
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

   

�أجرت 85,917 فح�صا ك�صفت عن 883 �إ�صابة

ال�شحة تعلن �شفاء 416 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سياً 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت 
لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�سابة 
خالل  جديدا  فح�سا   85,917 اإج��راءه��ا  ال���وزارة  اأعلنت  وعزلهم, 
املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية  والع�سرين  االأرب��ع  ال�ساعات 

با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
اإ�سابة  883 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
وجميعها  خمتلفة,  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة,  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 75,981 حالة.
اث��ن��ني وذل���ك م��ن تداعيات  ال����وزارة ع��ن وف���اة م�سابني  اأع��ل��ن��ت  كما 
يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  امل�ستجد,  ك��ورون��ا  بفريو�س  االإ�سابة 

الدولة 393 حالة.
تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  واأعربت 
جلميع  ال��ع��اج��ل  بال�سفاء  ومتنياتها  امل��ت��وف��ني,  ل���ذوي  وم��وا���س��ات��ه��ا 
ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع  ب���اأف���راد  مهيبة  امل�����س��اب��ني, 
ل�سحة  �سماناً  االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام  بالتعليمات  والتقيد 

و�سالمة اجلميع.
416 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �سفاء  كما 
كورونا امل�ستجد كوفيد19- وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
وبذلك  امل�ست�سفى,  دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها 

يكون جمموع حاالت ال�سفاء 67,359 حالة.

 يف كلمة �أمام �أعمال �لدورة �لـ 154 عن بعد للجامعة �لعربية على م�صتوى وزر�ء �خلارجية

قرقا�ش: معاهدة ال�شالم مع اإ�شرائيل لن تكون على ح�شاب 
الق�شية الفل�شطينية وحقوق ال�شعب الفل�شطيني غري القابلة للت�شرف

موارد  على  ت�شتويل  تركيا  م�شر: 
�شعوب عربية بتفاهمات غري �شرعية

•• القاهرة-وكاالت

امل�سري,  اخل���ارج���ي���ة  وزي������ر  اأك������د 
املمار�سات  اأن  اأم�س,  �سكري,  �سامح 
يف  ال�سافرة  الرتكية  وال��ت��دخ��الت 
متثل  العربية  ال���دول  م��ن  العديد 
اأه����م ال��ت��ه��دي��دات املُ�����س��ت��ج��دة التي 

تواجه االأمن القومي العربي.
و����س���دد ���س��ك��ري ع��ل��ى احل���اج���ة اإىل 
موحدة  ع��رب��ي��ة  ���س��ي��ا���س��ة  ان���ت���ه���اج 

وحازمة لردع النظام الرتكي.
�سّلط  ���س��ك��ري  ال��وزي��ر  اأن  واأ����س���اف 
ال�سوء كذلك على بع�س ال�سواهد 
التدخالت  ح���ج���م  ت��ع��ك�����س  ال���ت���ي 
عدد  يف  ال��رتك��ي  للنظام  ال�����س��اف��رة 

من الدول العربية.
تركيا  ت�سهيل  االأدل�����ة,  ت��ل��ك  وم���ن 
ملرور ع�سرات االآالف من االإرهابيني 
واملرتِزقة اإىل �سوريا, ودفعه باآالف 
ف�����س��ال عن  ل��ي��ب��ي��ا,  اإىل  امل��ق��ات��ل��ني 
عربية  ���س��ع��وب  م�����وارد  يف  اأط���م���اع 
توقيع  ع��ر  ليبيا  ويف  ال��ع��راق,  يف 

مذكرات تفاهم غري �سرعية.

بعد عام من حتالفه مع 5 جنوم:
اإيطاليا: جوزيبي كونتي 

رقم �شعب يف اللعبة ال�شيا�شية
•• الفجر –خرية ال�شيباين

كونتي يف  ان��خ��رط جوزيبي  ف��ق��ط,  ع��ام  قبل 
كال�سيكية.  االإيطالية  التحول  عمليات  اأكرث 
وب��ع��د ع���ام ع��ل��ى راأ�����س حت��ال��ف ب��ني الرابطة 
احلزب  بني  التحالف  اأن�ساأ  جنوم,  وحركة 5 

الدميقراطي وحركة 5 جنوم. 
يف  متحركة  دمية  اأن��ه  على  االآن  حتى  ُي��ق��ّدم 
يد ماتيو �سالفيني, اال انه جتّرا اأمام جمل�س 
كان  ال��ذي  ال��ق��وي  ال��رج��ل  ال�سيوخ على جلد 

يحلم ان باأخذ مكانه يف ق�سر �سيغي.
)التفا�سيل �س10(

•• القاهرة-وام: 

اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة  اأكد معايل الدكتور 
ال�سيادي  االإم������ارات  دول���ة  ق���رار  اأن  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون 
اإ�سرائيل  مع  �سالم  معاهدة  عن  االإع��الن  واال�سرتاتيجي 
ي��ت�����س��م��ن م���واف���ق���ة اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ب���وق���ف ���س��م االأرا�����س����ي 
مهمة  وخ��ط��وة  اإجن����ازا  ي�سكل  ال���ذي  االأم���ر  الفل�سطينية 
الدول  عليه  اأج��م��ع��ت  ملطلب  وحتقيقا  ال�����س��الم  اجت���اه  يف 
االأع�ساء واملجتمع الدويل اإىل جانب كونه اأحد االأهداف 
الواردة يف مبادرة ال�سالم العربية للتو�سل اإىل حل عادل 
لن  املعاهدة  هذه  اأن  على  و�سدد  الق�سية  لهذه  وم�ستدام 

ال�سعب  وحقوق  الفل�سطينية  الق�سية  ح�ساب  على  تكون 
الفل�سطيني غري القابلة للت�سرف.

و �سدد معاليه يف كلمة اأمام اأعمال الدورة ال� 154 عن بعد 
م�ستوى  على  عقدت  التي  العربية  ال��دول  جامعة  ملجل�س 
ف��ر���س��ة حقيقية  ه��ن��اك  اأن  ع��ل��ى  ام�����س  اخل��ارج��ي��ة  وزراء 
ال�����س��الم ح��ول ق�سية ال�سراع  الإح��ي��اء ج��ه��ود و م��ب��ادرات 
اجلانبني  بيد  الق�سية  حل  اإن  وق��ال  االإ�سرائيلي  العربي 

الفل�سطيني واالإ�سرائيلي .. وفيما يلي ن�س الكلمة .
يطيب يل يف البداية اأن اأهنئ معايل االأخ الدكتور ريا�س 
امل��ال��ك��ي وزي����ر اخل��ارج��ي��ة وامل��غ��رتب��ني ل���دول���ة فل�سطني 
 154 العادية  ال��دورة  اأعمال  تروؤ�سه  مبنا�سبة  ال�سقيقة, 

دولة  يف  لالأ�سقاء  متمنيا  العربية  ال��دول  جامعة  ملجل�س 
فل�سطني النجاح والتوفيق يف رئا�سة هذه الدورة, واأتوجه 
ال�سقيقة, على جهودها  ل�سلطنة عمان  والتقدير  بال�سكر 
يف خدمة الق�سايا العربية خالل تروؤ�سها ملجل�س جامعة 

الدول العربية يف دورته ال�سابقة 153.
بن  ب��در  ال�سيد  مل��ع��ايل  بالتهنئة  اأت��ق��دم  اأن  ي�سعدين  كما 
ال��ب��و���س��ع��ي��دي مب��ن��ا���س��ب��ة تعيينه وزي���را  ب���ن ح��م��ود  ح��م��د 
اليوم يف  ال�سقيقة وتواجده معنا  خلارجية �سلطنة عمان 
التوفيق والنجاح يف مهام  هذا االجتماع متمنني له دوام 

عمله.
)التفا�سيل �س5(

�ل�صعودية: نرف�ض �لتدخالت يف �ل�صاأن �لعربي.. وندعم �حلو�ر �لليبي

اجلي�ش الليبي ي�شرتط وقف نقل املرتزقة �شمن مبادرة احلل
•• عوا�شم-وكاالت

ال�سعودي,  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  دع���ا 
االأم����������ري ف���ي�������س���ل ب�����ن ف�����رح�����ان, 
الليبية  االأط�����������راف  االأرب�������ع�������اء, 
ل�سرورة احلفاظ على �سيادة ليبيا 

ووحدة و�سالمة اأرا�سيها.
وقال الوزير ال�سعودي يف تغريدات 
على تويرت: ال بد من وقفة جادة 
�سد كافة التدخالت اخلارجية يف 

ال�سوؤون العربية الداخلية.
واأك��������د ع���ل���ى ������س�����رورة ال����ب����دء يف 
ليبيا  يف  داخ���ل���ي  ���س��ي��ا���س��ي  ح�����وار 
كل  ف��وق  الوطنية  امل�سلحة  ي�سع 

االعتبارات.
بن فرحان:  االأم��ري في�سل  وذك��ر 
العزيز  ال���ع���رب���ي  وط���ن���ن���ا  ي��ع��ي�����س 
و�سيا�سية  اأم����ن����ي����ة  اأو�������س������اع������ا 
بالغة  واج��ت��م��اع��ي��ة  واق��ت�����س��ادي��ة 
والتعقيد,  واخل��ط��ورة  احل�سا�سية 
اأه��م��ي��ة و�سرورة  مم��ا ي��وؤك��د ع��ل��ى 

تعزيز العمل العربي امل�سرتك.
واأ�ساف: ال بد لنا من وقفة جادة 
�سد كافة التدخالت اخلارجية يف 
ال�سوؤون العربية الداخلية ورف�س 
حت��وي��ل دول���ن���ا وجم��ت��م��ع��ات��ن��ا اإىل 
لب�سط  االآخ��ري��ن  مل�ساريع  �ساحات 

التالعب  مت  اتفاقيات  ع��دة  هناك 
اتفاق  �سمنها  م��ن  ب��اأ���س��ا���س��ي��ات��ه��ا, 
تفكيك  ي���ت���م  ف���ل���م  ال�������س���خ���ريات, 
اأ�سلحتها  ونزع  امل�سلحة  امليلي�سيات 
وهي التي متنع اال�ستقرار واالأمن 
واإقامة املوؤ�س�سات, موؤكدا اأن حجم 
امل�سكلة الليبية زاد اليوم باملرتزقة 
االأج��ان��ب وال��غ��زاة االأت����راك, وعقد 
والتفريط  ال��وط��ن  بيع  اتفاقيات 
ع�سكرية  ق���واع���د  م���ن  ���س��ي��ادت��ه  يف 

وموانئ بحرية.
ت�ساعد وترية  رّدا على  ذل��ك,  اأت��ى 
واملباحثات  ال�����س��ي��ا���س��ي  احل������راك 
ب���ني االأط��������راف امل��ع��ن��ي��ة ب���االأزم���ة 
اإىل  للو�سول  حم��اول��ة  يف  الليبية 
اخلالفية  النقاط  ح��ول  تفاهمات 
الغرب  يف  الليبيني  ال��ف��رق��اء  ب��ني 
ت�����س��ت��م��ر جل�سات  ح��ي��ث  وال�������س���رق, 
احل��وار بني وفدي املجل�س االأعلى 
للدولة والرملان الليبي يف مدينة 
امل���غ���رب���ي���ة, و����س���ط تكتم  ب��وزن��ي��ق��ة 
نتائجها وحديث عن  �سديد حيال 
املنا�سب  اق��ت�����س��ام  ح���ول  خ���الف���ات 
ال�������س���ي���ادي���ة وال����ت����وزي����ع اجل���غ���رايف 
البالد,  اأق��ال��ي��م  على  واملوؤ�س�ساتي 
اإىل م�سر  ل��ي��ب��ي  ك��م��ا و���س��ل وف���د 

لطرح اقرتاح جديد حول �سرت.

على  وال��ن��ف��وذ  وال��ت��و���س��ع  الهيمنة 
ح�����س��اب اأم�����ن وا����س���ت���ق���رار ووح����دة 

دولنا.
ت���وؤك���د على  ال�����س��ع��ودي��ة  اأن  و����س���دد 
اه��ت��م��ام��ه��ا وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى وحدة 
و�سيادة و�سالمة االأرا�سي العربية, 
يهدد  م�سا�س  ب���اأي  قبولها  وع���دم 
احللول  وت�سع  املنطقة,  ا�ستقرار 

ال�سلمية قبل اأي حل اآخر.
اأف����ادت م�سادر  وب��ع��دم��ا  ذل���ك,  اإىل 

•• وا�شنطن-بغداد-وكاالت

االأمريكية,  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت 
اأم�س االأربعاء, اأن القيادة الو�سطى 
العراق  القوات يف  �ستخف�س عدد 
قبل نهاية �سهر �سبتمر اجلاري.

وق����ررت ال��ق��ي��ادة ال��و���س��ط��ى, وفق 
البنتاغون, تخفي�س عدد القوات 
اإىل   5600 م����ن  االأم����ريك����ي����ة 

.3000
وك������ان م�������س���وؤول ك���ب���ري ب��������االإدارة 
االأم�����ريك�����ي�����ة ق��������ال, ال����ث����الث����اء, 
دونالد  الرئي�س  اإن  لل�سحفيني 
مزيد  �سحب  ع��ن  �سيعلن  ت��رام��ب 
م�����ن ال������ق������وات االأم�����ريك�����ي�����ة من 
هذا  اأن  امل�سوؤول  واأ�ساف  العراق. 
اآخ���ر يف  اإع���الن  االإع����الن �سيتبعه 
اإ�سايف  ب�ساأن خف�س  املقبلة  االأيام 

للقوات االأمريكية يف اأفغان�ستان.
الذي  ال���وق���ت  ال���ق���رار يف  وي���اأت���ي 
اجلمهوري  ت��رام��ب  ف��ي��ه  ي��واج��ه 
ردود فعل �سلبية من تقرير يقول 
اإنه حتدث ب�سكل مهني عن قتلى 

احلرب االأمريكيني.
 5200 نحو  املتحدة  وللواليات 
ي��ت��وزع��ون على  ال��ع��راق  جندي يف 
عراقية  ع�����س��ك��ري��ة  ق���اع���دة   12

م�سر  اإىل  يتوجه  ليبيا  وف��دا  ب��اأن 
حاماًل مقرتحا حول مدينة �سرت 
اجلي�س  ا���س��رتط  اال�سرتاتيجية, 
راف�ساً  املرتزقة  نقل  وق��ف  الليبي 
واجلفرة  ����س���رت  يف  ال�������س���الح  ن����زع 
مبادرة  اأي  �سمن  االأت���راك  بوجود 

اأو مقرتح للحل.
م�سوؤول  اأع����ل����ن  ال���ت���ف���ا����س���ي���ل,  يف 
للجي�س  العامة  بالقيادة  ع�سكري 
الليبي, اأن اجلي�س يتحفظ على اأي 

البالد,  اأن��ح��اء  ع��م��وم  يف  منت�سرة 
اأبرزها قاعدتا عني االأ�سد واأربيل 

اجلويتني.
وتعد ق��اع��دة ع��ني االأ���س��د اجلوية 
القواعد  اأك����ر  ث����اين  االأن����ب����ار  يف 
الكتلة  على  وحت��ت��وي  الع�سكرية 

االأكر من القوات االأمريكية.
اأما قاعدة اأربيل املتاخمة للحدود 
لق�سايا  ف��ت�����س��ت��خ��دم  اإي�������ران  م���ع 
البالد  حماية  وهدفها  التدريب 

من اأي حترك اإيراين حمتمل.
االإع���الم  اأع��ل��ن��ت خلية  ذل���ك,  اإىل 
مقتل  االأربعاء,  العراقية,  االأمني 

مار�ثون �لرئا�صية �لأمريكية:
ها هي االإحدى ع�شرة والية التي �شتح�شم ال�شباق!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

�ستجرى االنتخابات الرئا�سية االأمريكية يف غ�سون �سهرين. اأ�سدل ال�ستار على 
موؤمتري احلزبني الدميقراطي واجلمهوري, والقى املر�سحان ر�سمًيا, دونالد 
ترامب وجو بايدن, بكل ثقلهما يف احلملة التي تبدو عنيفة و�سر�سة.  ومنذ 
عدة اأ�سابيع, يجوب الغرميان الواليات املتحدة, وحتديًدا الواليات التي �ستقرر 
منح نتيجة االقرتاع اإىل هذا املع�سكر اأو ذاك. الأنه اإذا كانت نتيجة الت�سويت 
اأو  معروفة م�سبًقا يف بع�س الواليات )مثل والية كاليفورنيا للدميقراطيني 
تيني�سي للجمهوريني(, ف�ستكون نتائج البع�س االآخر متقاربة جدا اأو حا�سمة. 

وفيما يلي ترتيب الوزن االنتخابي لهذه الواليات.    )التفا�سيل �س13(

ت�شريد اآالف املهاجرين يف 
حريق مبخيمهم يف اليونان

•• جزيرة لي�شبو�س-اأ ف ب

املهاجرين على جزيرة  اآالف  بات 
ماأوى  دون  اليونانية  لي�سبو�س 
ان����دالع ح��ري��ق �سخم فجرا  ب��ع��د 
خميم  اأك�������ر  م����وري����ا  خم���ي���م  يف 
اأكرث  ي��وؤوي  اليونان  يف  لالجئني 

من 12 األف مهاجر.
وخ������رج رج������ال ون�������س���اء واأط����ف����ال 
م���ذع���وري���ن م���ن خ��ي��م وح���اوي���ات 
الزيتون  ح���ق���ول  يف  ل��الح��ت��م��اء 
ال�سنة  ك���ان���ت  ح���ني  يف  امل����ج����اورة 
املخيم  يف  �سيء  كل  تلتهم  اللهب 

املكتظ.
�ساعات  ب���ع���د  احل����ري����ق  وان����دل����ع 
ا�سابة  ال�����س��ل��ط��ات  اع�����الن  ع��ل��ى 
كورونا  ب��ف��ريو���س  �سخ�سا   35

امل�ستجد.
اليونانية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
ال��ر���س��م��ي��ة ع��ن م�����س��ادر جمهولة 
تكون  ق����د  ال�����ن�����ريان  ان  ق���ول���ه���ا 
طالبي  بع�س  مت��رد  اإث��ر  ا�ستعلت 
بعدما  عزلهم  ق��رار  على  اللجوء 

تبينت اإ�سابتهم بكوفيد19-.

م�سار �سيا�سي حلل االأزمة الليبية 
تفاهماته  اأو  خم��رج��ات��ه  ت��اأخ��ذ  ال 
امليلي�سيات  تفكيك  االعتبار  بعني 
امل�سلحة واإخراج املرتزقة واالأتراك 

من البالد.
املحجوب,  خ��ال��د  ال���ل���واء  واأو����س���ح 
املعنوي  ال���ت���وج���ي���ه  اإدارة  م���دي���ر 
بالقيادة العامة للجي�س, اأن امل�سكلة 
اإم�ساء االتفاقيات واإمنا  لي�ست يف 
اأن  اإىل  م�سريا  ب��ن��وده��ا,  تنفيذ  يف 

منت�سب يف القوات االأمنية واإ�سابة 
نتيجة  ب����ج����روح  اآخ����ري����ن  اث���ن���ني 
ا�ستهدفت  ن��ا���س��ف��ة  ع��ب��وة  ان��ف��ج��ار 
التابع  ال��ل��وج�����س��ت��ي  ل��ل��دع��م  رت����اًل 
ل���ق���وات ال��ت��ح��ال��ف ال������دويل على 

طريق ال�سريع ديوانية – بابل.
ويف حادث منف�سل, اأ�سيب عن�سر 
اأم��ن��ي وم���دين اإث���ر ان��ف��ج��ار عبوة 
لل�سركات  ت��اب��ع  رت���ل  ع��ل��ى  نا�سفة 
التحالف  ق������وات  م����ع  امل���ت���ع���اق���دة 
الدويل يف منطقة النباعي �سمايل 
اأدى احلادث  العا�سمة بغداد, كما 

اإىل اأ�سرار ب�سيارتني.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:49            
الظهر.......    12:22  
الع�رص........   03:48   
املغرب.....   06:34  
الع�صاء......   07:48

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

الرتبية ترتكز على �شبعة م�شارات 
لقيا�ش تقيد املدار�ش باالإجراءات 
كوفيد19  م���ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

•• دبي- حم�شن را�شد

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع����دت 
ت��دق��ي��ق خا�سة,  ق��ائ��م��ة  م���وؤخ���راً, 
ل���ل���ت���ح���ق���ق م�����ن ع���م���ل امل���ن�������س���اأت 
التعليمية يف ظل جائحة كورونا 
الدرا�سي  العام  خالل  كوفيد19 
اإذ   ,2021-2020 اجل������اري 
م�سارات,  ���س��ب��ع��ة  ع��ل��ى  ارت����ك����زت 
م����دى  م�������س���م���ون���ه���ا  ت���ق���ي�������س يف 
وتطبيق  ب�����االإج�����راءات,  ال��ت��ق��ي��د 
الروتوكوالت املعتمدة, من قبل 
ب���اإدارة  املعنية  ال����وزارة واجل��ه��ات 

االأزمة يف الدولة.
القائمة  ت�سمنته  م���ا  وب��ح�����س��ب 
على  “الفجر”  ح�����س��ل��ت  ال���ت���ي 
امل�سارات  ج�����اءت  م��ن��ه��ا,  ن�����س��خ��ة 
املن�ساأة  م���ب���اين  دخ������ول  حت���اك���ي 
احلماية,  وم���ع���دات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة, 
وطرائق  وال��ت��ع��ق��ي��م,  ال��ت��ن��ظ��ي��ف 
التعليمية  ال��ك��وادر  ���س��وؤون  عمل 
التوا�سل مع  وو�سائل  واالإداري���ة, 
والكوادر  االأمور,  واأولياء  الطلبة 
ال�سحة  وم�������س���وؤويل  ب���اأن���واع���ه���ا, 
والنظافة  وامل���ج���ت���م���ع,  ال���ع���ام���ة 

ال�سخ�سية, التباعد اجل�سدي.  
)التفا�سيل �س3(

ليبيون يطالبون برحيل االتراك واملرتزقة من بالدهم

قوات اأمريكية يف العا�سمة العراقية   )اأر�سيفية(

�سيارة دمرت يف موقع التفجري االرهابي و�سط كابول  )رويرتز(

احلملة االنتخابية ار�سا وبحرا وجوا

•• كابول-وكاالت

م�سرعهم  اأ�سخا�س   10 لقي 
مبحاولة  اأخ�������رون  واأ����س���ي���ب 
الرئي�س  ن���ائ���ب  ا����س���ت���ه���داف 
االأفغاين اأمر اهلل �سالح و�سط 
كابل  االأف���غ���ان���ي���ة  ال��ع��ا���س��م��ة 

�سباح اأم�س االأربعاء.
الداخلية  وزارة  ق��ال��ت  ف��ق��د 
اأ�سخا�س   10 اإن  االأف��غ��ان��ي��ة 
ق���ت���ل���وا واأ�����س����ي����ب اآخ��������رون يف 
ا�ستهدف  ال�������ذي  ال���ت���ف���ج���ري 
موكب نائب الرئي�س االأفغاين 

اأمر اهلل �سالح يف كابل.
وك������ان م�������س���وؤول���ون ق����ال����وا يف 
االن���ف���ج���ار  اإن  ����س���اب���ق  وق������ت 
نائب  م��وك��ب  ا�ستهدف  ال���ذي 
وقت  االأف����غ����اين يف  ال��رئ��ي�����س 
اإىل  اأدى  االأرب���ع���اء,  م��ن  مبكر 
 12 واإ�سابة  �سخ�سني  مقتل 

اآخرين.
االعالمي  املكتب  مدير  وق��ال 
حاول  م��راد:  ر�سوان  ل�سالح, 

ا�ستهدف  اف��غ��ان�����س��ت��ان  اأع�����داء 
اأمر  للرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب 
ال�سباح,  ه������ذا  ����س���ال���ح  اهلل 
م�سيفا لقد ف�سل هذا الهجوم 
االإرهابي, و�سالح بخري, وفقا 

ملا ذكرته فران�س بر�س.
من جهته, قال م�ساعد ل�سالح 
عن  الك�سف  راف�سا  للوكالة, 
ا�ستهدف  انتحاريا  اإن  هويته, 
موكب نائب الرئي�س االأفغاين 

متوجها  منزله  مغادرته  عند 
اىل العمل.

املتحدث  م��راد  ر���س��وان  وكتب 
ب���ا����س���م م��ك��ت��ب ����س���ال���ح, على 
يقول  ف��ي�����س��ب��وك,  يف  ح�����س��اب��ه 
اأفغان�ستان  اأعداء  حاول  اليوم 
االأذى  اإحل�������اق  اأخ�������رى  م�����رة 
ب�������س���ال���ح, ل��ك��ن��ه��م ف�����س��ل��وا يف 
ال�سرير  هدفهم  اإىل  الو�سول 
وجنا �سالح من الهجوم �ساملا, 

االأفغاين الرئي�ش  نائب  موكب  ا�شتهدف  بانفجار  قتلى   10

و��صنطن تعلن ر�صميًا خف�ض عدد قو�تها يف �لعر�ق

عبوة نا�شفة ت�شتهدف رتال للتحالف الدويل 
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�شفينة م�شاعدات اإن�شانية اإماراتية الأهايل 
ال�شاحل الغربي اليمني تر�شو مبيناء املخا

•• املخا-وام:

اإن�سانية حتمل على متنها  �سفينة م�ساعدات  اليمني  املخا  ر�ست مبيناء 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  الغذائية مقدمة من  امل��واد  اأطنانا من 
للعام  الثانية  املرحلة  م�ساعدات  ذلك �سمن  و  الغربي  ال�ساحل  الأه��ايل 
2020 التى ت�سمل مديريات احلوك و احلايل و بيت الفقية والدريهمي 

والتحيتا يف حمافظة احلديدة.
)التفا�سيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

•• املخا-وام:

ر�ست مبيناء املخا اليمني �سفينة م�ساعدات 
اإن�����س��ان��ي��ة حت��م��ل ع��ل��ى م��ت��ن��ه��ا اأط���ن���ان���ا من 
االإمارات  دول��ة  من  مقدمة  الغذائية  امل��واد 
و  الغربي  ال�ساحل  الأه��ايل  املتحدة  العربية 
ذلك �سمن م�ساعدات املرحلة الثانية للعام 
و  احل��وك  مديريات  ت�سمل  التى   2020
احلايل و بيت الفقية والدريهمي والتحيتا 
ي��اأت��ي و���س��ول هذه  يف حمافظة احل��دي��دة. 
الذي  االإغ���اث���ي  للج�سر  ام���ت���دادا  ال�سفينة 
ت�سريه دولة االإمارات العربية املتحدة عر 
ذراعها االإن�سانية هيئة الهالل االأحمر اإىل 
جهودها  اإط��ار  يف  اليمني  الغربي  ال�ساحل 
و  املت�سررين  الإغاثة  املتوا�سلة  االإن�سانية 
التى  االإمنائية  و  امل�ساريع اخلدمية  ت�سييد 
م�����س��روع يف جماالت   200 جت���اوز ع��دده��ا 

و  ال��ك��ه��رب��اء  و  امل��ي��اه  و  التعليم  و  ال�����س��ح��ة 
�سارت  ال��ت��ي  و  ال�سمكية  ال����رثوة  و  ال��ب��ي��ئ��ة 
القيادة  تبنتها  خ��ط��ة  وف���ق  ث��اب��ت��ة  ب��خ��ط��ى 
هيئة  وج�سدتها  االإم���ارات  بدولة  الر�سيدة 

الهالل االأحمر على اأر�س الواقع.
بتوزيع  الثانية  املرحلة  تد�سني  مت  قد  كان 
يف  املتكاملة  الغذائية  امل��واد  من  طنا   26
و  التحيتا  ملديرية  التابعة  املجيل�س  عزلة 
قرى املنظر التابعة ملديرية احلوك.. ومن 
املنتظر اأن ت�سهد تلك املرحلة توزيع 300 
ي�ستفيد  االأ�سا�سية  الغذائية  امل��واد  من  طن 
املناطق  ���س��ك��ان  م��ن  األ��ف��ا   42 ق��راب��ة  منها 
املوارد  يف  �سحا  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  امل�ستهدفة 
التي  ال�سعبة  الظروف  نتيجة  االإقت�سادية 
" هيئة  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  جت��در  يعي�سونها. 
اأن��ه��ت املرحلة  ال��ه��الل االأح��م��ر " كانت ق��د 
منها  ا�ستفاد  التي  و  امل�ساعدات  من  االأوىل 

ما يقارب 44 األف �سخ�س بتوزيع 6 اآالف 
مديريات  يف  ل��ل��م��ح��ت��اح��ني  غ��ذائ��ي��ة  ���س��ل��ة 
اإىل جانب  التحيتا  و  الدريهمي  و  اخلوخة 
االأ�سر الفقرية مبديريات موزع و الوازعية 

و املخا مبحافظة تعز.
امل�ستهدفة  اليمنية  املديريات  اأهايل  عب�ر  و 
عن �سكرهم لدولة االإم��ارات العربية قيادة 
و اجلهود  امل��ت��وا���س��ل  ال��ع��ط��اء  ع��ل��ى  �سعبا  و 
االإن�سانية  امل��ج��االت  �ستى  يف  تبذلها  ال��ت��ي 
التي خففت من  و  االإغ��اث��ي  امل��ج��ال  خا�سة 
اليمنية  االأ���س��ر  تعي�سها  التي  املعاناة  وط��اأة 
الهالل  .. م�سيدين بجهود هيئة  املت�سررة 
ت�سيريها  عر  الغربي  ال�ساحل  يف  االأحمر 
االأطنان  اآالف  حتمل  التي  ال��ق��واف��ل  مئات 
اإقامة  و  االإغ��اث��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة و  امل����واد  م��ن 
االأثر  بالغ  لها  كان  التي  التنموية  امل�ساريع 

يف التخفيف من معاناة االأهايل.

اأ�سمى  املحلية  ال�سلطات  رفعت  جانبها  من 
االإم����ارات  ل��دول��ة  ال��ع��رف��ان  و  ال�سكر  اآي����ات 
زايد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  و 
القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
االأعلى للقوات امل�سلحة على امل�ساعدات التي 
مل تتوقف يوما يف �سبيل الوقوف اإىل جانب 

ال�سعب اليمني.
ق��د وزعت  ك��ان��ت  الهيئة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
خالل العام 2018 حوايل / 185 / األف 
�سلة غذائية مبائة قرية من قرى ال�ساحل 
ا�ستفاد منها مليون و295 األف ن�سمة فيما 
وزعت يف العام 2019 ما يربو على 192 
على  قرية   140 �سملت  غذائية  �سلة  األ��ف 
جنوب  باب  ذو  من  الغربي  ال�ساحل  امتداد 
غ���رب ح��ت��ى م��دي��ري��ة احل����وك ���س��م��ال غرب 
ال�ساحل و ا�ستفاد منها مليون و344 األف 

ن�سمة.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ش طاجيك�شتان بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  "حفظه اهلل" برقية تهنئة  الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  بعث �ساحب 
فخامة اإمام علي رحمون رئي�س جمهورية طاجيك�ستان وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

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  حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب 

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

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل قاهر ر�سول زادا رئي�س وزراء جمهورية طاجيك�ستان.

االإمارات.. وقفات اإن�شانية م�شيئة مع �شحايا الكوارث حول العامل يف 2020

بتوجيهات خالد بن حممد بن ز�يد 

وفد من دائرة تنمية املجتمع يطمئن على امل�شابني جراء حادث ت�شرب الغاز يف اأحد املطاعم

�شفينة م�شاعدات اإن�شانية اإماراتية الأهايل ال�شاحل الغربي اليمني تر�شو مبيناء املخا

املجل�ش العاملى للمجتمعات امل�شلمة ي�شيد بنزاهة الق�شاء الفرن�شي يف حادثة �شاريل اإيبدو 
•• اأبوظبي-وام:

اأ�ساد املجل�س العاملي للمجتمعات امل�سلمة بنزاهة الق�ساء الفرن�سي 
"�ساريل  جملة  على  بهجمات  املتهمني  حماكمة  بدء  مع  تزامنا 
موؤكدا   2015 ع��ام  يناير   7 يف  وقعت  التي  اإيبدو" الفرن�سية, 
تردع  عادلة  ق�سائية  اأحكاماً  �ست�سدر  املحكمة  باأن  التامة  ثقته 
الكراهية والتطرف واالإره��اب يف فرن�سا وثمن جتربة التعاي�س 

والت�سامح الديني يف فرن�سا كنموذج ُيحتذى عاملياً.
و جدد املجل�س يف بيان له تعازيه الأهايل ال�سحايا الذين ق�سوا 
يف الهجوم على مقر املجلة موؤكدا �سرورة اتخاذ خطوات جدية 
وملمو�سة يف جمال عدم ازدراء االأديان و احرتام املعتقدات وتعزيز 

املجتمعي  والعطاء  والتعاي�س  لل�سالم  والدعوة  الدينية  احلرية 
واالإن�ساين, مبا يحفظ كرامة االإن�سان واحرتام عقيدته, ويحقق 

التعاون والتكافل ملا فيه م�سلحة لالأوطان.
الكراهية  دع��وات  امل�سلمة  للمجتمعات  العاملي  املجل�س  ا�ستنكر  و 
حتري�سية  اإع���الم  وو���س��ائ��ل  دينية  �سخ�سيات  ع��ن  ���س��درت  التي 
اإىل مقاطعة  لها و تدعو فيها  ال��دول مقراً  تتخذ من عدد من 
الب�سائع الفرن�سية ملا يف ذلك من حتري�س على العنف وحتفيز 
للعمليات االإرهابية داعيا املجتمعات امل�سلمة اإىل عدم اال�ستجابة 
لتلك الدعوات التحري�سية وتغليب االنتماء الوطني و املواطنة 
و  االإيجابية  امل�ساهمة  و  القوانني  باحرتام  ال�ساحلة على ذلك, 
مبادئ  تعزيز  على  املجل�س  �سدد  و  جمتمعاتهم.  يف  االن��خ��راط 

االأخوة االإن�سانية و التعاي�س و الت�سامح و التما�سك املجتمعي يف 
بلدانها وتر�سيخ قيم االعتدال واحلوار, مبا ي�سهم يف الق�ساء على 
املجتمعي  ال�سلم  والعداء لالإ�سالم, من خالل  الديني  التع�سب 

والتعاي�س الفعال لتحقيق املزيد من الفعالية احل�سارية.
ن�سر  اإع����ادة  امل�سلمة  للمجتمعات  ال��ع��امل��ي  املجل�س  ا�ستنكر  كما 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  الكرمي  للر�سول  امل�سيئة  الر�سوم 
للديانة  الفرن�سي  املجل�س  بتعامل  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  م�سيداً   ..
االإ�سالمية مع املو�سوع وموقفه احلكيم و الوطني بتعزيز قيم 
املواطنة ال�ساحلة وحت�سني امل�سلمني يف فرن�سا من خطر الفكر 
االإ�سالم  عن  النمطية  ال�سورة  ت�سحيح  على  والعمل  املتطرف, 

واملجتمعات امل�سلمة.

•• اأبوظبي-وام:

وا�سلت دولة االإمارات ح�سورها االإن�ساين على �سعيد اإغاثة املت�سررين من 
الكوارث الطبيعية التي �سهدها العام 2020.

فقد كانت االإمارات والتزال حا�سرة يف اأغلب املناطق املنكوبة بفعل الكوارث 
التي  الفي�سانات  اإىل  العام اجلاري و�سوال  ا�سرتاليا مطلع  ابتداء بحرائق 
العاجلة  االإم��ارات��ي��ة  اال�ستجابة  تركت  و  اأي���ام.  ع��دة  منذ  ال�سودان  ي�سهدها 
جتاه الدول التي تعر�ست للكوارث الطبيعية خالل العام اجلاري اأثرا طيبا 
التخفيف من معاناتهم  واأ�سهمت يف  املحليني  ال�سكان  يف حياة املاليني من 
الدولية ملواجهة  االإم����ارات احل��ي��وي يف تعزيز اجل��ه��ود  واأك���دت جم��ددا دور 

التحديات االإن�سانية الطارئة.
ولعل البداية كانت مع اإطالق االمارات مبادرة " تعا�سد االأ�سدقاء" ت�سامنا 
مع املت�سررين من حرائق الغابات غري امل�سبوقة التي تعر�ست لها ا�سرتاليا 

يف مطلع العام اجلاري, بهدف جمع الترعات ل�سحاياها .
والقوى  واملعدات  الالزمة,  اخل��رات  لتوفري  ا�ستعدادها  االإم���ارات  اأك��دت  و 
العاملة وغريها من اأ�سكال الدعم للم�ساعدة على مكافحة احلرائق واإعادة 

بناء واإ�سالح ما خلفته من اأ�سرار.
ويف يناير املا�سي قدمت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي, م�ساعدات اإغاثية 
عاجلة للمتاأثرين من احلريق الذي �سّب يف مدينة »تني هتني« بكرات�سي يف 

الذين فقدوا  ال�سكان  التخفيف من معاناة  �ساهم يف  ال��ذي  االأم��ر  باك�ستان 
اإن�سانية �سعبة ب�سبب  ممتلكاتهم واحتياجاتهم االأ�سا�سية, وواجهوا ظروفاً 

ق�سوة املناخ وبرودة الطق�س.
�سارعت  اأ�سبوعني,  نحو  منذ  باك�ستان  ت�سهدها  التي  الفي�سانات  نتيجة  و 
بن  موؤ�س�سة خليفة  اأعلنت  بعدما  للمت�سررين  العون  يد  مد  اإىل  االإم��ارات 
زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�سانية عن تنفيذ خطة اغاثة عاجلة لنحو 75 
االأطفال  وحليب  والبطانيات  واخليام  االأدوي���ة  تقدمي  ت�سمل  �سخ�س  األ��ف 
املدن  خ�سو�ساً  اجلنوبي  ال�سند  اإقليم  مناطق  يف  املت�سررين  وت�ستهدف 

والبلدات القريبة من جمرى نهر ال�سند.
اأر�سلت االإم��ارات بناء على توجيهات�ساحب ال�سمو ال�سيخ  و يف مايو املا�سي 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" م�ساعدات اإن�سانية عاجلة اإىل جمهورية ال�سومال مل�ساعدة 
االأمطار  ج��راء  ال�سومال  �سربت  التي  املدمرة  الفي�سانات  من  املت�سررين 

الغزيرة التي �سهدتها منطقة �سرق اأفريقيا.
و ���س��ريت امل��دي��ن��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��خ��دم��ات االإن�����س��ان��ي��ة يف دب���ي رح��ل��ة ج��وي��ة اإىل 
العا�سمة ال�سومالية مقدي�سو على متنها اأكرث من 35 طًنا من التجهيزات 
االإغاثة واالإعا�سة لالآالف  االإن�سانية بهدف دعم عمليات  الطبية واملعونات 
اأج��روا على هجر م�ساكنهم جراء  من املت�سررين من الفي�سانات والذين 

ال�سيول, ومن ثم توفري املقومات املعي�سية ال�سرورية لهم.

الالجئني  ق�����س��اي��ا  ل��دع��م  امل�����س��ت��م��رة  االإم���ارات���ي���ة  اجل��ه��ود  �سل�سلة  �سمن  و 
عن  املا�سي  اأغ�سط�س   26 يف  االإم��ارات  اأعلنت  لهم  امل�ست�سيفة  واملجتمعات 
�سحنة  ت�سيري  عر  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  االأمم  ملفو�سية  دعم  تقدمي 
م�ساعدات اإىل منطقة كوك�س بازار يف جمهورية بنغالدي�س ال�سعبية وذلك 
وخميم  املنطقة  �سربت  بفي�سانات  ت�سببت  التي  الغزيرة  االأم��ط��ار  ج��راء 

كوك�س بازار الذي ي�ست�سيف اأكرث من مليون الجئ من الروهينغا.
واأكد فيليبو جراندي, املفو�س ال�سامي لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني اأن 
املبادرة االإماراتية اأ�سهمت يف تو�سيل مواد االإغاثة املنقذة للحياة اإىل الجئي 
الروهينغا الذين هم يف اأم�س احلاجة اإىل ماأوى قبل مو�سم االأعا�سري حيث 
يعي�س العديد من الالجئني يف مالجئ موؤقتة ويف خميمات مكتظة, ف�سال 
التي  الرعدية  الغزيرة والعوا�سف  القا�سي واالأمطار  عن حتديات الطق�س 
ملد  ف��وري  حت��رك  يف  و  بنغالدي�س.  يف  امل�سيف  واملجتمع  الالجئني  ت��واج��ه 
االآثار  وم�ساعدتها على تخطي  ال�سقيقة  ال�سودان  اإىل جمهورية  العون  يد 
املدمرة للفي�سانات التي �سهدتها نحو 16 والية, اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم باإر�سال طائرة حتمل 100 طن من مواد االإغاثة 
املدينة  ل�سوؤون الالجئني يف  املتحدة  ال�سامية لالأمم  املفو�سية  من خمازن 

العاملية للخدمات االإن�سانية يف دبي, مل�ساعدة �سحايا الفي�سانات.
اآل نهيان ويل عهد  و بتوجيهات من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة, ومتابعة �سمو ال�سيخ حمدان بن 

زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل االأحمر 
االحتياجات  لتوفري  ال�سودان,  اإىل  اإغاثة  طائرة  الهيئة  �سريت  االإم��ارات��ي 
والفي�سانات  ال�سيول  املتاأثرين من  مل�ساندة  وال�سرورية  العاجلة  االإن�سانية 

التي ت�سهدها عدد من الواليات ال�سودانية منذ اأيام.
التي  االإغاثية  املواد  االأحمر, الإي�سال  الهالل  الطائرة وفد من هيئة  رافق 
واالإيوائية  الغذائية  وامل��واد  الطبية  امل�ستلزمات  من  كبرية  كميات  تت�سمن 
املتمثلة يف اخليام واالأغطية وامل�سمعات, اإىل جانب املواد ال�سحية امل�ستخدمة 

يف اإ�سحاح البيئة.
ال�سودان  يف  تواجده  خالل  االإن�سانية  املهام  من  بعدد  كذلك  الوفد  يقوم  و 
مئات  على  وت��اأث��ريه��ا  للفي�سانات  امل��دم��رة  االآث���ار  على  ميدانيا  يقف  حيث 
اأهم  ق���رب  ع��ن  ويتلم�س  والي����ة,   16 ح����وايل  يف  ال�����س��ودان��ي��ني  م��ن  االآالف 
االحتياجات االأخرى التي تنق�س ال�ساحة ال�سودانية يف املرحلة القادمة على 
�سعيد امل�ساعدات متهيدا لتوفريها �سمن برنامج الهيئة االإن�ساين ل�سالح 

املت�سررين.
ويف اليمن توا�سل دولة االإم��ارات ممثلة يف ذراعها االإن�سانية هيئة الهالل 
االأحمر ت�سيري قوافل امل�ساعدات االإن�سانية واالإغاثية اإىل املناطق املت�سررة 
واملنكوبة جراء ال�سيول والفي�سانات التي �سهدها عدد من املناطق اليمنية 
وال�سلع  الغذائية  امل��واد  وتت�سمن كميات كبرية من  املا�سية,  االأ�سهر  خالل 

التموينية االأ�سا�سية, واالأغطية واملالب�س املتنوعة واخليم .

•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان, ع�سو املجل�س 
التنفيذي, زار وفد من  اأبوظبي  اأبوظبي, رئي�س مكتب  التنفيذي الإم��ارة 
دائرة تنمية املجتمع م�ست�سفى مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية, لالطمئنان 
على امل�سابني يف احلادث الذي وقع االأ�سبوع املا�سي ب�سارع ال�سيخ را�سد بن 

�سعيد يف اأبوظبي جراء ت�سرب للغاز يف اأحد املطاعم.

وكان �سموه قد وجه الدائرة مبتابعة اأو�ساع امل�سابني وتلبية احتياجاتهم 
وتقدمي كافة اأنواع الدعم, متمنيا �سموه لهم ال�سفاء العاجل.

تنمية  دائ��رة  رئي�س  اخلييلي  خمي�س  مغري  الدكتور  معايل  الوفد..  �سم 
و�سعادة  ال��دائ��رة,  وكيل  الظاهري  علي  حمد  املهند�س  و�سعادة  املجتمع, 
املجتمعية,  للم�ساهمات  عام هيئة )معا(  العميمي مدير  �سالمة عجالن 

يرافقهم عدد من امل�سوؤولني.
للم�سابني  زي��ارت��ه  خ��الل  اخلييلي,  خمي�س  مغري  الدكتور  معايل  واأك���د 

وذوي��ه��م ح��ر���س ال��ق��ي��ادة الر�سيدة على ت��وف��ري ك��اف��ة ال��دع��م ال���الزم لهم 
و�سمان  املجتمع,  يف  التنمية  عجلة  دف��ع  يف  االإ���س��ه��ام  يف  دوره���م  لتعزيز 
لهم  متمنيا  اأبوظبي,  يف  املقيمني  جلميع  كرمية  وحياة  معي�سة  م�ستوى 
ال�سفاء العاجل وموفور ال�سحة والعافية, م�سريا اإىل اأن الدائرة حتر�س 
واملقيمني  املواطنني  م��ن  املجتمع  اأف���راد  لكافة  كرمية  حياة  توفري  على 
مبختلف �سرائحهم وجن�سياتهم وثقافاتهم, ل�سمان تعزيز جودة حياتهم 

وتوفري م�ستوى معي�سة الئق للجميع.

الدائرة  �سارعت  املخت�سة  اجلهات  مع  وبالتعاون  اأن��ه  اإىل  معاليه  ولفت 
ت�سرروا  الذين  بكافة  التوا�سل  اإىل  )معا)  املجتمعية  امل�ساهمات  وهيئة 
الالزم  ال��دع��م  وت��وف��ري  املحنة  ه��ذه  تخطي  يف  مل�ساعدتهم  احل���ادث  م��ن 
توفري  على  اأبوظبي  يف  االجتماعي  القطاع  ويعمل  احتياجاتهم,  ح�سب 
التالحم  من  تعزز  را�سخة  اأ�س�س  و�سع  جانب  اإىل  الكرمية,  احلياة  �سبل 
املجتمعي وامل�ساركة املجتمعية مما ي�ساهم يف ت�سكيل نواة ملجتمع مت�سامح 

وحا�سن ل�ستى فئاته.
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اأخبـار الإمـارات
خليفة الرتبوية ت�شيد برعاية القيادة الر�شيدة لتمكني اأ�شحاب الهمم

•• اأبوظبي-وام:

القيادة  رعاية  اأن  على  الرتبوية  خليفة  جلائزة  العامة  االأم��ان��ة  اأك��دت 
الفئة  ه��ذه  مكانة  ترتجم  ومتكينهم  الهمم  اأ�سحاب  مل�سرية  الر�سيدة 

مبختلف �سرائحها يف املجتمع.
املختلفة  دوراتها  يف  خ�س�ست  اأنها  اإىل  للجائزة  العامة  االأمانة  واأ�سارت 
العديد من فئات جوائزها الأ�سحاب الهمم فئة االأفراد وفئة املوؤ�س�سات 
واملراكز  وذلك تقديراً من اجلائزة الأ�سحاب الهمم واإ�ست�سرافاً مل�ستقبلهم 

يف التعليم والعمل والتنمية الوطنية.
الرنامج  �سمن  اجل��ائ��زة  نظمتها  التي  العمل  ور���س��ة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ال��ت��ع��ري��ف��ي ل��دورت��ه��ا ال��راب��ع��ة ع�����س��رة 20-21 وحت����دث ف��ي��ه��ا ك��ل من 

مديرة  العامري  وغبي�سة  باجلائزة  حمكم  ال�سمايلة  �سمية  ال��دك��ت��ورة 
مركز العني للرعاية والتاأهيل .

الرعاية  تقدمها  التي  الرعاية  اأهمية  على  ال�سمايلة  الدكتورة  واأك��دت 
تطور  على  �ساملة  ب�سورة  انعك�س  م��ا  وه��و  الهمم  الأ���س��ح��اب  الر�سيدة 
طاقاتهم  اإ�ستثمار  على  واحل��ر���س  الهمم  الأ�سحاب  املجتمعية  النظرة 
خمتلف  حر�ست  فقد   , املجتمع  وخدمة  والعمل  التعليم  يف  االإيجابية 
اجلهات املعنية على و�سع �سيا�سات متكن اأ�سحاب الهمم من االإنخراط 
يف التعليم باالإ�سافة اإىل توفري البيئة املحفزة التي تنا�سب كل فئة من 
والدوائر  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  التحتية  البنية  وتهيئة  الهمم  اأ�سحاب 
دولة  ما جعل من  وه��و  الهمم  الأ�سحاب  تكون �سديقة  بحيث  وامل��راف��ق 
االإمارات منوذجاً يف رعاية هذه ال�سريحة املجتمعية واالإنطالق بها اإىل 

اآفاق من االإبداع والتميز وهذا ما نلم�سه يف امل�ساريع واملبادرات املقدمة 
الدورات  يف  التتويج  ملن�سات  وت�سدرهم  الهمم  اأ���س��ح��اب  م��ن  للجائزة 

املختلفة للجائزة.
ومن جانبها تطرقت غبي�سة العامري اإىل جتربة مركز العني للرعاية 
اإىل  م�سرية  ال�سابقة  دورتها  يف  اجلائزة  على  املركز  وح�سول  والتاأهيل 
ك��ب��رياً يف تقدمي برامج  ب��ذل ج��ه��داً  امل��رك��ز  وج��ود فريق عمل متميز يف 
هذه  على  املركز  وبح�سول  الهمم  الأ�سحاب  املتميزة  للرعاية  وم�ساريع 
اجلائزة فاإن جتربته يف التميز تعتر ج�سراً للتوا�سل مع خمتلف املراكز 
اأ�سحاب الهمم ومن هنا فاإن مثل هذه  االأخ��رى املعنية برعاية وتاأهيل 
الور�سة جديرة باأن تعزز من تبادل االأفكار والتجارب امليدانية التي جنح 
مركزنا يف جت�سيدها على الواقع ونقلها اإىل بقية املراكز مبا ميثل اإ�سافة 

ملفهوم رعاية وتاأهيل اأ�سحاب الهمم يف جمتمعنا.
كما نظمت االأمانة العامة جلائزة خليفة الرتبوية ور�سة عمل ثانية حول 
جمال التعليم العام / فئة االأداء التعليمي املوؤ�س�سي / حتدثت فيها خولة 
ال�سويدي حمكم باجلائزة وقالت اإن هذا املجال ي�سمل مدار�س التعليم 
تعمل  والتي  االإم���ارات  وم��ن يف حكمها/ يف  التقني   - - اخلا�س  /ال��ع��ام 
مفهوم  على  قائمة  و�ساملة  كاملة  تربوية  مبنظومة  واح��دة  كموؤ�س�سة 
متتاز  التي  التعليمية  للموؤ�ّس�سات  اجلائزة  هذه  ومُتنح  املوؤ�ّس�سي  العمل 
باأداء تعليمي ُمتميز ومبدع يف جميع املجاالت الرتبوية بحيث تهدف اإىل 
تفعيل العمل املوؤ�ّس�سي الرتبوي يف الدولة ُتثبته نتائج تطبيق جمموعة 
اأداء  املبنية على معايري علمية وا�سحة وموؤ�سرات  العلمية  االأدوات  من 

حُمّددة.

الرتبية ترتكز على �شبعة م�شارات لقيا�ش تقيد املدار�ش باالإجراءات وتطبيق الربوتوكوالت املعتمدة للحماية من كوفيد-19 
•• دبي- حم�شن را�شد

من  للتحقق  خا�سة,  تدقيق  قائمة  م��وؤخ��راً,  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأع��دت 
العام  "كوفيد19" خ��الل  ك��ورون��ا  جائحة  ظل  يف  التعليمية  املن�ساأت  عمل 
تقي�س  م�سارات,  �سبعة  على  ارتكزت  اإذ   ,2021-2020 اجل��اري  الدرا�سي 
املعتمدة,  الروتوكوالت  وتطبيق  ب��االإج��راءات,  التقيد  مدى  م�سمونها  يف 

من قبل الوزارة واجلهات املعنية باإدارة االأزمة يف الدولة.
وبح�سب ما ت�سمنته القائمة التي ح�سلت "الفجر" على ن�سخة منها, جاءت 
امل�سارات حتاكي" دخول مباين املن�ساأة التعليمية, ومعدات احلماية, التنظيف 
وو�سائل  واالإداري������ة,  التعليمية  ال��ك��وادر  ���س��وؤون  عمل  وط��رائ��ق  والتعقيم, 
التوا�سل مع الطلبة واأولياء االأمور, والكوادر باأنواعها, وم�سوؤويل ال�سحة 

العامة واملجتمع, والنظافة ال�سخ�سية, التباعد اجل�سدي."  
ال��وزارة يف م�سار دخول مباين املن�ساأت التعليمية, على تقييم خطة  وركزت 
تقليل اأعداد مرتادي املدار�س, من خالل" احلد من الزوار غري ال�سروريني, 
وتقنني ت�ساريح ا�ستخدام املرافق, وتقليل عمليات التطوع يف املدار�س, وو�سع 
عليهم  تظهر  فئة  اأي  دخ���ول  وم��ن��ع  التو�سيل,  خ��دم��ات  لقبول  ب��روت��وك��ول 
اأعرا�س كوفيد 19, وو�سائل مراقبة الطلبة والكوادر طول اليوم الدرا�سي.

الهمم,  اأ�سحاب  لطلبة  الفردية  اخلا�سة  االحتياجات  توفري  وقيا�س مدى 
املنزل,  االأب��ن��اء قبل مغادرة  االأم��ور لفح�س  اأول��ي��اء  اإر���س��اد وتثقيف  وو�سائل 

اأو تعقيم اليدين  وفح�س درجة حرارة الطلبة قبل �سعود احلافلة, وغ�سل 
عند الدخول, وتوفري نقاط كافية ال�ستالم وت�سليم الطلبة, وغرف للعزل 

حتاكي املوا�سفات املعتمدة.
املدر�سة,  الطبي يف  الكادر  التدقيق على مدى جاهزية  ال��وزارة على  وتركز 
اليوم  االأع��را���س خ��الل  ال��ك��ودار يعاين من  اإح��د  اأو  اأي طالب  للتعامل مع 
الدرا�سي وكيفية تطبيق اإجراءات العزل, وتطبيق م�سافة التباعد اجل�سدي, 
واحل�سول  املنزيل  العزل  لوقف  ال�سحة  وزارة  معايري  ا�ستفاء  من  والتاأكد 

على النتيجة ال�سلبية للفح�س للجميع.
ويركز م�سار معدات احلماية, على تقييم خطة املدر�سة لتوفري احتياجاتها 
من املعدات ل�سمان �سحة و�سالمة اجلميع يف املرافق واحلافالت, وا�ستخدام 
الكمامات من قبل اجلميع, وتوفري دروع الوجه للمعلمني, لتمكني الطلبة 
ال�سوتية,  للتعليمات  املحتملة  ال��ع��وائ��ق  وجتنب  ال��وج��ه  تعابري  روؤي���ة  م��ن 
ومدى توفري كمامات جلميع الكوادر وتاأمني معدات حماية اأخرى بح�سب 

مهام العمل.
وت�سمنت القائمة على م�سار خا�س, لتقييم مدى جهود املدر�سة يف اإ�سراك 
كوادرها التعليمية واالإدارية يف خطط كوفيد 19 وتوفري التدريب واأماكن 
االإقامة الالزمة, والتاأكد من ن�سب تواجدهم, وتطبيقهم التباعد اجل�سدي, 
والقيام باأدوارهم يف تعلم الطلبة, ومدى اال�ستخدام ال�سليم ملعدات احلماية, 
اليدين  غ�سل  وك��رثة  الوجه,  عن  اليدين  واإب��ع��اد  والعط�س,  ال�سعال  واآداب 

والتقنية املنا�سبة لغ�سل اليدين.
وتقي�س الوزارة من خالل قائمة التدقيق, مدى قدرة املدر�سة على التوا�سل 
العامة  ال�سحة  وم�سوؤويل  باأنواعها  وال��ك��وادر  االم��ور  واول��ي��اء  الطلبة  مع 
واملجتمع, حول الروتوكوالت االحرتازية, مبا يف ذلك اال�ستخدام املنا�سب 
جناح  وم��دى  ال��ع��دوى,  انتقال  ملنع  والتعقيم,  والنظافة  احل��م��اي��ة,  مل��ع��دات 
املدر�سة من اإعداد خطة ات�سال اإذا كانت املن�ساأة التعليمية لديها حالة كوفيد 
19 اإيجابية, ودورها يف التوثيق واالإبالغ والتتبع وتعقب العدوى بالتن�سيق 

مع م�سوؤويل ال�سحة.
وا�ستملت القائمة على م�سار التباعد اجل�سدي, الذي يركز على تقييم قدرة 
املرافق  يف  املقررة  االم��ان  م�سافات  معايري  تطبيق  على  التعليمية,  املن�ساة 
اإىل  الطلبة  تق�سيم  وكيفية  اال�ستيعابية,  ال��ط��اق��ة  وحت��دي��د  واحل���اف���الت, 
جمموعات �سغرية لتقليل التخالط واالزدحام, وخطط ا�ستبدال الرحالت 
امليدانية باالأن�سطة االفرتا�سية, ومدى  تنظيم حركة املرور يف املدر�سة عر 

تركيب احلواجز, ون�سر الالفتات واملل�سقات التنظيمية.
فيها,  اجللو�س  عملية  وتنظيم  حافلة,  كل  يف  الق�سوى  بال�سعة  واالل��ت��زام   
عن  ف�سال  التباعد,  ل�سمان  وامل��الع��ب  اال�سرتاحة  مناطق  على  االإ���س��راف 
اال�ستفادة  وم��دى  درا���س��ي,  ف�سل  كل  يف  للطلبة  الق�سوى,  ال�سعة   تطبيق 
من قاعات املحا�سرات, وال�ساالت الريا�سية,والعر�س, والكافترييا, اإذا لزم 

االأمر, كقاعات درا�سية اأو قاعات لالن�سطة التعليمية.

ويف م�سار  التنظيف والتعقيم, تركز الوزارة على تقييم التخطيط املدر�سي 
لتطبيق معايري النظافة والتعقيم يف املرافق واملن�ساآت التعليمية واحلافالت, 
وتطبيق معايري النظافة العامة املعتمدة من قبل اجلهات املعنية يف تنظيف 
والكتب  واالل��ع��اب  االألكرتونية  االأج��ه��زة  م�ساركة  وجتنب  املن�ساأة,  وتعقيم 

وغريها من الو�سائل التعليمية.
و�سحيح  اآم���ن  تطبيق  ل�سمان,  العمل  على  اإ���س��راف  خطة  ج��دي��ة  وم���دى   
املنا�سبة.  التهوية  وتوفري  ال�سخ�سية  الوقاية  معدات  با�ستخدام  للقمامات 
والطاوالت,  "املكاتب  م��ث��ل:  ا�ستخدام  ك��ل  بعد  امل�سرتكة  االأ���س��ط��ح  تعقيم 
والكرا�سي,  ومقاعد احلافالت, لوحات املفاتيح والهواتف و�سماعات الراأ�س 
واألعاب  املراحي�س,  واأ�سطح  واحل��م��ام,  الباب,  ومقاب�س  الطباعة,  واآالالت 
ولوازم فنية ومواد تعليمية, ومعدات امللعب, ومدى توفري و�سائل التهوية. 

 وحر�ست الوزارة على تقييم النظافة ال�سخ�سية والتخطيط للتعامل مع 
ممار�سات النظافة وفق اجراءات ال�سحة وال�سالمة, يف املرافق واحلافالت, 
االآمن,  التباعد  م�سافة  ل�سمان  اليدين  مغا�سل  ا�ستخدام  تنظيم  وم��دى 
جميع  يف  اليدين  معقم  وتوفري  املتقاربة,  املغا�سل  ا�ستخدام  يحظر  بحيث 
اليدين  ب��اأه��م��ي��ة غ�سل  وال���ك���ودار  ال��ط��ل��ب��ة  تثقيف  ق���درة  وم���دى  ال��ف�����س��ول 
من  والتخل�س  امل�سرتكة,  االأ�سطح   مالم�سة  وع��دم  املعقمات.,  وا�ستخدام 
املناديل الورقية فور ا�ستخدامها, وعدم مل�س الوجه اأو كمامات الوجه اإال بعد 

تعقيم اليدين.

جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�شطناعي تتهياأ ال�شتقبال طالب دفعتها االأوىل من اأكرث من 30 دولة

ثقافات وقطاعات متنوعة, ت�ستهل 
اجلامعة عامها االأول ببداية قوية 
تهدف اإىل اإطالق الطاقات الكاملة 
للذكاء اال�سطناعي الإحداث تغيري 

اإيجابي حول العامل".
اأح��د املواطنني  وق��ال �سامل امل��ري, 
�سين�سمون  ال��ذي��ن  االإم���ارات���ي���ني 
اإىل برنامج اجلامعة للدكتوراه يف 
الروؤية احلا�سوبية يف �سهر يناير: 
الوطن  هذا  اأبناء  من  "باعتباري 
ال��غ��ايل, اأع��ّل��ق اأه��م��ي��ة ك��ب��رية على 
عاملية  حلول  تطوير  يف  امل�ساهمة 
دولة  ع��ل��ى  بالنفع  ت��ع��ود  امل�����س��ت��وى 
وتتيح  املتحدة,  العربية  االإم���ارات 
الذكاء  يل و�سع ب�سمتي يف قطاع 
للب�سرية  يوفر  الذي  اال�سطناعي 
ف��ر���س��ة ب��ن��اء ع���امل ج��دي��د ي�ستند 
ياأتي  وه��ن��ا  م��ت��ط��ورة.  ح��ل��ول  اإىل 
دور جامعة حممد بن زايد للذكاء 
اال���س��ط��ن��اع��ي ال��ت��ي ���س��ت�����س��اه��م يف 
تعزيز ج�سور التعاون بني موؤ�س�سات 
احلكومية  وال���ه���ي���ئ���ات  ال���ب���ح���وث 
مهارات  و�سقل  اخلا�س,  والقطاع 
لي�سبحوا  اجلامعيني  اخلريجني 
متخ�س�سني  م�ست�سارين  مبثابة 
مي��ك��ن��ه��م ت���زوي���د دول�����ة االإم������ارات 
بال�سبل الالزمة لدفع عجلة النمو 
للذكاء  امل�ستقبلية  االب��ت��ك��ارات  يف 
واأغتنم  االآل��ة.  وتعلم  اال�سطناعي 
ه���ذه ال��ف��ر���س��ة الأع����ر ع��ن عميق 
على  باحل�سول  وف��خ��ري  امتناين 

من  و10%  الهند  م��ن  و13% 
�سوريا.

للقبول  املوؤهلون  الطالب  وتلقى 
اجلامعات  م��ن  نخبة  يف  تعليمهم 
موؤ�س�سات  م��ن��ه��ا  ع��امل��ي��اً,  ال���رائ���دة 
م��ث��ل جامعة  م��رم��وق��ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وجامعة  ال���وط���ن���ي���ة؛  ���س��ن��غ��اف��ورة 
وي�سكون�سن- وج��ام��ع��ة  م��ل��ب��ورن؛ 
م����ادي���������س����ون؛ وج����ام����ع����ة ب�������وردو؛ 
وج������ام������ع������ة ي��������������ورك؛ وج����ام����ع����ة 
م��ي��ن��ي�����س��وت��ا؛ وج���ام���ع���ة امل���ل���ك���ة يف 
اأريزونا؛  والي��ة  وجامعة  بلفا�ست؛ 

وجامعة خليفة يف دولة االإمارات.
ويف هذا ال�سياق, قال الروفي�سور 
الرئي�س  ب������رادي,  م��اي��ك��ل  ال�����س��ري 
امل���وؤق���ت جل��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زايد 
"تلقت  اال����س���ط���ن���اع���ي:  ل���ل���ذك���اء 
زاي����د للذكاء  ب���ن  ج��ام��ع��ة حم��م��د 
االلتحاق  ط��ل��ب��ات  اال���س��ط��ن��اع��ي 
م����ن جم���م���وع���ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة من 
اخل��ري��ج��ني امل���وه���وب���ني م���ن نحو 
يتمتعون  جميعهم  دول���ة,   100
جناح  وق�س�س  ف��ري��دة  ب��اإم��ك��ان��ات 
االأوىل  دف��ع��ت��ن��ا  و�ستمثل  مم��ي��زة. 
للدرا�سة  م��ت��م��ي��زاً  ع��امل��ي��اً  ن�����س��ي��ج��اً 
بالتنوع  حتتفي  التي  جامعتنا  يف 
وال��ت��ع��اون ال����دويل ان�����س��ج��ام��اً مع 
���س��ع��ي��ن��ا ل��ت��ط��وي��ر جم����ال ال���ذك���اء 
اال�سطناعي على م�ستوى العامل. 
وب���اح���ت�������س���ان���ه���ا ل����ط����الب ي����اأت����ون 
م��ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال��ع��امل ومن 

فر�سة امل�ساهمة يف هذه امل�سرية".
مايكل,  ك��ي��ف��ن  ق����ال  ج��ه��ت��ه,  م���ن 
ط���ال���ب اإي���رل���ن���دي ���س��ي��ن�����س��م اإىل 
ب����رن����ام����ج م���اج�������س���ت���ري ال������روؤي������ة 
"يلعب  اجل��ام��ع��ة:  يف  احلا�سوبية 
حمورياً  دوراً  اال�سطناعي  الذكاء 
خمتلف  م�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  يف 
ع���ل���ى حياة  وي�����وؤث�����ر  ال���ق���ط���اع���ات 
م�سبوق.  غ��ري  ب��اأ���س��ل��وب  االإن�����س��ان 
املتزايد  العاملي  االإق��ب��ال  �سوء  ويف 
على التعليم التخ�س�سي يف جمال 
العامل,  حول  اال�سطناعي  الذكاء 
جامعة  اإىل  ان�سمامي  �سي�ساعد 
بن  حممد  جامعة  مثل  م��رم��وق��ة 
زاي����د ل��ل��ذك��اء اال���س��ط��ن��اع��ي على 
والتوا�سل  املعرفية  اآفاقي  تو�سيع 
مع نخبة مرموقة من اخلراء يف 
الذكاء اال�سطناعي. واأتطلع قدماً 
واغتنام  العملية  التجارب  خلو�س 
بامل�ساهمة  اأم��اًل  البحثية  الفر�س 
ميكن  ت����ط����ب����ي����ق����ات  اب�����ت�����ك�����ار  يف 
ا�ستخدامها على اأر�س الواقع عر 

هذه التقنية املذهلة".
الدرا�سي,  ال��ع��ام  ان��ط��الق  وق��ب��ي��ل 
�سيكون مبقدور الطالب املقبولني 
جمموعة  ع��ر  معرفتهم  حتديث 
م����ن ال����������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة عر 
اأع�ساء  يقدمها  والتي  االإن��رتن��ت, 
حممد  جامعة  يف  التدري�س  هيئة 
اال�سطناعي  ل���ل���ذك���اء  زاي������د  ب����ن 
الريا�سيات  اأ���س��ا���س��ي��ات  وت��غ��ط��ي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت��ت��ه��ي��اأ ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن زاي���د 
جامعة  اأول  اال�سطناعي,  للذكاء 
للدرا�سات  ال��ع��امل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
الذكاء  ببحوث  املتخ�س�سة  العليا 
دفعتها  ال�ستقبال  اال���س��ط��ن��اع��ي, 
لدى  الطالب  من  االأوىل  العاملية 
االأول  ال��درا���س��ي  الف�سل  ان��ط��الق 
بتاريخ 10 يناير من العام املقبل, 
دع����وة مفتوحة  اجل��ام��ع��ة  ومت��ث��ل 
اأب��وظ��ب��ي جلميع  ت��وج��ه��ه��ا اإم�����ارة 
االإمكانات  ال��ع��امل الإط���الق  اأن��ح��اء 

الكاملة للذكاء اال�سطناعي.
القبول  عرو�س  اجلامعة  واأر�سلت 
املقرر  االأول  ال����درا�����س����ي  ل���ل���ع���ام 
اإىل   2021 ي��ن��اي��ر  يف  ان��ط��الق��ه 
ويف  دول��ة.   31 من  طالباً   101
تعتزم  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  ك��ان��ت  ح��ني 
اإر����س���ال ع��رو���س ال��ق��ب��ول اإىل 50 
اأنها  اإال  االأوىل,  ال�سنة  يف  ط��ال��ب��اً 
ال����ع����دد نظراً  ه�����ذا  زي�������ادة  ق������ررت 
�سهدته  ال�����ذي  امل��ت��م��ي��ز  ل���الإق���ب���ال 
م��ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل. ومت 
اختيار 82 طالباً منهم لاللتحاق 
ب����رام����ج امل��اج�����س��ت��ري يف ال����روؤي����ة 
احل��ا���س��وب��ي��ة وت��ع��ل��م االآل������ة, و19 
طالباً لاللتحاق برامج الدكتوراه 

يف ذات املجاالت. 
ياأتي الطالب املوؤهلون للقبول من 
مناطق عديدة حول العامل, حيث 
االإماراتيني  الطالب  ن�سبة  ت�سكل 
اإليهم  اجل��ام��ع��ة  اأر����س���ل���ت  ال���ذي���ن 
من   21% ال����ق����ب����ول  ع�����رو������س 
ن�سبة  ب��ل��غ��ت  ح����ني  يف  امل���ج���م���وع, 
االأو�سط  ال�سرق  دول  الطالب من 
االأخرى %13 ومن اآ�سيا 38% 
وح����وايل   21% اأف���ري���ق���ي���ا  وم����ن 
واأوروبا. االأمريكيتني  %10 من 
االأول  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  و�سي�سهد 
متثياًل قوياً للن�ساء, حيث ت�سكلن 
املوؤهلني  ال���ط���الب  م���ن   30%
الطالبات  ن�سبة  وبلغت  للقبول. 
على  ح�سلن  اللواتي  االإم��ارات��ي��ات 
ع���رو����س م���ن اجل��ام��ع��ة اأك����رث من 
الطالبات,  جم��م��وع  م��ن   23%

الدورات  والرجمة. وتهدف هذه 
املقبولني  ال��ط��الب  حت�����س��ري  اإىل 
التي  بالتحديات  الغنية  للمناهج 
�سيتلقونها يف اجلامعة, اإ�سافة اإىل 
البحوث  اإج���راء  على  م�ساعدتهم 

املبتكرة من الطراز العاملي.
وع��ق��ب ا���س��ت��ك��م��ال��ه��ا ل�����دورة قبول 
ب�����داأت  ب���ن���ج���اح,  االأوىل  ال���دف���ع���ة 
ب��ق��ب��ول طلبات  اجل��ام��ع��ة م���وؤخ���راً 
العام  خ���ري���ف  ل���دف���ع���ة  ال���ت���ق���دمي 
طلبات  ت���ق���دمي  وي���ت���م   .2021
ال���دف���ع���ة �سمن  ب���ه���ذه  االل���ت���ح���اق 
يف  وال��دك��ت��وراه  املاج�ستري  ب��رام��ج 
االآلة.  وتعلم  احلا�سوبية  ال��روؤي��ة 
برامج  يف  القبول  على  وللح�سول 
ال���دك���ت���وراه, ي��ن��ب��غ��ي ل��ل��ط��الب اأن 
�سهادة  ع���ل���ى  ح��ا���س��ل��ني  ي���ك���ون���وا 
ذات  ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف جم�����االت 
االط����������الع على  �����س����ل����ة, ومي����ك����ن 
ك��اف��ة ���س��روط ال��ق��ب��ول ع��ر املوقع 
حممد  جل����ام����ع����ة  االإل��������ك��������رتوين 
اال�سطناعي.  ل��ل��ذك��اء  زاي�����د  ب���ن 

mbzuai.ac.ae
اجلامعيني  ل��ل��خ��ري��ج��ني  ومي��ك��ن 
بجامعة  االل��ت��ح��اق  بطلب  التقدم 
حممد بن زايد للذكاء اال�سطناعي 
مبوعد  االإل��ك��رتوين  موقعها  عر 
 .2021 اأب�����ري�����ل   15 اأق���������س����اه 
العامل  حول  من  الطالب  وين�سح 
يناير   15 بحلول  مبكراً  بالتقدم 

 .2021
م��دي��ن��ة م�سدر  م��وق��ع��ه��ا يف  وم���ن 
ت���ق���دم جامعة  اأب���وظ���ب���ي,  ب����اإم����ارة 
حممد بن زايد للذكاء اال�سطناعي 
تقنياً  م���ت���ط���وراً  ج��ام��ع��ي��اً  ح���رم���اً 
ويت�سمن  ل���ل���ب���ي���ئ���ة.  و�����س����دي����ق����اً 
وخمترات  درا�سية  قاعات  احل��رم 
معارف  ومركز  م�ستقبلية,  بحثية 
اال�سطناعي,  بالذكاء  متخ�س�س 
وتعتر  ت����رف����ي����ه����ي����ة.  وم������راف������ق 
زاي����د للذكاء  ب���ن  ج��ام��ع��ة حم��م��د 
دولة  يف  جامعة  اأول  اال�سطناعي 
االإمارات يتم تطويرها با�ستخدام 
بناء  يف  ال��ع��م��ران��ي��ة  ال���رجم���ي���ات 
تكنولوجية  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  واإدارة 
ب�سكل  وت���وف���ري اخل���دم���ات  م��رن��ة 

فتح باب الت�شجيل للتعلم عن بعد يف 
اأكادميية الفجرية للفنون 

•• الفجرية -وام:

اأعلنت اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة عن فتح باب 
من  العمرية  الفئات  لكافة  بعد  عن  للتعليم  الت�سجيل 
وفن  والب�سرية  املو�سيقية  الفنون  تعلم  يف  الراغبني 
ال��ب��ال��ي��ه, وذل���ك ع��ن ط��ري��ق زي����ارة امل��وق��ع االإلكرتوين 

لالأكادميية وتعبئة طلب الت�سجيل.
وت���وف���ر اأك���ادمي���ي���ة ال��ف��ج��رية ل��ل��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة كافة 
الو�سائل التقنية احلديثة , للهيئة التدري�سية ومنت�سبي 
االأكادميية, من خالل ا�ستخدام تقنيات متطورة, تعتمد 

على برامج التوا�سل االجتماعي.
انه  االأكادميية  مدير  احلفيتي  عبيد  علي  �سعادة  وقال 
اأعلى  لتحقيق  الرامية  االح��رتازي��ة  التدابري  اإط���ار  يف 
م�ستويات ال�سحة وال�سالمة, للراغبني يف تعلم الفنون 

ب��اأن��واع��ه��ا , ف��ق��د وف����رت االأك���ادمي���ي���ة, ح��ري��ة االختيار 
ملنت�سبيها �سواء باحل�سور اإىل مقرها , اأو اإف�ساح املجال 
يف التعلم عن بعد, جلميع االأفراد الذي ال ي�ستطيعون 
خارجها  اأو  الدولة  داخ��ل  كانوا  �سواء  املبا�سر  احل�سور 
واإف�ساح املجال لهم, للتعلم بكافة اخت�سا�سات االأكادميية 

من اأق�سام املو�سيقى والفنون الب�سرية والباليه.
واأكد احلفيتي اأن االأكادميية تعمل على تنويع خيارات 
يف�سلونه,  ال���ذي  التعليم  ن���وع  اخ��ت��ي��ار  يف  منت�سبيها 
حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  �سمن  وذل���ك 
جمل�س  رئي�س  الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  بن 
لالأكادميية  �سموه  دع��م  وموا�سلة   , االأك��ادمي��ي��ة  اأم��ن��اء 
النجاح  دروب  يف  نوعية  ق��ف��زات  حتقيق  يف  ي�ساهم  مب��ا 
اإم��ارة الفجرية ويف دولة  والتطور يف جمال الفنون يف 

االإمارات العربية املتحدة .

زكي ن�شيبة يلتقي ال�شفري الفرن�شي 
مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله لدى الدولة

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

•• ابوظبي-الفجر: 

اأن�����ور ن�سيبة  زك����ي  اإج��ت��م��ع م��ع��ايل 
�سعادة  اأم�س مع  , �سباح  وزير دولة 
الفرن�سي  ال�سفري  ب��وي  لوديفيك 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 
عمله  ف��رتة  انتهاء  مبنا�سبة  وذل��ك 

لدى الدولة .
اللقاء  خالل  الوزير  معايل  �سكر  و 
 " " زووم  من�سة  ع��ر  ع��ق��د  ال����ذي 
ال�سفري الفرن�سي على جهوده التي 
لتطوير  عمله  ف��رتة  خ��الل  بذلها 
دولة  بني  املميزة  العالقات  وتعزيز 

االإمارات واجلمهورية الفرن�سية.
اأهمية  ع���ل���ى  م���ع���ال���ي���ه  اأك�������د  ك���م���ا 
العالقات االإماراتية الفرن�سية وما 

ا�سرتاتيجي وارث  حتمله من عمق 
ال�سيا�سية,  امل���ج���االت  يف   ت��اري��خ��ي 
والثقافية  والدفاعية  واالقت�سادية 
تفاوؤله  ع��ن  م��ع��رب��اً  خ��ا���س.  ب�سكل 

االإماراتية  ال���ع���الق���ات  مب�����س��ت��ق��ب��ل 
الفرن�سية.

لوديفيك  ال�سفري  ع��ر  جانبه  م��ن 
بوي عن �سعادته بالعمل يف الدولة 
, حيث ذكر انه مت ما اجناز العديد 
البلدين  الثقافية بني  امل�ساريع  من 
اأه���م���ه���ا جامعة  م���ن  ال�����س��دي��ق��ني, 
اللوفر  متحف  اأبوظبي,  ال�سوربون 
اأب����و ظ��ب��ي , ع�����س��وي��ة االإم�������ارات يف 
للفرنكوفونية  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
امل�سرتكة بني  امل�����س��اري��ع  م��ن  وع���دد 
البدين كما اأثنى على جهود الرابطة 

الثقافية الفرن�سية باأبوظبي. 
ومتنى معايل الوزير يف ختام اللقاء 
لل�سفري الفرن�سي التوفيق يف عمله 

اجلديد .

•• دبي - د.حممود علياء 

والعلوم  الثقافة  بندوة  العلمي  االإم���ارات  ن��ادي  ي�سارك 
مبجموعة من امل�ساريع العلمية يف امل�سابقة االفرتا�سية 
بالتعاون بني جمعية  تنظم  التي  العاملية  لالخرتاعات 
يف  ج��اي  ���س��وب��اجن  وكلية  باإندوني�سيا  ال�سباب  العلماء 
ماليزيا يف تاريخ 12 - 16 �سبتمر اجلاري  باعتبار اأن 

امل�سابقات العاملية واحدة من اأهداف النادي.
يف �سوء تلك امل�ساركة , نظم نادي االإمارات العلمي لقاء 
امل�ساركني  ال��ط��الب  م��ع  اف��رتا���س��ي  وحتفيزي  تعريفي 
الب�ستكي  عي�سى  الدكتور  �سعادة  وبح�سور  امل�سابقة  يف 
رئي�س جمل�س اإدارة النادي والدكتورة �سمرية املال ع�سو 

جمل�س اإدارة النادي
م�سروع  وهي  علمية  م�سروعات  باأربعة  النادي  ي�سارك 
اإ�سارة امل�ساه ذاتية الت�سغيل للطالبة �سما العطار و�سعاد 
فريوز, وم�سروع نظام االإنذار با�ستخدام الوجه الب�سري 
وم�ساعل  اأ�سكناين  وجواهر  الها�سمي  �سارة  للطالبات 
للطالبان  للمركبات  االآم���ن  ال��ن��ظ��ام  وم�����س��روع  خليل, 
عبداهلل البلوكي وحممد بن زعل, وم�سروع جهاز تعقب 
املن�سوري  مزنا  للطالبة  للريا�سيني  ال�سوديوم  ن�سبة 

واليازية املن�سوري
امل�سهودة  العاملية  النادي  باإجنازات  الب�ستكي  اأ�ساد  وقد 
امل�سابقات  ك��ب��ري يف  ل��ل��ن��ادي دور  اأ���س��ب��ح  ب��اأن��ه  م�����س��رح��اً 

ال���ط���الب والطالبات  ع��ل��ى ج��دي��ة  ي����دل  ال��ع��امل��ي��ة مم���ا 
م���ن مهاراتهم  ال���ذي���ن ط����ورا  وامل��ه��ن��د���س��ني  وامل���درب���ني 
ل��ل��م��واك��ب��ة م���ع ال���ت���غ���ريات وال���ت���ط���ورات ال��ت��ق��ن��ي��ة, كما 
اأع�ساء  تخ�س�سات  واختالف  تنوع  اإىل  الب�ستكي  اأ�سار 
جمل�س اإدارة النادي ما ي�سهم يف تاأ�سي�س اأق�سام جديدة 
واالأمن  االإ�سطناعي  والذكاء  الروبوتات  منها  بالنادي 
ال�سيراين وغريها الكثري من االأق�سام العلمية وذلك 
للم�ساهمة يف التنمية التقنية بدولة االإمارات العربية 
للطالب  حتفيزية  كلمة  الب�ستكي  وج��ه  كما  امل��ت��ح��دة. 
اإن  وب��ذل مزيد من اجلهد وق��ال  االأول  املركز  لتحقيق 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو 
اهلل  دب��ي حفظه  ال����وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
اإال  ير�سى  وال  ال�سعب  من  االأول  املركز  يطلب  دائما   ,
واأن��ه ال يوجد م�ستحيل يف قامو�س دولة  باملركز االأول 

االإمارات العربية املتحدة.
دعم  ال�سروري  من  اأن��ه  امل��ال  �سمرية  الدكتورة  وقالت 
اأفكار  ب������راءات اخ�����رتاع وحت���وي���ل  ل��ت�����س��ج��ي��ل  ال���ط���الب 
الطالب اإىل منتجات جتارية واأي�سا من املهم اأن يرى 
وراء  الكبرية  الكفاح  وق�سة  بذل  ال��ذي  اجلهد  اجلميع 
كل فكرة ومراحل التطور يف كل م�سروع , واأ�سافت املال 
اأن النادي العلمي دائما يركز العلمي اجلوانب العلمية 
والتي  احلياتية  امل��ه��ارات  ال�����س��روري تطوير  م��ن  واأن���ه 

تدعم اجلانب العلمي عند الطالب.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت 
اإدارة  خ����الل  م���ن  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 
ال�سرطة املجتمعية – ق�سم توعية 
اأفرعها  م��ع  بالتعاون   – املجتمع 
ال�سرطة  مب����راك����ز  اجل���غ���راف���ي���ة 
بعنوان  توعوية  حملة   , ال�ساملة 
احلملة  �سمن  ت��اأم��ن«  »بالتزامك 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة »���س��رق��ة امل���ب���اين حتت 

االإن�ساء« والتي ا�ستهدفت اأ�سحاب 
امل��ن�����س��اآت وامل���ن���ازل ق��ي��د االإن�����س��اء , 
باالأمان  ال�سعور  ن�سبة  رفع  بهدف 
يف ه���ذه االأم���اك���ن ب���االإم���ارة للحد 

من ال�سرقة .
ال��دك��ت��ور را�سد  ال��ع��ق��ي��د  واأو����س���ح 
اإدارة  م���دي���ر  ال�����س��ل��ح��دي  حم��م��د 
احلملة  اأن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�����س��رط��ة 
ت�����س��ت��م��ر مل������دة ����س���ه���ر م����ن ب���داي���ة 
تقدمي  يف  وت���ت���م���ث���ل  ان���ط���الق���ه���ا 

التوعية الالزمة الأ�سحاب املباين 
حتت االإن�ساء ب�سرورة اتخاذ كافة 
وال�سالمة  االأم�������ن  ا�����س����رتاط����ات 
وتوفري  تطبيقها  م��ن  وال��ت��ح��ق��ق 
كل ما يلزم حلمايتها من ال�سرقة 
دائماً  ت�سعى  االإدارة  ب��اأن  م��وؤك��داً   ,
ل��ت��ع��زي��ز دوره�����ا امل��ج��ت��م��ع��ي اجتاه 
لتعزيز  امل��ج��ت��م��ع  ����س���رائ���ح  ك���اف���ة 
اأف�سل  وت��ق��دمي  واالأم������ان  االأم����ن 
اخل������دم������ات ع����ل����ى ن����ح����و اجل�������ودة 

بيئة  خلق  يف  للم�ساهمة  والتميز 
اآمنة و�سعيدة ملواجهة اجلرمية .

عبدالرحمن  عبداهلل  املقدم  وقال 
توعية  ق�������س���م  رئ���ي�������س  ال����زع����اب����ي 
عن  اأ�سفرت  احلملة  ب��اأن  املجتمع 
توعية نحو اأكرث عن 500 من�ساأة 
االأوىل  مرحلتها  يف  االإن�ساء  حتت 
عر تنظيم زيارات ميدانية لتلك 
ال�سرطة  ف���رع  ب��ه��ا  ق���ام  االأم���اك���ن 
املدينة  �سرطة  مبركز  املجتمعية 

ال�����س��ام��ل ب��رئ��ا���س��ة ال��ن��ق��ي��ب ح�سن 
, احتوت  ال��ف��رع  ال��ع��و���س��ي م��دي��ر 
على جمموعة من اإر�سادات االأمن 
ن�سر  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة   , وال�����س��الم��ة 
برو�سور توعوي باللغتني العربية 
واالإجنليزية على مواقع التوا�سل 
االجتماعي للقيادة العامة , ون�سر 
ال��ت��وع��ي��ة ع��ل��ى و����س���ائ���ل االإع�����الم 
اإىل  اجل���م���ي���ع  داع����ي����اً   , امل��خ��ت��ل��ف��ة 
الوعي  ورف��ع  بامل�سوؤولية  التحلي 

والتدابري  ب��االإج��راءات  واالل��ت��زام 
ال�سلوكيات  م��ن  للحد  ال��وق��ائ��ي��ة 

عن  واالإب���الغ  املجتمع  يف  ال�سلبية 
�سلوكيات  اأو  �سلبية  ظ��واه��ر  اأي 

على  االت�سال  عر  اال�ستباه  تثري 
رقم 901.

�ملباين حتت �لإن�صاء

�شرطة راأ�ش اخليمة يطلق )بالتزامك تاأمن(

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

بناء على توجيهات اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد 
اإدارة املرور والدوريات باالإدارة  عام �سرطة راأ�س اخليمة, قامت 
بحمالت  اخل��ي��م��ة,  راأ�����س  ب�����س��رط��ة  امل��رك��زي��ة  للعمليات  ال��ع��ام��ة 
خالل  مرخ�سة  الغري  والهوائية  النارية  الدراجات  على  �سبط 

االأ�سبوعني املا�سيني .
 واأ�سفرت احلملة التي نظمتها ادارة املرور والدوريات عن �سبط 
وم�سادرة ) 400 ( دراجة نارية منذ بدء احلملة خالل ال�سهر 
املا�سي , وذلك بح�سب ما �سرح به العميد اأحمد ال�سم النقبي 

مدير اإدارة املرور والدوريات ب�سرطة راأ�س اخليمة , حيث اأو�سح 
اأ�سواتاً  ت�سدر  اأن��ه��ا  كما   , مرخ�سة  غ��ري  ال���دراج���ات  تلك  ب���اأن 
كافة  و  ال�سكنية  املناطق  قاطني  �سفو  يعكر  و�سجيج  مزعجة 
م�ستخدمي الطريق, ويعر�س حياتهم و حياة االآخرين للخطر, 
اإم��ارة راأ�س  واأو�سح باأن احلملة �سملت كافة املناطق والقرى يف 

اخليمة.
وقال مدير اإدارة املرور والدوريات ب�سرطة راأ�س اخليمة, اأن حملة 
�سبط الدراجات النارية والهوائية املخالف الهادفة ,تاأتي تطبيقاً 
الإ�سرتاتيجية وزارة الداخلية الرامية اإىل �سبط اأمن الطرق من 
خالل تكثيف تواجد الدوريات املرورية يف الطرق ل�سبط كافة 

امل�ستهرتين ممن يقودون الدراجات بطي�س وتهور بدون رخ�س 
الهوائية يف  الدراجات  دراج��ة, وكذلك مرور  اأو ترخي�س  قيادة 
وفر�س  القانونية  للم�سائلة  وذلك  لها  مرخ�س  الغري  االأماكن 
الطرق  اأم��ن  وتعزيز  املخالفات  ه��ذه  من  للحد  القانون  �سلطة 

باحلفاظ على اأرواح وممتلكات كافة م�ستخدمي الطريق.
الدراجات  م�ستخدمي  جميع   , النقبي  اأح��م��د  العميد  ونا�سد 
عند  وال�سالمة  االأم��ن  تدابري  كافة  باتخاذ  والهوائية  النارية 
وال�سرتة  ال���راأ����س,  حلماية  اخل���وذة  ارت����داء  يف  املتمثلة  ال��ق��ي��ادة 
على  ح��ف��اظ��اً  امل��رك��ب��ات  ل�سائقي  روؤي��ت��ه��م  لت�سهيل  الف�سفورية 

�سالمتهم من خطر التعر�س للحوادث.

�شرطة راأ�ش اخليمة ت�شبط 400 دراجة نارية خمالفة 

•• راأ�س اخليمة-وام:

مدار�س   8 ف��وز  ع��ن  اخليمة  ب��راأ���س  والتنمية  البيئة  حماية  هيئة  اأعلنت 
حيث   2020 لعام  الثالثة  دورتها  الطالبية يف  البيئة  بجائزة فرق حماة 

تلقت الهيئة 36 م�ساركة يف اجلائزة لفئتي املدار�س وامل�ساركات الفردية.
وكانت الهيئة قد اأطلقت هذه اجلائزة منذ عام 2017 بال�سراكة مع وزارة 
الرتبية والتعليم تعزيزا لروؤية االأجندة الوطنية لدولة االمارات العربية 
2021 يف حتقيق التنمية امل�ستدامة وحتقيقا للروؤية التنموية الإمارة راأ�س 
حيث  اال�ستدامة  حمور  حتت  اال�سرتاتيجية  وتوجهاتها   2030 اخليمة 
الدعم من  امل��وارد الطبيعية بكل  البيئة وا�ستدامة  يحظى مو�سوع حماية 
قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى 
باإ�سراف  الهيئة  وم�����س��روع��ات  م��ب��ادرات  حتظى  كما   , اخليمة  راأ����س  ح��اك��م 
راأ�س  عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة 

اخليمة .
وقال الدكتور �سيف حممد الغي�س مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية 
اإن املدار�س امل�ساركة يف الدورة الثالثة من اجلائزة بفئتيها الرئي�ستني بلغ 
البيئة  فرق حماة  امل�ساركني يف  الطالب  عدد  بلغ  كما  23 مدر�سة  عددها 

الزي  توفري  يف  بامل�ساهمة  الهيئة  وقامت  وطالبة  طالبا  الطالبية 447 
البيئي املوحد لهم كما قامت بتوفري 500 �سجرة حملية جمانا بناء على 

طلب اإدارات املدار�س امل�ساركة يف اجلائزة.
واأ�ساف الدكتور الغي�س اأن خمرجات مبادرات فرق حماة البيئة امل�ساركة يف 
اجلائزة لهذا العام متيزت بالتنوع والرثاء حيث بلغ عدد الفعاليات البيئية 
التي مت تنظيمها ما يقارب 90 فعالية بيئية متنوعة يف جماالت متنوعة 
اخل�سراء  الرقعة  وزي��ادة  والبيولوجي  احليوي  والتنوع  الطاقة  كرت�سيد 
اإجمايل  بلغ  الغذائي كما  التدوير واالأمن  املحلية واعادة  االأ�سجار  واأهمية 
عدد االأ�سجار املحلية التي مت زراعتها يف املدار�س اأو يف حميطها اخلارجي 
"الغاف وال�سدر وال�سمر  1672 �سجرة حملية  املحلي  ويف نطاق املجتمع 
امل�ساركة  امل��دار���س  يف  الت�سجري  حمالت  خ��الل  من  زراعتها  والنخيل" مت 
كما بلغ اجمايل عدد االبتكارات التي ت�سهم يف حل بع�س امل�سكالت البيئية 
م�سابقة بيئية داخلية للطالب و39   30 الفرق  ونظمت  بيئيا  ابتكارا   54
احتفالية بيئية وذلك لالحتفال مبختلف املنا�سبات البيئية العاملية واملحلية 
45 حملة توعوية  وبلغ اجمايل عدد احلمالت التوعية التي مت تنظيمها 
مت�سمنة خمتلف املحاور البيئية مثل حمالت التنظيف والت�سجري وتر�سيد 
ا�سجار  من   55 ب��اإزال��ة  الفرق  وقامت  التدوير  واإع���ادة  الطاقة  ا�ستهالك 

الداما�س نظرا ملا لها من ا�سرار على البيئة.
االأول  املركز  على  اأوىل  حلقة  االأ�سا�سي  للتعليم  اأذن  مدر�سة  ح�سلت  وق��د 
الظيت  مدر�سة  الثالث  املركز  يف  ثم  الثاين  املركز  يف  املطاف  رو�سة  تلتها 
املركز  على  اأي�سا  اأذن  مدر�سة  ح�سلت  بينما  اأوىل  حلقة  االأ�سا�سي  للتعليم 
االأول على م�ستوى مرحلة التعليم االأ�سا�سي وح�سلت مدر�سة خت للتعليم 
الثانوي  التعليم  مرحلة  م�ستوى  على  االأول  املركز  على  للذكور  الثانوي 
وح�سلت رو�سة املطاف على املركز االأول على م�ستوى ريا�س االأطفال وبناء 
على معايري اجلائزة فقد ح�سلت مدر�سة اأذن على اف�سل مدر�سة يف تطبيق 
معيار التخطيط والتنفيذ وح�سلت نف�س املدر�سة اأي�سا على اف�سل مدر�سة 

يف تطبيق معيار التوعية والتثقيف البيئي.
الرقعة  تعزيز  اف�سل مدر�سة يف تطبيق معيار  وح�سلت مدر�سة خت على 
اخل�سراء واأما بالن�سبة ملعيار تر�سيد ا�ستهالك الطاقة ح�سلت مدر�سة بن 
زيدون للتعليم االأ�سا�سي على اف�سل مدر�سة مطبقة لهذا املعيار وح�سلت 
اف�سل مدر�سة يف تطبيق معيار  ذكور على  الثانوي  للتعليم  مدر�سة طنب 
االبتكار البيئي وح�سلت رو�سة العال على اف�سل مدر�سة يف تطبيق معيار 
التعلم والتطوير امل�ستمر وح�سلت مدر�سة اأذن على اف�سل مدر�سة يف تطبيق 
معيار النتائج واالثر واخريا ح�سلت مدر�سة اخلران للتعليم االأ�سا�سي على 

اف�سل مدر�سة يف تطبيق معيار التغطية االعالمية.
ابتكار  منها  ف��ئ��ات   4 حتتها  ف��ت��ن��درج  ال��ف��ردي��ة  امل�����س��ارك��ات  يخ�س  فيما  و 
�سخ�سية كرتونية بيئية تروج عن البيئة والتنمية امل�ستدامة وح�سلت على 
الق�سة  وفئة  الهمهام  مدر�سة  من  حممد  وعد  الطالبة  فيها  االأول  املركز 
باإمارة  الواقع  من  اأحداثها  ت�ستمد  ق�سرية  ق�سة  بكتابة  ومتثل  الق�سرية 
راأ�س اخليمة , و مت مراعاة اختالف املراحل العمرية لتقييم امل�ساركات يف 
ال��وادي وحتتوي  اأحمد من مدر�سة  الطالبة غال  فيها  وف��ازت  الفئة  ه��ذه 
ال�سوئي لت�سوير معامل وجماليات  الت�سوير  الفردية على فئة  امل�ساركات 
البيئة الرية والبحرية وتنوعها احليوي وفازت بها الطالبة �سذى حممد 
الطالب  فيها  ف��از  الرابعة  وبالفئة  واخ��ريا  جلفار  مدر�سة  من  املن�سوري 
بيئي  بفيلم  م�ساركته  ع��ن  ال���وادي  مدر�سة  م��ن  ال��ظ��ه��وري  احمد  ع��ب��داهلل 

توعوي ق�سري حول اأحد الق�سايا البيئية يف امارة راأ�س اخليمة.
فرق  جائزة  من  الهدف  اأن  والتنمية  البيئة  حماية  هيئة  ع��ام  مدير  واأك��د 
حماة البيئة الطالبية هو اإعداد جيل م�ساهم يف حماية البيئة واملحافظة 
يف  الطالبية  البيئة  فرق  لدى  االبتكارية  النزعة  وتعزيز  ا�ستدامتها  على 
حل امل�سكالت البيئية والتعاون مع املدار�س يف ابراز اال�سهامات اخلا�سة يف 

املحافظة على البيئة وال�ساعية اىل التميز واالبتكار.

بيئة راأ�ش اخليمة تعلن عن فوز 8 مدار�ش بجائزة فرق حماة البيئة الطالبية

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر

لدى مكتب اإدارة  الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
يف الدعوى رقم SHCFICIREA2020 /0003698 مدين )جزئي(

اىل املدعى عليه/ عمر را�سد �سامل �سعيد ال�سورى 
جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�سارقة اخلان �سارع اخلان منطقة رقم 24 فيال 96   

نعلمكم بان املدعي / �ساجال اجراوال يف الدعوى رقم 3698/2020 الدائرة اجلزئية الثانية 
قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها :  الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامن فيما بينهما بدفع مبلغ 
وقدره )2.300.000( درهم والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2019/10/25 وحتى 
ومقابل  بامل�سروفات  عليهما  املدعي  والزام  الكفالة  قيد  املعجل طليقا من  بالنفاذ  بحكم م�سمول  التنفيذ  متام 
اتعاب املحاماة. لذلك يقت�سي ح�سورك امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )7( مبحكمة ال�سارقة االإحتادية االإبتدائية 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد , وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات , وذلك يوم االربعاء 
عن  تخلفك  حالة  ويف   , عليه  مدعي  بو�سفك  اأرقامها  املذكورة  الدعوى  يف  للنظر  وذلك   2020/9/16 املوافق 

احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك فاإنه �سيتم ا�ستكمال االإجرات القانونية يف غيابك.
مدير اخلدمات الق�شائية   
فاطمة يعقوب الرم�شي       

المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4778(

املنذر : تكنو فاب الهند�سية - ال�سكل القانوين )ذات م�سوؤولية حمدودة(
املنذر اليها : �سركة ارم�س الكهروميكانيكية - ذ م م  - رخ�سة 563252 - ال�سادرة عن دائ��رة التنمية  

االإقت�سادية يف دبي
اإن��ذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي - فاإن املنذرة تنبه  مبوجب االإن��ذار رقم 2020/117760  
على املنذر اليها ب�سداد املبالغ املرت�سدة بذمتها والواردة بهذا االإنذار بقيمة اإجمالية بواقع مبلغ وقدره 
85.912.25 درهم اإماراتي )خم�سة وثمانون الف وت�سعمائة واثنا ع�سرة درهم وخم�سة وع�سرون فل�س( 
االإعالن  تاريخ  ايام من  وذلك خالل خم�سة  اال�ستحقاق.   تاريخ  القانونية من  الفائدة  اىل  باالإ�سافة 
بالن�سر بهذا االإن��ذار واإال �سن�سطر اىل اتخاذ كافة االإج��راءات القانونية حيال ذلك اللزامكم  ب�سداد 
املبلغ املذكور والفائدة القانونية املرتتبة عليه , ف�سال عن اتخاذ اإجراءات احلجز على كافة املمتلكات 
واالأموال املنقولة وغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني ا�ستيفاء حلقوق املنذرة باالإ�سافة اىل مطالبتكم 

بالتعوي�س عن كافة االأ�سرار املادية واالأدبية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 
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بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2020/9/23 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبية االوىل - رقم االر�س 6 - امل�ساحة : 405.12 مرت مربع - رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى 

: تريي�س ابارمتنت 3 - رقم الوحدة : A-11 - القيمة الكلية : 3.052.469.00 درهم , يباع العلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

   اعالن بالن�شر  
يف ال�شتئناف رقم 1159 ل�شنة 2017 م مدين  

اىل امل�ستاأنف �سده 2 : عادل ح�سني مو�سى القراعني 
نعلنكم بان امل�ستاأنف : عبدالنا�سر حممد رفعت القادري 

قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الق�سية املدنية رقم 1694 ل�سنة 2018 مدين )كلي(
ال�سارقة وقد حتدد لنظره جل�سة م - يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�سف �سباحا 
يوم  املوافق   2020/9/22 بتاريخ  الثانية  املدنية  الدائرة  امام  املحكمة  هذه  مبقر 
االإثنني. لذا يرجى التف�سل باحل�سور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  
القانون.   الحاكم  وفقا  اال�ستئناف  نظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  غيابكم  حالة  ويف 
ملحوظة : ين�سر هذا االعالن على نفقة امل�ستاأنف دون اأية م�سوؤولية على املحكمة 

جتاه حقوق الغري
  رئي�س قلم الكتاب 

المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
  اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

املحكمة الإبتدائية املدنية - اأمر اأداء - لينطبق 
  AJCFICICPL2020 /0002018 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه / االق�سى للمقاوالت املعدنية  - جمهول حمل االإقامة  
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليكم  حكمت  قد   2020/8/18 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
م(  ذ  �س  التجارية  فاراي�ست  �سركة  )فرع من  �ستيل  اي�ست  فار   / املدعي  ل�سالح  اأعاله  بالرقم 
بالتايل / ناأمر بالزام الطرف املطلوب �سده )االق�سى للمقاوالت املعدنية( بان يوؤدي للطرف 
الطالب )فار اي�ست �ستيل( فرع من �سركة فاراي�ست التجارية )�س ذ م م( مبلغا وقدره 84.714 
بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  واربعة ع�سر درهما(  الفا و�سبعمائة  درهما )اربعة وثمانون 
الف  ومبلغ  بامل�سروفات  االلزام  مع   , ال�سداد  متام  وحتى   2020/7/26 املوافق  املطالبة  تاريخ 
درهما مقابل اتعاب املحاماة. حكما قابال لال�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

ال�ستالمك هذا التبليغ.   مركز �سعادة املتعاملني - 2020/9/8 حرر بتاريخ 
القا�شي / وجدى بن ال�شاذيل بن اأحمد 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0003080 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :  علي عي�سى احمد 
جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�سارقة - منطقة الرفاعة - �سارع ا�سماعيل ال�سهيد رقم 31 - فيال 3 - مقابل فيال 4 

الزام املدعي  عليه بان يوؤدي للمدعي قيمة ايجار العقار املبيع بقيمة ايجار املثل بواقع مبلغ وقدره 50000 خم�سون الف درهم 
�سنويا عن الفرتة التي �سبقت الت�سليم الفعلي  ب�سبب و�سع يده غ�سبا على العقار ابتداء من تاريخ 2019/8/8 وحتى تاريخ 
تاريخ  اال�ستحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  بالفائدة  املدعي عليه   بالزام  الق�ساء  للمبيع مع  الفعلي  الت�سليم  
ال�سداد التام.  الق�ساء بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )50.000.00( )خم�سون الف درهم( كتعوي�س جابر 
للمدعي عن اخالل املدعي عليه بالتزاماته التعاقدية وتفويت الفر�سة وحرمانه من االنتفاع من العقار املبيع واال�ستفادة منه 
طوال هذه الفرتة مع الق�ساء بالزام املدعي عليه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ ال�سداد 
التام. الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2020/9/20 امام مكتب اإدارة 
الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2020/9/9 م 
مدير اخلدمات الق�شائية      
عائ�شة عبداهلل اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
اعالن بالن�شر يف جريدتني ت�شدر احداها بلغة اجنبية 

اىل املدعى عليه / يو�سف ب�سمه جى 
نعلمكم بان املدعي /  �سركة �سمريامي�س لتجارة املعدات الثقيلة امل�ستعملة ذ م م 

يف الدعوى رقم 2020/3697 جتاري كلي قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : اأوال : احلكم بالزامك 
و�ستمائة  الف  ع�سر   وت�سعة  وخم�سمائة  مليون  ع�سر  )اثني  درهم   12.519.637 مبلغ  للمدعية  ت�سدد  بان 
و�سبعة وثالثون درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق الواقع يف 2009/3/23 وحتى 
مليون  اربعون  )فقط  درهم   40.080.000 مبلغ  للمدعية  ت�سدد  بان  بالزامك  احلكم   : ثانيا  ال�سداد.   متام 
وثمانون الف درهم( والزامك بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ 
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام , والزامك بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذا يقت�سي ح�سورك 
االإحتادية  ال�سارقة  9 مبحكمة  رقم  الدعوى  اإدارة  التجارية مبكتب  الكلية  الدائرة   - ال�سارقة  اأمام حمكمة 
االإبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد , وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
, وذلك يوم االربعاء املوافق 2020/9/16 , ال�ساعة 8.30 �سباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�سار اليها 

اأعاله - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 1092/2019/16 جتاري جزئي  
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- اكوارت اكريليك )�س ذ م م( وميثلها / �سوكوماران برا�سانان - ب�سفته مدير 
و�سريك  - جمهول حمل االإقامة 

البناء - �س م ح - ميثلها مديرها / �ساجن ر�سوان ع�سكر  -  مل��واد  مبا ان حمكوم له : دان��وب 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2019/7/23  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
ل�سالح/ دانوب ملواد البناء - �س م ح - ميثلها مديرها / �ساجن ر�سوان ع�سكر  بالزام املدعي عليها 
املطالبة وحتى متام  تاريخ  بان توؤدي للمدعية مبلغ 306959.20 درهم وفوائده بواقع 9% من 
ال�سداد والزمتها امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �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

حماكم دبي البتدائية

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 7405/2020/13 عمايل جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )10250( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 

 MB204117709AE والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
طالب االإعالن / 1-فندق �سانت جورج -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

املطلوب اإعالنهم : 1-  ايزيل وورث الدارة الفنادق ذ.م.م 2-فرازان مبني جماين حممد مبني جماين 3- فهد 
مبني جماين حممد مبني جماين -   �سفتهم بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل االقامة 

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )10250( درهم 
وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى MB204117709AE. وحددت 
لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2020/9/16  ال�ساعة 11.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

تفا�شيل الإعالن بالن�شر
جزئي جتاري   2619  /  2020  /  16

اإىل املدعى عليه / 1 - مري ا�سماعيل ها�سم منريى - جمهول حمل االإقامة
الدعوى  عليك�   اأق��ام  قد   - ج��ي(  اي��ه  اإنرتنا�سيونال  وان  اأالين�س  )�سابقاً,  ذ.م.م  اإنرتنا�سيونال  وان  اأالين�س  �سركة   / املدعى  اأن  مبا 
 2019/03/12 يف  املوؤرخ  درهم  ومو�سوعها اإلزام املدعى عليه الثاين باإرجاع ال�سيك رقم 00043 مببلغ 9,347,144.28 

امل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني اإىل املدعيتني.
بف�سخ العقد املوؤرخ يف 2019/04/11 املرم بني املدعية االأوىل واملدعى عليها الثانية واملتعلق ببيع الدين وحوالة احلق يف املطالبة 

به والذي قدره 11,127,517.00 يورو املرت�سد يف ذمة ال�سركة االإيرانية للتبغ وارجاع احلال اإىل ما كان عليه قبل التعاقد.
الثانية  2019/07/10 املرمني بني املدعية االأوىل واملدعى عليها  امل��وؤرخ يف  2019/04/11 وتعديله  امل��وؤرخ يف  بف�سخ العقد 
واملتعلقني ببيع الدين وحوالة احلق يف املطالبة به والذي قدره 2,253,000 يورو املرت�سد يف ذمة وكيل املدعية االأوىل الكائن 

باإيران )ر�سا غبادي( وارجاع احلال اإىل ما كان عليه قبل التعاقد. 
اإلزام املّدعى عليهما باأن ت�سّددا للمدعيتني اأتعاب املحاماة التي �ستتوليان تقدمي �سند يثبت مبلغها.

اإلزام املدعى عليهما بالّر�سوم وبقية امل�سروفات - 5
BUILDING_& وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 15-09-2020 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن ُبعد

لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة   DESC
ب�ثالثة اأيام على االقل.

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2107/2020/305 ا�شتئناف جتاري  

مو�سوع االإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/894 جتاري 
كلي والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.

طالب االإعالن : علي حممد �سامل ابو عد�س - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
املطلوب اإعالنه  : 1- ريجن�سي بال�س للتجارة العامة - �س ذ م م - �سفته  بالق�سية 

: م�ستاأنف �سده.
مو�سوع االإعالن : قد ا�ستاأنف  احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 894/2019 جتاري كلي 
بتاريخ 2020/8/17م.  وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2020/9/16 ال�ساعة 
ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 اعالن بالن�شر
يف  الإ�شتئناف رقم 1714/2019/305 ا�شتئناف جتاري 

مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 842-2016 جتاري كلي
والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  

طالب االإعالن : ابو علي مالك عبد املالك �سروف  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله : ح�سن عبداهلل حممد العبدويل - �سفته  بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنهم : 2- موؤ�س�سة بايونري هوتيلز اند ريزورت�س 3-ايروتران�س لل�سحن �س.ذ.م.م 
 4- �سيفلد انف�ستمنت�س ليمتد - �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم.

جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/842 جتاري كلي -   وحددت لها 
جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2020/9/22  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد , وعليه 

يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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اأخبـار الإمـارات
�شاب متكن طلبة جامعة عجمان من املهارات املهنية الرقمية

•• عجمان - وام:

�سارك الطلبة االأوائل من جامعة عجمان يف برنامج حتالف اجلامعات من �ساب وذلك �سمن املبادرات 
اأطلقتها هذه ال�سركة العاملية الرائدة يف برنامج التعليم املزدوج, وبرنامج ال�سباب املحرتفني  التي 
لتقدمي التدريب لطلبة اجلامعة وتزويدهم باملهارات املختلفة و متكينهم من بدء حياة مهنية متميزة 
 SAP يف جمال التكنولوجيا, وقد وتخرج ثالثة من جامعة عجمان بنجاح من اأحدث دفعة لرنامج
للمحرتفني ال�سباب. وكان برنامج التدريب انطلق يف بدايات العام 2020, حيث مت تدريب الطلبة 
االأوائل واعتمادهم يف "�ساب" بالتعاون مع جامعة عجمان و"برنامج حتالف اجلامعات" من "�ساب" 
, و�سيح�سل خريجو كال الرناجمني على �سهادات معرتف بها عامليا, ليكونوا م�ست�سارين معتمدين 
كون  وال�سركاء,  للعمالء  وتقدمي اخلدمات  املهنية  لبدء حياتهم  اال�ستعداد  اأمت  وعلى  "�ساب",  من 
الرنامج ي�ساعد على اكت�ساب ميزة تناف�سية يف �سوق العمل ويف نف�س الوقت يدعم املوؤ�س�سات للعثور 

على املواهب املرغوبة لتلبية طلبات التوظيف.

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما اأمرييا باعتماد الهيكل التنظيمي 
العام الأكادميية العلوم ال�شرطية

•• ال�شارقة-وام: 

حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  اأ���س��در 
القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة املر�سوم االأمريي 
رقم 26 ل�سنة 2020م ب�ساأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام 

الأكادميية العلوم ال�سرطية باإمارة ال�سارقة.
ون�س املر�سوم االأمريي على اأن ُيعتمد الهيكل التنظيمي العام 

الأكادميية العلوم ال�سرطية باإمارة ال�سارقة.
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  ُي�سدر  االأم���ريي  للمر�سوم  ووف��ق��اً 

ال�سارقة بقراراٍت منه ما يلي: 
والقرارات  ل��الأك��ادمي��ي��ة,  التف�سيلي  التنظيمي  الهيكل   .1
التو�سيف  اعتماد  ذل��ك  يف  مب��ا  املر�سوم  ه��ذا  لتنفيذ  ال��الزم��ة 
يتفق  مبا  االأكادميية  يف  التنظيمية  الوحدات  ملهام  الوظيفي 

واخت�سا�ساته.

تتبع  تنظيمية  وح��دات  اأي��ة  اإل��غ��اء  اأو  دم��ج  اأو  ا�ستحداث   .2
االإدارات املُدرجة �سمن الهيكل التنظيمي العام.

وُيلغى املر�سوم االأمريي رقم 35 ل�سنة 2018م ب�ساأن اعتماد 
باإمارة  ال�سرطية  العلوم  الأكادميية  العام  التنظيمي  الهيكل 

ال�سارقة.
وُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �سدوره, وعلى اجلهات املعنية 

تنفيذه كلٌّ فيما يخ�سه, وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

يون�ش اخلوري: �شمان احلقوق يف االأموال املنقولة يعزز مكانة االإمارات مبوؤ�شرات التناف�شية العاملية
•• اأبوظبي - وام:

اخلوري  حاجي  يون�س  �سعادة  اأك��د 
املر�سوم  اأهمية  املالية  وزارة  وكيل 
"4" ل�سنة  رق���م  احت�����ادي  ب��ق��ان��ون 
يف  احلقوق  �سمان  ب�ساأن   2020
االأموال املنقولة اإذ ميكن ال�سركات 
العاملة يف خمتلف قطاعات االأعمال 
املوؤ�س�سات  ق���ط���اع  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
ال�سغرية واملتو�سطة من اال�ستفادة 
املختلفة.  املنقولة  موجوداتها  من 
ج��اء ذل��ك خ��الل اإح��اط��ة اإعالمية 
ال���وزارة ام�����س- ع��ن بعد -  عقدتها 
بقانون  املر�سوم  تفا�سيل  وناق�ست 
 2020 "4" ل���ع���ام  رق����م  احت�����ادي 
ب�����س��اأن �سمان احل��ق��وق يف االأم���وال 

املنقولة, الذي �سدر موؤخرا .
و قال اخلوري اإن ا�ستفادة ال�سركات 
املختلفة  املنقولة  موجوداتها  م��ن 
املخزنة  وال���ب�������س���ائ���ع  "كاالآالت 
واحلقوق  ككل  ال�سركة  وموجودات 
املعنوية والذمم املدينة والتدفقات 
النقدية وغريها" من خالل �سمان 
يعزز  والتجارية  البنكية  قرو�سها 

الرائدة  االإم����ارات  دول��ة  م��ن مكانة 
العاملية  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  م���وؤ����س���رات  يف 
وير�سخ  االأعمال  ممار�سة  و�سهولة 
ج���اذب���ي���ت���ه���ا ال����س���ت���ق���ط���اب روؤو��������س 
ا�ستعر�س  و  االأج��ن��ب��ي��ة.  االأم������وال 
امل��ر���س��وم بقانون  اأه�����داف  اخل����وري 
واأط��ر العمل به واآث��اره وانعكا�ساته 
ع��ل��ى امل��ن��اخ االق��ت�����س��ادي وامل����ايل يف 

الدولة.
ب�ساأن  االحت����ادي  ال��ق��ان��ون  يعمل  و 
�سمان احلقوق يف االأموال املنقولة 
املتعلقة  ال��ت��ح��دي��ات  م��ع��اجل��ة  ع��ل��ى 
باحل�سول على ائتمان من البنوك 
يف ال���دول���ة م��ث��ل ع���دم ق����درة بع�س 
ال��و���س��ول خليارات  ع��ل��ى  امل�����س��اري��ع 
التمويل, اإىل جانب حتديات اأخرى 
ن���اج���م���ة ع����ن ع�����دم م����ق����درة بع�س 
اأ�سولها  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  امل�����س��اري��ع 

املنقولة ك�سمانات لدى البنوك.
و اأ�سار �سعادته اإىل اأن فكرة امل�سروع 
الكرتوين  ���س��ج��ل  اإن�����س��اء  تت�سمن 
االأموال  لت�سجيل  بالدولة  حديث 
املنقولة ل�سمان متويل امل�ساريع .. 
با�ستخدام  ال�سجل  ه��ذا  و�سي�سمح 

مقابل  ك�������س���م���ان  االأم����������وال  ت���ل���ك 
احل�سول على قرو�س.

و اأكد �سعادة يون�س حاجي اخلوري 
خالل االإحاطة االإعالمية اأن دولة 
االإمارات تتمتع ب�سمعة عاملية فائقة 
يف خمتلف املجاالت بف�سل توجيهات 
القيادة الر�سيدة التي حر�ست دائما 
على ا�ست�سراف امل�ستقبل عر اإطالق 
اال�سرتاتيجيات والرامج الوطنية 
التي تناف�س من خاللها اأف�سل دول 
وا�ستقرارا..  من��وا  واأك��رثه��ا  العامل 
ب��ات��ت متلك  ال���دول���ة  اأن  م��و���س��ح��ا 
ملزاحمة  ت��وؤه��ل��ه��ا  تناف�سية  ق����درات 

املتقدمة.  ال��ع��امل��ي��ة  االق���ت�������س���ادات 
القانون  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  اأ����س���ار  و 
���س��ي��رتك اأث����را اإي��ج��اب��ي��ا ك��ب��ريا على 
اقت�ساد الدولة, كونه يلبي التطور 
احلديث يف نطاق ا�ستخدام االأموال 
ال�سمان  م�����س��ت��وى  ورف����ع  امل��ن��ق��ول��ة 
امل�ساريع  ع��ل��ى  و���س��ي�����س��ه��ل  ال����ع����ام, 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  ال��ت��ج��اري��ة 
التمويل  ع��ل��ى  احل�����س��ول  اإم��ك��ان��ي��ة 
الدائنني  ح���ق  ���س��م��ان  م���ع  ال�����الزم 
التمويل  وم��وؤ���س�����س��ات  ال��ب��ن��وك  م��ن 
م��ن خ���الل ت��ن��وي��ع االأ����س���ول املالية 
وال�سمان  ا�ستخدامها  ميكن  التي 
للدائنني يف قدرتهم على التنفيذ. و 
قال �سعادته: "�سيعمل هذا القانون 
على حت�سني قدرة املوؤ�س�سات املالية 
االإقرا�س,  عمليات  يف  التو�سع  على 
وت���ن���ظ���ي���م امل����م����ار�����س����ات احل���ال���ي���ة 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا ب��ا���س��ت��خ��دام االأم����وال 
امل���ن���ق���ول���ة, ل���ت���ق���وم ك�������س���م���ان على 
جميع اأنواع الت�سهيالت, كما يعالج 
العالقة  وينظم  املرتبطة,  املخاطر 
بني البنوك واملوؤ�س�سات وال�سركات, 

لي�سمن حقوق جميع االأطراف".

يف كلمة �أمام �أعمال �لدورة �لـ 154 عن بعد للجامعة �لعربية على م�صتوى وزر�ء �خلارجية

قرقا�ش : معاهدة ال�شالم مع اإ�شرائيل لن تكون على ح�شاب الق�شية الفل�شطينية وحقوق ال�شعب الفل�شطيني غري القابلة للت�شرف
الليبية  ل��الأزم��ة  �سيا�سي  ح��ل  اإىل 
داعمة  وج��ادة  عر خطوات عملية 
للم�ساهمة  ال��ق��م��ة  ه���ذه  مل��خ��رج��ات 
م�سارها  اإىل  االأو�����س����اع  اإع������ادة  يف 
ال���ط���ب���ي���ع���ي, وق�������د رح����ب����ت دول�����ة 
االإم��������ارات ب����اإع����الن وق����ف اإط����الق 
الع�سكرية  العمليات  ووق���ف  ال��ن��ار 
ويعتر  الليبية,  االأرا���س��ي  كافة  يف 
لتحقيق  هامة  خطوة  ال��ق��رار  ه��ذا 
وطموحات  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ت�����س��وي��ة 
م�ستقبل  ب��ن��اء  يف  ال��ل��ي��ب��ي  ال�����س��ع��ب 
ت���ط���ل���ع���ات���ه يف اال����س���ت���ق���رار  ي���ل���ب���ي 
وال�سالم واالزدهار, مبا يتوافق مع 
واإعالن  برلني,  موؤمتر  خمرجات 
ويف  ال�سخريات..  واتفاق  القاهرة 
ال��وق��ت ذات����ه, ن��وؤك��د ع��ل��ى �سرورة 
وقف التدخالت االأجنبية يف ليبيا 
ال��ع��رب��ي يف جهود  ال����دور  واأه��م��ي��ة 
ال�سيا�سية  العملية  ودع��م  ال�سالم 

يف ليبيا.
حول ال�ساأن ال�سوداين, جتدد دولة 
كافة  دع��م  على  تاأكيدها  اإالإم����ارات 
اأمن  اإىل حتقيق  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود 
وا�ستقرار ال�سودان ال�سقيق ل�سمان 
جناح املرحلة االنتقالية يف حتقيق 
دولة  وت��رح��ب  واالزده����ار,  التنمية 
ال�سالم  ات��ف��اق  ب��ت��وق��ي��ع  االإم������ارات 
احلكومة  ب���ني  االأوىل  ب����االأح����رف 
وذلك  الثورية  ال�سودانية واجلبهة 
برعاية دولة االإمارات, بتاريخ 31 
اأغ�سط�س 2020, والذي من �ساأنه 

االأمن  حتقيق  اجت���اه  يف  ي��دف��ع  اأن 
و�سعبه,  ل���ل�������س���ودان  واال����س���ت���ق���رار 
املبدئي  التزامها  االإم���ارات  وت��وؤك��د 
ب��دع��م ال�����س��ودان ال�����س��ق��ي��ق يف هذه 

املرحلة االنتقالية املهمة.
اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة..

والتحديات  ال��ظ��روف  من  بالرغم 
ذلك  اأن  اإال  املنطقة,  بها  التي متر 
مل ي��وؤث��ر ع��ل��ى م�����س��رية االإجن����ازات 
ال����ت����ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول�������ة االم��������ارات 
والتي تعتر جناحات عربية, فقد 
 20 بتاريخ  االإم��ارات  اأطلقت دولة 
االإماراتي  امل�سروع   ,2020 يوليو 
املريخ  كوكب  االأمل" اإىل  "م�سبار 

ال�ستك�ساف الف�ساء.
اإط�������ار  ويف  اآخ����������ر,  ج����ان����ب  وم�������ن 
للطاقة  ال�������س���ل���م���ي  اال�����س����ت����خ����دام 
ال���ن���ووي���ة, اأع��ل��ن��ت دول����ة االإم�����ارات 
عن   ,2020 اأغ�سط�س   1 بتاريخ 
مفاعل  اأول  ت�����س��غ��ي��ل  يف  جن��اح��ه��ا 
العامل  يف  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  �سلمي 
ال��ع��رب��ي وذل���ك يف حم��ط��ات براكة 
اأب���وظ���ب���ي  ال����ن����ووي����ة يف  ل���ل���ط���اق���ة 
وال�����ذي ي��ع��د اإجن�����ازا م��ل��ه��م��ا لي�س 
على امل�ستوى املحلي فح�سب وامنا 
جلميع الدول العربية, وهي بذلك 
ت�سغل  عربية  دول���ة  اأول  اأ�سبحت 

الطاقة النووية ال�سلمية.
اإن��ن��ا ن��وؤك��د على اأن دول��ة االإم���ارات 
توا�سل  ل��ل�����س��الم  حم���ب���ة  ك����دول����ة 
ل��ن�����س��ر ثقافة  ال��رام��ي��ة  م�����س��اع��ي��ه��ا 

•• القاهرة-وام: 

اأكد معايل الدكتور اأنور بن حممد 
لل�سوؤون  ال���دول���ة  وزي�����ر  ق��رق��ا���س 
االإمارات  دول��ة  ق��رار  اأن  اخلارجية 
االإعالن  واال�سرتاتيجي  ال�سيادي 
اإ�سرائيل  م��ع  ���س��الم  م��ع��اه��دة  ع��ن 
بوقف  اإ�سرائيلية  موافقة  يت�سمن 
االأمر  الفل�سطينية  االأرا���س��ي  �سم 
ال��ذي ي�سكل اإجن��ازا وخطوة مهمة 
ملطلب  وحتقيقا  ال�سالم  اجت���اه  يف 
االأع�ساء  ال������دول  ع��ل��ي��ه  اأج���م���ع���ت 
كونه  جانب  اإىل  ال��دويل  واملجتمع 
ال����واردة يف مبادرة  اأح���د االأه����داف 
حل  اإىل  للتو�سل  العربية  ال�سالم 
عادل وم�ستدام لهذه الق�سية و�سدد 
ل���ن تكون  امل��ع��اه��دة  ه���ذه  اأن  ع��ل��ى 
الفل�سطينية  الق�سية  ح�ساب  على 
غري  الفل�سطيني  ال�سعب  وح��ق��وق 

القابلة للت�سرف.
و �سدد معاليه يف كلمة اأمام اأعمال 
ملجل�س  بعد  ع��ن   154 ال���  ال����دورة 
جامعة الدول العربية التي عقدت 
اخلارجية  وزراء  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
فر�سة  ه����ن����اك  اأن  ع����ل����ى  ام���������س 
مبادرات  و  جهود  الإح��ي��اء  حقيقية 
ال�سراع  ق�����س��ي��ة  ح�����ول  ال�������س���الم 
حل  اإن  وق��ال  االإ�سرائيلي  العربي 
الق�سية بيد اجلانبني الفل�سطيني 
واالإ���س��رائ��ي��ل��ي .. وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�س 
اأن  البداية  يف  يل  يطيب   . الكلمة 
ريا�س  الدكتور  االأخ  معايل  اأه��ن��ئ 
واملغرتبني  اخلارجية  وزير  املالكي 
لدولة فل�سطني ال�سقيقة, مبنا�سبة 
العادية  ال������دورة  اأع���م���ال  ت���روؤ����س���ه 
ال�����دول  ج���ام���ع���ة  مل��ج��ل�����س   154
دولة  يف  لالأ�سقاء  متمنيا  العربية 
ف��ل�����س��ط��ني ال���ن���ج���اح وال���ت���وف���ي���ق يف 
رئا�سة هذه الدورة, واأتوجه بال�سكر 
والتقدير ل�سلطنة عمان ال�سقيقة, 
الق�سايا  خ��دم��ة  يف  ج��ه��وده��ا  على 
ت��روؤ���س��ه��ا ملجل�س  ال��ع��رب��ي��ة خ����الل 
ال��ع��رب��ي��ة يف دورته  ال����دول  ج��ام��ع��ة 
اأن  ي�سعدين  كما   .153 ال�سابقة 
بدر  ال�سيد  ملعايل  بالتهنئة  اأت��ق��دم 
البو�سعيدي  ح��م��ود  ب��ن  ح��م��د  ب��ن 
خلارجية  وزي���را  تعيينه  مبنا�سبة 
وتواجده  ال�سقيقة  عمان  �سلطنة 
م���ع���ن���ا ال����ي����وم يف ه������ذا االج���ت���م���اع 
والنجاح  التوفيق  دوام  له  متمنني 
اأع��رب عن  اأن  واأود  يف مهام عمله. 
خ��ال�����س ال�����س��ك��ر واالم��ت��ن��ان ملعايل 
االأم����ني  ال��غ��ي��ط  اأب�����و  اأح���م���د  االأخ 
العام جلامعة الدول العربية, على 
اجلهود املبذولة يف االإعداد املتميز 

الأعمال هذه الدورة.
اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة..

ينعقد اجتماعنا اليوم يف ظل تزايد 
التي  االأزم����ات  و  ال��ت��ح��دي��ات  حجم 
الذي  و  العربية  منطقتنا  ت��واج��ه 
وزيادة  جماعيا  عمال  منا  يتطلب 
يف التعاون والتن�سيق والتعامل مع 
وحكمة  بعقالنية  التحديات  ه��ذه 
ال�سيا�سية  احللول  وتغليب  وات��زان 

ال�سيا�سي  املوقف  بني  التمييز  اإىل 
توؤمن  التي  الطبيعية  وال��ع��الق��ات 
اإىل  ���س��ت��وؤدي  باأنها  االإم����ارات  دول���ة 
ت��دع��م ق�سايا  اأف�����اق ج���دي���دة  ف��ت��ح 

االزدهار واال�ستقرار يف املنطقة.
و نحن واإذ ن�سري هنا اإىل االحرتام 
والتقدير الذي تكنه دولة االإمارات 
الأبناء اجلالية الفل�سطينية املقيمني 
للم�ساهمة  وتثمينها  اأر�سها,  على 
اإذ  االإي��ج��اب��ي��ة يف ن��ه�����س��ة دول���ت���ن���ا, 
قيادتها  و  االإم������ارات  ل��ه��م  اأت���اح���ت 
املا�سية  اخل��م�����س��ة  ال��ع��ق��ود  ط����وال 
ل�سوغ  وت�سجيع  وم���وؤازرة  دع��م  كل 
و�ساهمت  ب���اه���رة,  جن����اح  ق�����س�����س 
وال���ذي طالت  وال��ت��ط��ور,  النمو  يف 
الفل�سطينية يف  االأ�سر  اآالف  ثماره 
و�ساهمت  ال�����س��ت��ات,  ويف  فل�سطني 
العالقة  وت����وط����ي����د  ت���ر����س���ي���خ  يف 
االإماراتي  ال�سعبني  ب��ني  االأخ��وي��ة 
وال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي, وم������ن ال����واج����ب 
دول����ة  اأن  ع���ل���ى  ال���ت���اأك���ي���د جم������ددا 
خليارات  ���س��ن��دا  �ستبقى  االإم�����ارات 
ال�سقيق.  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ال�����س��ع��ب 
وال�سعادة  واملعايل  ال�سمو  اأ�سحاب 
االأجنبية يف  التدخالت  زال��ت  .. ال 
العربية  للدول  الداخلية  ال�سوؤون 
م�ستمرة االأمر الذي اأدى اإىل بروز 
زيادة  على  عمل  و  ج��دي��دة  اأزم����ات 
وت���رية ال��ت��ط��رف واالإره������اب ودعم 
وامليلي�سيات  االإره��اب��ي��ة  اجلماعات 
امل�سلحة وزعزعة االأمن واال�ستقرار 
حتتمل  ال  باتت  والتي  املنطقة,  يف 

املزيد من ال�سراعات والتحديات.
تعد التدخالت الرتكية يف ال�سوؤون 
ال��داخ��ل��ي��ة ل���ل���دول ال��ع��رب��ي��ة مثاال 
وا�سحا على التدخالت ال�سلبية يف 
اأعمالها  يف  ت�ستمر  حيث  املنطقة, 
ب�سكل  �سواء كان ذلك  اال�ستفزازية 
عر  اأو  العربية  ال���دول  يف  مبا�سر 
امللي�سيات واجلماعات  وكالئها من 
اإط����الق  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  امل�����س��ل��ح��ة 
�سيادة  بها  تهدد  التي  الت�سريحات 
واأمن وا�ستقرار الدول, وموا�سلتها 
تهديد اأمن و�سالمة حركة املالحة 
املتو�سط,  البحر  مياه  يف  البحرية 
للقوانني  وا�سحا  خرقا  ي�سكل  مبا 
ال�سلة  ذات  ال���دول���ي���ة  وامل���واث���ي���ق 

وانتهاكا ل�سيادة الدول.
م��ا زال���ت ال��ت��دخ��الت االإي��ران��ي��ة يف 
العربية  للدول  الداخلية  ال�سوؤون 
دعمها  خ��������الل  م������ن  م�������س���ت���م���رة 
واجلماعات  امل�سلحة  للميلي�سيات 
االإرهابية يف بع�س الدول العربية, 
اإي�����ران ت��ه��دي��ده��ا الأمن  وت��وا���س��ل 
البحرية  امل��الح��ة  ح��رك��ة  و�سالمة 
واإم������������دادات ال���ط���اق���ة يف امل���م���رات 
املائية باملنطقة, ونوؤكد على اإدانتنا 
التي  التدخالت  لتلك  وا�ستنكارنا 
توؤجج االأو�ساع يف املنطقة وتعرقل 

جهود التنمية فيها.
اللتزاماتها  ال������دول  اح������رتام  اإن 
اجلوار  ح�سن  وم��ب��ادئ  القانونية 
لدولة  االأ����س���ا����س  امل��ط��ل��ب  ���س��ي��ظ��ل 
ال�����س��ي��اق, فاإن  االإم������ارات, ويف ه���ذا 

لتحقيق  واملواجهة,  الت�سعيد  على 
اأ�س�س  اإر�����س����اء  ����س���اأن���ه  م���ا م���ن  ك���ل 
ال��ت��ن��م��ي��ة واالأم���������ن واال����س���ت���ق���رار 
وال�سالم يف املنطقة والدفع باجتاه 
تعزيز العمل العربي امل�سرتك, مبا 

يحقق اآمال وتطلعات �سعوبنا.
الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة  ت���ع���ت���ر 
ال���ق�������س���ي���ة امل����رك����زي����ة وامل����ح����وري����ة 
وتوؤكد  ال��ع��رب��ي��ة,  ل��الأم��ة  بالن�سبة 
دولة االإمارات على موقفها الرا�سخ 
يف دعم قيام دول��ة فل�سطينية على 
يونيو حزيران  م��ن  ال��راب��ع  ح���دود 
القد�س  وع���ا����س���م���ت���ه���ا   1967
ال�سرعية  ل��ق��رارات  وفقا  ال�سرقية 
العربية,  ال�سالم  ومبادرة  الدولية 
وت��دع��م ك��ل اجل��ه��ود ال��ع��ام��ل��ة على 
عليه  املتوافق  الهدف  ه��ذا  حتقيق 
ع��رب��ي��ا ودول����ي����ا, وت���وا����س���ل تقدمي 
الدعم لل�سعب الفل�سطيني ال�سقيق 
امل����راح����ل  وق�������س���ي���ت���ه يف خم���ت���ل���ف 

والظروف ويف كل املجاالت.
تنتهج دولة االإمارات �سيا�سة ثابتة 
للتو�سل  املبذولة  اجل��ه��ود  دع��م  يف 
الفل�سطينية  ل��ل��ق�����س��ي��ة  ح���ل  اإىل 
االإ�سرائيلي  ال���ع���رب���ي  وال�������س���راع 
الإر�����س����اء ال�����س��الم واال����س���ت���ق���رار يف 
من  اأ�سا�سية  ركيزة  كونها  املنطقة, 
ن�ساأتها  منذ  االإم���ارات  دول��ة  ركائز 
زايد  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأك���د  حيث 
ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان, ط��ي��ب اهلل 
الفل�سطيني  لل�سعب  "دعمنا  ث��راه 
ال�سعب  ه��ذا  يحقق  حتى  �سي�ستمر 
امل�ستقلة  دول��ت��ه  اإق��ام��ة  يف  طموحه 
". اإن قرار دولة االإمارات ال�سيادي 
واال���س��رتات��ي��ج��ي يف االإع������الن عن 
م����ع����اه����دة �����س����الم م�����ع اإ����س���رائ���ي���ل 
بوقف  اإ�سرائيلية  موافقة  يت�سمن 
االأمر  الفل�سطينية,  االأرا�سي  �سم 
ال��ذي ي�سكل اإجن��ازا وخطوة مهمة 
ملطلب  وحتقيقا  ال�سالم,  اجت��اه  يف 
االأع�ساء  ال������دول  ع��ل��ي��ه  اأج���م���ع���ت 
جانب  اإىل  ال���������دويل,  وامل���ج���ت���م���ع 
ك���ون���ه اأح�����د االأه�������داف ال�������واردة يف 
للتو�سل  العربية,  ال�سالم  م��ب��ادرة 
لهذه  وم�������س���ت���دام  ع�����ادل  ح���ل  اإىل 
هناك  اأن  ع��ل��ى  ون���وؤك���د  ال��ق�����س��ي��ة, 
ف��ر���س��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة الإح����ي����اء جهود 
ح����ول ق�سية  ال�����س��الم  وم����ب����ادرات 
االإ�سرائيلي,  ال���ع���رب���ي  ال�������س���راع 
اجلانبني  ب��ي��د  ال��ق�����س��ي��ة  ح���ل  واأن 
واأن  واالإ���س��رائ��ي��ل��ي,  الفل�سطيني 
هذه املعاهدة لن تكون على ح�ساب 
وحقوق  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ق�����س��ي��ة 
القابلة  غ��ري  الفل�سطيني  ال�سعب 

للت�سرف.
قرار  اأن  الت�سديد على  و الب��د من 
االإمارات حول العالقات الطبيعية 
مع اإ�سرائيل هو قرار �سيادي و�سمن 
م��ا ه��و م��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه م��ن �سيادة 
قراراتها,  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة  ال���دول���ة 
اأن��ه غري موجه �سد اأي طرف  كما 
و ال يرتبط اإطالقا باال�ستقطابات 
اأ�سف  بكل  املنطقة  ت�سهدها  ال��ت��ي 
االأ�سا�سي  م�سمونه  يف  وي�سعى  بل 

دول��ة االإم����ارات جت��دد دع��وة اإيران 
دعواتها  على  االإي��ج��اب��ي  ال���رد  اإىل 
لق�سية  ال�����س��ل��م��ي  ل��ل��ح��ل  امل��ت��ك��ررة 
املحتلة,  الثالث  االإماراتية  اجل��زر 
ال�سغرى  وط���ن���ب  ال���ك���رى  ط��ن��ب 
املفاو�سات  خ��الل  من  واأبومو�سى, 
حمكمة  اإىل  ال��ل��ج��وء  اأو  امل��ب��ا���س��رة 

العدل الدولية.
اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة..

م�ستجدات  االإم�����ارات  دول���ة  ت��ت��اب��ع 
التاأكيد  نعيد  اإذ  اليمنية,  االأزم���ة 
على موقف دولة االإم��ارات الداعم 
لل�سرعية  الداعم  التحالف  ملوقف 
العربية  اململكة  ب��ق��ي��ادة  اليمن  يف 
كافة  ح��ث  يف  ال�سقيقة  ال�سعودية 
االأطراف يف اليمن التخاذ خطوات 
وا�سحة لتنفيذ بنود اتفاق الريا�س 
وقف  و���س��رورة  الت�سعيد,  وجتنب 
تطبيق  اأن  باعتبار  ال��ن��ار,  اإط���الق 
اتفاق الريا�س كامال اأ�سا�س للعمل 
كما  القادمة,  املرحلة  يف  ال�سيا�سي 
املبعوث  جل��ه��ود  دعمنا  على  ن��وؤك��د 
مارتن  ال�سيد  اليمن  اإىل  االأمم���ي 
غريفيث يف التو�سل اإىل حل �سلمي 
اليمنية, وتوا�سل  م�ستدام لالأزمة 
لل�سعب  دع��م��ه��ا  االم��������ارات  دول�����ة 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ي��م��ن��ي 
واخلريية  واالإن�����س��ان��ي��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 

لتجاوز التحديات التي يواجهها.
ا���س��ت��م��رار الهجمات  ن��دي��ن وب�����س��دة 
امليلي�سيات  ق��ب��ل  م���ن  االإره���اب���ي���ة 
اململكة  اأرا������س�����ي  ع���ل���ى  احل���وث���ي���ة 
ال�سقيقة  ال�������س���ع���ودي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
املدنية  من�ساآتها  ع��ل��ى  واالإع���ت���داء 
واحل��ي��وي��ة ب��دع��م م��ن اإي�����ران, مما 
للقانون  ����س���ارخ���ا  ان���ت���ه���اك���ا  ي���ع���د 
تاأكيدنا  وجندد  االإن�ساين,  ال��دويل 
ع��ل��ى �����س����رورة وق����ف االع����ت����داءات 
معا  والعمل  اململكة  على  امل��ت��ك��ررة 
الدولية  امل���الح���ة  ح��رك��ة  ل��ت��اأم��ني 
واإم������دادات ال��ط��اق��ة, وال��ب��ح��ث عن 
ال�سيادة  اح�����رتام  اأ���س��ا���س��ه��ا  ح��ل��ول 
وعدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية 

للدول.
ت���وؤك���د دول����ة االإم�������ارات ب����اأن احلل 
الإنهاء  الوحيد  ال�سيا�سي هو احلل 
االأزمة يف �سوريا.. وتوا�سل دعمها 
جل��ه��ود امل��ب��ع��وث اخل��ا���س لالأمني 
�سوريا,  اإىل  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام 
واأية جهود  بيدر�سون,  ال�سيد جري 

اأخرى وفقا مل�سار جنيف.
غياب  اأن  اإىل  ن�����س��ري  اأن  ن���ود  ك��م��ا 
ف��اع��ل يف االأزمة  وج���ود دور ع��رب��ي 
تدخل  زي����ادة  اإىل  اأدى  ال�����س��وري��ة, 
زاد  ال��دول االأجنبية يف �سوريا مما 
ال��و���س��ع ت��ع��ق��ي��دا, وه��ن��ا ن��وؤك��د على 
اأه��م��ي��ة ت��ف��ع��ي��ل ال�����دور ال��ع��رب��ي يف 
اإىل  العودة  على  مل�ساعدتها  �سوريا 
ن�سط  دور  ولعب  العربي  حميطها 

وبناء فيه.
يف ال�������س���اأن ال���ل���ي���ب���ي, ت����وؤك����د دول����ة 
اأهمية دعم املجتمع  االإم��ارات على 
مل���خ���رج���ات م�����س��ار برلني  ال������دويل 
للتو�سل  امل��ت��ح��دة  االأمم  وج���ه���ود 

والتعاي�س  واالع����ت����دال  ال��ت�����س��ام��ح 
احلوار  لغة  وتغليب  ال�سعوب  ب��ني 
والعقل فيما بينهم, كما نوؤكد على 
ا�ستمرار دولة االإمارات يف منهجها 
يف دع���م ك��ل م��ا م��ن ���س��اأن��ه حتقيق 

االأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
وياأتي قرار دولة االإمارات ال�سجاع 
يف �سنع ال�سالم ليعر عن واقعية 
اإليها..  احل���اج���ة  اأم�������س  يف  ن��ح��ن 
ف��روؤي��ة ال��ق��ي��ادة يف دول���ة االإم����ارات 
اتخاذ  عند  عينيها  ن�سب  و�سعت 
ق��������رار م���ب���ا����س���رة ال����ع����الق����ات مع 
اخلطوة  ه��ذه  ت�ساهم  اأن  اإ�سرائيل 
اقت�سادية  ق���ط���اع���ات  ت��ط��وي��ر  يف 
وتنموية متنوعة يف عموم املنطقة 

وت��ف��ت��ح اآف���اق���ا ج��دي��دة ل��ل��ت��ع��اون يف 
ه���ذه ال��ب��ق��ع��ة االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة من 
واالزدهار  بالرخاء  يعود  ما  العامل 

على �سعوب املنطقة ككل.
�سكرنا  ف��اإن��ن��ا جن���دد  اخل���ت���ام,  و يف 
القائمني  بذله جميع  ملا  وتقديرنا 
م���ن ج���ه���ود الإجن������اح اأع����م����ال هذه 
مب�سرية  ق���دم���ا  وال����دف����ع  ال�������دورة 
امل�����س��رتك ونتطلع  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل 
ل��ت��ج��اوز ال���ظ���روف ال��ت��ي مت���ر بها 
العربية  ���س��ع��وب��ن��ا  ل��ت��ن��ع��م  امل��ن��ط��ق��ة 
ب�����االأم�����ن واال�����س����ت����ق����رار واحل����ي����اة 
االجتماع  ل��ه��ذا  ونتمنى  ال��ك��رمي��ة, 
تخدم  اإيجابية  بخطوات  يخرج  اأن 

تطلعات �سعوبنا العربية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي حملة تفتي�سية م�سائية على املواقع االإن�سائية يف منطقة 
التقيد  ب�سرورة  واالإن�ساء  البناء  قطاع  يف  العاملني  توعية  بهدف  الراحة,  �ساطئ 

العمل  ف��رتات  خ��الل  االإن�سائية  املواقع  يف  وال�سالمة  ال�سح�ة  واإج���راءات  مبعايري 
لتوفري  االإج��راءات  اإىل جميع  واال�ست�ساريني  املقاولني  اتباع  والتاأكد من  امل�سائية, 
بيئة حتافظ على ال�سحة وال�سالمة يف املواقع االإن�سائية, وكذلك اإبراز دور بلدية 
وحر�ست  واالإن�ساء.  البناء  قطاع  يف  وال�سالمة  ال�سحة  ملتطلبات  اأبوظبي  مدينة 

بلدية مدينة اأبوظبي, من خالل فرق التفتي�س اأثناء احلملة, على التاأكد من التزام 
العاملني يف قطاع البناء واالإن�ساء باملعايري واال�سرتاطات ال�سحية والبيئية, ومن 
ح�سولهم على ت�ساريح العمل امل�سائية خارج االأوقات امل�سرح بها, وكذلك التاأكد من 
خالل  مت  كما  ال�سكنية.  املناطق  يف  املنخف�سة  ال�سو�ساء  م�ستويات  على  املحافظة 

احلملة التاأكد من حمافظة املقاولني على نظافة املواقع االإن�سائية وفرز النفايات, 
باالإ�سافة  البناء,  خملفات  حاويات  بخالف  العامة,  للنفايات  حاويات  وتخ�سي�س 
اإىل التاأكد من التزامهم مبتطلبات الطريان املدين بخ�سو�س ارتفاعات الرافعات 

الرجية واأن تتوافر بها االأ�سواء التحذيرية للطائرات.

•• دبي -وام:

والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  اأعلنت 
"مدينة  مع  ا�سرتاتيجية  �سراكة  عن 
و"جممع  العاملية"  االأك��ادمي��ي��ة  دب���ي 
التعاون  تعزيز  للمعرفة" بهدف  دبي 
وال���ت���ن�������س���ي���ق وت������ب������ادل اخل���������رات يف 
جم�����االت ال��ب��ي��ئ��ة وال���ع���م���ل م���ن اأج���ل 
بهذا  تفاهم  مذكرة  توقيع  ومت  املناخ 

اخل�سو�س.
وتاأتي ال�سراكة يف اإطار جهود الوزارة 
مع  امل�سرتك  والعمل  التعاون  لتعزيز 
احلكومية  ال���دول���ة  م��وؤ���س�����س��ات  ك��اف��ة 
و���س��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة لتعزيز 
حتقيق اال�ستدامة على م�ستوى كافة 
املجتمعي  ال��وع��ي  ورف���ع  ال��ق��ط��اع��ات, 
باأهمية  ال�����س��ب��اب  ل��ف��ئ��ة  وب���االأخ�������س 
ا�ستدامة  و����س���م���ان  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة 

اأجل  من  والعمل  الطبيعية  م��وارده��ا 
امل��ن��اخ, ك��م��ا ت��اأت��ي يف ���س��ي��اق ج��ه��ود كل 
العاملية  االأك��ادمي��ي��ة  دب��ي  مدينة  م��ن 
بيئة  لتوفري  للمعرفة  دب��ي  وجم��م��ع 
االأكادميية  امل��وؤ���س�����س��ات  الأب����رز  ج��اذب��ة 
البحث  وت�سجيع  العاملية  واجلامعات 
امللحة  العلمي الإيجاد حلول للق�سايا 

حملياً واإقليمياً.
�سلطان  �سعادة  التفاهم  م��ذك��رة  وق��ع 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزارة  وك��ي��ل  ع���ل���وان 
وال��ب��ي��ئ��ة ب��ال��وك��ال��ة, وحم��م��د عبداهلل 
االأكادميية  دب���ي  مل��دي��ن��ة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
العاملية وجممع دبي للمعرفة, بح�سور 
اإدارة  مدير  الري�سي  يو�سف  املهند�س 
التغري  وزارة  يف  ال��ب��ل��دي��ة  ال�������س���وؤون 
بالهول  وع���ب���داهلل  وال��ب��ي��ئ��ة,  امل��ن��اخ��ي 
التجارية  لل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�س 
التن�سيق  ,وت�ستهدف  تيكوم  ملجموعة 

بني الطرفني الإطالق وتنفيذ العديد 
للعمل  والتوعية  التثقيف  برامج  من 
من اأجل البيئة واملناخ عر اإعداد مواد 
كم�ساريع  ومرئية  م��ق��روءة  تعليمية 

تخرج يف اجلهات االأكادميية.
وقال �سعادة �سلطان علوان: اإن حماية 
مواردها  ا���س��ت��دام��ة  و���س��م��ان  ال��ب��ي��ئ��ة 
دولة  اأول���وي���ات  اأح���د  ميثل  الطبيعية 
االإمارات وهدف ا�سرتاتيجي للوزارة, 
ع���ل���ى حتقيقه  ال���ع���م���ل  ي���ج���رى  ل�����ذا 
اجلهود  م��ن  متكاملة  منظومة  ع��ر 
وقانونية  ت�سريعية  بنية  اإيجاد  ت�سم 
ت�سمن هذه احلماية, واإطالق برامج 
وت�سمن  م�ستوياتها  تعزز  وم�ساريع 
اإمكانية  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ا�ستدامتها, 
البيئة تتطلب ت�سافر  حتقيق حماية 
وتعاون كافة فئات املجتمع من قطاع 
ل��ذا حتر�س  واأف���راد,  حكومي وخا�س 

املجتمع  ال���وع���ي  رف����ع  ع��ل��ى  ال�������وزارة 
باأهمية حماية البيئة وحتفيز مكوناته 

كافة على امل�ساركة يف هذه اجلهود.
تاأتي  التفاهم  م��ذك��رة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
يف اإط����ار ج��ه��ود ال�����وزارة ل��ل��ت��ع��اون مع 
وعي  ورف���ع  املجتمع  موؤ�س�سات  ك��اف��ة 
مب�سرية  خ��ا���س  ب�سكل  ال�����س��ب��اب  ف��ئ��ة 
البيئة  حماية  يف  ومنجزاتها  ال��دول��ة 
امل�����س��ارك��ة يف هذه  وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى 
االإبداعية  ق��درات��ه��م  وتعزيز  امل�سرية 
الإي����ج����اد ح���ل���ول م��ب��ت��ك��رة ودرا�����س����ات 
وابحاث من دورها امل�ساهمة يف حتقيق 

اال�ستدامة.
ان  اهلل  عبد  ق��ال حممد  وم��ن جانبه 
اأولت  االإم����ارات  دول��ة  ق��ي��ادة وحكومة 
البيئية,  ل��ال���س��ت��دام��ة  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة 
وم�����ن اأج������ل اال����س���ت���م���رار يف اإح������داث 
الإلهام  نحتاج  االإيجابية,  التغيريات 

عالقتنا  �سياغة  اإع��ادة  القادم  اجليل 
وزيادة  والطبيعية  احل�سرية  بالبيئة 
املتزايدة,  البيئية  بالتحديات  الوعي 
وللتعليم دور حيوي يف ذلك, وال �سك 
اأن اتفاقيتنا مع وزارة التغري املناخي 
والبيئة �ست�سب ب�سالح هذه التوجهات 
وحتفز امل�سي بها اإىل اآفاق اأو�سع عر 
تعزيز التعاون واإيجاد جماالت تن�سيق 
تدعم  ح��وارات  وت�سجيع خلق  جديدة 
روؤي��ة دول��ة االإم���ارات العربية املتحدة 
ب��اإي��ج��اد اق��ت�����س��اد م�����س��ت��دام ق��ائ��م على 

املعرفة.
واأ������س�����اف ان�����ه م����ع وج������ود اأك������رث من 
مبدينة  ج��ام��ع��ي  ط���ال���ب   27000
دبي  وجممع  العاملية  االأكادميية  دبي 
وجهًة  دب��ي  مكانة  ترت�سخ  للمعرفة, 
والدولية,  املحلية  للمواهب  ج��اذب��ة 
العاملية  التناف�سية  ال��ق��درة  ي��وؤك��د  م��ا 

امل��ت��ح��دة كمركز  ال��ع��رب��ي��ة  ل���الإم���ارات 
ب�سكل  ال��ع��م��ل  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  ت��ع��ل��ي��م��ي. 
وثيق مع وزارة التغري املناخي والبيئة 
مل�ساعدة ال�سباب على تطوير مهاراتهم 
وتبني االبتكار طريقا مل�ستقبل تتنف�س 

فيه الكرة االأر�سية هواء نقياً.
ومبوجب ال�سراكة تلتزم وزارة التغري 
ال�سوء  ب��ت�����س��ل��ي��ط  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي 
ع��ل��ى م���ب���ادرات واإجن������ازات ال���دول���ة يف 

التنمية اخل�����س��راء م��ن خالل  جم��ال 
اأو ور����س عمل  ن���دوات  اأو  حم��ا���س��رات 
ل��ل��ج��ه��ات االأك��ادمي��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ملجمع 
العاملية  دب��ي  ومدينة  للمعرفة,  دب��ي 
االأكادميية يف الفعاليات البيئية التي 
تزويد  و�سيتم  تنظيمها.  على  ت�سرف 
البحثية  والتقارير  بامل�ساريع  ال��وزارة 
اخل��ا���س��ة مب��ج��االت ال��ع��م��ل م��ن اأجل 
البيئة واملناخ, كما �سيتم التن�سيق مع 

برامج  لتقدمي  وال��ك��ل��ي��ات  اجل��ام��ع��ات 
وبقيم  منا�سبة  بتخ�س�سات  درا���س��ي��ة 

مالية تناف�سية ملوظفي الوزارة.
اجلامعات  م����ع  ال���ع���م���ل  و����س���ي���ج���ري 
امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  مكت�سبات  الإدراج 
اخل�����ا������س ب���ال���ب���ي���ئ���ة واال�����س����ت����دام����ة 
واالأعمال التطوعية البيئية يف املناهج 
باملبادرات  وال���ت���ع���ري���ف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة, 

البيئية ون�سر اأخبارها.

•• دبي - وام:

املائية  وال���دراج���ات  البحرية  ال��و���س��ائ��ل  م�ستخدمي  امل��الح��ي��ة  دب��ي  مدينة  �سلطة  دع��ت 
الأف�سل  االمتثال  اأهمية  على  م�سّددًة  البحرية  ال�سالمة  باإر�سادات  االلتزام  �سرورة  اإىل 
املمار�سات املّتبعة ل�سمان االإبحار االآمن مع احلفاظ على م�سافة اآمنة ال تقل عن 300 
اإم��ارة دبي  املن�ساآت ومواقع البناء وال�سواطئ واملرافق املتواجدة يف مياه  مرت من جميع 

وعلى طول �سواطئها.
ال�سبل  العام حول  الوعي  امل�ستمرة لالرتقاء مب�ستوى  اإط��ار اجلهود  وتندرج اخلطوة يف 
تر�سيخاً  االآمنة  املالحة  م�ستويات  اأعلى  وحتقيق  البحرية  ال�سالمة  لتعزيز  ال�سامنة 

لريادة دبي كوجهة بحرية اآمنة ورائدة للرتفيه البحري.
اخلطرية  والتحديات  امل��ت��ه��ورة  ال�سلوكيات  جتنب  ب�����س��رورة  البحرية  ال�سلطة  ون��وه��ت 

�سالمتهم  ملراعاة  املائية  الريا�سات  وحمبي  البحرية  الو�سائل  ل�سائقي  الدعوة  جم��ّددًة 
و�سالمة االآخرين عر اتباع االإر�سادات الوقائية وااللتزام بحدود ال�سرعة االآمنة وارتداء 
الو�سائل البحرية االأخرى عند  ال�سالمة مع مراعاة  �سرتات النجاة وا�ستخدام عّوامات 
بالعوامات  البحرية  الو�سائل  وربط  املحظورة  املناطق  دخول  جتنب  عن  ف�ساًل  االإبحار 
املالحية والتاأكد من عدم حجب املداخل والقنوات املالحية مع االإبالغ دوماً عن وجود اأية 

عقبات اأو حدوث حوادث يف املاء والتوا�سل مبا�سرًة مع اجلهات املعنية.
البحرية من خالل  البيئة  املحافظة على نظافة  اإىل  الدعوة  البحرية  ال�سلطة  وج��ّددت 
التاأكد من عدم اإلقاء القمامة اأو الزيوت يف املاء مع احلد من ال�سو�ساء وت�سجيع الو�سائل 
البحرية على مراقبة االأحوال اجلوية قبل االإبحار واالحتفاظ باأرقام الطوارئ باالإ�سافة 
اإىل االلتزام بعدم االإبحار داخل املناطق املخ�س�سة لل�سباحة واملناطق املحظورة وجتنب 

الوقوف يف القنوات وغريها من االإر�سادات االأخرى.

•• دبي -وام:

للخدمات  ال��ع��امل��ي��ة  امل��دي��ن��ة  ت��ل��ع��ب 
اأكر  تعد  وال��ت��ي  دب��ي  يف  االإن�سانية 
العامل  اإن�����س��اين يف  ل��وج�����س��ت��ي  م��ق��ر 
اال�ستجابات  ت�سهيل  يف  اأ�سا�سيا  دورا 
االأول����ي����ة ال��ف��ع��ال��ة ل����الأزم����ات على 

امل�ستوى العاملي.
املدينة  اأع�������س���اء  جم��ت��م��ع  وي�������س���م 
حوايل  االإن�سانية  للخدمات  العاملية 
االأمم  منظمات  م��ن  منظمة   80
احلكومية  غ��ري  واملنظمات  املتحدة 
احلكومية  وامل���ن���ظ���م���ات  ال����دول����ي����ة 
الدولية وال�سركات التجارية املعنية 

بالعمل االإن�ساين.
وب�سبب املوقع اال�سرتاتيجي للمدينة 
االإن�سانية  للمنظمات  ميكن  دبي  يف 
اال�ستجابة ب�سرعة للكوارث وتقدمي 
اإم��دادات االإغاثة ملا يقرب من ثلثي 

العامل باأق�سى �سرعة وكفاءة.
الدولية  االإن�سانية  املدينة  وت�ساعد 
امل���ن���ظ���م���ات االإن�������س���ان���ي���ة م����ن خالل 
ملن  امل�ساعدات  نقل  وت�سريع  ت�سهيل 

هم يف اأم�س احلاجة اإليها.

مع ا�ستمرار انت�سار جائحة كوفيد-
العامل  اأنحاء  ب�سرعة يف جميع   19
للخدمات  العاملية  املدينة  �ساعفت 
اأع�سائها  مع  وبالتعاون  االإن�سانية 
م������ن ج����ه����وده����ا ل����ت����ق����دمي ال����دع����م 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات امل���ت�������س���ررة وال���ذي���ن 
ال�سلبية  االآث����ار  ب�����س��دة م��ن  ي��ع��ان��ون 
م�ستوى  كوفيد19-على  جلائحة 
العامل. ومنذ بداية هذا العام لعبت 
االإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة 
وفعاال  ن�����س��ط��ا  دورا  واأع���������س����اوؤه����ا 
واملجتمعات  ال��ب��ل��دان  م�����س��اع��دة  يف 
بامل�ساعدة  وت���زوي���ده���م  امل��ح��ت��اج��ة 
واملعونة للتخفيف من تاأثري جائحة 
كوفيد19- على ال�سكان املت�سررين 
والتي�سري  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف 
الفعالة  االأولية  اال�ستجابة  لتقدمي 

لالأزمات على امل�ستوى العاملي.
الرئي�س  ����س���اب���ا  ج��و���س��ي��ب��ي  وق�������ال 
التنفيذي للمدينة العاملية للخدمات 
االإن�سانية اأنه على الرغم من تركيزنا 
ع���ل���ى ال���ت���اأه���ب حل������االت ال����ط����وارئ 
امل�ستفادة  واال�ستجابة لها والدرو�س 
من االأوبئة ال�سابقة واحلديثة مثل 

الطيور  اإنفلونزا  اأو  اإيبوال  فريو�س 
متثل  كوفيد19-  ج���ائ���ح���ة  ف������اإن 
حت��دي��ا غ���ري م�����س��ب��وق ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
و  باأكمله  واملجتمع  االإن�ساين  املجال 
منذ املراحل االأولية للجائحة دعمت 
االإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة 
منظمة  تبذلها  التي  االإغاثة  جهود 
/WHO/ ال���ع���امل���ي���ة  ال�������س���ح���ة 

املتحدة  االأمم  منظمة  مت��ث��ل  ال��ت��ي 
مكافحة  يف  امل����واج����ه����ة  خ����ط  ع���ل���ى 
ف��ريو���س ك��ورون��ا م��ن خ���الل توفري 
ل�سمان  ال���الزم  اللوج�ستي  ال��دع��م 
���س��ال���س��ة االإم�������دادات ال�����س��ح��ي��ة كما 
يبذلها  التي  االإغاثة  جهود  دعم  مت 
 WFP ب��رن��ام��ج االأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي
ال�سامي  امل��ت��ح��دة  االأمم  وم��ف��و���س 
 /UNHCR/ ل�سوؤون الالجئني
االأحمر  لل�سليب  ال���دويل  واالحت���اد 
حل�����االت  ل���ال����س���ت���ج���اب���ة   IFRC
جائحة  غ����ري  االأخ��������رى  ال�����ط�����وارئ 

كوفيد19-".
ل��غ��اي��ة االآن قام  اأن����ه  ���س��اب��ا  واأ����س���اف 
للخدمات  العاملية  امل��دي��ن��ة  جمتمع 
566 �سحنة تزن  ب�سحن  االإن�سانية 

 63.7 بقيمة  كجم   1610159
بينما  تقريبا  اأمريكي  دوالر  مليون 
للخدمات  ال��ع��امل��ي��ة  امل��دي��ن��ة  ق��ام��ت 
7 عمليات  بت�سهيل ودعم  االإن�سانية 

نقل جوي خالل هذه الفرتة.
بالن�سارد  روب���رت  ق��ال  جانبه  وم��ن 
ملنظمة  ال���ل���وج�������س���ت���ي  امل����رك����ز  م����ن 
بداأنا  "اننا  دب��ي  يف  العاملية  ال�سحة 
يف  كوفيد19-  ل�جائحة  اال�ستجابة 
اأواخ����ر ي��ن��اي��ر ح��ي��ث اأر���س��ل��ن��ا معدات 
الفلبني  اإىل  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ال��وق��اي��ة 
وفاة  ح��ال��ة  ت�سجل  دول���ة  اأول  وه���ي 
مرتبطة ب�جائحة كوفيد19- خارج 
ال�سني و يف االأ�سابيع واالأ�سهر التي 
انت�سار  �سحناتنا  عك�ست  ذل��ك  تلت 
ال���ف���ريو����س ح��ي��ث ا���س��ت��ج��ب��ن��ا ل���دول 
واأوروبا  االأو�سط  وال�سرق  اآ�سيا  عر 
ولغاية  واالأم����ريك����ت����ني  واأف���ري���ق���ي���ا 
105 دولة باأكرث  اليوم قمنا بدعم 
معدات  م��ن  قطعة  مليون   18 م��ن 
الوقاية ال�سخ�سية يف جميع املناطق 
ال�سحة  ملنظمة  ال�����س��ت  اجل��غ��راف��ي��ة 
اأنه  اإىل  ب��الن�����س��ارد  ال��ع��امل��ي��ة. واأ���س��ار 
بعثت  االأوىل  ال��ق��ل��ي��ل��ة  االأ����س���ه���ر  يف 

باملائه   80 ي��ق��رب م��ن  م��ا  امل��ن��ظ��م��ة 
اإىل  ال�سخ�سية  الوقاية  معدات  من 
ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل م���ن خمازن 
العاملية  املتواجدة يف املدينة  املنظمة 
اأنه  اإىل  ولفت  االإن�سانية.  للخدمات 
االأوىل من  اخلم�س  ال�سنوات  خالل 
يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  عمليات 
ا�ستجابة  �سحنة   333 اأر���س��ل  دب��ي 
ال�سحية وخالل  ال��ط��وارئ  حل��االت 
 2020 اأغ�سط�س  العام ولغاية  هذا 
اأي   349 ال�سحنة  جتهيز  مت  ك��م��ا 
ال�سابقة  �سنوات  اخلم�س  م��ن  اأك��رث 
واأف���اد  ف��ق��ط.  اأ���س��ه��ر   8 جمتمعة يف 
جلائحة  اال���س��ت��ج��اب��ة  اأن  ب��الن�����س��ارد 
اأن  ب���و����س���وح  كوفيد19-اأظهرت 
االإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة 
هي اأكرث بكثري من جمرد جمموعة 
من امل�ستودعات اإنها جمتمع اإن�ساين 
اأن����ه م��ن خ���الل دعم  ..م�����س��ريا اإىل 
االإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة 
مت تاأمني رحالت طريان م�ستاأجرة 
ال�سراكات  وتعزيز  امل�ساعدات  لنقل 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  مع حكومة 
الطبية  االإم��دادات  وتوحيد  املتحدة 

االآخرين  املتحدة  االأمم  �سركاء  مع 
لزيادة كفاءة اال�ستجابة.

ون����وه ب����اأن االإغ������الق وال���ق���ي���ود على 
عن  الناجمة  العاملية  النقل  حركات 
امل�����س��ت��ج��د يفر�س  ك���ورون���ا  ف��ريو���س 
التوريد  �سل�سلة  على  �سديدا  �سغطا 
املعتادة  ال��ط��رق  تعطيل  ي��ت��م  ح��ي��ث 
وال�سحية  االإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل��م��ن��ظ��م��ات 
ل�سمان  كلل  ب��ال  ال��رن��ام��ج  ويعمل 
واملوظفني  احليوية  املعدات  و�سول 
ب�سرعة اإىل املناطق التي هي يف اأم�س 
اأن برنامج  اإل��ي��ه��ا. واأو���س��ح  احل��اج��ة 
االأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي ي��ق��وم م���ن خالل 
لال�ستجابة  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��رك��ز 
االن�سانية يف املدينة العاملية للخدمات 
ال�سحنات  بتوجيه  بدبي  االإن�سانية 
اإىل  والعاملني  واالإن�سانية  الطبية 
اخلطوط االأمامية كونها جزءا من 
مراكز اال�ستجابة االإن�سانية العاملية 
امل�ساعدات  جم��ت��م��ع  ت�����س��اع��د  ح��ي��ث 
باأكمله من خالل تقدمي االإمدادات 
تعطل  حالة  يف  واالإن�سانية  الطبية 
ونوه بالن�سارد  التجارية.  اخلدمات 
اأر�سل  العاملي  االأغ��ذي��ة  برنامج  ب��اأن 

 12 ب��ق��ي��م��ة  ���س��ح��ن��ة   177 ح�����وايل 
مركز  م���ن  اأم���ري���ك���ي  دوالر  م��ل��ي��ون 
االأمم املتحدة لال�ستجابة االإن�سانية 
ال�سحنات  ه��ذه  اأ�سبحت  اإذ  دب��ي  يف 
املتفاين  ال����دع����م  ب��ف�����س��ل  مم���ك���ن���ة 
العاملية  والقيم الذي قدمته املدينة 
للخدمات االإن�سانية ونقل ال�سحنات 
واملعدات  للحياة  املنقذة  االإن�سانية 
العامل.  دولة حول   54 اإىل  الطبية 
ومن ناحيته اأكد جميد يحيى مدير 
باالإمارات  العاملي  االأغ��ذي��ة  برنامج 
منطقة  يف  واملمثل  املتحدة  العربية 
اأن  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
ب��رن��ام��ج االأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي ال يدخر 
اأي جهود وموارد ممكنة لال�ستجابة 
ل�جائحة  امل���دم���رة  ل���الآث���ار  بفعالية 
ال�سراكة  اإن  "كوفيد19-" .. مبينا 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  مع 
واملدينة العاملية للخدمات االإن�سانية 
لال�ستجابة  ع���ل���ى  ال�����ق�����درة  ت���ع���زز 
"كوفيد19-"  جل��ائ��ح��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
وتظهر الت�سامن القوي مع اجلهود 
ال�سار  ال��ت��اأث��ري  م��ن  للحد  ال��ع��امل��ي��ة 
اأن���ه من  ل��ل��وب��اء. و���س��دد يحيى على 

خ���الل اال���س��ت��ف��ادة م��ن م��ك��ان��ة دولة 
الفريدة  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
ك��ب��واب��ة ل��وج�����س��ت��ي��ة وم���رك���ز جتاري 
يربط بني جميع اأنحاء العامل يدير 
برنامج االأغذية العاملي يف دبي اأكر 
يف  االإن�سانية  لال�ستجابة  م�ستودع 
�سبكته العاملية يتم دعم هذا ب�سخاء 
ب���ت���م���وي���ل م����ن ح���ك���وم���ة االإم���������ارات 
العربية املتحدة اإحدى اأكر اجلهات 

املانحة لرنامج االأغذية العاملي.
مكتب  مديرة  جبور  نادية  واأع��رب��ت 
املفو�سية يف دولة االإم��ارات العربية 
بال�سراكة  املكتب  فخر  ع��ن  املتحدة 
املدينة  مع  والتعاون  اال�سرتاتيجية 
على  االإن�����س��ان��ي��ة  للخدمات  العاملية 
اأن����ه منذ  ال�����س��ن��ني ..الف���ت���ه اإىل  م���ر 
بداية اجلائحة لعبت املدينة العاملية 
حموريا  دورا  االإن�سانية  للخدمات 
املفو�سية  م��ك��ت��ب  ج���ه���ود  دع�����م  يف 
م�ساعدات  �سحنة   11 اإر���س��ال  ع��ر 
ج��وي��ة وب��ح��ري��ة حملت اأك���رث م��ن 4 
االإغاثة  م��واد  اآالف مرت مكعب من 
والبطانيات  اخل��ي��م  �سملت  وال��ت��ي 
ال�سم�سية  واالإن�����ارة  الطبخ  واأدوات 
امل�ستفيدين  م���ن  االآالف  مل�����س��اع��دة 
داخليا"  والنازحني  الالجئني  "من 
وجيبوتي  وت�������س���اد  ب��ن��غ��الدي�����س  يف 
وجنوب  وال�سومال  فا�سو  وبوركينا 
ال�����س��ودان واإري���رتي���ا وت��رك��ي��ا ولبنان 
كما مت توزيع اأكرث من مليون وحدة 
احلماية  ومعدات  كالكمامات  طبية 
ن��ق��ل��ه��ا من  ال���ت���ي مت  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
خمزون املفو�سية يف دبي عر اجلو 
اإىل عدد من مناطق عمل املفو�سية 
منطقة  يف  وخ���ا����س���ة  ال���ع���امل  ح����ول 

ال�سرق االأو�سط واإفريقيا.

دبي املالحية تدعو م�شتخدمي الو�شائل البحرية والدراجات املائية اإىل االلتزام باإر�شادات ال�شالمة البحرية

املدينة العاملية للخدمات االإن�شانية ..جهود جبارة لدعم املجتمعات املت�شررة من كوفيد 19

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة تفتي�شية م�شائية على املواقع االإن�شائية يف منطقة �شاطئ الراحة

التغري املناخي تعزز تعاونها باملجاالت البيئية مع مدينة 
دبي االأكادميية العاملية وجممع دبي للمعرفة 

فقد املدعو  / بهجت حممد 
علي حممد �سليمان , م�سر   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )13238270a( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0566652795

فقدان جواز �شفر
دراز  ����س���ري  امل����دع����و/  ف���ق���د 
باك�ستان   , �ساعر خان  خان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )4119383CJ( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0503116629

فقدان جواز �شفر
�سينيهيالتا  امل����دع����و/  ف��ق��د 
جوناهريات  ���س��ان��درا���س��ي��ك��ارا 
�سريالنكا     , موديان�سيالجي 
رقم  �سفره  ج��واز   - اجلن�سية 
)N8574534(من يجده 
رقم   بتليفون  االت�سال  عليه 

0506626454

فقدان �شهادات اأ�شهمفقدان جواز �شفر
فقدات �سهادات ا�سهم �سادرة عن م�سرف ابوظبي االإ�سالمي با�سم كل 
من حميد �سعيد بن �ساحوه ال�سويدي رقم ال�سهادة 10155812 
عدد اال�سهم 151 وا�سهم �سعيد علي �سعيد بن �ساحوه ال�سويدي رقم 
ال�سهادة 10155811 عدد اال�سهم 150 وا�سهم خا�سة بالوالده 
اال�سهم  ع���دد   10155809 ال�����س��ه��ادة  رق���م  ح�سن  اح��م��د  �سيخه 
االإ�سالمي ابوظبي  بنك  ت�سليمها  عليها  يعرث  من  يرجى   151"

او هاتف 0552333666

فقدت �صهادة ��صهم �صادره من م�صرف �بوظبي �ل�صالمي 
باإ�صم / عايده عبود �صعيد بارباع 

رقم �ل�صهادة : 103812
عدد �ل�صهم : 150 

�و  �ملذكور  للبنك  ت�صليمها  �لرجاء  عليها  يعرث  من  على 
�لت�صال  على تلفون رقم : 0508123181 م�صكور�

فقدان �شهادة اأ�شهم
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  خ��دم��ات  منظومة  د�سنت 
اأم�س  "مت"  امل����وح����دة  احل��ك��وم��ي��ة 
�سمن  الرقمي"  امل�ساعد   " خ��دم��ة 
اإىل  "مت تهتم" التي تهدف  مبادرة 
متعاملني  خ���دم���ة  جت���رب���ة  ت���وف���ري 
اإمارة  وجمتمع  ل�سكان  ا�ستثنائية 
جهودها  ���س��م��ن  وذل�����ك  اأب���وظ���ب���ي 
التحول  عجلة  ت�سريع  اإىل  الهادفة 
احللول  من  املزيد  وابتكار  الرقمي 
اإىل  ال��رام��ي��ة  الرقمية  واخل��دم��ات 
امتداد  على  ال�سكان  ح��ي��اة  ت�سهيل 

اإمارة اأبوظبي.
الرقمي"  "امل�ساعد  خدمة  وتهدف 
اإىل متكني املتعاملني من احل�سول 
املعامالت  واإجن����از  اخل��دم��ات  ع��ل��ى 
القنوات  ا�ستخدام  عر  احلكومية 
مكاتبهم,  اأو  بيوتهم  م��ن  الرقمية 
املتعاملني  فئات  بع�س  حيث حتتاج 
اإ�����س����ايف من  ودع�����م  اإر������س�����ادات  اإىل 
واحل�سول  اخل���دم���ات  اإجن����از  اأج����ل 
عليها, لذا يقوم "امل�ساعد الرقمي" 
الدعم  وتقدمي  املتعاملني  بتوجيه 

متعددة  ط�����رق  ع����ر  ل���ه���م  ال�������الزم 
بكفاءة  ع��ل��ى اخل���دم���ات  ل��ل��ح�����س��ول 

و�سال�سة ومن اأي مكان.
وج����اء اإط����الق ه���ذه اخل��دم��ة حتت 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  وم��ت��اب��ع��ة  اإ�����س����راف 
اإم��������ارة  ال���رق���م���ي���ة يف  ل���ل���ح���ك���وم���ة 
جهودها  �سياق  يف  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي, 
حوكمة  اإط���ار  تفعيل  اإىل  ال��رام��ي��ة 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول 
اأب���وظ���ب���ي, وحت��ق��ي��ق نقلة  ح��ك��وم��ة 
اخلدمات  تقدمي  مفهوم  يف  نوعية 
امل�ستقبل  احلكومية واالنتقال نحو 

الرقمي.
الكتبي,  را����س���د  ع��ل��ي  م��ع��ايل  وق����ال 
احلكومي  االإ����س���ن���اد  دائ�����رة  رئ��ي�����س 
"امل�ساعد  خ��دم��ة  اإن  اأب��وظ��ب��ي:   –
الرقمي" تاأتي يف اإطار اجلهود التي 
لالرتقاء  اأبوظبي  حكومة  تبذلها 
�سكان  وجمتمع  اأف��راد  حياة  بجودة 
اأب��وظ��ب��ي, وت�����س��ه��ي��ل و�سول  اإم�����ارة 
احلكومية  اخل��دم��ات  اإىل  اجلميع 
بطريقة �سل�سة وخالية من التعقيد, 
اإىل  تهدف اخلدمة اجلديدة  حيث 
متطلبات  اإدارة  على  القدرة  تعزيز 

اإىل اخلدمات  والو�سول  املتعاملني 
يحتاجونها  ال����ت����ي  احل����ك����وم����ي����ة 
واإمتامها ب�سهولة و�سال�سة لتحقيق 
اخلدمات  يف  التميز  معايري  اأع��ل��ى 
واأك��د معايل علي را�سد  احلكومية. 
الكتبي اأن االرتقاء بكفاءة اخلدمات 

للمتعاملني  امل��ق��دم��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
واحللول  التقنيات  على  باالعتماد 
االأ�سا�س  ي�سكل  احلديثة  الرقمية 
الذي تقوم عليه روؤية اإمارة اأبوظبي 
امل�ستدام,  ال��رق��م��ي  امل�ستقبل  ن��ح��و 
خمتلف  اإىل  ال��و���س��ول  اأن  م���وؤك���داً 

�سرائح املتعاملني وت�سهيل و�سولهم 
ت�سكل  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات  اإىل 
التحوالت  ظ��ل  يف  ق�سوى  اأول��وي��ة 
التي ي�سهدها عاملنا واالنتقال نحو 

الع�سر الرقمي اجلديد.
ه��ذه اخل��دم��ة اجلديدة,  اإط���ار  ويف 

االخت�سا�سيني,  م��ن  ف��ري��ق  يعمل 
والكفاءة,  اخل�����رة  اأ����س���ح���اب  م���ن 
والدعم  اال���س��ت�����س��ارات  ت��ق��دمي  على 
للمتعاملني  م��ب��ا���س��رة  وامل��ع��ل��وم��ات 
اأي مكان,  ���س��واء ع��ر االإن��رتن��ت يف 
العر�س  ����س���ا����س���ات  خ�����الل  م����ن  اأو 
جميع  يف  ب��ال��ل��م�����س  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
والعني  اأب��وظ��ب��ي  يف  "مت"  م���راك���ز 
ب��ح��ي��ث يتمكن  ال��ظ��ف��رة,  وم��ن��ط��ق��ة 
ال��ت��وا���س��ل وتلقي  امل��ت��ع��ام��ل��ون م���ن 
برامج  با�ستخدام  مرئيا  امل�ساعدة 
االأمر  بعد  عن  والتفاعل  التوا�سل 
ال�����ذي ي�����س��اع��ده��م ع��ل��ى اإمت�����ام اأي 
حكومية  اإج��������راءات  اأو  م��ع��ام��الت 
واحدة  من�سة  �سمن  اأك���ر  بكفاءة 
خدمة  اأي�ساً  تتوفر  كما  متكاملة. 
عن  الهاتف  ع��ر  الرقمي  امل�ساعد 
ات�سال  مركز  مع  التوا�سل  طريق 
 .800555 اأب����وظ����ب����ي  ح���ك���وم���ة 
املهند�س  �سعادة  اأع���رب  جانبه,  م��ن 
املدير  الع�سكر,  حممد عبداحلميد 
عن  الرقمية  اأبوظبي  لهيئة  العام 
امل�ساعد  خدمة"  الإط���الق  �سعادته 
الرقمي" والتي متثل اإ�سافة نوعية 
التي  امل��ت��ن��وع��ة  اخل���دم���ات  ملحفظة 
اأبوظبي  خدمات  منظومة  تقدمها 
وامتداداً  "مت",  املوحدة  احلكومية 

ملبادرة " مت تهتم".
اإط�������الق  اأن  ال���ع�������س���ك���ر  واأ��������س�������اف 
ياأتي  الرقمي"  "امل�ساعد  خ��دم��ة 
التي  امل���ب���ذول���ة  اجل���ه���ود  اإط������ار  يف 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا ح��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي بهدف 
احلكومي  ال��ع��م��ل  منظومة  ت��ع��زي��ز 
املتعاملني  ب���ت���ج���ارب  واالرت������ق������اء 
اإىل اآف����اق وم�����س��ت��وي��ات ج��دي��دة من 

ملزيد  خطط  مع  والكفاءة,  اجل��ودة 
م��ن امل���ب���ادرات واخل��دم��ات االأخرى 
اجلهود  ي���دع���م  امل�����س��ت��ق��ب��ل, مب���ا  يف 
احل���ك���وم���ي���ة ن���ح���و ت���ق���دمي جت����ارب 

متعاملني فريدة ومتميزة.
امل�ستمر يف  التطور  م��ع  اأن���ه  ت��اب��ع  و 
املزيد  ت��رك��ز  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا,  ع���امل 
من احلكومات على عملية التحول 
الرقمي, حيث ياأتي اإطالق خدمة" 
على  ك��م��وؤ���س��ر  الرقمي"  امل�����س��اع��د 
تعزيز م�سرية  االإم��ارة على  حر�س 
التحول الرقمي وت�سجيع املتعاملني 
اخلدمات  ت��ق��دمي  على  وال�����س��رك��ات 

واملعامالت احلكومية رقمياً.
امليزة  ه����ذه  االإع�������الن ع���ن  وي����اأت����ي 
للنجاح  ام���ت���داداً  ل��ي��ك��ون  اجل���دي���دة 
تهتم"  "مت  م���ب���ادرة  حققته  ال����ذي 
اإط��الق��ه��ا م���وؤخ���راً, والتي  ال��ت��ي مت 
م�������س���روع خدمة  ���س��م��ن��ه��ا  ي����ن����درج 
عدًدا من  مّكنت  التي  مت"  "�سيارة 
اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م وك��ب��ار ال�����س��ن من 
املقيمني  اإىل  باالإ�سافة  املواطنني, 
اأبوظبي, من  يف املناطق البعيدة يف 
اال�ستفادة من اخلدمات احلكومية 
نحو  على  املنظومة  تقدمها  ال��ت��ي 

مالئم و�سل�س.

•• ابوظبي-الفجر:

االجتماعية  ال�����س��وؤون  جلنة  وا�سلت 
الب�سرية  وامل����وارد  وال�سكان  وال��ع��م��ل 
ل���ل���م���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي االحت����������ادي, 
مقر  يف  ع����ق����دت����ه  اج����ت����م����اع  خ�������الل 
ل��ل��م��ج��ل�����س يف دبي  ال��ع��ام��ة  االأم����ان����ة 
بالهول  حميد  �سرار  �سعادة  برئا�سة 
مناق�سة  ال��ل��ج��ن��ة,  رئ��ي�����س  ال��ف��ال���س��ي 
م�سروع قانون احت��ادي يف �ساأن جمع 
الترعات, وذلك يف اإطار خطة عمل 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ي اأع��دت��ه��ا مل��ن��اق�����س��ة هذا 
تنظيم  يف  الأهميته  وذل��ك  الت�سريع, 
ج��م��ع ال��ت��رع��ات يف ال��دول��ة وتوفري 

بيئة اآمنة للعطاء.
اللجنة  اأع�������س���اء  االج���ت���م���اع  ح�����س��ر 
�سعادة كل من: مرمي ماجد بن ثنية 
العبار  علي  وحميد  اللجنة,  م��ق��ررة 
ال�سام�سي,  را�سد  وخلفان  ال�سام�سي, 
ود.�سيخة عبيد الطنيجي, و�سابرين 
ح�سن اليماحي, وناعمة عبدالرحمن 

املن�سوري.
وق����ال ���س��ع��ادة ���س��رار ح��م��ي��د بالهول 
الفال�سي رئي�س اللجنة اإن اللجنة ويف 
اإط��ار حر�سها على اخل��روج مب�سروع 
ال��دول��ة من  ت�سهده  م��ا  يلبي  ق��ان��ون 
تقدم يف �ستى املجاالت, عقدت �سل�سلة 
ب��ح�����س��ور ممثلي  م���ن االج���ت���م���اع���ات 

القانون,  مب�����س��روع  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات 
وذلك لال�ستماع اإىل اآراء ومالحظات 
ج��م��ي��ع امل��ع��ن��ي��ني وامل��خ��ت�����س��ني وذوي 
اخلرة واالخت�سا�س خالل مناق�سة 
ال��ق��ان��ون الأه��م��ي��ت��ه ملجتمع  م�����س��روع 

االإمارات.
االجتماع  خ����الل  مت  اأن�����ه  واأ�����س����اف 
والتي  اجلوانب  العديد من  مناق�سة 
جمع  وتنظيم  حوكمة  مقدمتها  يف 
االإف�ساح  يف  وال�سفافية  ال��ت��رع��ات, 
من قبل اجلهات التي تقوم بجمعها, 
واجل��زاءات التي �سوف تقع على من 
لوحظ  حيث  القانون,  بنود  يخالف 
فريو�س  ان���ت�������س���ار  ت���داع���ي���ات  خ�����الل 

ت��ن��ظ��ي��م حمالت  امل�����س��ت��ج��د  ك����ورون����ا 
التوا�سل  مواقع  عر  ترعات  جمع 
اأن  االجتماعي دون ترخي�س, موؤكدا 
الترعات  جمع  ينظم  ال��ق��ان��ون  ه��ذا 
مل�ستحقيها  ت�������س���ل  اأن  اأج�������ل  م�����ن 

احلقيقني.
خالل  اطلعت  اللجنة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
العديد  ع��ل��ى  ال�����س��اب��ق��ة  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا 
املجال  ب��ه��ذا  املتعلقة  ال��ق��وان��ني  م��ن 
واالجتماعية  ال��ف��ن��ي��ة  وال���درا����س���ات 
اإع���داده���ا م��ن ق��ب��ل االأمانة  ال��ت��ي مت 
العديد  العامة للمجل�س, كما عقدت 
اجلهات  ممثلي  مع  االجتماعات  من 
لال�ستماع  القانون  مب�سروع  املعنية 

واملقرتحات  االآراء  وت���ب���ادل  اإل��ي��ه��م 
م�سروع  ب��ن��ود  وم��ن��اق�����س��ة  ت��ع��دي��ل  يف 

القانون.
وح�سب املذكرة االي�ساحية فقد ارتاأت 
احلكومة اقرتاح هذا امل�سروع حلماية 
اأموال املترعني والتاأكد من اأن املال 
ال�����س��ح��ي��ح ويحقق  ب��ال�����س��ك��ل  ي��وظ��ف 
ال��غ��اي��ة امل���رج���وة م��ن��ه وت���وف���ري بيئة 
اآم��ن��ة ل��ل��ع��ط��اء, ح��ي��ث ه���دف م�سروع 
ت��وح��ي��د اجل���ه���ود بني  اإىل  ال���ق���ان���ون 
اجلهات االحتادية واملحلية والتن�سيق 
ق��ان��ون ينظم جمع  م��ن خ��الل  بينها 

الترعات.
وك�����ان امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت�����ادي 

ق���د اأح�����ال يف ج��ل�����س��ت��ه ال�����س��اب��ع��ة من 
للف�سل  االأول  ال��ع��ادي  االن��ع��ق��اد  دور 

التي عقدها  ال�سابع ع�سر  الت�سريعي 
2020م,  مايو   5 بتاريخ  بعد«  »عن 

م�سروع القانون اإىل اللجنة ملناق�سته 
واإعداد تقرير ب�ساأنه.

•• دبي - وام:

لياقة  األ��ف فح�س   760 اأك��رث من  اإج���راء  عن  بدبي  ال�سحة  هيئة  ك�سفت 
الراغبني باحل�سول  العام اجل��اري لطالبيها من  بداية  طبية ومهنية منذ 

على تاأ�سرية االإقامة اأو العمل اأو التعليم.
وقالت مي�ساء الب�ستاين مديرة اإدارة خدمات اللياقة الطبية بهيئة ال�سحة 
 13 عددها  والبالغ  للهيئة  التابعة  الطبية  اللياقة  فح�س  مراكز  اإن  بدبي 
مركزا اأجرت منذ بداية العام اجلاري 764113 فح�سا منها 664329 
وتقييمات  ال��دم  اختبارات  ت�سمل  مهنيا  فح�سا  و99784  البدنية  للياقة 
اللياقة البدنية املتعلقة بطبيعة الوظيفة وفقاً لالإر�سادات الدولية يف هذا 
وتوزيع  لن�سر  بدبي  ال�سحة  هيئة  توليه  ال��ذي  احل��ر���س  اأك���دت  و  امل��ج��ال. 

مراكز خدمات اللياقة الطبية واملهينة يف خمتلف مناطق امارة دبي لت�سهيل 
و5  البدنية  للياقة  م��رك��زا   13 وج���ود  اإىل  اخل��دم��ة الف��ت��ة  احل�����س��ول على 
اخلدمات  ه��ذه  من  املتعاملني  احتياجات  تلبي  املهنية  للفحو�سات  مراكز 
اإىل  . و نوهت  ال�سرورية ل�سكان االم��ارة وزائريها من خمتلف دول العامل 
اخليارات املتعددة خلدمات اللياقة الطبية التي توفرها هيئة ال�سحة بدبي 
للمتعاملني مثل خدمات اللياقة الطبية العادية وكبار ال�سخ�سيات وخدمة 
اللياقة الطبية على مدار 24 �ساعة و48 �ساعة الفتة اإىل اأن ن�سبة �سعادة 
املتعاملني يف مراكز اللياقة الطبية وال�سحة املهنية التابعة لهيئة ال�سحة 
احلثيثة  اجلهود  ا�ستعر�ست  و  باملائة.   92 اإىل  املا�سي  العام  و�سلت  بدبي 
الذكاء  جم��ال  يف  العاملية  ال��ت��ط��ورات  ملواكبة  ال�سحة  هيئة  بها  تقوم  التي 
االإ�سطناعي وت�سخريها خلدمة املتعاملني م�سرية اإىل »مركز �سامل الذكي« 

لفح�س اللياقة الطبية وال�سحة املهنية التابع لهيئة ال�سحة بدبي والذي 
يعد االأول واالأحدث من نوعه عامليا واملزود بتقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة 
لقيا�س  االأ�سياء  واإن��رتن��ت  ال��روب��وت  واأنظمة  االإ�سطناعي  الذكاء  فيها  مبا 
املوؤ�سرات احليوية كالطول والوزن والنب�س وال�سغط واحلرارة وغري ذلك 
املتميزة  اخلدمات  اإىل  الب�ستاين  واأ�سارت   . للج�سم  ال�سحية  املوؤ�سرات  من 
التي يقدمها املركز - الذي يعد ثمرة �سراكة ا�سرتاتيجية وتعاون وثيق بني 
هيئة ال�سحة بدبي واالإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون االأجانب بدبي- ودوره 
الطبي  والفح�س  الت�سجيل  اج����راءات  حيث  م��ن  العميل  وق��ت  اخت�سار  يف 
واإ�سدار االإقامة من 28 �ساعة اإىل 30 دقيقة فقط يف رحلة متميزة تت�سم 
اأوراق ودون تدخل ب�سري .  بالدقة يف ا�ستخراج نتائج الفح�س الطبي دون 
وذكرت اأن املركز يف موقعه مبنطقة »�سيتي ووك«بدبي يقدم جميع اخلدمات 

املطلوبة لكبار ال�سخ�سيات »VIP” ورجال االأعمال وامل�ستثمرين واأ�سحاب 
االإقامة الذهبية �سمن اأجواء تت�سم بالفخامة والرقي وطابع الرتفيه خالل 
جميع اخلطوات واالإجراءات بداية من االإ�ستقبال ومرورا بجميع اإجراءات 
لر�سا  حتقيقا  وذل��ك  االإقامة  اإذن  على  باحل�سول  واإنتهاء  الطبي  الفح�س 
املتعاملني و�سعادتهم . واأ�سافت الب�ستاين اأن املركز الذي ا�ستفاد من خدماته 
روبوتات   5 بينها  الذكية  اأف�سل احللول  يقدم  1589 متعامال  االآن  حتى 
اإنرتنت  تقنيات  ا�ستخدام  جانب  اإىل  املتعاملني  خلدمة  الوظائف  خمتلفة 
االأ�سياء وا�ستخدام تقنية الواقع املعزز ب��� 4 حمطات ذكية متكاملة مع اإدارة 
االإقامة و�سوؤون االأجانب وا�ستخدام الذكاء اال�سطناعي يف ت�سخي�س مر�س 
ال�سل وجهاز اإظهار الوريد والتقنيات احلديثة مثل تقنية �سحب الدم بدون 

اإبرة الإجراء الفحو�س الطبية الالزمة .

•• دبي-الفجر:

نظمت اإدارة حماية الطفل واملراأة يف االإدارة العامة حلقوق 
يف  التوعوية  الفعاليات  من  ع��ددا  دب��ي,  ب�سرطة  االإن�سان 
االلتزام  بدبي, حول �سرورة  دي�سمر  الثاين من  مدر�سة 
ب�����االإج�����راءات االح����رتازي����ة ل��ل��ح��م��اي��ة م���ن االإ����س���اب���ة من 
فريو�س كورونا »كوفيد19-« بني الطلبة والكادر االإداري 

والتدري�سي.
وقال العميد عارف حممد اأهلي, مدير اإدارة حماية الطفل 
واملراأة, اإن هذه الفعاليات تاأتي يف اإطار دعم جهود �سرطة 
باأهمية  �سرائحه,  مبختلف  املجتمع  اأف����راد  لتوعية  دب��ي 
ال�سحية للمحافظة على �سالمتهم خالل  التدابري  اتباع 
العام  ب��دء  ك��ورون��ا, وم��ع  ف��ريو���س  لتف�سي  العاملية  االأزم���ة 
عنا�سر  ب��ني  التوعوية  جهودنا  نركز  اجل��دي��د,  ال��درا���س��ي 

املنظومة التعليمية, حر�سا منا على �سالمة اأبنائنا الطلبة 
التعليمية  العملية  يف  ب�سالمة  االن��خ��راط  من  ومتكينهم 

مرة اأخرى.
ق�سم  رئي�س  البلو�سي,  فاطمة  ال�سيدة  اأك��دت  جانبها,  من 
تكثف  وامل����راأة  الطفل  حماية  اإدارة  اأن  والتثقيف  ال��وع��ي 
جهودها للتوعية من فريو�س كورونا واحلد من انت�ساره, 
امل���دار����س احلكومية  االأ����س���ر واالأط����ف����ال, ويف  ب��ني  خ��ا���س��ة 
اهتمام  �سل�سة مم��ت��ع��ة جت���ذب  اأ���س��ال��ي��ب  وف���ق  واخل��ا���س��ة, 

االأطفال وتلقى قبواًل منهم لاللتزام واالن�سباط.
�سخ�سيات  م��ن  م�����س��ارك��ة  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت�سمنت 
حول  ل��الأط��ف��ال  مب�سطة  و����س���روح���ات  االأم�������ان«,  »���س��ف��ري 
كااللتزام  املتبعة  احل��م��اي��ة  واإج������راءات  ك���ورون���ا,  ف��ريو���س 
املعقمات  وا���س��ت��خ��دام  االأي����دي  وغ�سل  ال��ك��م��ام��ات  ب��ارت��داء 

واحلفاظ على م�سافة التباعد اجل�سدي املطلوبة.

اأكرث من 760 األف فح�ش لياقة طبية ومهنية اأجرتها �شحة دبي منذ بداية 2020

�شرطة دبي تنظم فعاليات بني طلبة املدار�ش للتوعية من فريو�ش كورونا 

مت تد�شن خدمة امل�شاعد الرقمي لتعزيز التميز يف تقدمي اخلدمات احلكومية

جلنة ال�شوؤون االجتماعية للمجل�ش الوطني االحتادي توا�شل مناق�شة م�شروع قانون جمع التربعات

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 10  �شبتمرب  2020 العدد 13033 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 146857
با�س��م: �سويجييت جيدا �ساناي يف تيكاريت انونيوم �سريكتي

رقم:3  �سوكاك,   .110 ك��اددي,   .3 ماهاللي�سي  كاكماكلي  بيلدي�سي,  ك��رياك  وعنوانه: 
بيويوك�سيكمي�سي ا�سطنبول / تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )149140(  بتاريخ:  2011/08/23
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2020/09/07 وحتى تاريخ : 2030/09/07
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س 10  �شبتمرب  2020 العدد 13033 

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 333747 تاريخ: 2020/08/10

بيانات االأولوية: 
اال�سم: : يونيليفر بي ال �سي وعنوانه بورت �سناليت , ويرال , مر�سي�سايد , اإجنلرتا.

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
�سابون, عطور, ماء الزينة, عطر بعد احلالقة, كولونيا, زيوت عطرية , م�ستح�سرات للعناية بفروة الراأ�س 
للعناية  م�ستح�سرات  االأ�سنان,  معجون  ال�سعر,  ت�سفيف  منتجات  لل�سعر,  ملونات  وبل�سم,  �سامبو  وال�سعر, 
العناية  م�ستح�سرات  وُد����س,  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  طبية,  غري  تواليت  م�ستح�سرات  واالأ���س��ن��ان,  بالفم 
بالب�سرة, زيوت وكرميات وغ�سوالت )لو�سن( للب�سرة, م�ستح�سرات احلالقة, م�ستح�سرات ما قبل وما بعد 
احلالقة, م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر, م�ستح�سرات الإ�سمرار الب�سرة بالتعر�س لل�سم�س وم�ستح�سرات الوقاية 
م�ستح�سرات  فازلني,  املكياج,  اإزالة  م�ستح�سرات  مكياج,  م�ستح�سرات  م�ستح�سرات جتميل,  ال�سم�س,  من 
اأو م�سربة,  اأو مناديل تنظيف مرطبة م�سبقاً  اأو مناديل ورقية  , لبادات  التالك,  بال�سفاه, م�سحوق  العناية 

اأقنعة جتميلية ومعجون جتميلي للوجه.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات POND’S PURE BRIGHT باللغة االإجنليزية.

  اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل, وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س 10  �شبتمرب  2020 العدد 13033 

EAT 156594

POND’S PURE BRIGHT

اإعالن ب�شاأن االأرباح النقدية غري امل�شتلمة من جانب م�شاهمي ال�شركات امل�شاهمة 

العامة املحلية املدرجة واملحتفظ بها لدى ال�شركات ما قبل تاريخ 01 مار�ش 2015
باالإ�سارة اإىل التوجيهات ال�سادرة عن هيئة االأوراق املالية وال�سلع ب�ساأن االأرباح النقدية غري امل�ستلمة 
من جانب م�ساهمي ال�سركات امل�ساهمة العامة املحلية املدرجة واملحتفظ بها لدى ال�سركات قبل تاريخ 

01 مار�س 2015.
تدعو �سركة يونيكاي لالأغذية �س.م.ع. ال�سادة امل�ساهمني م�ستحقي توزيعات االأرباح النقدية غري امل�ستلمة 
2015, زيارة موقع ال�سركة االإلكرتوين على الرابط التايل للتاأكد من  01 مار�س  عن الفرتة ما قبل 

وجود ا�سم امل�ساهم كم�ستحق لتوزيعات االأرباح النقدية
)http://www.unikai.com/investor-relations( 

مع �سرورة موافاة ال�سركة ويف حالة ا�ستحقاق امل�ساهم الأية توزيعات نقدية بامل�ستندات التالية ليت�سنى 
�سرف االأرباح:

اإجراء  اأو  �سيك  اإ�سدار  يت�سمن طلب  لل�سركة  موجه  قانوناً  اأو من ميثله  امل�ساهم  كتاب موقع من   -1
حتويل بنكي بقيمة االأرباح النقدية امل�ستحقة.

2- الهوية االإماراتية االأ�سلية للم�ساهم ون�سخة عنها اأو جواز ال�سفر االأ�سلي للم�ساهم ون�سخة عنه.
3- يف حالة وجود توكيل عام اأو خا�س عن امل�ساهم, يرجى توفري م�ستند الوكالة االأ�سلي وامل�سدق اأ�سواًل مع 

ن�سخة عنه, وكذلك الهوية االإماراتية للوكيل ون�سخة عنها اأو جواز ال�سفر االأ�سلي للوكيل ون�سخة عنه.
4- اأية م�ستندات اأخرى تطلبها ال�سركة.

ا�ستالمها  يتم  التي مل  االأرب���اح  كافة  �سيتم حتويل   2021 14 فراير  تاريخ  اأن��ه من  على  التاأكيد  مع 
االأرباح  قيمة  �سرف  عن  م�سوؤولة  �ستكون  والتي  وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  اإىل  م�ستحقيها  قبل  من 
للهيئة  االلكرتوين  املوقع  على  بيان  بن�سر  الهيئة  و�ستقوم  بها  املطالبة  عند  امل�ساهمني  من  مل�ستحقيها 

ومواقع االأ�سواق املالية يو�سح اإ�سطالعها بهذا الدور بكافة تفا�سيلة يف حينه.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ور حم��م��د حمد 
ال�سيراين  االأم����ن  رئ��ي�����س  ال��ك��وي��ت��ي 
االأمن  اأن  االإم������ارات  دول���ة  حل��ك��وم��ة 
�سمن  اأ���س��ا���س��ي  عن�سر  ال�����س��ي��راين 
ال�سامل  ال��وط��ن��ي  االأم����ن  م��ن��ظ��وم��ة 

لدولة االإمارات العربية املتحدة.
و ق���ال ال��ك��وي��ت��ي يف ح���وار م��ع جملة 
»اجلندي« الع�سكرية التي ت�سدر عن 
اإنه مع ازدي��اد االعتماد  وزارة الدفاع 
التطور  ل��ت��اأم��ني  التكنولوجيا  ع��ل��ى 
واالقت�سادي,  االج��ت��م��اع��ي  وال��ن��م��و 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  اإىل  ال��ت��وج��ه  وم���ع 
عامليا, انتقلت الكثري من التهديدات 
ال���ع���امل  اإىل  ال���ف���ع���ل���ي���ة  وامل����خ����اط����ر 
ال�سيراين مثل اجلرائم ال�سيرانية 
واالإرهاب ال�سيراين وحتى احلروب 
متناول  واأ���س��ب��ح��ت يف  ال�����س��ي��ران��ي��ة, 
املجال  الالعبني يف هذا  العديد من 

اأو دول, ومن  اأو تنظيمات  اأف��راد  من 
ثم من ال�سروري حماية مكت�سباتنا 

من اأي خطر يهددها.
و عر الكويتي عن فخره و اعتزازه 
اختياره  خ����الل  م���ن  ال���ق���ي���ادة  ب��ث��ق��ة 
م�����س��وؤوال ع��ن االأم����ن ال�����س��ي��راين يف 
اإىل  م�سريا  االإم����ارات,  دول��ة  حكومة 
كبرية,  م�سوؤولية  يعد  املوقع  هذا  اإن 
ال�سيراين  امل���ج���ال  الأه��م��ي��ة  ن���ظ���را 
ونظرا  اليومية,  حياتنا  يف  وت��اأث��ريه 
مل��ا مت��ر ب��ه االإم������ارات م��ن ازده�����ار يف 

املجاالت الرقمية.
للقيادة  وام��ت��ن��ان��ه  ب�����س��ك��ره  ت��ق��دم  و 
ب�سباب  ال��ع��ال��ي��ة  ل��ث��ق��ت��ه��ا  ال��ر���س��ي��دة 
الكفاءات  متكني  اأن  م��وؤك��دا  ال��وط��ن 
�سناعة  يف  واإ�����س����راك����ه����م  ال�������س���اب���ة 
انتهجتها  اأول��وي��ة  الرقمي  امل�ستقبل 
عنوانا  ف��ب��ات��ت  ال��ر���س��ي��دة,  ق��ي��ادت��ن��ا 

لدولة االإمارات.
و اأ�ساف الدكتور حممد حمد الكويتي 

الثاقبة لقيادتنا  النظرة  اإطار  اأنه يف 
الر�سيدة فقد اتبعت دولتنا منهجية 
اجلاهزية  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ا�ستباقية 
منظوماتنا  ك���ف���اءة  ل��رف��ع  ال���الزم���ة 
البعد  فاأ�سبح  الع�سكرية  و  االأمنية 
يتجزاأ من هذه  ج��زءا ال  ال�سيراين 
باجلانب  االهتمام  ازداد  و  املنظومة 
ال�سيراين اأكرث فاأكرث كل يوم حيث 
قطعت دولة االإمارات �سوطا كبريا يف 
اال�سرتاتيجيات  و  ال�سيا�سات  و�سع 
االأمن  م�ستوى  رفع  �ساأنها  من  التي 
للقطاعات  وال�سيراين  االإلكرتوين 
احل��ي��وي��ة ك���اف���ة.. وع��م��ل��ت ع��ل��ي رفع 
وف��ق��ا الأهم  املتبعة  االأم��ن��ي��ة  امل��ع��اي��ري 

واأف�سل املمار�سات العاملية.
االإمارات  اعتماد  اإن  الكويتي  ق��ال  و 
التكنولوجيا  ع��ل��ى  اأج��م��ع  ال��ع��امل  و 
كافة,  والقطاعات  باملحاور  الرقمية 
اإيجاد عامل افرتا�سي مهم  اإىل  اأدى 
جميع  عليه  وتعتمد  حمايته,  يجب 

اليومية..  اأع��م��ال��ه��ا  يف  ال��ق��ط��اع��ات 
عمادها  ج�����دي�����دة  ح����ي����اة  وظ�����ه�����رت 
االإلكرتونية  وال�����س��ج��الت  ال��ب��ي��ان��ات 
من  العديد  تخدم  وه��ذه  واملعلومات 
يرمز  ما  وهو  االقت�سادية  اجلوانب 
هنا  وم��ن  الرقمي«,  االقت�ساد  ب���«  له 
ازدادت التهديدات ال�سيرانية وازداد 

ا�ستهدافها لالقت�ساد الرقمي.
غري اأنه اأكد اأنه لي�س باالإمكان اإيقاف 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  و  ال��ت��ط��ور  ع��ج��ل��ة 
التعامل  علينا  يتوجب   «  : واأ���س��اف 
مع املخاطر, ودرا�ستها و العمل على 
���س��ده��ا و احل����د م���ن ت���اأث���ريه���ا على 
بتكاتف  وذل���ك  االأع��م��ال  ا�ستمرارية 
اأف�����رادا و ق��ط��اع��ات وجهات  اجل��م��ي��ع 
وغ����ريه����ا وال���رتك���ي���ز ع���ل���ى امل���ح���اور 
الرئي�سية للتطور وت�سمل االأ�سخا�س 

والتكنولوجيا وال�سيا�سات.
و ح���ول ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة االإم�������ارات يف 
ال�سيرانية  ل��ل��م��خ��اط��ر  ال��ت�����س��دي 

ال���دول���ة عملت  اأن  ال��ك��وي��ت��ي  اأو����س���ح 
العديد  على  املا�سية  االأع���وام  خ��الل 
�ساأنها  م����ن  ال����ت����ي  امل������ب������ادرات  م����ن 
رف����ع ال���وع���ي ال���ع���ام ب��اأه��م��ي��ة االأم����ن 
االإل�����ك�����رتوين م����ن خ�����الل ال���رام���ج 
ال��ت��وع��وي��ة و ال���ور����س ال��ت��دري��ب��ي��ة و 
امل�سابقات  و  االإع���الم���ي���ة  احل���م���الت 
التثقيفية  امل��ح��ا���س��رات  و  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ال���ع���دي���دة و ال��ت��ي مت ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا من 
ال��ك��ث��ري م���ن اجل���ه���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و 
التنظيمية  و  االأمنية  و  االجتماعية 
اأنه كان لهذه  و غريها.. م�سريا اإىل 
الكبري يف  االأث��ر  االأ�ساليب  و  الطرق 

رفع ثقافة االأمن ال�سيراين.
و اأ�ساف اأن االإم��ارات جنحت بف�سل 
للقيادة  اال����س���ت�������س���راف���ي���ة  ال�����روؤي�����ة 
م�ستقبل  ن���ح���و  ل��ل��ع��ب��ور  ال���ر����س���ي���دة 
رقمية  حتتية  بنية  بتاأ�سي�س  مزدهر 
م����ت����ط����ورة ج���ع���ل���ت ال������دول������ة ال���ي���وم 
حيث  م����ن  ال�������س���ف���وف  م���ق���دم���ة  يف 

اجلاهزية واال�ستباقية يف ا�ستمرارية 
اخلدمات بجميع القطاعات و تعزيز 
والتعامل  بعد  ع��ن  العمل  منظومة 
ت��داع��ي��ات الظروف  ب��اح��رتاف��ي��ة م��ع 
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا العامل 
يف ظ��ل وب��اء ك��ورون��ا. و اأ���س��ار اإىل اأن 
اأ�سلوب  تر�سيخ  االإم��ارات متكنت من 
حتتية  بنية  وتوفري  الرقمي  احلياة 
والتحول  االت�����س��االت  ل��ق��ط��اع  ذك��ي��ة 
ا�سرتاتيجية  ت��ه��دف  فيما  ال��رق��م��ي 
»بلوك  الرقمية  للتعامالت  االإمارات 
ت�سني« اإىل تطويع التقنيات املتقدمة 
من   50% ل��ت��ح��وي��ل  وت��وظ��ي��ف��ه��ا 
امل�ستوى  على  احلكومية  التعامالت 
ت�سني«  »بلوك  من�سة  اإىل  االحت���ادي 
بحلول عام 2021, ما يوفر الوقت 

واجلهد واملوارد .
ال�سيرانية  املخاطر  م��وق��ع  ح��ول  و 
قال  اال�سطناعي,  ال��ذك��اء  جم��ال  يف 
الكويتي اإن هناك العديد من املخاطر 

االأمنية يف هذا املجال خا�سة يف اأمتتة 
الكثري من اخلدمات اأو متكني االآلة 
اأخذ بع�س القرارات الالزمة يف  من 
االأنظمة.. و هي حتديات  دورة حياة 
ال بد منها عند ظهور اأي تكنولوجيا 
التحديات  ه��ذه  حتويل  لكن  حديثة 
منها  ون�ستفيد  ن�ستغلها  فر�س  اإىل 
روؤية  وف���ق  ه��ن��ا  ح��ي��ات��ن��ا  ه��و منهج  و 

قيادتنا الر�سيدة.
على  ال��ع��م��ل  مل�ستقبل  روؤي��ت��ه  وح���ول 
اأو�سح  ال�����س��ي��راين  االأم������ن  ت���اأم���ني 
املرحلة  يف  ���س��ي��ت��م  اأن�������ه  ال���ك���وي���ت���ي 

ال��ق��ادم��ة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ع���دة حمور 
العنا�سر  م����واه����ب  ����س���ق���ل  اأول�����ه�����ا 
الثقافة  ون�سر  وتوعيتها,  الب�سرية, 
وثانيها  ال�����س��ي��ران��ي��ة,  وال�����س��الم��ة 
التكنولوجية  ب��امل��ن��ظ��وم��ات  ال���رق���ي 
واملعطيات  املتطلبات  وفق  وحتديثها 
م�����ا ي����رف����ع م�����ن م�����وؤ������س�����رات االأم������ن 
ع��امل��ي��ا, وثالثها  ل��ل��دول��ة  ال�����س��ي��راين 
واال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  و���س��ع 
وحتديثها  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  وال���ل���وائ���ح 
با�ستمرار ملواكبة التغريات احلا�سلة 

يف هذا املجال.

حممد حمد الكويتي: االأمن ال�شيرباين عن�شر اأ�شا�شي �شمن منظومة االأمن الوطني ال�شامل

•• دبي –الفجر:

دبي  حماكم  يف  الدعوى  اإدارة  تنظم 
ور�س عمل عن اإج��راءات مكتب اإدارة 
عام  ن�سف  كل  دوري  ب�سكل  الدعوى 
م���ن ال�����س��ن��ة ل�����س��رك��ائ��ه��ا م���ن مكاتب 
املحاماة واملوؤ�س�سات العقابية ومراكز 
الع�سيد, الإبراز اأهمية اإدارة الدعوى 
واإمكانية  التح�سريية  واج��راءات��ه��ا 
اال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا, وذل�����ك ���س��ع��ي��اً يف 

مي�سرة  ق�����س��ائ��ي��ة  خ���دم���ات  ت���ق���دمي 
اإىل  ل��ل��و���س��ول  للمجتمع  ال��و���س��ول 
روؤيتها :حماكم رائدة متميزة عامليا.

اأو�سح عدنان احلمادي مدير   حيث 
اإدارة اعداد الدعوى يف حماكم دبي, 
�سهد الن�سف االأول من عام 2020 
عقد عدد 3 ور�س ل�سركائنا عن بعد 
عر تقنية االت�سال املرئي, وذلك اإثر 
العامل  بها  التي مير  جائحة كورونا 
العمل  ور���س  عقد  اأن  م��وؤك��داً  حالياً, 

عن بعد, تعتر مبثابة من�سات توفر 
فر�سة لتعلم قيم امل�ستقبل امل�ستدامة 
اأهدافهم  اإىل  ال��و���س��ول  ومنهجيات 
رغ���م ال��ظ��روف وال��ت��ح��دي��ات, وبهذه 
نغر�س  والفعالة  الب�سيطة  احل��ل��ول 
االيجابي  التغيري  ثقافة  املجتمع  يف 

لتح�سني الظروف البيئية«.
كما اأ�سار  احلمادي اإىل الور�س التي 
من  االأول  الن�سف  يف  تنظيمها  مت 
معرفية  ور���س��ة  م��ن��ه��ا,   2020 ع���ام 

التنظيمية  ال���الئ���ح���ة  ل���ت���ع���دي���الت 
ملكتب  املناطة  االأع��م��ال  يخ�س  فيما 
يف  ال���دق���ة  ودورة  ال����دع����وى,  اإدارة 
اإ�سافة  ال����دع����وى,  اع�����داد  حت�����س��ري 
اإدارة  ع���ن  ت��ع��ري��ف��ي��ة  حم��ا���س��رة  اإىل 
التعديالت  ل�سرح  ال��دع��اوى,  اع���داد 
و�سرح  املدنية,  االإج���راءات  قانون  يف 
اإدارة  يف  االإل��ك��رتوين  التحول  كيفية 
 ,100% ب��ن�����س��ب��ة  ال���دع���وى  اع�����داد 
قانون  تغيري  ت��و���س��ي��ح   اإىل  اإ���س��اف��ة 

الت�سريعات احلديثة,  الر�سوم ح�سب 
قانون  املعلومات احلديثة عن  لن�سر 
االإج��������راءات امل���دن���ي���ة, واإب�������راز جناح 
العمل عن بعد يف حت�سري الدعاوى, 
ومدى  الر�سم  احت�ساب  اآل��ي��ة  و���س��رح 

اأهميته.
ن�سعى  الدعوى,  اإدارة  واأ�ساف مدير 
م����ن خ������الل عقد  دب������ي  يف حم����اك����م 
تقدمي  اإىل  ال���ور����س  م���ن  جم��م��وع��ة 
وفق  للمتقا�سني,  مي�سرة  خ��دم��ات 

اإىل حتقيق  والو�سول  املعايري  اأرق��ى 
يعطي  اأن���ه  كما   ,2021 دب��ي  روؤي���ة 
من  ملزيداً  وحمفزاً  اإيجابياً  موؤ�سراً 

اأج����ل موا�سلة  م���ن  وال���ب���ذل  ال��ع��م��ل 
ال��ت��م��ي��ز وال����ري����ادة يف كافة  م�����س��رية 
اخلدمات املقدمة للمتقا�سني, االأمر 

ال����ذي ي���وؤك���د ع��ل��ى اه��ت��م��ام وحر�س 
القيادة  روؤي�����ة  ت��رج��م��ة  يف  ال����دائ����رة 

الر�سيدة يف اإ�سعاد املتعاملني. . 

لتقدمي خدمات ق�صائية مي�صرة للمجتمع من �أجل �لو�صول �إىل روؤيتها: حماكم ر�ئدة متميزة عامليا

اإدارة الدعوى يف حماكم دبي تنظم عددًا من الور�ش والدورات 
التدريبية ل�شركائها يف الن�شف االأول من عام 2020

�شرطة دبي تكرم مواطنني لتعاونهما
 املتميز يف تعزيز االأمن

•• دبي-الفجر:

كرم �سعادة اللواء خبري خليل اإبراهيم املن�سوري, م�ساعد القائد العام ل�سوؤون البحث اجلنائي يف �سرطة دبي, 
وتعاونهما  جلهودهما  وذل��ك  الذيب,  عبيد  حممد  واملواطن  املطوع,  خمي�س  �سامل  و�سحى  املواطنة  من  كل 

املتميز مع رجال ال�سرطة.
ال�سرطة  بني  املجتمعية  ال�سراكة  دور  تفعيل  اإط��ار  يف  ياأتي  التكرمي  ه��ذا  اأن  املن�سوري,  خليل  ال��ل��واء  واأك��د 
واجلمهور, وتر�سيخ روح املبادرة والتعاون بني اجلانبني لب�سط االأمن واالأمان يف املجتمع, منوها اإىل اأهمية 

دور االأفراد وم�ساهمتهم الفاعلة مع االأجهزة ال�سرطية واالأمنية لتعزيز اال�ستقرار والطماأنينة يف املجتمع.
ومن جانبهما, اأعرب املواطنان و�سحى �سامل, وحممد الذيب عن بالغ تقديرهما ل�سرطة دبي على هذه اللفتة 

الطيبة.

•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ستقبل ال�سيخ فاهم القا�سمي, رئي�س 
دائرة العالقات احلكومية يف ال�سارقة, 
يونغ  ت�سون  �سعادة  ال��دائ��رة,  مقّر  يف 
كوريا  ج��م��ه��وري��ة  ع���ام  قن�سل  ووك, 
املرافق  وال��وف��د  ال��دول��ة,  اجلنوبية يف 
ل����ه,  ل��ب��ح��ث ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف 
ع����دد م���ن ال���ق���ط���اع���ات احل���ي���وي���ة ويف 
مقدمتها االقت�ساد والثقافة, وحزمة 
من امل�ساريع امل�ستقبلية ملرحلة ما بعد 

)كوفيد 19(.
الذي  اللقاء  خ��الل  اجلانبان  وناق�س 
القا�سمي,  ماجد  ال�سيخ  م��ن  ح�سره 
احلكومية  ال���ع���الق���ات  دائ������رة  م���دي���ر 
ع��ق��د ملتقى  اإم��ك��ان��ي��ة  ال�����س��ارق��ة,  يف 
حكومة  عن  ممثلني  ي�سم  اقت�سادي 
الكورية  وال�����س��رك��ات  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة 
بهدف  االإم���ارة,  يف  العاملة  اجلنوبية 
تو�سيع جماالت التعاون بني اجلانبني 
جانب  اإىل  ال���ق���ط���اع���ات,  خم��ت��ل��ف  يف 
االإم����ارة  م��ن  وف���د  ل��زي��ارة  التخطيط 
الربع  يف  اجلنوبية  كوريا  جلمهورية 
 ,2021 امل���ق���ب���ل  ال����ع����ام  م����ن  االأول 

لتحقيق املزيد من التعاون وال�سراكات 
يف القطاعات ذات االهتمام امل�سرتك.

اإن�ساء  اجلانبني,  مباحثات  وت�سمنت 
 King(»سيجوجن� »ك��ي��ن��غ  م��ع��ه��د 
Sejong(  الثقايف الذي يهدف اإىل 
تربط  التي  ال�سداقة  عالقات  تعزيز 
اجلنوبية,  ك��وري��ا  �سعب  م��ع  ال�سارقة 

واإيجاد  الكورية  بالثقافة  والتعريف 
م��ن�����س��ة ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ل���غ���ة ال���ك���وري���ة يف 

االإمارة.
واأك�����د ال�����س��ي��خ ف��اه��م ال��ق��ا���س��م��ي على 
جتمع  ال��ت��ي  ال�سداقة  ع��الق��ات  عمق 
ال�����س��ع��ب��ني االإم����ارات����ي وال���ك���وري على 
واالجتماعية,  الثقافية  ال�سعد  كافة 

التي  القطاعات  يف  ال��ت��ع��اون  واأه��م��ي��ة 
ت�سّكل م�سلحة م�سرتكة ويف مقدمتها 
ال�سحة والتعليم واال�ستثمار املتبادل.

وقال ال�سيخ فاهم القا�سمي: »تبادلنا 
االأف���ك���ار ح���ول م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د اأزم���ة 
طبيعة  يف  اأّث���رت  ال��ت��ي   )19 )كوفيد 
املجتمعات  ب��ني  وال��ع��الق��ات  االأع��م��ال 

ملرحلة  واأ�س�ست  العامل  م�ستوى  على 
مبدعة  الأف������ك������ار  حت�����ت�����اج  ج�����دي�����دة 
بنجاح  ل��ت��خ��ط��ي��ه��ا  ت��ق��ل��ي��دي��ة  وغ�����ري 
منجزاتها  لل�سعوب  يحفظ  وب�سكل 

ومكت�سباتها«.
وت�����اب�����ع رئ����ي���������س دائ����������رة ال����ع����الق����ات 
ال�سارقة: »بحثنا خالل  احلكومية يف 

فعاليات  تنظيم  اإم��ك��ان��ي��ة  االإج��ت��م��اع 
واإط���الق م��ب��ادرات ت�سهم يف  م�سرتكة 
ال�سعبني  لكال  التنمية  م�سرية  دع��م 
وم��ن��ه��ا اإن�����س��اء معهد ث��ق��ايف ك���وري يف 
اإم����ارة ال�����س��ارق��ة ب��ه��دف ال��ت��ع��رف على 
الكورية,  والثقافة  واحل�����س��ارة  اللغة 
واملنجزات  الثقافات  اأن  نوؤمن  فنحن 

احل�سارية لل�سعوب هي اإرث م�سرتك 
ي�ستفيد منها املجتمع االإن�ساين ب�سكل 
للقاء  را�سخة  اأر�سية  ت�سكل  كما  ع��ام, 
اأكرث  مل�ستقبل  والتخطيط  والتوافق 

ازدهاراً وا�ستدامة«. 
يونغ  ت�سون  �سعادة  ثمن  جانبه,  م��ن 
كوريا  ج��م��ه��وري��ة  ع���ام  قن�سل  ووك, 

اجل��ن��وب��ي��ة يف ال���دول���ة, ج��ه��ود اإم����ارة 
للثقافات,  وملتقى  كحا�سنة  ال�سارقة 
�سكان  ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى  حر�سها  م��ق��دراَ 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  االإم����������ارات  دول������ة 
ترحيبها  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل  بثقافات 

وت�سجيعها لبناء املراكز الثقافية.
واأكد �سعادة ت�سون يونغ ووك اأن اإمارة 
احلقيقي  امل��ف��ه��وم  جت�����س��د  ال�����س��ارق��ة 
ال�سعوب  ب�����ني  ال�����ع�����الق�����ات  مل���ج���م���ل 
االقت�سادية  ال��ع��الق��ات  اأن  الإدراك���ه���ا 
والعلمية  وال��ت��ج��اري��ة  واال���س��ت��ث��م��اري��ة 
تكون مبنية على  التي  امل�ستدامة هي 
االأمم  ب��ني  م�سرتكة  ثقافية  ق��اع��دة 

وال�سعوب.
احلكومية  ال��ع��الق��ات  دائ���رة  اأن  يذكر 
تاأ�س�ست يف عام 2014 بتوجيهات من 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
املجل�س  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د  ب��ن 
تعزيز  بهدف  ال�سارقة,  حاكم  االأعلى 
ال�سارقة  �سركاء  مع  التعاون  عالقات 
االإمارة  ع��الق��ات  وتطوير  ال��دول��ي��ني, 
من  ال��دول��ي��ة  االإقليمية  اجل��ه��ات  م��ع 
خالل التن�سيق مع اجلهات احلكومية 

املعنية يف االإمارة.

ناق�صت �إن�صاء معهد ثقايف كوري يف �لإمارة 

عالقات ال�شارقة تبحث تو�شيع التعاون االقت�شادي والثقايف مع �شيئول

•• كانربا -وام: 

لدى  ال��دول��ة  �سفري  ال�سبو�سي  عتيق  ع��ل��ى  اهلل  ع��ب��د  ���س��ع��ادة  ا�ستعر�س 
مكافحة  ب�سان  االإم��ارات  دولة  ال�سرتاتيجية  الرئي�سية  املحاور  اأ�سرتاليا 
االإره��ارب والتطرف العنيف, خا�سة يف ما يتعلق بالت�سريعات والقوانني 
مكافحة  يف  االإع����الم  ودور  والدينية  والثقافية  االجتماعية  وال��رام��ج 

التطرف العنيف .
ا�ست�سافها  افرتا�سية  نقا�س  حلقة  يف  �سعادته  م�ساركة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
مكافحة  ق�سية  ,ن��اق�����س��ت  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  لل�سيا�سة  اال����س���رتايل  امل��ع��ه��د 

ال�سالم بني دولة  االإم��ارات ومعاهدة  دول��ة  العنيف من منظور  التطرف 
املراأة وم�ساعدات دولة االإمارات لدول  اإ�سرائيل, وق�سايا  االإمارات ودولة 
الدولة  بني  الثنائية  العالقات  ملف  اإىل  باالإ�سافة  البا�سيفيك,  حو�س 

واأ�سرتاليا.
االإمارات  دول��ة  يف  التطرف  حماربة  مراكز  على  ال�سوء  �سعادته  �سلط  و 
االإره����اب وم��ن �سمن  العنف ومكافحة  ال��ق��درات وم��ن��ع  ب��ن��اء  ودوره����ا يف 
هذه املراكز, املعهد الدويل للت�سامح ومركز �سواب, باالإ�سافة اإىل مركز 
الرائد  ال��دور  اي�ساً  احللقة  وتناولت  العنيف.  التطرف  ملكافحة  هداية 
لدولة االإمارات دولياً وم�ساركتها يف املبادرات واملنتديات الدولية اخلا�سة 

مبكافحة االإرهاب والتطرف العنيف. �سمل ذلك اتفاقيات التعاون املوقعة 
ال���دول يف جم��ال مكافحة االإرهاب,  ب��ني دول��ة االإم����ارات م��ع العديد م��ن 
ال��دول العربية حول دور االإع��الم يف مكافحة  اإىل موؤمتر جامعة  اإ�سافة 
العنيف,  ال��ت��ط��رف  اأ���س��ك��ال  التزامها مب��ح��ارب��ة جميع  اإط���ار  يف  االره����اب, 
واالأمن  لل�سالم  تهديداً  ت�سكل  التي  الراديكالية  االأيدلوجيات  وخا�سة 
ال�سوء على  بت�سليط  واختمت احللقة  االإن�سان.  وكرامة وحقوق  الدويل 
ا�سرتاتيجية متكني املراأة يف دولة االإمارات ودور قيادتها الر�سيدة وحر�سها 
على االرتقاء باملراأة وتعزير مكانتها يف منا�سب قيادية وم�ساركتها ب�سكل 

فاعل يف مراكز �سناعة القرار يف الدولة.

�شفري الدولة لدى ا�شرتاليا ي�شتعر�ش ا�شرتاتيجية االإمارات 
ب�شاأن مكافحة االإرهارب والتطرف العنيف العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

 اإنذار عديل بالن�شر
 رقم  2020/14530

املنذر :  بنك دبي اال�سالمي �س م ع .
املنذر اإليه : يو�سف �سليمان مراد مريك .  

نتيجة  دره��م   )103,569.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )53097 /الفئة ابي�س / خ�سو�سي/ ال�سارقة ( من نوع ) ني�سان 
ارمادا _  ا�ستي�سن ( موديل 2011  – لون ) ف�سي(_ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت,,
�لكاتب �لعدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اأخبـار الإمـارات
القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي ت�شدر قرارا ب�شاأن حجز املركبات 

•• اأبوظبي -وام: 

و  املركبات  حجز  ب�ساأن  ق��رارا  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأ���س��درت 
املركبات  حجز  ب�ساأن   2020 ل�سنة   5 رق��م  للقانون  وفقا  فكه  �سروط 
حتقيق  و  امل��روري��ة  ال�سالمة  منظومة  تعزيز  ب��ه��دف  وذل���ك  االإم����ارة  يف 
اأعلى معايري االأمن مل�ستخدمي الطريق, وزيادة وعيهم باأهمية االلتزام 
باالأنظمة املرورية. و مبوجب الت�سريعات ال�سارية يف اإمارة اأبوظبي, حدد 
املالية  والقيمة  املركبة,  ت�ستوجب حجز  التي  احل��االت  القرار عددا من 
لفكه وتبلغ القيمة املالية لفك احلجز يف حالة �سدم دورية ال�سرطة اأو 
الت�سبب يف تلفها 50 األف درهم اإ�سافة اإىل حتمل املخالف قيمة ال�سرر 

الذي حلق بدورية ال�سرطة.

و تبلغ القيمة املالية لفك احلجز 50 األف درهم يف حال كانت املخالفة 
اجلهة  م��ن  م�سبق  ت�سريح  ب��دون  الطريق  على  ال�سباقات  يف  امل�ساركة 
اأو  مقلدة  اأو  م�سطنعة  اأرق���ام  بلوحات  مركبة  ق��ي��ادة  عند  اأو  املخت�سة, 
مطمو�سة اأو مت تغيريها اأو ا�ستعمالها بطريقة ال تتفق مع الت�سريعات 

ال�سارية ومع حتقق علم قائد املركبة بذلك.
و نظرا للتقييم امل�ستمر وحتديد املخالفات االأكرث خطورة والتي توؤدي 
املالية لفك حجز  القيمة  القرار  اإ�سابات بليغة فقد حدد  اأو  اإىل وفيات 
املركبة يف حاالت الت�سبب يف حادث ب�سبب ال�سرعة اأو االنحراف املفاجئ 
اأو عدم ترك م�سافة اأمان كافية اأو عدم اإعطاء اأولوية املرور للم�ساة, اأو 
املقعد  باجللو�س يف  �سنوات  ال�سماح لطفل يقل عمره عن ع�سر  يف حال 

درهم. اآالف  االأمامي للمركبة, ب� 5 

حال  يف  املركبة  حجز  لفك  كاملة  املالية  الغرامات  �سداد  القرار  األ��زم  و 
اآالف   7 مبلغ  املركبة  على  املفرو�سة  امل��روري��ة  ال��غ��رام��ات  قيمة  جت��اوز 
درهم. و اأ�سار القرار اإىل �سروط فك حجز املركبات التي يتقرر حجزها 
واإجراءات  ب�ساأن قواعد   2017 ل�سنة   178 ال��وزاري رقم  للقرار  وفقا 
املحددة حلجز  امل��دة  انق�ساء  بعد  يتم فك حجزها  اإذ  امل���روري,  ال�سبط 
من  حالة  كل  ح�سب  احلجز  لفك  امل��ح��ددة  املالية  املبالغ  و���س��داد  املركبة 
اأبوظبي  ���س��رط��ة  م�ساعي  وذل���ك �سمن  ال��ق��رار  ح��دده��ا  ال��ت��ي  احل����االت 
للتحديث الدائم لالأنظمة واالإجراءات املرورية وفق اأعلى املعايري ومبا 
اأنه يف حال قيادة  القرار  اأو�سح  و  ال�سرطية املحققة.  يواكب االجن��ازات 
اأو  اأو �سالمتهم  االآخرين  اأو حياة  ال�سائق  املركبة بطريقة تعر�س حياة 
األف دره��م.. فيما تبلغ   50 اأمنهم للخطر, فاإن قيمة فك احلجز تبلغ 

قيمة فك احلجز يف حال جتاوز املركبة لالإ�سارة ال�سوئية احلمراء 50 
األف درهم اإ�سافة اإىل �سحب رخ�سة قيادة ال�سائق املخالف ملدة 6 اأ�سهر 
بدءا من تاريخ �سحب الرخ�سة. و حدد القرار القيمة املالية لفك حجز 
اأو القاعدة /�سا�سي/ بدون  املركبة يف حال اإحداث تغيريات يف حمركها 
اآالف   5 احلجز  فك  قيمة  تبلغ  فيما  درهم..  اآالف  ترخي�س وتبلغ 10 
 60 املقررة مبا يزيد على  درهم يف حال جتاوز احلد االأق�سى لل�سرعة 
100 دره��م عن كل خمالفة  كم/ �ساعة, وتبلغ يف باقي ح��االت احلجز 
تقرر حجز املركبة من اأجلها. وح�سب القانون رقم 5 ل�سنة 2020, يتم 
انق�ست  اإذا  املحجوزة  للمركبات  العلني  امل��زاد  يف  البيع  باإجراءات  البدء 
مدة 3 اأ�سهر من تاريخ احلجز, دون قيام مالك املركبة باتخاذ االإجراءات 

الالزمة لفك احلجز.

مب�صاركة 400 من طلبة �جلامعات 

�شرطة دبي تنظم حما�شرة اال�شتخدام االآمن لو�شائل التوا�شل االجتماعي 
•• دبي-الفجر:

ن��ظ��م جم��ل�����س ���س��رط��ة دب���ي لطلبة 
وبالتعاون  واجل���ام���ع���ات,  ال��ك��ل��ي��ات 
يف  واال�ستقطاب  البعثات  اإدارة  مع 
الب�سرية  ل��ل��م��وارد  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
توعوية  دب����ي, حم��ا���س��رة  ب�����س��رط��ة 
عن ُبعد بعنوان "اال�ستخدام االآمن 
االجتماعي",  ال��ت��وا���س��ل  ل��و���س��ائ��ل 
وطالبة,  ط��ال��ب   400 مب�����س��ارك��ة 
تب�س   "اليف  م��ب��ادرة  �سمن  وذل���ك 
ينظمها  ال���ت���ي   "Live Tips
امل�����ج�����االت  امل���ج���ل�������س يف خم���ت���ل���ف 
واالقت�سادية  واالجتماعية  االأمنية 
وال�������س���ح���ي���ة وال���ب���ي���ئ���ي���ة وجم�����االت 
م�ستوى  رف����ع  ب���ه���دف  امل�����س��ت��ق��ب��ل, 

الوعي لدى طلبة اجلامعات.
وق���دم امل��ح��ا���س��رة ال��ن��ق��ي��ب عبداهلل 

احلالية  التحديات  لكافة  وم���درك 
اال�ستخدامات  ومنها  وامل�ستقبلية, 
االإيجابية وال�سلبية ملواقع التوا�سل 

االجتماعي.
تزايد  ظ���ل  ال�����س��ح��ي: يف  واأ�����س����اف 
ان��ف��ت��اح واإق���ب���ال امل��ج��ت��م��ع مبختلف 
على  ي��وم  بعد  يوما  العمرية  فئاته 
تزداد  االجتماعي,  التوا�سل  مواقع 
اال�ستخدام  كيفية  م��ع��رف��ة  اأه��م��ي��ة 
امل���واق���ع, ال�سيما بني  ل��ه��ذه  االآم����ن 
بقنوات  الهتمامهم  نظرا  الطلبة, 
التوا�سل االجتماعي وتاأثريها على 
وال�سخ�سية  التعليمية  اجل��وان��ب 
لهم, ومن هنا تاأتي اأهمية التوعية 

يف هذا املجال.
م�سامني  ال�����س��ح��ي,  وا���س��ت��ع��ر���س 
خم����ت����ل����ف����ة ت����ت����ع����ل����ق ب�����اجل�����رائ�����م 
املحتمل  م���ن  ال���ت���ي  االإل���ك���رتون���ي���ة 

اإي�سال  ت�����س��م��ن  م��ب��ت��ك��رة  ط��ري��ق��ة 
ملختلف  وامل����و�����س����وع����ات  االأف������ك������ار 
العمرية,  وال����ف����ئ����ات  اجل���ن�������س���ي���ات 
خا�سة التي ترتاوح بني ال� 18 اإىل 

عاماً.  25
مبادرات  ت��ه��دف  ال�سرقي,  وتابعت 
م�ستوى  رف���ع  اإىل  تب�س"  "اليف 
ال�����وع�����ي ل������دى ط���ل���ب���ة اجل���ام���ع���ات 
االأمنية  ال���ظ���واه���ر  خم��ت��ل��ف  ع����ن 
وامل�ستقبلية,  احل��ال��ي��ة  وال�سرطية 
وتعمل على حتفيز طلبة اجلامعات 
هممهم,  و�سحذ  معنوياتهم  ورف��ع 
ومتكينهم ليكونوا عنا�سر فاعلة يف 
ظل الظروف العادية واال�ستثنائية, 
االأمنية  امل�سوؤولية  م�ستوى  ورف���ع 
واإ�سراكهم  ل��دي��ه��م,  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
االأمني  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ا���س��ت�����س��راف  يف 
وال�����س��رط��ي, وامل�����س��اه��م��ة يف حتقيق 

املباحث  اإدارة  مدير  نائب  ال�سحي, 
العامة  ب�����������االإدارة  االإل����ك����رتون����ي����ة 
ل��ل��ت��ح��ري��ات وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة يف 
من  وتفاعل  بح�سور  دب��ي,  �سرطة 
ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات م��ن خمتلف 
واأع�ساء  واجلامعات,  التخ�س�سات 

املجل�س.
وقالت ح�سة ال�سرقي, نائب رئي�س 
الكليات  جمل�س �سرطة دبي لطلبة 
تاأتي  امل��ح��ا���س��رة  اإن  واجل���ام���ع���ات, 
ينظمها  حما�سرات  �سل�سلة  �سمن 
املجل�س �سمن مبادرة " اليف تب�س 
ن�سائح  ل��ت��ق��دمي  ت�����س��ع��ى  ال��ت��ي   ,"
والكليات  اجلامعات  لطلبة  موجزة 
م����ن خ�����الل م��ت��خ�����س�����س��ني, وعر 
ا�ستخدام الرامج الذكية واالأدوات 
الوعي  املرئية, بهدف رفع م�ستوى 
واحل�����س االأم���ن���ي وال�����س��رط��ي, وفق 

ل�سرطة  اال�سرتاتيجية  التوجهات 
دبي.

من  ال��ع��دي��د  امل��ح��ا���س��رة  وت�سمنت 
االإجرامية  االأ�ساليب  منها,  املحاور 
يف اجل���رائ���م االإل��ك��رتون��ي��ة, وامل����واد 
ال��ق��ان��ون��ي��ة اخل��ا���س��ة ب��ت��ج��رمي هذه 
ال��ن��م��اذج والق�سايا  واأه���م  االأف��ع��ال, 
العامة  ال��ق��ي��ادة  عليها  عملت  ال��ت��ي 
امل�ستفادة,  وال��درو���س  دب��ي,  ل�سرطة 
املحا�سرة بحلقة نقا�سية  واختتمت 
ا�ستف�سارات  ع��ل��ى  ل���ل���رد  ج��م��اع��ي��ة 

وت�ساوؤالت الطلبة ومالحظاتهم.
�سرطة  اأن  ال�سحي,  النقيب  واأك���د 
دب�����ي حت����ر�����س ب�����س��ك��ل دائ�������م على 
اجلانب التوعي للطلبة يف خمتلف 
وُيكمل  ي����دع����م  ك����ون����ه  امل�����ج�����االت, 
م�سريتهم التعليمية, وي�سنع جيال 
قويا مت�سلحا بالعلم والوعي الكايف, 

ح�������س���اب���ات االأط�����ف�����ال وامل���راه���ق���ني 
اخلا�سة باالألعاب االإلكرتونية التي 
ل��ال���س��ت��ه��داف من  ع��ر���س��ة  جتعلهم 

قبل الغرباء. 
ال�سحي  حت��دث  اجلل�سة,  ختام  ويف 
التابعة   eCrime"" من�سة  عن 
باجلرائم  واخل��ا���س��ة  دب��ي  ل�سرطة 
اأهمية  واأو�������س������ح  االل����ك����رتون����ي����ة, 

عند  ���س��ح��ي��ت��ه��ا  االإن�������س���ان  ي��ق��ع  اأن 
اال�ستخدام اخلطاأ لو�سائل التوا�سل 
االجتماعي, وهي االبتزاز والتهديد 
�سفحة  وان���ت���ح���ال  االإل������ك������رتوين, 
الغري, والقذف وال�سب االإلكرتوين, 
منوها اإىل اأهمية بع�س االأمور التي 
يجب مراعاتها, مثل و�سع كلمة �سر 
ومراقبة  احل�سابات,  جلميع  قوية 

التعر�س  ح���ال  يف  فيها  الت�سجيل 
ل��الب��ت��زاز االإل��ك��رتوين, وق��ام بالرد 
الذين  احل�����س��ور  ا�ستف�سارات  على 
م��ل��ح��وظ, ما  ب�سكل  م��ع��ه  ت��ف��اع��ل��وا 
للطلبة  ال��ك��ب��رية  ال��رغ��ب��ة  ي��ع��ك�����س 
ملعرفة الطريقة ال�سليمة ال�ستخدام 
االجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  و����س���ائ���ل 

بطريقة اآمنة.

بيئة اأبوظبي واالإمارات للطاقة النووية تعززان جهودهما ل�شمان املحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي

ماجد ال�شويدي يقدم اأوراق اعتماده �شفريا غري مقيم للدولة لالأمري امل�شارك الإمارة اأندورا

•• اأبوظبي-وام:

االإمارات  موؤ�س�سة  مع  تعاونها  ا�ستمرار  على  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  اأك��دت 
للطاقة النووية ل�سمان املحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي يف اإمارة 
اأبوظبي وذلك بعد اكتمال عملية الربط الناجح واالآمن الأوىل حمطات براكة 

للطاقة النووية ال�سلمية مع �سبكة الكهرباء الرئي�سية لدولة االإمارات.
 25% اإنتاج ما ي�سل اإىل  وعند ت�سغيل حمطات براكة االأرب��ع �ست�ساهم يف 
من احتياجات دولة االإم��ارات من الطاقة الكهربائية ال�سديقة للبيئة اإىل 
ما  وهو  �سنوياً  الكربونية  االنبعاثات  مليون طن من   21 جانب احلد من 

يعادل اإزالة 3.2 مليون �سيارة من طرقات الدولة كل عام.
و�ساهم هذا التعاون امل�ستمر يف و�سع مبادرات مهمة للحفاظ على ال�سعب 
اإىل  ب��راك��ة  حمطات  موقع  م��ن  املرجانية  ال�سعب  نقل  مت  حيث  املرجانية 
منطقة خمتارة ت�ساعد على اإعادة تاأهيل هذه ال�سعب وحمايتها من ظاهرة 
االبي�سا�س وذلك بتنفيذ "خطة التعوي�س" ل�سمان التوازن البيئي واحلياة 

الفطرية يف املحيط البحري ملحطات براكة للطاقة النووية.
اإعادة  اإىل  باالإ�سافة  م�ستعمرة  وقد متت بنجاح عملية اإعادة ن�سر 7,300 
ا�ستزراع 22,300 جزء من نواجت تقطيع ال�سعب املرجانية يف منطقة اآمنة 
تبعد 17 كيلومرتاُ اإىل ال�سمال من حمطات براكة, كما مت ا�ستكمال م�سروع 

احليد املرجاين اال�سطناعي والذي تبلغ م�ساحته 6,000 مرت مربع.
االإمارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  اإبراهيم احلمادي  �سعادة حممد  وقال 
براكة  حمطات  لتطوير  االإن�سائية  العمليات  ب��دء  منذ  ال��ن��ووي��ة:  للطاقة 
البيئة  حماية  على  حر�سنا   2012 ال��ع��ام  يف  ال�سلمية  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
مبعايري  اخل��ا���س��ة  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  تبني  خ��الل  م��ن  باملحطات  املحيطة 
املوائل  على  للحفاظ  املعتمدة  العاملية  االإج����راءات  وتطبيق  البيئة  حماية 
عمليات  التزام  ي�سمن  وذل��ك مبا  واملياه  الطاقة  م��وارد  وتر�سيد  الطبيعية 

تطوير وت�سغيل حمطات براكة باأعلى معايري اال�ستدامة البيئية.
واأ�ساف: ياأتي ذلك يف اإطار ميثاق البيئة واال�ستدامة ملوقع حمطات براكة 
"االئتالف  �سريكها يف  النووية مع  للطاقة  االإم��ارات  ال��ذي وقعته موؤ�س�سة 
الكهربائية  للطاقة  الكورية  ال�سركة  للم�سروع  الرئي�س  امل�سرتك" واملقاول 
كيبكو وال��ذي ين�ّس على عدد من االلتزامات بني الطرفني بهدف تطبيق 
اأف�سل املمار�سات حلماية البيئة واحلياة البحرية واالإدارة االأمثل للمخلفات 

االإن�سائية".
وتوجيهاتها  – اأبوظبي  البيئة  هيئة  مع  الوثيق  بالتعاون  احلمادي  واأ�ساد 
ال�سلمية  النووية  للطاقة  ب��راك��ة  حمطات  تطوير  م��راح��ل  خمتلف  خ��الل 
حيث كان جلهودها دور كبري يف �سمان تطوير امل�سروع مبا يتما�سى مع اأعلى 

املعايري البيئية املعتمدة.

من جهتها قالت �سعادة الدكتورة �سيخة �سامل الظاهري االأمني العام للهيئة: 
الدوؤوب واملكثف  للتعاون والعمل  االإجناز اال�سرتاتيجي تتويجاً  هذا  "جاء 
اجلهات  بذلتها خمتلف  التي  ت�سافر اجلهود  �سنة من  ع�سرة  اثنتي  خالل 
االحتادية  املعنية  واجلهات  اأبوظبي  اإم��ارة  م�ستوى  على  املحلية  احلكومية 
مع هيئة البيئة - اأبوظبي,وذلك حتقيقا لروؤية احلكومة والقيادة الر�سيدة 
خا�س  ب�سكل  االإم��ارة  تعي�سها  التي  العمرانية  التطويرية  الطفرة  وملواكبة 
والدولة ب�سكل عام وما تطلبه من مقومات اال�ستدامة البيئية وخا�سة املياه 

والكهرباء".
واأ�سارت اإىل اأنه ومنذ ا�ستالم الهيئة طلب احل�سول على الت�سريح البيئي 
اأول م�سروع  2009 الإن�ساء  النووية يف عام  االإم��ارات للطاقة  من موؤ�س�سة 
اأجرت  النووية  الطاقة  ال�سلمية  اال�ستخدامات  من  الكهرباء  الإنتاج  عربي 
اتخذ  وال��ذي  البيئي  الت�سريح  لطلب  و�ساماًل  ا�سرتاتيجياً  تقييماً  الهيئة 
والتنوع  البيئة  على  املحتملة  االآث����ار  ح��دد  ال���ذي  املكثف  البحث  منهجية 
احليوي كما حددت الدرا�سات البيئية والوثائق الالزمة واملطلوبة للحفاظ 
الغني  البيئي  واالإرث  وال��ب��ح��ري  ال��ري  احل��ي��وي  البيولوجي  التنوع  على 
باملوائل احلرجة لتوفري بيئة منا�سبة ال�ستمرارية التوازن البيئي كال�سعب 
املرجانية واالأع�ساب والطحالب البحرية, وغريها وذلك لكون هذه املوائل 
واالأنواع  ال�سمكية  ال��رثوة  على  املحافظة  ال�ستمرارية  االأ�سا�سية  الركيزة 

املهددة باالنقرا�س كال�سالحف البحرية واأبقار البحر.
من ناحيتها نوهت �سعادة املهند�سة �سيخة اأحمد احلو�سني املدير التنفيذي 
لقطاع اجلودة البيئية بالهيئة باأهمية الدور احليوي الذي قامت به هيئة 
على  املعنية  اجل��ه��ات  جميع  ب��ني  امل��ث��م��رة  ال��ت��ع��اون  منظومة  �سمن  البيئة 
البيئي اال�سرتاتيجي  االأث��ر  امل�ستويني االحت��ادي واملحلي حيث كان لتقييم 
وال�سروط البيئية املرجعية وتقييم االأثر البيئي غري النووي وتقييم خطط 
االإدارة البيئية االإن�سائية لت�سييد املحطة التي طلبتها الهيئة انعكا�ساً وا�سحاً 
حمطات  مل�سروع  البحري  باملحيط  البحرية  املياه  ج��ودة  على  املحافظة  يف 
يف  ال��ه��واء  وج��ودة  نوعية  على  املحافظة  يف  وكذلك  النووية  للطاقة  براكة 
كيلو  املحيط والبيئة الرية مل�سارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية 400 
املناطق  وخ��ا���س��ة  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ب��راك��ة  حم��ط��ات  �ستنتجها  ال��ت��ي  ف��ول��ت 

املحمية " برقة ال�سقور وبينونة" ح�سب اخلطط املتفق عليها.
ت�سمنت  البيئية  العينات  لتجميع  اإج��راءات  و�سعت  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�سارت 
ب��اأن��واع��ه��ا وت��رب��ة بحرية واأع�����س��اب م��ن املحيط  عينات ه���واء وت��رب��ة وم��ي��اه 
اخلارجي ملحطات براكة للطاقة النووية �سمن فريق اال�ستجابة للطوارئ 
النووية للمحافظة على البيئة باملحيط اخلارجي ملحطات براكة ومت ذلك 
حتت اإ�سراف بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملتابعة اإجراءات التاأهب 

للطوارئ.

•• اأندورا -وام:

قدم �سعادة ماجد ح�سن ال�سويدي �سفري الدولة لدى اململكة اال�سبانية اأوراق 
اإىل �سمو  اأن��دورا  اإم��ارة  اعتماده �سفريا فوق العادة غري مقيم للدولة لدى 
معايل  بح�سور  فيفي�س  اإنريكي  الكردينال  غبطة  لالإمارة  امل�سارك  االأم��ري 
ماريا اأوبات�س وزيرة خارجية اإمارة اأندورا, وذلك يف ق�سر اأ�سقفية ال �سيو دي 

اأورخيل مبدينة "ييدا" االإ�سبانية.
ال�سمو  �ساحب  حتيات  اعتماده  اأوراق  تقدمي  مرا�سم  خ��الل  �سعادته  ونقل 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�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 ل�سمو االأمري ومتنياتهم 

لبالده و �سعبه مزيدا من التقدم و االزدهار.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  حتياته  ال�سفري  �سعادة  �سموه  حمل  جانبه  من 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�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 
االإمارات  لدولة  متنياته  و  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 

حكومة و �سعبا باملزيد من التطور و النماء.
العالقات  وتطوير  عمله,  مهام  يف  التوفيق  ال�سفري  ل�سعادة  �سموه  متنى  و 
الثنائية وتعزيزها يف خمتلف املجاالت التي جتمع البلدين, موؤكدا ا�ستعداد 

بالده لتقدمي كل دعم ممكن لت�سهيل مهامه.
و اأعرب �سعادة ال�سفري عن اعتزازه بتمثيل دولة االإمارات لدى اإمارة اأندورا, 
�ستى  يف  وتفعيلها  البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  على  وح��ر���س��ه 

جمل�ش �شاحية اخلالدية يطلق مبادرته »اأهاًل مدر�شتي« الأبناء 
االأ�شر املتعففة ومرتاكمي الديون  للعام الثاين على التوايل 

•• ال�شارقة-الفجر:

اخلالدية  ���س��اح��ي��ة  جم��ل�����س  اأط��ل��ق 
ال�سواحي  ����س���وؤون  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع 
للعام  ال�����س��ارق��ة   بحكومة  وال��ق��رى 
العودة  مبادرة  التوايل  على  الثاين 
-2020 الدرا�سي  للعام  للمدار�س 
"اأهاًل  ع�����ن�����وان  حت�����ت   2021
املتعففة  االأ���س��ر  الأب��ن��اء  مدر�ستي" 
ت�سرراً  االك��رث  الديون  ومرتاكمي 
�ساحية  اأه��������ايل  م����ن  واح���ت���ي���اج���اً 
ودرا�سة  ح�����س��ره��م  ب��ع��د  اخل��ال��دي��ة 
واللجان  املجل�س  قبل  من  حالتهم 
امل�ستلزمات  توفري  بهدف  املخت�سة 
ال��درا���س��ي��ة ال�����س��روري��ة ل��ه��م والتي 
وم�ساريع  ب���رام���ج  اإط������ار  يف  ت���اأت���ي 
ب���داي���ة العام  م���ع  امل��ج��ل�����س ت���زام���ن���اً 

الدرا�سي اجلديد.
جاء اإطالق مبادرة " اأهاًل مدر�ستي 
الأبناء  االإن�سانية  املبادرات  " اإحدى 
االأ�سر املذكورة اعاله بهدف توفري 
ادوات  من  ال�سرورية  االحتياجات 
العمرية  ال��ف��ئ��ة  ت��ن��ا���س��ب  م��در���س��ي��ة 
تامة  ب�سرية  ذل��ك  ويتم  للجن�سني 
م���ن خ����الل م��ت��اب��ع��ة م��ب��ا���س��رة من 
الن�سائية  واللجنة  املجل�س  رئي�س 
واملتابعة املبا�سرة من رئي�س املجل�س 
بدرا�سة اأو�ساع االأ�سر واإعداد قاعدة 

بيانات للتوا�سل مع امل�ستحقني .
وت�سمنت املبادرة توزيع امل�ستلزمات 

ات���خ���اذ كافة  امل��ج��ل�����س م���ع  يف م��ق��ر 
والوقائية  االح����رتازي����ة  ال��ت��داب��ري 
اأك����د  ال�������س���دد  ه�����ذا  .  ويف  امل��ت��ب��ع��ة 
رئي�س  امل���ري  �سعيد  خلفان  ���س��ع��ادة 
ت�سافر  اخلالدية  �ساحية  جمل�س 
اجلهود الداخلية يف املجل�س لتنفيذ 
" حتى يف  " اأه��اًل مدر�ستي  مبادرة 
مكافحة  يف  الراهنة  ال��ظ��روف  ظ��ل 
مع   )  19 – ك��وف��ي��د   ( ف���اي���رو����س 
و  االحرتازية  التدابري  كافة  اتخاذ 
اإقامتها  على  يحر�س  املجل�س  كون 
اجلهود  مت���ث���ل  وه�����ي  ع�����ام  ك����ل  يف 
اخل��ريي��ة يف ال��دول��ة ب�����س��ورة عامة 
واإمارة ال�سارقة ب�سورة خا�سة الفتا 
اإىل اأن هذه املبادرة تعد عماًل خريياً 

يدعم االأ�سر امل�ستحقة.
 واأكد املري حر�س جمل�س ال�ساحية 
ع��ل��ى ت��وف��ري ���س��ب��ل ال��ع��ي�����س الكرمي 

لهذه الفئة من اال�سر يف ال�ساحية 
وطرح خمتلف املبادرات التي حتقق 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
ل���الحت���اد حاكم  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
ال�سارقة _حفظه اهلل ورعاه _ يف 
املبادرة  لتكون  االأ�سرة  اأف��راد  خدمة 
خم�����س�����س��ة ل�����س��ري��ح��ة اأب����ن����اء هذه 

االأ�سر .
�ساحية  جم��ل�����س  اأن  اإىل  واأ�����س����ار   
املبادرة  بادر بتنظيم تلك  اخلالدية 
من منطلق اإميانه بدوره املجتمعي 
املتعففة  االأ���س��ر  جت��اه  وم�سوؤوليته 
ت�سرراً  االك��رث  الديون  ومرتاكمي 
بيانات  ق���اع���دة  وع���م���ل  واح���ت���ي���اج���اً 
ت�سم هذه االأ�سر ودرا�سة او�ساعهم 
وتلم�س خمتلف احتياجاتهم بهدف 
ح�سرها ورفعها للجهات املخت�سة .

Date 10/ 09/ 2020  Issue No : 13033
Service by publication

In Case No 18/2020/678 Real Estate Summary
Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 196389 ), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the 
full payment. 
Service Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Capacity   : Plaintiff 
Represented by   : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi 
Capacity   : Attorney  
Notified party  : 1- Sirodz Haf Fakhruddin 
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 196389), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 
12% from the claim until the full payment. 
The hearing of Thursday 17-09-2020 at 08:30 AM through online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and submit 
the memos or documents you have to the court at least three days by the hearing. 
Case Manager
Ahmed Ayoub Mahmoud 

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Dubai Real Estate Court of First Instance  

Date 10/ 09/ 2020  Issue No : 13033
In the lawsuit No. 305-2020-1026 (Commercial appeal)
Date of the Notice 07/09/2020  - Notice No. 16828/2020

Notice by publication 
Subject matter of the Case: Whereas this judgment was issued prejudicing the rights of the 
appellant, therefore, she has challenged it with the present appeal for the following reasons:- 
First: The appealed judgment misjudged in its ruling for violating the full compliance with 
law and misapplying the law  Second: The appealed judgment misjudged in its ruling for 
failure to cause, corruption and inference. Third: The appealed judgment misjudged in what 
was decided for its proven violation of the papers. Fourth: The appellant shall maintain his 
right to submit a memorandum explaining the reasons for his appeal, shall be submitted 
in the first session.
The applicant of Notice:  Beauty New Nawar Center   Its capacity in the Case: Appellant
Required persons that shall be noticed: Rasha Mohamed Rashid AL Mheri 
 Its capacity in the Case : Implicated Litigant

Subject of the Notice:
The judgment issued in case No. 3025 of 2019 commercial appealed, and a session was 
determined for it on tuesday, corresponding to 29/09/2020 at 10:00 Am in the remote 
litigation hall, accordingly, your presence is required or whoever legally represents you must 
attend, and in the event of your failure, your trial will take place in absentia.
Head of Division/ Abdullah Ahmed Soliman 

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �لآخر

•• لوك الليربتي

لل�سيا�سة  املتحم�سني  الأولئك  االآن  الوقت  ح��ان 
وال��ق��ي��ل وال���ق���ال ل���ق���راءة ن���رث م��اي��ك��ل كوهني, 
ترامب.  دون��ال��د  م��ن  وامل��ق��رب  ال�سابق  امل��ح��ام��ي 
امل��ق��ت��ط��ف��ات ال��ت��ي ن�����س��رت ق��ب��ل االإ����س���دار مليئة 
ممار�سات  ع��ن  والك�سف  ال��ب��ذي��ئ��ة,  بالتفا�سيل 
الرئي�س امل�سكوك فيها, �سواء يف جمال االأعمال 

اأو يف ال�سيا�سة.
هل �ساأقراأ كتاب “خائن: مذكرات”؟ على االغلب 
الرغم  وعلى  بها,  للقيام  اأف�سل  اأ�سياء  لدي  ال. 
كوهني,  قدمها  ال��ت��ي  الدقيقة  التفا�سيل  م��ن 
اذ مل يكن  ال��ق�����س��ة,  ه���ذه  ع��رف��ن��ا  ان  �سبق  ف��ق��د 
دونالد ترامب اأبًدا �سوى الرجل الذي قّدم لنا. 
تاأثريات  هو  اإليه  االنتباه  يجب  ما  وب��االأح��رى, 

املن�سورات العديدة يف االأ�سابيع االأخرية.
 ك�سفت ابنة اأخ دونالد ترامب بال خجل عن مناخ 
اأن اجل�سع  عائلي غري �سحي. وتوؤكد احلكايات 
م�ستعد  لرجل  الدافعان  هما  لل�سلطة  وال�سعي 
الرتكاب كل �سيء حتى يفر�س نف�سه. وت�سمح لنا 
التفا�سيل املحيطة ب�سري بع�س املحاكمات التي 
بتاأكيد  ا,  اأي�سً ابطالها  من  ترامب  دونالد  ك��ان 

و�سعه كملك للخداع.
ن�سيف,  اأن  مي��ك��ن��ن��ا  ال�������رواي�������ات,  ه������ذه  اإىل 
اأتالنتيك  ذي  ت��ق��ري��ر  امل��ا���س��ي,  االأ���س��ب��وع  م��ن��ذ 
)مالحظات الرئي�س على اجلنود الذين �سقطوا 
قتلى( وكتاب مايكل كوهني. يف احلالتني, يوؤكد 
تداوله  يتم  ما  واملتعاونون معه  الرئي�س  اأق��ارب 
ع��ل��ى ن��ط��اق وا����س���ع يف و���س��ائ��ل االإع������الم. ورمبا 
منق�سمة  باتت  نيوز  فوك�س  حتى  اأن��ه  الحظتم 
االآن, ومن ال�سعب ت�سكيل جبهة موحدة للدفاع 

عن الرئي�س داخلها.
 ل��ق��د مت ت��اأ���س��ي�����س ق��ن��اة ف��وك�����س ن��ي��وز م��ن قبل 
اإىل  ����س���ع���ي  اأج����ل����ه����م, يف  وم������ن  اجل���م���ه���وري���ني 
ب�سكل  ال��ن��اخ��ب��ني  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
واإذا  حمافظة.  اأك��رث  برنامج  وت��روي��ج  مبا�سر, 
كان جنوم ال�سبكة ال�سهرية ال يزالون يت�سبثون 

احلقيقيني  ال�سحفيني  ف��اإن  ت��رام��ب,  ب��دون��ال��د 
الذين يعملون يف القناة مل يعد باإمكانهم اإخفاء 

احلقيقة, امام هذه ال�سهادات املدينة ال�ساحقة.
ال ا�سك يف اأن اأن�سار الرئي�س يف الواليات املتحدة 
قاعدته  تتزعزع  ول��ن  عنه,  ال��دف��اع  �سيوا�سلون 
“الع�سفور”  االنتخابية. لقد �سبق لهم معرفة 
وال ي�سيئهم او ي�سدمهم موقفه اأو مغامراته اأو 

تزويره اأو اأكاذيبه.
ان��ه��ا موؤامرة,  اأخ����رى  ���س��ي�����س��رخ��ون م���رة  ان��ه��م 
ال�سيا�سيني  ك��ل  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  يف  الت�سرع  م��ع 
اأ�سواأ!  ه��و  م��ا  كلينتون  اآل  فعل  لقد  حمتالون. 
رئي�س  اأول  ل��ي�����س  ت���رام���ب  دون���ال���د  اأن  ���س��ح��ي��ح 
تنق�سه الكفاءة, اأو اأول كاذب, اأو اأول غ�سا�س, اإال 
وي�سكل خطراً  “قمم”  اإىل  ذل��ك و�سل  اأن��ه مع 
للرئي�س  الناخبون  غفر   ,2016 عام  حقيقياً. 
كثرًيا الأنه ميثل �سيئا جديدا يف نظام ال ينق�سه 
الوهن والنقائ�س. رجل م�ستقل بقدر ما يعرف 
التقاليد  وت��غ��ي��ري  امل�����س��ت��ن��ق��ع,  جت��ف��ي��ف  ك��ي��ف��ي��ة 

لزعزعة الدولة العميقة.
ان كل ما يتم تداوله كاأخبار �سيئة عن الرئي�س, 
منذ منت�سف ال�سيف, ال يخرنا باأي جديد عن 
ال��ب��ي�����س��اوي... لقد  املكتب  ال��ذي يحتل  ال��رج��ل 

ت�سّرف دائما بنف�س الطريقة.
�سيكون   ,2020 ع����ام  الن���ت���خ���اب���ات  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ال��دف��اع عن �سجل يف غاية  ترامب  دون��ال��د  على 
ال�����س��ع��ف, وخ�����س��و���س��ا, حم��اول��ة احل��ف��اظ على 
مكا�سب عام 2016. وال تزال فئة من الناخبني 
ا�ستطالعات  لكن  اجلمهوري,  للحزب  تنجذب 
الراأي تظهر اأنه باإمكان هوؤالء وب�سكل ا�ستثنائي 
ال�سريك  م��ن  �سئموا  الأن��ه��م  لبايدن  الت�سويت 
اخلام�س  الرئي�س  اإليه  ياأخذهم  ال��ذي  اليومي 

واالأربعون.
امل�ستنقعات,  ع���ل���ى  م���ت���ع���ّود  ت����رام����ب  دون����ال����د 
اأو�سع  ك��ان��ت  عليها  ي����رتدد  ال��ت��ي  وامل�����س��ت��ن��ق��ع��ات 
وا���س��ن��ط��ن... رمبا  ث���راًء م��ن م�ستنقعات  واأك���رث 

�سيتم تذكر ذلك يف 3 نوفمر.
ترجمة خرية ال�سيباين

اأخرًيا، ترامب يف قب�شة ما�شيه...؟

*ا�ستاذ تاريخ, وحما�سر, ومعلق �سيا�سي كندي خمت�س يف ال�سيا�سة والتاريخ االمريكيني

على مواقع التوا�سل االجتماعي, ن�سر موقع الرئا�سة الثالثاء اأن عون 
هدية  اإر�ساله  على  فيها  “�سكره  ال�سريالنكي  نظريه  اإىل  ر�سالة  وجه 
اإىل  و�سّلمها  اجلي�س,  ت�سلمها  ال�سيالين  ال�ساي  من  كمية  عن  عبارة 
دوائر رئا�سة اجلمهورية, ومّت توزيعها على عائالت الع�سكريني يف لواء 

احلر�س اجلمهوري«.
واأثار البيان جملة انتقادات, تزامناً مع ت�سدر و�سمي #حرامي_ال�ساي 

و#ال�ساي_ال�سيالين تويرت يف لبنان.
وكتبت النائب بوال يعقوبيان التي ا�ستقالت من الرملان بعد االنفجار 
خا�سة  اللبنانيني  اإىل  اأُر���س��ل  “ال�ساي  ال�سلطات,  اأداء  على  احتجاجاً 

املت�سررين من انفجاركم, وطبعاً مل يكن هدية ملن ال يحتاجها«.
واأ�سافت متوجهة لعون “توزيع امل�ساعدات على حا�سيتك معيب«.

اجلمهوري  احل��ر���س  على  ال�ساي  �سُيوزع  “ملا  تويرت  على  رمي  و�ساألت 

ال�سمكة رمزنا, نحن الذين اأُِكلنا يوم اأُِكلَت �سمكتنا«.
را�سوا  كيف حاطط  ي�سحكوا  نا�س عم  “مكن يف   69 اأر  ل��ورد  واأ�ساف 
باله�سمكات. ب�س هاحلملة ما هي اإال عّينة عن كيف بتم لهط كل �سي 
يتذاكوا.  الطرق. وال حتى بجربوا  باأتفه  عليها  بغّطوا  وكيف  بالدولة 

على عينك يا تاجر. #اأريد_�سمكتي«.
وتوجه اىل ال�سلطات اتهامات بالف�ساد وقلة ال�سفافية, يف وقت تتدّفق 
فيه امل�ساعدات اإىل لبنان بعد االنفجار الذي اأوقع اأكرث من 190 قتياًل 

وت�سّبب باإ�سابة االآالف و�سّرد نحو 300 األف من منازلهم.
ويف 9 اأغ�سط�س )اآب( املا�سي بعد اأيام من االنفجار, رعت فرن�سا موؤمتراً 
دولياً لدعم لبنان تعهد خالله امل�ساركون باأكرث من 250 مليون يورو 
مل�ساعدة اللبنانيني, على اأن تقدم برعاية االأمم املتحدة وب�سكل مبا�سر 

لل�سعب اللبناين, دون اأن متر مبوؤ�س�سات الدولة املتهمة بالف�ساد.

•• بريوت-اأ ف ب

ال�سيالين من  ال�ساي  توزيع كميات من  اللبنانية  الرئا�سة  اإعالن  اأثار 
�سريالنكا عقب انفجار بريوت, على لواء احلر�س اجلمهوري انتقادات 
وا�سعة طالت الرئي�س مي�سال عون, واتهامات بالف�ساد وتوزيع امل�ساعدات 

لغري م�ستحقيها.
ون�سر ح�ساب الرئا�سة يف 24 اأغ�سط�س )اآب( املا�سي, �سورة لعون عند 
اأن  اأعلنت  ال�سفرية  اأن  ا�ستقباله �سفرية �سريالنكا, مع تعليق جاء فيه 
بالدها “قدمت 1675 كيلوغراماً من ال�ساي ال�سيالين للمت�سررين 

من االنفجار«.
وبعد تقارير ن�سرتها و�سائل اإعالم حملية يف اليومني املا�سيني طرحت 
ال�ساي, حظيت بتفاعل وا�سع معها  التي ت�سّلمت  ت�ساوؤالت عن اجلهات 

ل�سخ�س  هدية  اأن��ه  “حجة  م�سيفة  املت�سررة؟”,  النا�س  على  ولي�س 
الرئي�س اأقبح من ذنب«.

ومل يقت�سر االأمر على ال�ساي ال�سيالين فح�سب, اإذ مل يت�سح م�سري 
ال�سهر  منت�سف  يف  موريتانيا  اأر�سلتها  االأ���س��م��اك  م��ن  ط��ن��اً   12 نحو 
امل�ساعدات  بتقدمي  ُتعنى  التي  اجلمعيات  م��ن  اأي  تعلن  ومل  امل��ا���س��ي, 

الغذائية ت�سّلمها.
ويف تغريدة متهكمة, كتبت �ساندرا “الق�سر اجلمهوري اأو ق�سر ال�سعب 
ي��دع��وك��م اإىل ح��ف��ل غ���داء جم���اين ن��ه��ار االأح����د. ب��وف��ي��ه م��ف��ت��وح �سمك 
للجميع,  جمانية  الدعوة  �سيالين,  �ساي  مفتوح  وم�سروب  موريتاين 

كونوا كرثاً«.
وقال املغرد حممد نزال: “ال�سمك املوريتاين و�سل اإىل مطار بريوت… 
ويف مطارنا حوت, وكما كان احلوت رمز النظام الذي حكمنا… فلتكن 

لبنانيون ينتقدون عون: اأين ذهب �شاي �شريالنكا و�شمك موريتانيا؟

•• �شيول-اأ ف ب

كوريا  �سرب  �سديد  اإع�سار  اأدى 
 60 قرابة  تدمري  اإىل  ال�سمالية 
ج�����س��را واإغ�����راق اأك���رث م��ن األفي 
االإعالم  اأع��ل��ن  م��ا  م��ن��زل, ح�سب 
اأم�������س االأرب����ع����اء فيما  ال��ر���س��م��ي 
اإّن  اأون  ج��ون��غ  كيم  ال��زع��ي��م  ق��ال 
االأ�سرار عّطلت اخلطط املركزية 

لبقية العام.
وت�سّبب االإع�سار العنيف ماي�ساك 
في�سانات  يف  امل��ا���س��ي  اال����س���ب���وع 
واأ�سرار ج�سيمة �سببتها االأمطار 
ال�سرقي  ال�����س��اح��ل  يف  ال���غ���زي���رة 
ل����ل����ب����الد, ف���ي���م���ا ك����ان����ت ال���ب���الد 
ت�سّبب  �سابق  اإع�سار  من  تتعافى 
البلد  بفي�سانات ودم��ار. ويواجه 
م���رور  االآن  امل����ع����زول  االآ����س���ي���وي 

االإع�سار هاي�سن.
املركزية  االن���ب���اء  وك��ال��ة  وذك����رت 
االإع�سار  اأّن  ال�سمالية  ال��ك��وري��ة 
اأكرث  غمر”  اأو  “دّمر  ماي�ساك 
املباين  وع�سرات  منزل  األفي  من 
املت�سررة.  املناطق  يف  احلكومية 
كيلومرتا  �ستني  اأّن  اإىل  واأ���س��ارت 
انهارت  ج�سرا  و59  الطرق  من 
ب��ي��ن��م��ا ج���رف���ت امل���ي���اه اأك�����رث من 
ال�������س���ك���ك  م�������ن  م�������رت   3500

احلديد.
وع������ادة ت���ك���ون اأ�����س����رار ال���ك���وارث 
ك����وري����ا  يف  اأك����������ر  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
ال�سمالية, نظرا لبنيتها التحتية 
معر�سة  اأي�����س��ا  وه��ي  ال�سعيفة. 
الغابات  انح�سار  مع  للفي�سانات 

يف العديد من اجلبال والتالل.
ونقلت وكالة االأنباء اأم�س االأربعاء 

»خ������ط������اب ي����ل����ي����ق ب�����رج�����ل دول������ة 
ال�سحافة  ح����ّي����ت  حقيقي”, 
االيطالية التي اعتادت اأكرث على 
لالئتالف  واجهة  جمرد  اعتباره 
���س��ك ان ه���ذا هو  ال�����س��ع��ب��وي. وال 
كونتي,  ج��وزي��ب��ي  حت�����والت  اأه�����م 
الذي ظل م�ستقبله معّلقا عندما 
اأدى اليمني مع وزرائ��ه اجل��دد يف 

5 �سبتمر 2019.
وكان اخلوف من خ�سارة انتخابات 
اأدى  ق��د  الأوان��ه��ا,  �سابقة  برملانية 
اإىل تخفيف الكراهية بني اأ�سر�س 
ال�سيا�سي  امل�������س���ه���د  يف  ع����دوي����ن 
5 جن����وم  ح�����رك�����ة  االإي��������ط��������ايل: 

واحلزب الدميقراطي.
خالفاتهما  ي���ن���ه���ي  مل  حت����ال����ف 
ال����ع����دي����دة. ف���م���ن ت��ق��ل��ي�����س عدد 

االأزم������������ات  اإىل  ال�����رمل�����ان�����ي�����ني, 
بدًء  حلها,  يجب  التي  ال�سناعية 
اأو م�سانع  األ��ي��ط��ال��ي��ا  ���س��رك��ة  م��ن 
مب�ساريع  م����روراً  اإي��ل��ف��ا,  ال�سلب 
واإلغاء  ال��ك��رى,  التحتية  البنية 
لعائلة  ال�سريعة  الطرق  امتيازات 
بينيتون ... مل تكن عوامل التوتر 

قليلة.

�أزمة كوفيد -19
 غريت كل �صيء

توقف   2020 ع�����ام  ب����داي����ة  يف 
اجل��م��ي��ع ع���ن اح��ت�����س��اب ق���رارات���ه 
املتبقية.  اأي��ام��ه  لتقدير  امل��وؤج��ل��ة 
ك������ان ذل������ك ق���ب���ل ال�����وب�����اء ال�����ذي 
 30 من  اعتباًرا  اإيطاليا.  عرفته 
من  حالتني  اأول  اإدراج  مت  يناير, 

حاالت االإ�سابة بفريو�س كورونا, 
البوؤرة  اجل��زي��رة  �سبه  واأ���س��ب��ح��ت 
الرئي�سية للوباء يف اأوروبا, واتخذ 
التدابري  اأك����رث  ك��ون��ت��ي  ج��وزي��ب��ي 
ادت  �سحية  اأزم��ة  لوقف  �سرامة 

بحياة 35 األف �سخ�س.
ك���ان���ت امل���را����س���ي���م ال�����وزاري�����ة غري 
احلجر  اإج����راءات  الإدارة  ال��ع��ادي��ة 
ال�����س��ح��ي وت��ع��ب��ئ��ة م���ا ي�����س��ل اإىل 
100 مليار يورو لدعم ال�سركات, 
لالإيطاليني  ب��ان��ت��ظ��ام  ت��ع��ر���س 
وحتّول  الر�سمية,  اخلطب  خالل 
الذي قدم نف�سه على اأنه “حمامي 

ال�سعب” اإىل “اأبو االأمة«.

رغبة للبقاء يف �ل�صلطة
هذه ال�سعبية القيا�سية, حتى وان 

تغّذي  راهنا,  التاآكل  اآخ��ذة يف  هي 
لتاأ�سي�س  ميوله  حول  اأ�سئلة  االآن 
حزب �سيا�سي �سخ�سي, علما انه ال 
يخفي رغبته يف البقاء يف من�سبه 
االقت�ساد”  ب��ن��اء  “اإعادة  لتنفيذ 
بن�سبة  رك������ود  ����س���ي���دم���ره  ال������ذي 
اقت�ساد  ال���ع���ام.  ه���ذا  ب��امل��ائ��ة   10
على  االعتماد  على  ق��ادرا  �سيكون 
االأوروبية  التعايف  خطة  م�ساعدة 
امل�ستفيد  اإي��ط��ال��ي��ا  �ستكون  ال��ت��ي 
الرئي�سي منها... وهذا جناح يعود 

اإىل جوزيبي كونتي.
ل��ك��ن اح��ت��م��ال ت���وزي���ع م��ث��ل هذه 
اإىل  “العودة  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل����وارد, 
الوباء,  بعد  الطبيعي”  ال��و���س��ع 
ا�ستقرار  ع������دم  ����س���ب���ح  ي�����ث�����ريان 
���س��ي��ا���س��ي. وُي���ذك���ر ب��ان��ت��ظ��ام ا�سم 

حكومة  ل���ق���ي���ادة  دراج������ي  م���اري���و 
كونتي,  ج���وزي���ب���ي  وق�����ال  ف��ن��ي��ة. 
ال�سائعات,  ه��ذه  ع��ن  �سئل  عندما 
اأن احلاكم ال�سابق للبنك املركزي 
ويريد  للغاية,  “متعب  االأوروب���ي 
ق�����س��ط��ا ك��ب��ريا م���ن ال���راح���ة, لقد 
اقرتحته  عندما  ب��ذل��ك  اأخ���رين 

لقيادة املفو�سية االأوروبية«.
ويعلن كونتي اإنه يف�سل الرتكيز 
ع����ل����ى و������س�����ع خ����ط����ة االإن����ع����ا�����س 
االإيطالية لتقدميها اإىل بروك�سل 
مهمة  وك���ان���ت  اأك���ت���وب���ر.   15 يف 
عام  قبل  الثانية  كونتي  حكومة 
اإيطاليا  اإع�����ادة  يف  تتمثل  ف��ق��ط, 
طريق  اإىل  ب����ال����رك����ود  امل�����ه�����ددة 

النمو... مهمة مل تتغري.
عن ليزكو

عن كيم قوله اأمام جلنة عليا يف 
اإن  احلاكم  الكوري  العمال  حزب 
ال�سلطات على  اأج��رت  االأ���س��رار 
“تغيري اجتاه ن�سالنا بعد درا�سة 
اجلارية  العام  نهاية  ملهام  �ساملة 
الوكالة  ت���ق���دم  ومل  بالفعل”. 

تفا�سيل حمددة.
وك��������ان ك���ي���م اأم��������ر االأح���������د 12 
احلاكم  ح���زب���ه  يف  ع�����س��و  األ������ف 
مب�ساعدة  يان�����غ  بيون�����غ  ومقره 
التعايف  على  ريفيتني  مقاطعتني 
من االأ�سرار الناجمة عن اإع�سار 

�سديد.
من  م����ف����ت����وح����ة  ر������س�����ال�����ة  ويف 
ال���ي���د موجهة  ب��خ��ط  ���س��ف��ح��ت��ني 
اإىل اأع�ساء حزب العمال احلاكم, 

اأعلن كيم اأنه �سيتم اإر�سال هوؤالء 
ال�سمايل  هامغيونغ  اإقليمي  اإىل 
االإع�سار  دم���ر  ح��ي��ث  واجل��ن��وب��ي 
املياه  م��اي�����س��اك م���ن���ازل وغ���م���رت 
العامة  امل�����ب�����اين  م�����ن  ال����ع����دي����د 

واالأرا�سي الزراعية
العمليات  يف  امل�ساركة  كلفوا  وقد 
مل�ساعدة هذه املنطقة على التعايف 

من االأ�سرار.
من  العا�سر  حتى  اأمهلهم  وق��د   
الذكرى  ي����وم  ت�����س��ري��ن/اأك��ت��وب��ر 
لتاأ�سي�س  وال�����س��ب��ع��ني  اخل��ام�����س��ة 

احلزب العمال احلاكم.
و�سدد كيم جم��ددا االأرب��ع��اء على 
التعايف  ج��ه��ود  ا�ستكمال  اأه��م��ي��ة 

قبل االحتفاالت.

ال�سلطات من قبل بفتح  ووع��دت 
م�ست�سفى بيونغ يانغ العام الذي 
ح���ال���ي���ا, يف ذلك  ت�����س��ي��ي��ده  ي���ت���م 
املوعد. كما ذكرت و�سائل االإعالم 
جارية  اال�ستعدادات  اأّن  الر�سمي 

لعر�س ع�سكري حمتمل.
ومل يت�سح ما اإذا كان “التغيري” 
ال����ذي ذك����ره ك��ي��م ي�����س��ري اإىل اأي 

منهما.
ق���ال االأ���س��ت��اذ يف ج��ام��ع��ة اإي����وا يف 
اإي�����س��ل��ي اإّن  ���س��ي��ول ل��ي��ف اإري������ك 
االإع�سار  �سببها  ال��ت��ي  االأ����س���رار 
ت�����س��ك��ل اخ���ت���ب���ارا ل���ق���درة وم����وارد 

نظام كيم. 
ال�سيا�سية  “املخاطر  اأن  واأ�ساف 
التي يتعر�س لها كيم اأذا ف�سل يف 

اإعادة االإعمار املوعودة قد  تنفيذ 
ت��ك��ون حم����دودة, ل��ك��ن ت��راك��م��ا يف 
�سيجهد  االقت�سادية  االإخفاقات 

نظامه«.
ال�سمالية  كوريا  �س���لطات  وكانت 
تعه�������دت قب������ل اأيام باإنزال عقاب 
حمليني  مب�������س���وؤول���ني  ���س��������������دي��د 
حماي�ة  يف  اأخ��ف��ق��وا  اإنه�����م  ق��ال��ت 
ت�سبب  اإع�������س���ار  م���ن  م���واط���ن���ني 
وع�سرات  خطرية”  ب”بحادثة 
االإ�سابات, ح�سبما اأوردت �سحيفة 
ال��ت��ي ن�سرت  احل����زب احل��اك��������������������م 
يف  باملي������اه  غ���ارق  ل�����س��ارع  ���س��وار 
مبحافظة  وون�سان,  ومرفاأ  بلدة 

كانغون.
وذكرت �سحيفة رودونغ �سينمون 
ال�سلطات  اأن  ال�سبت  الر�سمية 
ق������ررت م��ع��اق��ب��ة امل�������س���وؤول���ني يف 
لت�سببهم  وامل���ح���اف���ظ���ة  امل���دي���ن���ة 
عنها  جن���م  خ��ط��رية  “حادثة  يف 

ع�سرات االإ�سابات«.
ومل يذكر التقرير عدد اجلرحى 

اأو املفقودين اأو القتلى.
الفقري  االآ�سيوي  البلد  ويخ�سع 
االأمم  م����ن  م���ت���ع���ددة  ل���ع���ق���وب���ات 
برناجميه  خلفية  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
النووي والبال�ستية, ما يحد من 
بنيته  اأك��رث على تطوير  ق��درات��ه 

التحتية املتهالكة.
وع����������ادة م�����ا ت�������س���ب���ب ال�����ك�����وارث 
الطبيعية اأ�سرارا بالغة يف االأرواح 
ال�سمالية.  ك��وري��ا  يف  واملمتلكات 
ففي 2016, لقي ما ال يقل عن 
يف  حتفهم  �سماليا  ك��وري��ا   138
ال�سيول,  فيها  ت�سببت  في�سانات 

وفًقا لالأمم املتحدة.
 

بعد عام من حتالفه مع 5 جنوم:

اإيطاليا: جوزيبي كونتي رقم �شعب يف اللعبة ال�شيا�شية
�لذي قدم نف�صه لالإيطاليني على �أنه »حمامي �ل�صعب« حتول �إىل »�أبو �لأمة«

ج�شرا واألفي منزل دّمرت جراء اإع�شار كوريا ال�شمالية   59

••  الفجر –خرية ال�شيباين
�أكرث  يف  كونتي  جوزيبي  �نخرط  فقط,  عــام  قبل 
عام  وبعد  كال�صيكية.  �لإيطالية  �لتحول  عمليات 
جنوم,   5 وحركة  �لر�بطة  بني  حتالف  ر�أ�ــض  على 
 5 �لدميقر�طي وحركة  �لتحالف بني �حلزب  �أن�صاأ 

جنوم. 
يد  يف  متحركة”  “دمية  �أنه  على  �لآن  حتى  ُيقّدم 
�ل�صيوخ  جمل�ض  �أمام  جتّر�  �نه  �ل  �صالفيني,  ماتيو 
على جلد “�لرجل �لقوي” �لذي كان يحلم �ن باأخذ 

مكانه يف ق�صر �صيغي.

متثلت مهّمة حكومته الثانية يف اإعادة اإيطاليا اإىل طريق النمو... ومل تتغرّي املهّمة
ال يخفي رغبته يف البقاء يف من�شبه واأ�ش�ئلة ح�ول نيته تاأ�شي�ش حزب �شيا�شي �شخ�شي

كونتي من دمية 
اىل العب رئي�سي

حرائق تلتهم م�شاحات وا�شعة من الغابات يف �شوريا 
 •• دم�شق-اأ ف ب

الغابات  من  وا�سعة  م�ساحات  اأي��ام  منذ  حرائق  تلتهُم 
واملناطق احلرجية يف و�سط �سوريا وغربها, بينما تبذل 
فرق االإطفاء واجلي�س ال�سوري جهوداً حثيثة لتطويقها 
ومنع و�سولها اإىل املنازل, وفق ما اأفاد م�سوؤول حملي 

وكالة فران�س بر�س.
اإي��ران��ي��ة حتمل نحو  االأرب��ع��اء ط��ائ��رة  اأم�����س  وان�سمت 
ال�سوري,  اجل��ي�����س  ح���وام���ات  اإىل  امل��ي��اه  م��ن  ط��ن��اً   40
الكبرية  اإخماد احلرائق  االأوىل يف  للمرة  ت�سارك  التي 
االأنباء  وكالة  ذك��رت  ما  وف��ق  وع��رة,  يف مناطق جبلية 
�سغرية  حرائق  اخلمي�س  واندلعت  )�سانا(.  الر�سمية 
يف مناطق متفرقة يف اأرياف حماة والالذقية املتداخلة 
جغرافياً, ما لبثت اأن حتولت اإىل حرائق �سخمة �ساهم 
ارتفاع درجات احلرارة و�سرعة الرياح بزيادة انت�سارها 
خالل  الر�سمي  التلفزيون  وب��ّث  وا�سعة.  م�ساحات  يف 
النريان  األ�سنة  تظهر  م�ساهد  املا�سية  القليلة  االأي���ام 
م�ساحات  حولت  والتي  واالأح���راج,  الغابات  يف  املندلعة 

كبرية من االأ�سجار اإىل رم��اد. وقال مدير االأح��راج يف 
“مّت  بر�س  لوكالة فران�س  الزراعة ح�سان فار�س  وزارة 
حرائق  على  وال�سيطرة  احل��رائ��ق  م��ن  العديد  اإخ��م��اد 
ريف  يف  م�ستعلة  ال���ن���ريان  ت����زال  ال  ب��ي��ن��م��ا  اأخرى”, 
يف  اخمادها  يتم  اأن  واأم��ل  الغربي.  اجلنوبي  الالذقية 

ال�ساعات املقبلة بعد تدخل مروحيات اجلي�س.
وقّدر حمافظ حماة حمّمد احلّزوري امل�ساحات املزروعة 

املت�سررة يف ريف حماة بنحو ثمانية اآالف دومن.
ومل ي�سدر حتى االآن اأي تقدير ر�سمي ملجمل امل�ساحات 
التي اأتت عليها النريان. ومل توقع النريان اأي اإ�سابات 

يف �سفوف ال�سكان.
فرق  ت��واج��ه  “�سعوبات  ع��ن  ال��زراع��ة  وزارة  وحت��دث��ت 
�سيارات  متكن  وع���دم  املنطقة  وع���ورة  ب�سبب  االإط��ف��اء 
االإط��ف��اء م��ن ال��و���س��ول اإىل اأم��اك��ن احل��رائ��ق املرتفعة 
مواقع  على  و�سحافيون  نا�سطون  وت���داول  ب�سرعة«. 
وم��ق��اط��ع فيديو تظهر  ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ���س��وراً 
حترتق”  “قلوبنا  ب��و���س��م��ي  م��رف��ق��ة  حم��رتق��ة  غ��اب��ات 

و”�سوريا حترتق«.
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عربي ودويل

االإطالق  على  م�ستوياتها  اأدن��ى  اإىل  ال�سغار  االأط��ف��ال  وفيات  تراجعت   
كوفيد- وب��اء  ب�سبب  �س  يقَوّ قد  التقّدم  ه��ذا  اأن  غري   ,2019 العام  يف 

ال�سحية, بح�سب  الرعاية  انتفاعهم من خدمات  دون  الذي يحول   19
اخلام�سة  دون  االأط��ف��ال  وفيات  جمموع  وبلغ  املتحدة.  االأمم  ح��ّذرت  ما 
5,2 ماليني حالة, يف  2019, مع  �سنة  له  “اأدنى م�ستوى  العمر  من 
بح�سب بيان م�سرتك لعّدة وكاالت  مقابل 12,5 مليونا �سنة 1990”, 
اأممية, من بينها اليوني�سف )منظمة االأمم املتحدة للطفولة( ومنظمة 
ال�سحة العاملية. وجاء يف البيان “خالل ال�سنوات الثالثني االأخرية, اأّدت 
االإجراءات ال�سحية املعتمدة لدرء اأو عالج اأ�سباب وفيات االأطفال, مثل 
ال��والدة وم�ساعفات الوالدة  ال��والدة ال�سابقة الأوانها ونق�س الوزن عند 
حمالت  اإىل  باالإ�سافة  و�سواها,  واملالريا  واالإ�سهال  الرئوي  وااللتهاب 
التح�سني دورا مهما يف اإنقاذ ماليني االأرواح«. غري اأن وباء كوفيد-19 
يهّدد بتقوي�س هذه اجلهود, اإذ “ُعّلقت االإجراءات ال�سحية املوّجهة اإىل 
االأطفال اأو االأمهات ب�سبب نق�س يف املوارد اأو خماوف من انتقال عدوى 
بح�سب البيان. واأظهرت درا�سة اأجرتها  الوباء, وذلك يف العامل باأ�سره”, 
اليوني�سف يف 77 بلدا اأن 68 % من هذه الدول عانت من هذا الو�سع 
مديرة  وقالت  لالأطفال.  الطبية  وال��زي��ارات  التلقيح  برامج  تعليق  مع 
اليوني�سف هرنييتا فور يف البيان اإن “االأ�سرة الدولية اأحرزت تقدما جّد 
اأ�سباب وفيات االأطفال التي ميكن تفاديها بحيث  كبري يف الق�ساء على 

اأنه من املوؤ�سف اأن يوّجه وباء كوفيد-19 �سربة قا�سمة لها«.

فيلم  يف  االأوىل,  للمرة  ماد�سن  بيرت  ال��دمن��ارك��ي  امل��خ��رتع  اع��رتف 
كيم  ال�����س��وي��دي��ة  ال�سحافية  بقتل  االأرب���ع���اء  اأم�����س  ع��ر���س  وث��ائ��ق��ي 
عليه  وُحِكم  بها  دي��ن  التي  وه��ي اجلرمية  ف��ال على منت غوا�سته, 
التا�سعة  ال��ب��ال��غ  امل��خ��رتع  واأج����اب  ب�سببها.  احل��ي��اة  م��دى  بال�سجن 
كان  اإذا  عما  الوثائقي  يف  ال�سحايف  ���س��وؤال  عن  ب�”نعم”  واالأرب��ع��ني 
قتل ال�سحافية. واأ�ساف ماد�سن الذي ُحِكم عليه بال�سجن املوؤبد عن 

�سابق ت�سور وت�سميم “ال يوجد �سوى مذنب واحد هو اأنا«.
“نوتولو�س”  غوا�سة  اإىل  �سعدت  الثالثينية  ال�سحافية  وك��ان��ت 
الغوا�سة  2017 مع �ساحب هذه  اآب/اأغ�سط�س  العا�سر من  م�ساء 
وخمرتعها بيرت ماد�سن. وكانت تعتزم كتابة مقال عن هذا املهند�س 
الع�سامي املهوو�س بخو�س غمار البحر والف�ساء. واأبلغ �سديق كيم 
البحر,  يف  جثتها  على  الحقاً  وعرث  اختفائها,  عن  نف�سها  الليلة  يف 
اآب/ م��ن  العا�سر  م��ن  “اعتباراً  م��اد���س��ن  وق���ال  االأو����س���ال.  مقّطعة 
وك��ان ماد�سن  ك��ان«.  اأي��اً  )ي���وؤذي(  �سيئاً  اأفعل  2017, مل  اأغ�سط�س 
اعرتف خالل املحاكمة باأنه قّطع جثة كيم ورماها يف بحر البلطيق, 
اإن اعرتاف  ك��ان ج��ّراء ح��ادث. غري  اأن موتها  ك��ان ي�سّر على  لكنه 

ماد�سن اجلديد بقتل كيم ال يزيل الغمو�س كلياً عن اجلرمية.

ترامب يف  دون��ال��د  ال��دف��اع عن  ت��ويل  االأمريكية  العدل  وزارة   طلبت 
ق�سية ق�سائية بني الرئي�س و�سحافية تتهمه باغت�سابها يف ت�سعينات 
القرن املا�سي, يف تدخل جديد ميكن اأن يوؤدي اإىل تاأخري هذا امللف. 
وكانت كاتبة االفتتاحية اإليزابيث جني كارول )76 عاما( ادعت على 
 2019 الثاين/نوفمر  ت�سرين  يف  نيويورك  يف  حمكمة  يف  ترامب 
تاأكيداتها  الكامل”  “بالكذب  و���س��ف  بعدما  بالت�سهري  واتهمته   ,
باأنه اغت�سبها يف غرفة لتبديل املالب�س يف متجر متعدد االأق�سام يف 
نيويورك يف منت�سف الت�سعينات. وقال ترامب يف مقابلة يف حزيران/
الن�ساء  ن��وع  من  “لي�ست  واإنها  يوما  بها  يلتق  مل  اإن��ه   2019 يونيو 
املف�سل” لديه. وكانت ال�سكوى تتبع جمراها منذ ذلك احلني ورف�س 
وهو  لرتامب  ال�سخ�سيني  املحامني  اأح��د  من  طلبا  موؤخرا  القا�سي 
االأمريكية طلبت يف  العدل  وزارة  لكن  الدعوى.  رد  كا�سويتز,  م��ارك 
وثيقة قدمتها اإىل حمكمة الوالية الثالثاء اأن تتوىل الدفاع بدال من 
كا�سويتز معترة اأن “الرئي�س ت�سرف مبوجب مهام من�سبه” عندما 
اأدىل بالت�سريحات التي اعترتها ال�سحافية ت�سهريا. يف الوقت نف�سه 
الفدرالية يف مانهاتن.  املحكمة  الق�سية على  اإحالة  ال��وزارة  , طلبت 
اأن تدخل الوزارة ي�سكل  وو�سفت روبرتا كابالن حمامية ال�سحافية 
الرغم  على  الق�سية  تاأخري  اإىل  �سيوؤدي  ذلك  اإن  وقالت  “�سدمة”. 
من اأنه يتوجب على الرئي�س الذي ياأمل يف اإعادة انتخابه يف ت�سرين 

الثاين/نوفمر اأن “يقدم عينات من احلم�س النووي و�سهادة«.

عوا�شم

باري�س

كوبنهاغن

وا�شنطن

دعوات للتحقيق يف انتهاكات ال�شني احلقوقية 
•• جنيف-اأ ف ب

املتحدة   االأمم  اأخ����رى  وه��ي��ئ��ات  ح��ق��وق��ي��ة  منظمة   300 م��ن  اأك���رث  دع���ت 
اأم�س االأربعاء اإىل اإطالق حتقيق دويل يف انتهاكات بكني يف جمال حقوق 
اإىل االأمني العام  ب�”اإجراء حا�سم«. ويف خطاب مفتوح  االإن�سان, مطالبني 
لالأمم املتحدة انطونيو غوتريي�س, دعت املفو�سة ال�ساحية لالأمم املتحدة 
حلقوق االإن�سان مي�سيل با�سليه و321 منظمة حقوقية لتدقيق دويل يف 

ال�سينية«. احلكومة  بها  تقوم  التي  احلقوقية  “االنتهاكات 
على  املوقعني  اأح��د  الدولية  العفو  منظمة  من  روزي��ن��زوي��غ  جو�سوا  وق��ال 
ال�سكوت  الدولية  االأ���س��رة  بو�سع  يعد  “مل  اإّن  م�سرتك  بيان  يف  اخل��ط��اب, 
وال�سماح لل�سلطات ال�سينية بالدو�س على حقوق االإن�سان داخليا وخارجيا«. 
غري  دع��وة  اإىل  احلكومية  غري  احلقوقية  املنظمات  اأ���س��ارت  خطابها,  ويف 
م�سبوقة يف حزيران/يونيو من ع�سرات من خراء االأمم املتحدة امل�ستقلني 
ملواجهة قمع  االإن�سان  اج��راءات عاجلة من قبل جمل�س حقوق  اتخاذ  اإىل 
انتهاكات  اإىل  حزيران/يونيو  بيان  واأ���س��ار  ال�سني.  يف  االأ�سا�سية  احلقوق 
اإقليم �سينجيانغ  حقوقية يف هونغ كونغ واإقليم التيبت و�سد االأويغور يف 
�سياق معاجلة جائحة كوفيد- اأ�سا�سية يف  اإىل حجب معلومات  باالإ�سافة 
19 و�سد املدافعني عن حقوق االإن�سان وال�سحافيني واملحامني ومعار�سي 
احلكومة يف ارجاء البالد. واالربعاء, اأعربت املنظمات احلقوقية عن بالغ 

قلقها حيال “اأثر االنتهاكات احلقوقية ال�سينية على النطاق العاملي«.
االأكادميية  احل��ري��ة  ال�سني  قمع  ع��ن  تتحدث  معلومات  اإىل  اأ���س��اروا  كما 
مواطنني يف  بحق  العن�سرية  ب�”املعاملة  ون��ددوا  العامل,  دول  عدد من  يف 

ال�سني اأو ممثلي الدولة ال�سينية يف اأجزاء اأخرى من العامل«.

بعد �لعقوبات على وزيرين لبنانيني �صابقني

الواليات املتحدة تخنق ال�شريكني حزب اهلل واأمل

اأبو الغيط : املنطقة العربية تعي�ش اأزمات متالحقة تتطلب العمل امل�شرتك ملواجهتها 
•• القاهرة -وام:

العام  االأم���ني  الغيط  اأب���و  اأح��م��د  اأك���د 
املنطقة  اأن  العربية  ال���دول  جلامعة 
العربية والعامل يعي�س على وقع اأزمات 
ا�ستثنائية  حل��ظ��ات  مت��ث��ل  متالحقة 
االإن�ساين  التعاطف  عمق  عن  كا�سفة 
على  وقدرتهم  وال�سعوب,  الب�سر  بني 

العمل معا ملواجهة حتد م�سرتك.
ك��ل��م��ت��ه خ���الل اجلل�سة  ذل���ك يف  ج���اء 
ملجل�س   145 ل���ل���دورة  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
امل�ستوى  ع���ل���ى  ال���ع���رب���ي���ة  اجل���ام���ع���ة 
الوزاري التي عقدت ام�س عر تقنية 

الفيديو كونفرن�س.
امل�ساعدات  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  لفت  و 
ال�سودان  على  تتدفق  ال��ت��ي  العربية 
ملواجهة حمنة الفي�سان وما ولده من 
معاناة غري م�سبوقة ومن قبلها لبنان 
يف مواجهة كارثة انفجار مرفاأ بريوت 
 .. م��وؤمل��ة  خ�سائر  م��ن  �سحبه  م��ا  بكل 
اأهمية اجلهد االإغاثي العربي  موؤكدا 
كونه  ال���ك���وارث,  ه��ذه  م��ع  التعامل  يف 
العربي  الت�سامن  على  مهما  عنوانا 

والعاطفة امل�سرتكة بني ال�سعوب.
و قال اإن جائحة كورونا التي يواجهها 
ال���ع���امل ن��ت��ج��ت ع��ن��ه��ا اآث�����ار ل���ن تكون 
اإىل  منوها   .. عنها  مب��ن��اأى  دول���ة  اأي 
ا�ستثنائية  ب��ل��ح��ظ��ة  مي���ر  ال���ع���امل  اأن 
عملية  وث��م��ة  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  �ساغطة 

جارية ملراجعة ممار�سات م�ستقرة.
و اأ�ساف :” نعرف يقينا اأنه ال توجد 

اال�ستجابة  ق��ادرة مبفردها على  دولة 
الأزمة بهذا القدر من ال�سدة واالت�ساع 
قدر  اإىل  العربية  ال���دول  �ستحتاج   ..
اإىل  و  ال��ت��ع��اون  و  الت�ساند  م��ن  اأك���ر 
ال�سيا�سات  تن�سيق  من  اأعلى  م�ستوى 
عبور  اأج��ل  من  امل�ستقبلية  اخلطط  و 
بتداعياتها  ال�����س��ع��ب��ة  امل��رح��ل��ة  ه����ذه 
العميقة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 

واملمتدة ».
منظومة  اأن  اإىل  الغيط  اأب���و  اأ���س��ار  و 
تكن  امل�������س���رتك مل  ال���ع���رب���ي  ال���ع���م���ل 
ب��ع��ي��دة ب�����اأي ح����ال ع���ن ه����ذه االأزم�����ة 
االأمانة  اأط��ل��ق��ت  ف��ق��د  امل�سبوقة  غ��ري 
املجل�س  لها  ا�ستجاب  م��ب��ادرة  العامة 
م�سكورا,  االج��ت��م��اع��ي  االق���ت�������س���ادي 
واأ�سدر بيانا هاما يف مايو حول كيفية 
ف��ريو���س كورونا  ت��داع��ي��ات  م��واج��ه��ة 
العربية,وخرج  ال�����دول  يف  امل�����س��ت��ج��د 
ب��ع��دد م��ن ال��ت��و���س��ي��ات رمب���ا ك���ان من 
اأه��م��ه��ا دار����س���ة اإن�����س��اء م��ر���س��د عربي 
الوبائية  االأم��را���س  وتر�سد  ملراقبة 
الناجتة  اأو  للحدود  العابرة  امل�ستجدة 

عن الكوارث الطبيعية واالأزمات .
الفل�سطينية  الق�سية  اإن   “ ق���ال:  و 
كانت, وال تزال, و�ستظل , حمل اإجماع 
الغاية  ب��اأن  ثقته  عن  معربا   .. عربي 
كافة,  العربية  دولنا  اإليه  ت�سعى  التي 
ومن دون ا�ستثناء, هي اإنهاء االحتالل 
امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  واإقامة 
ع��ل��ى ح����دود ال���راب���ع م��ن ي��ون��ي��و 67, 

وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.

التي  ال�������س���الم  خ���ط���ة  اأن  اأو������س�����ح  و 
العربية  ال�����س��الم  م���ب���ادرة  ت�سمنتها 
واعتمدتها القمة العربية يف 2002, 
ال تزال هي اخلطة االأ�سا�س واملنطلق 
املتفق عليه عربيا لتحقيق �سالم دائم 

وعادل و�سامل بني العرب واإ�سرائيل.
ال�������س���الم هو  اأن  ال��غ��ي��ط  اأب�����و  اأك�����د  و 
اخل���ي���ار اال���س��رتات��ي��ج��ي ل��ل��ع��رب منذ 
1996,مو�سحا  يف  العربية  القمة 
ال�سعوب  ت��ف��ه��م��ه  ال�����ذي  ال�����س��الم  اأن 
العربية وتقبل به لن يتحقق ب�سورة 

كاملة و �ساملة قبل اأن يح�سل ال�سعب 
الفل�سطيني على حقوقه امل�سروعة.

و نوه اإىل رف�س هذا املجل�س يف اأبريل 
 .. االإ�سرائيلية  ال�سم  خطة  امل��ا���س��ي 
الكامل  الرف�س  امل��ق��ام  ه��ذا  وج��دد يف 
لهذه اخلطط جملة وتف�سيال جزئيا 
اال�ستقبال..  يف  اأو  احل���ال  يف  كليا  اأو 
و اأك����د احل���ق ال�����س��ي��ادي ل��ك��ل دول����ة يف 
مبا�سرة �سيا�ستها اخلارجية بال�سورة 
التي تراها و هو حق لها ال جدال فيه 
�سهدت  املا�سية  ال��ف��رتة  اإن  ق��ال  و   .«

التنمر و العداء من  تنامي حالة من 
املنطقة  ح��ي��ال  اإقليمية  ق���وى  ج��ان��ب 
ال��ع��رب��ي��ة وت�����س��اع��دت ال���ت���دخ���الت يف 
���س��ئ��ون ال������دول ال��ع��رب��ي��ة م���ن جانب 
وتركيا..  اإي���ران  هما  جارتني  دولتني 
واأدان جميع هذه التدخالت ورف�سها 

على طول اخلط .
الغيط  اأب��و  ق��ال  و فيما يتعلق برتكيا 
اإنها ا�ستمرت يف احتالل اأجزاء وا�سعة 
وبا�سرت  ال�������س���وري���ة,  االأرا�����س����ي  م���ن 
العراقية  االأرا����س���ي  على  اع��ت��داءات��ه��ا 

وموؤخرا, انغم�ست اأنقرة يف احلرب يف 
ليبيا بالتدخل الع�سكري املبا�سر.

و حول الو�سع يف ليبيا اأ�ساف : “ نتابع 
الو�سع يف ليبيا بقلق بالغ .. ويحدونا 
اإىل  ت��ت��و���س��ل االأط�����راف  اأن  االأم����ل يف 
اتفاق دائم و�سامل لوقف اإطالق النار 
توطئة للتو�سل لت�سوية �سلمية وطنية 
جامعة “ مثمنا اجلهود التي تقوم بها 
دول عربية من اأجل الو�سول لت�سوية 

لالأزمة توقف نزيف الدم ».
و اأع��رب عن دعم اجلامعة ملا تقوم به 
احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة م��ن اأج���ل تعزيز 
الوطنية  ووح����دت����ه  ال����ع����راق  ����س���ي���ادة 
يف م��واج��ه��ة ك��ل ال��ق��وى ال��ت��ي تهدف 
للنيل من هذه ال�سيادة اأو تهديد تلك 
بالنجاح  الوحدة.. وعر عن متنياته 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اجل���دي���دة بعد 
االأزم���ة اخلطرية  ت�سكيلها, يف جت��اوز 

التي متر بها البالد.
و اأك�����د دع����م اجل���ام���ع���ة ل���ل�������س���ودان يف 
املرحلة  ا����س���ت���ح���ق���اق���ات  ا����س���ت���ك���م���ال 
االن��ت��ق��ال��ي��ة وال��ع��ب��ور ب��ال��ب��الد اإىل بر 
اتفاقات  ب��ا���س��ت��ك��م��ال  م��رح��ب��ا  االأم�����ان 

ال�سالم موؤخرا.
اإىل  الغيط  اأب��و  اأ�سار  كلمته  ختام  ويف 
للجامعة حيث مل  امل��ايل  الو�سع  دق��ة 
لهذا  امل�����س��اه��م��ات  ���س��داد  ن�سبة  ت�����س��ل 
%35 وهو ما ي�سع  اإىل  العام �سوى 
�سغوطا كبرية على املنظمة .. معربا 
ال�سداد  ن�سب  ت�ستكمل  فياأن  اأمله  عن 

قبل نهاية العام.

نتانياهو يعتذر على مقتل عربي اإ�شرائيلي خطاأ 

•• عوا�شم-وكاالت

اأك��������د رئ����ي���������س جم���ل�������س ال����������وزراء 
اأم�س  مدبويل  م�سطفى  امل�سري, 
الكامل  م�����س��ر  ت�����س��ام��ن  االأرب���ع���اء 
قيادة وحكومة و�سعبا مع ال�سودان 
يف اأزم��ت��ه احل��ال��ي��ة, ال��ت��ي مي��ر بها 
التي  وال�سيول  الفي�سانات  ب�سبب 
بالبالد  ع����دة  م��ن��اط��ق  اج���ت���اح���ت 

خالل االأيام املا�سية.
واأ�سار مدبويل يف م�ستهل اجتماع 
امل�������س���ري اإىل  ال����������وزراء  جم���ل�������س 
الفتاح  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س  ت��ك��ل��ي��ف��ات 
ال�سي�سي يف هذا ال�ساأن بتوجيه كل 
ال�سودان  يف  لالأ�سقاء  الدعم  �سبل 
بني  بالتن�سيق  وذل��ك  ال��ف��ور,  على 

الوزارات املعنية, وعلى راأ�سها وزارة 
الدفاع واالإنتاج احلربي.

اإىل  امل�سري  ال����وزراء  رئي�س  ون���ّوه 
اأنه مت مّد ج�سر جوي مع ال�سودان, 
امل�ستلزمات  كافة  توفري  اأج��ل  من 
ك������ل م������ن ج���ن���وب  امل���خ���ت���ل���ف���ة يف 
ال�������س���ودان وال�������س���ودان, م��ع��ل��ن��ا عن 
ال�سودانيني  مع  الكامل  الت�سامن 
هذه  يتخطى  ح��ت��ى  وم�����س��ان��دت��ه��م 

املحنة ب�سالم.
وزارة  اأع��ل��ن��ت  ال�����س��ي��اق,  ذات  ويف 
ح�سيلة  اأن  ال�سودانية  الداخلية 
اإىل  ارت��ف��ع��ت  الفي�سانات  �سحايا 
عالوة  جريحا  و50  قتلى   103
األف   27 اأك����رث م���ن  ان��ه��ي��ار  ع��ل��ى 
 42 واأك��رث من  كلي,  ب�سكل  منزل 

األف منزل ب�سكل جزئي.
ال�سودانية  الداخلية  بيان  واأ���س��ار 
تركزت  االأ�����س����رار  م��ع��ظ��م  اأن  اإىل 
واخلرطوم  ال��ق�����س��ارف  والي���ات  يف 
النيل  ون����ه����ر  ك�����ردف�����ان  و����س���م���ال 
االأبي�س  والنيل  ك��ردف��ان  وج��ن��وب 

و�سمال دارفور.
وكانت احلكومة ال�سودانية اأعلنت, 
اجل��م��ع��ة, ح��ال��ة ال���ط���وارئ مل���دة 3 
باأكملها  ال���ب���الد  م��ع��ت��رة  اأ���س��ه��ر, 
خ�سو�سا  كوارث”,  “منطقة 
النيل  نهر  من�سوب  �سجل  اأن  بعد 
اأعلى  واالأب��ي�����س  االأزرق  والنيلني 
م�ستوى منذ اأكرث من 100 عام, 
لت�سمل  الفي�سانات  رقعة  وات�سعت 

16 من واليات البالد ال�18.

النقب )جنوب( لهدم  البدوية يف �سحراء  اأم احلريان  قريته 
عدد من املنازل كونها مبنية بدون ترخي�س.

اإّن اأبو القيعان “اإرهابي” واإّنها اأردته  ويومها قالت ال�سرطة 
اأ�سفر عن مقتل  قتياًل بعدما ده�س ع��دداً من عنا�سرها مّما 
اأحدهم, لكّن هذه الرواية دح�سها يف حينه �سّكان ونا�سطون 
فقد  واأّن���ه  ببطء  �سيارته  يقود  ك��ان  املدر�سة  اأ�ستاذ  اأن  اأّك���دوا 
ال�سيطرة عليها وده�س ال�سرطي بعد اأن اأطلقت ال�سرطة النار 

عليه.
لكن م�ساء االثنني, ن�سر ال�سحايف يف القناة 12 يف التلفزيون 
االإ�سرائيلي اآميت �سيغال وثائق اأظهرت اأّن ال�سرطة اأجرت يف 
حينه حتقيقاً داخلياً اأثبت اأّن مقتل اأبو القيعان جنم عن خطاأ 

فادح ارتكبه عنا�سر ال�سرطة واأّن قائد ال�سرطة يف حينه روين 
ال�سيخ اآثر عدم ن�سر احلقيقة واالإبقاء على الرواية التي تّتهم 
اأبو القيعان باالإرهاب. ون�سر �سيغال ر�سالة اأر�سلها عر الريد 
االإلكرتوين اأحد املّدعني العام اآنذاك ويدعى �ساي نيت�سان اإىل 

حمّققي ال�سرطة يوؤّيد فيها موقف ال�سيخ.
ارتاأى عدم ك�سف احلقيقة  نيت�سان  فاإّن  الر�سالة  لهذه  ووفقاً 
مكتب  مهاجمة  يريدون  الذين  الأولئك  اأدوات  اإعطاء  “لعدم 
كان  ال��ذي  ماندلبليت,  اأفيخاي  االإ�سرائيلي  العام”  امل��ّدع��ي 
يحّقق يومها يف ق�سايا ف�ساد تتعّلق بنتانياهو. وانتهى حتقيق 
ال��ث��اين/ ت�سرين  يف  ر�سمياً  نتانياهو  اّت��ه��ام  اإىل  ماندلبليت 
والثالثاء  ف�ساد.  ق�سايا  ثالث  يف  بالتورط   2019 نوفمر 

اأبو  اأّن   2017 يف  له  اأّك���دت  ال�سرطة  اأّن  على  نتانياهو  �سّدد 
القيعان كان اإرهابياً نّفذ هجوماً ب�سيارته مّما اأ�سفر عن مقتل 
ال�سرطي. وقال نتانياهو “لقد قالوا يل اإّنه اإرهابي, وباالأم�س 
اكت�سفنا اأّنه لي�س اإرهابياً بل مّت ت�سنيفه على هذا النحو من 

قبل مّدعني عاّمني و�سرطيني �سعوا للت�سرّت على اأنف�سهم«.
وحيد  لهدف  اإرهابي  باأّنه  الرجل  هذا  و�سفوا  “لقد  واأ�ساف 
بذلك  م�سّوباً  ال�سرطة”,  حما�سبة  دون  احل���وؤول   )...( ه��و 
�سهامه اإىل النيابة العامة وال�سرطة يف حماولة على ما يبدو 
اإليه. و�سارعت وزارة  املوّجهة  الف�ساد  للت�سكيك يف �سّحة تهم 
العدل اإىل الرّد على نتانياهو, وت�سخيف حماولته الربط بني 

براءة اأبو القيعان وتهم الف�ساد املوّجهة اإليه.

•• القد�س-اأ ف ب

اعتذاراً  نتانياهو  بنيامني  االإ�سرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  ق��ّدم 
 2017 مطلع  يف  ال�سرطة  قتلته  اإ�سرائيلي  عربي  اأ�سرة  اإىل 
لظّنها اأّنه “اإرهابي” وعندما اّت�سح لها اأّنها قتلته عن طريق 
اخلطاأ رف�ست اإعالن احلقيقة اإىل اأن ك�سفها بالوثائق حتقيق 
تلفزيوين بّث االثنني. وقال نتانياهو “اأريد اأن اأعتذر الأ�سرة 
القيعان التي ُقتل والدها, وهو مواطن اإ�سرائيلي, بذريعة اأّنه 

كان اإرهابياً يف حني اأّنه مل يكن كذلك«.
ويف 18 كانون الثاين/يناير 2017 ُقتل يعقوب اأبو القيعان 
)50 عاماً( بر�سا�س ال�سرطة االإ�سرائيلية التي دهمت يومها 

•• وا�شنطن-وكاالت

االأمريكية  املتحدة  الواليات  فر�ست 
اللبنانيني  ال��وزي��ري��ن  على  عقوبات 
وزير  خليل  ح�سن  ع��ل��ي  ال�����س��اب��ق��ني, 
ويو�سف  ل�����س��ن��وات,  ال��ع��ام��ة  امل��ال��ي��ة 
فنيانو�س الذي كان وزيراً لالأ�سغال يف 

2016 يف حكومة �سعد احلريري.
يف  االأمريكية  اخل��زان��ة  وزارة  وق��ال��ت 
هذه  اأ���س��ب��اب  فيه  ت�سرح  ال��ت��ي  بيانها 
مع  تعاونا  “الوزيرين  اإن  العقوبات, 
ف�ساد”,  وت��ورط��ا مب��ل��ف��ات  اهلل  ح���زب 
خ���الل  م����ن  “حر�س  ف���ف���ن���ي���ان���و����س 
من�سبه كوزير لالأ�سغال على جتيري 
ل�سركات  اللبنانية  الدولة  مع   عقود 
اأّم��ن عقوداً  كما  اهلل  مرتبطة بحزب 
حكومية مباليني الدوالرات للحزب 
ووفر له وثائق ر�سمية ح�سا�سة خا�سة 
احلكومة  رئ��ي�����س  اغ��ت��ي��ال  مب��ح��ك��م��ة 
رف��ي��ق احلريري”,  ال��راح��ل  االأ���س��ب��ق 
اأم�س  “احلرة”  ذك��ره موقع  ملا  وفقاً 

االأربعاء.

ف�صاد وتخاذل
ورغم اأنها ت�سع حزب اهلل على الئحة 
املتحدة ال  ال��والي��ات  اأن  اإال  االإره���اب, 
ُت�سدر اأي قانون اأو ت�سع عقوبات على 
اأي �سخ�سية �سيا�سية اإال عند تورطها 
االإره������اب بطريقة  دع���م  م��ب��ا���س��رة يف 

وا�سحة وبالتايل فاإن اأي عقوبة ت�سدر, متّر حكماً على 
وزارات الدفاع واخلارجية والعدل واخلزانة.

ظل بري
وُمنذ بداية عمله ال�سيا�سي, تدرج على ح�سن خليل يف 
�سفوف “اأمل” التي يراأ�سها رئي�س جمل�س النواب نبيه 
بري, اإىل اأن حاز على ثقة االأخري, ف�سار رجله االأول يف 

ُكل امللفات احل�سا�سة, وظله الذي ال يفارقه.
حكومة  يف  ال�سحة  وزي���ر  من�سب  �سغل  ال���ذي  وخليل 
بحكومة  اأط���اح���ت  وال��ت��ي   2011 م��ي��ق��ات��ي يف  جن��ي��ب 
املالية  وزارة  عر�س  على  تربع  اآن���ذاك,  احل��ري��ري  �سعد 
احلريري  حكومة  ا�ستقالة  حتى   2014 ُمنذ  العامة 
اإثر �سغط �سعبي نتيجة انتفا�سة 17 اأكتوبر )ت�سرين 

املالية  وزارة  تكر�ست   ,2014 وُمنذ   .2019 االأول( 
للطائفة ال�سيعية, فاأوكل بري ملعاونه ال�سيا�سي, ح�سن 
خليل, املهمة, واالأخري ال يحظى فقط بثقة رئي�سه, بل 
اأي�ساً بثقة حزب اهلل الذي يعتره من اأكرث املوثوقني 
يف حميط رئي�س جمل�س النواب, وفق ما يقوله مقربون 

من رئي�س املجل�س..
يف  املالية  حقيبة  اإب��ق��اء  على  ال�سيعي  الثنائي  وُي�سر   
الظل  وزي���ر  دور  مي��ار���س  خليل  ح�سن  ي���زال  وال  ي���ده 
الوزارة  بخبايا  ع��ارف��ون  ينقل  اإذ  ان�سحابه,  بعد  حتى 
اأنه كان �ساحب الكلمة الف�سل يف وزارة غازي وزنة يف 
عهد حكومة ح�سان دياب, واالأهم من ُكل دور خليل يف 
اأفريقيا وعالقته برجال اأعمال موزعني على دول عدة 

اأمل  حركة  متويل  توؤمن  التي  امل�سالح  و�سبكة  هناك 
واأبعد منها.

اإدراج  اإىل  دفعتها  التي  االأ�سباب  اخلزانة  وزارة  وت�سرح 
“فمن موقعيه  االإره������اب:  ع��ل��ى الئ��ح��ة  ح�����س��ن خ��ل��ي��ل 
علي  ك��ان  العامة,  ولل�سحة  للمالية  وزي���راً  ال�سابقني 
ا�ستفاد منهم  الذي  امل�سوؤولني  ح�سن خليل واح��داً من 
من  دعماً  تلقى  اإذ  مالية,  مكا�سب  لتحقيق  اهلل  ح��زب 
ال�سيا�سي مع  ال��ذي تخّوف من �سعف حتالفه  احل��زب 
حركة اأمل. كما قام بنقل اأموال من املوؤ�س�سات اللبنانية 
فر�س  امل��وؤ���س�����س��ات  ه���ذه  ي��ج��ّن��ب  ب�سكل  اهلل  ح���زب  اإىل 
كوزير  من�سبه  وا�ستخدم  عليها.  االأمريكية  العقوبات 
للمالية لتخفيف القيود املالية االأمريكية على احلزب 

وا�ستخدم نفوذه الإعفاء اأحد املنتمني 
حلزب اهلل من دفع معظم ال�سرائب 
ع��ل��ى االأج���ه���زة االإل��ك��رتون��ي��ة, وجزء 
من املال الذي مّت دفعه مت تخ�سي�سه 

لتمويل احلزب..«.
فنيانو�ض

املقربني  اأق���رب  فهو  فنيانو�س,  اأم���ا 
املردة  ت��ي��ار  ورئ��ي�����س  ال�سابق  ل��ل��وزي��ر 
���س��ل��ي��م��ان ف���رجن���ي���ة, ح���ل���ي���ف ح���زب 
ع��الق��ة �سداقة  ت��رب��ط��ه  وال����ذي  اهلل 
بالرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد. وهو 
اأن  اإىل  فرجنية  تيار  يف  ت��درج  اأي�ساً 
لالأخري  ال�سيقة  الدائرة  اإىل  و�سل 
يحوزون  الذين  النا�س  اأك��رث  و�سار 
امللفات  ب���ُك���ل  وي��وك��ل��ه��م  ث��ق��ت��ه  ع��ل��ى 
فرجنية  يعترها  وال��ت��ي  احل�سا�سة 

ا�سرتاتيجية له, ولتياره.
اإدارة العالقة بني  ويتوىّل فنيانو�س 
تيار املردة وعدد من “قوى 8 اآذار”, 
والق�سائية  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة  وم��ع 
ُقربه  به,  عارفون  وينقل  اللبنانية. 
م����ن ق���ائ���د اجل���ي�������س ال�������س���اب���ق جان 
ق��ه��وج��ي, وه��و اإىل ج��ان��ب ُك��ل ذلك, 
ي��دي��ر م��ل��ف ع��الق��ة ف��رجن��ي��ة ومن 
خلفه تياره بحزب اهلل, ُمنذ �سنوات.

بف�سل  ب����ارزاً  دوراً  فنيانو�س  ول��ع��ب 
من�سبه وزيراً لالأ�سغال منذ 2016 
حزب  خدمة  يف   2019 اأواخ���ر  اإىل 
ت�����س��ه��م يف  اهلل يف م�����س��اري��ع م��ال��ي��ة 
حتاياًل  املتحدة  ال��والي��ات  تعتره  م��ا  االأخ���ري,  متويل 

على العقوبات املفرو�سة عليه.
الدميوقراطية  ع��ن  ال��دف��اع  معهد  يف  ال��ب��اح��ث  ي��ق��ول 
م�سوؤولني  على  عقوبات  “احلديث عن  ب��دران:  طوين 
واليوم  �سنة,  اأكرث من  اإىل  اليوم بل يرجع  لي�س وليد 
تاأتي العقوبات يف �سياق وا�سح, وهو خنق ُكل من يدور 
يف فلك حزب اهلل, وال نتحدث هنا عمن هم مع احلزب 
اأن  والالفت ح�سب بدران  بل عن حلفائه املبا�سرين”, 
تاأتي  ب��ري  ج��ان��ب  اإىل  االأول  ال��رج��ل  على  “العقوبات 
اأفريقيا  التمايز بني �سبكتي حزب اهلل واأمل يف  لتنفي 
الأنهما تتقاطعان يف تبيي�س االأموال ل�سالح الطرفني 

وهي اأول مرة ُتربط االأمور بهذه الطريقة«.

كارثة في�شانات ال�شودان..
 ت�شامن وحترك م�شري �شريع
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العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الروؤية الذهبية خلدمات 

CN قد تقدموا الينا بطلب التموين رخ�سة رقم:1174466 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد عو�س مطر جمعه ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

hire/fahed ghazay alotaiba حذف ورثة/فهد غزاي م�سعل العتيبي

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13033 بتاريخ 2020/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اك�سن زون ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1000213 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نبيل ن�سال دله %14
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ن�سال م�سطفى دله

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن 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 13033 بتاريخ 2020/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة النور احلديث 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1041412 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف جمدي غريب نا�سر االحبابي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جابر جمدي غريب نا�سر االحبابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن 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 13033 بتاريخ 2020/9/10 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مارين لالطارات-  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:1109441 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عمر عبداهلل عبدالرحيم الري�س الهرمودي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خليفة حمد �سامل �سعيد اليحيائي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن 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 13033 بتاريخ 2020/9/10 

�إعــــــــــالن
البرتولية  املعدات  لتجارة  ال�س�����ادة/الدوبوي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1498686 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سركة اميريالد هيد انف�ستمنت�س ليمتد 
EMERALD HEAD INVESTMENTS LIMITED

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة الدبوي جروب ا�س بي يف ليمتد

AL DOBOWI GROUP SPV LIMITED 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل عبيد بن عوقد املري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سوريندر �سينك كاندهاري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13033 بتاريخ 2020/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جلوبال تر�ست للمقاوالت 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1360528 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فرا�س ا�سماعيل ح�سن امل�سحال %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مو�سى �سامل را�سد عبيد املن�سوري %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبدالعزيز عبداهلل �سليمان �سيف اخلييلي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

global trust holding L.L.C حذف �سركة جلوبال تر�ست القاب�سة ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13033 بتاريخ 2020/9/10 

�إعــــــــــالن
الكري�ستال  ال�س�����ادة/قرية  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1515065 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ناديه احمد ندى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احلاج حميد بخيت �سياح املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن 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 13033 بتاريخ 2020/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اخلريف للخ�سروات 

CN قد تقدموا الينا بطلب والفواكه رخ�سة رقم:1036198 
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة عبداهلل احمد ح�سن جعفر
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداجلليل تا�سابارامبيل مويدين تا�سابارامبيل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد مبارك �سيف علي ال�ساحلي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن 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 13033 بتاريخ 2020/9/10 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سكاي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
   CN 1162953:الين للو�ساطة التجارية رخ�سة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13033 بتاريخ 2020/9/10 

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

CN 1733276:لل�سحن رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13033 بتاريخ 2020/9/10 

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

زون لبيع قطع غيارات ال�سيارات
 رخ�سة رقم:CN 1330130 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13033 بتاريخ 2020/9/10 

�لغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1020586   باال�سم التجاري ال�سهامة لت�سليح 
كهرباء ال�سيارات بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عيه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13033 بتاريخ 2020/9/10 

�إعــــــــــالن
للهواتف  الرن�س  ال�س�����ادة/خط  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املتحركة ذ.م.م رخ�سة رقم:1443215 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ خط الرن�س للهواتف املتحركة ذ.م.م
PRINCE LINE MOBILE PHONE LLC

اىل/ اليف للهواتف املتحركة ذ.م.م
LIVE MOBILE PHONE LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13033 بتاريخ 2020/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة خاي�ستا جول العمال احلدادة 

CN قد تقدموا الينا بطلب والنجارة امل�سلحة رخ�سة رقم:1134586 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد مطر علي را�سد الكعبي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد مطر علي را�سد الكعبي من 0% اىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خاي�سته كل اخرت كل

تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة خاي�ستا جول العمال احلدادة والنجارة امل�سلحة

KHAISTA GUL BALCKSMITH & PEINFORCED CARPENTRY WORKS ESTABLISHMENT

اىل/ موؤ�س�سة حممد مطر الكعبي العمال احلدادة والنجارة امل�سلحة

MOHAMMED MATAR ALKAABI BALCKSMITH & REINFORCED CARPENTRY WORKS EST

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن 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 13033 بتاريخ 2020/9/10 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:م�سنع االوائل لال�سمدة الكيماوية ذ.م.م
Al Ain - Al Ain Al Sinaia- AAIC I -)66-02-08-41(:عنوان ال�سركة

IN 1002228 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه حما�سبون قانونيون, كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/07/15 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بالرقم:2049003279

تاريخ التعديل:2020/08/29
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10 

اإعـــالن
واملقاطع  لل�سناعات  اخلليج  ن�سر  ال�سادة/�سركة  باأن:  ال�سناعة  تنمية  مكتب  يعلن 

املعدنية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
رقم الرخ�سة ال�سناعية:IN-1000848 قد اأبدوا رغبتهم يف التعديل التايل:

دخول ال�سريك:

خروج ال�سريك:

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سم املالك:

وعلى كل من لديه اعرتا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�سناعه  
خالل اأ�سبوع من تاريخ ن�سر االإعالن , واإال فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�ساء 

مكتب تنمية �ل�صناعةمدة االإعالن .

الن�سبة اال�سم
حمد علي حممد اليبهوين الظاهري

اجلن�سية
100%االمارات العربية املتحدة

الن�سبة اال�سم
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الن�سبة اال�سم
علي حممد علي �سلطان الظاهري

اجلن�سية
100%االمارات العربية املتحدة

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
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وزارة القت�شاد 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 145617
با�س��م: املركز املتحد للدرا�سات الهند�سية
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وامل�سجلة حتت رقم : )149083(  بتاريخ:  2011/08/23
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2020/08/03 وحتى تاريخ : 2030/08/03
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س 10  �شبتمرب  2020 العدد 13033 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 146855
با�س��م: �سويجييت جيدا �ساناي يف تيكاريت انونيوم �سريكتي
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بيويوك�سيكمي�سي ا�سطنبول / تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )149139(  بتاريخ:  2011/08/23
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2020/09/07 وحتى تاريخ : 2030/09/07
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س 10  �شبتمرب  2020 العدد 13033 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 146856
با�س��م: �سويجييت جيدا �ساناي يف تيكاريت انونيوم �سريكتي

رقم:3  �سوكاك,   .110 ك��اددي,   .3 ماهاللي�سي  كاكماكلي  بيلدي�سي,  ك��رياك  وعنوانه: 
بيويوك�سيكمي�سي ا�سطنبول / تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )149141(  بتاريخ:  2011/08/23
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2020/09/07 وحتى تاريخ : 2030/09/07
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س 10  �شبتمرب  2020 العدد 13033 
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عربي ودويل

يف بن�صلفانيا �ملدن �لكربى يف �أيدي �لدميقر�طيني, و�لريف �صيدعم دونالد تر�مب

مار�تون �لرئا�صية �لأمريكية:

ها هي االإحدى ع�شرة والية التي �شتح�شم ال�شباق...!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

يف  �لأمــريــكــيــة  �لرئا�صية  �لنــتــخــابــات  �صتجرى 
غ�صون �صهرين. �أ�صدل �ل�صتار على موؤمتري �حلزبني 
ر�صمًيا,  �ملر�صحان  و�لقى  و�جلمهوري,  �لدميقر�طي 
�حلملة  يف  ثقلهما  بكل  بايدن,  وجو  تر�مب  دونالد 

�لتي تبدو عنيفة و�صر�صة. ومنذ عدة �أ�صابيع, يجوب 
�لوليات  وحتــديــًد�  �ملتحدة,  �لــوليــات  �لغرميان 
�ملع�صكر  هذ�  �إىل  �لقــر�ع  نتيجة  منح  �صتقرر  �لتي 
معروفة  �لت�صويت  نتيجة  كانت  �إذ�  لأنــه  ذ�ك.  �أو 
كاليفورنيا  وليــة  )مثل  �لوليات  بع�ض  يف  م�صبًقا 
ف�صتكون  للجمهوريني(,  تيني�صي  �أو  للدميقر�طيني 

نتائج �لبع�ض �لآخر متقاربة جد� �أو حا�صمة. وفيما 
يلي ترتيب �لوزن �لنتخابي لهذه �لوليات.

تك�صا�ض, �أر�ض �صيد جديدة للدميقر�طيني
تك�صا�ض  ت�صوت  مل  ــة:  ــولي �ل ــذه  ه يف  �لــرهــانــات 
�ل   ,1976 عــام  كارتر  جيمي  منذ  للدميقر�طيني 
عن  وبعيًد�  �لعام.  هــذ�  �أ�صّد  يكون  قد  �ل�صباق  �ن 

�لكربى  �ملدن  فاإن  بامتياز,  �ملحافظة  �لولية  �صورة 
عددها,  يــزد�د  لأقليات  موطنا  باتت  تك�صا�ض  يف 
عليه  كانت  مما  �عــتــد�ًل  �أكــرث  �لــوليــة  و�أ�صبحت 
�لدميقر�طي  �لنجم  كــاد   ,2018 عــام  �ملا�صي.  يف 
�جلمهوري  �لقيدوم  �إز�حــة  �أورورك,  بيتو  �ل�صاعد 

تيد كروز من مقعده يف جمل�ض �ل�صيوخ.

اأ������ش�����ب�����ح 
للدميقراطيني 
ورق���ة  االآن 
ي��ل��ع��ب��ون��ه��ا 
والي������ة  يف 
ج����ورج����ي����ا

م��اذا ح��دث ع��ام 2016: ف��از دونالد 
 2016 ب����ف����ارق ك���ب���ري ع�����ام  ت����رام����ب 
كلينتون  ه����ي����الري  ع���ل���ى  م���ت���ق���دم���ا 

)52.10 باملائة -43.12 باملائة(.
ماذا تقول ا�ستطالعات الراأي؟ اأعطى 
االأخري,  كون�سلت  مورنينغ  ا�ستطالع 
واحدة.  بنقطة  الفائز  ترامب  دونالد 
وح�����س��ب م��ع��دل ا���س��ت��ط��الع��ات موقع 
الرئي�س  ي��ت��ف��وق  اي�����ت,  ث����ري  ف���اي���ف 
�سئيل  ب��ف��ارق  ح��ال��ًي��ا  والي��ت��ه  املنتهية 

يبلغ 1.5 نقطة.

عدد كبار �لناخبني: 38
فلوريدا, الوالية املتاأرجحة بامتياز

دائًما  ف���ل���وري���دا  ت�����س��وت  ال���ره���ان���ات: 
وغالًبا  امل�ستقبلي,  للرئي�س  باالأغلبية 
الوالية  ال�سباق ح��ادا. وهذه  ما يكون 
املحافظة نوًعا ما, هي موطن ملجموعة 
الكاريبي  مهاجري  من  ج��ًدا  متنوعة 
واأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة. م���اذا ح��دث عام 
2016: كان دونالد ترامب قد هزم 
�سنوات  اأرب����ع  ق��ب��ل  كلينتون  ه��ي��الري 
 46.17 م��ق��اب��ل  ب��امل��ائ��ة   49.83(
ا�ستطالعات  ت���ق���ول  م�����اذا  ب���امل���ائ���ة(. 
ال������راأي؟ ت�����س��ع ا���س��ت��ط��الع��ات ال����راأي 
يف  بايدن  جو  ال�سيف  ه��ذا  الرئي�سية 
امل��ق��دم��ة. ووف���ًق���ا مل��ع��دل  ف��اي��ف ثري 
ايت, يتقدم الدميقراطي 4.1 نقطة 
باملائة   49.2( ت��رام��ب  دون��ال��د  على 

-45.1 باملائة(.

عدد كبار �لناخبني: 29
الكرى  االنت�سارات  اأح��د  بن�سلفانيا, 

لرتامب عام 2016
الرهانات: يف هذه الوالية التي تعي�س 
املدن  تقع  وريفية,  عاملة  طبقة  فيها 
يف  وبيت�سرغ  فيالدلفيا  يف  ال��ك��رى 
الريف  ان  اال  الدميقراطيني,  اأي���دي 
م���اذا حدث  ت��رام��ب.  دون��ال��د  �سيدعم 
ترامب  دون���ال���د  ك����ان   :2016 ع����ام 
اأربع  قبل  كلينتون  ه��ي��الري  ه��زم  ق��د 
 47.46- باملائة   48.17( �سنوات 
ف��وز حا�سم يف �سعوده  وه��و  ب��امل��ائ��ة(, 
اإىل البيت االأبي�س. لكن عام 2018, 
ف���از ال��دمي��ق��راط��ي��ون ب��ث��الث��ة مقاعد 
جديدة يف جمل�س النواب. ماذا تقول 
جميع  و�سعت  ال����راأي؟  ا�ستطالعات 
ا�ستطالعات الراأي الكرى جو بايدن 
يف املقدمة منذ اأكرث من �سهر. ويتقدم 
الدميقراطي االآن على دونالد, ح�سب 

معدل  فايف ثري ايت.

عدد كبار �لناخبني: 20
اأوه�����اي�����و, جن�����اح اآخ������ر ل����رتام����ب عام 

فلوريدا,  م��ث��ل  ال���ره���ان���ات:   2016
��ا والي���ة متاأرجحة  اأي�����سً ه��ي  اأوه���اي���و 
بامتياز. و�سيكون اأمام الدميقراطيني 
التغلب  اج����ل  م���ن  ل��ي��ف��ع��ل��وه  ال��ك��ث��ري 
بفارق  فاز  ال��ذي  ترامب,  دونالد  على 
متكنوا  اذا  اال   .2016 ع��ام  عري�س 
املدن  يف  ال�����س��ود  الناخبني  ح�سد  م��ن 
ال���ك���رى, وه���م م��ن امل��ن��ا���س��ري��ن جًدا 
 :2016 ل���ب���اي���دن. م����اذا ح����دث ع����ام 
ك��ان دون��ال��د ترامب قد ه��زم هيالري 
 51.31( �سنوات  اأرب��ع  قبل  كلينتون 

باملائة -43.24 باملائة(.
ال���راأي؟ منح  ا�ستطالعات  م��اذا تقول 
ملوؤ�س�سة  االأخ�������ريان  اال���س��ت��ط��الع��ان 
م��ورن��ي��ن��غ ك��ون�����س��ل��ت, دون���ال���د ترامب 
تقدما على جو بايدن باأربع ثم خم�س 
نقاط. ويف معّدل ا�ستطالعات الراأي, 
خ�سمه  على  احل��ايل  الرئي�س  يهيمن 

الدميقراطي ب� 1.9 نقطة.

عدد كبار �لناخبني: 18
جورجيا, والية ت�ستعيد و�سطيتها

تقليديا,  ل��ل��ج��م��ه��وري��ني  ال���ره���ان���ات: 
لدميقراطي  ج���ورج���ي���ا  ت�������س���وت  مل 
لكن   .1992 ع��ام  كلينتون  بيل  منذ 
اأكرث  اأ�سبحت  الوالية اجلنوبية  هذه 
للدميقراطيني  واأ����س���ب���ح  ت��ن��اف�����س��ي��ة 
ع��ل��ى وجه  ه���ن���اك,  ل��ل��ع��ب  االآن ورق����ة 
باتت  ال�سود  اأ���س��وات  الأن  اخل�سو�س 
اأك�����رث اه��م��ي��ة مم���ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه قبل 
ذلك,  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ع��اًم��ا.  ع�سرين 
ف����اإن ال�����س��ك��ان ال��ب��ي�����س ه��م م��ن اأكرث 
وي�سوتون  ال��ب��الد  يف  تعليماً  ال�سكان 
بن�سبة اأقل اإح�سائياً لدونالد ترامب.

م��اذا ح��دث ع��ام 2016: ك��ان دونالد 
كلينتون  ه���ي���الري  ه����زم  ق���د  ت���رام���ب 
باملائة   50.44( ���س��ن��وات  اأرب����ع  ق��ب��ل 
مقابل 45.35 باملائة(. ويف انتخابات 
التجديد الن�سفي لعام 2018, كادت 

اأ�سوات الالتينو�س ا�سبحت تاأخذ  اأن 
باأكرث  ���س��وت��وا  واأن��ه��م  اأك���ر,  م�ساحة 
عام  للدميقراطيني  ب��امل��ائ��ة   80 م��ن 
 :2016 ع���ام  ح���دث  م���اذا    .2016
ك��ان دون��ال��د ترامب قد ه��زم هيالري 
 48.08( �سنوات  اأرب��ع  قبل  كلينتون 
لكن  باملائة(.   44.58 مقابل  باملائة 
لعام  الن�سفي  التجديد  انتخابات  يف 
ال��دمي��ق��راط��ي��ون من  ان��ت��زع   ,2018
اجلمهوريني مقعًدا يف جمل�س النواب 
م��اذا تقول  ال�سيوخ.  واآخ��ر يف جمل�س 
ا�ستطالعات الراأي؟ اأظهر اال�ستطالع 
االأخري الذي اأجرته قناة فوك�س نيوز, 
10 نقاط  ب���ف���ارق  ب���اي���دن  ت��ق��دم ج���و 
وي�سع  ب��امل��ائ��ة(.   39- ب��امل��ائ��ة   49(
ايت,  ث��ري  فايف  ا�ستطالعات  معدل 
اأوائل  منذ  املقدمة  يف  ال��دمي��ق��راط��ي 
الرئي�س  على  حالًيا  ويتقدم  م��ار���س. 
املنتهية واليته ب� 4.6 نقاط )48.8 
يجر  وه��ذا  باملائة(.   44.1- باملائة 
دون���ال���د ت��رام��ب ع��ل��ى ال��ق��ي��ام بحملة 
ن�سطة هناك: األقى خطاًبا يف منت�سف 

اأغ�سط�س الإعادة تعبئة ناخبيه.

عدد كبار �لناخبني: 11
االه����ت����م����ام  ق����ل����ب  وي�������س���ك���ون�������س���ن يف 

االإعالمي
رونالد  غ�����ادر  اأن  م��ن��ذ  ال����ره����ان����ات: 
 ,1988 ع��ام  االأب��ي�����س  البيت  ري��غ��ان 
ي��ف��وزون دائًما  ال��دمي��ق��راط��ي��ون  ك���ان 
ترامب  فاز  ان  ... اىل  وي�سكون�سن  يف 
الكبريتان  امل��دي��ن��ت��ان   .2016 ع���ام 
ا�ست�سافت  ال�����ت�����ي  -م�����ي�����ل�����ووك�����ي, 
ومادي�سون  ال��دمي��ق��راط��ي,  امل���وؤمت���ر 
الوالية  بقية  لكن  -للدميقراطيني, 
م��ك��ون��ة م��ن ���س��واح��ي ال��ب��ي�����س وريف 

اأكرث والء للرئي�س احلايل.
ماذا حدث عام 2016: حقق دونالد 
ت��رام��ب ف����وًزا م��ف��اج��ًئ��ا وح��ا���س��ًم��ا على 

�ستاي�سي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  امل��ر���س��ح��ة 
اأبرامز اأن ت�سبح اأول حاكمة �سوداء يف 
البالد. وقد انحنت يف االأخري بب�سعة 

اآالف من االأ�سوات بعد عّد طويل.
م������اذا ت���ق���ول ا����س���ت���ط���الع���ات ال�������راأي؟ 
ا���س��ت��ط��الع��ات ال�����راأي م��ت��ق��ارب��ة جدا, 
ومت��ن��ح اأح��ي��اًن��ا دون��ال��د ت��رام��ب الفوز 
معّدل  ب��اي��دن. وح�سب  واأخ����رى جل��و 
الرئي�س  ي���ت���ق���دم  اال����س���ت���ط���الع���ات, 
 47( نقطة   1.5 ب��ف��ارق  االأم��ري��ك��ي 

باملائة -45.5 باملائة(.

عدد كبار �لناخبني: 16
اجل����ي����ب  اإىل  ت������ع������ود  م����ي����ت���������س����غ����ان 

الدميقراطي؟
ال�����ره�����ان�����ات: ك����ان����ت ه������ذه ال����والي����ة 
البحريات  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
منذ  للدميقراطيني  ت�سّوت  العظمى 
هذا  تك�سر  اأن  قبل  الت�سعينات,  اأوائ��ل 

باملائة(.   45- ب��امل��ائ��ة   49( ن��ق��اط 
واأعطى معدل ا�ستطالعات فايف ثري 
اي���ت ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني ال�����س��دارة منذ 
ال�سباق  لكن  تقريًبا,  اأبريل  منت�سف 
الدميقراطي  ي��ت��ق��دم  ل��ل��غ��اي��ة:  ق��ا���س 
حالًيا 1.6 نقطة على الرئي�س احلايل 

)48.4 باملائة -46.8 باملائة(.

عدد كبار �لناخبني: 15
م����ت����ن����اول  يف  والي������������ة  اأري������������زون������������ا, 

الدميقراطيني
اأريزونا  ت��ك��ون والي���ة  ق��د  ال��ره��ان��ات: 
اأك���ر م��ف��اج��اآت انتخابات  واح���دة م��ن 
اأن  ن����وف����م����ر. وع����ل����ى ال�����رغ�����م م�����ن 
هو   )1996 )ع������ام  ك��ل��ي��ن��ت��ون  ب���ي���ل 
ح�سل  ال��ذي  الوحيد  الدميوقراطي 
ع���ل���ى اأغ���ل���ب���ي���ة االأ�������س������وات م���ن���ذ عام 
1948, اإال اأن الو�سع يتغري يف هذه 
االأمريكي, خا�سة  الغرب  الوالية من 

الرئا�سية  االنتخابات  خ��الل  التقليد 
دونالد  ال��ت��ي جن��ح خاللها  االأخ����رية, 
العمال  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة  ال���ف���وز  يف  ت���رام���ب 
البي�س. ماذا حدث عام 2016: خلق 
دونالد ترامب مفاجاأة يف هذه الوالية 
اأرب��ع �سنوات, حيث فاز مبا يزيد  قبل 
هيالري  اأم����ام  ���س��وت  االف   10 ع��ن 
االنت�سارات  م����ن  وك������ان  ك��ل��ي��ن��ت��ون, 
االأخري  الن�سف  يف  ان��ه  اال  احلا�سمة. 
الدميقراطيون  هيمن   ,2018 م��ن 
على االنتخابات, وو�سلوا حّد افتكاك 
مقعدين من اجلمهوريني يف جمل�س 
ا�ستطالعات  ت���ق���ول  م�����اذا  ال����ن����واب. 
االأخرية  ال���راأي  ا�ستطالعات  ال���راأي؟ 
ال���ف���ائ���ز. ويتقدم  ب���اي���دن  ت��ع��ط��ي ج���و 
الدميقراطي 6.4 نقطة على دونالد 
اال�ستطالعات  م��ع��دل  ح�سب  ت��رام��ب 

)49.4 باملائة -42.9 باملائة(.
 عدد كبار �لناخبني: 16

كارولينا ال�سمالية, والية منق�سمة
كارولينا  والي����ة  تنق�سم  ال���ره���ان���ات: 
اأيدي  يف  ك��ب��رية  م��دن  ب��ني  ال�سمالية 
روؤ�ساء البلديات الدميقراطيني -مثل 
�سارلوت -حيث يتعاي�س جمتمع كبري 
من ال�سود والطالب, املوؤيدين تقليدًيا 
حلزب جو بايدن, واملقاطعات الريفية 
االأكرث حمافظة واغلبها من البي�س, 
وظ��ل��ت م��وال��ي��ة ل��دون��ال��د ت��رام��ب. مت 
هذه  يف  اجل��م��ه��وري  امل���وؤمت���ر  تنظيم 

الوالية نهاية �سهر اأغ�سط�س.
م��اذا ح��دث ع��ام 2016: ك��ان دونالد 
ترامب قد هزم هيالري كلينتون قبل 
مقابل  باملائة   49.83( �سنوات  اأرب��ع 

46.17 باملائة(.
ماذا تقول ا�ستطالعات الراأي؟ اأظهر 
اأجرته قناة  الذي  اال�ستطالع االأخري 
هذا  م��ن  �سابق  وق��ت  يف  ن��ي��وز  فوك�س 
االأ���س��ب��وع, ت��ق��دم ج��و ب��اي��دن ب��ف��ارق 4 

متقدما  ف��از  حيث  كلينتون,  هيالري 
األف �سوت. ماذا تقول   30 باأقل من 
ا���س��ت��ط��الع��ات ال�����راأي؟ اأع��ط��ت جميع 
تقريًبا  ال�سيفية  ال��راأي  ا�ستطالعات 
متقدًما  بايدن,  جلو  مريحة  ا�سبقية 
ع��ل��ى دون����ال����د ت���رام���ب مب���ع���دل 7.2 
هذا  ال��والي��ة  امل��ر���س��ح��ان  وزار  نقطة. 
اأ�سود  اأ�سيب مواطن  اأن  بعد  االأ�سبوع 
م���ن ب���ل���دة ك��ي��ن��و���س��ا ب���ج���روح خطرية 

بر�سا�س �سابط �سرطة.

عدد كبار �لناخبني: 10
فاأكرث  اأك���رث  متيل  والي���ة  ميني�سوتا, 

اإىل اليمني
 ال�������ره�������ان�������ات: ������س�����وت�����ت ال������والي������ة 
انتخابات  ك����ل  يف  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني 
لكن  ع��اًم��ا,   45 ح���وايل  منذ  رئا�سية 
مع  با�ستمرار  يتقل�س  احلزب  هام�س 
من  الغالب  يف  تتكون  انتخابات.  ك��ل 
تقدم  خ��ري��ج��ني,  غ��ري  بي�س  ناخبني 
للوقوع  امل��ث��ال��ي��ة  ال�����س��ورة  ميني�سوتا 
يف ي���د دون���ال���د ت���رام���ب, ح��ت��ى ل���و مل 
له  م��وات��ي��ة  ال����راأي  ا�ستطالعات  تكن 
يف ال���وق���ت احل�����ايل. م����اذا ح���دث عام 
كلينتون  ه���ي���الري  ف�����ازت   :2016
�سنوات  اأرب��ع  دونالد ترامب قبل  على 
باملائة(.   44.92- باملائة   46.44(
م������اذا ت���ق���ول ا����س���ت���ط���الع���ات ال�������راأي؟ 
و���س��ع��ت ج��م��ي��ع ا���س��ت��ط��الع��ات ال����راأي 
املقدمة.  يف  ب��اي��دن  ج��و  ال�سيف  ه��ذا 
وح�سب معّدل  فايف ثري ايت, يتقدم 
الدميقراطي ب�ست نقاط على دونالد 

ترامب.

عدد كبار �لناخبني: 10
طفيفة  ا����س���ب���ق���ي���ة  اأي����������وا,  والي�������ة  يف 

لرتامب
�سوتت   ,2004 عام  منذ  الرهانات: 
والية اآيوا الريفية باالأغلبية للرئي�س 
اأكرث  اجلمهوريون  و”اأ�سبح  املقبل. 
هيمنة يف ال�سنوات االأخرية من خالل 
تعزيز دعم الطبقة العاملة البي�ساء”, 

كتبت �سحيفة نيويورك تاميز.
ماذا حدث عام 2016: حقق ترامب 
كلينتون  انت�سارا كبريا على هيالري 
نقاط  ع�سر  ب��ف��ارق  �سنوات  اأرب���ع  قبل 
 41.74- باملائة   51.15( تقريًبا 
الراأي؟  ا�ستطالعات  %(. ماذا تقول 
اأعطت العديد من ا�ستطالعات الراأي 
االأخرية دونالد ترامب تقدًما طفيًفا. 
اي��ت, يتقدم  ث��ري  ووف��ق معدل فايف 
 46.8( نقطة   1.8 والي��ت��ه  املنتهية 

 .)% 45- %
  عن لو جورنال دي دميان�ض

�إذ� كانت نتيجة �لت�صويت معروفة م�صبًقا يف بع�ض �لوليات, ف�صيكون �لبع�ض �لآخر متقاربا جد� �أو حا�صًما
ترامب  جهد ا�سايف مطلوببايدن-هاري�س  اال�ستطالعات ال تكفي

فلوريدا والية متارجحة اقرب للدميقراطيني

جمهور ترامب يف تك�سا�ساحلملة االنتخابية ار�سا وبحرا وجوا

مل ت�شوت تك�شا�ش للدميقراطيني 
من��ذ جيمي ك�ارت�ر ع��ام 1976

قد تكون ولية �أريزونا و�حدة 
من �أكرب مفاجاآت �نتخابات نوفمرب

كارولين�ا ال�ش���مالية، والي��ة 
منق�شمة ونتيجتها على كّف عفريت
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•• القاهرة-اأ ف ب

اأبرمت احلكومة ال�سودانية اتفاقا 
ت���اري���خ���ي���ا م����ع م���ت���م���ردي دارف������ور 
وكردفان النهاء نزاع اأوقع ع�سرات 

االالف من القتلى.
ب���االح���رف االأوىل  وب��ع��د ال��ت��وق��ي��ع 
اأن  ينتظر  اآب-اغ�����س��ط�����س,   31 يف 
النهائي على االتفاق  التوقيع  يتم 
التمرد  ح����رك����ات  ق������ادة  ق���ب���ل  م����ن 
تولت  التي  االنتقالية  واحلكومة 
املا�سي  العام  ال�سودان  يف  ال�سلطة 
ع��ق��ب اط���اح���ة ع��م��ر ال��ب�����س��ري, يف 
االأول-اكتوبر  ت�سرين  من  الثاين 

املقبل.
جبهة ال�سودان الثورية هي حتالف 
ي�����س��م خ��م�����س جم���م���وع���ات مترد 
اقليم  من  �سيا�سية  حركات  واأرب��ع 
دارفور )غرب( حيث اندلع النزاع 
اقليمي  وم����ن   2003 ال���ع���ام  يف 
االأزرق  وال���ن���ي���ل  ك����ردف����ان  ج���ن���وب 

)جنوب(.
االقليمني  يف  ال���ت���م���رد  وان�����دل�����ع 
بعد   2011 ال��ع��ام  يف  االخ��ريي��ن 
����س���ن���وات م���ن ت���وق���ف احل�����رب بني 
التي  ال���������س����ودان  ����س���م���ال وج����ن����وب 
حتى   1983 م������ن  ا�����س����ت����م����رت 

.2005
والعدالة  ال�سالم  االت��ف��اق  يتناول 
ال����ع����ادل  و”التوزيع  واحل�����ق�����وق 

لل�سلطة والرثوة«.
حملوا  ال��ذي��ن  امل��ت��م��ردون  ويتحدر 
ال�سالح من اأقليات اإثنية عانت من 

التهمي�س يف عهد عمر الب�سري.

•• جزيرة لي�شبو�س-اأ ف ب

اأم�س  فجر  �سخم  ح��ري��ق  ان��دل��ع 
اأكر خميم لالجئني  االأربعاء يف 
يف اليونان ال��ذي ي��اأوي اأك��رث من 
جزيرة  ع��ل��ى  م��ه��اج��ر  األ�����ف   12
اإنقاذ  عملية  وجت���ري  لي�سبو�س 
اأع��ل��ن رجال  وا���س��ع��ة ال��ن��ط��اق كما 

االإطفاء.
ذعر  و�سط  اال�سخا�س  اآالف  وفر 
من احلاويات واخليم اىل حقول 
امل����ج����اورة ف��ي��م��ا دمرت  ال���زي���ت���ون 
االأك���ر م��ن هذا  الق�سم  ال��ن��ريان 

املخيم املكتظ.
اليونانية  االن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
ق��د تكون  ال���ن���ريان  اأن  ال��ر���س��م��ي��ة 
طالبي  بع�س  مت��رد  اإث��ر  ا�ستعلت 
بعدما  عزلهم  ق��رار  على  اللجوء 
اإ�سابتهم بفريو�س كورونا  تبينت 
امل���ق���رب���ني من  م���ن  اأو  امل�����س��ت��ج��د 
اإيجابية,  نتيجته  ج��اءت  �سخ�س 
خميم  يف  ال��وب��اء  النت�سار  تفاديا 

موريا املكتظ.
وذك���رت ف��رق االط��ف��اء ان املخيم 
دم����ر ك��ل��ي��ا ت��ق��ري��ب��ا, وح��ال��ي��ا “ال 
ا�سيبوا  ج����رح����ى  ب�����ل  ����س���ح���اي���ا 

مب�ساكل تنف�سية جراء الدخان«.
وك��ال��ة فران�س  م�����س��ور  وب��ح�����س��ب 
“النريان  ف����ان  امل���ك���ان  يف  ب���ر����س 
تقريبا,  امل��خ��ي��م  ك��ل  يف  م�ستعلة 
يف داخ��ل��ه ويف اخليم امل��وج��ودة يف 

التمييز  ب��ان��ه��اء  االت��ف��اق  ويق�سي 
م��ن خ���الل اإج�����راءات حم���ددة من 
بينها جعل لغات االأقليات ر�سمية.

كما يحمي االتفاق احلرية الدينية 
وي�����س��م��ن ل��ل��م�����س��ي��ح��ي��ني واأت����ب����اع 
يف  يتعبدوا  ب��اأن  املحلية  ال��دي��ان��ات 

�سالم.
�سيتوقف القتال اذ اتفق الطرفان 

على وقف اإطالق نار دائم.
املجموعات  مقاتلي  ادم��اج  و�سيتم 
االأمن  ق��وات  يف  تدريجيا  املتمردة 

احلكومية.
لتدريب  زمنيا  ج���دوال  و���س��ع  ومت 

ثم اإدماج هوؤالء املقاتلني.
ثالثة  ع��ل��ى  امل��ت��م��ردون  �سيح�سل 
وهو  ال�سيادي  املجل�س  يف  مقاعد 
خالل  االأعلى  ال�سيا�سية  ال�سلطة 
امل��رح��ل��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة احل��ال��ي��ة يف 

ال�سودان.
ك��م��ا ي��ح�����س��ل��ون ع��ل��ى رب���ع مقاعد 
الرملان  م��ق��اع��د  ورب����ع  احل��ك��وم��ة 
االن���ت���ق���ايل ال�����ذي ���س��ي�����س��م 300 

ع�سو.
اأن  ي���ت���ع���ني  ومب����وج����ب االت�����ف�����اق, 
%40 من الوظائف  امل��راأة  ت�سكل 

احلكومية على كل امل�ستويات.
يف  دور  ل���ل���م���ت���م���ردي���ن  و����س���ي���ك���ون 
�ست�سمل  ال������والي������ات.  ح���ك���وم���ات 

اخلارج يف حقل الزيتون«.
وفر عدد كبري من طالبي اللجوء 
�سريا على االأقدام ليال اإىل ميناء 
ميتيلني لكن �سيارات قوات االأمن 
ق��ط��ع��ت ع��ل��ي��ه��م ال���ط���ري���ق. وجلاأ 
القريبة من  ال��ت��الل  اآخ���رون اىل 

املخيم.
وبعد �ساعات على اندالع احلريق 
ا����س���ت���م���ر ت�������س���اع���د ����س���ح���اب���ة من 
الدخان اال�سود من املخيم االأكر 
يف اليونان والذي يوؤوي حالياً ما 
يقارب 12,700 طالب جلوء اأي 
م��ا ي��ف��وق مب��ع��دل اأرب��ع��ة اأ�سعاف 

قدرته اال�ستيعابية.
واعلن رئي�س نقابة رجال االطفاء 
دينو�س  ي��ورغ��و���س  لي�سبو�س  يف 
“املخيم  ان  االرب������ع������اء  ����س���ب���اح 
يزال  وال   99% بن�سبة  اح���رتق 

م�ستعال«.
احلكومة  با�سم  املتحدث  واع��ل��ن 
بيت�سا�س  �ستيليو�س  ال��ي��ون��ان��ي��ة 
العام  تي”  ار  “اي  ل��ت��ل��ف��زي��ون 
حال  يف  ل��ي�����س��ب��و���س  “جزيرة  ان 

طوارىء«.
ويتوقع ان يعقد اجتماع حكومي 
ال�����وزراء ورئي�س  ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س 
“للبحث  االربعاء  �سباح  االرك��ان 
والتدابري  م��وري��ا  يف  ال��و���س��ع  يف 

التي �ستتخذ«.
ك��م��ا ار���س��ل��ت ت��ع��زي��زات م��ن قوات 

مكافحة ال�سغب اىل املكان.

ج��ن��اح م��ن ح��رك��ة حت��ري��ر دارف����ور 
االن�سمام  نور  الواحد  عبد  يقوده 
ي��ق��ي��م يف  ال���رج���ل  ل��الت��ف��اق اال ان 
باري�س منذ �سنوات ولي�س له وزن 

كبري على االأر�س.
ومل توقع على االتفاق حركة مترد 
رئي�سية اأخرى يقودها عبد العزيز 
احل��ل��و ول��ك��ن االأخ����ري وق���ع مطلع 
ال�سهر اجلاري اتفاقا منف�سال مع 

احلكومة ال�سودانية.
ال��ن��وب��ة يف جنوب  وت��ع��ت��ر ج��ب��ال 
كردفان معقل احللو وهي منطقة 
تعي�س فيها طائفة م�سيحية كبرية. 
املنف�سل  االت���ف���اق  ه���ذا  ومب��وج��ب 
ب�سالحها  احللو  ق��وات  �ستحتفظ 
اىل  الذاتية”  “احلماية  اأج��ل  من 
ال�سوداين  الد�ستور  تغيري  يتم  اأن 
الدين  ب��ني  ال��ف�����س��ل  ع��ل��ى  لين�س 

والدولة.
واأرغ����������م����������ت احل�������������رب م����الي����ني 
ديارهم  ت����رك  ع��ل��ى  ال�����س��ودان��ي��ني 
ال������دول  ف���اأ����س���ب���ح���وا الج����ئ����ني يف 
خميمات  يف  يعي�سون  او  امل��ج��اورة 

داخل ال�سودان.
وين�س االتفاق على حق الالجئني 
والتمتع  ال�����س��ودان  اىل  ال��ع��ودة  يف 
وال�سماح  كاملة  امل��واط��ن��ة  بحقوق 
مل��ن��ظ��م��ات االغ���اث���ة ب��ال��و���س��ول اىل 

على تويرت انها تلقت تقارير بان 
يف  اليونانيني  املحليني  ال�سكان 
اجل��زي��رة م��ن��ع��وا ط��ال��ب��ي اللجوء 
ال��ت��وج��ه اىل قرية  ال��ف��اري��ن م��ن 

جماورة.
واأ����س���اف���ت ع��ل��ى ���س��ف��ح��ت��ه��ا على 
املخيم  ���س��اع��ات  “منذ  في�سبوك 
���س��يء ي�ستعل  ك���ل  ك��ل��ه م�����س��ت��ع��ل, 
اللهب  ال�سنة  ال��ري��اح  ق��وة  ب�سبب 

تنت�سر ب�سرعة«.
ثمن  تدفع  “املنطقة  ان  وتابعت 
داعية  واالهمال”  ال���الم���ب���االة 
ب�سرعة  ال��ت��ح��رك  اىل  ال�سلطات 
طالبي  الإي�����������واء  ح�����ل  الإي������ج������اد 

اللجوء.
واالأ�������س������ب������وع امل����ا�����س����ي ر�����س����دت 
حالة  اأول  ال��ي��ون��ان��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 
ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا امل�����س��ت��ج��د يف 
خميم موريا يف جزيرة لي�سبو�س 
ال��ي��ون��ان��ي��ة وف��ر���س��ت ع����زال على 

املخيم ل�15 يوما.
تبينت  األفي فح�س,  اج��راء  وبعد 
بكوفيد-19  �سخ�سا   35 اإ�سابة 

يف موريا.
و�سباح االأربعاء ذكر م�سدر اكني 
احلريق  “مع  ان���ه  ل��ي�����س��ب��و���س  يف 
ت�����ف�����رق امل������ه������اج������رون واخ���ت���ل���ط 
امل�سابون باال�سخا�س االآخرين«.

وم����ن����ذ م��ن��ت�����س��ف اآذار/م�������ار��������س 
فر�ست تدابري �سارمة للتنقل يف 

خميمات املهاجرين.

املناطق التي �سيعودون اليها.
االتفاق  جناح  يف  ياملون  املحللون 
ولكن العديدين منهم عاي�سوا من 

قبل انهيار اتفاقيات مماثلة.
ف�سم متمردين اىل قوات نظامية 
وبناء  ال�سهل.  ب��االأم��ر  دائما  لي�س 
ال�����س��الم وال��ث��ق��ة ب��ع��د ���س��ن��وات من 

احلرب �سياأخذ وقتا.
النا�س اىل بيوتهم بعد  ومع عودة 
���س��ن��ني ط��وي��ل��ة ب��ع��ي��دا ع��ن��ه��ا يثري 
خماوف من اندالع نزاعات جديدة 
احلاليون  ال�����س��اغ��ل��ون  رف�����س  اذا 

لهذه املنازل مغادرتها.
اىل  هائلة  “خطوة  االتفاق  ويظل 
هورنر  ج��ون��ا���س  وف����ق  االأمام”, 
اخل���ب���ري يف جم���م���وع���ة االأزم��������ات 

الدولية.
اتفاقا �سامال وميثل  »ولكنه لي�س 
ال�سالم”,  نحو  فقط  اأوىل  خطوة 
ب��ح�����س��ب ه���ورن���ر ال����ذي ي��ع��ت��ق��د اأن 
طريق  على  كبرية  “عقبات  هناك 

تنفيذه«.

القيود  ه��ذه  احلكومة  ترفع  ومل 
منظمات  ان���ت���ق���ادات  رغ����م  ب��ت��ات��ا 
عن  ال��دف��اع  تعنى  حكومية  غ��ري 
اعترتها  وال��ت��ي  االن�����س��ان  حقوق 
قرار  اتخذ  ح��ني  يف  “متييزية” 
رفع العزل يف البالد مطلع اأيار/

مايو.
امل���ن���ظ���م���ات حجز  وت����دي����ن ه�����ذه 
املخيمات  هذه  يف  اللجوء  طالبي 
تدابري  ل��ت��ط��ب��ي��ق  امل��الئ��م��ة  غ���ري 
تف�سي  مل���ن���ع  ال����الزم����ة  ال���وق���اي���ة 

فريو�س كورونا.
اال�ستيعابية  موريا  خميم  وق��درة 
�سخ�س   2800 ه�����ي  ا������س�����ال 
ل��ك��ن يف ال�����س��ن��وات االخ�����رية بات 
املنظمات  م��ن  لالنتقاد  يتعر�س 
وعدم  الكتظاظه  احلكومية  غري 
اح�����رتام امل��ع��اي��ري ال�����س��ح��ي��ة فيه 
اليونانية  ال�سلطات  ت��دع��و  ال��ت��ي 
االكرث  ال��ل��ج��وء  طالبي  نقل  اىل 

عر�سة اىل اليونان.
وال�سجارات  اال�سطرابات  وباتت 

�سبه يومية يف املخيم.
وبني كانون الثاين/يناير ونهاية 
خم�سة  ط���ع���ن  اآب/اغ���������س����ط���������س 
 15 م�����ن  اأك��������رث  اأ�����س����خ����ا�����س يف 

هجوما.
ويف اآذار/م����ار�����س ق�����س��ت ف��ت��اة يف 
اأي����ل����ول- ح����اوي����ة. ويف  اح�������رتاق 
2019 ق�سى �سخ�سان  �سبتمر 

يف حريق.

ولي�س  ال�سابقني  احلكومة  قيادات 
املتمردين.

العفو  ع����ل����ى  ي���ن�������س  ف�����االت�����ف�����اق 
التمرد  جم��م��وع��ات  ق���ي���ادات  ع���ن 
ولكن  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة.  واحل�����رك�����ات 
ال�سابق  ال���ن���ظ���ام  يف  امل�������س���وؤول���ني 

�سيحاكمون مبن فيهم الب�سري.

وي���ح���اك���م ال��ب�����س��ري م����ع ع�����دد من 
وزرائه ال�سابقني ال�ستيالئهم على 
ال�سلطة املنتخبة دميوقراطيا من 
خ��الل ان��ق��الب يف ال��ع��ام 1989. 
ال�سابق  الرئي�س  اأدي���ن  اأن  و�سبق 

بالف�ساد وحكم عليه بال�سجن.
ويدعو االتفاق اىل ت�سكيل حمكمة 

االن�سانية يف دارفور.
وواف����ق����ت احل���ك���وم���ة يف ���س��ب��اط/
املحكمة  اأم��ام  مثوله  على  فراير 
يتم  ق��د  ول��ك��ن  ال��دول��ي��ة  اجلنائية 

ا�ستجوابه يف ال�سودان اأوال.
القتال,  يف  امل��ت��م��ردون  ا�ستمر  اذا 
رف�س  ةوق���د  االت��ف��اق.  ينهار  فقد 

حيث  دارف���ور  يف  للجرائم  خا�سة 
 300 املعارك عن �سقوط  اأ�سفرت 

الف قتيل.
وتطالب املحكمة اجلنائية الدولية 
اذ  اأم��ام��ه��ا  الب�سري  ك��ذل��ك مب��ث��ول 
�سنوات عددية  ر�سميا منذ  اتهمته 
بارتكاب جرمية اإبادة وجرائم �سد 

لقناة  بيت�سا�س  �ستيليو�س  وق���ال 
“اي ار تي” ان “هناك 35 حالة 
 )...( يعزلوا  ان  ويجب  ايجابية 

ملنع تف�سي الوباء«.
الالجئني من  كل  “منع  وا�ساف 

مغادرة اجلزيرة«.
“لي�سفو�سبوت”  مل���وق���ع  ووف���ق���ا 
االع�������الم�������ي امل����ح����ل����ي اح����رق����ت 
واآالف  خيمة  اآالف   3 م��ن  اك���رث 
وعيادة  اداري��ة  احلاويات ومكاتب 

وا�سطرت  املخيم  اىل  و�سولهم 
ق�����وات  م�����ن  ت�����دخ�����ل  ط����ل����ب  اىل 

االمن.
باي  “�ستاند  ج��م��ع��ي��ة  وق����ال����ت 
الالجئني,  ل���دع���م  لي�سفو�س” 

داخل املخيم.
بيانها  االط���ف���اء يف  ف���رق  واك����دت 
اىل  ال���دخ���ول  م���ن  “منعت  ان��ه��ا 
املخيم الخماد احلريق” من قبل 
جم��م��وع��ات م��ن ال��الج��ئ��ني لدى 

حمللون: عاي�صنا من قبل �نهيار �تفاقيات مماثلة

هل �شينجح اتفاق ال�شالم بني اخلرطوم واملتمردين؟ 

فر�ر �لآلف و�صط ذعر من �حلاويات و�خليم

حريق �شخم يف اأكرب خميم الجئني يف اليونان 

 بومبيو يدين حماولة مين�شك نفي معار�شني 
الثالثاء بعد رف�سها مغادرة البالد ومتزيقها جواز 
�سفرها منعاً لرتحيلها اإىل اأوكرانيا املجاورة, بح�سب 
األك�سندر  ال��رئ��ي�����س  ن��ف��اه��ا  م��ق��ّرب��ني م��ن��ه��ا, يف رواي����ة 
اأثناء  اعتقلت  البارزة  املعاِر�سة  اأّن  موؤّكداً  لوكا�سنكو 
“نذّكر  بومبيو  وق��ال  البالد.  من  الفرار  حماولتها 
�سمان  ع��ن  م�سوؤولة  باأّنها  البيالرو�سية  ال�سلطات 

�سالمة كولي�سنيكوفا وجميع املحتجزين ظلماً«.
مع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  امل���ّت���ح���دة,  “الواليات  اأّن  واأ����س���اف 
اإ�سافية  عقوبات  فر�س  تدر�س  وحلفائنا,  �سركائنا 
حم����ّددة االأه������داف ل��ت��ع��زي��ز م�����س��اءل��ة امل��ت��وّرط��ني يف 

انتهاكات حقوق االإن�سان والقمع يف بيالرو�سيا«.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأدان وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو حماولة 
ال�سلطات البيالرو�سية ترحيل قياديني من املعار�سة 
اإىل خارج البالد, حمّذراً من اأّنه قد يفر�س عقوبات 

جديدة على مين�سك.
املعلومات  اإزاء  بالغ  “بقلق  ي�سعر  اإن��ه  بومبيو  وق��ال 
ال�����واردة ب�����س��اأن خ��ط��ف وحم���اول���ة ت��رح��ي��ل ق����ادة من 

املعار�سة يف بيالرو�س بالقّوة” اإىل خارج البالد.
كولي�سنيكوفا  ماريا  حالة  باخل�سو�س  الوزير  وذكر 
االثنني- ليل  بيالرو�س  يف  ال�سلطات  اعتقلتها  التي 

ن�سائية  واح��دة من ثالثة وجوه  وكولي�سنيكوفا هي 
الرئا�سية,  االنتخابات  حملة  خ��الل  ب��رزن  معار�سة 
وه��ي الوحيدة التي م��ا زال��ت يف ب��ي��الرو���س, يف حني 
الرئا�سية  املر�ّسحة  وهما  االأخ��ري��ني  املعار�ستني  اأّن 
�سفيتالنا تيخانوف�سكايا وفريونيكا ت�سيبكالو غادرتا 

البالد اإىل املنفى طوعاً.
ومنذ �سهر ت�سهد مين�سك تظاهرات اأ�سبوعية يف كل 
األ��ف �سخ�س   100 اأك��رث من  اأح��د ي�سارك فيها  يوم 
األك�سندر  ال��رئ��ي�����س  ان��ت��خ��اب  اإع�����ادة  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��اً 
لوكا�سنكو الذي اأعلن ر�سمياً فوزه بن�سبة %80 من 

االأ�سوات اأمام مناف�سته تيخانوف�سكايا.

 300 األف وفاة بكورونا يف اأمريكا الالتينية 
•• مونتيفيديو-اأ ف ب

تخّطى عدد الوفيات الناجمة عن فريو�س كورونا امل�ستجّد يف اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي عتبة ال�300 األف وفاة, وفق تعداد اأجرته وكالة فران�س بر�س اأم�س االأول الثالثاء 
ا�ستناداً اإىل بيانات ر�سمية. ويف حني ال تزال الرازيل, البالغ عدد �سكانها 212 مليون ن�سمة, 
حالة   127.464 بينها  من  اإ�سابة   4.162.073( الوباء  من  ت�سّرراً  القاّرة  بلدان  اأك��رث 
وفاة.  األ��ف  ال�30  عتبة  ال��ب��ريو  يف  اجلائحة  ع��ن  الناجمة  الوفيات  ع��دد  تخّطى  فقد  وف���اة(, 
العامل على �سعيد  االأوىل يف  الدولة  اأ�سبحت  ن�سمة  33 مليون  �سّكانها  البالغ عدد  والبريو 
لت�سنيف  وفقاً  ن�سمة(,  األ��ف  مئة  لكل  وف��اة   93,28( ال�سكان  لعدد  بالن�سبة  الوفيات  معّدل 
ن�سرته جامعة جونز هوبكنز. وجتاوز عدد امل�سابني بالفريو�س يف البريو 691.500 م�ساب 
تويف منهم اأكرث من 30 األفاً. والواليات املّتحدة هي الدولة االأكرث ت�سجياًل للوفيات الناجمة 
الهند  العامل )189.557 وف��اة(, تليها الرازيل )127.464 وفاة( ثم  عن الفريو�س يف 

)72.775 وفاة( ثم املك�سيك )67.781( فريطانيا )41.586 وفاة(.

تعديل ت�شريعي بريطاين ينتهك اتفاق بريك�شت 
•• لندن-اأ ف ب

عن  ال��ري��ط��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  تك�سف 
ينتهك  اأن���ه  اأق����رت  ت�سريعي  ت��ع��دي��ل 
تطبيقها  ب���ع���دم  ال������دويل  ال���ق���ان���ون 
ب��ري��ك�����س��ت ب�ساأن  ات���ف���اق  اأج������زاء م���ن 
انتقادات  اأث��ار  ما  ال�سمالية,  اإيرلندا 
مفاو�سات  جولة  على  وخيم  وا�سعة 

جتارية مع بروك�سل.
من  ر�سمّيا  املّتحدة  اململكة  وخرجت 
ا�ستفتاء  من  �سنوات  اأرب��ع  نحو  بعد  الثاين/يناير,  كانون   31 يف  االحّت��اد 
تاريخي اأثار انق�ساما وا�سعا, لكّن القواعد االأوروبية �سُتطّبق يف اململكة حّتى 
اّتفاق  اإىل  ل  التو�سّ الطرفان  يحاول  وقت  يف  االأول/دي�سمر,  كانون   31

للتجارة احلّرة. وبداأت جولة ثامنة من هذه املفاو�سات يف لندن الثالثاء.
وتعتزم احلكومة تقدمي تغيريات “حمدودة” لت�سريع حملي “من �ساأنه 
ذلك  يف  مبا  بريك�ست,  اتفاق  اأج���زاء  لبع�س  القانوين  النطاق  يلغي”  اأن 

القواعد اجلمركية يف اإيرلندا ال�سمالية.
اأكرث  بالده  تعد  الذي  االإيرلندي  اخلارجية  وزير  كوفيني  �سيمون  وح��ّذر 
اتفاق  اأّن الرتاجع عن  دول االحت��اد االأوروب���ي ت�سررا ج��راء بريك�ست من 
“قد يقو�س ويدمر الثقة ال�سيا�سية يف �سكل  الطالق املوقع العام املا�سي 
خطري«. وقال رئي�س االحتاد االأوروبي ديفيد �سا�سويل اإّن “اأي حماوالت يف 
اململكة املتحدة لتقوي�س االتفاق قد يكون لها تبعات خطرية«. وقال رئي�س 

الوزراء بوري�س جون�سون اإن بريطانيا �ستتعامل مع اال�سطراب االقت�سادي 
اإذا مل يتم التو�سل  الناجم عن اخلروج من فرتة انتقالية يف نهاية العام 
اإىل اتفاق, رغم مواجهة بالده تبعات مواجهة فريو�س كورونا اأي�سا. لكن 
اأ�سواق  يف  االإ�سرتليني  اجلنيه  تراجع  يف  ت�سبب  االحتمال  ت��داول  جم��رد 

العمالت وجعل ال�سركات الريطانية اأكرث قلًقا.
ت حكومة جون�سون بروك�سل على اإظهار “املزيد من الواقعية” عند  وح�سّ

التعامل مع دولة كرى على حدود التكتل.
ل�سمان  تقنية  االربعاء  �ستن�سرها  التي  التعديالت  اأن  على  لندن  و�سددت 
كانون   1 بعد  ال�سمالية  اأيرلندا  واإىل  من  املتجهة  للب�سائع  �سل�س  م��رور 
ال�سمالية  اإيرلندا  وزي��ر  اأق��ر  ال��رمل��ان,  يف  ���س��وؤال  على  وردا  الثاين/يناير. 
بطريقة  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  يخالف  ه��ذا  “نعم,  االرب��ع��اء  لوي�س  ب��ران��دون 
ا حتذيرات عر املحيط  حمددة وحمدودة للغاية«. وتواجه بريطانيا اأي�سً
االأطل�سي من عواقب التعديالت على اتفاق جتاري منف�سل بني الواليات 

املتحدة واململكة املتحدة اإذا تراجعت عن اتفاق بريك�ست.
تراجع  اأي  اإن  املا�سي  العام  بيلو�سي  نان�سي  النواب  جمل�س  رئي�سة  وقالت 
بني  جتارية  اتفاقية  وج��ود  عدم  يعني  ال�سمالية  اإيرلندا  ب�سان  بريطاين 

الواليات املتحدة واململكة املتحدة.
“بي  اإذاعة  الثالثاء  بويل  الدميوقراطي بريندان  الكونغر�س  واأفاد ع�سو 
بي �سي” اإّنه “�سيكون من ال�سعب للغاية الدخول يف مفاو�سات جتارية مع 

طرف اإن مزق للتو اتفاقا مهما للغاية بالن�سبة لنا«.
واأثار اإدخال التعديالت املقرتحة معار�سة داخلية اأي�سا, اإذ اأعربت رئي�سة 
العمال  حزب  رفقة  خطوة  حيال  قلقها  عن  ماي  ترييزا  ال�سابقة  ال��وزراء 

املعار�س.
جوناثان  اأّن  احل��ك��وم��ة  اأّك������دت  ك��م��ا 
القانونية  ال���دائ���رة  رئ��ي�����س  ج��ون�����س 
�سحيفة  وذك��رت  ا�ستقال.  للحكومة 
جون�س  اأّن  تاميز”  “فاينن�سال 
اإعادة  ق��رار  ب�ساأن  للغاية”  “م�ستاء 
ال�سمالية,  اأيرلندا  بروتوكول  كتابة 
اتفاق بريك�ست  وهو جزء حيوي من 
عقود  اإىل  العودة  جتنب  اىل  الهادف 
بها  ت�سبب  ال��ت��ي  اال���س��ط��راب��ات  م��ن 

احلكم الريطاين يف املقاطعة. وقال املتحدث با�سم جون�سون لل�سحافيني 
ايرلندا  وب��روت��وك��ول  االن�����س��ح��اب  ات��ف��اق  تنفيذ  مت��ام��ا  م��ل��ت��زم��ون  “نحن 

ال�سمالية«.
اأيرلندا  بحق  �سارة”  ب��ت��داب��ري  ال�سماح  ميكننا  “ال  اأن���ه  على  ���س��دد  لكنه 

ال�سمالية اإذا ف�سلت لندن وبروك�سل يف التفاو�س على اتفاق هذا العام.
ومل مير اعالن احلكومة اأنها وجدت للتو م�ساكل يف الروتوكول رد فعل 
لدى االأحزاب ال�سيا�سية املعار�سة. وانتهز ممثلوها خروج جون�س لتوجيه 
�سرورة  على  اجلانبان  واتفق  جلون�سون.  الكفاءة  بعدم  جديدة  اتهامات 
التو�سل اإىل اتفاق خالل قمة االحتاد االأوروبي يف منت�سف ت�سرين االأول/ 
اأكتوبر الإعطاء مت�سع من الوقت للرتجمات وت�سديق الرملانات قبل نهاية 
لكن االنق�سامات ال تزال قائمة حول ق�سايا رئي�سية مثل   .2020 العام 

الدعم احلكومي لل�سناعة وحقوق ال�سيد البحري. 

 بوتني يلغي لقاء تلفزيونيا 
تقليديا مع الرو�ش 

•• مو�شكو-اأ ف ب

اأعلن الكرملني اأن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني األغى لقاء تلفزيونيا 
اعتاد على اإجرائه مع املواطنني الرو�س الذين كانوا يطرحون عليه االأ�سئلة 

على مدى �ساعات.
ونظم هذا اللقاء املعروف با�سم “اخلط املبا�سر” �سنويا منذ العام 2001 
بحل  للتعهد  لبوتني  فر�سة  ي�سكل  وك���ان  و2012.   2004 با�ستثناء 
م�ساكل اأفراد من املجتمع وتاأنيب م�سوؤولني حمليني وحتى اإعطاء بع�س 

التفا�سيل عن حياته ال�سخ�سية.
الكرملني  ب��ا���س��م  ال���ن���اط���ق  واو�����س����ح 
لل�سحافيني  ب��ي�����س��ك��وف  دمي���ي���رتي 
على  ه��و  الرئي�س  اإن  ال��ق��ول  “ميكن 
ال��دوام يف خط مبا�سر مع ال�سعب يف 

االأ�سهر االأخرية«.
يجري  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة  وم��ن��ذ 
بوتني منذ اآذار/مار�س غالبية لقاءته 
مع  ات�ساالته  مكثفا  الفيديو  بتقنية 
امل�ساكل  الرو�سية حول  املناطق  حكام 

اليومية.
وي�����ب�����ث ال����ت����ل����ف����زي����ون ال������ع������ام ه����ذه 

املحادثات.
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عربي ودويل

التوتر يف �شرق املتو�شط على طاولة االحتاد االأوروبي 
الغر�س  لهذا  �ستكر�س”  التي  اأيلول/�سبتمر  و25   24 االأوروب��ي��ة يف 
االأول  املواجهة  نف�سيهما يف خط  اليونان وقر�س  بروك�سل. وجتد  يف 
مع تركيا التي تطالب بحق ا�ستغالل النفط والغاز يف منطقة بحرية 
قامت هذه  االأخ��رية,  االأ�سابيع  ويف  ل�سيادتها.  انها خا�سعة  اأثينا  توؤكد 
الدول بعر�س ع�سالت مع ت�سريحات قوية اللهجة ومناورات ع�سكرية 
واإر�سال �سفن اإىل املنطقة. واأبدت فرن�سا بو�سوح دعمها لليونان بن�سرها 
�سفنا حربية وطائرات مقاتلة يف املنطقة يف مبادرة �سجبها بقوة الرئي�س 

الرتكي رجب طيب اأردوغان املغتاظ اأ�سا�سا من فرن�سا.
واو�سحت الرئا�سة الفرن�سية اأن باري�س تدعو اليوم اإىل “تو�سيح” يف 
من  التمكن  ينبغي  مهما  “�سريكا  تعترها  التي  تركيا  مع  العالقات 
اإميانويل  �سيجري  القمة  ب��دء  وقبل  م��ت��ني«.  اأ���س��ا���س  على  معه  العمل 

 •• باري�س-اأ ف ب

�ستهيمن اخلالفات احلادة يف �سرق املتو�سط على املحادثات خالل قمة 
دول جنوب االحتاد االأوروبي التي يرتاأ�سها الرئي�س الفرن�سي اإميانويل 

ماكرون اليوم اخلمي�س يف جزيرة كور�سيكا الفرن�سية.
ل�ساعات   ”7 “ميد  االأع�ساء يف جمموعة  ال�سبع  ال��دول  ق��ادة  ويلتقي 
يف  اأجاك�سيو  خليج  يف  ال�ساحلي  بورتيت�سيو  منتجع  يف  فندق  يف  قليلة 
حماولة ل�سبط ا�سرتاتيجيتهم من اأجل جتنب تفاقم االأزمة بني تركيا 
واليونان. ويناق�س الرئي�س الفرن�سي امللتزم جدا هذا امللف الو�سع مع 
روؤ�ساء وزراء اإيطاليا جوزيبي كونتي واإ�سبانيا بيدرو �سان�سيز واليونان 
روبرت  ومالطا  كو�ستا  انطونيو  والرتغال  ميت�سوتاكي�س  كريياكو�س 

اأبيال والرئي�س القر�سي نيكو�س ان�ستا�سيادي�س .
طريق  على  “التقدم  ه��و  ال��ه��دف  اإن  الفرن�سي  االإل��ي��زي��ه  ق�سر  وق���ال 
التوافق حول عالقة االحتاد االوروبي برتكيا, حت�سريا خ�سو�سا للقمة 

ميت�سوتاكي�س  اليوناين  ال��وزراء  رئي�س  مع  جانبية  حمادثات  ماكرون 
قد ت�سمل �سراء اأثينا لطائرات رافال فرن�سية, على ما ذكرت ال�سحف 
اليونانية. هذه هي املرة ال�سابعة التي تلتقي فيها جمموعة “ميد 7” 
 2016 العام  ال��ذي اطلق  االأوروب���ي  الر�سمي يف االحت��اد  املنتدى غري 
على خلفية التباعد الذي ح�سل بني دول �سمال اوروبا وتلك الواقعة يف 
جنوبها ب�سبب االأزمة االقت�سادية اليونانية. وهداأ هذا التوتر بني دول 
اأن دول هذه املجموعة ت�سعر ب�سرورة  اإال  ال�سمال واجلنوبي االأوروب��ي 
م�سائل  مثل  امل�سرتكة  التحديات  مواجهة  يف  اأف�سل  تن�سيق  ح�سول 
الهجرة واالأزمة الليبية ف�سال عن العالقات مع دول جنوب املتو�سط. 
الإعطاء  نف�سها  االإرادة  “تت�سارك  ال��دول  ه��ذه  اأن  االإليزيه  ق�سر  واك��د 
دفع جديد للتعاون” يف هذه املنطقة “وال �سيما يف ما يتعلق بالتنمية 

امل�ستدامة وال�سيادة«. وثمة توافق بني هذه الدول حول م�ستقبل االحتاد 
االوروبي جلعله اأكرث ت�سامنا. وهي وقفت جبهة واحدة يف متوز/يوليو 
يف وجه الدول الداعية اإىل ميزانية اأوروبية مقت�سبة وهي دول �سمالية 
 750 قيمتها  البالغة  االأوروبية  االإنعا�س  خ�سو�سا, على �سعيد خطة 
مليار يورو. وقبل االجتماع يف كور�سيكا, يبا�سر الرئي�س ماكرون م�ساء 
الرئا�سية.  واليته  بداية  منذ  لكور�سيكا  له  زي��ارة  ثالث  االأرب��ع��اء  اأم�س 
و�سي�سارك يف مرا�سم حتتفي بذكرى حترير اأجاك�سيو تليها ماأدبة ع�ساء 
الفرن�سي  الرئي�س  فيطلع  اخلمي�س  اليوم  اأما  حمليني.  م�سوؤولني  مع 
على مدى تقدم م�ساريع خمتلفة يف كور�سيكا وال �سيما على �سعيد املياه 
والنفايات. وقد هداأت االأجواء ب�سكل ملحوظ بني احلكومة الفرن�سية 
ويتوىل  ح�سا�سة.  ت���زال  ال  ال��ع��الق��ات  اأن  اإال  كور�سيكا  يف  وال��ق��وم��ي��ني 
ويعرب  كور�سيكا.  يف  واجلمعية  التنفيذي  املجل�س  رئا�سة  القوميون 
هوؤالء بانتظام عن ا�ستيائهم لعدم ح�سولهم على �سالحيات اأو�سع على 

�سعيد اإدارة اجلزيرة.

 •• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

توجه ح�سد من الناخبني من طالب �سباب وحماربني 
اأم�س  ���س��ب��اح  ك��را���س متحركة وغ��ريه��م  ع��ل��ى  ق��دام��ى 
االأربعاء اإىل مراكز االقرتاع يف منطقة تيغري ب�سمال 
اإثيوبيا يف ت�سويت ي�سكل حتديا ل�سلطة رئي�س الوزراء 

اأبيي اأحمد.
وت�سكل هذه االنتخابات التي تعترها اأدي�س اأبابا غري 
تواجه  التي  اأحمد  اأبيي  اأح��دث حتد حلكومة  �سرعية, 
يف  نف�سها  وجت���د  عميقة  وات��ن��ي��ة  �سيا�سية  ان��ق�����س��ام��ات 

حلظة حرجة يف عالقاتها مع تيغري.
اريرتيا  مع  ح��دودا  تتقا�سم  التي  املنطقة  ه��ذه  وكانت 
االثيوبية  ال�سيا�سية  احل��ي��اة  على  هيمنت  وال�����س��ودان, 
لثالثة عقود تقريبا قبل اأن تف�سي تظاهرات مناه�سة 

للحكومة اإىل و�سول اأبيي اإىل ال�سلطة يف 2018.
يف  وطنية  انتخابات  اثيوبيا  تنظم  اأن  يفرت�س  وك��ان 
هذه  اأرج��اأت  االنتخابات  مفو�سية  لكن  اآب/اأغ�سط�س. 
االنتخابات يف اآذار/مار�س اإىل اأجل غري م�سمى ب�سبب 

االأزمة ال�سحية.
الفدرايل لوالية  الرملان  املنطقة متديد  ورف�س قادة 
ت�سرين  يف  ت��ن��ت��ه��ي  اأن  ي��ف��رت���س  ك����ان  ال���ت���ي  ال����ن����واب 
االنتخابات  اإج��راء  التيغري  قادة  وقرر  االأول/اأكتوبر. 
مبفردهم يف املنطقة, مما اثار غ�سب الدولة الفدرالية 
التي اعترت الت�سويت “بال اأ�سا�س قانوين” و”باطل 
الناخبون  اأك��د  املنطقة,  عا�سمة  ميكيلي,  ويف  والغ«. 

الذين ا�سطفوا بانتظار دورهم, اإىل جانب قادتهم.
وقال هايالي هايلي �سيال�سي )37 عاما( الذي يعمل 
الفدرالية  احلكومة  تاأخذ  اأن  “نريد  للبناء  �سركة  يف 
عرة مما يحدث: يجب عليهم تنظيم انتخابات اأي�سا 

لنتمكن من بناء البالد معا«. ويتناف�س اأكرث من 600 
مر�سح من خم�سة اأحزاب �سيا�سية على 152 مقعدا يف 
الرملان املحلي. و�ستبحث االأحزاب ال�سيا�سية بعد ذلك 

يف توزيع 38 مقعدا اآخر.
�سعب  حترير  “جبهة  هو  للفوز  حظا  االأوف��ر  واملر�سح 
النظام  ���س��د  امل�����س��ل��ح  ال��ك��ف��اح  خ��ا���س��ت  ال��ت��ي  تيغري” 
ال�سيوعي للحكومة الع�سكرية املوقتة حتى �سقوطها يف 

1991. وقادت اجلبهة بعد ذلك التحالف احلاكم.
واأق�ست حكومة اأبيي بعد ذلك اجلبهة التي وا�سلت مع 
 6 ت�سم  التي  التيغري  القيادة يف معقلها التنية  ذلك 
ماليني   110 عددهم  البالغ  البالد  �سكان  من  باملئة 
على  ينتظر  عاما(   62( كريو�س  هايلو  وك��ان  ن�سمة. 
القدامى,  املحاربني  من  كثريين  مع  املتحرك  كر�سيه 
لنا.  بالن�سبة  مهم  اأم���ر  “هذا  وق���ال  ب�سوته.  االإدالء 
اإج���راء انتخابات كل  اأج��ل ذل��ك, م��ن اأج��ل  نا�سلنا م��ن 
تيغري  �سعب  حت��ري��ر  جبهة  ت��واج��ه  ���س��ن��وات«.  خم�س 
اأربعة اأحزاب اأخرى يدافع اأحدها وهو “حزب ا�ستقالل 

تيغري” عن انف�سال املنطقة الإقامة دولته امل�ستقلة.
مل  الأنهم  ا�ستيائهم  عن  املعار�سة  يف  �سيا�سيون  وع��ر 
املنطقة  يف  االإع��الم  و�سائل  اىل  الو�سول  من  يتمكنوا 

خالل احلملة االنتخابية.
املعار�س  احل������زب  رئ���ي�������س  غ���ودي���ف���اي  ه���اي���ال���و  وق������ال 
“�سال�ساي وويان تيغري” اإن قوات االأمن قامت اأي�سا 
باحتجاز بع�س ال�سيا�سيني الذي ينتمون اإىل املعار�سة 
االأخ����رية وم��ار���س��ت �سغوطا  االأي����ام  ل��ف��رتة ق�سرية يف 
من اأجل ان�سحابهم. وراأى هايالو “مع اقرتاب موعد 
االنتخابات اأخذ موقف جبهة حترير �سعب تيغري من 
املعار�سة يتبدل. اأعتقد اأنهم مل يكونوا يتوقعون دعما 

كهذا من النا�س للمعار�سة«.

منطقة تيغري تتحدى ال�شلطة الفدرالية يف اإثيوبيا 

�صملت موكبا تابعا لالأمم �ملتحدة ومن�صاآت حيوية 

اإ�شالحات احلكومة العراقية تتعرث ب�شبب الهجمات امل�شلحة 

•• بغداد-اأ ف ب

ي����رى م�������س���وؤول���ون وحم���ل���ل���ون اأن 
خطط اإ�سالح احلكومة العراقية 
موجة  ب�سبب  م�سارها  عن  تخرج 
االأمنية,  التهديدات  من  جديدة 
م�سلحة  ج���ه���ات  ت��و���س��ي��ع  ن��ت��ي��ج��ة 
وغري  ب��اإي��ران  بارتباطها  ي�ستبه 
معروفة من قبل, دائرة �سرباتها 
ل��ت�����س��م��ل اأه����داف����ا ج���دي���دة خالل 

االأ�سابيع املا�سية.
االأيام  خ��الل  اال�ستهداف  و�سمل 
امل���ا����س���ي���ة م���وك���ب���ا ت���اب���ع���ا ل����الأمم 
امل��ت��ح��دة وم��ن�����س��اآت ح��ي��وي��ة مثل 

مطار بغداد.
الكاظمي  م�سطفى  و�سول  ومنذ 
اإىل رئا�سة احلكومة يف العراق يف 
العنا�سر  ب�سبط  وعد  اأيار/مايو, 
ال�سيطرة,  عن  اخلارجة  امل�سلحة 
امل�ست�سري,  ال��ف�����س��اد  وحم����ارب����ة 
االقت�سادية  االإ�سالحات  وتنفيذ 

التي طال انتظارها.
ل��ك��ن م�����س��وؤول��ني ح��ك��وم��ي��ني كبار 
يقولون اإنه كلما اقرتبت احلكومة 
املعلنة, يتبنّي  اأهدافها  من تنفيذ 
باأن  ي�ستبه  م�سلحة  اأن جهات  لها 

لها �سالت باإيران تعرقل.
وق������ال م���������س����وؤول ح���ك���وم���ي كبري 
لوكالة فران�س بر�س “يف كل مرة 
ت���رى ف��ي��ه��ا ه���ذه اجل��م��اع��ات اأننا 
الع�سكرية  م�ساحلها  من  نقرتب 
�سواريخ  تطلق  االق��ت�����س��ادي��ة,  اأو 
لت�ستيت  دع����ائ����ي����ة  ح����م����الت  اأو 

انتباهنا«.
بالفعل  العنف  اأعمال  وت�ساعدت 
اإىل  ال��ك��اظ��م��ي  ي�����س��اف��ر  اأن  ق��ب��ل 
اآب/ م���ن���ت�������س���ف  يف  وا�����س����ن����ط����ن 
اأغ�سط�س. ثم تعّر�س مقّر �سركة 
االأمريكية  ال��ري��ط��ان��ي��ة  االأم�����ن 
اأي���ل���ول/ م���ن  ال��ث��ال��ث  يف   G4S
االأوىل اىل هجوم  للمرة  �سبتمر 
اأ�سقطت  م�سرّية  طائرة  بوا�سطة 

عبوة نا�سفة �سغرية عليه.
م�سوؤوليتها,  جهة  اأي  تعلن  ومل 
ل��ك��ن اجل���م���اع���ات امل���دع���وم���ة من 
 G4S ط����ه����ران ات���ه���م���ت ����س���رك���ة
االأمريكية  ال�سربة  يف  بالتواطوؤ 
يف كانون الثاين/يناير التي اأودت 
ب��ح��ي��اة اجل����رنال االإي�����راين قا�سم 

�سليماين قرب مطار بغداد.
موظفي  اأح��د  اأ�سيب  اأي���ام,  وقبل 
انفجرت  ع��ن��دم��ا  امل��ت��ح��دة  االأمم 
تابع  م����وك����ب  يف  ن���ا����س���ف���ة  ع����ب����وة 
لرنامج الغذاء العاملي يف مدينة 

املو�سل ال�سمالية.
نف�سه  ع��ن  ي��ع��ّرف  ف�سيل  وت��ب��ن��ى 
“املقاومة  م����ن  ج�����زء  اأن������ه  ع���ل���ى 
ع���ب���ارة  وه������ي   - االإ�سالمية” 
 - الإي��ران  املوالية  للف�سائل  عامة 

املتحدة  االأمم  متهما  امل�سوؤولية, 
�سباط  لنقل  قوافلها  با�ستخدام 

املخابرات االأمريكية.
املجهول  ال��ف�����س��ي��ل  ه����ذا  واأط���ل���ق 
فيه  ج��������اء  ب�����ي�����ان  يف  حت������ذي������را 
�سوارع  يف  �ستحرتق  “�سياراتكم 

العراق«.
���س��ت ف�����س��ائ��ل مل ي�سمع  ووج��ه��ت 
ب��ه��ا م���ن ق��ب��ل ت��ه��دي��دات مماثلة 
راية  االأخ������رية حت���ت  االأ����س���ه���ر  يف 
لكن  االإ�سالمية”.  “املقاومة 
ه���ذه  اإن  ي���ق���ول���ون  امل���������س����وؤول����ني 
ال����ت����ه����دي����دات جم������رد ع���را����س���ات 

اإعالمية.
عراقي  ا�ستخبارات  �سابط  وق��ال 
“خم�س  ب���ر����س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
حزب  ك��ت��ائ��ب  بينها  جم��م��وع��ات, 

اهلل وع�سائب اأهل احلق وغريها, 
االأخرية  اال�سطرابات  وراء  تقف 

يف جميع اأنحاء البالد«.
وت�سّكل هذه املجموعات جزءا من 
العراقي,  ال�سعبي  احل�سد  ق���وات 
للحكومة  اإداري����������ا  ت���اب���ع���ة  وه�����ي 
عليها  ت��ه��ي��م��ن  ل��ك��ن  ال���ع���راق���ي���ة, 
ف�سائل قريبة من اإيران وجتاهر 

بعدائها للواليات املتحدة.
جبهة  “اأعلنوا  امل�������س���وؤول  وق�����ال 
�سليماين  م��ق��ت��ل  ب���ع���د  م����وح����دة 
م�ستعارة  ب��اأ���س��م��اء  العمل  وب����داأوا 
الوزراء  رئي�س  حلكومة  �سمح  م��ا 
بحفظ  املهدي  عبد  عادل  ال�سابق 
م����اء ال���وج���ه الأن���ه���م ك���ان���وا حتت 

اإمرته ا�سميا«.
املعروف  الكاظمي  ت��وىل  وعندما 

ب����ق����رب����ه م�����ن االأم�����ريك�����ي�����ني مع 
اح���ت���ف���اظ���ه ب���ع���الق���ات ج���ي���دة مع 
اإي������ران, ال�����س��ل��ط��ة يف اآذار/م����اي����و, 
غ�سبت كتائب حزب اهلل واتهمته 
�سليماين  �سد  ب��ال��ت��اآم��ر  مبا�سرة 
من�سبه  ا����س���ت���غ���الل  خ�����الل  م����ن 

ال�سابق كرئي�س للمخابرات.
ويقول م�سوؤولون وخراء لوكالة 
فران�س بر�س اإن كتائب حزب اهلل 
لطهران  موالية  اأخ��رى  وف�سائل 
بكبح  ال���ك���اظ���م���ي  ت���ع���ه���د  ف���ه���م���ت 
اأنها  ع��ل��ى  امل�����س��ل��ح��ة  امل��ج��م��وع��ات 

حماولة لق�ّس اأجنحتها.
واإىل جانب الهجمات ال�ساروخية 
املت�ساعدة, كثفت هذه املجموعات 
ال�سغط من خالل و�سائل االإعالم 

غري التقليدية.

عراقية  تلفزيونية  حمطة  وه��ي 
مرتبطة بكتائب حزب اهلل.

الكاظمي,  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
العديد  “هناك  امل��������اّل,  اأح����م����د 
اتخذت  ال���ت���ي  االإج������������راءات  م����ن 
ن�ساط  م���ن  ي��خ�����س احل����د  م���ا  يف 
تن�سط  التي  امل�سلحة  املجموعات 

خارج �سلطة الدولة«.
وع��م��ل��ت احل��ك��وم��ة ع��ل��ى جتفيف 
م�����س��ادر مت���وي���ل اجل���م���اع���ات من 
املنافذ  ع���ل���ى  ال�����س��ي��ط��رة  خ�����الل 

احلدودية.
هذه  “�ست�ستمر  امل����ال  واأ�����س����اف 
االإج��راءات اىل حني ب�سط �سلطة 
ب�سكل  الر�سمية  االأمنية  ال��ق��وات 

مطلق«.
ويعلم امل�سوؤولون اأن هذا قد يكون 

امل�سدر  جمهولة  ق��ن��وات  ون�سرت 
“تلغرام”  املرا�سلة  تطبيق  على 
حتذيرات �ساخرة من هجمات على 
مواكب ع�سكرية قبل وقت طويل 
م��ن ح��دوث��ه��ا, م��ا ع��ّم��ق االنطباع 

بوجود اإفالت من العقاب.
وا�����س����ت����ه����دف����ت ه�������ذه امل���ن���ت���دي���ات 
عراقية  تلفزة  حمطات  العراقية 

تنتقد اإيران.
اقتحام  امل���ا����س���ي  االأ����س���ب���وع  ومّت 
ت����ل����ف����زي����ون دج�����ل�����ة واإح�������راق�������ه. 
وا���س��ت��ه��دف��ت م��وج��ة ج���دي���دة من 
 UTV ق�����ن�����وات  ال����ت����ه����دي����دات 

اململوكة ل�سيا�سي �سني.
�سادرت  اأن  ب��ع��د  احل��م��ل��ة  وب�����داأت 
موقع  االأم�����ريك�����ي�����ة  احل����ك����وم����ة 
االنرتنت التابع لقناة “االجتاه”, 

باأمان«.
الوفيات  ع����دد  ت���راج���ع  وق����ت  ويف 
اآذار/مار�س,  منذ  الفريو�س  جراء 
ارتفاعا  االإ����س���اب���ات  ع���دد  ي�����س��ج��ل 
كما يف دول اأخرى يف اأوروب��ا. وبلغ 
الثالثاء 2460 اإ�سابة اأحد اأعلى 
اأيار/مايو  يف  امل�سّجلة  امل�ستويات 
اإىل  االإجمالية  ما يرفع احل�سيلة 

352,560 اإ�سابة.
و�سبق اأن حّذرت ال�سلطات ال�سحية 
من اأنه �سينبغي على االأرجح اإبقاء 

•• لندن-اأ ف ب

الريطاين  الوزراء  رئي�س  يعر�س 
بالتفا�سيل  ج��ون�����س��ون  ب���وري�������س 
القيود اجلديدة على التجمعات يف 
املفاجئ  االرت��ف��اع  ملواجهة  اإنكلرتا 
كورونا  ب��ف��ريو���س  االإ����س���اب���ات  يف 
بالعودة  اآم���ااًل  ب��ّدد  ال��ذي  امل�ستجد 

اإىل الو�سع الطبيعي.
كّثفت  االأخ����������رية,  االأ����س���اب���ي���ع  يف 
ت�سجيعها  امل��ح��اف��ظ��ة  احل���ك���وم���ة 
ل��ل��ري��ط��ان��ي��ني ع��ل��ى ال����ع����ودة اإىل 
املكاتب واملدار�س واحلانات الإنعا�س 
الذي  املتحدة  اململكة  االقت�ساد يف 
�سهد يف الربيع تدهوراً ال مثيل له 

يف اأوروبا.
لكن بعد اأن اأُرغم على اإبطاء عملية 
ال���ع���زل ب�سكل  اإج�������راءات  ت��خ��ف��ي��ف 
وكذلك  ال�����س��ي��ف  خ����الل  ط��ف��ي��ف 
ف����ر�����س ق����ي����ود حم���ل���ي���ة, ق������رر اأن 
اأو�سع  �سعيد  على  تدابري  يفر�س 
االإ�سابات  عدد  ارتفاع  مواجهة  يف 

خ�سو�ساً يف �سفوف ال�سباب.
ال����ث����الث����اء منع  م�������س���اء  واأع�����ل�����ن 
التجّمعات الأكرث من �ستة اأ�سخا�س 
ومن  ح��ال��ي��اً.  �سخ�ساً   30 مقابل 
ي��و���س��ح ج��ون�����س��ون هذه  اأن  امل��ق��رر 
جمل�س  اأم���ام  االأرب��ع��اء  التغيريات 
العموم, خالل اجلل�سة االأ�سبوعية 
و�سيعقد  ال����وزراء.  رئي�س  مل�ساءلة 
منذ  االأول  ه���و  ���س��ح��ايف  م���وؤمت���ر 
العطلة  ب���ع���د  ال���ع���م���ل  ا���س��ت��ئ��ن��اف 

ال�سيفية.
اعتباراً  اجل��دي��د  التدبري  وُيطّبق 
فقط,  اإنكلرتا  ويعني  االثنني  من 
اإذ اإن ال�سلطات املحلية يف املقاطعات 
االأخرى يف اململكة خمت�سة يف هذه 
امل�����س��ائ��ل. واأ����س���ارت احل��ك��وم��ة اإىل 
“على  ُيطّبق  اجلديد  االإج���راء  اأن 
التجّمعات يف الداخل واخل��ارج, يف 
امل�ساكن اخلا�سة وامل�ساحات العامة 
واالأماكن مثل احلانات  اخلارجية 

واملطاعم«.
ون��ق��ل ب��ي��ان ع���ن ج��ون�����س��ون قوله 
ملنع  االآن  ن��ت�����س��ّرف  اأن  “علينا 

واأ�ساف  الفريو�س من االنت�سار”. 
على  القيود  ون�سدد  نب�ّسط  “نحن 
جلعلها  االجتماعية  االح��ت��ك��اك��ات 
اأكرث �سهولة للفهم والتطبيق من 

جانب ال�سرطة«.
وت�سمل اال�ستثناءات االأ�سر املوؤلفة 
اأ�سخا�س  ����س���ّت���ة  م����ن  اأك������رث  م����ن 
واملدار�س واأماكن العمل واالأعرا�س 
وامل������������اآمت وال������ف������رق ال����ري����ا�����س����ات 
مطابق  ب�سكل  املنظمة  اجلماعية 

للتو�سيات ال�سحية.
قدرها  غرامة  املخالفون  ويواجه 
م��ئ��ة ج��ن��ي��ه ا���س��رتل��ي��ن��ي )ح����واىل 
حال  يف  ُت�����س��اع��ف  ي������ورو(,   110
اأق�سى هو  اإىل حّد  املخالفة  تكرار 

3200 جنيه.
هانكوك  م��ات  ال�سحة  وزي��ر  �سرح 
القيود  ه��ذه  االأرب��ع��اء  اأم�س  �سباح 
تتّبع  اأن  م���و����س���ح���ا  اجل������دي������دة 
االإ�سابات “ُيظهر اأن معظم حاالت 
العدوى حت�سل يف ظروف يجتمع 
“ت�سميمه  واك��د ً  النا�س”.  فيها 
ال�سكان  الإب����ق����اء  ال��ت�����س��رف  ع��ل��ى 

بع�س القيود طاملا مل يتّم التو�سل 
تاأمل  ال��ذي  االأم���ر  ل��ق��اح,  اإىل  بعد 
العام  مطلع  حتقيقه  يف  احلكومة 

.2021
وُب����ددت ه��ذه االآم����ال م��ع االإعالن 
تعليق  ع������ن  ال�����ث�����الث�����اء  م���������س����اء 
اللقاح  مل�سروع  ال�سريرية  التجارب 
تقوده  الذي  الرئي�سي  الريطاين 
جمموعة  م��ع  اأوك�����س��ف��ورد  جامعة 
وذلك  ل����الأدوي����ة,  “ا�سرتازيكا” 
اأحد امل�ساركني يف هذه  اإ�سابة  بعد 
غري  حمتمل  ب�”مر�س  ال��ت��ج��ارب 
تاأثري  االأرج����ح  ع��ل��ى  وه���و  مّرر” 

جانبي خطري.
وب��ري��ط��ان��ي��ا ه���ي ال���دول���ة االأك����رث 
اأوروب��ا مع  ت�سرراً ج��راء الوباء يف 
 41500 م���ن  اأك�����رث  ت�����س��ج��ي��ل��ه��ا 
وفاة. وتعّر�س جون�سون النتقادات 
لتاأّخره يف ا�ستدراك خطورة الوباء 

وفر�س عزل.
واّتهم م��ذاك ب��اإدارة االأزم��ة ب�سكل 
متعددة  ت�����غ�����رّيات  م����ع  م���ت���ق���ّل���ب, 
وتقييم  ال���ك���م���ام���ات  و����س���ع  ح����ول 

تطوير  اأو  امل��در���س��ي��ة  االم��ت��ح��ان��ات 
تطبيق لتتبع االإ�سابات.

تدابري  ُف��ر���س��ت  ال�سيف,  وخ���الل 
حم���ل���ي���اً الح�����ت�����واء ارت�����ف�����اع ع���دد 
بهدف  بكوفيد-19,  االإ����س���اب���ات 
ال�سعيد  ع��زل ج��دي��د على  جت��ّن��ب 
���س��ي��ك��ون مدمراً  وال����ذي  ال��وط��ن��ي 

لالقت�ساد.
يف بولتون يف �سمال غرب انكلرتا, 
الثالثاء  ال��ق��ي��ود  ه��ذه  ت�سديد  مت 
ب�����س��ب��ب ارت����ف����اع ع�����دد االإ����س���اب���ات 
يف  ال�����س��ب��اب  ���س��ف��وف  يف  خ�سو�سا 
ال��ع�����س��ري��ن��ات وال���ث���الث���ي���ن���ات من 

العمر.
خدمة  ف���ق���ط  ب��ت�����س��غ��ي��ل  ���م���ح  و����سُ
م��ب��ي��ع��ات ال��ط��ل��ب��ات اخل���ارج���ي���ة يف 
املدينة  املطاعم واحل��ان��ات يف ه��ذه 
التي تعّد حواىل 280 األف ن�سمة 
بني  تغلق  اأن  املوؤ�س�سات  ك��ل  وعلى 
واخلام�سة  م�ساء  العا�سرة  ال�ساعة 
يف  ال���زي���ارات  تقلي�س  ومت  ف��ج��راً. 
بني  اللقاءات  وُمنعت  العجزة  دور 

اأ�سخا�س من منازل خمتلفة.

اأط���ل���ق رئي�س  خ���ط���رًيا. وع��ن��دم��ا 
ملكافحة  وا���س��ع��ة  ح��م��ل��ة  ال�������وزراء 
املليئة  العراق  ح��دود  على  الف�ساد 

بالثغرات, ا�ستعد لالأ�سواأ.
امل�ستوى  رف���ي���ع  م�������س���وؤول  وق�����ال 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س يف مت��وز/
امل�سوؤولني  “�سيبتزون  ي��ول��ي��و 
ويح�سدون  عائالتهم  وي��ه��ددون 
ال�����ق�����ب�����ائ�����ل ورمب�����������ا ي����رت����ك����ب����ون 

اغتياالت«.
ُقتل  اأ����س���اب���ي���ع,  ب���ع���د  وب���ال���ف���ع���ل, 
الب�سرة  م���دي���ن���ة  يف  ن���ا����س���ط���ان 
نزاع  واندلع  اجلنوبية,  ال�ساحلية 

ع�سائري يف �سمال بغداد.
“اإننا  اآخ��ر  عراقي  م�سوؤول  وق��ال 
لذلك  با�ستمرار,  احلرائق  نطفئ 
�سحيح  ب�سكل  الرتكيز  ميكننا  ال 

على اال�سرتاتيجية االأكر«.
وقال م�سوؤول اآخر لوكالة فران�س 
العراقي  امل��ال��ي��ة  وزي����ر  اإن  ب��ر���س 
ع��ل��ي ع����الوي ت��خ��ّل��ف ع���ن املوعد 
اآب/  24 يف  امل����ح����دد  ال���ن���ه���ائ���ي 
اأغ�سط�س لتقدمي “كتاب اأبي�س” 
االقت�سادية  االإ����س���الح���ات  ح���ول 
اال�سطرابات  ب�سبب  الرملان  اىل 
املا�سي,  االأ����س���ب���وع  يف  االخ������رية. 
ملكافحة  جمل�ًسا  الكاظمي  اأن�����س��اأ 
ال��ف�����س��اد �سمح ل��ق��وات ال��ن��خ��ب��ة يف 
باعتقال  االإره���اب  مكافحة  جهاز 
ي�����س��ع��ب تخّيل  ع����ادة  م�����س��وؤول��ني 
قواته  ون��ف��ّذت  اأح����د.  مي�ّسهم  اأن 
وبغداد  الب�سرة  يف  بحث  عمليات 
مرخ�سة,  غ���ري  اأ���س��ل��ح��ة  ل�����س��ب��ط 

دون اأن حتقق الكثري.
العراقي  االأم���ن���ي  اخل��ب��ري  وق����ال 
الو�سع  اإن  رغ���ي���ف  اأب�����و  ف��ا���س��ل 

“خطري«.
واأ�ساف لوكالة فران�س بر�س “يف 
اأن  الكاظمي  على  امل��ط��اف,  نهاية 
القادة  م��ع  حقيقيا  ح����وارا  يفتح 
الروحيني لهذه اجلماعات, جتنبا 

لل�سدام«. 

جون�شون يفر�ش قيودًا جديدة على التجمعات يف اإنكلرتا 
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ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ نوا�س باليباداتو �سيد حممد �سيد حممد - هندي 
ال�سيد/  البالغة 50% وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  اجلن�سية يرغب يف 
ملكافحة  )املحور  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  هندي   - عبداهلل  ابراهيم  الدين  نور  حممد 
احل�سرات( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )516360( ال�سادرة من 

دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 569

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ ويلما �سينتيا وا�س , هندية اجلن�سية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 50%  وذلك اىل ال�سيدة/ اأ�سماء األطاف �سيخ - هندية 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  لل�سيدات(  اال�ستقبال  )�سالون  الرخ�سة  يف  اجلن�سية 

مبوجب رخ�سة رقم )771951( ال�سادرة من دائرة  التنمية االإقت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 20200909/4

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد / عمران جلزار خان كل - اجلن�سية افغان�ستان يحمل هوية 
رقم 784198576868321 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك 
رقم 784198787297955  افغان�ستان يحمل هوية  كلزار خان اجلن�سية  ال�سيد/ طارق  اىل 
يف الرخ�سة )جبل حتا ملقاوالت النجارة امل�سلحة( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب 
الرخ�سة  تنازل �ساحب   , االإقت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  رخ�سة رقم )737463( 
الخر, وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 20200909/3
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد / عمران جلزار خان كل - اجلن�سية افغان�ستان يحمل هوية 
رقم 784198576868321 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك 
اىل ال�سيد/ طارق كلزار خان اجلن�سية افغان�ستان يحمل هوية رقم 784198787297955 يف 
الرخ�سة )جبل جري ملقاوالت التك�سية واالر�سيات( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب 
الرخ�سة  تنازل �ساحب   , االإقت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  رخ�سة رقم )564345( 
الخر.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 565
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جايان بونور كري�سنا بيالى بونور , الهند اجلن�سية 
�سفيق  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
تاأ�س�ست  املزون(  الرخ�سة )مغ�سلة  - بنغالدي�س اجلن�سية يف  بابرى  اال�سالم خمل�س 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )533389( ال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية 
احكام   املادة )14( فقرة )5( من  : اليوجد.  وعمالبن�س  ال�سارقة.  تعديالت اخرى 
القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا 
االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
الكاتب  اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا االعالن فمن 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
 اعـــــــالن       

ال�سيد/   : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
ها�سم حممد عبداهلل النقبي - اجلن�سية : االإمارات وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن 
االأجهزة  لت�سليح  الو�سل  خدمات  التجاري  اال�سم  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف  )تنازل( 
واأجهزة  والتلفزيون  وال��رادي��و  الفيديو  اأج��ه��زة  ا���س��الح  الرخ�سة  ن�ساط   , االلكرتونية 
التنمية االقت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية  , واملرخ�س من دائرة  املنزلية  الت�سوير 
رقم 240985 ال�سادر بتاريخ 1988/12/10 يف دائرة التنمية االإقت�سادية بخورفكان. اىل 
ال�سيد/ �سم�س الدين فوكاال�سريي , اجلن�سية : الهند. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

اعالن بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى
 يف جريدتني اإحداهما ناطقة باللغة الجنليزية  

 SHCAPCICOMS2020/ 0001023 يف ال�شتئناف رقم

بناء علي طلب امل�ستاأنف/ خمتر العناية الطبي 
اىل امل�ستاأنف �سده : الزهراوي للتجهيزات الطبية )�س ذ م م( 

مبحكمة   )1 رق��م  )مكتب  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  اال�ستئنافية  ال�سارقة 
وذل��ك يف  امل�ستندات  كافة  بها  الدعوى مرفقا  على  مذكرة جوابية 

يوم االربعاء املوافق 2020/9/16 
رئي�س مكتب ادارة الدعوى
د/ ندى حممد حممود        

             وزارة العدل  
حمكمة ال�شارقة ال�شتئنافية الحتادية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية - الدائرة اجلزئية الأوىل 

الدعوى رقم 2020/1033 جتاري جزئي
املرفوعة من املدعي / البنك العربي املتحد

وميثله قانونا / مكتب موزة اخلظر للمحاماة واالإ�ست�سارات القانونية 
�سد املدعي عليهم واملطلوب اإعالنهم : 1( اإنرتنا�سونال اإند�سرتيال �سبالي - �س م ح 

2( احمد �ساكر حممد قوا�سمي )اأردين اجلن�سية( 
3( حممود �ساكر حممد قوا�سمي )اأردين اجلن�سية(

قد حتدد موع اجتماع اخلرة امل�سرفية يوم االأحد املوافق 2020/9/13 م ال�ساعة الواحدة والن�سف 
بعد الظهر مبقر املدعية / البنك العربي املتحد , وعنوانهم :- ال�سارقة - كورني�س البحرية - ال�سوؤون 
القانونية - الطابق الثامن ع�سر.  يرجى من املدعي عليهم او ينوب عنهم قانونا يف الدعوى املذكورة 
اأعاله ح�سور اجتماع اخلرة يف املوعد املحدد اأعاله اأمام اخلبري احل�سابي وامل�سريف الدكتور / عبداهلل 

حممد ال�سم�سي.   لالإت�سال هاتف رقم 2222545 04 - فاك�س رقم 2222765 04 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف 
الدكتور / عبداهلل حممد ال�شم�شي  

دعوة لإجتماع اخلربة 

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 1378/2019/20 جتاري كلي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )18.091.982.31 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  
طالب االإعالن :  البنك التجاري الدويل - �س م ع  - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعالنهم : 1- �سركة نيلم التجارية - ذ م م  2-عمر لطيف زاهد لطيف - ب�سفته كفيل �سامن ملديونية �سركة 
نيلم التجارية - ذ م م  3-عثمان لطيف زاهد لطيف - ب�سفته كفيل �سامن ملديونية �سركة نيلم التجارية - ذ م م  

�سفتهم  بالق�سية : مدعي عليهم - جمهويل حمل االإقامة 
اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2020/6/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�سوع 
وق��دره 71.  ب��اداء مبلغ  بينهم  بالت�سامن فيما  املدعي عليهم  بالزام   - ع  م  - �س  ال��دويل  التجاري  البنك  ل�سالح/ 
17552611 �سبعة ع�سر مليونا وخم�سمائة واثنني وخم�سني الف و�ستمائة واحدى ع�سر درهما وواحد و�سبعني فل�سا 
ف�سال عن فائدة بواقع 9% �سنويا تبداأ من تاريخ 2019/9/19 وحتى متام ال�سداد والزمتهم  امل�سروفات ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�سر هذا االعالن �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

حماكم دبي البتدائية
العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

اعالن بالن�شر
رقم )2020/4834(

املنذر :  حممد �سغري مبارك حممد مبارك - اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اليه : حمد حممد �سلمان ب�سري - اإماراتي اجلن�سية 

ع�سر  اح��دى   )11500( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر   / املنذر  يكلف 
املنذر  وت�سليم   , للعقارات  املدينة  ب��رج   / ال��ع��ق��ارات  ل�سركة  وخم�سمائة  ال��ف 
تاريخ  ايام من  اق�ساها خم�سة  التي بحوزته وذلك خالل مدة  ال�سيكات  كافة 
ا�ستالمه هذا االإنذار , واإال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة االإجراءت القانونية 
التي حتفظ له حقه مبا فيها اقامة الدعاوى الق�سائية وا�ست�سدار اأمر االأداء 
مع حتميل املنذر اليه بكافة الر�سوم وم�ساريف التقا�سي والفائدة القانونية 

واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
اعالن بالن�شر        

 1107/2020/11 مدين جزئي  
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- حممد و�سيم مالك حممد قيوم اوان  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي : �سركة جمموعة االإمارات لالإت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �س م ع  

وميثله : خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال�سروم  دره��م(   28513.04(
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�سة 
يوم االثنني املوافق 2020/9/14 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 2665/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى: مطالبة بالزام املدعى عليهم بالتكافل والت�سامن فيما بينهم ب�سداد مبلغ املديونية   
املرت�سدة يف ذمتهم والبالغة مبلغ وقدره )1801660 درهم( مليون وثمامنائة واألف و�ستمائة و�ستون درهما باالإ�سافة اإىل 

الفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد
طالب االعالن:  البنك العربي املتحد  - �سفته بالق�سية:  مدعى 

املطلوب اعالنهم : 1- كافيار املمتاز  - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 2- كافيار املمتاز لتعليب االأغذية البحرية - �سفته 
�سفته   , كاربت  ري��د  مقهى   -4  , عليه  مدعى  بالق�سية:   �سفته   - حممد  علي  يو�سف  وحيد   -3 عليه,  مدعى  بالق�سية: 
بالق�سية:  مدعى عليه , 5- نويد يو�سف علي حممد �سفته بالق�سية:  مدعى عليه , 6- مطعم ريد كاربيت للماأكوالت 

البحرية - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك� الدعوى ومو�سوعها مطالبة بالزام املدعى عليهم بالتكافل والت�سامن فيما بينهم ب�سداد 
مبلغ املديونية املرت�سدة يف ذمتهم والبالغة مبلغ وقدره )1801660 درهم( مليون وثمامنائة واألف و�ستمائة و�ستون درهما 
باالإ�سافة اإىل الفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 09-23-

اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   BUILDING_DESC& 2020 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن ُبعد
من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على االقل. )علما 

باأنه مت اإحالة الدعوى للدائرة اجلزئية الثانية (
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 678/2020/18 عقاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )196389 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام.  

طالب االإعالن : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية - �سفته بالق�سية : مدعي  
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- �سريودز هف فخر الدين -  �سفته  بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول  حمل 
بالزام املدعي عليه  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة  االإقامة  مو�سوع االإع��الن : قد 
مببلغ وقدره )196389 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة 
وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2020/9/17  ال�ساعة 8.30 �سباحا 
يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 2927/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )44. 964.393 درهم( والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
�سابقا  - �سفته  ن��ور اال�سالمي )���س م ع(  ن��ور بنك )م�ساهمة عامة( بنك   : االإع��الن  طالب 

بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- عبداحلافظ الهاليل - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   : االإع��الن  مو�سوع 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   964.393  .44( وق��دره 
املعجل بال كفالة.    وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2020/9/22  ال�ساعة 8.30 �سباحا 
يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 725/2020/20 جتاري كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )166130000 

درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب االإعالن :  دريك اآند �سكل انرتنا�سيونال )�سركة م�ساهمة عامة(  - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- زينة خلدون ر�سيد الطري - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   : االإع��الن  مو�سوع 
والت�سامم مببلغ وقدره )166130000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة 
يوم االربعاء  املوافق  2020/9/23  ال�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 669/2020/18 عقاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ عقد التاأجري التمويلي املوؤرخ 2007/3/20 ومالحقة والزام املدعي عليهما برد حيازة العقار 

وت�سليمه للمدعي خاليا من ال�سواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد وما يرتتب  على ذلك من اثار , و�سطب ا�سارة 
االيجارة الواردة يف �سهادة امللكية , والزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ وقدره 88.249.00 درهم قيمة االجرة املتاأخرة غري 
املدفوعة وما ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ االخالء التام والفعلي مع التعوي�س وتقدمي براءة ذمة اجلهات ذات العالقة. 

طالب االإعالن : متويل م�ساهمة خا�سة - �سفته بالق�سية : مدعي  , املطلوب اإعالنهما : 1- داباوال ديفي�س دهان�سوكو الل - 
2-جاني�س ديفي�س داباواال - �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل حمل االإقامة 

امل��وؤرخ 2007/3/20 ومالحقة  التمويلي  التاأجري  املطالبة بف�سخ عقد  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  االإع��الن : قد  مو�سوع 
والزام املدعي عليهما برد حيازة العقار وت�سليمه للمدعي خاليا من ال�سواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد وما يرتتب  
على ذلك من اثار , و�سطب ا�سارة االيجارة الواردة يف �سهادة امللكية , والزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ وقدره 88.249.00 درهم 
قيمة االجرة املتاأخرة غري املدفوعة وما ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ االخالء التام والفعلي مع التعوي�س وتقدمي براءة ذمة 
اجلهات ذات العالقة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2020/9/17  ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1953/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )338677.14 درهم( والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 2019/10/23 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب االإعالن : او�ساكا لتجارة احلقائب - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - �سفته بالق�سية : 
مدعي , املطلوب اإعالنه : 1- ر�سا �سهباز ديانت - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)338677.14 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 2019/10/23 وحتى 
املوافق  التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  ال�سداد 
2020/9/16 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم 3239/2017/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/344 نزاع جتاري , ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)139746311درهم( , �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : بنك ابوظبي التجاري - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه  : 1 - ال�سركة اخلليجية لال�ستثمارات العامة - �س م ع - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل 
االإقامة . مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سةوهي عبارة عن االر�س رقم 104 - املنطقة : �سيح 
�سعيب 2( )ار�س - املنطقة : ند ح�سة -رقم االر�س : 1092( )االر�س رقم 108 - املنطقة : �سيح �سعيب 2( )الوحدات 
رقم 103 + 405 + 609 - املنطقة : ند ح�سة - رقم االر�س 590 - املبنى : اك�سي�س ريزيدن�سز ون 4( الوحدات رقم 
 +  208 3( )الوحدات رقم  اك�سي�س ريزيدن�سز ون   : املبنى   -  590 االر�س  - رقم  : ند ح�سة  املنطقة   -  505  +  306
 + 407  + 205 2( )الوحدات رقم  املبنى : اك�سي�س ريزيدن�سز ون   - 590 805  - املنطقة : ند ح�سة - رقم االر�س 
 +  307  +  609 1( )الوحدات رقم  اك�سي�س ريزيدن�سز ون  املبنى   -  590  : - رقم االر�س  : ند ح�سة  املنطقة   -  709
108 - املنطقة : ند ح�سة - رقم االر�س : 578 - املبنى اك�سي�س ريزيدن�سز 5(   )الوحدات رقم 512 +  715 - املنطقة 
: ند ح�سة - رقم االر�س : 588 - املبنى اك�سي�س ريزيدن�سز 4( )الوحدات رقم 605 +  810 - املنطقة : ند ح�سة - رقم 
االر�س : 591 - املبنى اك�سي�س ريزيدن�سز 3( )الوحدات رقم 309 +  604 - املنطقة : ند ح�سة - رقم االر�س : 590 
- املبنى اك�سي�س ريزيدن�سز 8( الوحدة رقم 107 - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم االر�س 55 - املبنى : اوملبيك بارك 2 

)وفاء ملبلغ املطالبة وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 3338/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 761/2019 جتاري كلي و�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 9515811.64 درهم( , �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : بنك امل�سرق - �س م ع - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنهم : 1- �سركة ميجا �ستار التجارية - ذ م م  2- طالب ح�سن دروي�س  3-ميمونه 
ح�سن دروي�س 4-اح�سان ح�سن دروي�س ح�سن ميا �سليمان دروي�س 5- ايليجانت لل�سناعات - �س 
اإند�سرتيز - �س ذ م م 7- ح�سن مياه �سليمان دروي�س - �سفتهم بالق�سية :  ذ م م  6- تيكنوفا 
منفذ �سدهم - جمهويل حمل االإقامة.  مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم 
اخلا�سة يف احلجز التحفظي )259/2019 جتاري( , وفاء للمبلغ املطالبة )9515811.64( درهم 
وتقرر حتويل احلجز التحفظي رقم )259/2019 جتاري( اىلحجز تنفيذي يف ملف التنفيذ رقم 

)3338/2020 جتاري( مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 706/2013/211 تنفيذ عقاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/340 عقاري كلي , ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 775.229.20 درهم( , �سامال للر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 

طالب االإعالن : رامي فاروق ابوبكر رحمة اهلل - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن قطعة ار�س 
دبي  جممع  يف  والكائنة  مربع  مرت   21261.63 م�ساحتها   598-  1799 البلدية  رق��م   548 رق��م 
العقار  بيع  واإال  دره��م(  وق��دره )775229.20  به  املنفذ  للمبلغ  وف��اءا  وذل��ك  االأول  لال�ستثمار 
بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�س املادة 295 من قانون االإج��راءات املدنية. خالل 30 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن املحكمة �ستتخذ االإجراءات القانونية بحقكم.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 2697/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع التنفيذ : بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغ 126.000 الف درهم )مائة و�ستة 
وع�سرون الف درهم( والفوائد القانونية بواقع 12% امل�ستحقة اعتبارا من تاريخ اال�ستحقاق يف 

2019/5/30 وحتىال�سداد التام مع حتميل املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
طالب االإعالن : �سركة م�سايف - �س ذ م م - فرع دبي - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- باور بوينت انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �س ذ م م - �سفته  بالق�سية : منفذ 
�سده  - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن :   مبوجب قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ )2020/9/9( بتكليفهم بالوفاء يف الدعوى 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��اإن  وعليه  املحكمة  بخزينة  او  للمدعي  املبلغ  ب�سداد  مكلف  فاأنت  اأع��اله  امل��ذك��ورة 
االجراءات بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
 WP & وعليه فاإن املحكمة �ستبا�سر االجراءات بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 363/2020/72 تظلم جتاري  
مو�سوع الدعوى : تظلم من القرار ال�سادر يف االمر على عري�سة رقم 2020/108 

حجز حتفظي جتاري  
طالب االإعالن /1-  البنك العربي املتحد - �سفته بالق�سية : متظلم 

بالق�سية  �سفته   - م(  م  )ذ  العامة  للتجارة  اخلليج  جبل  �سركة   -1: اإعالنه  املطلوب 
التظلم  اق��ام عليكم  : قد  االإع��الن  : متظلم �سده - جمهول حمل االقامة. مو�سوع 
ال�����س��ادر يف االم���ر على عري�سة رقم  ال��ق��رار  اع���اله وم��و���س��وع��ه تظلم م��ن  امل��ذك��ورة 
2020/108 حجز حتفظي جتاري.  وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2020/9/20  
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  بعد  التقا�سي عن  بقاعة  ال�ساعة 8.30 �س 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل , ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 363/2020/72 تظلم جتاري  

مو�سوع الدعوى : تظلم من القرار ال�سادر يف االمر على عري�سة رقم 2020/108 
حجز حتفظي جتاري  

طالب االإعالن /1- البنك العربي املتحد - �سفته بالق�سية : متظلم 
املطلوب اإعالنهم :1- عا�سم عبدالكرمي حممد العزب  2-غيث عا�سم عبدالكرمي العزب - 
�سفتهما بالق�سية : متظلم �سدهما - جمهويل حمل االقامة. مو�سوع االإعالن : قد اقام 
عليكم التظلم املذكورة اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف االمر على عري�سة 
رقم 2020/108 حجز حتفظي جتاري.  وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2020/9/20 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل , ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13033 بتاريخ 2020/9/10   

اعالن بالن�شر 
                      يف الطعن رقم 591/2020/445 طعن جتاري   

مو�سوع الطعن : قبول النق�س �سكال ومو�سوعا ونق�س احلكم املطعون فيه 
احالته اىل حمكمة اال�ستئناف الإ�سدار حكمها على �سوء ما تقرره حمكمة 

النق�س والزام املطعون �سده بالر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 
طالب االإعالن : بنك دبي اال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( - �سفته بالق�سية 
�سفته   - اجلمريي  اأحمد  حممد  على  اأحمد   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب   , طاعن   :

بالق�سية : مطعون �سده  جمهول حمل االإقامة 
اعاله  امل��ذك��ور  الطعن  اأق���ام عليكم  ال��ط��اع��ن  ب��ان  نعلنكم   : االإع����الن  م��و���س��وع 
ويتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن 

املقدمة �سدكم. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التمييز
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة-الفجر

اجتماعها  الريا�سي,  ال�سارقة  بنادي  القانونية  ال�سوؤون  اإدارة  عقدت 
علي  حممد  ���س��ع��ادة  برئا�سة  �سمنان,  مبنطقة  ال��ن��ادي  مبقر  ال����دوري, 
اإدارة  رئي�س  الريا�سي,  ال�سارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو  احل��م��ادي, 
ال�سوؤون القانونية, وبح�سور االأع�ساء, في�سل مال اهلل احلمادي, واأحمد 
�سياء جوهر, والع�سو اجلديد طارق البلو�سي, و وحيد عرفات امل�ست�سار 

القانوين للنادي.
بخ�سو�س  ل����الإدارة  ال��ق��ان��وين  ال���دور  تعزيز  مناق�سة  االج��ت��م��اع  و�سهد 
ظل  يف  اال�ستثنائية  ب��ال��ظ��روف  املتعلقة  الداخلية  االإج����راءت  مراجعة 

الالأنظمة  م��ع  متوافقة  تو�سيات  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  ك��ورون��ا,  جائحة 
واللوائح املعمول بها.

اإدارة  من  القانونية  االإدارة  اإىل  املحالة  العقود  بع�س  االجتماع  وراج��ع 
اال�ستثمار والتطوير التجاري.

كما اطلعت االإدارة القانونية على ملف املوارد الب�سرية والنظام االأ�سا�سي 
اإدارة  مع  بالتن�سيق  قانونيا,  ومراجعتها  املقرتحة  التعديالت  ودرا�سة 
االأمريي  املر�سوم  م��ع  متا�سيها  م��ن  وال��ت��اأك��د  واجل���ودة,  اال�سرتاتيجية 
لوائح  م��ع  تعار�سها  وع���دم  ال��ري��ا���س��ي,  ال�سارقة  ن���ادي  باإن�ساء  ال�����س��ادر 
جمل�س ال�سارقة الريا�سي املنظمة للن�ساط الريا�سي باالإمارة, وتوافقها 

مع لوائح النادي املعتمدة.

"اأ�سبوع اللياقة البدنية  اأعلن جمل�س دبي الريا�سي عن اإطالق مبادرة 
للجميع" مب�ساركة اأكرث من 20 نادياً من االأندية ال�سحية وال�ساالت 
الريا�سية واملراكز املتخ�س�سة يف اللياقة البدنية بالدولة وت�ستمر املبادرة 

ملدة 4 اأيام خالل الفرتة من 17 اإىل 20 �سبتمر اجلاري.
لدخول  وال����زوار  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  جلميع  الفر�سة  امل��ب��ادرة  وت��وف��ر 
يف  الريا�سية  االأج��ه��زة  ب��اأح��دث  وامل����زودة  املعتمدة  الريا�سية  ال�����س��االت 
العربية واال�ستفادة  االإم���ارات  اأنحاء دول��ة  60 مقر يف جميع  اأك��رث من 
مع  بدنية  لياقة  درو���س  ا ح�سور  اأي�سً لهم  وتتيح  باملجان  من خدماتها 

مدربني حمرتفني عر االإنرتنت.
وتهدف املبادرة اإىل ت�سجيع كافة فئات املجتمع من القاطنني على اأر�س 

راأ�س  على  الريا�سة  وج��ع��ل  والن�ساط  الريا�سة  ممار�سة  على  ال��دول��ة 
اأولوياتهم يف اأول تفعيل للن�ساط الريا�سي اجلماعي بعد جائحة كوفيد 

.19
ومن اأبرز االأندية التي ت�سارك يف املبادرة مع املجل�س: فيتن�س فري�ست, 
بالتفورم  ذا  ف��ي��ت,  م���رتو   ,360 فيتن�س  ج��ي��م,  ج��ول��دز  ن��ي�����س��ن,  ج��ي��م 
ويلن�س,  اإيجنايت  ليديز,  �سيب  نادي  للياقة,  فيديليتي  نادي  �ستوديوز, 
جيم,  توي�ست  زون,  فيتن�س  كوندي�سن,  توتال  ما�سوب  زومبا,  ميلز,  يل 
فيتن�س اإت�س كيو, �سوبر جيم, رايزينج جيم, دبي اأكتيف, ريبورت�س, تاف 

مادر, زومبا, ما�سوب توتال ومي فيت برو.
دبي  جمل�س  يف  الريا�سية  الفعاليات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ور,  خ��ال��د  وق���ال 

اللياقة  �سناعة  خ��دم��ات  م���زودي  بتوحيد  ف��خ��ورون  "نحن  الريا�سي: 
البدنية يف دولة االإمارات العربية املتحدة, خا�سة بعد فرتة كانت �سعبة 
اأ�سهر  ب��ني  ال��رائ��دة يف اجلمع  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت�ساهم  على اجلميع, حيث 
العالمات التجارية مًعا بهدف م�سرتك لتح�سني �سحة املجتمع ونتطلع 
االإمارات  دول��ة  البدنية يف  اللياقة  ق��ادة �سناعة  العمل مع  اإىل موا�سلة 
العربية املتحدة ودعمهم الإتاحة املزيد من الفر�س لكافة اأفراد املجتمع 

للم�ساركة يف اللياقة البدنية وحت�سني �سحتهم ورفاهيتهم".
تعزيز  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي  "يحر�س جمل�س  ال���ع���ور:  خ��ال��د  واأ����س���اف 
دعم  يف  اخلا�س  القطاع  ب��دور  منه  اإمي��اًن��ا  اخلا�س  القطاع  مع  التعاون 
جهود التطوير والتنمية و�سحة و�سعادة كافة اأفراد املجتمع من خالل 

يف  للمجل�س  اخلام�س  اال�سرتاتيجي  الهدف  من  وانطالًقا  الريا�سة, 
التعاون وال�سراكة مع القطاع اخلا�س يف املجال الريا�سي".

زون,  وفيتن�س  ك��ي��و,  اإت�����س  وفيتني�س  فري�ست,  فيتن�س  اأن��دي��ة  و�ستفتح 
ال�ساالت  ف��ي��ت, وراي��زي��ن��ج جيم  وج��ول��دز ج��ي��م, وج��ي��م ني�سن وم��ي��رتو 
اخلا�سة بها يف كافة اأنحاء الدولة لدخول اجلمهور باملجان, كما �ستقدم 
اأندية دبي اأكتيف, واإيجنايت ويلن�س, ويل ميلز, وزومبا, وما�سوب توتال 
كوندي�سن, و�سيب ليديز, و�سوبر جيم, وتوي�ست جيم, بالتفورم �ستوديو, 
االأندية  م��ن  وغ��ريه��م   ,360 وفيتني�س  م���ادر,  وت���اف  ت��ورن��ت��و,  وجن��م��ة 
التوا�سل  قنوات  على  الر�سمية  من�سته  عر  جمانية  افرتا�سية  درو�ًسا 

االجتماعي.

جمل�ش دبي الريا�شي يطلق مبادرة »اأ�شبوع اللياقة البدنية للجميع«

قانونية نادي ال�شارقة تقدم تو�شيات 
لتعزيز االإجراءات الداخلية

•• دبي –الفجر: 

فعاليات  االأول  اأم���������س  اخ���ت���ت���م���ت   
امل�ساعد  ال��ف��ي��دي��و  ح��ك��م  تقنية  دورة 
احت����اد  ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي   )  VAR  (
االإم��������ارات ل���ك���رة ال���ق���دم ع��ل��ى م���دار 
 , بدبي  الغرير  فندق  يف  اأي���ام  ثالثة 
وحكماً  حكماً   69 مب�ساركة  وذل���ك 
حتت  االأول  ال��ف��ري��ق  م���ن  م�����س��اع��داً 
اإ�������س������راف ال����ه����ول����ن����دي م����اي����ك ف���ان 
حكم  تقنية  برنامج  مدير  ديرو�ست 
ال��ف��ي��دي��و امل�����س��اع��د ب��االحت��اد الدويل 

. )FIFA  ( لكرة القدم
ح�������س���ر ال�����ي�����وم اخل����ت����ام����ي ل����ل����دورة 
ال�سهالوي  ح�����س��ني  ي��و���س��ف  ���س��ع��ادة 
الكرة  احت��اد  لرئي�س  ال��ث��اين  النائب 
ع�سو  ال��ب��داوي  حمد  علي  و�سعادة   ,
جلنة  رئ��ي�����س  االحت����اد  اإدارة  جمل�س 
املرزوقي  �سالح  جانب  اإىل   , احلكام 
, واإب���راه���ي���م  ب����ن ح��ن��ي��ف��ة  , وح���م���د 

امل��ن�����س��وري اأع�����س��اء جل��ن��ة احل���ك���ام , 
وعلي الطريفي مدير اإدارة احلكام , 
وخالد الدوخي املدير الفني , واأحمد 
للُمقّيمني  ال��ف��ن��ي  امل�����س��وؤول  ي��ع��ق��وب 
 , خاطر  وعبدالواحد   , واملحا�سرين 

و�سلطان �ساحوه .

واأكد ال�سهالوي خالل حديثه للحكام 
ي��ب��ذل جهوداً  ال��ق��دم  ك���رة  احت����اد  اأن 
من  التحكيم  ق��ط��اع  لتطوير  ك��ب��رية 
العاملية  ب��اخل��رات  اال�ستعانة  خ��الل 
املختلفة  وال��ور���س  ال���دورات  لتقدمي 
بهدف اإك�ساب احلكام خرات جديدة 

امل�ستجدات  اأح���دث  على  واط��الع��ه��م 
م�سيداً   , ال��ل��ع��ب��ة  ب��ق��ان��ون  اخل��ا���س��ة 
واإدارة  م��ن جلنة  امل��ب��ذول��ة  ب��اجل��ه��ود 
احلكام يف و�سع ا�سرتاتيجية متكاملة 

لالرتقاء بالتحكيم االإماراتي .
ب������دوره اأك�����د ع��ل��ي ح��م��د ال����ب����دواوي 

رئي�س جلنة احلكام اأن الدورة حققت 
ترخي�س  متطلبات  باإكمال  اأهدافها 
من  ت�سعيدهم  مت  �ساحة  حكام   6
م�ساعدين  حكام  و6  الثاين  الفريق 
الفيديو  حل���ك���م  م�������س���اع���دي���ن  و6 
ُم�سغلي  م����ن  الث����ن����ني  ب����االإ�����س����اف����ة 
املنفذة  لل�سركة  ال��ت��اب��ع��ني  ال��ف��ي��دي��و 

للتقنية .
امل�ساركني  باحلكام  ال��ب��دواوي  واأ���س��اد 
اال�ستفادة  على  وحر�سهم  ب��ال��دورة 
النظرية  املحا�سرات  م��ن  الق�سوى 
جانب  اإىل  ال��ع��م��ل��ي��ة  وال���ت���دري���ب���ات 
الرنامج  بتنفيذ  ال���ت���ام  ال��ت��زام��ه��م 
ال����ذي و���س��ع��ت��ه ال��ل��ج��ن��ة م��ن��ذ توقف 
التدريبات  واأداء  الريا�سي  الن�ساط 
تقنية  عر  املحا�سرات  يف  وامل�ساركة 
اإىل ج��ان��ب مع�سكر  امل��رئ��ي  االت�����س��ال 
املباريات  م���ن  ع���دد  واإدارة  ���س��رب��ي��ا 
ال��ودي��ة . م��ن جهته ك��رم احت���اد كرة 
القدم على هام�س ال��دورة ع��دداً من 

م��ق��ي��م��ي احل���ك���ام ال���ذي���ن ع��م��ل��وا مع 
املا�سية  الفرتة  خ��الل  احلكام  جلنة 
تقديراً جلهودهم واإخال�سهم منهم 
احلو�سني  و���س��اه��ني  خم���ل���وف  ع��ل��ي 

وفريد علي واإبراهيم املهريي .
وك���ان ال��ي��وم اخل��ت��ام��ي ل��ل��دورة �سهد 

حما�سرات نظرية ركزت على اأهمية 
التحكيمية  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  �سرعة 
وعر�س اأف�سل الزوايا للحكم التخاذ 
وت��ق��دمي ملخ�س   , ال�سحيح  ال��ق��رار 
ع��ن اأه���م ت��و���س��ي��ات االحت����اد الدويل 
الفيديو  بحكم  املتعلقة  القدم  لكرة 

روح  ع��ن تطبيق  واأخ����رى   , امل�����س��اع��د 
ك��م��ا مت م��راج��ع��ة حاالت   , ال��ق��ان��ون 
التي  م���ب���اري���ات  ل���ل���ث���الث  ال���ف���ي���دي���و 
على  للدورة  الثاين  اليوم  يف  اأقيمت 
ملعب ذياب عوانة وجمعت فرقاً من 

الهواة .

»VAR« ختام فعاليات دورة تقنية الفيديو



اخلميس  10  سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13033  
Thursday   10  September   2020   -  Issue No   13033الفجر الريا�ضي

1818

•• الكويت-الفجر 

اإىل  غول"  "ميني  لعبة  ان�����س��م��ام  الكويتية  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
ع�سويتها ر�سميا. 

نائب  اجتماع ح�سره  بعد  ذلك  تقارير �سحافية كويتية, جاء  وبح�سب 
رئي�س اللجنة حممد جعفر واالأمني العام ح�سني امل�سلم وع�سو اللجنة 
ال�سيخ مبارك في�سل النواف, ورئي�س جلنة لعبة "ميني غول" وموؤ�س�سها 

ح�سن اخلواجة. 
واأثنى النواف على ال�سعبية التي حققتها اللعبة بعد مرور ثالث �سنوات 
الكويتية  اللجنة االوملبية  اأن  اأكد اخلواجة  فقط على والدتها, يف حني 
تفا�سيلها  ع��ل��ى  اط��الع��ه��ا  غول" مب��ج��رد  "ميني  ل��ع��ب��ة  ع��ل��ى  واف��ق��ت 

وبطوالتها. 
تاأ�س�ست "ميني غول" يف الكويت العام 2017 على يد اخلواجة, وُتلعب 
من منت�سف امللعب, فاإذا مل�ست الكرة املهاجم يف املنطقة املحرمة حتت�سب 
 10 من  �سوطني  بنظام  املباريات  تخا�س  اخل�سم.  للفريق  ح��رة  ركلة 
دقائق. ي�سم كل فريق 6 العبني, على اأن ي�سارك 4 منهم فقط, بينما 
امل��ب��اري��ات دون  االآخ���ران على مقاعد االح��ت��ي��اط. وتلعب  االث��ن��ان  يبقى 

حار�س مرمى. 

•• اأبوظبي- وام:

اأكد ح�سن احلمادي اأمني ال�سر العام 
االإم��ارات للمالكمة االأمني  الحتاد 
اخلليجية  التنظيمية  للجنة  العام 
تدريبني  مركزين  تاأ�سي�س  مت  اأن��ه 
ال�سارقة  م����ن  ك����ل  يف  ج���دي���دي���ن 
باملعدات  وجت��ه��ي��زه��م��ا  وع���ج���م���ان, 
واالأج������ه������زة م����ع ت���ع���ي���ني م���درب���ني 
لهما, يف الوقت نف�سه الذي يجري 
العمل حاليا على تاأ�سي�س مركزين 
والعني  اخليمة  راأ����س  يف  اإ�سافيني 
اللعبة مبا  ن�سر  االأفقي يف  للتو�سع 
املمار�سة,  ق��اع��دة  تو�سيع  يف  ي�سهم 
وف��ت��ح امل��ج��ال اأم����ام ظ��ه��ور مواهب 
الوطنية,  املنتخبات  تدعم  جديدة 
اخل���ط���وات  ه�����ذه  اأن  اإىل  م�������س���ريا 
للنهو�س  �ساملة  خطة  �سمن  تاأتي 
باللعبة و�سناعة االأبطال القادرين 
ع��ل��ى ���س��ع��ود م��ن�����س��ات ال��ت��ت��وي��ج يف 

كافة املحافل الدولية.
النجاحات  ج���ان���ب  اإىل   " وق������ال: 
املرحلة  يف  حتققت  ال��ت��ي  االإداري�����ة 
�سعادة  ف����وز  خ����الل  م���ن  االأخ�������رية 
اأن�س العتيبة رئي�س االحتاد برئا�سة 
�سعادة  و�سعود  االآ���س��ي��وي,  االحت���اد 
مل��ن�����س��ب رئي�س  ب���و خ���اط���ر  حم��م��د 
اخلليجية,  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
يحر�س االحتاد على تطوير العمل 
والرامج  اخلطط  واعتماد  الفني 
املنتخبات  م�������س���رية  ت���دع���م  ال���ت���ي 
ال��وط��ن��ي��ة, م���ن خ���الل ال��ت��و���س��ع يف 
الدولة,  م�ستوى  على  اللعبة  ن�سر 
والكفاءات  ل��ل��م��واه��ب  وال���و����س���ول 

حيثما تكون".
ي���وؤك���د حممد  ن��ف�����س��ه  ال�����س��ي��اق  ويف 
الفني  امل����دي����ر  ال�����س��ب��ل��ي  م�����س��ب��ح 
اأنه  ل��ل��م��الك��م��ة  ال��وط��ن��ي  ملنتخبنا 
املدربني  م��ع  م�ستمر  توا�سل  على 
يف ك����ل م����ن ع���ج���م���ان وال�������س���ارق���ة, 

االن�سمام  على  كبري  االإق��ب��ال  واأن 
املركزين,  يف  امل���الك���م���ة  مل��م��ار���س��ة 
بزيارات  للقيام  خ��ط��ة  و���س��ع  واأن����ه 
العمل  للمركزين, بجانب  ميدانية 
على االنتهاء من تاأ�سي�س املركزين 
االآخ�������ري�������ن خ�������الل االأ�����س����ب����وع����ني 
العمل,  منظومة  لتكتمل  املقبلني, 
وب��ال��ن�����س��ب��ة مل��رك��ز ع��ج��م��ان ف��ق��د مت 
ت��ع��ي��ني امل�������درب ع��ب��دال��غ��ن��ي منري 
الرامج  تطبيق  ع��ل��ى  ل��الإ���س��راف 
اجلهاز  مع  بالتن�سيق  فيه,  الفنية 
الفني للمنتخب, اأما بالن�سبة ملركز 
ال�����س��ارق��ة ف��ق��د مت اخ��ت��ي��ار حممود 
مع  للتن�سيق  ل��ه  م��درب��ا  الع�سا�سي 

اجلهاز الفني للمنتخب.
العمل يف مركزي  " ب���داأ  واأ���س��اف: 
طبيعي  ب�سكل  وع��ج��م��ان  ال�����س��ارق��ة 
م�����ع ت���ط���ب���ي���ق ك����اف����ة االإج������������راءات 
واملعتمدة  امل��ط��ل��وب��ة  االح����رتازي����ة 
بالتوازي  امل��خ��ت�����س��ة,  اجل��ه��ات  م��ن 

والفجرية,  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��زي  م��ع 
والتدريبات مت توزيعها على فرتات 
التباعد االجتماعي, وتتم  لتحقيق 
م��ن ال�����س��اع��ة ال��راب��ع��ة ب��ع��د الظهر 
والبنات,  ل��ل��ب��ن��ني  ال��ث��ام��ن��ة  وح��ت��ى 
مل����درب����ي  ع����م����ل  ور����������س  ع����ق����د  ومت 
املطلوب  على  الإطالعهم  املركزين 
يف االإج�����راءات االح���رتازي���ة, وعلى 
تتبع,  اأن  ي��ج��ب  ال���ت���ي  امل���م���ار����س���ات 
التدريبية  ب��ال��رام��ج  وت��ع��ري��ف��ه��م 

النهاية  يف  ت�����س��ب  ال��ت��ي  امل��ط��ل��وب��ة 
يف ���س��ال��ح امل��ن��ت��خ��ب وت��ن�����س��ج��م مع 
م��ن��ه��ج��ه يف ال��ع��م��ل, واع���ت���ب���ارا من 
���س��ن��ب��داأ يف نقل  امل��ق��ب��ل  االأ����س���ب���وع 
االأج�����ه�����زة وامل�����ع�����دات مل���رك���ز راأ������س 
اخليمة, لتد�سني العمل فيه اأي�سا, 
كما �سنفعل االأم��ر نف�سه مع مركز 

العني".
اجلديدة  املراكز   " ال�سبلي:  وتابع 
هي احلل لدعم املنتخبات الوطنية, 

اأف�سل  مراكز   8 من  االختيار  الأن 
م��ن االخ��ت��ي��ار م��ن م��رك��زي��ن فقط�, 
وال�سارقة  وعجمان  اخليمة  وراأ���س 
والعني كلها مناطق غنية باملواهب, 
وبالتاأكيد �ست�سب جميعها يف �سالح 
املنتخبات الوطنية مبختلف املراحل 
ال�سنية, وكانت تلك التوجهات هي 
توقف  مرحلة  يف  اهتمامنا  حم��ور 
االأخ�����رية, ح��ي��ث حر�سنا  ال��ن�����س��اط 
على ا�ستغالل فرتة التوقف يف هذه 
الرامج واخلطوات, واأتابع كل يوم 
ال��ع��م��ل ال��ت��دري��ب��ي يف امل���راك���ز عر 
واأعطينا  امل��رئ��ي,  االت�����س��ال  و�سائل 
الالعب  ب���اأن  للمدربني  تعليماتنا 
املوهوب الذي يتم اختياره وتتوفر 
االن�����س��م��ام للمنتخب  م��ق��وم��ات  ب��ه 
اأي نفقات يف مركز  دف��ع  يعفى من 

التدريب".
اأي�سا  "يف خ��ط��وة م��وازي��ة  وي��ق��ول: 
لن�سر وتطوير اللعبة, مت التوا�سل 

اللواء  برئا�سة  يا�س  بني  ن��ادي  مع 
الري�سي  ن���ا����س���ر  اأح����م����د  دك����ت����ور 
لتخ�سي�س �سالة بالنادي لتاأ�سي�س 
االتفاق  ومت  ب��ه,  للمالكمة  م��رك��ز 
اأر�س  قطعة  تخ�سي�س  على  معهم 
عليها,  م��رك��ز  واإق���ام���ة  لتاأ�سي�سها 
جمل�س  على  االأم���ر  عر�س  و�سيتم 
املقبل,  االج��ت��م��اع  يف  االحت���اد  اإدارة 
و����س���ت���ك���ون خ���ط���وة مم����ت����ازة, حيث 
عليها  كبرية  �سالة  نقيم  اأن  ميكن 
والتدريبات,  البطوالت  ت�ست�سيف 

وت�سم املبنى االإداري لالحتاد".
وم�ساركاته  الوطني  املنتخب  وعن 
وجدول ن�ساطه .. اأو�سح ال�سبلي:" 
ك���ان م��ن امل��ف��رت���س اأن ن�����س��ارك يف 
اأكتوبر  ���س��ه��ر  يف  ف��رن�����س��ا  ب��ط��ول��ة 
بعد  األغيت,  امل�ساركة  ولكن  املقبل, 
اأننا  اإال  املخت�سة,  للجهات  الرجوع 
لدينا اأنباء �سارة يف عنا�سر املنتخب 
الوطني حيث مت ان�سمام الالعبني 

النعيمي  و���س��ل��ط��ان  النقبي  م��اج��د 
خا�سة  ل����ظ����روف  غ��ي��اب��ه��م��ا  ب���ع���د 
العنا�سر  وهما من  ع��ام,  مل��دة  بهما 
وميلكان  امل��ن��ت��خ��ب  يف  االأ���س��ا���س��ي��ة 
و�سيكون  اللعبة,  يف  واع��د  م�ستقبل 
املنتخب  ت�سكيلة  �سمن  ال��الع��ب��ان 
يف اأول ا�ستحقاق خارجي لنا, حيث 
 60 ال��ن��ق��ب��ي يف وزن  ي��ل��ع��ب م��اج��د 
ك��ج��م, و���س��ل��ط��ان ال��ن��ع��ي��م��ي يف وزن 
العب  �سم  مت  وكذلك  كجم,   52
 91 اآخر مبوا�سفات دولية يف وزن 
وهذا  احل��م��ادي,  اإبراهيم  هو  كجم 
ويعتر  ل��ن��ا  بالن�سبة  م��ه��م  ال����وزن 
املكا�سب  اإىل  ي�ساف  كبري  مك�سب 
املنتخب يف  ت�سكيلة  االأخ��رى لدعم 
مرحلة االإحالل والتجديد, خا�سة 
 180 وطوله  عاما,   19 عمره  اأن 
�سم, والتدريبات م�ستمرة لالعبني 
ب�سكل  واأتابعها  امل��راك��ز  خمتلف  يف 

يومي".

تاأ�شي�ش 4 مراكز جديدة لن�شر وتطوير املالكمة يف ال�شارقة وعجمان والعني وراأ�ش اخليمة

»ميني غول« تن�شم اإىل ع�شوية اللجنة 
االأوملبية الكويتية 

••  هانغزهو- ال�شني-الفجر

من  امل�سكلة  التن�سيق  جلنة  عقدت 
ملتابعة  االآ�سيوي  االأومل��ب��ي  املجل�س 
اأع����م����ال ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل����دورة 
ع�سرة  التا�سعة  االآ�سيوية  االألعاب 
عام  بال�سني  هانغزهو  يف  امل��ق��ررة 
2022 اجتماعها الثالث عن بعد 
ا�ستعر�ست  ال��ث��الث��اء  االأول  اأم�����س 
خالله اآخر اال�ستعدادات لالألعاب. 
الرنامج  ع���ل���ى  االج���ت���م���اع  رك�����ز 
مواعيد  م���ع  ل����ل����دورة  ال���ري���ا����س���ي 
تو�سلت  وم��ا  وامل�سابقات,  االأل��ع��اب 
احلملة  يخ�س  فيما  اللجنة  اإل��ي��ه 
الرتويجية والت�سويق, وا�ستعرا�س 
ف���ي���ل���م وث�����ائ�����ق�����ي ع������ن االأل������ع������اب 
اآخر  ا�ستعرا�س  مت  كما  االآ�سيوية. 
املالعب  يخ�س  فيما  التحديثات 
وق���ري���ة ال���ري���ا����س���ي���ني, واالإع������الم 
املن�سطات,  وم���ك���اف���ح���ة  وال����ط����ب 
واخل���ط���ة وال���رن���ام���ج امل��ع��د ملرور 
واملعر�س  وامل����ه����رج����ان  ال�����س��ع��ل��ة, 

امل�ساحب للدورة. 
املدعومة  املنظمة  اللجنة  وقدمت 

ل��ل��ري��ا���س��ة يف  ال��ع��ام��ة  االدارة  م��ن 
ال�سني واللجنة االوملبية ال�سينية 
اال�ستعدادات  ت��ط��ور  ع��ن  ت��ق��ري��را 
اال�سيوية,  االل���ع���اب  ال���س��ت�����س��اف��ة 
رئي�سية  م��وا���س��ي��ع  �سبع  يف  وذل���ك 
املن�ساآت,  االل���ع���اب,  ب��رن��ام��ج  منها 
الت�سويق, ال�سعلة, واأي�سا مهرجان 

ومعر�س االلعاب. 
ع�سرة  التا�سعة  الن�سخة  و�ستكون 
اآ�سيوية ت�سم ريا�سيني  األعاب  اأول 
م����ن ق������ارة اأوق���ي���ان���ي���ا ب����دع����وة من 
�سعادة ال�سيخ اأحمد الفهد ال�سباح 
اال�سيوي.  االوملبي  املجل�س  رئي�س 
و�ستحدد معايري م�ساركة ريا�سيي 
اأوقيانيا يف الدورة من قبل املجل�س 
االوملبي اال�سيوي واملجل�س االوملبي 

االوقياين. 
اال�سيوية  االل��ع��اب  مناف�سات  تقام 
من�ساأة   53 ع��ل��ى  ع�����س��رة  التا�سعة 
هانغزهو,  يف  منها   40 ري��ا���س��ي��ة, 

و13 يف خم�س مدن اأخرى. 
ريا�سية  م��ن�����س��اأة   12 و���س��ت��ك��ون 
ج�����دي�����دة ب����ال����ك����ام����ل, يف ح�����ني مت 
اأن  ع���ل���ى  اأخ����������رى,   33 جت����دي����د 

8 م��ن�����س��اآت م���وؤق���ت���ة. ومن  ت���ك���ون 
يف  البناء  اأع��م��ال  تنتهي  ان  امل��ق��رر 
ت�ست�سيف  اأن  على   2021 مار�س 
يف  جتريبية  دورات  امل��ن�����س��اآت  ه���ذه 

يونيو من العام ذاته. 
لاللعاب  املنظمة  اللجنة  وتعمل 

بعنوان  وث��ائ��ق��ي  فيلم  ان��ت��اج  ع��ل��ى 
"تطور االلعاب اال�سيوية" يعر�س 
و�سيكون   ,2022 ع����ام  رب���ي���ع  يف 
املجل�س االوملبي اال�سيوي واللجنة 
م�ساركان  ال�����س��ي��ن��ي��ة  االومل����ب����ي����ة 
ال�سوء  و�سي�سلط  باإنتائجه,  اأي�سا 

والتطور  وال��ث��ق��اف��ة  ال��ت��اري��خ  ع��ل��ى 
اال�سيوية,  ل���الل���ع���اب  ال���ري���ا����س���ي 
وامل������دن ال���ت���ي ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا منذ 

الن�سخة االوىل يف 1951. 
ك���م���ا ي��خ��ط��ط امل���ج���ل�������س االومل���ب���ي 
اال�سيوي واللجنة املنظمة لتنظيم 

جانب  اإىل  وم���ع���ر����س  م���ه���رج���ان 
للرعاة  معر�سا  ي�سهدان  االل��ع��اب 
ريا�سيا  وم��ن��ت��دى  فنيا  وم��ع��ر���س��ا 
الثقايف  ال��غ��ن��ى  واإب������راز  وك��رن��ف��اال 

والتنوع يف قارة اآ�سيا. 
وخل�س مدير عام املجل�س االوملبي 

االجتماع  امل�سلم  ح�سني  اال�سيوي 
االومل���ب���ي  امل��ج��ل�����س  اإن  ب����ال����ق����ول: 
بالتقدم  ج����دا  ���س��ع��ي��د  اال����س���ي���وي 
امل��م��ت��از واالجن����ازات ال��ت��ي حققتها 
الوقت  لاللعاب.  املنظمة  اللجنة 
ولكننا  ���س��خ��م,  وال��ت��ح��دي  ق�سري 

اأف�سل  �سننظم  اأن��ن��ا  م��ن  ثقة  على 
التاريخ,  يف  اآ���س��ي��وي��ة  األ��ع��اب  دورة 
متعددة  لالحداث  من��وذج  واأف�سل 

الريا�سات يف العامل. 
كيانغ  وي  ت�����س��ن  ���س��ك��ر  وب��������دوره, 
املنظمة  للجنة  العام  االمني  نائب 
لاللعاب املجل�س االوملبي اال�سيوي 
القيمة"  واقرتاحاته  "دعمه  على 
ا�ستمر  ال������ذي  االج���ت���م���اع  خ�����الل 
بقوله:  ال�ساعة  ون�سف  �ساعتني 
اأمامنا عامني ونحن على  ال يزال 
باأنه, بتوجيهات املجل�س  ثقة تامة 
االوملبي اال�سيوي, �ستحقق االلعاب 
اال����س���ي���وي���ة ال���ت���ا����س���ع���ة ع�������س���رة يف 
كبريا.  جناحا   2022 هانغزهو 
العامني  م����دار  ع��ل��ى  ل��ن��ع��م��ل م��ع��ا 

املقبلني ب�سكل وثيق اأكرث. 
التا�سعة  اال�سيوية  االل��ع��اب  وتقام 
�سبتمر   25 اإىل   10 م��ن  ع�سرة 
عا�سمة  ه��ان��غ��زه��و,  يف   2022
زيجيانغ يف �سرق ال�سني, و�ستكون 
الدورة اال�سيوية الثالثة التي تقام 
 1990 ب���ك���ني  ب���ع���د  ال�������س���ني  يف 

وغوانغجو 2010. 

املجل�ش االأوملبي االآ�شيوي يعرب عن ارتياحه ال�شتعدادات هانغزهو ال�شت�شافة االألعاب االآ�شيوية

•• اأبوظبي-الفجر

�سرياً على نهج القيادة الر�سيدة يف التطوير امل�ستمر لتحقيق تطلعات 
دولة االإمارات, حر�ست رابطة املحرتفني االإماراتية على ر�سم خارطة 
خالل  م��ن   2030-2020 اجل��دي��دة  اال�سرتاتيجية  اخلطة  طريق 
حت��دي��د ال��ت��وج��ه اال���س��رتات��ي��ج��ي وف���ق اأرب���ع���ة حم���اور )ب��ي��ئ��ة ك���رة قدم 
احرتافية / ال�سراكات التجارية / التناف�سية / الكفاءة املالية(, حيث مت 
و�سع اإطار عام لعمليات التخطيط اال�سرتاتيجي وحتديد مراحل بناء 

اخلطة اال�سرتاتيجية طويلة املدى لل�سنوات الع�سر القادمة.
مل يتوقف عمل رابطة املحرتفني االإماراتية يف اجلانب املحلي, بل مت 
باأف�سل  للخروج  ا�سرتاتيجية  الإقامة خلوة  عاملية  روابط  التن�سيق مع 

املمار�سات وحتديد اأولويات واأهداف اخلطة اال�سرتاتيجية.
ال�سدد, �ستعقد رابطة املحرتفني �سل�سلة من االجتماعات يف  ويف هذا 
الفرتة من 14 اإىل 17 �سبتمر اجلاري مع كل من الدوري الياباين 
للدرجة  االإ�سباين  ال��دوري  املمتاز,  ال�سويدي  ال��دوري  االأوىل,  الدرجة 
اأف�سل  ع��ل��ى  االط����الع  ب��ه��دف  االإجن��ل��ي��زي  ال��ق��دم  ك���رة  ودوري  االأوىل 
كافة  وحت�سني  لتطوير  اخل���رات  ت��ب��ادل  جم��االت  وحت��دي��د  املمار�سات 
ا�سرتاتيجية  مبادرات  بناء  على  الرابطة  ق��درة  وتعزيز  العمل  جوانب 
توائم املمار�سات املتميزة على ال�سعيد الدويل ورفع م�ستويات التناف�سية 

العاملية.

ا�شرتاتيجية املحرتفني 2030-2020 
خارطة الطريق نحو التميز

••  طوكيو-الفجر:

اأكد نائب رئي�س اللجنة االوملبية الدولية جون كوت�س اأن دورة االألعاب االأوملبية 
�ستقام يف طوكيو �سيف 2021 بغ�س النظر عن ا�ستمرار تف�سي جائحة كورونا 

من عدمه.  وو�سف كوت�س الدورة باأنها "انت�سرت على كورونا". 

وت�سبب تف�سي فريو�س كورونا حول العامل بتاأجيل االألعاب االأوملبية يف طوكيو 
من �سيف 2020 اإىل �سيف العام املقبل. 

الدولية  االومل��ب��ي��ة  للجنة  التابعة  التن�سيق  جلنة  ي��راأ���س  ال���ذي  كوت�س  وق���ال 
واخلا�سة باأوملبياد طوكيو لوكالة االأنباء الفرن�سية: �ستقام االألعاب بغ�س النظر 

عن اجلائحة, و�ستبداأ االألعاب يف 23 يوليو من العام املقبل.

•• ال�شارقة-وام:

الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  احل��زام��ي  ه��الل  عي�سى  �سعادة  اأطلق 
ووجه  النف�س  عن  الدفاع  لريا�سات  ال�سارقة  بنادي  االأبطال"  "من�سة 
الطبيعية  ال��ع��ودة  م��ع  تتزامن  التي  املقبلة  املرحلة  احتياجات  بتوفري 

ملمار�سة التدريبات اليومية.
للتطور  للنادي يف منطقة اجل��زات -  زيارته  �سعادته - خالل  وعر عن 
التي يبذلها  النف�س واجلهود  الدفاع عن  امل�ستمر الذي ت�سهده ريا�سات 
الوترية  بهذه  امل�سي  اأن  م��وؤك��دا  العاملية  النوعية  النقلة  ملواكبة  ال��ن��ادي 

من العمل �ستمهد لو�سول عدد من اأبناء االمارات اإىل من�سات التتويج 
العاملية. و اأ�ساد رئي�س جمل�س ال�سارقة الريا�سي برنامج التدريب عن 
بعد و العدد الكبري من متابعيه من خمتلف دول العامل .. و اأثنى على 
ا�سدار جملة مو�سمية  و  �سابقا  تنظيمه  ال��ذي مت  ال��دويل  امللتقى  فكرة 

تعنى باأخبار النادي وجمتمع ريا�سات الدفاع عن النف�س.
اإدارة  رئي�س جمل�س  العوي�س  اأحمد عبدالرحمن  �سعادة  من جهته تقدم 
ملجل�س  والتقدير  بال�سكر  النف�س  عن  ال��دف��اع  لريا�سات  ال�سارقة  ن��ادي 
والعمل  للنادي  الدائمة  املتابعة  على  يحر�س  ال��ذي  الريا�سي  ال�سارقة 

على امل�سي بتحقيقها.

اإطالق من�شة االأبطال بنادي ال�شارقة 
لريا�شات الدفاع عن النف�ش 

االأوملبية الدولية توؤكد اإقامة 
اأوملبياد طوكيو �شيف 2021 
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الفجر الريا�ضي

ديدييه  فرن�سا  منتخب  مدرب  نفى 
من  "قلل  ق����د  ي���ك���ون  اأن  دي�������س���ان 
احرتام اأي �سخ�س", رداً على غ�سب 
الرازيلي ليوناردو املدير الريا�سي 
لنادي باري�س �سان جرمان يف م�ساألة 
مبابي  كيليان  الفريق  جنم  اإ�سابة 
ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د خالل 

تواجده مع منتخب بالده.
الك�سف  ف��ح��و���س  ن��ت��ائ��ج  وو���س��ل��ت 
لها  خ�سع  "كوفيد19-" التي  عن 
الع��ب��و ب��ط��ل ال��ع��امل م�����س��اء االثنني 
حني كان الفريق يتدرب على ملعب 
ك�سفت  حيث  فران�س",  دو  "�ستاد 
جملة "فران�س فوتبول" عن اإ�سابة 

مبابي قبل اأن يعلم ناديه بذلك.
ب��ال��ت��ايل مبابي,  وح��رم��ت اال���س��اب��ة 
ال��ف��وز -1�سفر  ه��دف  ال���ذي �سجل 
امل�ساركة  من  ال�سبت,  ال�سويد  على 
ام�����ام ك���روات���ي���ا ال���ث���الث���اء يف اإع�����ادة 
ل��ن��ه��ائ��ي م��ون��دي��ال رو���س��ي��ا 2018 
بفوز  ذاتها  بالنتيجة  انتهت  والتي 

فرن�سا 2-4.
وكانت اإدارة منتخب الديوك تتمنى 
احل�����س��ول ع��ل��ى ت��اأك��ي��د م��ن املختر 
العا�سمة, ولكن  نادي  ُتعلم  اأن  قبل 
مبجرد انت�سار اخلر, قررت اإ�سدار 
مبابي,  اإ�سابة  اىل  فيه  ت�سري  بيان 

وذلك وفق ما قاله دي�سان.
االم����ور  ت���ذه���ب  ال  "حتى  واأو�����س����ح 
تف�سريها  وي��ت��م  ك��ل االجت���اه���ات  يف 
كنا  بيان.  اإ�سدار  كان, قررنا  كيفما 
اأب��ح��ث عن  يف عجلة م��ن اأم��رن��ا. ال 
ال�سك  القليل من  ك��ان هناك  ع��ذر. 
ول��ك��ن ك��ان م��ن امل��ف��رت���س اأن ننظر 

التاأكيد".
باري�س  )الإع�����الم  "خططنا  وت��اب��ع 
اأنا  ف��وج��ئ��ن��ا.  لكننا  ج���رم���ان(  ���س��ان 
ا���س ج��ي, لكن ال  مل�سوؤويل بي  اآ�سف 
اأننا قللنا من  اأبدا االعتبار  ميكنني 

احرتام اأي �سخ�س".
ك���ان  اأن  وب����ع����د  االإث������ن������ني,  م�������س���اء 
باإ�سابة  يعلم  ج��رم��ان  �سان  باري�س 
بفريو�س  �سفوفه  يف  الع��ب��ني  �ستة 
كورونا, �سن املدير الريا�سي للنادي 
ل����ي����ون����اردو ه���ج���وم���ا ع���ل���ى االحت�����اد 

الفرن�سي لكرة القدم.
اأم  "اأر  اذاع��ة  وا�ستكى يف حديث مع 
نعلم  اأن  امل��ق��ب��ول  غ��ري  "من  �سي": 
هو  الع��ب��ا,  لدينا  اأن  ال�سحافة  م��ن 
يتوا�سلون  اإن��ه��م  م�����س��اب.  الع��ب��ن��ا, 
واالآن  املنزل  اإىل  الالعب  ويعيدون 
م����اذا ن��ف��ع��ل؟ ال اأح����د م���ن االحت����اد 
ات�سل بباري�س �سان جرمان. ال اأحد 

ات�سل بنا".
�سان  م��ن  الع��ب  �سابع  مبابي  وب���ات 
"كوفيد- بفريو�س  ي�ساب  جرمان 
نيمار  ال���رازي���ل���ي���ني  ب���ع���د   "19
اأنخل  واالأرجنتينيني  وماركينيو�س 
دي ماريا وماورو اإيكاردي ولياندرو 
الكو�ستاريكي  واحل��ار���س  باريدي�س 

كيلور نافا�س.

بالفريو�س  اأ�سيبوا  ه��وؤالء  وجميع 
خ�سارة  بعد  اإيبيزا  يف  عطلة  خ��الل 
�سد  اأوروب������ا  اأب���ط���ال  دوري  ن��ه��ائ��ي 
اآب/  23 االأمل��اين يف  بايرن ميونيخ 

اأغ�سط�س.
املنتخب  راب��ع العب من  اأ�سبح  كما 
ت�سكيلة  ع���ن  ي�����س��ت��ب��ع��د  ال��ف��رن�����س��ي 
"كوفيد- ب�����س��ب��ب  ال���ع���امل  اأب����ط����ال 

)مان�س�سرت  بوغبا  ب��ول  بعد   "19
يونايتد االإنكليزي( الذي اأعلن عن 
ت�سكيلة  ع��ن  الك�سف  قبيل  اإ�سابته 
عوار  ح�سام  دي�سان,  ديدييه  امل��درب 
مانداندا  �ستيف  واحلار�س  )ليون( 

)مر�سيليا(.
�سيغيب  م���ب���اب���ي  اأن  امل����وؤك����د  وم�����ن 
�سان  م�سوار  م�ستهل  ع��ن  اخلمي�س 
الفرن�سي حيث  ال��دوري  جرمان يف 
���س��ي��ح��ل ���س��ي��ف��ا ع��ل��ى ل��ن�����س �سمن 
امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة, وذل�����ك ب��ع��د اأن 
املرحلة  عن  الباري�سي  النادي  غ��اب 
نتيجة  م���ت���ز(  )����س���د  االف��ت��ت��اح��ي��ة 

مو�سمه القاري الطويل.

وكان من املفرت�س اأن يخو�س �سان 
اآب/  29 يف  لن�س  م���ب���اراة  ج��رم��ان 

بطريقة  اأرج��ئ��ت  لكنها  اأغ�سط�س, 
م����ث����رية ل���ل���ج���دل م�����ن اأج��������ل منح 
التقاط  العبي �سان جرمان فر�سة 
نهائي  اىل  الو�سول  بعد  اأنفا�سهم 
يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  االأب����ط����ال  دوري 

تاريخ النادي الباري�سي.
وع��و���س��ا ع��ن خ��و���س ال��ل��ق��اء, ح�سل 
الع��ب��و ���س��ان ج��رم��ان ع��ل��ى اإذن من 
لق�ساء  ال��ب��الد  خ���ارج  ال�سفر  اأج���ل 
النادي  ف���دف���ع  ا���س��ت��ج��م��ام,  ع��ط��ل��ة 
نتيجة  غ��ال��ي��ا  ال��ث��م��ن  ال��ب��اري�����س��ي 
م�سابني  جنومه  من  العديد  ع��ودة 

بفريو�س "كوفيد19-".
وين�س الروتوكول الطبي لرابطة 
ُيعزل  اأن  ع��ل��ى  ال��ف��رن�����س��ي  ال�����دوري 
ك��ل الع���ب م�����س��اب ب��ال��ف��ريو���س ملدة 
م�ساركة  اأن  يعني  م��ا  اأي���ام,  ثمانية 
مبابي يف املباراة النارية االأحد �سد 
الثالثة  الغرمي مر�سيليا يف املرحلة 

من الدوري م�ستبعدة.

دي�شان: مل اأقلل »من احرتام اأي �شخ�ش« ب�شبب مبابي 

•• اأبوظبي-وام:

االأن��دي��ة لعقد اجتماع جمعية  الطاولة دع��وة  ك��رة  اإدارة احت��اد  ق��رر جمل�س 
عمومية غري عادية يف 26 �سبتمر اجلاري, من اأجل اعتماد النظام االأ�سا�سي 
اخلا�س باالحتاد, الذي �ستجرى على �سوئه انتخابات جمل�س اإدارته بدورته 
اإىل  املقرتحة  االأ�سا�سي  النظام  الئحة  اإر�سال  املقبلة  االأي��ام  وت�سهد  املقبلة. 
ع�سو  و  عامال  ناديا   16 منها  ناديا   17 وعددها  االأع�ساء  االأندية  جميع 
واحد م�ساند هو نادي م�سايف, من اأجل االطالع عليها, وتدوين اأي مقرتحات 

لالأندية االأع�ساء ملناق�ستها قبل الت�سويت على الئحة النظام االأ�سا�سي.
وقال اأحمد البحر ع�سو جمل�س االإدارة رئي�س جلنة املنتخبات يف ت�سريحاته 

ت��راه منا�سبا  ال��ذي  النظام  �ستقر  االأندية  " وام" اإن  االإم���ارات  اأنباء  لوكالة 
لتطوير اللعبة, واأنه على ثقة من حر�س كل االأندية على احل�سور وامل�ساركة 
الفعالة الأن النظام االأ�سا�سي �سيلبي طموحات االأع�ساء يف خارطة الطريق 
النهو�س  اآل��ي��ات  لهم  وي��وف��ر  املقبلة,  باملرحلة  عليها  االع��ت��م��اد  �سيتم  التي 
للريا�سة  العامة  الهيئة  اعتمدتها  التي  امل�ستهدفات  �سوء  على  والتطوير, 
واللجنة االأوملبية الوطنية. و عن اجلديد يف جدولة امل�سابقات باملو�سم املقبل 
تفيد  للريا�سة  العامة  الهيئة  تلقى خماطبة من  االإحت��اد  اأن  البحر  اأو�سح 
باإيقاف م�سابقات االأ�سبال ال�سغار ما دون 11 عاما, حلني اإ�سعار اآخر وقال 
: " بناء عليه طلبنا من االأندية ت�سجيل العبيها ال�سغار حفاظا عليهم, بدال 
من ت�سربهم الأندية اأخرى, ولن يتغري موعد انطالق دوري الرجال الذي 

لدوريات  بالن�سبة  اأم��ا  الواحد  ال��دور  بنظام  ويقام  املقبل  اأكتوبر  يف  �سيبداأ 
ال�سباب والنا�سئني ف�سوف يتم ترحيلهما اإىل �سهر دي�سمر الأننا اأ�سبح لدينا 
وفيما يخ�س العبي  االأ�سبال,  م�سابقات  اإلغاء  �سوء  على  الوقت  مت�سع من 
املنتخب فاإنهم يتدربون حاليا ب�سكل اعتيادي وفق الرنامج املتبع الإعدادهم 
�سهر فراير من عام  بكوريا اجلنوبية  العامل  امل�ساركة يف بطولة  اأج��ل  من 

الأنها هي الوحيدة املوجودة حاليا على روزنامة االحتاد الدويل.  2021
املدرب  وي�ساعده  يل,  �ساو  هو  �سيني  فني  مدير  منتخبنا  :" يقود  واأ���س��اق 
متباعدة  على فرتات  يومي  ب�سكل  تتم  والتدريبات  مطاوع,  اإ�سالم  امل�سري 
يف مركزي دبي وال�سارقة وفقا لل�سوابط واالإج��راءات االحرتازية املعتمدة 
من قبل اجلهات املخت�سة, حفاظا على �سالمة الالعبني الذين يخ�سعون 

لفحو�سات طبية �سد كوفيد 19 كل اأ�سبوعني, يف الوقت الذي نطبق فيه 
بروتوكول االحتاد الدويل الذي قام بتقلي�س عدد احلكام من اثنني اإىل حكم 
واحد وعدم تغيري الالعبني الأماكنهم على الطاولة, وعدم ال�سماح بدخول 
اجلماهري للمباريات, والتقيد بوجود مدرب واحد مع الالعب, مع مغادرة 

كل العب ال�سالة بعد املباراة مبا�سرة, لل�سماح لغريه بالدخول".
نظام  اأن  البحر  اأك��د  الريا�سية  ل��الحت��ادات  االأن�سب  النظام  يف  راأي���ه  ع��ن  و 
من  ويحد  فريق,  يف  والعمل  التجان�س  ي�سمن  الأن��ه  االأن�سب,  هو  القوائم 
" نحن ن�سكر الهيئة العامة للريا�سة واللجنة  االإختالف يف ال��راأي وقال : 
اأمام االحت��ادات الوطنية العتماده و  اتاحة الفر�سة  االأوملبية الوطنية على 

االحتادات يف خمتلف الريا�سات ت�سري يف هذا االجتاه".

دوري رجال كرة �لطاولة ينطلق يف �أكتوبر و �ل�صباب و �لنا�صئني يف دي�صمرب
اأحمد البحر: اإلزام العبي املنتخب باإجراء فحو�ش طبية كل اأ�شبوعني حر�شا على �شالمتهم 

ن�سف  ال��دور  باك�س من  ميامي هيت مبيلووكي  اأط��اح 
-103 النهائي للمنطقة ال�سرقية عندما تغلب عليه 
االأمريكي  ال�سلة  ك���رة  دوري  اأوف"  "بالي  يف   94
فيما   ,1-4 �ساحله  يف  ال�سل�سلة  حا�سما  للمحرتفني, 
فوزه  بتحقيق  �سحوته  ليكرز  اجنلي�س  ل��و���س  وا���س��ل 
ال��ث��اين ت��وال��ي��ا ع��ل��ى ه��ي��و���س��نت روك��ت�����س 102-112 

ليتقدم 1-2.
يف املباراة االأوىل, توقف م�سوار ميلووكي باك�س, اأف�سل 
للدور  اخلام�سة  املباراة  عند  املنتظم,  املو�سم  يف  فريق 
حتقيق  يف  وف�سل  ال�سرقية  للمنطقة  النهائي  ن�سف 
مناف�سه, خ�سو�سا  اأم��ام  تخلفه �سفر3-  قلب  معجزة 
اليوناين  جنمه  غياب  يف  الثالثاء  م��ب��اراة  خا�س  واأن��ه 
ياني�س اأنتيتوكومنبو ب�سبب التواء يف كاحله تعر�س له 
يف املباراة الرابعة االأحد عندما حقق فريقه فوزه االأول 

والوحيد على هيت يف هذه ال�سل�سلة بعد التمديد.
ووحد ميلووكي باك�س نف�سه مطالبا مب�ساعفة جهوده 
ال�����دوري, وا���س��ت��ه��ل املباراة  اأف�����س��ل الع���ب يف  يف غ��ي��اب 
بفارق  االأول  الربع  باأف�سل طريقة ممكنة حيث ح�سم 
ت�سع نقاط )28-19(, لكن �سرعان ما ا�ستعاد ميامي 
ك�سبه  حيث  الثاين  الربع  يف  بقوة  ورد  ال�سيطرة  هيت 
بفارق 15 نقطة )33-18(, ليتقدم بفارق �ست نقاط 

يف نهاية ال�سوط االأول )46-52(.
االخريين  الربعني  يف  الفريقني  بني  ال�سراع  واحتدم 
اللذين ح�سمهما ميامي يف �ساحله ب�سعوبة 19-21 
و30-29 على التوايل, ليبلغ الدور النهائي للمنطقة 

ال�سرقية للمرة االوىل منذ �ستة اأعوام.
باتلر  ج��ي��م��ي  جن��م��ي��ه  اىل  ب����ف����وزه  م���ي���ام���ي  وي����دي����ن 
االأف�سل  كانا  اللذين  دراغيت�س  غ���وران  وال�سلوفيني 
 10 17 نقطة مع  ودفاعا, ف�سجل كل منهما  تهديفا 
متابعات لالول بينها 8 دفاعية, واربع متابعات للثاين 
بينها ثالث دفاعية, ف�سال عن اأنهما كانا حا�سمني يف 

اللحظات املهمة بت�سجيل نقاط ثمينة.
اأ�سبح  ال�سل�سلة  ه��ذه  يف  حققناه  م��ا  "كل  باتلر  وق��ال 
�سيتاأهل  من  ون��رى  "�سننتظر  م�سيفا  االآن",  وراءن��ا 
عن مواجهة تورونتو رابتورز )حامل اللقب( وبو�سطن 

�سلتيك�س ومن ثم �سرنى ما ح�سل".
الفوز  علينا  يتعني  �سفر-�سفر,  االآن  "لكننا  وت��اب��ع 

بثماين مباريات اأخرى )للفوز باللقب(".

 38 بت�سجيلها  اأي�سا  ميامي هيت  بدالء  دكة  وتفوقت 
م��ت��اب��ع��ات و6   8 م��ع  ه���ريو  ل��ت��اي��ل��ر   14 بينها  ن��ق��ط��ة 

متريرات حا�سمة.
�ساحب  باك�س,  ميلووكي  اأم��ل  خيبة  كانت  املقابل,  يف 
اأف�����س��ل ه��ج��وم ودف����اع يف امل��و���س��م امل��ن��ت��ظ��م, ك��ب��رية ومل 
املباراة  اأف�سل م�سجل يف  كري�س ميدلتون  تاألق  ينفعه 
بر�سيد 23 نقطة )مع 7 متابعات جميعها دفاعية و6 

متريرات حا�سمة( ودونتي ديفيت�سنزو )17 نقطة(.
اأفعل  اأن  "حاولت  ق��ائ��ال  اأنتيتوكومنبو  جنمه  وع��ل��ق 
كل ما هو �سروري الأمتكن من اللعب. لكن املعاجلني 
اللعب. لقد ا�سبت  ق��رار هو عدم  اأف�سل  اأن  اأخ��روين 
امل���ب���اراة ال��ث��ال��ث��ة, ث��م تعر�ست  ب��ال��ت��واء يف ال��ك��اح��ل يف 
لال�سابة ذاتها يف املباراة الرابعة. يف وقت من االأوقات, 
ال��ف��ري��ق وه���ذا م��ا قررت  ب��زم��الئ��ك يف  ت��ث��ق  اأن  عليك 

القيام به".
ويف الثانية, تابع لو�س اأجنلي�س ليكرز �سحوته وحقق 
فوزه الثاين على التوايل على هيو�سنت روكت�س الذي 

كان ح�سم املباراة االوىل 97-112.
الربع  وانتظرا  بقوة  الثالثة  امل��ب��اراة  الفريقان  ودخ��ل 
متقاربا  ال��ف��ارق  ك��ان  بعدما  النتيجة  حل�سم  االأخ���ري 
بينهما يف االأرباع الثالثة االأوىل, حيث ح�سم هيو�سنت 
الربع  وليكرز  و29-31,   32-33 االول��ني  الربعني 
الثالث 21-18, قبل اأن ي�سرب بقوة يف الربع االأخري 

.20-30
للمباراة  جنما  نف�سه  جيم�س  "امللك" ليرون  وفر�س 
بت�سجيله 36 نقطة بينها 29 يف ال�سوط االأول, واأ�ساف 
زميله اأنطوين ديفي�س 26 نقطة مع 15 متابعة بينها 

كايل كوزما 14 نقطة واأ�ساف  دفاعية,   11
وواحد  هيت  ميامي  م��ع  بلقبني  الفائز  جيم�س  وق��ال 
الفرق  الكثري من  "لعبت مع  مع كليفالند كافاليريز 
ل��ي��ك��رز. ال  م��ع  واالآن  وم��ي��ام��ي  كليفالند  ال��ك��ب��رية, يف 
ميكن حتقيق هذه االنت�سارات بدون الزمالء واملدربني 

الذين يح�سرونك للفوز بها".
يف املقابل, برز الثنائي جيم�س هاردن ورا�سل و�ستروك 
يف �سفوف هيو�سنت روكت�س بت�سجيل االول 33 نقطة 
والثاين  متابعات,  ومثلها  حا�سمة  مت��ري��رات  ت�سع  مع 
اإريك  كل من  واأ�ساف  متابعات,  ثماين  نقطة مع   30

غوردون وروبرت كوفينغتون 10 نقاط.

ميامي يطيح مبيلووكي وليكرز 
يتقدم على هيو�شنت 

لكرة  االف���ري���ق���ي  االحت�������اد  اأع����ل����ن 
القدم )"كاف"( اأنه �سيبحث اليوم 
اخل��م��ي�����س ت��ث��ب��ي��ت م��واع��ي��د ال���دور 
مل�����س��اب��ق��ت��ي دوري  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف 
االأبطال وكاأ�س االحتاد من عدمه, 
كورونا  ف���ريو����س  ان��ت�����س��ار  ب�����س��ب��ب 
امل�سيف  البلد  امل��غ��رب  يف  امل�ستجد 

للمناف�سات.
وت�����س��ت�����س��ي��ف امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة يف 
اال���س��ب��وع االأخ����ري م��ن ه���ذا ال�سهر 
دوري  مل�سابقة  االرب��ع��ة  دور  ذه���اب 
ممثالها  ي�ست�سيف  حيث  االأبطال 
البي�ساويني  وال����������وداد  ال�����رج�����اء 
على  امل�سريني  وااله��ل��ي  ال��زم��ال��ك 
ال�����دورة  ب��اال���س��اف��ة اىل  ال����ت����وايل, 
املجمعة )ن�سف النهائي من مباراة 
مل�سابقة  النهائية(  وامل��ب��اراة  واح��دة 
ك���اأ����س االحت������اد ال���ت���ي ت�����س��ه��د قمة 
مغربية بني نه�سة بركان الو�سيف 
وح�������س���ن���ي���ة اغ������ادي������ر, وم���واج���ه���ة 
حورويا  م���ع  امل�������س���ري  ب���ريام���ي���دز 

كوناكري الغيني.
االإفريقي  وي�سعر م�سوؤولو االحتاد 
حاالت  ارت��ف��اع  ب��ع��د  بالقلق  للعبة 
"كوفيد19-"  بفريو�س  االإ�سابة 
يف اململكة ما اأدى اإىل خو�س ثالث 
املحلي  ال����دوري  م��ب��اري��ات فقط يف 
اأيلول/ من  االأول  االأ�سبوع  خ��الل 
�سبتمر, وتاأجيل 21 مباراة ب�سبب 
اأك��رث من الع��ب يف �سفوف  ا�سابة 
الوداد  ابرزها  االندية  من  العديد 
ورجاء  طنجة  واحت���اد  البي�ساوي 

بني مالل.
وذك���ر ب��ي��ان ل��الحت��اد االإف��ري��ق��ي اأن 
للجنة  ال��ف��ي��دي��و  ع��ر  "اجتماعا 
التنفيذية �سيتناول عدة مو�سوعات 
يف  القدم  ك��رة  بو�سع  تتعلق  مهمة 

القارة".
امل�سوؤولني يف  كبار  اثنان من  واأك��د 
فران�س  لوكالة  االفريقي  االحت��اد 
النهائي  ن�سف  ال��دوري��ن  اأن  بر�س 
االأبطال  دوري  مل�سابقتي  والنهائي 
م��ن بني  �سيكونان  وك��اأ���س االحت���اد 

الق�سايا على جدول االأعمال.
ذهاب  مباراتا  تقام  اأن  املقرر  وم��ن 
و26   25 يف  االب������ط������ال  دوري 
اجل����اري يف ال����دار ال��ب��ي�����س��اء, على 
اأن تقام مباراتا االإي��اب يف م�سر يف 
الثاين والثالث من ت�سرين االأول/
النهائية  املباراة  تقام  فيما  اأكتوبر, 
يف 16 او 17 منه يف مكان �سيحدد 

الحقا.
اأم����ا ن�����س��ف ن��ه��ائ��ي ك���اأ����س االحت����اد, 
اأيلول/�سبتمر,   22 يف  ف�سيقام 
على ان تقام املباراة النهائية يف 27 

منه يف الرباط.
ويواجه حورويا �سعوبات يف ال�سفر 
�سفيان  رئي�سه  وق���ال  امل��غ��رب.  اإىل 
عديدة  خ��ي��ارات  "ندر�س  ���س��واري��ه 
بعيدة  لكنها  امل��غ��رب  اإىل  للو�سول 

كل البعد عن احلالة القومية".
وذكرت تقارير �سحافية اأن االأهلي 
خمتلفة  اآراء  ل��دي��ه��م��ا  وال��زم��ال��ك 
اإذا قرر  ي��ح��دث  اأن  م��ا يجب  ح��ول 
االحتاد االفريقي عدم اإقامة ذهاب 
دوري اأبطال اأوروبا كما هو خمطط 

له يف املغرب.
مرت�سى  ال���زم���ال���ك  رئ��ي�����س  واأك�����د 
من�سور ملوقع النادي على االإنرتنت 
الذهاب  مباراتي  اإقامة  يف�سل  اإنه 

واالإياب يف ن�سف النهائي يف م�سر 
على تاأجيلها.

مباريات  نلعب  اأن  "اأقرتح  وق���ال 
نهائي  ل��ن�����س��ف  واالإي�������اب  ال���ذه���اب 
نرحب  م�����س��ر.  يف  االأب���ط���ال  دوري 
امل��غ��ارب��ة ال��ذي��ن نحبهم  ب��اأخ��وان��ن��ا 

ونقدرهم".
اأن  اإع���الن على قناة االأه��ل��ي  وذك��ر 
ب��ط��ل اإف��ري��ق��ي��ا ث���م���اين م�����رات لن 

يعرت�س على التاأجيل.
وقال النادي القاهري "كنا نخطط 
للعب ن�سف النهائي ح�سب املواعيد 
الب�سرية  الظروف  )لكن(  املقررة, 

وال�سحية اأهم من املناف�سة".
وك������ان م����ن امل����ق����رر اأ�����س����اًل اإق���ام���ة 
والنهائي  النهائي  ن�سف  الدورين 
اأيار/مايو  يف  امل�سابقتني  كلتا  يف 
ت���ع���ذر ذل����ك ب�سبب  ل��ك��ن  امل���ا����س���ي, 

تف�سي وباء "كوفيد19-".

اأ�سبح الرتغايل كري�ستيانو رونالدو ثاين العب يدخل نادي املئة يف الئحة اأف�سل م�سّجلي 
االأهداف الدولية, وينوي حتطيم الرقم القيا�سي الذي يحمله االإيراين علي دائي.

�سّجل اأف�سل العب يف العامل خم�س مرات ثنائية رائعة الثالثاء خالل فوز منتخب بالده 
حامل اللقب على م�سيفته ال�سويد )-2�سفر(, يف اجلولة الثانية ملناف�سات امل�ستوى 

االأول يف دوري االأمم االأوروبية لكرة القدم.
ورفع رونالدو غلته التهديفية اإىل 101 هدف يف 165 مباراة, ليدخل النادي 

املغلق ويقف على بعد ثمانية اأهداف من معادلة رقم دائي )109(.
وقال رونالدو "اأنا �سعيد جدا بهذا الفوز الذي �سمح لنا باال�ستمرار على هذا 
�سعيدا  يجعلني  و101   100 الهدفني  ت�سجيلي  اجن��از  وبالطبع  الطريق, 

كثريا".
واالآن  ه��دف   100 اىل  بالو�سول  االجن���از  ه��ذا  حتقيق  م��ن  "متّكنت  وت��اب��ع 

�ساأ�سعى للرقم القيا�سي. اأ�سري خطوة تلو االخرى, ل�ست مهوو�سا النني اوؤمن 
ان االرقام القيا�سية تاأتي ب�سورة طبيعية".

�سّجل مهاجم يوفنتو�س االإيطايل هدفه االأول من ركلة حرة مبا�سرة 
ب��ع��د مت��ري��رة م��ن مهاجم  وال���ث���اين  م���رتا )45(,   25 م��ن 

اأتلتكيو مدريد االإ�سباين جواو فيليك�س, حّولها بت�سديدة 
قوية مفاجئة بقدمه اليمنى داخل املرمى )72(.

�سجل  �سبقوه,  الذين  العامليني  الهدافني  مع  ومقارنة 
الرازيلي  ه��دف��ا,   84 بو�سكا�س  فريينت�س  امل��ج��ري 
بيليه 77, االأرجنتيني ليونيل مي�سي 70, الرازيلي 

رونالدو 62 واالأرجنتيني دييغو مارادونا 34.
وُيعّد دائي )51 عاما( من اأبرز الالعبني يف تاريخ 

اإيران, فاإىل اأهدافه الدولية عا�س م�سرية زاخرة 
اأو�سلته اإىل بايرن ميونيخ االأملاين حمرزا معه 
لقب ال��دوري يف 1999. واختري يف العام ذاته 

اأي�سا اأف�سل العب يف قارة اآ�سيا.
اأف�سل  ج��ائ��زة  ن��ال  ال��ت��دري��ب,  اإىل  انتقاله  وبعد 

مدرب يف اإيران عام 2006 مع نادي �سايبا.
�سيكون رونالدو قادرا على رفع غلته, عندما تلتقي 

الرتغال مع ا�سبانيا, فرن�سا, ال�سويد, اندورا ثم فرن�سا 
جمددا وكرواتيا قبل خو�س كاأ�س اأوروبا ال�سيف املقبل.

بالت�ساوي  نقاط  ب�ست  راهنا  جمموعتها  الرتغال  وتت�سدر 
بانها  علما  لت�سدرها,  معها  قوية  مر�سحة  وتبدو  فرن�سا,  مع 
قادها  عندما  االأمم,  دوري  م��ن  االأوىل  الن�سخة  لقب  اأح���رزت 

رونالدو اإىل الفوز على هولندا يف حزيران/يونيو 2019.
 2013 عام  رونالدو يف  اأي�سا حّطم  ال�سويد  اأم��ام  اأن��ه  الالفت 

باوليتا )47 هدفا(,  بيدرو  والذي كان يحمله  الرتغايل  املنتخب  القيا�سي لهداف  الرقم 
وذلك يف مباراة فا�سلة واجه فيها زالتان اإبراهيموفيت�س و�سجل ثالثية رائعة )2-3(.

وعّلق على هذا االمر "تركت ب�سمة يف املرة االأخرية التي لعبت فيها على هذا امللعب. عرفت 
انه اإذا لعبت اليوم, �ساأترك اأي�سا ب�سمة وهذا ما ح�سل".

وكان هداف ريال مدريد االإ�سباين ال�سابق غاب عن املباراة االأوىل التي اأكرمت فيها 
الرتغال وفادة �سيفتها كرواتيا 4-1, ب�سبب التهاب يف اأ�سبع قدمه اليمنى.

العجوز" من ثمن  "ال�سيدة  فريق  خ��روج  مباراة منذ  اي  رونالدو  ومل يخ�س 
اأمام ليون الفرن�سي ال�سهر الفائت. انتظر ع�سرة  نهائي دوري ابطال اوروبا 
اأ�سهر لدخول نادي املئة, بعد ت�سجيل هدفه ال�99 يف ت�سرين الثاين/نوفمر 

لوك�سمبورغ. �سد   2019
ورغم املو�سم اال�ستثنائي الذي �سهدته كرة القدم ب�سبب تبعات انت�سار فريو�س 
ب�سروط  الحقا  وا�ستئنافها  العامل  ح��ول  الن�ساطات  وتعليق  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
�سارمة, �سّجل املهاجم الفتاك 37 هدفا يف خمتلف امل�سابقات مع فريقه 

االإيطايل وهو رقم قيا�سي يف ال�"بيانكونريي".
ال�سحي  الروتوكول  ب�سبب  اللعب دون جماهري  وعن 
ال�"دون":  ق����ال  ك����ورون����ا,  ت��ف�����س��ي  ل��ع��دم  امل���ف���رو����س 
املحزن اأن  )...( لكن من  �سيء  كّل  "ال�سحة قبل 
ال�سريك  اإىل  الذهاب  تلعب دون جماهري, مثل 

دون مهّرجني اأو اإىل حديقة دون ورود".
األعب  ع��ن��دم��ا  ���س��خ�����س��ي��ا  اأن�����ا  "لكن  وت���اب���ع 
ل�سافرات  اأتعر�س  اأن  اأح��ّب  اأر���س��ي,  خ��ارج 

اال�ستهجان, هذا يحّفزين".
اأه���داف���ه  اأول  ���س��ّج��ل  رون����ال����دو  وك�����ان 
الدولية خالل اخل�سارة اأمام اليونان 
1-2 يف املباراة االفتتاحية لكاأ�س 
كان  ع��ن��دم��ا   ,2004 اأوروب������ا 

بعمر التا�سعة ع�سرة.
نهائي  ب��������الده  م�����ع  ب���ل���غ 
 2004 اأوروب������ا  ك���اأ����س 
بالذات  اليونان  اأم���ام 
�سفر1-,  وخ�������س���ر 
ثم احرز اللقب يف 
وا�ساف   2016
االأمم  دوري 
االأوروب���������ي���������ة يف 

ن�سخته االأوىل.

رونالدو يريد حتطيم رقم دائي 

»كاف« يناق�ش تثبيت مواعيد 
ن�شف نهائي االأبطال والكاأ�ش 



 
مدر�شة ترف�ش طالبة ب�شبب حاجبيها

رف�ست مدر�سة بريطانية ا�ستقبال طالبة يف اأول يوم درا�سي بعد 
انطالق العام اجلديد يف ظل جائحة كورونا, وال�سبب لون ب�سرتها 
قول  ح��د  على  "مزيفة",  كاأنها  ب��دت  التي  وحواجبها  ال��رون��زي 

االإدارة.
يف  الثانوية  اأكادميي"  ديربي  "لورد  مدر�سة  يف  املعلمون  واأخ��ر 
هويتون, باإجنلرتا, الطالبة ميغان ديفيز )16 عاماً( اأن مظهرها 
مل يتوافق مع اإر�سادات املدر�سة املُحافظة, ح�سب ما ورد يف �سحيفة 

دايلي ميل الريطانية.
واأغ�سب االأمر والدة ميغان, القاطنة يف ليفربول, وت�سر على اأن 
الن�سرة  ال�سمراء  ب�سرتها  ولون  الداكنة  ال�سميكة  ابنتها  حواجب 
لي�س  �سيء  اأي  تفتعل  اأن  ابنتها  تتعمد  ومل  "طبيعية",  املتوهجة 

طبيعياً, لتبدو كما هي عليه االآن.
واأثناء  الرتغال,  من  موؤخراً  عادت  العائلة  اأن  الوالدة  واأو�سحت 
ال��ع��ط��ل��ة ال�����س��ي��ف��ي��ة ح�����س��ل��ت اب��ن��ت��ه��ا ع��ل��ى ه���ذا ال���ل���ون الرونزي 

للب�سرة.
اأن اخلالف مل يتوقف عند هذا احلد, بل اتهم  واأ�سافت الوالدة 
الرغم  على  املد�سي,  الزي  بقواعد  التزامها  بعدم  ابنتها  املعلمون 
من بقية زميالت ابنتها يرتدين نف�س االأحذية ونف�س الزي, ومل 

تتم اإعادتهن للمنزل, كما فعلت املدر�سة مع ابنتها.
قامت ميغان مب�سح حاجبيها  ووالدتها,  الطالبة  ل�سدق  وتاأكيداً 
مبنديل ورقي, الإثبات خطاأ املعلمني الذين �سككوا يف الطالبة دون 

وجه حق.
وقالت الوالدة اإنها "ت�سعر باال�سمئزاز وال�سيق" الأن ابنتها اأُر�سلت 

اإىل املنزل بهذه الطريقة, بعد غياب 6 اأ�سهر ب�سبب وباء كورونا.

توقيف ممثلة هندية يف ق�شية انتحار
اأوقفت املمثلة الهندية ريا �ساكرابورتي لال�ستباه ب�سرائها خمدرات 
حلبيبها ال�سابق املمثل �سو�سانت �سينغ را�سبوت الذي اأثار انتحاره 

زوبعة اإعالمية يف الهند.
حزيران/يونيو  يف  ميتا  عاما(   34( راجبوت  على  عرث  قد  وك��ان 
داخل �سقته يف بومباي, حيث تقول ال�سرطة اإنه اأنهى حياته. وقد 
اأثار انتحار النجم �ساحب االأدوار الناجحة الكثرية, جدال يف بادئ 
االأمر ب�ساأن ال�سحة الذهنية للعاملني يف القطاع الذي يدر اأرباحا 

مبليارات الدوالرات.
غري اأن عائلة راجبوت �سككت يف �سحة تقارير اأفادت اأن املمثل كان 
�سرقت  باأنها  عاما(   28( �ساكرابورتي  واتهمت  االكتئاب,  يعاين 

اأمواله وداأبت على م�سايقته. لكنها تنفي ب�سدة هذه االتهامات.
وقد اأوقفت �ساكرابورتي الثالثاء. كما اأوقفت ال�سرطة اآخرين على 

�سلة بالق�سية بينهم �سقيقها واأحد العاملني يف منزل راجبوت.
ملكافحة  هندية  وكالة  اأك��ر  امل��رك��زي,  التحقيقات  مكتب  ويتوىل 
كان  كما  املا�سي.  ال�سهر  منذ  الوفاة  ه��ذه  يف  التحقيق  اجلرمية, 

مكتب مكافحة املخدرات ينظر يف تعاطي النجم احل�سي�سة.
وت�����س��درت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ع��ن��اوي��ن االأخ���ب���ار يف ال��ه��ن��د الأ���س��ه��ر, يف 
تبادل  مع  خ�سو�سا  للق�سية  الوا�سعة  االإعالمية  التغطية  ظل 

االتهامات بني عائلة راجبوت و�ساكرابورتي.
واتهم م�ساهري بينهم املمثلة �سونام كابور واملخرج انوراغ كا�سياب, 

قنوات تلفزيونية هندية ب�سن "حملة �سعواء" على �ساكرابورتي.
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يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae
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اآي فون 12 بتقنية اجليل اخلام�ش االأ�شبوع املقبل 
حددت "اآبل" يوم اخلام�س ع�سر من اأيلول/�سبتمر احلايل موعدا ل�"حدث" توقع خراء اأن ي�سهد االإطالق املنتظر 

اخلام�س. اجليل  بتقنية  يعمل  االأمريكية  للمجموعة  جهاز  اأول  لهاتف "اآي فون 12", 
اإلينا  ان�سموا  ل���+اآب��ل+.  "حدث  الثالثاء  االإل��ك��رتوين  موقعها  عر  االأمريكية  املجموعة  ن�سرته  اإع��الن  يف  وج��اء 

)مبا�سرة( من اآبل بارك يف 15 اأيلول/�سبتمر عند العا�سرة �سباحا )17,00 ت غ(".
ومل تك�سف ال�سركة العمالقة يف جمال املعلوماتية, عمال با�سرتاتيجيتها الت�سويقية املعتادة القائمة على الت�سويق, 

اأي معلومات اإ�سافية لكنها درجت منذ �سنوات على ك�سف مناذجها اجلديدة من هواتف "اآي فون" يف اخلريف.
وقال دان اآيفز من �سركة "ويدبو�س" للخدمات املالية االثنني "نرى اأن اآبل ومزوديها االآ�سيويني ي�ستبقون الطلب 
العقد"  "اإطالق  توقع  اإىل  �سنتيمرتا(, ما يدفعنا  اإن�س )17   6,7 االأك��ر بطول  ال�سا�سة  الطراز ذي  املتزايد على 

جلهاز اآي فون 12".
واأ�سار املحلل اإىل اأن ال�سركة االأمريكية قد تبيع اأكرث من 75 مليون جهاز, معترا اأن اأكرث من ثلث ال�950 مليون 

جهاز "اآي فون" امل�ستخدمة حاليا يف العامل, اأي 350 مليون جهاز, قد ُت�ستبدل بطراز اأحدث يف االأ�سهر املقبلة.
وتعّول "اآبل" على عن�سر جذب يتمثل يف قدرة االأجهزة اجلديدة على االإفادة من املوجات الفائقة ال�سريعة للجيل 

اخلام�س, التي ال تزال يف مرحلة االنت�سار العاملي مع تقدم كبري يف بع�س البلدان ككوريا اجلنوبية وال�سني.
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تتقن 7 لغات لتطوير حياتها املهنية
تعلم اللغات االأجنبية �سرورة ملحة للراغبني يف االلتحاق بركب التطور 
اأعمال  �سيدة  دف��ع  ما  وه��ذا  االأخ���رى,  وال�سعوب  الثقافات  على  واالنفتاح 
الإتقان 7 لغات حية اإىل جانب لغتها االأم, ما منحها دفعة قوية يف حياتها 
عندما  والالتفية  االإجنليزية  تتحدث  وه��ي  فا�سكيز  لينا  ن�ساأت  املهنية. 
كانت طفلة, ثم اأ�سافت املزيد من اللغات اإىل جمموعتها عندما كرت. يف 
البداية تعلمت االإ�سبانية, ثم الفرن�سية, واالأملانية لي�سل جمموع ما تعلمته 
اإىل 7 لغات  وتقول لينا: "عندما اأمار�س الريا�سة على �سبيل املثال اأ�ستمع 
اإىل االأغاين باأي لغة اأركز عليها, اأو اأجري مكاملة عمل متعددة اللغات, اأو 

درد�سة مع االأ�سدقاء الذين يتحدثون بها ".
بابل,  اللغة مثل  تعلم  تطبيقات  على  التدرب  االأخ��رى  الو�سائل  وتت�سمن 
قهوة  �سرب  مثل  اأخ��رى  يومية  اأن�سطة  اأداء  اأثناء  لينا  ت�ستخدمها  والتي 

ال�سباح.
اأول من�سة  بابل  "كانت  تقول:  اللغات  لتعليم  بابل  وعن عالقتها مبن�سة 
على االإنرتنت اكت�سفتها, فقد كنت يف الثالثة ع�سرة اأو الرابعة ع�سرة من 
امل���وارد عر االإن��رتن��ت كاأداة  عمري, وك��ان ذل��ك يف وق��ت قريب من ظهور 

قابلة للتطبيق ال�ستخدامها يف تعلم اللغة".
ومل يكن حبها للغات دافعها الوحيد لتعلمها, فقد كانت رغبتها يف تطوير 
حياتها املهنية حمركاً اآخر, ومع خلفيتها يف درا�سة قانون االحتاد االأوروبي, 

�سعت لينا دائماً اإىل خلق فر�س عمل للتعامل مع العديد من اللغات.

م�شل�شل ووك على من�شة هولو 
"ووك"  م�سل�سل  عر�س  االأول  "هولو" اأم�س  التدفقي  البث  من�سة  ب��داأت 
اأن���ه �سّور  االأم���ريك���ي, م��ع  ال�����س��ود يف املجتمع  ي��ط��رح م�ساألة م��وق��ع  ال���ذي 
بالكامل قبل جائحة كوفيد19- وبالتايل قبل مقتل جورج فلويد وموجة 

االحتجاجات التي تلته, لكّن هذه االأحداث وّفرت للم�سل�سل زخماً كبرياً.
مهمة"  ال�سود  "حياة  حركة  حققته  ال��ذي  ال��زخ��م  يكون  اأن  املتوقع  وم��ن 
ُت��رج��م مب��ئ��ات ال��ت��ظ��اه��رات يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م��ن��ذ اأيار/مايو  وال����ذي 
االأ�سهر  يف  ووثائقية  روائ��ي��ة  وم�سل�سالت  الأف���الم  اإل��ه��ام  م�سدر  ال��ف��ائ��ت, 
"ووك" باالإنكليزية(  "ال�سحوة" )اأو  املقبلة ت�ستوحي من هذه  وال�سنوات 
�سد الظلم والقمع يف حق االأقليات. ويواكب "ووك" هذه املوجة ويتقاطع 
معها رغم كون ت�سويره اأجِنَز قبل الزلزال الذي اأحدثه مقتل فلويد حتت 
نايت  كيث  االأ���س��ود  الر�ّسام  ق�سة  امل�سل�سل  ويتناول  اأبي�س.  �سرطي  ركبة 
بي�س بطريقة  �سرطة  اأوقفه عنا�سر  "ال�سحوة" بعدما  اإىل  ين�سم  الذي 
التي  باتر" امل�سّورة  اأن��د  "تو�ست  ر�ّسام ق�س�س  م��ررة. ومن  وح�سية غري 
�ساءها م�سلية, يظهر وجه جديد من �سخ�سية نايت, هي �سخ�سية النا�سط, 

توقف الربنامج اخلا�ش 
بعائلة كاردا�شيان 

تلفزيون  م�سل�سل  اأب���ط���ال  اأع���ل���ن 
كاردا�سيان  بعائلة  اخلا�س  الواقع 
ال�����ذي ج��ع��ل من  ال��ع��م��ل  اأن ه����ذا 
عامليني,  جن��وم��ا  ف��ي��ه  امل�����س��ارك��ني 
����س���ي���ت���وق���ف يف ال����ع����ام امل���ق���ب���ل, يف 
خ��ر م��ن ���س��اأن��ه اإح����داث خ�سة يف 

القطاع.
اأ�سهر  ك���اردا����س���ي���ان  ك��ي��م  وك��ت��ب��ت 
ال�سقيقات يف العائلة, عر ح�سابها 
على "اإن�ستغرام" الذي ي�سم 188 
بحزن  "اتخذنا  م���ت���اب���ع  م���ل���ي���ون 
نقول  ب��اأن  كعائلة  ال�سعب  ال��ق��رار 
وداعا مل�سل�سل +كيبينغ اأب ويذ ذي 

كاردا�سيانز+".
واأ�سافت ابنة املحامي املتحدر من 
كاردا�سيان  روب����رت  اأرم���ن���ي  اأ���س��ل 
ج.  اأو.  ع��ن  ت��وّك��ل خ�سو�سا  ال���ذي 
�سيمب�سون "بعد ما يقرب من 14 
عاما و20 مو�سما ومئات احللقات 
امل�ستقة,  ال���رام���ج  م���ن  وال��ك��ث��ري 
جلميعكم,  ب��ال��غ  ب��ام��ت��ن��ان  ن�����س��ع��ر 
اأن���ت���م ال���ذي���ن ���س��اه��دمت��ون��ا طوال 
ال�����س��ن��وات, يف االأي����ام احللوة  ه���ذه 
والدموع  ال��ف��رح  وامل����رة وحل��ظ��ات 

والعالقات الكثرية واالأطفال".
وزوجة  االأع��م��ال  �سيدة  واأو�سحت 
االأخري  "مو�سمنا  وي�ست  كانييه 
�سنة  املقبل  العام  مطلع  يف  �سيبث 

."2021
اإىل  اأكن الأ�سل  "مل  وتابعت قائلة 
ما اأنا عليه اليوم من دون +كيبينغ 
هذا  ك���اردا����س���ي���ان���ز+.  ذي  وي����ذ  اأب 
ال��رن��ام��ج ���س��ن��ع م��ن ن��ح��ن اليوم 
و�ساأبقى ممتنة اأبدا جلميع الذين 
���س��اه��م��وا يف ���س��ن��ع م�����س��ريات��ن��ا ويف 
التغيري الذي ح�سل يف حياتنا اإىل 

االأبد".

كايلي جيرن تعي�ش 
كابو�شًا يوميًا

ب��ع��د ح�����واىل ال�����س��ن��ة ع��ل��ى ان��ف�����س��ال جنمة 
حبيبها  ع��ن  جيرن   ال��واق��ع  كايلي  تلفزيون 
دخولها  ع���ن  واحل���دي���ث  �سكوت ,  ت��راف��ي�����س 
ب���ع���الق���ة ح����ب ج����دي����دة م����ع �ساب  م�����وؤخ�����راً 
اأن  ع��ن  اأخ��ب��ار  اإنت�سرت  االأ���س��ل,  فل�سطيني 
قيام  من  خوفاً  يومياً,  كابو�ساً  تعي�س  جيرن 

�سكوت, بن�سر �سور وفيديوهات لها.
هذه  نفى   Gossip Cop موقع  اأن  اإال 
ال�سائعة, موؤكداً اأنه ال يوجد من االأ�سا�س نية 
لقيام ترافي�س �سكوت بهذا الت�سرف,اإ�سافة 

اإىل اأن كايلي جيرن تثق كثرياً به.
عر  املتابعني  م��وؤخ��راً  جيرن  �ساركت  وكانت 
�سفحتها اخلا�سة على اأحد مواقع التوا�سل 
االجتماعي �سوراً, ظهرت يف بع�سها برفقة 
الفل�سطينية  االأ���س��ول  ذي  اجل��دي��د  حبيبها 

في�سل خ�سرة.

قاتل حمكوم باالإعدام يوؤدي  
اليمني نائبا برملانيا

ا�سطحب �سيا�سي �سريالنكي, ُحكم عليه باالإعدام بتهمة 
اأول  لي�سبح  ال���رمل���ان  اإىل  ال�����س��ج��ن  م��ن  ال��ع��م��د,  ال��ق��ت��ل 
انتقادات من  برملاين, و�سط  كنائب  اليمني  ي��وؤدي  م��دان 

املعار�سة.
فاإن  الريطانية,  "غارديان"  �سحيفة  ذك��رت  م��ا  ووف��ق 
برمياالل جايا�سيكارا, 45 عاما, ينتمي حلزب �سريالنكا 
ب��ودوج��ان��ا ب��ريام��ون��ا احل��اك��م, واأدي����ن بالقتل ال��ع��م��د يف 

اأغ�سط�س املا�سي.
وحكمت عليه املحكمة باالإعدام بعد قتله نا�سطا معار�سا 

خالل جتمع انتخابي عام 2015.
جاءا  عليه  واحلكم  اإدانته  الأن  "ونظرا  �سحيفة  وذك��رت 
متكن  فقد  اأغ�سط�س,   5 يف  النيابية  الرت�سيحات  بعد 

جايا�سيكارا من خو�س االنتخابات وفاز مبقعده".
ورف�����س��ت ���س��ل��ط��ات ال�����س��ج��ن ال�����س��م��اح ل��ل��ن��ائ��ب الرملاين 
 20 ال��رمل��ان االأوىل يف  ب��اخل��روج, حل�سور جل�سة  امل��دان 
اال�ستئناف,  حمكمة  اإىل  التما�سا  ق��دم  لكنه  اأغ�سط�س, 
ال�سجن  من  مرافقته  ب�سرورة  االثنني  يوم  ق�ست  التي 

ملمار�سة حقوقه كنائب.
وح�سر النائب اجلل�سة ومن املقرر اأن يعود اإىل ال�سجن 

بعد نهاية اجلل�سة.
رف�سهم  ع��ن  وع���روا  اخل��ط��وة,  ه��ذه  املعار�سون  وانتقد 
من  اآخ���رون  ان�سحب  فيما  اأ���س��ود,  و�ساحا  بارتدائهم  لها 
اإىل  ي�سار  اليمني.  برمياالل  اأدى خاللها  التي  اجلل�سة, 
اأن جايا�سيكارا اأطلق النار, يف يناير 2015, خالل حدث 

انتخابي, مما اأ�سفر عن مقتل �سخ�س واحد.

تتحول اإىل نباتية ب�شبب كورونا 
اإ�سابتها  ب��ع��د  ن��ب��ات��ي��ة  اأ���س��ب��ح��ت  اإن��ه��ا  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ق��ال��ت 
الأن  اللحوم  اأك��ل  ع��ن  ع��اج��زة  باتت  اإذ  ك��ورون��ا,  بفريو�س 

طعهما بات ي�سبه البنزين.
مار�س  يف  ك��ورون��ا  بفريو�س  هي�سرت  با�سكوال  واأ�سيبت 
وبات  وال�����س��م,  ال����ذوق  حا�ستي  وب��ت�����س��وه  امل��ا���س��ي,  )اآذار( 

طعامها يقت�سر على اخل�سار الطازجة واالأجبان.
ومل تكن با�سكوال تت�سور اأنها �ست�سبح نباتية يف يوم من 
االأيام, لكن مل يعد لديها خيار االآن, فقد توقفت عن اأكل 

اللحوم منذ اأ�سهر, ومل تعد ت�سعر مبتعة يف تناولها.
وقالت با�سكوال عن التغريات يف ال�سهية التي نتجت عن 
مثل  الطازجة  "اخل�سروات  كورونا:  بفريو�س  اإ�سابتها 
�سيء  اأي  ولكن  بها,  باأ�س  ال  والفطر  واجل���زر,  ال��ب��ازالء, 

ينتج عنه بخار تنبعث منه رائحة مروعة".
وفقدت با�سكوال حا�ستي التذوق وال�سم يف مار�س )اآذار( 
املا�سي, وبعد نحو 3 اأ�سهر عندما عاد لها التذوق وال�سم, 
فرائحة  خم��ت��ل��ف��اً,  طعمه  اأ���س��ب��ح  ���س��يء  ك��ل  اأن  اكت�سفت 
معظم االأطعمة خا�سة اللحوم اأ�سبحت فجاأة ت�سبه املواد 
االأ�سنان  معجون  مثل  الروائح  بع�س  وباتت  الكيماوية, 

�سيئة ومنفرة.

مايكرو�شوفت تطرح 
اإك�ش بوك�ش  يف اخلريف 

اأعلنت مايكرو�سوفت اأنها تتح�سر 
الفيديو  الأل���ع���اب  ج��ه��ازه��ا  ل��ط��رح 
ن�سخة  وه��و  ا�س",  بوك�س  "اإك�س 
اجلديدة  جمموعتها  من  م�سغرة 
مل��ن�����س��ات االأل�����ع�����اب, ب�����س��ع��ر 300 
دوالر. وكتبت املجموعة العمالقة 
يف تغريدة عر تويرت بعد ت�سريب 
امل��ن��ت��ج اجلديد  ب�����س��اأن  م��ع��ل��وم��ات 
مع  اأ�س"  ���س��ريي��ز  ب��وك�����س  "اإك�س 
اأ�سغر  اأداء من اجليل االأح��دث يف 
ويطرح  بوك�س".  اإك���������س  ج���ه���از 
العا�سر  يف  ر�سميا  اجلديد  اجلهاز 
الثاين/نوفبمر  ت�������س���ري���ن  م����ن 
وه����و م�����س��م��م الأل���ع���اب ع��ل��ى �سكل 
برجميات وخدمات عر االإنرتنت 
بدل تخزينها على اجلهاز, بح�سب 
فيديو ترويجي للعالمة التجارية. 
ويبدو ان اخلريف �سي�سهد ن�ساطا 
الفيديو يف  األ��ع��اب  ق�سم  ك��ب��ريا يف 
مع  خ�سو�سا  "مايكرو�سوفت", 
اأنظمة  األ��ع��اب ع��ر  اإط���الق خدمة 
احل���و����س���ب���ة ال�����س��ح��اب��ي��ة واإط������الق 
"اإك�س بوك�س �سرييز اإك�س" اأحدث 

جهاز األعاب يف املجموعة.
االألعاب  دخ��ول من�سة  املقرر  ومن 
ال�سحابية  احلو�سبة  اأنظمة  على 
نهاية  ب��ح��ل��ول  كالود"  "اإك�س 
"اإك�س  ب����دءا مب�����س��رتك��ي  ال�����س��ه��ر, 
وهي  األتيمت"  با�س  غ��امي  بوك�س 
مكتبة األعاب "اإك�س بوك�س" متاحة 
"اإك�س  اأم��ا جهاز  ا���س��رتاك.  مقابل 
بوك�س �سرييز اإك�س" فلم ُيعلن عن 
االإعالم  و���س��ائ��ل  اأن  غ��ري  �سعرها, 
ع���ن توجه  ت��ت��ح��دث  االأم���ريك���ي���ة 
اعتبارا  500 دوالر  ب�سعر  لطرحه 

من ت�سرين الثاين/نوفمر.

تغري املناخ يفاقم معاناة ال�شالحف البحرية 
التهديدات  ي��ف��اق��م  امل��ن��اخ  ت��غ��ري  اإن  ع��ل��م��اء  ي��ق��ول 
التي حتيق ب�سغار ال�سالحف البحرية وهي ت�سق 
وحتاول  ال��رم��ال  يف  اجل��ح��ور  خ���ارج  اإىل  طريقها 
الو�سول اإىل البحر بعد خروجها من البي�س على 

جزيرة قر�س.
املعر�سة  البحرية  ال�سالحف  تواجه  عقود,  ومنذ 
ع��ل��ى قيد  ال��ت��ه��دي��دات للبقاء  االن��ق��را���س  خل��ط��ر 
ال�سياحة  جل��ذب  ال�سواحل  تطوير  ومنها  احل��ي��اة 

وكذلك �سباك ال�سيادين.
وتقول منظمة ميدا�سيت املعنية بحماية ال�سالحف 
البحرية يف البحر املتو�سط اإن تغري املناخ يت�سبب 
يف ارتفاع م�ستويات البحر وهبوب عوا�سف عاتية 
بوترية اأكر مما يعر�س مناطق تكاثرها للخطر.

عن  امل�سوؤولية  هادجيكري�ستوفورو  مريوال  وقالت 
برنامج حماية ال�سالحف البحرية يف وزارة امل�سائد 

يف قر�س "هذا العام غريب بع�س ال�سيء.
ج���دا..  ج���دا  ���س��دي��دة  م��ن��اخ��ي��ة  ظ���واه���ر  "�سهدنا 

ال��ك��ث��ري م���ن ال���ري���اح ال��ق��وي��ة واالأم��������واج الكبرية 
من  الكثري  فقدنا  اأننا  واأعتقد  ال�سواطئ.  تغطي 
اجلحور". وبعدما كانت االأمواج املتالطمة ظاهرة 
حتدث مرة اأو مرتني طوال ف�سل ال�سيف اأ�سبحت 

ُتر�سد مرة كل اأ�سبوعني واأحيانا كل اأ�سبوع.
طريقها  ال�سالحف  �سغار  ت�سل  اأن  املمكن  وم��ن 
اآث��ار االإط���ارات على  اأو  ب�سبب االأ���س��واء ال�سناعية 
اأو  ال�سم�س  ب�سبب  النفوق  خطر  وت��واج��ه  االأر����س 
افرتا�س الثعالب لها. وحتى اإذا جنحت يف الو�سول 

اإىل البحر فاإنها تقع فري�سة للطيور واالأ�سماك.
وت���وؤث���ر ال��ت��غ��ريات يف درج����ة احل�����رارة ع��ل��ى جن�س 
اإىل و�سع  ت��وؤدي  ال�سلحفاة ف��االأج��واء االأك��رث دفئا 
ل��درج��ات احلرارة  االإن����اث. كما ميكن  م��ن  امل��زي��د 

املرتفعة اأن حتول دون فق�س البي�س.
وحتى اإذا مل يلحق ال�سرر بجحورها على ال�ساطئ 
فاإن عددا قليال من ال�سالحف البحرية ينجو من 

حمنة الو�سول ب�سالم اإىل البحر يف كل �سنة.

اإميي �شومر تعلن اإ�شابتها 
بهذا املر�ش

اأعلنت النجمة العاملية  اإميي �سومر  عن اإ�سابتها مبر�س "المي", والذي هو 
عدوى بكتريية ميكن اأن تنتقل اإىل الب�سر عن طريق القراد امل�ساب.

ون�����س��رت ���س��وم��ر ع���ر ���س��ف��ح��ت��ه��ا اخل��ا���س��ة ع��ل��ى اأح�����د م���واق���ع التوا�سل 
االجتماعي �سورة لها من الطفولة وعّلقت بالقول:"اأول مرة اأ�سطاد بها, 
اأي �سخ�س �سيح�سل على LYME هذا ال�سيف؟ لقد اأ�سبت به, واأنا على 
دوك�سي�سيكلني. رمبا كان لدي ل�سنوات. اأي ن�سيحه؟ هل ميكنك تناول كاأ�س 
اأنا  ال�سم�س,  بعيدة عن  اأبقى  اأن  اأنه علي  اأعلم  اأو كوبني عليه؟  النبيذ  من 
اأو  2-, يرجى التعليق  ا اآخذ هذه االأع�ساب من كيب كود امل�سمى المي  اأي�سً
ا اأن اأقول  اإر�سال ر�سالة ن�سية يل على رقمي يف �سريتي الذاتية, اأريد اأي�سً

اإنني اأ�سعر اأنني بحالة جيدة واأنا متحم�س للتخل�س منه".

�ملمثلة �لفرن�صية ليا �أو�صاديت لي�صرت يف �صورة �صحفية لفيلم Le Dernier Voyage de Paul W.R. خالل 
مهرجان �ل�صينما �لأنغوليم �لفر�نكفوين �لثالث ع�صر, غرب فرن�صا. � ف ب


