��راب��ل�����س مل�����س��اع��دة قوات 

الوفاق على جبهات القتال.
اإىل  اأ�سابيع  ليبيا تو�سا قبل  النزاع يف  وك��ان طرفا 
وقف الإطاق النار، وانخرطا يف مفاو�سات �سيا�سية 
ال�سراع  اإن��ه��اء  باإمكانية  اأم��ا  اأعطى  مما  املغرب  يف 

املحتدم يف الباد منذ �سنوات.
القاهرة يف عدد من موانئ  القوة  كما مت رفع حالة 
النفط واملن�ساآت التي اعتربت اآمنة، يف خطوة فتحت 
القطاع  يف  االإن��ت��اج  عمليات  ا�ستئناف  اأم���ام  الطريق 

املتوقف.

اخلمي�س املا�سي حل�سور حفل تاأبني الرئي�س الراحل، يل 
لتايوان يف  بارز  اأمريكي  مل�سوؤول  زيارة  تنغ-هوي، يف ثاين 
اإن  اأي�ساً،  املا�سي  اخلمي�س  وان��غ  املتحدث  وق��ال  �سهرين. 
“بكني قدمت احتجاجات ر�سمية” للواليات املتحدة على 

زيارة كرات�س لتايبيه.
من  �سكل  اأي  بح�سم  ال�سني  “تعار�س  املتحدث  واأو���س��ح 
اأ�سكال العاقات الر�سمية بني الواليات املتحدة وتايوان«.

وت�ساعدت حدة التوتر بني ال�سني والواليات املتحدة على 
عدة جبهات على مدار العام املا�سي، يف ظل منازعات بني 
الدولتني على التجارة، وجائحة فريو�س كورونا امل�ستجد، 
اجلنوبي،  ال�سني  بحر  يف  ال�سيني  الع�سكري  وال��وج��ود 

و�سيا�سات بكني يف هونغ كونغ، واإقليم �سينغ يانغ.

رئي�س الوزراء الياباين اجلديد يجري اأول ات�شال مع ترامب
االثنني.  بر�س”،  “اأ�سو�سيتد  وك��ال��ة  اأوردت  م��ا 
التن�سيق  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  “اتفقنا  ���س��وغ��ا:  وت��اب��ع 
اإنه  اأي�سا  ق��ال  ترامب  اأن  �سوغا  وذك��ر  عن كثب”. 
وقال  البلدين.  بني  التحالف  تطوير  زي��ادة  يريد 
فريو�س  ملكافحة  التعاون  على  اتفقا  الزعيمني  اإن 
لكوريا  والنووية  ال�ساروخية  والتهديدات  كورونا، 

ال�سمالية.
اأن  ب��ي��ان  يف  ال��ي��اب��ان��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  وذك�����رت 
ا�ستمرت  التي  مكاملتهما  خ��ال  تعهدا،  الزعيمني 
لفريو�س  لقاحات  تطوير  بالتعاون يف  دقيقة،   25
كورونا، ف�سا عن التحدث عن خماوفهما االأمنية 

االإقليمية.

•• طوكيو-وكاالت

اأجرى رئي�س الوزراء الياباين اجلديد، يو�سيهيدي 
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  م��ع  حم��ادث��ات��ه  اأوىل  ���س��وغ��ا، 
دونالد ترامب، يف مكاملة هاتفية ت�سلط ال�سوء على 

العاقة الوثيقة بني احلليفني.
اليابان  يف  ل��ل��وزراء  ج��دي��دا  رئي�سا  �سوغا  وانتخب 
ا�ستقال  ال��ذي  اآب��ي،  ل�سينزو  خلفا  املا�سي،  االأربعاء 
ثماين  ق��راب��ة  ب��ع��د  �سحته  الع��ت��ال  من�سبه  م��ن 
�سنوات ق�ساها يف احلكم. وقال �سوغا لل�سحفيني: 
“اأخربته )ترامب( اأن التحالف الياباين االأمريكي 
بح�سب  االإقليميني”،  واال�ستقرار  ال�سام  اأ�سا�س 

الق�سايا  يف  ال�سيا�سية  ب��رباع��ت��ه  ���س��وغ��ا  وا���س��ت��ه��ر 
الداخلية، ومل ي�سافر كثريا اإىل اخلارج، ومهاراته 
الدبلوما�سية غري معروفة اإىل حد كبري، رغم ذلك 

يتوقع اأن ي�سري على خطى اآبي.
ويرث �سوغا جمموعة من التحديات الدولية التي 
مواجهة  يف  ال�سني  مع  العاقات  موازنة  تت�سمن 
التجارة  ح��ول  امل�ستمر  ال�سيني  االأم��ريك��ي  ال��ن��زاع 
وغريها من الق�سايا. وقال �سوغا اإن ترامب اأخربه 
اإذا ح��دث �سيء  اأي وق��ت  اأن��ه ميكنه االت�سال به يف 
ما. واأ�ساف: “اكت�سبت الثقة االآن، واآمل يف اإجراء 
ل�سرح موقف  اآخ��ري��ن  ق���ادة  م��ع  حم��ادث��ات هاتفية 

اليابان وتعميق التفاهم والتعاون املتبادلني«.

اليونان ب�شدد ا�شتئناف املحادثات البحرية مع تركيا 
 •• اأثينا-رويرتز

قال �ستيليو�س بيت�سا�س املتحدث با�سم احلكومة اليونانية اأم�س اإن باده ب�سدد ا�ستئناف حمادثات 
مع تركيا ب�ساأن املناطق البحرية. وت�سرك اجلارتان يف ع�سوية حلف �سمال االأطل�سي، وهما على 
خاف �سديد ب�ساأن امتداد اجلرف القاري لكل منهما يف �سرق املتو�سط. واحتدم التوتر ال�سهر 
املا�سي عندما اأر�سلت تركيا �سفينة للتنقيب عن النفط والغاز يف مياه تطالب اليونان بال�سيادة 
عليها. وعادت ال�سفينة اأوروت�س رئي�س مليناء يف تركيا يوم االأحد للخ�سوع ملا و�سفته اأنقرة باأعمال 
وقال  التوتر.  لتهدئة  مبدئية  اإيجابية  خطوة  التحرك  ه��ذا  اليونان  واعتربت  دوري��ة.  �سيانة 
بيت�سا�س لل�سحفيني “نحن على و�سك ا�ستئناف املحادثات اال�ستك�سافية لكن املوعد املحدد لذلك 
اأثينا  امل�ساعر طيبة«. وكانت مناق�سات �سابقة بني  اليونان وتركيا.  يعتمد على كا الطرفني.. 
واأنقرة على تر�سيم حدود املناطق البحرية قد انهارت يف 2016. وقالت و�سائل عام يونانية اإن 

املحادثات اال�ستك�سافية قد تبداأ يف وقت قريب رمبا هذا االأ�سبوع.
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منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم: 335789تاريخ: 2020/09/17

بيانات االأولوية: 
اال�سم: جمعية ال�سارقة التعاونية

وعنوانه: �س.ب. 5435 ، ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة.
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعان، اإدارة وتوجيه االأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي، املعاجلة االإدارية لطلبات ال�سراء، الدعاية 
واالإعان بالطلب الربيدي، ا�ست�سارات االأعمال املهنية، املعلومات واالأخبار عن االأعمال، اإ�ست�سارات يف اإدارة وتنظيم 
االأعمال، امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال، ا�ست�سارات اإدارة االأعمال، اإ�ست�سارات تنظيم االأعمال، االإدارة التجارية لرخي�س 
االأعمال  اإدارة  يف  امل�ساعدة  للم�ستهلكني،  والن�سح  التجارية  املعلومات  تقدمي  باآخرين،  اخلا�سة  واخلدمات  ال�سلع 
التجارية اأو ال�سناعية، امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال التجارية اأو البيع بالتجزئة، عر�س ال�سلع، خدمات بطاقات الوالء، 
الت�سويق، اأبحاث الت�سويق، درا�سات الت�سويق، تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو اإعانية، تنظيم املعار�س التجارية 
اإعانية، عر�س ال�سلع على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، ترويج املبيعات لاآخرين،  اأو  لغايات جتارية 
بحث الكفاالت، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عامة 

الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة، اإدارة وت�سغيل مركز ت�سوق للبيع بالتجزئة.
 Kalba Mall و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمات مركز كلباء باللغة العربية بخط مميز حتتهما كلمات

باللغة االإجنليزية بخط مميز وفوق الكلمات ر�سم لدائرة بها زخارف جلذوع وورق �سجر.
  اال�سراطات: 

اإر�ساله  اأو  االإقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العامات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرا�س  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.
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اإدارة العالمات التجارية
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EAT157732

منوذج �إعالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 150598

 باإ�سم : يونيليفر بي ال �سي
 وعنوانه: بورت �سنايت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2002/06/15 وامل�سجلة حتت الرقم: 150598 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/12/20 وحتى تاريخ: 2030/12/20
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الفجر الريا�ضي

•• ميالنو-وام: 

ال�سابعة  االأوروب��ي��ة  املحطة  �سجلت 
ك���اأ����س �ساحب  ���س��ب��اق��ات  ل�����س��ل�����س��ل��ة 
للخيول  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و 
اأقيمت  ال���ت���ي  االأ���س��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
�سريو يف مدينة  �سان  على م�سمار 
مهمة  جن��اح��ات  باإيطاليا،  ميانو 
احلدث  مل�سرية  جديدة  ومكت�سبات 
الن�سخة  اأج��ن��دة  �سمن  يقام  ال��ذي 

ال� 27 .
واأق��ي��م��ت اجل��ول��ة االإي��ط��ال��ي��ة اأم�س 
من  ك���رمي���ة  رع����اي����ة  حت����ت  االأول 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
"حفظه اهلل" ودعم �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
امل�سلحة وتوجيهات  للقوات  االأعلى 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
وزي�����ر ����س���وؤون ال���رئ���ا����س���ة، ام���ت���داداً 
ال�سيخ  ل���ه  امل���غ���ف���ور  ون���ه���ج  ل����روؤي����ة 
-طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 
ث���راه- الإع���اء اخل��ي��ل العربي  اهلل 
االأ�سيل يف كافة امل�سامري العاملية.

عذبة"  "جازمة  ال��ف��ر���س  وجن��ح��ت 
لل�سباقات  ع��ذب��ه  مل��رب��ط  ال��ع��ائ��دة 
اأحمد  بن  االأمري عبدالعزيز  ملالكه 
بن عبدالعزيز اآل �سعود، من ح�سم 
ال��ق��م��ة االإي���ط���ال���ي���ة وح�����س��د لقب 
ال��ك��اأ���س ال��غ��ال��ي��ة، بعد ���س��راع مثري 

فيه  ���س��ارك��ت  ال���ذي  ال�سباق  �سهده 
مل�سافة  واأقيم  8 من نخبة اخليول 
"جروب  فئة  �سمن  مر،   2000
اأربع �سنوات  2"، للخيول من عمر 
فما فوق، وبلغت قيمة جوائزه 50 

األف يورو.
/ ب��ن��ت  عذبة"  "جازمة  ومت��ك��ن��ت 

املدربة  باإ�سراف  اخلالدية/  جلنار 
الفار�س  وقيادة  برينارد  فرن�سي�س 
هيبتها  فر�س  من  مو�سي  جريالد 
م�سهد  يف  ال�����ق�����وي  وح���������س����وره����ا 
حيث  اللقب،  على  املحتدم  ال�سراع 
ال�سباق  ان���ط���اق���ة  م���ع  ت����واج����دت 
يف م��ق��دم��ة جم��م��وع��ة اخل��ي��ول مع 
اأمواج اخلالدية و�سداون اخلالدية 

ومهداف عذبه، وا�ستمرت باملراقبة 
اآخر  يف  التقدم  فر�سة  حانت  حتى 
التقدم  من  فنجحت  م��ر،   300
ماهرة  بقيادة  كبرية  وق��وة  ب�سرعة 
من الفار�س جريالد مو�سي يف ظل 
اللقب  حل�سم  ق��اده��ا  رائ���ع  ع��ر���س 

مل�سلحتها.
ال�سباق  م�����س��اف��ة  ال��ب��ط��ل��ة  وق��ط��ع��ت 
دقيقة،   2:12:00 ق���دره  ب��زم��ن 
وحلت بعدها الفر�س "فاينج هاي" 
بنت داح�س بفارق ن�سف طول، وجاء 
باملرتبة الثالثة "�سداون اخلالدية" 
الإ�سطبات  اخل��ال��دي��ة  ن�سوان  اب��ن 
اخلالدية العائدة لامري خالد بن 
�سعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلطان 

وذلك بفارق عنق، فيما حل باملركز 
ال���راب���ع م���ه���داف ع��ذب��ه اب���ن عامر 
اخلالدية  اأم�����واج  خ��ام�����س��ا  وج����اءت 

بنت ن�سوان اخلالدية.
ب������االإث������ارة حتى  ال�������س���ب���اق  وح����ف����ل 
االأمتار االأخرية، كما �سهد ت�سليط 
ال���������س����وء االإع������ام������ي االإي�����ط�����ايل 
ا���س��ت��م��راري��ة واه��م��ي��ة تنظيم  ع��ل��ى 
الظروف  ظل  يف  وتوا�سله  احل��دث 
اأب����رز ال�سحف  ال��راه��ن��ة، واه��ت��م��ت 
ال�����س��ب��اق نظرا  ب���ع���ودة  اإي��ط��ال��ي��ا  يف 
امل�ساركة  حتقيق  يف  ودوره  لقيمته 
ال��ك��ب��رية وال��ت��ف��اع��ل امل��م��ي��ز ملاك 
اإيطاليا  يف  العربي  اخليل  وم��رب��ي 
واأوروب��ا، كما �سهد ال�سباق ح�سورا 

التزام  ظ���ل  يف  مم��ي��زا  ج��م��اه��ريي��ا 
ال�سامة  م��ع��اي��ري  ب��اأع��ل��ى  اجل��م��ي��ع 

والتدابري الوقائية.
في�سل  ق�����ام  ال�������س���ب���اق  خ����ت����ام  ويف 
جمل�س  م�������س���ت�������س���ار  ال�����رح�����م�����اين 
اأب���وظ���ب���ي ال��ري��ا���س��ي م�����س��رف عام 
�سل�سلة �سباقات كاأ�س رئي�س الدولة 
و�سعيد  االأ�سيلة،  العربية  للخيول 
اأبوظبي  جم��ل�����س  مم��ث��ل  امل���ه���ريي 
الفائزين  ب���ت���ت���وي���ج  ال����ري����ا�����س����ي، 
بح�سور عبد املنعم ال�سايقي مدير 

مربط عذبة.
الرحماين  من جهته توجه في�سل 
م�ست�سار جمل�س اأبوظبي الريا�سي 
�سباقات  �سل�سلة  على  العام  امل�سرف 

للخيول  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س  ك����اأ�����س 
والتربيكات  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
بن  اح��م��د  ب��ن  عبدالعزيز  ل��اأم��ري 
اآل �سعود، مالك مربط  عبدالعزيز 
الفوز  مبنا�سبة  لل�سباقات  ع��ذب��ه 
عذبه"  "جازمة  ل��ل��ف��ر���س  امل��م��ي��ز 
االإيطالية،  اجل���ول���ة  ���س��ب��اق  ب��ل��ق��ب 
مربط  بنجاح  �سعادته  ع��ن  م��ع��ربا 
�سباقات  يف  الدائم  وت��واج��ده  عذبه 
الكاأ�س الغالية، واأ�سار اإىل اأن الفوز 
ي��ت��زام��ن م���ع اح��ت��ف��االت االإم�����ارات 
 ،90 ال���  ال�سعودي  الوطني  باليوم 
التاريخية  الروابط  مكانة  ويعك�س 
االإمارات  بني  امل�سريية  والعاقات 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  يف  واالأ������س�����ق�����اء 

ال�سعودية.
وق����������ال ال������رح������م������اين: ف�����خ�����ورون 
با�ستمرار الكاأ�س الغالية وح�سادها 
املهمة  وامل���ك���ت�������س���ب���ات  ل���ل���ن���ج���اح���ات 
وم�����ا مي���ي���ز جولة  ج����ول����ة،  ك����ل  يف 
اإيطاليا االهتمام االإعامي الكبري 
والرحيب املميز من احتاد اخليل 
واملنظمني  اإي���ط���ال���ي���ا  يف  ال���ع���رب���ي 
واملاك واملربني وحتى اجلماهري.

م�ساركة  �سهد  ال�����س��ب��اق   : واأ����س���اف 
اخليول،  ون��خ��ب��ة  امل���راب���ط  اأف�����س��ل 
على  ك��ب��رية  ب�سورة  ذل��ك  وانعك�س 
لدى  العاملية  ومكانته  ال�سباق  قوة 
اأ����س���رة اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي��ة يف خمتلف 

دول العامل.

ثاث  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  ن��ال 
االإدارة  ن���ظ���ام  يف  اآي������زو  ����س���ه���ادات 
املتكامل التي جتمع بني نظام اإدارة 
اجلودة )اآيزو 9001( ونظام اإدارة 
)اآيزو  املهنية  وال�سحة  ال�سامة 
البيئية  االإدارة  ونظام   )45001

)اآيزو 14001(.
اأمني  ح���ارب  �سعيد  ���س��ع��ادة  وت�سلم 
عام جمل�س دبي الريا�سي �سهادات 
املنظمة  مت��ن��ح��ه��ا  ال���ت���ي  االآي���������زو 
للموؤ�س�سات  ل��ل��م��ع��اي��ري  ال���دول���ي���ة 
واجلهات التي تطبق وتلتزم مبعاير 
اجلودة، وذلك بح�سور نا�سر اأمان 
اآل رحمة م�ساعد االأمني العام ود. 
حم��م��د االأن�������س���اري م���دي���ر مكتب 
وجميع  اال���س��رات��ي��ج��ي  ال��ت��ط��وي��ر 
مدراء االإدارات واالأق�سام ومنت�سبي 
الدولية  املنظمة  وممثلي  املجل�س 

بال�سرق االأو�سط.

وقال �سعادة �سعيد حارب اأمني عام 
"توا�سل  ال��ري��ا���س��ي:  دب��ي  جمل�س 
اإمارة دبي ح�سد النجاحات بف�سل 
الر�سيدة وحر�سها  روؤية حكومتها 
على جودة اخلدمات املقدمة لكافة 
اأر�سها،  على  واملقيمني  املواطنني 
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  وبح�سول 
ع��ل��ى ه���ذه ال�����س��ه��ادات ف��ه��و يجني 
ث����م����ار اجل����دي����ة واالن���������س����ب����اط يف 
مهمته،  يف  جن��اح��ه  وي��وؤك��د  العمل 
كما يعد ح�سول املجل�س على هذه 
ال�سهادات اجنازا رائعا وفخرا لكل 
و�سيوا�سل  االإم��ارات��ي��ة،  ال��ك��ف��اءات 
العمل لتحقيق مزيدا من  املجل�س 

النجاحات على امل�ستوى الدويل".
املجل�س  "ي�سعى  ح����ارب:  واأ����س���اف 
يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  ب��احل��رك��ة  للنهو�س 
النواحي  خمتلف  م��ن  دب���ي  اإم����ارة 
خ�سو�سا االإدارية، وذلك من خال 

الريا�سي  ال��ع��م��ل  اأ���س�����س  ت��ر���س��ي��خ 
مبا  تطبيقها،  واآل���ي���ات  امل��وؤ���س�����س��ي 
ي�ساهم بتطوير اخلطط والربامج 
االحرايف  االأداء  بتعزيز  الكفيلة 
وتطوير  ال��ري��ا���س��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 
االإداري����ة والفنية،  ك��وادره��ا  ك��ف��اءة 
ومي���ك���ن���ه���ا م������ن ال����ت����ف����او�����س مع 
من  ال��دول��ي��ة  واملوؤ�س�سات  الهيئات 
اأف�سل  تطبيق  اال�ستفادة من  اأج��ل 
يف  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��ع��اي��ري  للممار�سات 

املجاالت الريا�سية".
���س��ع��ادة لوكا�س  اأ����س���اد  م���ن ج��ه��ت��ه 
بلجيان مدير ال�سركة ال�سوي�سرية 
جمل�س  بعمل  ل��ل�����س��ه��ادات  امل��ان��ح��ة 
امل�ستمرة  وج��ه��وده  الريا�سي  دب��ي 
ل���ت���ح�������س���ني ب����ي����ئ����ة ال����ع����م����ل وف����ق 
مبا  املعتمدة  ال��دول��ي��ة  امل��وا���س��ف��ات 
على  املكت�سبات  ت��ع��زي��ز  يف  ي�ساهم 
االإداري،  ال��ع��م��ل  ت��ن��ظ��ي��م  ���س��ع��ي��د 

امل�سجلة  الر�سالة  وذلك من خال 
بالفيديو التي اأر�سلها اإىل املجل�س. 
ومنحت املنظمة الدولية للمعايري 
العديد  اإج��راء  بعد  ال�سهادات  هذه 
ال������زي������ارات وال���ت���دق���ي���ق على  م����ن 
اخلا�سة  واالإج��������راءات  ال��ع��م��ل��ي��ات 
باملجل�س، حيث قام املدققون خال 
االإدارات  ب��زي��ارة جميع  اأي���ام  اأرب��ع��ة 
من  وال��ت��اأك��د  باملجل�س  واالأق�������س���ام 
والعمليات  االإج��������راءات  م��ط��اب��ق��ة 
مع  املجل�س  اإدارات  بها  تقوم  التي 
امل�����س��ت��ن��دات امل��وث��ق��ة امل��ت��واف��ق��ة مع 

املعايري الدولية.
ال�سهادات  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  وح�����س��ل 
ل��������دوره وح���ر����س���ه على  ت���ق���دي���را 
والتزامه  ال��ع��م��ل  اآل���ي���ات  ت��ط��وي��ر 
العاملية  اجل����ودة  ال���دائ���م مب��ع��اي��ري 
مبا يخدم احلركة الريا�سية بدبي 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  ودول���ة 

االآيزو  �سهادات  وت��اأت��ي  ع��ام،  ب�سكل 
املبادرات  �سل�سلة  �سمن  اجل��دي��دة 
االأنظمة  ب���ت���ط���وي���ر  ت��ع��ن��ى  ال���ت���ي 
املجل�س  يتبناها  التي  واملنهجيات 
ويف  امل�ستمر،  التح�سني  �سبيل  يف 
تطوير  على  املجل�س  حر�س  اإط���ار 
املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق  العمل 
ال����ت����ي ت���ت���ن���ا����س���ب م����ع ال���ت���ط���ور يف 
خمتلف جم��االت العمل يف الدولة 
لتحقق  العمل  بيئة  م��ع  وتن�سجم 
للمجل�س  اال�سراتيجية  االأه��داف 
وحلكومة دبي يف جمال جودة بيئة 
للموارد  االأمثل  واال�ستثمار  العمل 
وال����ت����ط����وي����ر م�����ه�����ارات وك�����ف�����اءات 
االأداء  ا�ستمرار  ل�سمان  العاملني، 
وحتقيق  املتميز  العمل  يف  املتميز 

االإجنازات.
وتعرف �سهادة اآيزو 9001 بنظام 
الدولية  واملقايي�س  اجل���ودة  اإدارة 

الدولية  املنظمة  عن  ي�سدر  ال��ذي 
وتت�سمن  )اآي����������زو(،  ل��ل��م��ق��اي��ي�����س 
بامل�سوؤوليات  وا�����س����ح  ت���و����س���ي���ف 
وال�����س��اح��ي��ات م��ن خ���ال النظام 
ال��داخ��ل��ي وال��و���س��ف ال��وظ��ي��ف��ي يف 
اآيزو  �سهادة  ت��ع��رف  كما  املوؤ�س�سة، 

البيئية،  االإدارة  بنظام   14001
كيف  ي�سف  الذي  املعيار  وتت�سمن 
حجم  اأي  م��ن  موؤ�س�سة  الأي  ميكن 
يف  ف��ع��ال  بيئية  اإدارة  ن��ظ��ام  و���س��ع 
م��ك��ان��ه. وال��ت��ي مت ت��ق��دمي��ه��ا الأول 
تعرف  فيما   ،1996 �سنة  يف  م��رة 

اإدارة  بنظام   45001 اآيزو  �سهادة 
ال�سامة وال�سحة املهنية، ويهدف 
هذا النظام اإىل احلد من االإ�سابات 
واالأم����را�����س امل��ه��ن��ي��ة، مب���ا يف ذلك 
البدنية  ال�����س��ح��ة  وح��م��اي��ة  ت��ع��زي��ز 

والعقلية للعاملني يف اأي جمال.

•• دبي-وام:

نظمت موؤ�س�سة االأوملبياد اخلا�س بالتعاون مع احتاد االمارات لبناء االأج�سام 
حول  للمدربني  افرا�سية  دورة  ال��ق��ادة،  اإع���داد  مركز  و  البدنية  اللياقة  و 
ريا�سة القوة البدنية من منظور العودة االآمنة لاأن�سطة الريا�سية و ذلك 
�سمال  و  االأو���س��ط  بال�سرق  اخلا�س  لاأوملبياد  االإقليمية  الرئا�سة  برعاية 

اأفريقيا.
جرى تنظيم .. بنظام التدريب عن بعد عرب برنامج "زووم " �سمن التعاون 
العامة  للهيئة  التابع  القادة  اإع��داد  االأوملبياد اخلا�س و مركز  امل�سرك بني 
اأهمية  ب�ساأن  املجتمع  اأف��راد  تثقيف  و  الريا�سية  املعرفة  لتنمية  للريا�سة 

الريا�سة التي تعترب اأ�سلوباً مثالياً للحياة.
ب�سكل  و مدربة  1034 مدربا  يومني مب�ساركة  م��دار  على  ال��دورة  اأقيمت 
داخل  م��ن  م��درب��ا   347 م�ساركة  الت�سجيل  اح�سائيات  واأظ��ه��رت  مبا�سر 

الدولة و 687 من خارجها.
و تنوعت جن�سيات امل�ساركني بواقع 31 جن�سية خمتلفة ما يوؤكد اأهمية تلك 
الدورات فى ن�سر املعرفة و الثقافة الريا�سية املتخ�س�سة بجميع دول منطقة 
اإعداد  مركز  و  اخلا�س  االأوملبياد  وحت��ول  اأفريقيا  �سمال  و  االأو�سط  ال�سرق 

القادة اإىل من�سة من اأهم املن�سات االفرا�سية لتاأهيل و تطوير املدربني.
الريا�سية  االأن�سطة  ممار�سة  ق��واع��د  ح��ول  حما�سرة  االأول  ال��ي��وم  ت�سمن 
االآم��ن��ة داخ���ل ���س��االت ال��ت��دري��ب و االج����راءات االإح���رازي���ة ال���ازم اتباعها 
قدمها حممد �ساهني احلو�سني رئي�س اللجنة الفنية باحتاد االمارات لبناء 
االأج�سام و اللياقة البدنية فيما قدم ابراهيم عبداهلل جا�سم احلكم الدويل 
رئي�س حكام القوة البدنية باحتاد االمارات لبناء االأج�سام و اللياقة البدنية 
البطوالت  تنظيم  اأ�س�س  و  البدنية  ال��ق��وة  م�سابقات  ق��ان��ون  ع��ن  حما�سرة 

باالحتاد الدويل.
مدرب  البدنية  القوة  لريا�سة  العاملي  البطل  الظاهري  جمعة  عمر  وق��دم 

املنتخب الوطني للقوة البدنية يف اليوم الثاين حما�سرة عن اأ�س�س و قواعد 
انتقاء العبى القوة البدنية و مبادىء تدريب الاعبني . و اأختتمت الدورة 
ونظام  االأداء،  وقانونية  اخلا�س  االأوملبياد  يف  الر�سمية  الرفعات  مبحا�سرة 
امل�سابقات قدمها الدكتور عبداحلميد �سالح االأ�ستاذ امل�ساعد بكلية الربية 
الريا�سية للبنني جامعة حلوان امل�سرية املحا�سر املعتمد باالأوملبياد اخلا�س 
املدير الفني ملنتخب االأوملبياد اخلا�س لرفع االثقال. جدير بالذكر اأن ريا�سة 
القوة البدنية تعد اإحدى الريا�سات ال�سيفية الر�سمية باالأوملبياد اخلا�س 
الدويل و �سبق ملنتخب االمارات للقوة البدنية لاأوملبياد اخلا�س امل�ساركة فى 
بطولة العامل للقوة البدنية التى ا�ست�سافتها اإمارة دبي فى نوفمرب 2019 
و كان االحتاد الدويل للقوة البدنية اآنذاك قد قرر ال�سماح مب�ساركة اأ�سحاب 
الهمم من االأوملبياد اخلا�س يف فئة خا�سة لهم اأثناء البطولة وهو ما ت�سعى 
الريا�سية  االأو���س��اط  يف  ن�سره  اإىل  االإم���ارات���ي  اخل��ا���س  االأومل��ب��ي��اد  موؤ�س�سة 
الهمم من  اأ�سحاب  دمج  و  فعلية  ب�سورة  الريا�سي  الدمج  تفعيل  اأجل  من 

العامة  الهيئة  املعتمدة لدى  املحلية  البطوالت  الذهنية يف  التحديات  ذوي 
للريا�سة و عدم ف�سل الفعاليات الريا�سية الأ�سحاب الهمم حتقيقاً لاأهداف 
منح  اإىل  والرامية  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  اال�سراتيجية حلكومة 
فر�س متكافئة جلميع اأفراد املجتمع و دمج اأ�سحاب الهمم يف املجاالت كافة 
اخلا�س  باالأوملبياد  امل�سابقات  و  االألعاب  عام  الفوىل مدير  �سريف  اأ�ساد  و   .
االقليمي بالتعاون بني االأوملبياد اخلا�س االماراتي و احتاد بناء االأج�سام و 
اللياقة البدنية و الذى اأ�سفر عن تنظيم الدورة االفرا�سية املتميزة والتي 
�سمت حماور مهمة حول ريا�سة القوة البدنية لاأوملبياد اخلا�س و �سملت 
ت�سليط ال�سوء على االإجراءات االحرازية الازم اتباعها و املرتبطة بعودة 
الن�ساط الريا�سى للقوة البدنية، و ال�ساالت الريا�سية باالأندية و املراكز. 
االأوملبياد  موؤ�س�سة  تقدمها  التى  اجلهود  و  الريا�سى  احل��راك  حالة  وثمن 
بالقطاع  للعاملني  الفني  و  املهني  التطوير  جم��ال  فى  االم��ارات��ي  اخلا�س 

الريا�سي الأ�سحاب الهمم باالأوملبياد اخلا�س.

جمل�س دبي الريا�شي ينال 3 �شهادات 
اآيزو يف نظام االإدارة املتكامل

تعاون بني االأوملبياد اخلا�س و االإمارات لبناء االأج�شام لتطوير مهارات املدربني

»جازمة عذبة« تك�شب قمة اإيطاليا وتتوج بطلة 
لكاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية

االحتاد االإماراتي 
للكاراتيه ينظم 

دورة للحكام 
 

•• دبي-الفجر

للكاراتيه  االإم��ارات��ي  االحت���اد  نظم 
دورة للحكام اجلدد بنظام االت�سال 
 20 فيها  بعد" �سارك  "عن  املرئي 

حكما. 
ووج����ه ال���ل���واء ن��ا���س��ر ع��ب��د ال����رزاق 
ال�������رزوق�������ي رئ����ي���������س االحت������ادي������ن 
للكاراتيه  واالآ����س���ي���وي  االم����ارات����ي 
ال���دويل  ل���احت���اد  االأول  وال��ن��ائ��ب 
امل�����س��ارك��ني ل��ا���س��ت��ف��ادة م���ن تلك 
ال���دورات واالط��اع منها على اآخر 
ا�ستعدادا  ال��ت��ح��ك��ي��م،  م�����س��ت��ج��دات 

للمناف�سات املحلية املقبلة.
وتابع: اإن الدورة تاأتي �سمن اأن�سطة 
احت���اد االإم������ارات ل��ل��ك��ارات��ي��ه املعلن 
املبذولة من  اإط��ار اجلهود  عنها يف 
احلكام  م�ستوى  لتطوير  االحت���اد 
�ستتوا�سل  ال����دورات  اإن  ب��ال��دول��ة. 
طوال الفرة القادمة، كما �سيختتم 
اكتوبر  �سهر  اآخر  ال��دورات  برنامج 
ل�����س��ق��ل وت�����س��ن��ي��ف احلكام  ال���ق���ادم 
اإط��ار اال�ستعداد  القدامى وذلك يف 

للمو�سم الريا�سي اجلديد.
نظرية  حما�سرات  ال���دورة  �سملت 
والتطبيق العملي لقانون التحكيم 
ال�����دويل ل��ل��ك��ارات��ي��ه، وق����دم احلكم 
ال��زع��اب��ي حما�سرة  ال����دويل ج��اب��ر 

نظرية يف قانون حتكيم 
الدويل  احلكم  وعاونه  الكوموتيه 
عملي،  ب�������س���رح  ب��ل��ح�����س��ن  حم���م���د 
قانون  ب�����س��رح  ال������دورة  واخ��ت��ت��م��ت 
الدويل  احل��ك��م  م��ن  ال��ك��ات��ا  حتكيم 

حممد عزازي. 
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•• دبي -وام:

ال��ع��ا���س��ف��ة يف فر�س  جن��ح��ت ه��ج��ن 
الرئي�سي  ال�����س��وط  ع��ل��ى  �سيطرتها 
امل�سمر  ق��اد  اأن  بعد  املحليات  للبكار 
اىل  "ال�ساهينية"  ال���ه���ايل  غ��ي��اث 
 9:32:9 ق�����دره  ب���زم���ن  ال�������س���دارة 
حتديا   14 اإف���ت���ت���اح���ي���ة  يف  دق����ائ����ق 
لهجن ال�سيوخ يف �سن الثنايا و التي 
اأقيمت يف ميدان املرموم �سباح اأم�س 
"�ساهني"  ت�سدر  وباملقابل  االث��ن��ني 
ل��ه��ج��ن ن��د ال�����س��ب��ا ال��ث��ن��اي��ا اجلعدان 
بقيادة  الثالث  ال�سوط  يف  املحليات 
وقدره  بتوقيت  �سامل  �سعيد  امل�سمر 

دقائق.  9:39:0
واإحتاجت "ال�ساهينية" لتوقيت قدره 
م�سافة  لتقطع  دق��ائ��ق   9:29:3

6 كيلومر وت�سجل  البالغة  ال�سباق 
نامو�س ال�سوط الثاين للثنايا البكار 
با�سم  االف�سل  والتوقيت  املهجنات 
ال�سوط  و����س���ه���د  ال��ع��ا���س��ف��ة  ه���ج���ن 
اجلعدان  للثنايا  واملخ�س�س  الرابع 

املهجنات ظهورا قويا لهجن االأمري 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ���س��ع��ود ب��ن ن��اي��ف اآل 
حمد  را�سد  امل�سمر  ق��اد  حيث  �سعود 
بزمن  ال�����س��دارة  اإىل  "اليف"  حلفان 

بلغ 9:44:6 دقائق.

••  عمان-الفجر

باالهتمام  حب�س  روب���ي  االأردن���ي���ة  ال�سلة  ك���رة  الع��ب��ة  ط��ال��ب��ت 
ذلك على  ينعك�س  اأن  اأج��ل  ب�سكل عام من  املنطقة  باللعبة يف 

تطويرها بني الاعبات يف االأردن. 
وقالت حب�س يف مقابلة مع موقع االحتاد الدويل لكرة ال�سلة 
على �سبكة االنرنت: يف حال اأردنا تطوير كرة ال�سلة الن�سائية 
املنطقة  م�ستوى  على  العمل  ال�سروري  من  فاإنه  االأردن،  يف 

ككل لرفع �سقف التحدي من اأجل اإلهام اجليل املقبل وحتقيق 
االأهداف املطلوبة. 

وتابعت: اإن املناف�سات املحلية تطورت كثريا يف االأعوام االأخرية 
املناف�سات  ال��ت��ي ح�����س��ل��ت ع��ل��ى م�����س��ت��وى  ال��ت��غ��ي��ريات  ب��ف�����س��ل 
اإ�سافة  االع��ام،  و�سائل  واهتمام  اأجنبيات  العبات  وم�ساركة 
الافت  واحل�����س��ور  اخل��ا���س  ملعبه  على  ف��ري��ق  ك��ل  لعب  اإىل 

جلماهريه. 
وتعترب حب�س واحدة من اأف�سل العبات كرة ال�سلة يف االردن 

واآ�سيا، وهي زوجة العب املنتخب الفل�سطيني �ساين �سكاكيني.  
امل�سابقات  التي حققها يف  وتعرب حب�س عن فخرها بااللقاب 
اآ�سيا  غ��رب  ب��ط��والت  يف  ب��اده��ا  متثيلها  ع��ن  ف�سا  املحلية، 
اأردنية  ريا�سية  باأنني  بالفخر  اأ�سعر  ال��ق��اري��ة:  وال��ب��ط��والت 
بادي  متثيل  ه��ديف  خمتلفة.  مناف�سات  يف  ب��ادي  وبتمثيل 
االأردنية  ال�سلة  ك���رة  ع��ن  وم�����س��رق��ة  م�سرفة  ���س��ورة  وع��ك�����س 
الن�سائية. اآمل اأن اأ�ساهم بتطوير اللعبة على ال�سعيد املحلي 

من اأجل الو�سول اإىل املناف�سات اخلارجية. 

•• ال�صارقة-الفجر 

للكاراتيه،  ال�������س���ارق���ة  ن������ادي  ت�����وج   
على  العام  الرتيب  يف  االأول  باملركز 
�سل�سلة  واالأن��دي��ة، يف  ال��دول  م�ستوى 
كاتا  للكاراتيه  الرابعة  العامل  بطولة 
التي  وجماعي"  "فردي  وك��وم��ي��ت��ي��ه 
تقام عن ُبعد، واأقيمت يف الفرة من 

اجلاري. �سبتمرب   19 اإىل   9
23 ميدالية  ال��ن��ادي  اأب��ط��ال  واأن��ت��زع 
البطولة،  �سدارة  يف  و�سعتهم  ملونة 
منها 7 ميداليات ذهبية و8 ميداليات 
ف�سية ومثلها برونزيات، يف البطولة 
التي تناف�س فيها 138 نادياً ميثلون 
51 دولة حول العامل لي�سل اإجمايل 
الاعبني امل�ساركني فيها 575 العباً 

والعبة.
ويعترب نادي ال�سارقة، النادي الوحيد 
املمثل للدولة يف هذه البطولة، وجنح 
فريق  اأول  باعتباره  ب�سمته  و�سع  يف 
ي�سارك  الدولة  اإماراتي على م�ستوى 
يف م�سابقات الكاتا جماعي وم�سابقات 

الكوميتيه فردي عن ُبعد.
العباً   17 ب����  ����س���ارك  ال����ن����ادي  وك�����ان 
العمرية،  الفئات  والعبة من خمتلف 
الكاتا  م�����س��اب��ق��ات  ك���اف���ة  يف  ����س���ارك���وا 
امللك  اأب��ط��ال  وا�ستطاع  والكوميتيه، 
اأوملبيني  والعبني  اأبطال  مقارعة  من 
نظمتها  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ���س��ارك��وا 
�سبورت داتا، منظم بطوالت الكاراتيه 

حول العامل.
واأهدى املهند�س �سليمان عبدالرحمن 
االأل����ع����اب  اإدارة  رئ���ي�������س  ال����ه����اج����ري، 
نادي  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  ال��ف��ردي��ة 
للقيادة  االإجن���از،  الريا�سي  ال�سارقة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ول�����س��اح��ب  ال��ر���س��ي��دة 
ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي، ع�سو 
ل�����احت�����اد، حاكم  االأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س 
يف  للريا�سة  االأول  ال��داع��م  ال�سارقة، 
ال�سارقة  وملجل�س  البا�سمة،  االإم����ارة 
الريا�سي الذي يوا�سل دعمه امل�ستمر 
اإدارة  وجم��ل�����س  ال���ف���ردي���ة،  ل���األ���ع���اب 

النادي على متابعته امل�ستمرة جلميع 
لتحقيق  ال��دائ��م  وت�سجيعه  االأل��ع��اب 

النجاحات.
الذي  االإجن���از  اأن  الهاجري،  واأو���س��ح 
حت��ق��ق ي���ع���زز م���ن م��ك��ان��ة ال����دول����ة يف 
لعبة الكاراتيه، ويوؤكد مدى جاهزية 
يف  للمناف�سة  ال�����س��ارق��ة  ن���ادي  الع��ب��ي 
الظروف،  �ستى  ويف  ال��ب��ط��والت  ك��اف��ة 
احتاد  به  يقوم  ال��ذي  بالعمل  م�سيداً 
الكبرية  والطفرة  للكاراتيه  االإم��ارات 
ودوره يف  ال��ل��ع��ب��ة،  اأح��دث��ه��ا يف  ال��ت��ي 
العاملية التي زرعت  تنظيم البطوالت 

املناف�سات  خل��و���س  العبينا  يف  الثقة 
الدولية. وقال: هناك عمل كبري يتم 
حميد  امل��ه��ن��د���س  ال��ك��ارات��ي��ه،  لعبة  يف 
ومنظومة  ال��ل��ع��ب��ة  م�����س��رف  ���س��ام�����س، 
العمل من طاقم فني واإداري يبذلون 
باللعبة  ل���ارت���ق���اء  ك���ب���رية  ج����ه����وداً 
واإي�سالها اأعلى امل�ستويات، اأي�ساً البد 
اأ�سحاب  النادي،  االإ�سادة باعبي  من 
االإ�سرار والطموح العايل يف احل�سول 
الروح  ه��ذه  دائ��م��اً،  االأول  امل��رك��ز  على 
مل�سلحتهم  ال���ف���ارق  ت�سنع  ال��ت��ي  ه��ي 
وب��ف�����س��ل��ه��ا ح��ق��ق��وا ن��ت��ائ��ج م��ب��ه��رة يف 

ال�سنوات املا�سية.
بالقول:  ح��دي��ث��ه  ال��ه��اج��ري  واخ��ت��ت��م 
ا�سراتيجيات  ل��دي��ه  ال�����س��ارق��ة  ن���ادي 
وخ��ط��ط ق�����س��رية وب��ع��ي��دة امل���دى لكل 
االأل�����ع�����اب ال����ف����ردي����ة وال���ع���م���ل داخ����ل 
يف  ك���ب���ري  ب���ت���ن���اغ���م  مي�������س���ي  االإدارة 
والفنية  االإداري������ة  امل�����س��ت��وي��ات  جميع 
الاعبني  من  كبرية  قاعدة  ومنتلك 
بعيداً  للم�سي  وامل��وؤه��ل��ني  امل��وه��وب��ني 
يف م�سمار االألعاب الفردية، نتمنى اأن 
ن�سل الأعلى املراتب واإ�سافة اإجنازات 

جديدة للدولة والنادي.

العبة كرة ال�شلة االأردنية روبي حب�س تطالب 
باالهتمام باللعبة على �شعيد املنطقة 

ممثل �لدولة �لوحيد ي�صيف �إجنازً� جديدً�

نادي ال�شارقة االأول يف الرتتيب العام ل�شل�شلة 
بطوالت العامل الرابعة للكاراتيه

•• الذيد -الفجر

اختتم نادي الذيد الثقايف الريا�سي يوم اأم�س  االأول �سل�سلة من االختبارات 
التي اأجراه المتحان االآيلت�س والذي ا�ستهدف عددا من الاعبني والطلبة 
واأبناء املجتمع وذلك يف مقر مركز االآيلت�س واللغات يف النادي و�سط تطبيقه 
الإجراءات احرازية عالية تهدف لتحقيق ال�سحة العامة للطلبة املتقدمني 

لاختبارات.

اأبرز  اأح��د  اأروقته  �سمن  النادي  اأن�ساأه  ال��ذي  واللغات  االأيلت�س  مركز  ويعد 
املراكز الثقافية واملعدودة على م�ستوى الدولة والذي يوفر كافة االختبارات 

الازمة للطلبة للتنقل يف خمتلف املراحل التعليمية .
ويف هذا ال�سدد قام �سعادة �سامل حممد بن هويدن رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
الذيد يرافقه �سعادة خليفة مبارك دملوك ع�سو جمل�س االإدارة رئي�س جلنة 
�سري  اأج��واء  ملتابعة  تفقدية  بزيارة  الذيد  بنادي  املجتمعة  الثقافية  التنمية 
االختبارات والتاأكد من االإج��راءات االحرازية، والتي من �سمنها التباعد 

وتقلي�س اأعداد املمتحنني.
االمتحان  �سري  على  واطماأنا  املمتحنني  و�سط  ودمل��وك  هويدن  بن  وتنقل   
اال�ستقرار  لتحقيق  ال��ذي��د  ن���ادي  اإدارة  اتخذتها  ال��ت��ي  االج�����راءات  وم���دى 

النف�سي للطلبة واالجواء الازمة الأداء االمتحان ،
نادي  اإىل حر�س  واأ���س��ار  بالتوفيق  للطلبة  بن هويدن عن متنياته  واأع��رب 
واتباع   االح��رازي��ة  ب��االإج��راءات  االل��ت��زام   قواعد  كافة  الذيد على تطبيق 

االر�سادات العامة يف التباعد والتي حتقق م�سلحة الطالب اأوال .

واأ�سار اإىل اأن نادي الذيد يوا�سل من خال روؤيته الثقافية واملجتمعية اإىل 
من  يوفره  ما  خ��ال  من  املجتمعي  التوا�سل  ه��ذا  تعزيز  يف  دوره  موا�سلة 
بيئة ثقافية متكاملة تتيح خمتلف الن�ساطات عاوة على عقد  االختبارات 

املختلفة يف مركزه داخل النادي .
 واأكد ابن هويدن على اأن النادي اأخذ على عاتقه توفري مثل هذه االختبارات 
بهدف الت�سهيل على اأبناء املنطقة و�سمان التحاقهم باملوؤ�س�سات االأكادميية 

والعلمية التي تتطلب اجتياز مثل تلك االختبارات.

يف ظل توفره لكافة �الأجو�ء و�الإجر�ء�ت �لالزمة لعقد تلك �الختبار�ت و�صط �إجر�ء�ت �حرت�زية 

نادي الذيد الريا�شي يختتم اختبارات امتحان االآيلت�س  

•• اأبوظبي- وام: 

اأهدى �سعادة مطر �سهيل اليبهوين رئي�س جمل�س اإدارة فريق 
ال��ذي حققه  التاريخي  الهوائية االجن��از  للدراجات  االإم��ارات 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  فرن�سا  ط��واف  بلقب  ب��ف��وزه  الفريق 
واأخيه  "حفظه اهلل"  اآل نهيان رئي�س الدولة  خليفة بن زايد 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت��وم نائب 
"رعاه اهلل"  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و �ساحب 
ال�سيخ  �سمو  و  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

�سمو  و  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  حمدان بن حممد بن 
اآل نهيان م�ست�سار االأم��ن الوطني و  زاي��د  ال�سيخ طحنون بن 

�سعب دولة االإمارات.
واالأداء  باالإجناز  " فخورون   : له  ت�سريح  اليبهوين يف  وق��ال 
طواف  مراحل  يف  الفريق  عليه  ظهر  ال��ذي  املبهر  وامل�ستوى 
م�سرية  يف  تاريخية  انعطافة  الكبري  النجاح  وميثل  فرن�سا، 
م�ساركاته يف ال�سباقات العاملية ملا يتمتع به طواف فرن�سا من 
قيمة ومكانة مرموقة يف العامل و يعد اإجنازا وانت�سارا مميزا 

بتاريخ ريا�سة االإمارات".
واأ�ساف : " اأن فريق االإمارات حقق نقلة نوعية كبرية بفوزه 

وم�سريته  فرن�سا  ط���واف  بتاريخ  االأوىل  للمرة  اللقب  ب��ه��ذا 
بوجات�سار  تادي  الواعد  ال�سلوفيني  بالدراج  ن�سيد  و  الواعدة 
الرتيب  و �سدارة  االأ�سفر  القمي�س  اقتنا�س  ال��ذي جنح يف 
العام و الفوز بالقمي�س االأبي�س والقمي�س االأحمر و نبارك 
اأن  ون��وؤك��د  واالإداري  الفني  ال��ك��ادر  و  الفريق  دراج���ي  جلميع 
املزيد  لت�سجيل  املقبلة  الفرة  خ��ال  بقوة  �سيم�سي  الفريق 
اأن  واأكد   ." العاملية  ال�سباقات  والنجاحات يف  االنت�سارات  من 
والتخطيط  اجل��ه��ود  ملوا�سلة  مهمة  حقيقية  قيمة  االإجن���از 
من اأجل احلفاظ على االإجن��ازات والعمل على حتقيق اأف�سل 

امل�ساركات واأهم االإجنازات لاإمارات يف امل�سرية املقبلة.

اليبهوين: فخورون باالإجناز التاريخي لفريق االإمارات للدراجات فوزه بلقب طواف فرن�شا

هجن العا�شفة وند ال�شبا تت�شدران 
حتدي »الثنايا« باملرموم 
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الفجر الريا�ضي

اأح���ي���ا االحت�����اد ال�����دويل ل��ك��رة القدم 
ال��دول��ي��ة لاعبني  امل�����س��رية  )ف��ي��ف��ا( 
اأ����س���ح���اب اجل��ن�����س��ي��ات امل����زدوج����ة اأو 
امل���ت���ع���ددة ب��ع��دم��ا اأق�����ر ال�����س��م��اح لهم 
ودافعوا  �سبق  التي  املنتخبات  بتغيري 

عن األوانها، ولكن ب�سروط.
و�سادق االحتاد الدويل خال موؤمتره 
تو�سيات  ع��ل��ى  ال��ف��ي��دي��و  ع��رب  ال�70 
اأي��ل��ول/ يف  �سكلها  التي  العمل  جلنة 
القوانني  لتعديل   2019 �سبتمرب 
املنظمة لتمثيل الاعبني ملنتخباتهم 
الوطنية وذلك بناء على طلب العديد 

من االحتادات الوطنية.
وا�سرط االحتاد الدويل يف تعدياته 
اجلديدة اأال يكون الاعب قد �سارك 
اأق�سى  3 مباريات كحد  اأك��رث من  يف 
ب��داأ معه م�سريته  ال��ذي  املنتخب  مع 
ال����دول����ي����ة، مب����ا يف ذل������ك م���ب���اري���ات 
املناف�سات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  ال��ت�����س��ف��ي��ات 
بلوغه  قبل  وذل��ك  وال��ق��اري��ة،  العاملية 
باالإ�سافة  والع�سرين،  احل��ادي��ة  �سن 
دولية  بطولة  يف  م�ساركته  ع��دم  اإىل 
كاأ�س  اأو  ال��ع��امل  ك��اأ���س  مثل  ق��اري��ة  اأو 

اأوروبا.
ال����دويل ي�سمح يف  ي��ك��ن االحت����اد  ومل 
بتغيري  الع��ب  الأي  ال�سابقة،  لوائحه 
مّثل  ح�����ال  يف  ال����وط����ن����ي،  م��ن��ت��خ��ب��ه 
لت�سفيات  مباريات  يف  االأول  املنتخب 

قارية، حتى ملباراة واحدة ر�سمية.
وت�سكل التعديات اجلديدة لاحتاد 
الدويل بارقة اأمل للعديد من املواهب 
الكروية التي اأ�سيبت باالحباط عقب 
ا�ستبعادها من �سفوف املنتخبات التي 
واأغلبها  االأوىل  للمرة  قررت متثيلها 
كانت  التي  وه��ي  العجوز،  ال��ق��ارة  من 
ت��ع��ل��ق اآم����اال ك��ب��رية ل��ي�����س ف��ق��ط على 
عماق  اأوروب�����ي  منتخب  م��ع  ال��ل��ع��ب 
وقيمته  اأ�سهمها  رف��ع  اأج��ل  ولكن من 

الت�سويقية يف �سوق االنتقاالت.
وخ�سو�سا  ال�ساعدة  املواهب  وتعاين 
االم��ريك��ي��ة اجلنوبية  ال��ق��ارت��ني  م��ن 
واالف��ري��ق��ي��ة م���ن ���س��غ��وط��ات كبرية 

وقت اتخاذها قرار متثيل منتخباتها 
االأ�سلية اأو االإقامة بالنظر اإىل �سغر 
ف�سا  ال��ك��ب��رية،  وط��م��وح��ات��ه��ا  �سنها 
ع��ن ���س��غ��وط��ات م��ن مم��ث��ل��ي االندية 
ال��ت��ي ي��داف��ع��ون ع��ن األ��وان��ه��ا والذين 
درجة  اىل  االب��ت��زاز  اىل  يعر�سونهم 
ت���ه���دي���ده���م ب���ف���ق���دان م����راك����زه����م يف 

�سفوف اأنديتهم.
االإ�سباين  ب��ر���س��ل��ون��ة  الع����ب  وُي����ع����ّد 
ال�����س��اب��ق م��ن��ري احل����دادي ذو اجلذور 
امل���غ���رب���ي���ة، اأب�������رز امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 
ال��ت��ع��دي��ات اجل��دي��د اإن مل ي��ك��ن هو 
واالحتاد املغربي للعبة اأبرز املطالبني 
بتغيري القوانني ب�سبب الق�سية التي 
 2018 ع��ام  منذ  اأجلها  من  كافحوا 
ورف�ستها حمكمة التحكيم الريا�سي 

)»كا�س«(.
وول����د احل������دادي يف م���دري���د م���ن اأب 
مغربي مهاجر و�سل اىل ا�سبانيا حني 

كان يف الثامنة ع�سرة من عمره.
الفئات  الفئات  اىل  احل��دادي  وان�سم 
 2011 ل��رب���س��ل��ون��ة ع����ام  ال��ع��م��ري��ة 
بعدما لعب مو�سما واحدا مع نا�سئي 
اأن ي�سق طريقه  اتلتيكو مدريد، قبل 

اىل الفريق االأول.
مع  ع����ام����ا(   25( احل��������دادي  ول���ع���ب 
املنتخب االإ�سباين االأول مباراة واحدة 
عندما   2014 اأي��ل��ول-���س��ب��ت��م��رب  يف 

دل  في�سنتي  وقتذاك  مدربها  اأ�سركه 
�سد   79 الدقيقة  يف  بديا  بو�سكي 
ت�سفيات  ���س��م��ن   )1-5( م��ق��دون��ي��ا 
ك��ان يف  2016، وقتها  اأوروب����ا  ك��اأ���س 
ع��ز ان��ط��اق��ت��ه ال��ك��روي��ة م��ع الفريق 

االأول للنادي الكاتالوين.
االوىل  مقدونيا  �سد  امل��ب��اراة  وك��ان��ت 
اأبطال  ب���األ���وان  ل��ل��ح��دادي  واالخ����رية 
 2008 واأوروب����������ا   2010 ال����ع����امل 
فقدانه  م����ع  وت���زام���ن���ت  و2012، 
الذي  ب��ر���س��ل��ون��ة  ت�سكيلة  يف  م��رك��زه 
-2016( ف��ال��ن�����س��ي��ا  اإىل  اأع����������اره 
اأالفي�س  دي��ب��ورت��ي��ف��و  ث���م   )2017

.)2018-2017(
املغربي  احل�����دادي واالحت�����اد  وت���ق���ّدم 
اأجل  ال��دويل من  بطلب اىل االحت��اد 
ال�����س��م��اح ل���اع���ب ا���س��ب��ي��ل��ي��ة احل���ايل 
وامل�ساركة  الريا�سية  جن�سيته  بتغيري 
مونديال  يف  االأط���ل�������س«  »اأ�����س����ود  م���ع 
يف  ال��ق��رع��ة  اأوق��ع��ت��ه  ح��ي��ث   2018
والربتغال  ب��ال��ذات  اإ�سبانيا  مواجهة 

بطلة اوروبا وايران.
ول���ق���ي ط���ل���ب احل��������دادي رف�������س���ا من 
اآذار/مار�س   13 يف  ال���دويل  االحت���اد 
حمكمة  اأم������ام  وا����س���ت���اأن���ف   2018
رف�سته  ال���ت���ي  ال��ري��ا���س��ي  ال��ت��ح��ك��ي��م 
بدورها م�سرية اىل ان القرار ال�سادر 
تغيري  تثبيته، وطلب  »مت  الفيفا  عن 

احلدادي  ملنري  الريا�سية  اجلن�سية 
يزال  ال  املغربية  اىل  اال�سبانية  م��ن 

مرفو�سا«.
املغربي  واالحت����اد  احل����دادي  وتنف�س 
ال�����س��ع��داء اجل��م��ع��ة ب��امل�����س��ادق��ة على 
التعديات اجلديدة والتي �ستفتح له 
الباب لان�سمام اىل �سفوف املنتخب 
خلو�س  املقبل  ال�سهر  مطلع  املغربي 
�سد  ال��ودي��ت��ني  الدوليتني  امل��ب��ارات��ني 
الدميوقراطية  وال��ك��ون��غ��و  ال�سنغال 
االأول/اأكتوبر،  ت�سرين  و13   9 يف 
االأندل�سي  الفريق  زميليه يف  لريافق 
واملهاجم  بونو  يا�سني  املرمى  حار�س 
معه  تاألقا  اللذين  الن�سريي  يو�سف 
ال���دوري  م�سابقة  بلقب  ال��ت��ت��وي��ج  يف 

االأوروبي »يوروبا ليغ« هذا ال�سيف.
املغرب  �ستمكن  ال��ت��ع��دي��ات  اأن  ك��م��ا 
م��ن اال���س��ت��ف��ادة م��ن الع��ب��ني اآخرين 
�سبق لهم الدفاع عن الوان منتخبات 
فيا  اأ�ستون  مهاجم  اأب��رزه��م  اأخ���رى 
االن��ك��ل��ي��زي اأن����ور ال��غ��ازي ال���ذي لعب 
الهولندي  امل��ن��ت��خ��ب  م���ع  م���ب���ارات���ني 
 2016 اأوروب�������ا  ك���اأ����س  ت�����س��ف��ي��ات  يف 
وجناح  نهائياتها،  بلوغ  يف  ف�سل  التي 
البقايل  زكرياء  البلجيكي  اأندرخلت 
ال������ذي ل���ع���ب ب�������دوره م����ب����ارات����ني مع 
البلجيكي )ودي��ة ومباراة يف  املنتخب 

ت�سفيات مونديال 2014(.

•• بوردو - وام:

وباإ�سراف  م��ن��ري،  لفيليب  الردو�س"  دو  "هوجار  اجل�����واد  ف���از 
اإليزابيث برينارد، وقيادة الفار�سة ليلى لومبب بلقب حتدي �سباق 
كاأ�س الوثبة �ستاليونز، والذي اأقيم اأم�س االأول مب�سمار مونتبان 
12 من مهرجان من�سور بن  الن�سخة  الفرن�سي، �سمن فعاليات 
زايد العاملي للخيول العربية االأ�سيلة. وتقام �سل�سلة �سباقات كاأ�س 

الوثبة �ستاليونز على امل�ستويني املحلي والدويل، بتوجيهات �سمو 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
واملربني،  امل��اك  لدعم  املهرجان  �سيا�سة  �سمن  الرئا�سة،  �سوؤون 

وللرويج للخيول العربية االأ�سيلة.
�سنوات،  ث��اث  �سن  يف  نا�سئة  خ��ي��ًا   /11/ ال�سباق  يف  و���س��ارك 
..ومتكن  ال��ك��ربى  ال�سباقات  يف  لها  موقع  حلجز  بقوة  تناف�ست 
جنوا، من الفوز باملركز االأول،  م�سر  الردو�س" ابن  دو  "هوجار 

تاركاً املركز الثاين للمهر "هالي�سكو" بقيادة كليمنت كاديل، فيما 
حل ثالثاً "�سانال دو لوب"بقيادة ماثيا�س لورون.

ال�سيخ  ل�سمو  مونلو"  "كنج  اجل���واد  يخو�س  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
طحنون بن زايد اآل نهيان م�ست�سار االأمن الوطني، حتدي �سباق 
بوردو  مب�سمار  م���ر،   1900 مل�سافة  �ستاليونز  ال��وث��ب��ة  ك��اأ���س 
الثقافة  دائ���رة  امل��ه��رج��ان، بدعم ورع��اي��ة  وي��ق��ام  ال��ي��وم.  الفرن�سي 

وال�سياحة يف اأبوظبي، بتن�سيق من جمل�س اأبوظبي الريا�سي.

»هوجار« يفوز بكاأ�س الوثبة يف مونتبان �شمن مهرجان 
من�شور بن زايد للخيول العربية االأ�شيلة

فيفا يحيي امل�شرية الدولية ملزدوجي ومتعددي اجلن�شية 

•• اأبوظبي-وام:

ب�����داأ م��ن��ت��خ��ب اجل������ودو ال����دخ����ول يف 
ا�ستعدادا  االأخ���رية  الركيز  مرحلة 
الريا�سي  ال���ن�������س���اط  ال����س���ت���ئ���ن���اف 
وامل�����س��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة ج��ران��د �سام 
اأواخر  بودابي�ست  املجرية  بالعا�سمة 
�سهر اأكتوبر املقبل، كمحطة رئي�سية 
م����ن حم����ط����ات االع���������داد الأومل���ب���ي���اد 

طوكيو.
االإم����ارات  وي��ت��واج��د ح��ال��ي��ا منتخب 
التي  ب��روم��ان��ي��ا  خ��ارج��ي  مع�سكر  يف 
جمهورية  اإىل  مبا�سرة  منها  يتوجه 
اأ�سبوعني يف  اأن ق�سى  مولدوفا بعد 

�سيافة املنتخب الروماين للتدريبات 
القوية  والتجارب  ال��ن��زاالت  واإق��ام��ة 

مع العبي املنتخب الروماين.
واط���م���اأن ���س��ع��ادة حم��م��د ب��ن ثعلوب 
امل�سارعة  احت�����اد  رئ��ي�����س  ال����درع����ي 
هاتفي  ات�������س���ال  خ�����ال  واجل���������ودو 
برنامج  �سري  على  البعثة  م��ع  اأم�����س 
امل��ك��ا���س��ب من  واأه����م  املنتخب  اإع����داد 
املنتخبني  م��ع  امل�سركة  التدريبات 
امل����ول����دويف وال�����روم�����اين ع��ل��ى م���دار 
ل�����س��م��ان تطور  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ه��ور 
م�ستوى الاعبني فيكتور امل�سارك يف 
73 كجم، وايفان يف وزن  وزن حتت 
باإ�سراف  وذل���ك  ك��ج��م،   100 حت��ت 

املدرب فا�سيلي فولك.
�سهدت  ق��د  روم��ان��ي��ا  مع�سكر  وك����ان 
واإقامة عدة مباريات  تدريبات قوية 
م�سغرة  ب��ط��ول��ة  �سكل  يف  جتريبية 

منتخبنا  ج��اه��زي��ة  ع��ن  ك�سفت  ب��ني 
ال���س��ت��ئ��ن��اف ال��ن�����س��اط ال����دويل و�سط 
خطورة  من  للحد  �سارمة  �سوابط 

وباء كورونا امل�ستجد.
يف  املنتخب  يبقى  اأن  املنتظر  وم���ن 
م��ول��دوف��ا ح��ت��ى م��وع��د ال�����س��ف��ر اإىل 
بطولتها  يف  للم�ساركة  ب��وداب��ي�����س��ت 
اأواخ����ر اأك��ت��وب��ر، وم���ن ب��ع��ده��ا �سوف 
ي���دخ���ل يف م���رح���ل���ة اإع��������داد اأخ�����رى 
جراند  طوكيو  بطولة  يف  للم�ساركة 
����س���ام ل��ل��ج��ودو امل���ق���رر اإق��ام��ت��ه��ا يف 
���س��ه��ر دي�����س��م��رب م���ن ال���ع���ام اجل����اري 
من  اإ�سافية  حمطة  �ستكون  وال��ت��ي 
حمطات االإعداد الأوملبياد طوكيو يف 

االأبرز  احل��دث  وه��ي   2021 �سيف 
واالأولوية االأوىل للمنتخب.

ب���ن ثعلوب  ���س��ع��ادة حم��م��د  وي���وؤك���د 
االإم�����ارات ملتزم  اأن احت���اد  ال��درع��ي 
للجودو  ال�����دويل  االحت�����اد  ب��ت��ع��م��ي��م 
اخلا�س بالربوتوكول ال�سحي املتبع 
يف التدريبات وامل�ساركة يف البطوالت 
احلماية  ت���وف���ر  وال����ت����ي  ال��ر���س��م��ي��ة 
واأن������ه يطبق  ل���اع���ب���ني،  وال���وق���اي���ة 
االإج���راءات االح��رازي��ة ط��وال فرة 
تواجده باملع�سكر اخلارجي الذي بداأ 
رومانيا  اإىل  انتقل  ث��م  م��ول��دوف��ا  يف 
اإىل  الليلة  اأخ��رى  م��رة  يعود  و�سوف 

مولدوفا.

تاأثرا  االأك��رث  الاعب  �سيكون  اآيل  ديلي  اأن  يبدو 
ب��ان�����س��م��ام اجل���ن���اح ال���وي���ل���زي ج���اري���ث ب��ي��ل اإىل 
اأن  رغ��م  االإع����ارة  �سبيل  على  هوت�سبري  توتنهام 
عن  اال�ستغناء  ا�ستبعد  مورينيو  ج��وزي��ه  امل���درب 
الع��ب ال��و���س��ط االجن��ل��ي��زي ال���دويل خ��ال فرة 

االنتقاالت احلالية.
ولن يكون بو�سع بيل العب ريال مدريد ال�سابق 
قبل  ال��ل��ن��دين  ال���ن���ادي  ت�سكيلة  اإىل  االن�����س��م��ام 
اأكتوبر ت�سرين االأول املقبل عندما ي�سرد �سابق 
لياقته. ويتوقع اأن ي�سكل بيل وهاري كني و�سون 

هيوجن-مني بعد ذلك خط هجوم توتنهام.
-2015 مو�سم  توتنهام يف  اآيل يف  و�سطع جنم 
الاعبني  راب���ط���ة  اخ���ت���ارت���ه  ع��ن��دم��ا   2016
و�سارك  ال��ع��ام  يف  ���س��اب  الع��ب  اأف�سل  املحرفني 
م�ستوى  لكن  االجنليزي  املنتخب  مع  مرة  الأول 
اأن����ه خ���رج م��ن الت�سكيلة  ل��درج��ة  ت��راج��ع  اأدائ�����ه 

االأ�سا�سية للمدرب مورينيو.
وبعد ا�ستبعاده من اأخر ت�سكيلة ملنتخب اجنلرا 

ال��������ذي ي�����ق�����وده امل�������درب 
�ساوثجيت  ج������اري������ث 
اآيل )24 عاما(  اأ�سبح 
مفرق  ي�����س��ب��ه  ف���ي���م���ا 

الطرق.
خلف  ال��ل��ع��ب  اآيل  وي��ف�����س��ل 

ث��ن��ائ��ي ال��ه��ج��وم م��ب��ا���س��رة ل��ك��ن هذا 
املركز يبدو منا�سبا متاما لقدرات ومهارات 

بيل كما تتوفر الكثري من اخليارات الهجومية 
تت�سمن كا  والتي  اأي�سا  املدرب مورينيو  اأمام 
من لوكا�س مورا و�ستيفن بريجوين وجيوفاين 

لو �سيل�سو واإريك الميا.
وي�����س��ر م��وري��ن��ي��و ع��ل��ى ال��ت��زام مهني ك��ب��ري من 
جانب الاعبني وك�سف فيلم وثائقي جديد عن 
حتذير مورينيو اآيل من "الك�سل" ومطالبته له 

ب�سرورة الو�سول الأف�سل م�ستوى واإال فاإنه رمبا 
"يندم".

ال��ت��ي ف���از ف��ي��ه��ا فريقه  امل���ب���اراة  وغ����اب اآيل ع���ن 
االأحد  االأول  اأم�س  �ساوثامبتون  على   2-5

اأربعة  اأح����رز خ��ال��ه��ا ���س��ون  وال��ت��ي 
حول  التكهنات  وزادت  اأه����داف 
بعد  ال��و���س��ط  الع���ب  م�ستقبل 
املباراة  �سوطي  ب��ني  ا�ستبداله 
مو�سم  يف  ل���ف���ري���ق���ه  االأوىل 
الدوري املمتاز وانتهت بهزمية 

اأمام  -1�سفر  اللندين  ال��ن��ادي 
اإيفرتون.

توتنهام  م��ب��اراة  ع��ن  اآيل  غ���اب  ك��م��ا 
البلغاري  بلوفديف  لوكوموتيف  اأم��ام 

يف الدوري االأوروبي االأ�سبوع 
املا�سي.

اأ�سابيع  ث���اث���ة  وق���ب���ل 
م�������ن اإغ�������������اق ف�����رة 

االنتقاالت احلالية 
تقارير  حت���دث���ت 

ع������ن اإم����ك����ان����ي����ة 

���س��ان ج��ريم��ان بطل  ب��اري�����س  اإىل  اآيل  ان�����س��م��ام 
اإذا كان يريد  دوري فرن�سا. وردا على �سوؤال عما 
بقاء اآيل يف الفريق قال مورينيو "اأنا اأريد فريقا 
متوازنا. هذا ما اأريده. وال يوجد ما يدعو 

للت�سحية باآيل لكن الفريق لغز".
ال�سابق  توتنهام  و���س��ط  الع��ب  وق���ال 
اإن من  يعتقد  اإن���ه  ب����راون  م��اي��ك��ل 

االأف�سل للجميع رحيل اآيل.
لهيئة  ذل�����ك  ع����ن  ب�������راون  وق������ال 
االإذاعة الربيطانية )بي.بي.�سي( 
"ال يبدو اأن العاقة بني الرجلني 

ت�سري ب�سورة جيدة متاما".

و�شول بيل ي�شع م�شتقبل اآيل 
مع توتنهام على املحك 

منتخب اجلودو يدخل مرحلة االإعداد الرئي�شية 
قاد العماق اأنطوين ديفي�س فريقه لو�س اأجنلي�س ليكرز للم�شاركة يف بطولة بودابي�شت جراند �شالم

النهائي  ال���دور  يف  ناغت�س  دنفر  على  تقدمه  تعزيز  اإىل 
االخرية  الثانية  يف  ثاثية  بت�سجيله  الغربية  للمنطقة 
بينهما  ال��ث��ان��ي��ة  امل���ب���اراة  يف  اأورالن�����دو  يف   ،103-105
االأمريكي  ال�سلة  ك��رة  ل���دوري  النهائي  ن�سف  ال���دور  يف 

للمحرفني.
و�سجل العب االرتكاز ديفي�س الثاثية يف الثانية االأخرية 
لينقذ فريقه من »رميونتادا« ناغت�س يف الدقائق ال�سبع 
الثاين تواليا معززا حظوظه يف  ف��وزه  االأخ��رية ومينحه 

بلوغ الدور النهائي للدوري.
ال��ن��وع من  ه��ذا  م��ع  للتعامل  م�ستعد  »اأن���ا  ديفي�س  وق���ال 
ال�����س��غ��ط، اأري�����د اأن اأحت���م���ل م�����س��وؤول��ي��ة ه���ذا ال���ن���وع من 
ال�سبب  ولهذا  اللحظات،  ه��ذه  اأعي�س  اأن  اأري��د  الرميات، 
مت التعاقد معي« يف اإ�سارة اإىل �سمه ال�سيف املا�سي من 
نيو اأورليانز بيليكانز مقابل ثاثة العبني حموريني يف 
م�ستقبل ليكرز هم لونزو بول وبراندون اإينغرام وجو�س 

هارت.
ليربون  »امل��ل��ك«  اىل  ديفي�س  �سم  ال���ذي  ليكرز  وف��ر���س 
يف  ع�سر  ال�����س��اب��ع  باللقب  ال��ظ��ف��ر  اإىل  �سعيه  يف  جيم�س 
اأغلب  على  اأف�سليته   ،2010 ع��ام  منذ  واالأول  تاريخه 
16 نقطة يف  ال��ف��ارق اإىل  اأن��ه و�سع  امل��ب��اراة حتى  ف��رات 
الربع الثالث، لكن ناغت�س مل ي�ست�سلم وجنح يف تذويب 
الفارق يف الدقائق ال�سبع االأخرية حتى اأنه كان يف طريقه 

اإىل الفوز لوال ثاثية ديفي�س مع ال�سفارة النهائية.
وكنتافيو�س  رون������دو  ل����راج����ون  ث���اث���ي���ات  ث����اث  وب���ع���د 
99-92، لكن  ل��ي��ك��رز  ت��ق��دم  ك��ال��دوي��ل-ب��وب ودي��ف��ي�����س، 
يوكيت�س  نيكوال  ال�سربي  عماقه  بف�سل  بقوة  رد  دنفر 
املقدمة  الذي �سجل 11 نقطة متتالية لي�سع فريقه يف 

.102-103
واأهدر البديل األيك�س كارو�سو رمية ثاثية قبل ثمان ثوان 
من نهاية املباراة وحاول جيم�س التقاطها يف مناف�سة مع 
الذي  ارت��دت منهما اىل داين غرين  لكنها  بول ميل�ساب 
حاول ايداعها ال�سلة، لكن جمال موراي تدخل يف توقيت 

منا�سب واأخرجها عن امللعب قبل ثانيتني من النهاية.
اإىل  الكرة  روندو  بالتما�س، مرر  اللعب  ا�ستئناف  وخال 
مع  ال�سلة  داخ��ل  مبا�سرة  فلعبها  القو�س  خ��ارج  ديفي�س 
ارتقاء  رغ��م  ال��ف��وز  ثاثية  م�سجا  النهائية  ال�����س��ف��ارة 

العماق يوكيت�س اأمامه لقطعها.
العب  »اإن��ه  قائا  ديفي�س  بزميله  جيم�س  »امللك«  واأ���س��اد 
ا�ستثنائي، االأمر بهذه الب�ساطة. لقد اأثبت اأنه اأحد اأف�سل 

الاعبني يف العامل«.
اأبرز  ك��ان  ك��ون��ه  امل��ب��اراة  يف  جنما  نف�سه  ديفي�س  وف��ر���س 
م�سجل بر�سيد 31 نقطة مع ت�سع متابعات ومتريرتني 
 26 بت�سجيله  داب���ل«  »داب���ل  جيم�س  واأ���س��اف  حا�سمتني، 
 11 م��ع  امل��ب��اراة  يف  االأوىل  ال�12  ال��ن��ق��اط  بينها  نقطة 

متابعة بينها ت�سع دفاعية.
يف  نقطة   37 �سجل  بعدما  الافت  تاألقه  ديفي�س  وتابع 
املباراة االأوىل اجلمعة، واأخرج كل ما يف جعبته يف ال�سوط 
الباهت  الظهور  نقطة معو�سا   22 �سجل  الثاين عندما 
االول فقط  ال�����س��وط  ب��ال��ت��األ��ق يف  اك��ت��ف��ى  ال���ذي  جليم�س 

بت�سجيله 20 نقطة.
يف املقابل، كان العماق يوكيت�س اأف�سل م�سجل يف �سفوف 
30 ن��ق��ط��ة م��ع ت�����س��ع متريرات  دن��ف��ر ن��اغ��ت�����س ب��ر���س��ي��د 

حا�سمة، واأ�ساف موراي 25 نقطة.
واأع�����رب م���درب ن��اغ��ت�����س م��اي��ك��ل م��ال��ون ع��ن خيبة اأمله 
ع��ق��ب اخل�����س��ارة وق���ال »رم��ي��ة )ث��اث��ي��ة( رائ��ع��ة، جن��ح يف 
ال���دور  ن��ح��ن يف  احل��ا���س��م��ة.  ال��ل��ح��ظ��ات  ت�سجيلها الع���ب 
... ال يوجد فوز معنوي، وال  الغربية  النهائي للمنطقة 
ميدالية ف�سية. الر�سالة هي: نحن متخلفون يف النتيجة 

�سفر2-، لنم�سي قدما ونفوز باملباراة الثالثة«.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ي��وك��ي��ت�����س »ل��دي��ه��م الع���ب���ان عظيمان، 
ليربون، رمبا االأف�سل يف الدوري، وديفي�س، اأحد اأف�سل 
اأكرث �سعوبة  اأن جنعل االأمر  الهدافني. ال ميكننا �سوى 
واأكرث اإزعاجا لهم. لقد كنا يف املعركة. واإذا خ�سرنا، فقد 
روؤو�سنا  نبقي  اأن  علينا  الوقت.  معظم  جيد  ب�سكل  لعبنا 

مرفوعة ن�ستعد جيدا للمباراة املقبلة«.
بالن�سبة  الثاثاء، و�ستكون حا�سمة  الثالثة  املباراة  وتقام 
اأط��اح به  اىل ناغت�س ال�ساعي غلى الثاأر من ليكرز الذي 
�ست  يف  باأنه  علما   ،2009 عام  من الدور ذاته )2-4( 

مواجهات بني الطرفني، اأق�سى ليكرز دوما دنفر.
ن�سف  يف  رهيبة  »رمي��ون��ت��ادا«  حقق  ناغت�س  دن��ف��ر  وك���ان 
نهائي املنطقة الغربية اأمام لو�س اأجنلي�س كليربز عندما 
قلب تاأخره 1-3 اإىل فوز 4-3، مكررا اإجنازه يف الدور 

االأول بالطريقة ذاتها اأمام يوتا جاز.

ديفي�س يقود ليكرز لتعزيز 
تقدمه على ناغت�س 



 
تعالج نف�شها من االأكزميا  ب�10 دوالرات

�سعره  يزيد  ك��رمي ال  يف  اأخ���رياً  �سالتها  بريطانية  ام���راأة  وج��دت 
عن 10 دوالرات لعاج م�سكلة االأكزميا التي عانت منها ل�سنوات، 
واأجربتها على تناول حبوب منومة لتتغلب على االآالم التي اأبقتها 
من  عاماً(   26( اأو�سنت  جينيفر  وعانت  الليل.  ط��وال  م�ستيقظة 
حالة متقدمة من االأكزميا، لدرجة اأنها ا�سطرت لا�ستقالة من 
عملها، وجربت الع�سرات من العاجات والكرميات، لكن االأكزميا 

كانت �سديدة لدرجة اأنها غطت وجهها وج�سدها بالكامل.
وكانت ب�سرة جينيفر متق�سرة وجافة مع طفح جلدي اأحمر �سديد، 
وكانت احلكة لديها �سيئة للغاية، وبداأت بتعاطي احلبوب املنومة 

لتتمكن من النوم خال الليل.
امل�ست�سفى  يف  �سوئية  ع��اج  جل�سات  جينيفر  ب���داأت   2019 ويف 
ون��وف��م��رب )ت�سرين  )اأي���ل���ول(  ب��ني �سبتمرب  االأ���س��ب��وع  م���رات يف   3
الثاين(، وكان العاج ناجحاً، لكنه مل ي�ستمر طويًا، فمع بداية 
ا�ستقبالها، وكان عليها االنتظار يف  امل�ست�سفى  اأزمة كورونا رف�س 

قائمة طويلة من املر�سى.
نف�سها  تلقاء  وتت�ساقط من  ب�سرة جينيفر حمراء وخ�سنة  وكانت 
عندما قررت اأن تاأخذ م�ساألة العاج على عاتقها، وحل�سن احلظ 
 MooGoo Skin Milk Udder ك���رمي  ع��ل��ى  ع���رثت  ف��ق��د 
دوالرات(،   10( اإ�سرليني  جنيه   8 تكلفته  تبلغ  ال��ذي   Cream
ويحتوي على بروتني احلليب الذي يزيد من مرونة اجللد، اإىل 

جانب ال�سبار وفيتامني هاء.

�شريح تاج حمل يعيد فتح اأبوابه 
اأع���ي���د اف��ت��ت��اح ���س��ري��ح ت���اج حم���ل ال����ذي ي��ع��ت��رب م���ن اأب�����رز املعامل 
االإغاق  من  اأ�سهر  �ستة  بعد  االثنني  اأم�س  العامل  يف  ال�سياحية 
ملكافحة فريو�س كورونا، يف خطوة تهدف اإىل اإعادة اإطاق العجلة 

االقت�سادية يف الباد رغم ارتفاع عدد االإ�سابات.
و�سّجلت الهند التي يبلغ عدد �سكانها 1،3 مليار ن�سمة، اأكرث من 
5،4 مليون اإ�سابة بفريو�س كورونا، وهي ثاين اأكرث الدول ت�سررا 
يف العامل بعد الواليات املتحدة، وت�سجل حاليا ما يقرب من 100 

األف اإ�سابة يومية جديدة.
اآذار-م��ار���س وت�سبب  ال��ذي مت فر�سه يف  العام  لكن بعد االإغ���اق 
ال��وزراء ناريندرا  اإلغاء ع�سرات مايني الوظائف، يقف رئي�س  يف 
ازاء فر�س قيود م�سددة جم��ددا، خ�سو�سا يف ما  م��رددا  م��ودي 

يتعلق بالن�ساطات االقت�سادية.
وب���دال م��ن ذل���ك ق��ام��ت احل��ك��وم��ة يف االأ���س��ه��ر االأخ����رية بتخفيف 
االجراءات التي كانت مفرو�سة، فاأعادت ت�سغيل املزيد من خطوط 
القطارات ورحات الطريان الداخلية واالأ�سواق واملطاعم، واالآن 

�سمحت بفتح تاج حمل املغلق منذ 17 اآذار-مار�س اأمام الزوار.
اأحد امل�سارف والذي  اأي��وب �سيخ )35 عاما( الذي يعمل يف  وقال 
جاء لزيارة الن�سب التذكاري مع زوجته وطفلهما لوكالة فران�س 
بر�س "لقد فقد الكثري من النا�س وظائفهم خال فرة االإغاق. 
لقد عانى النا�س كثريا وحان الوقت الإعادة فتح الباد بالكامل".

اأغرا يف جنوب نيودلهي الذي يعد  وال�سريح الرخامي يف مدينة 
من ا�سهر املعامل ال�سياحية يف العامل يجتذب نحو �سبعة مايني 

زائر �سنويا.
باالأحجار  املزخرف  االأبي�س  الرخام  من  امل�سنوع  ال�سريح  وه��ذا 
1631 و1648 على يد االمرباطور  العامني  �سّيد بني  الكرمية، 
املف�سلة ممتاز حمل،  �ساه جاهان تكرميا لذكرى زوجته  املغويل 

وهو مدرج على قائمة اليون�سكو للراث العاملي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طائرة الال-مكان اأقلعت وعادت بعد األفي كيلومرت
عادت طائرة مليئة بالركاب اأدراجها اإىل مطار االإقاع، بعد رحلة قطعت خالها، ذهاًبا واإياًبا، اأكرث من 1300 ميل 

)األفي كيلومر(، اأما الوجهة فكانت اإىل "الا-مكان".
وحلقت الطائرة على بعد حوايل 650 ميًا �سمااًل )1046 كم( من تايوان، و�ساهد الركاب معامل جزيرة العطات 

الكورية اجلنوبية جيجو، قبل اأن تعود مرة اأخرى اإىل حيث اأقلعت.
اأما حل "اللغز الغريب" فيكمن يف مفارقة �سديدة الب�ساطة هي اأن الرحلة برمتها كانت خمططة الإتاحة الفر�سة 
اإجازات  يف  الذهاب  ي�ستطيعون،  ال  اأو  كثريون،  فيه  يرغب  ال  وقت  يف  بالطائرات،  ال�سفر  لتجربة  جم��ددا  للنا�س 

خارجية ب�سبب فريو�س كورونا.
وحملت رحلة طائرة �سركة "تايغر اإير" التايوانية، ال�سبت 120 �سخ�سا، بع�سهم ارتدى الزي الكوري التقليدي، 

وحلقت على ارتفاع منخف�س ملنحهم روؤية جيدة للجزيرة.
ومت فح�س درجة حرارة الركاب يف مطار "تاويوان" يف تايبي قبل ال�سعود اإىل الطائرة.

اأن هذا احلدث  اأ�سافر للخارج منذ فرة طويلة واأعتقد  اأنني مل  "اأ�سعر  وقال الراكب ت�سني �سو-تزو )43 عاما( 
مميز للغاية. اإنه �سفقة جيدة"، بح�سب ما اأوردت "�سكاي نيوز".

واملحيط  اآ�سيا  وفًقا الحت��اد خطوط  كورونا،  وب��اء  تف�سي  بعد  باملئة   97.5 بن�سبة   املنطقة  ال�سفر جوا يف  وتراجع 
الهادئ.

ا لبع�س الطيارين باحلفاظ على تراخي�سهم �سارية. وت�سمح تلك الرحات ال�سياحية اأي�سً
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حقيقية ورطة  يف  حوتا   70
علق حواىل �سبعني حوتا عند خليج يف تا�سمانيا جنوب اأ�سراليا، على ما 
احتماالت  لدر�س  طاقاتهم  خ��رباء  يجند  فيما  املحلية،  ال�سلطات  اأعلنت 
االإنقاذ. وعلقت احليوانات يف خليج ماكويري هاربر الذي يغلقه ممر �سيق 
عند ال�سواحل الغربية، وهو موقع للحياة الربية يف اجلزيرة ي�سم عددا 

قليا من ال�سكان. وهي رمبا جنحت عند جرف رملي.
واأوفدت ال�سرطة عنا�سرها اإىل املكان، كما ُيتوقع و�سول خرباء يف احليتان 

لتقومي الو�سع، وفق وزارة البيئة يف تا�سمانيا.
اإن��ق��اذ للحيتان  اأخ��رى مع معدات  "فرقا  اأن  اإىل  ال���وزارة يف بيان  واأ���س��ارت 

�ست�سل يف وقت الحق".
وقد تكون هذه احليوانات من نوع احليتان الطّيارة، غري اأن هذه املعلومات 
غري موؤكدة بعد. وت�سهد تا�سمانيا با�ستمرار حاالت جنوح لثدييات بحرية، 
ال��ع��دد الكبري من  اإىل  ن��ظ��را  اأك���رب  ب��درج��ة  اأن ه��ذه احل��ادث��ة مقلقة  غ��ري 
احليوانات املعنية. ووقعت احلادثة بعدما اهتمت و�سائل االإعام يف االأيام 
االأخرية مب�سري حيتان حدباء �سلت م�سارها يف اأنهر تنت�سر فيها التما�سيح 

يف �سمال اأ�سراليا، وفق هيئة اإدارة املتنزهات الوطنية.

ووت�شمن يقتن�س 11 من جوائز اإميي 
هيمنت م�سل�سات )ووت�سمن( و)�سيت�س كريك( و)�ساك�سي�سن( على جوائز 
اإميي التلفزيونية يف حفل ا�ستثنائي تخللته التعليقات ال�سيا�سية واملطالبة 

بامل�ساواة بني االأعراق وال�سخرية من جائحة فريو�س كورونا.
وقال املذيع جيمي كيميل مقدم احلفل "اأها ومرحبا بكم يف الباندميي" 
يف اإ�سارة اإىل اإقامة احلفل يف ظل جائحة فريو�س كورونا التي جعلت معظم 

امل�ساهري ي�ساركون من منازلهم.
واأ�ساف كيميل �ساخرا يف كلمته االفتتاحية خال احلفل الذي اأقيم على 
الهواء مبا�سرة يف لو�س اجنلي�س "يبدو من العبث وغري ال�سروري اأن نفعل 
هذا يف ظل جائحة عاملية". وقال "ما يحدث الليلة لي�س مهما. لن يوقف 
للمتعة...  بحاجة  حاليا  ونحن  ممتع.  لكنه  احلرائق  يخمد  ولن  كوفيد. 

لقد كان عاما بائ�سا.. عاما من االنق�سام والظلم واملر�س".
وفاز م�سل�سل االأبطال اخلارقني )ووت�سمن( "احلرا�س" الذي تنتجه �سبكة 
)اإت�س.بي.اأو(، بجائزة اأف�سل م�سل�سل ق�سري، وح�سلت بطلته ريجينا كينج 
االأ�سد  امل�سل�سل ن�سيب  اأف�سل ممثلة يف م�سل�سل ق�سري. ونال  على جائزة 
11 جائزة من بينها اجلوائز التقنية التي  من جوائز اإميي حيث اقتن�س 
اأكرب  )اإت�����س.ب��ي.اأو(  �سبكة  ح�سدت  ع��ام  وب�سكل  املا�سي.  االأ�سبوع  ت�سلمها 
عدد من جوائز اإميي هذا العام، وهي 30 جائزة، مقابل 21 جائزة ل�سبكة 
نتفليك�س. وانتزع م�سل�سل )�سيت�س كريك( ت�سع جوائز اإميي يف املجمل من 
لنجوم كنديني مثل  التمثيل  اأف�سل م�سل�سل فكاهي وجوائز  بينها جائزة 

كاثرين اأوهارا ويوجني ليفي وابنها دانيال ليفي واآين مرييف.

لوح ركوب اأمواج ي�شبح 
من هاواي اإىل الفيليبني 
ع���ن���دم���ا ت���ع���ر����س راك������ب االأم�������واج 
امل���ول���ع  ف����ال����ر  دوغ  االأم������ريك������ي 
�سقوط  حلادثة  العاتية،  باملوجات 
جزيرة  �سواحل  قبالة  لوحه  على 
هاواي االأمريكية، مل يكن يت�سور 
�سي�سبح  ال����ل����وح  ه�����ذا  اأن  ال���ب���ت���ة 
يف  ل��ي��ح��ط  ال���ك���ي���ل���وم���رات  اآالف 

الفيليبني.
وبعد اأكرث من عامني على فقدانه 
ل����وح رك�����وب االأم��������واج ع��ن��د خليج 
وامي����ي ب���اي امل��ج��ب��ب ل���دى حمبي 
هذه الريا�سة يف ه��اوي، وجد دوغ 
فالر �سالته عرب و�سائل التوا�سل 

االجتماعي.
ال��ل��وح حتى جزيرة  امل��ي��اه  وق��ذف��ت 
جنوب  يف  ال���واق���ع���ة  ����س���اران���غ���اين 
ال��ف��ي��ل��ي��ب��ني ع��ل��ى ب��ع��د اأك�����رث من 
من  ك���ي���ل���وم���ر  اآالف  ث���م���ان���ي���ة 

الفيليبني.
و�����س����اح����ب ال�����ل�����وح اجل�����دي�����د هو 
االأمواج  راكب  برانزويا  جوفاين 
امل���ت���درب ال����ذي ي��ع��م��ل م���دّر����س���ا يف 

مدر�سة ابتدائية حملية.
االأمريكي  االأم�������واج  راك����ب  وق����ال 
35 ع��ام��ا يف م��ق��اب��ل��ة مع  ال��ب��ال��غ 
ع��رب تطبيق  ب��ر���س  فران�س  وك��ال��ة 
راأي����ت  "عندما  ل��ل��ف��ي��دي��و  "زوم" 
اأ�سدق  اأك����ن  مل  ب��ال�����س��ور،  ال���ل���وح 

عينّي، كنت اأظن اأنها مزحة".
وق����ب����ل ب�����س��ع��ة اأ�����س����ه����ر، ا����س���رى 
برانزويا هذا اللوح من جار له يف 

مقابل األفي بيزو )41 دوالرا(.
وك����ان ����س���ي���ادون ف��ي��ل��ي��ب��ي��ن��ي��ون قد 
مه�سمة  بحالة  ال��ل��وح  على  ع��رثوا 
اآب- يف  ال�������س���اط���ئ  ع���ل���ى  ي���ط���ف���و 
اأ�سهر  �ستة  بعد   2018 اأغ�سط�س 

على فقدانه.

االأمري ت�شارلز: التغرّي 
املناخي اأخطر من كورونا 
حّذر االأمري ت�سارلز من اأن اأزمة التغرّي املناخي 
�سوف "تقّزم" تاأثريات فريو�س كورونا، منا�سدا 
العامل من اأجل العمل على ا�ستغال اجلائحة 
الربيطاين  االأم���ري  وق���ال  للتحرك.  كفر�سة 
وحجم  وب��زخ��م  وف���وري  �سريع  حت��رك  "دون 
اإع���ادة  ف��ر���س��ة  نخ�سر  ���س��وف  م�سبوقني،  غ��ري 
اأج���ل م�ستقبل  ك��ان عليه م��ن  ال��و���س��ع اىل م��ا 
االأم���ري  ت��ع��ل��ي��ق��ات  و���س��ُت��ب��ث  ا�ستدامة".  اأك����رث 
ت�سارلز �سمن ر�سالة له االإثنني خال االفتتاح 
وقال  نيويورك.  يف  املناخ  الأ�سبوع  االفرا�سي 
البيئية  االأزم���ة  اإن  الربيطاين  العر�س  وري��ث 
ترافقنا منذ �سنوات عديدة لكن مت ت�سغريها 
وانكارها". واأ�ساف "اإنها تتحول االآن وب�سرعة 
اىل كارثة �ساملة �سوف تقّزم تاأثريات فريو�س 
وال���ذي  ع��ام��ا   71 ال��ب��ال��غ  واالأم�����ري  كورونا". 
اأ�سيب بفريو�س كورونا يف اآذار-مار�س يعد من 
امل�ستدامة  الطاقة  م��وارد  املدافعني عن  اأق��وى 

والعمل �سد التغري املناخي.

مركبات متد تالمذة فقراء باالإنرتنت  
�ساحنة �سغرية وحهاز موّجه )راوتر( يف الداخل وهوائي 
ات�سال باالأقمار اال�سطناعية على ال�سقف... هذا كل ما 
فقراء  م��ن  طفل  ملئتي  ب��االإن��رن��ت  ات�سال  لتوفري  يلزم 
متابعة  م��ن  ومتكينهم  اأجنلي�س  ل��و���س  ق��رب  اآن���ا  �سانتا 

درو�سهم عن بعد خال جائحة كوفيد19-.
ويقول رومان رينا امل�سرف على امل�سروع التجريبي "واي 
فاي اأون ويلز" )اإنرنت ال�سلكي على عجات( اإن "بع�س 
االأهل واجهوا �سعوبات ال�سهر الفائت" مع انطاق العام 
لي�س  تامذتنا  من  "كثري  وي�سيف  اجل��دي��د.  الدرا�سي 
لديهم اأي ات�سال باالإنرنت ومن ال�سعب عليهم متابعة 

الدرو�س خلف �سا�سة الكمبيوتر".
�سركة  رئي�س  وات�سون  كيفن  راودت  امل�سكلة،  ه��ذه  وحل��ل 
يف خدمات  املتخ�س�سة  تران�سبورتي�سن"  كاي  اأف  "جي 
من  بع�س  جتهيز  ف��ك��رة  اآن���ا،  �سانتا  يف  ال��درا���س��ي  النقل 
لاإنرنت  اإر�سال  بو�سات  ال�سغرية  ال�سركة  �ساحنات 
وو�سعها يف نقاط ا�سراتيجية يف املدينة تكون يف ت�سرف 
وفق  ال�سبكة  اإىل  ب��ن��ف��اذ  يتمتعون  ال  ال��ذي��ن  ال��ت��ام��ذة 

�سجات ال�سلطات الربوية املحلية.
املوقع لثناين  املركبة ونبقى يف  "نركن  ويو�سح وات�سون 
�ساعات ل�سمان ات�سال التامذة بال�سبكة طوال النهار. 
فاي(  )واي  الا�سلكي  االإن��رن��ت  �سبكة  اإر���س��ال  يغطي 

حميط 350 مراً".
هذه  الا�سلكي  االإن��رن��ت  �سبكة  دخ���ول  اأن  اإىل  وي�سري 

يتطلب اإدخال كلمة �سر مُتنح ح�سرا للتامذة.

احلياة تعود اإىل مدينة االآلهة
خال االأ�سهر االأخرية، كانت "مدينة االآلهة" تيوتيواكان 
تبدو كاأنها يف �سبات عميق من جراء جائحة كوفيد19-، 
لكن مع ع��ودة ال�سياح ب��داأت احلياة ت��دّب جم��دداً يف هذا 

املوقع االأثري الزاخر بالتاريخ يف وادي مك�سيكو.
وهرم  الكبري  ال�سم�س  املوتى" املمتّد بني هرم  "رواق  يف 
القمر االأ�سغر منه حجما، يتنّقل نحو مئة �سائح تغّطي 
اإغاق  االأوىل منذ  ل��ل��م��ّرة  ال��ك��ّم��ام��ات وج��وه��ه��م، وذل���ك 

املوقع يف اآذار/مار�س ب�سبب الفريو�س.
وو����س���ط ال���ك���اب ال�������س���اردة ال��ت��ي ت��ه��ي��م ب���ه���دوء الف���ت يف 
ال����زّوار، كما لو  ال��ذه��ول جلّيا على بع�س  ي��ب��دو  امل��وق��ع، 
اأنهم �سادفوا �سبحا ل�سكان هذه املدينة التي كانت كربى 
مدن اأمريكا ما قبل الغزو االإ�سباين والتي �سّيدت قرابة 
ا�ستحالت مقفرة بعد ثمانية  ثّم  املياد  200 قبل  العام 

اأو ت�سعة عقود.
يقومون  التي  االأوىل  امل���ّرة  ه��ي  كثريين،  اإىل  وبالن�سبة 
العزل  القبيل منذ تخفيف تدابري  فيها بزيارة من هذا 

التي اعتمدتها احلكومة املك�سيكية.
وتقول اأنخيليكا تيليز )18 عاما( بتاأّثر وا�سح "اإنه الأمر 

رائع بالفعل واأنا �سعيدة جّدا".
قّررت ال�سلطات اإعادة فتح املوقع املدرج يف قائمة الراث 
العاملي لليون�سكو، على اأمل اأن يزوره ثاثة اآالف �سخ�س 
كّل يوم بني التا�سعة والثالثة بعد الظهر، اأي 30 % من 
قدرته اال�ستيعابية، مع اعتماد قيود �سحية وحظر ت�سّلق 

الهرمني ومعبد االأفعى املرّي�سة.
يف  الوحيد  ال�سيني  ال�سائح  ه��و  ع��ام��ا(   45( تانغ  ت��وين 
املجموعة، وهو رجل اأعمال يعي�س يف كاليفورنيا ويعمل 

يف جتارة ال�سلع اال�ستهاكية.

موج فوالذي بقلب 
املقربة

ن�سبا  الربازيلية  ال�سلطات  �سيدت 
اأط���ن���ان، يف   3 ت��ذك��اري��ا يبلغ وزن���ه 
م���ق���ربة ح��ي��ث ُدف�����ن ال���ع���دي���د من 
دي  ري����و  يف  كوفيد19-  ���س��ح��اي��ا 

جانريو.
واأقيم ن�سب "اإنفينتي ميموريال"، 
م��ًرا من   39 �سريط بطول  وه��و 
�سحايا  لتكرمي  امل��ت��م��وج،  ال��ف��والذ 
العائات  ومنح  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 
رمزا الأحبائهم يف واحدة من اأكرث 

املدن ت�سرراً يف الربازيل.
و�سمم الن�سب التذكاري املهند�س 
كري�سا  ال�����ربازي�����ل�����ي  امل����ع����م����اري 
���س��ان��ت��و���س، ال����ذي ط���رح ف��ك��رت��ه يف 
ذروة الوباء بعد زيارة العديد من 

املقابر يف الباد.
وقالت جيزيل بيك�سوتو، 54 عاًما، 
التي ك��ان وال��ده��ا ج��ريال��دو دينيز 
غون�سالفي�س �سحية لكوفيد19-: 
اأن والدك  تعلم  اأن  كبرية  "�سعادة 
مل يذهب طي الن�سيان، واأنه لي�س 
ما  وف���ق  اأخرى"،  �سحية  جم���رد 

نقلت "اأ�سو�سيتد بر�س".
دي جانريو  ري���و  والي����ة  و���س��ج��ل��ت 
وف����اة،  ح���ال���ة   17600 م���ن  اأك�����رث 
اإ�سابة  األف حالة   250 واأك��رث من 
19- حتى ال�سبت،  موؤكدة بكوفيد 
والية  بعد  الثانية  املرتبة  لتحتل 

�ساو باولو يف الربازيل.
 4000 اأ����س���م���اء  ت�����س��ج��ي��ل  و���س��ي��ت��م 
�سحية  راح����������وا  مم�����ن  ����س���خ�������س 

الفريو�س، على الن�سب.

كورونا يقتل احلياة وال�شينما يف هوليوود اأفريقيا
ب�"هوليوود  امللقة  املغربية،  ورزازات  مدينة  تعد 
التي  ع��امل��ي��ا  امل��ع��روف��ة  امل����دن  ب��ني  م��ن  اأفريقيا"، 
العاملية  ال�سينمائية  االإنتاجات  اأ�سخم  احت�سنت 
ركود  م��رح��ل��ة  ال��ي��وم  تعي�س  اأن��ه��ا  اإال  واأ���س��ه��ره��ا، 
اقت�سادي كبري ب�سبب تاأثري فريو�س كورونا على 

االإنتاجات ال�سينمائية املحلية واالأجنبية.
ا�ستوديو طبيعي يف العامل،  اأكرب  وتعترب ورزازات 
يف  ي�ساهم  مما  واملخرجني  املنتجني  كبار  يجذب 

انتعا�س ال�سياحة واملعي�سة اليومية لل�سكان.
احلركة  اأوق��ف��ت  "كوفيد19-"  ت��داع��ي��ات  اأن  اإال 
االأمر  امل��غ��رب،  بجنوب  الواقعة  املدينة  يف  الفنية 
ال��ف��اع��ل��ني يف هذا  ع��ل��ى خمتلف  �سلبا  اأث���ر  ال���ذي 
اإن  ع��دواين  ر�سيد  املغربي  املمثل  ويقول  القطاع. 
حياته اختلفت كثريا اأثناء وبعد احلجر ال�سحي، 
اأي  ل��دي��ه  يعد  ومل  الفني  االإن��ت��اج��ي  ت��وق��ف  فقد 
نيوز  ل�سكاي  م��ادي. وي�سيف يف ت�سريح  مدخول 
عربية "اأعتمد على االإنتاجات االأجنبية يف ورزازات 
التي كانت توفر يل مدخوال �سنويا يراوح ما بني 
مدخراتي،  ك��ل  �سرفت  دوالر.  و14000   7000

ب��ني دي��ن ال�سيارة و امل��ن��زل وم�����س��رويف ال��ي��وم، مل 
املغربي  الفنان  بواقع  تذكرين  دريهمات  اإال  يتبق 
له  تقدم  وال  تغطية �سحية  على  يتوفر  ال��ذي ال 

الوزارة املعنية اأي م�ساعدات رغم الوباء".
اأثاث املنزل" هكذا ي�سرح  اإال بيع  اأمامي  "مل يعد 
االأفام  يف  ممثل  وب��دي��ل  كومبار�س  وه��و  خ��ال��د، 
االأجنبية، طلب عدم ذكر ا�سمه كاما. وي�سيف: 
راأ�سا على عقب بعد وباء كورونا.  حياتي  "انقلبت 
اأجنبية  اأف�����ام  ث��اث��ة  ح����وايل  اأ�����س����ارك يف  ك��ن��ت 
االإيجار  م�ساريف  يغطي  ك��ان  مدخولها  �سنويا، 
فل�س  اآخر  اأ�سرف  اليوم  والكهرباء.  املاء  وفاتورة 
يف مدخراتي". اأما علي، كومبار�س، فيتاأ�سف على 
كنت  ب��اأي��ام،  ال�سحي  احلجر  "قبل  ق��ائ��ا:  حاله 
الفريو�س  اأن  اإال  اأجنبيني،  فيلمني  �ساأتعاقد على 
الو�سع  ه��ذا  "اأمام  وي��ت��اب��ع:  اآخر".  راأي  ل��ه  ك��ان 
الكارثي، ال اأحد يتوا�سل معنا من امل�سوؤولني عن 
اأن  لكم  بيننا،  فيما  امل�ساعدة  ونقدم  نتاآزر  املجال، 
اأو يربح فل�سا  اأ�سرة مل ي�ستغل  تت�سوروا حال رب 

واحدا منذ خم�سة اأ�سهر".

 نوال الزغبي: البع�س 

يعلقون بطريقة مري�شة
اثارت الفنانة الفنانة اللبنانية نوال الوغبي جدال كبريا مبن�سورها الذي انتقدت 

فيه الذين يعّلقون اأحيانا بطريقة مري�سة على حد قولها.
وكتبت نوال الزغبي على ح�سابها اخلا�س على احد مواقع التوا�سل االجتماعي: 
بتعلق  اللي  النا�س  بع�س  على  بي�سفقني  قلبي  واهلل  الكومنت�س  بقرا  "اوقات 

بطريق مري�سة".
وكانت قد عّلقت  نوال الزغبي  موؤخرا على احلريق احلا�سل حالياً يف مرج ب�سري، 
ب�سبب  وذل��ك  اللبنانيني،  وامل�سوؤولني  الزعماء  على  عنيفاً  هجوماً  �سنت  انها  اإذ 
االأو�ساع ال�سعبة التي متّر بها الباد على كافة االأ�سعدة، طالبًة منهم الرحيل.

�مل�صت�صيف جيمي كيميل ي�صاهد �ملمثلة جنيفر �أني�صتون وهي تخمد �للهب من �صلة �القرت�ع يف مركز Staples خالل 
حفل توزيع جو�ئز �إميي �لـ 72 يف كاليفورنيا. � ف ب


