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االإمارات ت�سارك ال�سعودية احتفاالتها باليوم الوطني 
معا اأبدا .. يف احلزم والعزم والبناء

•• اأبوظبي -وام:

باليوم  احتفاالتها  ال�سعودية  العربية  اململكة  االإم��ارات  دولة  ت�سارك 
الوطني ال�سعودي ال� 90، والذي ي�سادف اليوم املوافق 23 �سبتمرب. 
وجت�سد م�ساركة االإمارات الر�سمية وال�سعبية يف احتفاالت اململكة عمق 
وتاأتي   .. ال�سقيقني  وال�سعبني  البلدين  التي تربط  االأخوية  العالقات 
�سعار  العام حتت  باململكة هذا  االأ�سقاء  احتفاالت  االإم��ارات يف  م�ساركة 

معا - اأبدا يف تاأكيد على روح االأخوة وال�سداقة واملحبة.
قوية  �سمانة  التاريخ  عرب  ال�سعودية   - االإم��ارات��ي��ة  العالقات  و�سكلت 
لالأمن القومي اخلليجي والعربي بوجه عام، بالنظر اإىل تطابق وجهات 
نظري البلدين ال�سقيقني جتاه جممل ق�سايا املنطقة، وتعاونهما البناء 
واملثمر يف التعامل مع التحديات التي تواجهها؛ ويف مقدمتها الت�سدي 
خلطر التطرف واالإره��اب، والقوى واالأط��راف الداعمة له، ومواجهة 

التدخالت اخلارجية يف دول املنطقة.              )التفا�سيل �ص3(

توؤهل املعلمني لالختبارات االلكرتونية واآليات تطبيقها
الرتبية تتيح الإر�شاد الهجني 

يف مدار�س الدولة احلكومية
•• دبي- حم�شن را�شد:

اأتاحت وزارة الرتبية والتعليم، ممثلة يف قطاع الرعاية واالأن�سطة، برامج 
للطلبة  نوعية  خدمات  لتقدمي  االإماراتية،  املدر�سة  يف  الهجني  االإر�ساد 
اأكادمييا ومهنيا واجتماعيا، با�ستخدام امل�سادر الذكية، الإثراء معارفهم 
الرفاهية وجودة حياتهم،  التكنولوجيا لديهم، وحتقيق  وتنمي مهارات 
حتدث  اإ�ستباقية  ب��ادرة  يف  العمل،  و�سوق  العليا   للدرا�سات  واإع��داده��م 

للمرة االأوىل يف مدار�ص الدولة. )التفا�سيل �ص6(

خالل االإحاطة االإعالمية ب�ساأن امل�ستجدات حول جهود مكافحة الفريو�س 

الإمارات يف �شدارة دول العامل مبوؤ�شرات احتواء »كورونا« 

عودة ال�شفينة الرتكية املثرية للجدل ل�شرقي املتو�شط
•• عوا�شم-وكاالت

ذكرت و�سائل اإعالم تركية، اأم�ص 
اأوروت�������ص  ���س��ف��ي��ن��ة  اأن  ال���ث���الث���اء، 
اإىل  ع���ادت  ال��ت��ي  للتنقيب  ري�����ص 
ميناء اأنطاليا قبل اأيام لل�سيانة، 
غادرت امليناء �سباح اأم�ص باجتاه 

�سرقي املتو�سط.
اإىل  �سفق  يني  �سحيفة  واأ���س��ارت 
ال�سفن،  ح��رك��ة  تتبع  ب��رام��ج  اأن 
ت�سري اإىل مغادرة ال�سفينة ميناء 
�سمن  ت��زال  ال  اأن��ه��ا  اإال  اأنطاليا، 
امل��ي��اه االإق��ل��ي��م��ي��ة ال��رتك��ي��ة، ومل 

تبتعد كثريا.
وكانت ال�سفينة اأوروت�ص ري�ص قد 
عادت يف الثالث ع�سر من �سبتمرب 
اأنطاليا بجنوب تركيا  اإىل ميناء 
بعد  اأ���س��اب��ي��ع  منذ  االأوىل  للمرة 
اأنقرة يف يوليو املا�سي  اأعلنت  اأن 
اإر�����س����ال ال�����س��ف��ي��ن��ة ل��ل��ب��ح��ث عن 
النفط والغاز يف املياه التي تقول 

حتذير ر�شمي يف م�شر اليونان اإنها تابعة لها.
النيل في�شان  م��ن 

•• القاهرة-وكاالت

اأك��د وزي��ر امل��وارد املائية وال��ري يف 
م�سر، حممد عبد العاطي، اأم�ص 
اإر�سال حتذيرات  اأنه مت  الثالثاء، 
مل��خ��ت��ل��ف امل���ح���اف���ظ���ات ال����ت����ي قد 
تتعر�ص بع�ص اأرا�سي طرح النهر 
بها للغرق نتيجة ارتفاع منا�سيب 
امل��ي��اه م��ن ج���راء ف��ي�����س��ان النيل، 
االأرا����س���ي  ه����ذه  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
امل�سري  ال��وزي��ر  طالب  خمالفة. 
باتخاذ كل االإجراءات االحتياطية 
مبا  املنا�سيب  ارتفاع  مع  للتعامل 
واملمتلكات  االأرواح  على  ي��وؤث��ر  ال 

اخلا�سة والعامة.
غ�شب تون�شي بعد ا�شتقبال 

امل�شي�شي كتلة متهمة بدعم الإرهاب
•• تون�س-وكاالت

الثالثاء،  اأم�����ص  مو�سي،  عبري  احل��ر،  الد�ستوري  احل��زب  رئي�سة  دان��ت 
الكرامة  لكتلة  امل�سي�سي،  ه�سام  التون�سية،  احلكومة  رئي�ص  ا�ستقبال 

املتهمة بدعم االإرهاب.
ملمثلني من  امل�سي�سي  ا�ستقبال  واعتربت مو�سي خالل موؤمتر �سحفي، 
االإرهابية، وخ�سو�سا  العمليات  مل�ساعر �سحايا  ا�ستفزازا  الكرامة،  كتلة 
الد�ستوري احلر حتت  اأن��ه جاء بعد �ساعات من م�سرية نظمها احل��زب 

عنوان االأحرار �سد االإرهاب.
واأ�سارت اإىل اأن اال�ستقبال يوؤكد انعدام االإرادة ال�سيا�سية لتلبية مطالب 
االإره���اب، ووق��ف نزيف تبيي�ص  الرامية للفتح اجل��دي مللف  اجلماهري 

مرتكبي اجلرائم االإرهابية.
وكانت كتلة الد�ستوري احلر قد اأعلنت يف بيان لها اإلغاء اللقاء الذي كان 
الكتلة  اأ�سمته  الكتلة وامل�سي�سي، احتجاجا على ما  خمططا بني ممثلي 
وذوي  لالإرهابيني  املبي�سة  الكتلة  ل�ممثلي  احلكومة  رئي�ص  ا�ستقبال 

العالقة ب�سبكات الت�سفري والعودة من بوؤر التوتر.

املحاطة  ال�سفينة  ه���ذه  وك��ان��ت 
اأبرز  اإحدى  بقطع حربية تركية 
واأثينا،  اأن���ق���رة  ب���ني  اخل���الف���ات 
تربيد  م��ن  ن��وع��ا  �سحبها  وم��ّث��ل 

التوتر بني الطرفني.
اخلارجية  وزي����ر  ح��دي��ث  ورغ����م 
اأوغلو،  ت�ساو�ص  مولود  الرتكي، 
لل�سيانة،  �سحبت  ال�سفينة  اأن 

ال�سبب  اإن  ق��ال  اأردوغ�����ان  اأن  اإال 
اجلهود  اإعطاء  هو  خطوته  وراء 
الدبلوما�سية مع اليونان فر�سة.
اأث���ي���ن���ا خ���ط���وة �سحب  واع����ت����ربت 

�سفينة التنقيب خطوة يف االجتاه 
اأردوغ����ان  اأع���رب  فيما  ال�سحيح، 
رئي�ص  ل���ل���ق���اء  ا�����س����ت����ع����داده  ع����ن 
كريياكو�ص  ال���ي���ون���اين  ال�������وزراء 
اأو  ���س��خ�����س��ي��ا  م��ي��ت�����س��وت��اك��ي�����ص 
ملناق�سة  امل��رئ��ي  االت�����س�����������ال  ع��رب 

الق�سية.
وتوا�سل ال�سفينة الرتكية يافوز 
عملها بالتنقيب عن النفط والغاز 
 12 حتى  قرب�ص  �سواحل  قبالة 
اأكتوبر، على الرغم من الدعوات 

الدولية املطالبة ب�سحبها.
واأث����ار ال��ن��زاع ال��دائ��ر ب��ني اأنقرة 
دول  ا�ستدعت دخول  اأزمة  واأثينا 
اأع�ساء يف االحتاد االأوروب��ي على 
اخل����ط، خ�����س��و���س��ا ف��رن�����س��ا التي 
ن�سرت �سفنا ومقاتالت يف املنطقة 

دعما لليونان.
ومن املقرر اأن يبحث قادة االحتاد 
االأوروب�������ي ف��ر���ص ع��ق��وب��ات على 
يومي  �سيعقد  اج��ت��م��اع  يف  اأن��ق��رة 

�سبتمرب. و25   24
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون خادم 
احلرمني ال�شريفني باليوم الوطني ال� 90 للمملكة

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« 
و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص 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 برقيات تهنئة اإىل 
اململكة  اآل �سعود ملك  امللك �سلمان بن عبدالعزيز  ال�سريفني  خادم احلرمني 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 90 للمملكة.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل نهيان  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اآل مكتوم و�ساحب  را�سد  حممد بن 
�سلمان  ب��ن  حممد  االأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقيات 
العربية  اململكة  دف��اع  ال��وزراء وزي��ر  نائب رئي�ص جمل�ص  العهد  �سعود ويل  اآل 

ال�سعودية ال�سقيقة.

انقرة تتحدى اوروبا وتعيد ار�سال ال�سفينة اأوروت�ص ري�ص اىل �سرقي املتو�سط 

عبري مو�سي تدعو لفتح ملف االرهاب واجلرائم االإرهابية

ات احلوثي وخرباته من عندنا اإيران تقر.. م�شريرّ

العامل ي�سّجل عددا اأ�سبوعيا قيا�سيا الإ�سابات كوفيد- 19 

�شبكة اأوروبية لتتبع الفريو�س وجون�شون يعلن عن قيود م�شددة جديدة 

•• عوا�شم-وكاالت

اإنتاج  تقنيات  و���س��ع  اإي���ران  اأك���دت  �سمني،  اإق���رار  يف 
ميلي�سيات  ت�����س��رف  حت���ت  وامل�������س���رّيات  ال�����س��واري��خ 
اأنباء  وك��ال��ة  ونقلت  اليمن.  يف  االنقالبية  احل��وث��ي 
االإيرانية  امل�سلحة  القوات  با�سم  املتحدث  فار�ص عن 
العميد اأبو الف�سل �سكارجي، قوله اأم�ص الثالثاء: مت 
و�سع التقنيات الدفاعية الإنتاج ال�سواريخ وامل�سريات 
حلفائهم  اإىل  اإ����س���ارة  يف  ال��ي��م��ن��ي��ني،  ت�����س��رف  حت���ت 
يف  ال�سرعية  على  انقالبا  ن��ف��ذوا  ال��ذي��ن  احلوثيني 
البالد و�سيطروا على العا�سمة �سنعاء عام 2014.
ك��م��ا اأ����س���اف اأن����ه ���س��ي��ت��م ت��ق��وي��ة ال���دف���اع���ات اجلوية 
ال�سورية، يف اإ�سارة اإىل ا�ستمرار طهران بدعم النظام 
�ساندته على مدى  ال��ذي  االأول  دم�سق، وحليفها  يف 

�سنوات ب�سار االأ�سد.
اإىل ذل��ك، حتدث عن الدعم االإي��راين لعدة اأطراف 
يف املنطقة، على الرغم من االأزمة االقت�سادية التي 
تعاين منها بالده، قائاًل: نحن ن�ساعد اأي دولة تقف 
ميكننا  واأ�ساف:  واإ�سرائيل.  االأمريكية  االإدارة  �سد 
اأم���ام حم��ور دول  ت�سكيل حم��ور م��ن ع��دة دول تقف 

اال�ستكبار العاملي، بح�سب و�سفه.
الرغم من  ب��الده تدعم احلوثيني على  اأن  اأك��د  كما 
اأنهم باتوا متقدمني يف ال�سناعات الع�سكرية، بح�سب 
كما  االآن،  ���س��واري��خ  ي�سنعون  ب��ات��وا  ق��ائ��اًل  زع��م��ه، 
اأح��رزوا تقدما كبريا يف جمال احلرب االإلكرتونية. 

نقلنا لهم خربتنا وجتاربنا الع�سكرية، وتعلموها.
ول��ط��امل��ا اأك���د حت��ال��ف دع���م ال�����س��رع��ي��ة يف ال��ي��م��ن، اأن 
االأعيان  ن��ح��و  احل��وث��ي��ون  يطلقها  ال��ت��ي  امل�����س��ريات 
ال�سكنية، اإيرانية ال�سنع. كما اأكدت االإدارة االأمريكية 
�سابقا اأن اإيران تدعم امليلي�سيات يف اليمن بال�سواريخ 

وامل�سرّيات.
اإي�����ران م��وج��ة عقوبات  ي���اأت���ي ه���ذا يف وق���ت ت���واج���ه 
اأمريكية جديدة. فقد اأعلنت اإدارة الرئي�ص االأمريكي 
دونالد ترمب، االثنني، فر�ص عقوبات جديدة على 
برنامج  دور يف  لهم  واآخرين  االإيرانية  الدفاع  وزارة 

االأ�سلحة النووية االإيراين.
واأك���د امل��ب��ع��وث االأم��ريك��ي الإي����ران اإل��ي��وت اأب��رام��ز يف 
اأمريكا �ستحافظ على  اأن  اأم�ص مع العربية،  مقابلة 
اإيران حتى تغري �سلوكها املزعزع  اأق�سى �سغط على 

يف املنطقة.

انفجار م�شتودع اأ�شلحة 
حلزب اهلل جنوب لبنان

•• بريوت-وكاالت
انفجار جنوب لبنان  اأن  الثالثاء،  اأم�ص  ل��سكاي نيوز عربية،  اأمنية  ذكرت م�سادر 

وقع يف م�ستودع اأ�سلحة حلزب اهلل املدعوم من ايران ب�سبب خطاأ فني.
واأو�سحت امل�سادر االأمنية اأن االنفجار ت�سبب يف �سقوط عدد من اجلرحى دون اأن 
تورد اأرقاما، فيما فر�ص حزب اهلل طوقا اأمنيا على املنطقة التي وقع بها االنفجار 

وغطتها �سحابة �سخمة من الدخان. 
ووقع االنفجار يف قرية عني قانا اجلنوبية، القريبة من مدينة �سيدا ال�ساحلية، 

مما اأدى اإىل ت�ساعد دخان رمادي فوق القرية.
واأكد م�سوؤول يف جماعة حزب اهلل وقوع انفجار، لكنه امتنع عن االإدالء مبزيد من 

التفا�سيل.
وبدا وا�سحا من ال�سور املتداولة حجم االنفجار ال�سخم، حيث �سمع دوي االنفجار 

يف ارجاء منطقة اجلنوب، وارتفعت �سحب الدخان االأ�سود يف �سماء املنطقة.
اأ�سرارا  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  املنت�سرة  والفيديوهات  ال�سور  وتظهر 

مادية يف املباين وال�سيارات وت�ساعد كبري ل�سحب الدخان.
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�ص 19

وزارة ال�صحة جتري 20 عملية جراحية 
قلبية جمانا ملر�صى من ذوي الدخل املحدود

اأخبار الإمارات

مئات املت�رضرين من انفجار 
بريوت يقا�صون الدولة 

عربي ودويل

فيدال يوقع ر�صميا مع
 اإنرت مقابل مليون يورو 
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•• اأبوظبي -وام:

جاءت االإمارات يف �سدارة دول العامل يف جمموعة كبرية من موؤ�سرات 
احتواء فريو�ص كورونا امل�ستجد كوفيد19-، وا�ستطاعت الدولة تقدمي 
بف�سل  للجائحة  ال�سلبية  التداعيات  من  كبري  ب�سكل  ح��دَّ  متميز  اأداء 
من  املبذول  الكبري  واجلهد  املجتمعي  والوعي  لالأزمة  املتميزة  االإدارة 

اأبطال خط الدفاع االأول.
االإمارات  حكومة  تعقدها  التي  الدورية  االإعالمية  االإحاطة  ذلك  جاء 
من  واحل��د  الفريو�ص  مكافحة  جهود  ح��ول  امل�ستجدات  اأح��دث  لعر�ص 

انت�ساره.
لالإحاطة  الر�سمي  املتحدث  احلمادي،  عمر  الدكتور  اأكد  البداية،  ويف 
ال���دوري���ة لالإحاطة  امل�����س��ت��ج��دات  اأن  االإم�������ارات،  االإع��الم��ي��ة حل��ك��وم��ة 
االإعالمية يتم نقلها وترجمتها منذ بداية اجلائحة من خالل القنوات 
والهندية  االإجنليزية  ت�سمل  خمتلفة  بلغات  واالإذاع��ي��ة  التلفزيونية 

لكافة  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ر���س��ائ��ل  وامل��ل��ب��اري��ة وغ��ريه��ا ل�سمان و���س��ول 
املتواجدين على اأر�ص االإمارات.

العامل  زال��ت يف �سدارة دول  االإم���ارات ما  اأن  اإىل  واأ���س��ار احلمادي 
يف اإجمايل الفحو�سات الطبية مقارنة بعدد ال�سكان وذلك �سمن 
ا�سرتاتيجيتها الرامية اإىل تو�سيع نطاق الفحو�ص اليومية حيث 
 852 ت�سجيل  عن  ك�سفت  جديدا،  فح�سا   98،528 اإج��راء  مت 
اإ�سابة، لي�سل العدد االإجمايل للحاالت امل�سخ�سة اإىل 86،447 

حالة منذ بدء اجلائحة.
يرتفع  ج��دي��دة،  �سفاء  939 حالة  ت�سجيل  احل��م��ادي عن  واأع��ل��ن 
معها العدد االإجمايل حلاالت التعايف التام اإىل 76،025 فيما مل 
يتم ت�سجيل اأي حالة وفاة خالل االأربع والع�سرين �ساعة املا�سية، 
وبناًء على االأرقام املحدثة يبلغ عدد املر�سى الذين يتلقون العالج 

حالياً يف موؤ�س�سات الرعاية ال�سحية 10،017 مري�سا.
)التفا�سيل �ص4(

بدعم اإماراتي .. فرق الهالل توزع 25 طنًا موؤنًا 
غذائية وتتفقد احلالت املر�شية مبخيم العليلي يف اليمن

•• احلديدة -وام:

ل�سكان  والغذائية  االإيوائية  م�ساعداتها  تقدمي  االإم��ارات  دولة  توا�سل 
ال�ساحل الغربي يف اليمن.

ان�سانية اىل خميم  ويف هذا االإط��ار �سريت هيئة الهالل االأحمر قافلة 
العليلي مبديرية اخلوخة التابعة ملحافظة احلديدة اليمنية حتوي 25 
جمهزة  متنقلة  بعيادات  م�سحوبة  واالإيوائية  الغذائية  امل��واد  من  طنا 

توزيع م�ساعدات الهالل االحمر يف خميم العليلي   )وام(بامل�ستلزمات الطبية واالأدوية.                      )التفا�سيل �ص2(

العودة ال�سيا�سية هذا العام معقدة:

اأملانيا: خالفة اأجنيال مريكل ... هذا املجهول!
•• الفجر -ديتليف بوهل –ترجمة خرية ال�شيباين

ال�سيا�سية  ال���ع���ودة  ت��ك��ون  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 
يف اأمل��ان��ي��ا ه���ذا ال���ع���ام م��ع��ق��دة، ب���ل واأك���ر 
اآخ��ر عودة  ه��ي  ه��ذه  املعتاد.  م��ن  تعقيًدا 
�سبتمرب  الت�سريعية يف  االنتخابات  قبل 
حملة  يف  االآن  وال����ب����ل����د   .2021
و�ست�ساف  ب��اآخ��ر.  اأو  ب�سكل  انتخابية 
اأربع انتخابات اإقليمية يف ربيع 2021 
عدم  اإىل حالة  ويونيو(  واأب��ري��ل  )م��ار���ص 

��ا اآخ���ر ع���ودة �سيا�سية  ال��ي��ق��ني ال�����س��ائ��دة.  وه���ذه اأي�����سً
الأجنيال مريكل، التي لن ترت�سح الإعادة انتخابها عام 
�سيكون هناك تغيري يف احلكومة العام  لذلك   .2021
�ستكون  ه��ذه  اأن  املوؤكد  �سبه  املقبل، مهما ح��دث. وم��ن 
اآخ��ر ع��ودة لهذا االئتالف احلكومي، وال��ذي لن  ا  اأي�سً
يتم جتديده على االأرجح. بجانب ذلك، ال �سيء موؤكد. 
امل�سيحي، حزب  ال��دمي��ق��راط��ي  ي���زال ح��زب االحت���اد  ال 
رئي�سته  حمل  ليحل  دعوته  تتم  رئي�ص  بال  امل�ست�سارة، 
امل�ستقيلة، اأنغريت كرامب-كارينباور، ومن املحتمل اأن 
ي�سبح مر�سحه للم�ست�سارية.       )التفا�سيل �ص13(

•• عوا�شم-وكاالت:

اأكتوبر  اع��ت��ب��اًرا م��ن �سهر  تطلق دول يف االحت���اد االأوروب����ي 
املقبل �سبكة تتبع فريو�ص كورونا عرب احلدود.

واإيطاليا  والدمنارك  اأملانيا  نفذت  املا�سي  االأ�سبوع  وط��وال 
جتريبًيا  م�سروًعا  والتفيا  الت�سيك  وجمهورية  واأي��رل��ن��دا 
الختبار البنية التحتية الرقمية اجلديدة مل�ساركة البيانات 

بني كل تطبيق وطني لتتبع الفريو�ص.
اإن  بروك�سل  يف  االأوروب��ي��ة  املفو�سية  با�سم  متحدث  وق��ال 
مرحلة االختبار كانت ناجحة واإن جميع االأنظمة تعمل كما 
اأن اخلطة االآن هي ا�ستخدام خادم  هو خمطط لها منوها 

االحتاد االأوروبي يف لوك�سمبورغ لتمكني التتبع واالإ�سعارات 
بهذه  الذكية  الهواتف  رب��ط  ال�سهل  وم��ن  اأوروب����ا.   لعموم 

ال�سبكة العابرة للحدود.
اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  عن  �سادرة  اح�ساءات  وك�سفت 
تف�سي وباء كوفيد19- يت�سارع يف العامل حيث مت ت�سجيل 
عدد قيا�سي من االإ�سابات املعلنة خالل �سبعة اأيام االأ�سبوع 

املا�سي بلغ نحو مليونني، واإن تراجع عدد الوفيات.
واأعلنت منظمة ال�سحة العاملية يف بيانات حمّدثة ن�سرتها 
جديد  اإ�سابة  و897  األفا  و998  مليون  ت�سجيل  مت  اأن��ه 
يف  انتهى  ال��ذي  االأ�سبوع  يف  العامل  ح��ول  امل�ستجد  بكورونا 
اأن ذلك ميّثل  الدولية  الهيئة  واأفادت  �سبتمرب.  اأيلول   20

من  عدد  واأعلى  ال�سابق  االأ�سبوع  عن   6% ن�سبته  ارتفاعا 
االإ�سابات امل�سّجلة خالل اأ�سبوع واحد منذ ظهر الوباء.

بدوره اأعلن رئي�ص الوزراء الربيطاين بوري�ص جون�سون يف 
كلمة اىل الربيطانيني عن قيود جديدة يف مواجهة االنت�سار 
العمل  ت�سجيع  تت�سمن  امل�ستجد  كورونا  لفريو�ص  ال�سريع 

عن بعد واإغالق احلانات عند ال�ساعة العا�سرة م�ساء.
وك����ان رئ��ي�����ص ال������وزراء ال��ربي��ط��اين ال����ذي واج����ه انتقادات 
املا�سي،  مار�ص  اآذار  يف  البالد  اإغ��الق يف  اإع��الن  يف  لتاأخره 
لتجنب  حاليا  الت�سدد  يجب  انه  من  املا�سي  اال�سبوع  حذر 

اإعادة فر�ص اجراءات عزل كامل واإنقاذ مو�سم عيد امليالد.
)التفا�سيل �ص10(

ال�شعودية: نتطلع اإىل �شالم دائم باليمن عرب اتفاق الريا�س
•• الريا�س-وكاالت

اأكد نائب وزير الدفاع ال�سعودي، االأمري خالد بن �سلمان، اأم�ص الثالثاء، 
اأن اململكة تتطلع اإىل الو�سول ل�سالم دائم و�سامل يف اليمن عرب اتفاق 
بتويرت:  الر�سمي  �سلمان على ح�سابه  بن  االأم��ري خالد  وقال  الريا�ص. 
يف اليوم العاملي لل�سالم، نتطلع اىل اأن ينعم العامل بال�سالم يف اأرجائه، 
�سامل  �سالم  اىل  للو�سول  اليمن  واأ�سقائنا يف  ال�سالم  دع��اة  ون�سعى مع 
ودائ���م م��ن خ��الل تنفيذ ات��ف��اق ال��ري��ا���ص وت��ك��ام��ل اجل��ه��ود م��ع املبعوث 
االممي الإجناح مقرتحه االعالن امل�سرتك الإنهاء االأزمة وعودة اليمن 

اإىل حميطه اخلليجي والعربي.
النار  اإط���الق  وق��ف  ا�ستمرار  ت�سمنت  ال�سعودية  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  ي�سار 
والذي  اجلنوبي  االنتقايل  واملجل�ص  ال�سرعية  احلكومة  بني  والت�سعيد 
ال��ع��ام، واإع����الن املجل�ص االنتقايل  ي��ون��ي��و ه���ذا    22 ���س��ري��ان��ه م��ن��ذ  ب���داأ 
وتعيني  الريا�ص  اتفاق  وتطبيق  الذاتية  االإدارة  عن  التخلي  اجلنوبي 

حمافظ ومدير اأمن ملحافظة عدن.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات: متيز يف اإي�شال الر�شائل التوعوية ب� »كوفيد 19« .. واهتمام خا�س بفئة ال�شم

•• اأبوظبي-وام:

املجتمع  اأف���راد  كافة  اإىل  اي�سالها  مت  وقائية  وت��داب��ري  توعوية  ر�سائل 
مبختلف فئاتهم وجن�سياتهم عرب طرق متنوعة وبلغات متعددة كواحدة 
من �سبل مواجهة كوفيد 19 اأ�سهمت يف تعزيز اجلهود الوطنية للدولة 
وتر�سيخ ثقافة امل�سوؤولية الفردية لدى املواطنني واملقيمني يف مواجهة 
الفريو�ص . و�سكلت خماطبة اأ�سحاب الهمم ال�سيما "فئة ال�سم" اأحد اأبرز 
اأولويات حكومة دولة االإمارات التي حر�ست على توفري مذيع خمت�ص 
كورونا  بفريو�ص  املتعلقة  االإع��الم��ي��ة  اإحاطاتها  كافة  يف  االإ���س��ارة  بلغة 
باالإجراءات  املتعلقة  التفا�سيل  الفئة يف �سورة جميع  بهدف و�سع هذه 
االحرتازية والتدابري الوقائية والقرارات املتخذة من اجلهات املخت�سة. 

جهود  اإىل  الدولة  يف  املعنية  واجلهات  املوؤ�س�سات  من  العديد  وان�سمت 
التوعوية التي ت�ستهدف فئة ال�سم خالل فرتة انت�سار فريو�ص كورونا، 
ويف هذا االإطار اأطلقت موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم، يف فرباير 
املا�سي، حملة توعية عرب ح�ساباتها على من�سات التوا�سل االجتماعي، 
بعنوان "�سحتك تهمنا" بلغة االإ�سارة لفئة ال�سم، بالتعاون مع جمعية 
العامة، حول فريو�ص كورونا  اأبوظبي لل�سحة  االإم��ارات لل�سم، ومركز 

امل�ستحدث، تهم كافة �سرائح املجتمع وال�سيما من ال�سم.
وقامت املوؤ�س�سة برتجمة احلملة اإىل لغة االإ�سارة لل�سم باللغات العربية، 
اأعلنت عن  كما  ال��ف��ريو���ص،  م��ن  ال��وق��اي��ة  ع��ن  وال�سينية،  واالإجن��ل��ي��زي��ة 
ترجمة التعليمات اخلا�سة بالوقاية بطريقة برايل للمكفوفني، ل�سمان 
اأ�سحاب  املجتمع، وخا�سة من  التوعوية جلميع فئات  املعلومات  و�سول 

الهمم.
 ، اهتماما كبريا  ال�سم  فئة  الهمم ومن �سمنهم  اأ�سحاب  اي��الء  كما مت 
الهمم  الأ�سحاب  امل��ن��زيل  للفح�ص  الوطني  الربنامج  اإط���الق  مت  حيث 
معهم  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  وم��درب��ة  م�ستعدة  طبية  ف���رق  تخ�سي�ص  ب��ه��دف 
لهم  �سهولة  بكل  امل�ستجد  واإج��راء فحو�سات فريو�ص كورونا  وزيارتهم، 
التدابري  من  جمموعة  املجتمع  تنمية  وزارة  اتخذت  فيما  منازلهم،  يف 
واالإجراءات االإ�سافية مل�ساعدة اأولياء االأمور والقائمني على رعاية هذه 
الفئة على جتاوز التحديات املحيطة بهم ودعمهم معنويا ليوا�سلوا ن�سق 

حياتهم اليومية باأمان واطمئنان.
ويحتفي العامل اليوم باليوم الدويل للغات االإ�سارة الذي اأقرته اجلمعية 
الإذكاء  كمنا�سبة  عام  كل  �سبتمرب من   23 يف  املتحدة  ل��الأمم  العمومية 

لفئة  االإن�سان  حلقوق  الكامل  االإع��م��ال  يف  االإ���س��ارة  لغة  باأهمية  الوعي 
ال�سم.

ووفقا الإح�ساءات االحتاد العاملي لل�سم يوجد يف العامل نحو 72 مليون 
اأكر  وي�ستخدمون  النامية،  البلدان  املائة منهم يف  80 يف  يعي�ص  اأ�سم 

من 300 لغة اإ�سارة.
ولغات االإ�سارة هي لغات طبيعية مكتملة املالمح على الرغم من اختالفها 
هيكليا عن لغات الكالم التي تتعاي�ص معها جنبا اإىل جنب، وتوجد كذلك 
لغة اإ�سارة دولية ي�ستخدمها ال�سم يف اللقاءات الدولية واأثناء ترحالهم 
اللغة �سكال مب�سطا من  وممار�سة ن�ساطاتهم االجتماعية، وتعترب تلك 
لغة االإ�سارة وذات معجم لغوي حمدود، وال تت�سف بالتعقيد مثل لغات 

االإ�سارة الطبيعية.

بدعم اماراتي .. فرق الهالل توزع 25 طنًا موؤنًا غذائية وتتفقد احلالت املر�شية مبخيم العليلي يف اليمن
•• احلديدة -وام:

ل�سكان  والغذائية  االإي��وائ��ي��ة  م�ساعداتها  تقدمي  االإم����ارات  دول��ة  توا�سل 
ال�ساحل الغربي يف اليمن.

خميم  اىل  ان�سانية  قافلة  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  �سريت  االإط���ار  ه��ذا  ويف 
 25 اليمنية حتوي  ملحافظة احلديدة  التابعة  العليلي مبديرية اخلوخة 
جمهزة  متنقلة  ب��ع��ي��ادات  م�سحوبة  واالإي��وائ��ي��ة  الغذائية  امل���واد  م��ن  طنا 

بامل�ستلزمات الطبية واالأدوية.
املن  اأ�سرة   1200 ي�سكنة  الذي  املخيم  اإىل  القافلة فور و�سولها  وقدمت 

الغذائية وااليوائية لكافة اال�سر .
احلاالت  ومعاينة  با�ستقبال  الطبي  املتنقلة  ال��ع��ي��ادات  ف��ري��ق  ق��ام  .فيما 
و  املخيم ومنها حاالت احلمى واال�سهاالت واملالريا  املتواجدة يف  املر�سية 

اأمرا�ص اجلهاز التنف�سي والطفح اجللدي.
االأمرا�ص  ملعاجلة  ال��الزم��ة  املجانية  االأدوي���ة  املتنقلة  ال��ع��ي��ادات  وق��دم��ت   

املنت�سرة وكذا عمل الفحو�سات الالزمة للك�سف املبكر عن اأمرا�ص الكولريا 
وفريو�ص كورونا.

ال�سالل  ت��وزي��ع  اإن  االأح��م��ر  ال��ه��الل  يف  االإن�سانية  االإدارة  م�����س��وؤول  وق���ال 
الغذائية وامل�ساعدات جلميع االأ�سر يف خميم العليلي هدفه التخفيف من 

معاناتهم جراء الظروف املعي�سية ال�سعبة التي يعي�سونها .
اأن هيئة الهالل االأحمر م�ستمرة يف توزيع ال�سالل الغذائية  .م�سريا اإىل 

ب�سكل دوري على قاطني املخيمات منذ اأربع �سنوات.

االإم��ارات��ي على دعمها  االأح��م��ر  الهالل  االأ���س��ر عن �سكرها لهيئة  وع��ربت 
االإن�ساين.

ويوا�سل الهالل االأحمر االإماراتي تقدمي امل�ساعدات االإن�سانية والغذائية 
عرب  واالأم��ط��ار  ال�سيول  مياه  م��ن  واملت�سررين  الغربي  ال�ساحل  ل�سكان 

مراحل وخطط مدرو�سة.
ويف ال�ساحل الغربي وزعت فرق الهالل من بداية مطلع العام احلايل 33 

األف �سلة غذائية ا�ستفاد منها 231 األف ن�سمة.

الإمارات ت�شارك يف املوؤمتر ال�شنوي ال� 64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وك���ل���م���ة م����ن مم���ث���ل���ي وف������د دول����ة 
االإمارات.

وت���ه���دف اجل��ل�����س��ة ال��ن��ق��ا���س��ي��ة اإىل 
ا�سرتاتيجية  على  ال�سوء  ت�سليط 
دولة االإمارات فيما يتعلق بربنامج 
العوامل  واإب����راز  ال��ن��ووي��ة  الطاقة 

الرئي�سية وراء جناح الربنامج.
باالإ�سافة اإىل ذلك ت�سارك الهيئة 
االحت����ادي����ة ل��ل��رق��اب��ة ال���ن���ووي���ة يف 
م�سوؤويل  لكبار  ال�سنوي  االجتماع 
هام�ص  ع��ل��ى  وال�������س���الم���ة  االأم������ن 

برنامج  م�����س��ت��ج��دات  اآخ������ر  ع���ل���ى 
م�سريا  االإماراتي  النووية  الطاقة 
اإىل جناح االإم��ارات يف بدء ت�سغيل 
اأول وحدة يف حمطة براكة للطاقة 

النووية.
و�سيقوم وفد دولة االإم��ارات بعقد 
ع�����دة اج���ت���م���اع���ات ث��ن��ائ��ي��ة خالل 
���س��ي�����س��ت��م��ر ملدة  ال�����ذي  امل����وؤمت����ر و 
اأ����س���ب���وع ك���ام���ل مب���ا يف ذل����ك لقاء 
ماريانو  رافائيل  �سعادة  مع  ثنائي 
للوكالة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  غ���رو����س���ي 

القطاع النووي.
الكعبي  ح���م���د  �����س����ع����ادة  وي���ل���ق���ي 
العا�سرة  بالذكرى  احتفاال  كلمة 
النووي / القانون  لتاأ�سي�ص معهد 

على  ال�سوء  ي�سلط  NLI/ حيث 
تاأثري برنامج NLI خالل العقد 
تطوير  على  امل�����س��اع��دة  يف  امل��ا���س��ي 
الت�سريعات  يف  الوطنية  ال��ق��درات 

النووية.
للعلوم  خليفة  جامعة  و�ست�سارك 
االإمارات  والتكنولوجيا و موؤ�س�سة 

حممد  ب��ن  �سهيل  م��ع��ايل  واأل���ق���ى 
خطاب  امل������زروع������ي  ف����ار�����ص  ف������رج 
بالفيديو يف  ر���س��ال��ة  ع��رب  ال��دول��ة 
اأكد  اجل��ل�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وؤمت��ر، 
خالله على العالقة الوطيدة التي 
ال��دول��ي��ة للطاقة  ال��وك��ال��ة  ت��رب��ط 
االإم������ارات م�سيدا  ال���ذري���ة ودول����ة 
بدعم الوكالة يف تطوير الربنامج 
خالل  ال�سلمي  االإم��ارات��ي  النووي 

ال�سنوات املا�سية.
االأع�ساء  الدول  اأطلع معاليه  كما 

الدولية  ل��ل��وك��ال��ة  ال���ع���ام  امل���وؤمت���ر 
ال�سوء  لت�سليط  ال��ذري��ة  للطاقة 
لبناء  امل����ب����ذول����ة  اجل�����ه�����ود  ع���ل���ى 
القطاع  يف  ال���وط���ن���ي���ة  ال�����ق�����درات 
برنامج  ا�ستدامة  و�سمان  النووي 

الطاقة النووية لدولة االإمارات.
كذلك  االإم�����ارات  وف��د  و�سي�سارك 
اإىل  باالإ�سافة  العلمي  املنتدى  يف 
ح�سور فعاليات جانبية افرتا�سية 
م��ع ع���دد م��ن ال�����س��رك��اء الدوليني 
ل��ت��ب��ادل اخل�����ربات االإم���ارات���ي���ة يف 

ملناق�سة  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
والوكالة  االإم���ارات  بني  العالقات 
الدولية للطاقة الذرية وم�ستقبل 

التعاون بينهما.
نقا�سية  جل�سة  تنظيم  املقرر  ومن 
القادم  ال��ث��الث��اء  ي���وم  اف��رتا���س��ي��ة 
النووية  الطاقة  "برنامج  بعنوان 
االإماراتي - رحلة جناح" يت�سمن 
رافائيل  ���س��ع��ادة  م��ن  خا�سة  كلمة 
العام  امل���دي���ر  غ���رو����س���ي  م���اري���ان���و 
الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 

•• اأبوظبي-وام:

املوؤمتر  االإم���ارات يف  دول��ة  ت�سارك 
للوكالة   64 ال�����  ال�����س��ن��وي  ال���ع���ام 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة مبقر 
والذي  بالنم�سا  فيينا  يف  املنظمة 

انطلقت اأعماله اأم�ص االول.
ويرتاأ�ص وفد الدولة الذي ي�سارك 
افرتا�سيا عرب  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  يف 
معايل   .. امل��رئ��ي  االت�����س��ال  تقنية 
فار�ص  ف�����رج  ب����ن حم���م���د  ���س��ه��ي��ل 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزي����ر  امل���زروع���ي 
ال��ت��ح��ت��ي��ة مب�����س��ارك��ة ���س��ع��ادة حمد 
علي الكعبي املندوب الدائم للدولة 
للطاقة  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة  ل����دى 
ال�سركاء  ع���ن  ومم��ث��ل��ني  ال����ذري����ة 
النووي مثل  الوطنيني يف القطاع 
النووية  الهيئة االحتادية للرقابة 
للطاقة  االإم������������ارات  وم���وؤ����س�������س���ة 

النووية.
م�ساركته  خ���الل  ال��وف��د  وي�����س��ل��ط 
االإجناز  على  ال�سوء  االجتماع  يف 
ت�سغيل  بدء  مع  للدولة  التاريخي 
اأول وحدة يف حمطة براكة للطاقة 
2020 مما  اأغ�سط�ص  النووية يف 
عربية  دول��ة  اأول  االإم����ارات  يجعل 
ت��ق��وم ب��ت��ط��وي��ر وت�����س��غ��ي��ل حمطة 

للطاقة النووية.

خرباتهما  ال����ن����ووي����ة  ل���ل���ط���اق���ة 
النووية  ال��ط��اق��ة  م�ستقبل  ح���ول 
اتخاذها  ي��ج��ب  ال��ت��ي  واخل���ط���وات 
الطاقة  اإىل  ال���ت���ح���ول  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
العلمي  امل����ن����ت����دى  يف  ال���ن���ظ���ي���ف���ة 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتتعاون دولة االإمارات مع الوكالة 
عام  منذ  الذرية  للطاقة  الدولية 
االحتياجات  اإىل  ا�ستنادا   1976
الوطنية التنموية وي�سمل التعاون 
التدريب  م��ث��ل  خمتلفة  جم���االت 
بنية  وت���ط���وي���ر  ال�����ق�����درات  وب����ن����اء 
ال���ن���ووي���ة ف�سال  حت��ت��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة 
النووية  التقنيات  ا���س��ت��خ��دام  ع��ن 
يف ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة وال���زراع���ة 

والر�سد البيئي وغريها.
ويعد املوؤمتر العام هو اأرفع حدث 
للوكالة  ال����ق����رار  ل�����س��ن��ع  ر���س��م��ي 
عن  ممثلني  من  ويتاألف  الدولية 

الدول االأع�ساء يف الوكالة.
�سنويا  مرة  العام  املوؤمتر  ويجتمع 
واعتماد  ملناق�سة  �سبتمرب  �سهر  يف 
الدولية  ال���وك���ال���ة  ع��م��ل  ب��رن��ام��ج 
للطاقة الذرية وميزانيتها ف�سال 
التي  امل�سائل  بع�ص  مناق�سة  ع��ن 
املحافظني  جم��ل�����ص  ع��ل��ى  ت���ط���رح 
وامل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��وك��ال��ة وال�����دول 

االأع�ساء. 

النيابة العامة للدولة تو�شح جرمية اتفاق عدة موظفني على بدء اأعمال الجتماع ال�10 للجنة الإعالم الأمني ملجل�س التعاون اخلليجي
ترك عملهم بهدف حتقيق غر�س غري م�شروع

اقت�شادية دبي تخالف 4 من�شاآت جتارية وتنبه 18 اأخرى لعدم 
اللتزام بالتدابري الحرتازية للحد من كوفيد- 19

•• اأبوظبي-وام: 

تراأ�ست االإمارات - ممثلة بوزارة الداخلية - اأعمال االجتماع العا�سر للجنة 
االإعالم االأمني ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية والذي عقد عن بعد 
االأمني  االإع��الم  عمل  تطوير  ب�سبل  املتعلقة  املو�سوعات  من  ع��ددا  وناق�ص 
نائب  اخل��اج��ة  �سعيد  العميد  ونقل  احل��ي��وي.  دوره  وتعزيز  املجل�ص  ب��دول 
مدير عام االإ�سناد االأمني بوزارة الداخلية، ورئي�ص اللجنة الدائمة لالإعالم 

االأمني بالوزارة ورئي�ص الوفد االإماراتي، حتيات الفريق �سمو ال�سيخ �سيف 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية ومتنيات �سموه 
املو�سوعات  من  ع��ددا  املجتمعون  وناق�ص  والنجاح.  بالتوفيق  للمجتمعني 
جمل�ص  ل���دول  ال��داخ��ل��ي��ة  ب����وزارات  االأم��ن��ي  االإع����الم  اإدارات  بعمل  املتعلقة 
ورفع  املحققة  ال��ن��ج��اح��ات  بتعزيز  الكفيلة  وال��و���س��ائ��ل  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
جماالت  يف  االإعالمية  اجلهود  وتوحيد  امل�سرتك  والعمل  االأداء  م�ستويات 

التوعية ون�سر الر�سائل الهادفة وتعزيز م�سرية االأمن واالأمان.

•• اأبوظبي-وام:

ن�سرت النيابة العامة يف الدولة، ام�ص، مادة فلمية توعوية على ح�ساباتها 
يف مواقع التوا�سل االجتماعي، ب�ساأن جرمية اتفاق عدة موظفني على ترك 
عملهم بهدف حتقيق غر�ص غري م�سروع، وذلك يف اإطار حر�سها على تعزيز 
املادة  اأن  اإىل  العامة  النيابة  ونوهت  املجتمع.  اأف��راد  بني  القانونية  الثقافة 
اإذا ترك ثالثة على  اأن��ه،  من قانون العقوبات االحت��ادي تن�ص على   231
اأو امتنعوا عمداً عن تاأدية واجب من  االأقل من املوظفني العامني عملهم 
غري  غر�ص  حتقيق  منه  مبتغني  اأو  ذل��ك  على  متفقني  وظيفتهم  واجبات 

م�سروع، عوقب كل منهم باحلب�ص مدة ال تقل عن �ستة اأ�سهر وال جتاوز �سنة، 
وتكون العقوبة احلب�ص اإذا كان الرتك اأو االمتناع من �ساأنه اأن يجعل حياة 
النا�ص اأو �سحتهم اأو اأمنهم يف خطر اأو كان من �ساأنه اأن يحدث ا�سطرابا اأو 
فتنة بني النا�ص اأو اإذا عطل م�سلحة عامة اأخرى اأو كان اجلاين حمر�ساً، 
ن�سر  اأن  بالذكر  االأجنبي. جدير  باإبعاد  املحكمة  االأح��وال حتكم  ويف جميع 
امل�ستمرة  العامة االحتادية  النيابة  اإط��ار حملة  ياأتي يف  الفلمية  امل��ادة  هذه 
لتعزيز الثقافة القانونية بني اأفراد املجتمع، ورفع م�ستوى وعي اجلمهور 
يف  وامل�ساهمة  حياة،  كاأ�سلوب  القانون  ثقافة  ن�سر  بهدف  وذل��ك  بالقانون، 

تخفي�ص ن�سبة املخالفات الناجمة عن اجلهل بالقانون.

•• دبي-الفجر: 

وحماية  التجارية  الرقابة  لقطاع  التابعة  امل��ي��داين  التفتي�ص  ف��رق  ن��ف��ّذت 
امل�ستهلك يف اقت�سادية دبي، اأم�ص �سل�سلة من الزيارات واجلوالت الرقابية، 
�سملت العديد من االأ�سواق املفتوحة واملراكز التجارية، وذلك ل�سمان التزام 
جائحة  تف�سي  من  للحد  الرامية  االحرتازية  بالتدابري  التجارية  املن�ساآت 
ال��زي��ارات خمالفة  اأن��ه مت خ��الل  اإىل  كوفيد19-. واأ���س��ارت اقت�سادية دب��ي 
الت�سوق، واأو�سحت اأن 3 منها  مراكز  من  عدد  يف  بالتجزئة،  بيع  حمال   4
مت خمالفتها ب�سبب عدم التزام العاملني فيها بارتداء الكمامات، فيما مت 
ملراعاة  الالزمة  ل��الإج��راءات  اتخاذها  ع��دم  ب�سبب  الرابعة  املن�ساأة  خمالفة 
امليداين،  التفتي�ص  اأخ��رى نبهت فرق  التباعد اجل�سدي.  من جهة  م�سافة 
اأخ��رى، وذلك ب�سبب عدم و�سع مل�سقات التباعد  18 من�ساأة جتارية  على 
ودوره  االلتزام  �سرورة  حول  توعيتهم  بهدف  التنبيهات  وتاأتي  اجل�سدي، 

حد  على  ومتعامليهم  موظفيهم  وحماية  اأعمالهم  ا�ستمرارية  �سمان  يف 
لل�سروط والتدابري االحرتازية  امل�ستوفية  املن�ساآت  بلغ عدد  �سواء. يف حني 
اقت�سادية دبي على اأن اجلهات املخت�سة يف الدائرة،  و�سددت  من�ساأة.   691
مع  ت��ت��ه��اون  ول���ن  االإم�����ارة،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  املكثفة  ج��ه��وده��ا  �ستوا�سل 
قبل جمهور  عنها من  االإب��الغ  اأو  ر�سدها  يتم  التي  والتجاوزات  املخالفات 
امل�ستهلكني واملتعاملني، من منطلق اأن احلفاظ على �سحة املجتمع اأولوية ال 
ميكن التفريط بها. واأهابت اقت�سادية دبي مبختلف فئات املجتمع، �سرورة 
التعاون وامل�ساهمة يف ا�ستمرارية دوران عجلة االقت�ساد يف االإمارة ب�سكل اآمن 
اأنها على توا�سل دائم وم�ستمر مع خمتلف ال�سركاء  وطبيعي، م�سرية اإىل 
جانب  اإىل  امل�ستجدات،  اأب���رز  على  للوقوف  واخل��ا���ص،  ال��ع��ام  القطاعني  يف 
تعزيز الوعي باالإر�سادات والربوتوكوالت املعمول بها يف الفرتة الراهنة، مبا 
ي�سمن التزام اجلميع بها، وعدم التهاون اأو ارتكاب اأي ممار�سات �سلبية من 

�ساأنها اأن تعر�ص املجتمع للخطر باأي �سكل من االأ�سكال.

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: ال�سايف الورق �ص د م م

Safi :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
تاريخ: 2020/07/05 املودعة بالرقم: 332044 

بيانات االأولوية: 
اال�سم: ال�سايف الورق �ص د م م

املوطن: النخيل را�ص اخليمة االمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
منظفات.

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة باللغة االجنليزية SAFI بحروف التينية.
  اال�سرتاطات: 

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  23  �صبتمرب  2020 العدد 13044 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: ال�سايف الورق �ص د م م

Safi :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
تاريخ: 2020/07/06 املودعة بالرقم: 332094 

بيانات االأولوية: 
اال�سم: ال�سايف الورق �ص د م م

املوطن: النخيل را�ص اخليمة االمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:21
املما�سح املكان�ص امل�ساحات ال�سوف ال�سلب اإلخ.

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة باللغة االجنليزية SAFI بحروف التينية.
  اال�سرتاطات: 

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  23  �صبتمرب  2020 العدد 13044 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأكادميية االإم��ارات الدبلوما�سية ومعهد االأمري �سعود  يعد التعاون بني 
منوذجا  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الدبلوما�سية  للدرا�سات  الفي�سل 
لل�سراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين ال�سقيقني يف اإطار املجل�ص التن�سيقي 
ال�سعودي االإماراتي. واأكدت الدكتورة مرمي اإبراهيم املحمود نائب مدير 
اأنباء االإمارات  اأكادميية االإم��ارات الدبلوما�سية - يف حديث لوكالة  عام 
"وام" - اأن اأكادميية االإمارات الدبلوما�سية ومعهد االأمري �سعود الفي�سل 
للدرا�سات الدبلوما�سية يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة يت�ساركان 
باأهدافهما الرئي�سية يف تاأهيل اأجيال من الدبلوما�سيني القادرين على 

حمل ر�سالة البلدين اإىل العامل وتعزيز مكاناتهما الرائدة.
وقالت اإن ال�سراكة التي تربط كال املوؤ�س�ستني هي ترجمة واقعية الإطار 

جمموعة  ي�سمل  ال���ذي  االإم���ارات���ي  ال�����س��ع��ودي  التن�سيقي  املجل�ص  عمل 
والبحث  املعرفة  اأن  اإىل  ..م�سرية  اال�سرتاتيجية  املجاالت  من  متنوعة 
اأجيال  تن�سئة  يف  املوؤ�س�ستني  لكال  عمليا  من��وذج��ا  ي�سكلون  وال��ت��دري��ب 

م�ستقبلية من الدبلوما�سيني.
وعن اأبرز جماالت التعاون بني اجلانبني .. اأو�سحت : عقدنا على مدار 
امل�سرتكة  والفعاليات  ال��ن��دوات  من  جمموعة  املا�سية  القليلة  االأع���وام 
ب��ه��دف ت��ب��ادل اخل����ربات وم�����س��ارك��ة ال��ت��وج��ه��ات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة الإع���داد 

دبلوما�سي امل�ستقبل وفق التوجهات امل�سرتكة لبلدينا ال�سقيقني.
كالدبلوما�سية  مهمة  م��و���س��وع��ات  ناق�ست  الفعاليات  ه��ذه  اأن  وبينت 
االقت�سادية واالأمن ال�سيرباين يف العمل الدبلوما�سي و دور الدبلوما�سية 
التعاون  م��ن  امل��زي��د  �سيحمل  امل�ستقبل  اأن  ..م���وؤك���دة  االأزم����ات  اإدارة  يف 

والتن�سيق وامل�ساريع امل�سرتكة بني اجلانبني.

بني  جتمع  التي  الرا�سخة  والتاريخية  االأخ��وي��ة  العالقات  على  واأك���دت 
البلدين  اأن  اإىل  ..م�سرية  ال�سعودية  العربية  واململكة  االإم����ارات  دول��ة 
يف  اإيجابي  تاأثري  كاأ�سحاب  والعاملي  االإقليمي  دورهما  اأثبتا  ال�سقيقني 
املجتمعات  التعاون واحل��وار مع خمتلف  ظل حر�سهما على مد ج�سور 

والثقافات وال�سعوب حول العامل.
العربية  اململكة  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  باأ�سمى  املحمود  وتقدمت 
ال�سعودية ال�سقيقة قيادة وحكومة و�سعبا بهذه املنا�سبة العزيزة ..موؤكدة 
اأن هذا اليوم التاريخي الذي ي�سادف الذكرى الت�سعني لتاأ�سي�ص اململكة 
وال�سعودية  االإم����ارات  يف  جميعا  لنا  وطني  ي��وم  ه��و  ال�سعودية  العربية 
..وقالت اإننا على ثقة باأن التعاون اال�سرتاتيجي بني البلدين �سيعزز من 

موقع ومكانة كال البلدين اإقليميا وعامليا.
 2014 عام  اأبوظبي  الدبلوما�سية يف  االإم��ارات  اأكادميية  اإن�ساء  وجرى 

الدبلوما�سيني  م��ن  وال��ق��ادم��ة  احلالية  االأج��ي��ال  وت��اأه��ي��ل  اإع���داد  بهدف 
االإماراتيني وقادة الهيئات احلكومية ز وتقدم االأكادميية جتربة تعليمية 
االإقليمية  الق�سايا  على  تركز  التي  ال��ربام��ج  م��ن  ف��ري��دا  مزيجا  ت�سم 
اأبرز الدبلوما�سيني حول العامل  اأفكار  والريادة الفكرية واالطالع على 
كما توفر لطالبها املعرفة واخلربة ال�سرورية واأف�سل م�ستويات التعليم 

لتمكينهم من التعامل مع خمتلف التحديات.
وت��ل��ت��زم اأك��ادمي��ي��ة االإم������ارات دائ��م��ا ب��ت��ق��دمي اأف�����س��ل اخل����ربات العلمية 
دبلوما�سيي  لتلهم  الدولية  الدبلوما�سية والعالقات  والعملية يف جمال 
يلزم من  م��ا  بكل  وت��زوده��م  اإع��داده��م  وت�سهم يف  االإم��ارات��ي��ني  امل�ستقبل 
االإقليمية  الق�سايا  ا�ست�سراف  م��ن  متكنهم  وروؤى  �سيا�سية  توجيهات 
ويعززوا  املرموقة  الدولة  تر�سيخ مكانة  بدورهم يف  لي�ساهموا  والعاملية 

ح�سورها الدبلوما�سي على ال�ساحة الدولية.

الإمارات الدبلوما�شية ومعهد الأمري �شعود الفي�شل .. �شراكة لإعداد دبلوما�شي امل�شتقبل

احلكام يهنئون خادم احلرمني ال�شريفني باليوم الوطني ال� 90 للمملكة
•• االمارات-وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
ال�سريفني  اإىل خادم احلرمني  تهنئة  برقية  ال�سارقة  االأعلى حاكم  املجل�ص 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 

وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 90 للمملكة.
�ساحب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
رئي�ص  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  �سلمان  بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو 

جمل�ص الوزراء وزير دفاع اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
وبعث �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب 
نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  و�سمو  ال�سارقة  حاكم 
حاكم ال�سارقة برقيات تهنئة مماثلة اإىل كل من خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد 

بن �سلمان اآل �سعود مبنا�سبة اليوم الوطني للمملكة.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ص االأعلى 
حاكم عجمان برقية تهنئة اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

وذلك  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 90 للمملكة.

واأعرب �سموه يف برقيته عن خال�ص تهانيه بهذه املنا�سبة الوطنية ..م�سيدا 
مبا حققته اململكة العربية ال�سعودية من اإجنازات ح�سارية �سملت خمتلف 
امليادين ..متمنيا الأخيه خادم احلرمني ال�سريفني موفور ال�سحة والعافية 

وللمملكة و�سعبها دوام الرفعة والتقدم واالزدهار.
و�سمو  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  بعث  كما 
نائب حاكم عجمان برقيات تهنئة مماثلة  النعيمي  را�سد  نا�سر بن  ال�سيخ 
واإىل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اإىل 
نائب  العهد  �سعود ويل  اآل  �سلمان  بن  االأم��ري حممد  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع يف اململكة العربية ال�سعودية.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�ص االأعلى 
حاكم الفجرية ، برقية تهنئة اإىل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
عبدالعزيز اآل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة مبنا�سبة اليوم 

الوطني ال�90 للمملكة.
�ساحب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  الفجرية  حاكم  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

رئي�ص  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  �سلمان  بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو 
جمل�ص الوزراء وزير دفاع اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.

الفجرية  ال�سرقي ويل عهد  ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد  �سمو  وبعث 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي 
�سلمان  بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واإىل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

بهذه املنا�سبة .
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�ص االأعلى 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية  القيوين  اأم  حاكم 
ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 90 للمملكة .
كما بعث �سموه برقية تهنئة مماثلة اإىل �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد 
اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء  بن �سلمان بن عبدالعزيز 

وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
واأعرب �ساحب ال�سمو حاكم اأم القيوين عن متنياته الأخيه خادم احلرمني 
ال�سريفني موفور ال�سحة والعافية وللمملكة و�سعبها دوام الرفعة والتقدم 

واالزدهار يف ظل قيادته الر�سيدة.

القيوين  اأم  عهد  ويل  املعال  را���س��د  ب��ن  �سعود  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  �سمو  وبعث 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي 
�سلمان  بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واإىل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع يف اململكة 

العربية ال�سعودية.
املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
االأعلى حاكم راأ�ص اخليمة برقية تهنئة اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 

وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 90 للمملكة.
كما بعث �ساحب ال�سمو حاكم راأ�ص اخليمة برقية تهنئة مماثلة اإىل �ساحب 
ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ص 

جمل�ص الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
وبعث �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�ص اخليمة 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي 
�سلمان  بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واإىل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

مبنا�سبة اليوم الوطني للمملكة.

االإمارات ت�سارك اململكة احتفاالتها باليوم الوطني ال�سعودي الـ 90 

مع���ا اأب��دا .. يف ال�حزم وال�عزم والبن���اء
•• اأبوظبي -وام:

باليوم  احتفاالتها  ال�سعودية  العربية  اململكة  االإم����ارات  دول��ة  ت�سارك 
الوطني ال�سعودي ال� 90، والذي ي�سادف اليوم املوافق 23 �سبتمرب.

وجت�سد م�ساركة االإمارات الر�سمية وال�سعبية يف احتفاالت اململكة عمق 
ال��ع��الق��ات االأخ���وي���ة ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ب��ل��دي��ن وال�سعبني 
احتفاالت  يف  االإم����ارات  م�ساركة  وت��اأت��ي   .. ال�سقيقني 
االأ�سقاء باململكة هذا العام حتت �سعار "معا - اأبدا" يف 

تاأكيد على روح االأخوة وال�سداقة واملحبة.
التاريخ  ال�سعودية عرب   - االإماراتية  العالقات  و�سكلت 
ال��ق��وم��ي اخل��ل��ي��ج��ي والعربي  ل���الأم���ن  ���س��م��ان��ة ق��وي��ة 
بوجه عام، بالنظر اإىل تطابق وجهات نظري البلدين 
وتعاونهما  املنطقة،  ق�سايا  جممل  جت��اه  ال�سقيقني 
البناء واملثمر يف التعامل مع التحديات التي تواجهها؛ 
واالإره�����اب،  ال��ت��ط��رف  ال��ت�����س��دي خل��ط��ر  ويف مقدمتها 
التدخالت  ومواجهة  له،  الداعمة  واالأط��راف  والقوى 

اخلارجية يف دول املنطقة.
واململكة  االإم���ارات  بني  التاريخية  العالقات  وتوطدت 
ب�سكلها الر�سمي بف�سل جهود املغفور لهما ال�سيخ زايد 
اآل  عبدالعزيز  بن  في�سل  وامللك  نهيان  اآل  �سلطان  بن 

"طيب اهلل ثراهما"، اللذين حر�سا على نهج التن�سيق والتعاون  �سعود 
امل�ستمر بني البلدين.

ال�سيخ  ال�سمو  االإم��ارات بقيادة �ساحب  الثنائية بني  وانتقلت العالقات 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل"، وال�سعودية، بقيادة 
�سعود، ملك  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  خادم احلرمني 
اململكة العربية ال�سعودية من مفهوم التعاون الثنائي بني دول اجلوار، 

اإىل ال�سراكة اال�سرتاتيجية الكاملة.

وقطع البلدان خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، خطوات كبرية يف �سبيل 
توحيد الطاقات، وتعزيز التكامل الثنائي يف جميع املجاالت وفق روؤية 
وخمرجات  العزم"،  "ا�سرتاتيجية  حم��ددات  بقوة  عنها  عربت  وا�سحة 
ال�سعودي- االإماراتي"، وج�سدها حتالف البلدين يف  التن�سيق  "جمل�ص 
"عا�سفة احلزم" عندما امتزجت دماء االأبطال ال�سعوديني واالإماراتيني 
يف حرب اليمن، دفاعاً عن ال�سرعية، وال�سرب بيد 
من حديد على اأيدي االإرهاب والتطرف، وكل من 
ت�سول له نف�سه اإحداث زعزعة اال�ستقرار واالأمن 

يف دول اخلليج.
واأ���س��ه��م��ت ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف 
خا�سة  وال��ع��امل،  املنطقة  وا���س��ت��ق��رار  اأم���ن  تعزيز 
اأن تاريخهما ميتلئ باملبادرات لت�سوية اخلالفات 
حتمال  حيث  العربية،  ال���دول  لدعم  اأو  العربية 
العبء االأكرب يف الت�سدي لكل اأ�سكال التدخالت 
زعزعة  وحم���اوالت  العربي  ال�ساأن  يف  االإقليمية 
اأ���س�����ص االأم�����ن واال���س��ت��ق��رار يف امل��ن��ط��ق��ة، ف�سال 
ع��ن دوره��م��ا ال��ب��ارز يف ج��ه��ود مكافحة االإره���اب 
الدويل  املجتمع  بتقدير  والتي حتظى  والتطرف 

اأجمع.
و�سهدت العالقات الثنائية نقلة نوعية متثلت يف 
العالقات  هذه  ماأ�س�سة  على  ال�سقيقني  البلدين  كال  القيادة يف  حر�ص 
من خالل تاأ�سي�ص جلنة عليا م�سرتكة يف مايو 2014 برئا�سة وزيري 
الروؤية  تنفيذ  على  اللجنة  ه��ذه  عملت  وق��د   .. البلدين  يف  اخلارجية 
اأمنا  واأك��ر  اأرح��ب  اآف��اق  اإىل  للو�سول  البلدين  لقيادتي  اال�سرتاتيجية 
وا���س��ت��ق��رارا مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات يف املنطقة وذل���ك يف اإط���ار ك��ي��ان قوي 
م�سرية  وي��دع��م  ال�سقيقني  ال�سعبني  على  باخلري  يعود  مب��ا  متما�سك 

العمل اخلليجي امل�سرتك.

تن�سيقي  جمل�ص  اإن�ساء  اتفاقية  على  البلدان  وق��ع   2016 ال��ع��ام  ويف 
بينهما يهدف اإىل الت�ساور والتن�سيق يف االأمور واملوا�سيع ذات االهتمام 
امل�سرتك يف املجاالت كافة، حيث ن�ست االتفاقية على اأن يجتمع املجل�ص 

ب�سكل دوري، وذلك بالتناوب بني البلدين.
ال�سعودية  العربية  واململكة  االإم����ارات  دول��ة  رفعت   2018 يونيو  ويف 

مراحل  اإىل  بينهما  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات  م�����س��ت��وى 
ا�ستملت على روؤية م�سرتكة للتكامل  غري م�سبوقة 
 44 وع�سكرياً عرب  وتنموياً  اقت�سادياً  البلدين  بني 
"ا�سرتاتيجية  ا�سرتاتيجياً م�سرتكاً �سمن  م�سروعاً 
العزم" التي عمل عليها 350 م�سوؤوال من البلدين 
من 139 جهة حكومية و�سيادية وع�سكرية وخالل 

�سهرا.  12
ومت���ث���ل ال���ع���الق���ات االق��ت�����س��ادي��ة وال���ت���ج���اري���ة بني 
البلدين منوذجاً ا�ستثنائياً وثرياً للتعاون والتكاتف، 
حيث تعد ال�سعودية ال�سريك التجاري االأول عربياً 
والثالث عاملياً لدولة االإم��ارات، وت�ستحوذ على نحو 
%7 من جتارة االإمارات غري النفطية مع العامل، 
وق���د ب��ل��غ اإج���م���ايل ح��ج��م ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة غري 
مليار   107،4 نحو  الدولتني  بني  العام  النفطية 
 2018 ع���ام  خ���الل  دوالر/  م��ل��ي��ار   29،4/ دره����م 

وبلغت قيمة اال�ستثمارات ال�سعودية يف دولة االإمارات 35 مليار درهم، 
م�سروعاً،   114 نحو  ال�سعودية  االإماراتية يف  امل�سروعات  بلغ عدد  كما 

مقابل 206 من امل�ساريع ال�سعودية يف دولة االإمارات.
وميتلك البلدان اأكرب اقت�سادين عربيني كما اأنهما يعدان من اأهم الدول 
واخلدمات  ال�سلع  من  ���س��ادرات  قيمة  باإجمايل  عاملياً،  املُ�سدرة   10 ال��� 

تقرتب من 750 مليار دوالر يف عام 2018.
العربية  ال�����س��ادرات  ثلثي  على  م��ع��اً  وال�سعودية  االإم����ارات  وا���س��ت��ح��وذت 

بح�سب   2018 عام  خ����الل  الع����امل  اإىل  ال������نفطية  غ������ري  ال�س������لع  من 
عاملياً  ال�6  املركز  العاملي، وحتتالن  التجارة  املن�سورة يف مركز  البيانات 
من حيث ال�سادرات ال�سلعية اإجمااًل وفقاً ملنظمة التجارة العاملية الأرقام 

.2018
البيني  واالقت�سادي  التجاري  القطاعني  البلدين  يف  ال�سياحة  وترفد 
وتعد من اأهم القطاعات الواعدة التي توفر فر�ص 
اال���س��ت��ث��م��ار وج���ذب امل��زي��د م��ن امل�����س��اري��ع امل�سرتكة، 
البلدين  يف  والتجارية  االقت�سادية  القاعدة  لتنويع 
خا�سة بعد اأن خ�س�ست دولة االإمارات مبالغ مالية 
�سخمة لل�سنوات الع�سر املقبلة، لتطوير هذا القطاع 
وذلك بعد النجاحات املطردة التي حققتها يف جذب 
مقومات  من  به  تتمتع  ملا  العاملية  ال�سياحة  �سركات 
اأ���س��ا���س��ي��ة ت��ك��ف��ل جن���اح ال�����س��ن��اع��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة فيها. 
م�ستوى  البلدين  ب��ني  الثقافية  العالقات  وجت�سد 
�سعبيهما،  ب���ني  واالج��ت��م��اع��ي  اجل���غ���رايف  ال���رتاب���ط 
وق���د ت��ع��ززت ه���ذه ال��ع��الق��ات ع��رب ق��ن��وات متعددة 
�سفر  البدايات  يف  �سهد  ال��ذي  التعليم  قطاع  اأبرزها 
لاللتحاق مبدار�ص  ال�سعودية  اإىل  االإم��ارات  طالب 
ت�ستقبل  حني  يف  والريا�ص،  واالإح�ساء  املكرمة  مكة 
اجلامعات واملعاهد االإماراتية اليوم عددا كبريا من 

الطالب ال�سعوديني.
من  �سواء  ع��دة،  م�ستويات  يف  البلدين  بني  الثقافية  العالقات  ومتثلت 
خالل اإقامة العديد من االتفاقيات والربامج امل�سرتكة، اأو على م�ستوى 
ال�سبيل  ه��ذا  يف  تعمل  التي  اجلامعة  املوؤ�س�سات  ب��ني  الثقايف  التداخل 
واملبدعني واملثقفني يف البلدين، وذلك �سمن روؤية ترتكز اإىل اأن العالقة 
وتاريخ  ام��ت��داد  لهما  �سعبني  عالقة  تعززها  ال�سقيقني،  البلدين  ب��ني 

وموروث ثقايف واجتماعي وجغرايف واقت�سادي ال ميكن الت�سكيك فيه.

�سمنت  �سراكة   
املنطقة  اأمـــــن 
وتـــ�ـــســـدت   ..
لــــلــــتــــدخــــالت 
اخلـــــارجـــــيـــــة

تــــــــكــــــــامــــــــل 
ـــزز مــكــانــة  ـــع ي
كاأكرب  الدولتني 
اقـــتـــ�ـــســـاديـــن 
عـــــــربـــــــيـــــــني

اأحمد بن حميد النعيمي: العالقات الإماراتية ال�شعودية تاريخية ومتاأ�شلة

زكي ن�شيبة : العالقات بني الإمارات وال�شعودية منوذج مثايل

•• عجمان- وام:

اأح����م����د ب����ن حميد  اأك������د ال�����س��ي��خ 
عجمان  منطقة  رئي�ص  النعيمي 
احلرة اأن م�ساركة دولة االإمارات 
العربية املتحدة �سقيقتها اململكة 
احتفاالتها  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اأخوية  بادرة  تعد  الوطني  باليوم 
الرا�سخة  ال��رواب��ط  عمق  تعك�ص 
وتوؤكد  ال�سقيقني،  ال�سعبني  بني 
روح التكاتف والت�سافر والتاآخي 
للعالقات  ع���ن���وان���اً  مت��ث��ل  ال���ت���ي 
التاريخية املتاأ�سلة، والتي ت�ستمد 
الدم  قوتها ومتانتها من �سالت 

موّحدة  وروؤي����ة  متينة  ت��اري��خ��ي��ة 
م�ستمرة  ون��ه�����س��ة  غ��ن��ي  واإرث 
توؤمن  وط��ن��ي��ة  ����س���واع���د  ب���ق���ي���ادة 
بر�سالة اخلري وال�سالم، وجتمعها 
يف  واح���دة  وتطلعات  �سامية  قيم 
دفع عجلة التطور والنماء. و اأكد 
النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�سيخ 
 – االإم�����ارات�����ي�����ة  االإجن����������ازات  ان 
كافة  على  �ستتوا�سل  ال�سعودية 
امل�ستويات االقت�سادية والتجارية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة واحل�����س��اري��ة، لت�سع 
دع���ائ���م م��ت��ي��ن��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق االأم����ن 
واال����س���ت���ق���رار االإق��ل��ي��م��ي يف ظل 
ال��الحم��دود م��ن القيادة  ال��دع��م 

امل�سار  ووح��دة  احل�سارة  واأ�سالة 
اأ�ساف يف ت�سريح له  وامل�سري. و 
 90 ال���  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
للملكة ، ان االإم��ارات وال�سعودية 
متفّرداً  ال��ي��وم من��وذج��اً  ت��ق��دم��ان 
البّناء  اال�سرتاتيجي  التعاون  يف 
ب����ني االأ�����س����ق����اء ال����ع����رب، وال�����ذي 
اال�ست�سرافية  ال���روؤي���ة  ���س��اغ��ت��ه 
املوؤ�س�ص املغفور له ال�سيخ  للوالد 
نهيان"طيب  اآل  �سلطان  زايد بن 
اإميانه  م��ن  انطالقاً  ثراه"،  اهلل 
على  ال�سقيقني  البلدين  ب��ق��درة 
لبناء  امل�سرتكة  اجل��ه��ود  توحيد 
اأر�سية  اإىل  ا�ستناداً  اأف�سل،  غ��ٍد 

الر�سيدة يف كال البلدين. و رفع 
النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�سيخ 
مبنا�سبة احتفال االإمارات باليوم 
ال�����س��ع��ودي حت��ت �سعار  ال��وط��ن��ي 
"معاً_ اأبداً"اأ�سمى اآيات التهاين 
ال�سعودي  لل�سعب  وال��ت��ربي��ك��ات 
دوام  للمملكة  متمنا  ال�����س��ق��ي��ق، 
حتت  واالزده���ار  والتقدم  الرفعة 
القيادة احلكيمة خلادم احلرمني 
ال�������س���ري���ف���ني امل���ل���ك ����س���ل���م���ان بن 
�ساحب  و  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
بن  حممد  االأم���ري  امللكي  ال�سمو 
رئي�ص  ن��ائ��ب  العهد  ويل  �سلمان 
الدفاع  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����ص 

ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
ال�سقيقة.

•• اأبوظبي-وام:

اأن��ور ن�سيبة وزير  اأك��د معايل زكي 
دول���ة ع��ل��ى ال��ن��م��وذج امل��ث��ايل الذي 
تربزه العالقات بني دولة االإمارات 
العربية  واململكة  املتحدة  العربية 
ال�����س��ع��ودي��ة، وال�����ذي ي��رت��ك��ز على 
�ساغها  تاريخية،  اإم��ارات��ي��ة  روؤي���ة 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
ثراه"،  اهلل  "طيب  ن���ه���ي���ان،  اآل 
ال�سمو  �ساحب  نهجها  على  و�سار 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 

للمملكة   90 ال����  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
ي�سادف  ال��ذي  ال�سعودية  العربية 
23 �سبتمرب من كل عام - نفتخر 
التاريخية  بالعالقات  االإم��ارات  يف 
البلدين  ب��ني  جتمع  ال��ت��ي  الثابتة 
ال�سقيقني، والتي تقوم على اأر�سية 
�ساهمت  ُم�ستقبلية  روؤي��ة  و  �سلبة، 
ُم�سرتكة  م���ن���ج���زات  حت��ق��ي��ق  يف 
ونتطّلع  امل��ا���س��ي��ة،  ال��ع��ق��ود  خ���الل 
جتاه  امل�سرية  موا�سلة  اإىل  ُق��دم��اً 
توحيداً  يحمل  م�����س��رق  م�ستقبل 
االن�سجام  وُير�ّسخ  واالآراء  للروؤى 

مع  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص 
ال�سمو  �ساحب  اأخ��ي��ه  م��ن  متابعة 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اأخ���ي���ه  وح���ر����ص 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
تعززها  امل�سلحة،  للقوات  االأع��ل��ى 
اجلرية واالأخ��وة، واالإرث و روابط 

الدم وامل�سري امل�سرتك.
وقال معاليه - يف ت�سريح مبنا�سبة 

ال���ت���ام وال��ك��ام��ل ل��ك��اف��ة ال���ق���رارات 
ال�سقيقتني  الدولتني  من  املّتخذة 
واملو�سوعات  ال��ق�����س��اي��ا  جميع  يف 
مبا  امل���������س����رتك  االه�����ت�����م�����ام  ذات 
والرخاء  اال���س��ت��ق��رار  معها  يحمل 
والقاطنني  ل�سعوبهما  واالزده����ار 

على اأرا�سيهما.
التهاين  ب��اأ���س��دق  وت��ق��دم م��ع��ال��ي��ه 
قيادة  اإىل  ال��ت��ربي��ك��ات  وخ��ال�����ص 
واإىل  الر�سيدة،  وحكومتها  اململكة 
راجياً  ال�سقيق  ال�سعودي  ال�سعب 
ُي�����دمي على  اأن  وج�����ّل  ع����ّز  امل�����وىل 

وازدهارها،  ورفعتها  عّزها  اململكة 
واأن ُينعم عليها باالأمن واالأمان.

البواردي مبنا�شبة اليوم الوطني 
ال�شعودي :اأفراح اململكة اأفراحنا

•• اأبوظبي -وام:

اأحمد  ب���ن  ت���ق���دم م���ع���ايل حم��م��د 
ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  ال���ب���واردي 
القلبية  التهاين  بخال�ص  الدفاع 
ال�سعودية  ال���ع���رب���ي���ة  ل��ل��م��م��ل��ك��ة 
مبنا�سبة  و�سعباً  ق��ي��ادة  ال�سقيقة 
اليوم الوطني ال�سعودي الت�سعني 
اأ���س��ق��اء وحلفاء  اأب����داً  ق��ائ��ال: م��ع��اً 
واالإرث  ال������دم  رواب�������ط  جت��م��ع��ن��ا 
وامل�����س��ري امل�����س��رتك، م��ع��اً من�سي 
ن���ح���و م�����س��ت��ق��ب��ل اأك������ر اإ�����س����راق����اً 
وتن�سيق  ال����ط����اق����ات،  ب���ت���وح���ي���د 
اجلهود وتعزيز التكامل يف جميع 
و�سعبينا  بلدينا  مل�سلحة  املجاالت 

ال�سقيقني.
دولة  ت��رت��ب��ط   : معاليه  واأ����س���اف 
االإمارات العربية املتحدة واململكة 
العربية ال�سعودية بعالقات ثنائية 
ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، ت�����س��ت��ن��د ف��ي��ه��ا على 
الروابط  م��ن  كبري  تاريخي  اإرث 
واالأوا�����س����ر االأخ����وي����ة امل��ت��ي��ن��ة، يف 
والقيادة  احل��ك��ي��م��ة  ال���روؤي���ة  ظ��ل 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
واأخيه  اهلل"،  "حفظه  ال����دول����ة 

امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 
�سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان 
ال�سعودية  العربية  اململكة  عاهل 

ال�سقيقة "حفظه اهلل".
وال�سعودية  االإم���ارات  :ب��ني  وتابع 
والعالقات  ال���ع���ه���ود  م����ن  ع���ق���ود 
قيادة  ح���ر����س���ت  ال���ت���ي  االأخ�����وي�����ة 
البلدين على تر�سيخها وتوثيقها 
يخدم  مب��ا  وتنميتها  وت��ط��وي��ره��ا 
امل�������س���ال���ح امل�������س���رتك���ة م����ن خالل 
والت�ساور  وال���ت���ع���اون  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
امل�ستمر يف كافة املجاالت والق�سايا 
االه���ت���م���ام  ذات  وامل����و�����س����وع����ات 
امل�����������س�����رتك، ال����س���ي���م���ا امل����ج����االت 

والتي  وال��ع�����س��ك��ري��ة  ال���دف���اع���ي���ة 
االأمن  تر�سيخ  م�سلحة  يف  ت�سب 
ال�سالم  وحت���ق���ي���ق  واال����س���ت���ق���رار 
ال�سقيقني  ل��ل��ب��ل��دي��ن  واالإزده�������ار 

ودول و�سعوب املنطقة..
وي���ع���د ان�����س��م��ام دول�����ة االإم�������ارات 
العربية املتحدة للتحالف العربي 
ال�سعودية  العربية  اململكة  بقيادة 
ال�سرعية يف  للدفاع عن  ال�سقيقة 
اليمن منوذجا للتن�سيق والتعاون 
االإ�سرتاتيجي بني البلدين، حيث 
الطاهرة  ال���دم���اء  ف��ي��ه  ام��ت��زج��ت 
ل�سهداء االإمارات وال�سعودية دفاعاً 
ع��ن احل����ق، وت��ك��ات��ف��ت ف��ي��ه جهود 
واحد  �سف  يف  البوا�سل  اأبطالنا 
ملواجهة املخاطر وردع التهديدات 
وح���ف���ظ االأم������ن واال����س���ت���ق���رار يف 
احتفالنا  معاليه:  وق��ال  املنطقة. 
باليوم الوطني ال�سعودي يوؤكد اأن 
امل�سري م�سرتك واأفراح اململكة هي 
اأفراحنا، واإجنازاتها هي فخر لكل 
واململكة  االإم���ارات.. كل عام  اأبناء 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة قيادة 
واإزدهار،  وعز  واأمان  باأمن  و�سعباً 
حفظ اهلل اململكة ومليكها و�سعبها 

واأدام عزها وجمدها.
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اأخبـار الإمـارات
طرح تخ�ش�شات جديدة يف الهند�شة والعلوم الطبية بكلية الإمارات للتكنولوجيا  

 •• ابوظبي –الفجر: 

الت�سجيل  ب��اب  فتح  ع��ن  للتكنولوجيا  االإم����ارات  كلية  اأعلنت 
للف�سل الدرا�سي االأول من العام االأكادميي 2021-2020 

بتقنية التعلم عن بعد عرب من�سة الكلية الرقمية . 
وقالت اإدارة الكلية اأنه مع بداء العام الدرا�سي مت طرح برامج 
وال�سحية  الطبية  والعلوم  الهند�سة  يف  جديدة  وتخ�س�سات 

ا�ستقطبت �سريحة وا�سعة من الطلبة اجلدد لهذا العام .
 : على  احل�����س��ول  ال��دار���س��ني  للطلبة  الهند�سة  ب��رام��ج  وتتيح 
بكالوريو�ص العلوم يف الهند�سة املدنية ، بكالوريو�ص العلوم يف 

الهند�سة ال�سناعية ، بكالوريو�ص العلوم يف الهند�سة امليكانيكية 
 .

كما اأو�سحت االإدارة اأن كلية العلوم الطبية وال�سحية تت�سمن 
املعلومات  اإدارة  يف  التطبيقية  ال�سحية  العلوم  بكالوريو�ص   ،
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اإدارة  يف  ال��ع��ل��وم  ب��ك��ال��وري��و���ص   ، ال�سحية 
و  ال��ط��ب��ي  الت�سخي�سي  ال��ت�����س��وي��ر  يف  ال��ع��ل��وم  ب��ك��ال��وري��و���ص   ،

بكالوريو�ص العلوم يف علوم املخترب الطبي .
وال�سحية  الطبية  وال��ع��ل��وم  الهند�سة  ب��رام��ج  اأن  اأك����دت  ك��م��ا 
العايل(  التعليم  )�سوؤون  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  معتمدة 
اأحدث  املتحدة وهي م�سممة وفق  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 

املناهج املعتمدة يف اأرقى اجلامعات العاملية . 
وت�سم الكلية نخبة من االأ�ساتذة من حملة �سهادات الدكتوراة 
ال��ه��ن��د���س��ة والعلوم  ع��ل��وم  ال��ع��ال��ي��ة يف  وال��ك��ف��اءة  ذوي اخل���ربة 
الطبية  والعلوم  الهند�سة  خمتربات  اإىل  باالإ�سافة  ال�سحية 
اأع���ل���ى امل��ع��اي��ري امل��ع��ت��م��دة يف اجلامعات  وال���ت���ي ���س��م��م��ت وف���ق 

املتقدمة عامليا . 
وق��ال��ت اأن ه��ذه امل��خ��ت��ربات جم��ه��زة ب��اأح��دث االأج��ه��زة ل�سقل 
والتجارب  باالأبحاث  القيام  من  ومتكينهم  الطالب  م��ه��ارات 
الالزمة لتطبيق النظريات العلمية عمليا وعلى اأر�ص الواقع 

لت�سهيل التحاقهم ب�سوق العمل .اإنتهى 

وزارة تنمية املجتمع حتتفل باليوم الدويل للغة الإ�شارة
•• دبي-وام:

هذا  املجتمع  تنمية  وزارة  حتتفل 
العام باليوم الدويل للغة االإ�سارة 
من  �سبتمرب   23 ي�سادف  ال���ذي 
اإجن����ازات  ب��ع��د حتقيقها  ع���ام  ك��ل 
م�ساعيها  �سمن  نوعية  اإ�سافية 
االإع���اق���ة  وذوي  ال�����س��م  ل��ت��م��ك��ني 
اإطار  يف  ذلك  كان  �سواء  ال�سمعية 
اأو يف احل�سول  التوظيف والعمل 
يحتاجونها  التي  اخل��دم��ات  على 

بكل �سهولة وي�سر.
اإ�سماعيل  ن��ا���س��ر  ���س��ع��ادة  وك�����س��ف 
الرعاية  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل 
االجتماعية بوزارة تنمية املجتمع 
خا�ص  دل���ي���ل  اأول  اإط�������الق  ع����ن 
ب��ت��وظ��ي��ف اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م مزود 
بتقنية الرتجمة اإىل لغة االإ�سارة 
كرتونية  ���س��خ�����س��ي��ة  خ����الل  م���ن 

اأ�سحاب  م��ع  والتوا�سل  للتعامل 
الهمم.

ال��وزارة متكنت خالل  اأن  واأ�ساف 
دورة   15 تنفيذ  م��ن  ال��ع��ام  ه���ذا 
االإ�سارة"  ل��غ��ة  "اأ�سا�سيات  ح���ول 
ال�سم  م����ع  ال���ت���وا����س���ل  ل���ت���ع���زي���ز 
عن  ع��ق��ده��ا  مت  م��ن��ه��ا  دورات   9
 302 ب���ع���د مب���ج���م���وع ح�������س���ور 
املوؤ�س�سات  خمتلف  م��ن  اأ�سخا�ص 

واالخت�سا�سات واالأعمار.
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  اأن  ي��ذك��ر 
ك��ان��ت ق��د اأجن����زت خ���الل الفرتة 
"املعجم االإ�ساري  املا�سية م�سروع 
االإماراتي لل�سم" بجهود تكاملية 
اال�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء  م���ن 
موؤ�س�سة  ل��ل��م�����س��روع  ال���داع���م���ني 
ال�سارقة  م���دي���ن���ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي������د 
جمعية  االإن�������س���ان���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
تنمية  ه��ي��ئ��ة  ل��ل�����س��م  االإم����������ارات 

اأ���س��ح��اب الهمم  اأن ع��دد  واأو���س��ح 
على  ال�سمعية  االإع��اق��ة  ذوي  م��ن 
 2706 ي��ب��ل��غ  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى 
و1090  ذك��ورا   1616 �سخ�سا 
اأ�سحاب  اإجمايل  اأن  اإناثا يف حني 
الهمم "من جميع فئات االإعاقة" 
التوظيف  م��ن�����س��ة  يف  املُ�����س��ج��ل��ني 
ي�سل اإىل 633 �سخ�سا ومت حتى 

افرتا�سية ثالثية االأبعاد "اأفاتار" 
روؤي���ة  وف���ق  ت�سميمه  مت  وال�����ذي 
لتمكني  وم�����س��ت��ه��دف��ات��ه��ا  ال�����وزارة 
هذا  يعترب  حيث  الهمم  اأ�سحاب 
امل�����س��روع ع��الم��ة ف��ارق��ة يف �سبيل 
جعل املحتوى املكتوب ي�سل لل�سم 

بلغة االإ�سارة وب�سكل اأ�سهل.
ال��وزارة عملت  اإن  اإ�سماعيل  وق��ال 
لدليل  ذكية  ترجمة  حتقيق  على 
ال��ه��م��م بلغة  اأ����س���ح���اب  ت��وظ��ي��ف 
االإ���س��ارة حيث مت مراجعة جميع 
االإ���س��ارات يف الدليل الذكي الذي 
ي��ت��األ��ف م���ن 8 ف�����س��ول م���ن قبل 
وتاأهيل  رع��اي��ة  ب����اإدارة  املخت�سني 
الإطالق  متهيداً  الهمم  اأ�سحاب 
تنمية  وزارة  م��وق��ع  ع��رب  ال��دل��ي��ل 
املجتمع مبا يحقق ت�سهيل عملية 
ذوي  من  الهمم  اأ�سحاب  توظيف 

االإعاقة ال�سمعية.

االآن توظيف 153 منهم.
مبنا�سبة  االح���ت���ف���ال  اأن  واأك�������د 
اليوم الدويل للغة االإ�سارة يجدد 
ب��ت��ع��زي��ز جهود  ال��������وزارة  ال����ت����زام 
انطالقا  الهمم  اأ�سحاب  توظيف 
على  امل�ستدام  للبناء  �سعيها  م��ن 
حماور ال�سيا�سة الوطنية لتمكني 
اأ�سحاب الهمم ال �سيما يف التاأهيل 
امل���ه���ن���ي وال���ت�������س���غ���ي���ل واإم���ك���ان���ي���ة 
والتمكني  واحل���م���اي���ة  ال���و����س���ول 
واحل���ي���اة ال��ع��ام��ة وال��ث��ق��اف��ة مبا 
يحقق التمكني والت�سغيل الدامج 
اأن  اإىل  ...م�������س���ريا  ال��ف��ئ��ة  ل���ه���ذه 
ال�����وزارة ك��ان��ت ق��د اأه��ل��ت يف وقت 
االأمامية  الواجهة  موظفي  �سابق 
بلغة  املتعاملني  �سعادة  م��راك��ز  يف 
االإ�����س����ارة واإت��ي��ك��ي��ت ال��ت��ع��ام��ل مع 
اإجازة  ومنحتهم  الهمم  اأ�سحاب 
موؤهلني  ك���م���وظ���ف���ني  م���ع���ن���وي���ة 

قامو�ص  يف  توثيقها  ب��ع��د  ال�����س��ّم 
م��ع��ت��م��د ي�����س��ل ع����دد ك��ل��م��ات��ه اإىل 
يف  ال���س��ت��خ��دام��ه  ك��ل��م��ة   5000
ال�سم  ال��ط��ل��ب��ة  ودم�����ج  ت���دري�������ص 
ب��و���س��ف��ه م��رج��ع��ا رئ��ي�����س��ا يهدف 

حيث  "كلماتي"  وم��رك��ز  املجتمع 
اإىل جمع  االإ���س��اري  املعجم  ي�سعى 
بال�سم  اخلا�سة  االإ�سارة  مفردات 
وتوحيدها  ال��دول��ة  م�ستوى  على 
بني  وتداولها  حلفظها  وتعميمها 

املجتمع  ثقافة  م�ستوى  رف��ع  اإىل 
وي�ساعد  كما  االإ�سارة  بلغة  املحلي 
وتاأهيل  اإع���������داد  يف  ال���ق���ام���و����ص 
مرتجمي لغة اإ�سارة من مواطني 

الدولة.

مبنا�سبة االحتفال باليوم الوطني ال�سعودي الت�سعني  

�شيف بدر القبي�شي: الإمارات وال�شعودية ح�شن الأمة و�شياجها املنيع وم�شتقبلها املزدهر
•• اأبوظبي-الفجر:

اأكد �سعادة �سيف بدر القبي�سي املدير 
اأن  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  لبلدية  ال��ع��ام 
االإمارات العربية املتحدة و�سقيقتها 
ال�سعودية ت�سكالن  العربية  اململكة 
امل��ن��ي��ع لالأمة  وال�����س��ي��اج  احل�����س��ن 
واالإ���س��الم��ي��ة، وحتمالن  ال��ع��رب��ي��ة 
من  وتعمالن  عامليا،  ال�سالم  راي��ة 
وا�ستقرار  العامل  �سعوب  خري  اأجل 

الب�سرية وازدهارها.
للبلدية:  ال���ع���ام  امل���دي���ر  واأ�����س����اف 
ب��ف�����س��ل ال���ع���الق���ات ال���وط���ي���دة بني 
ب�ساحب  ممثلة  الر�سيدة  قيادتنا 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  ملك 
و����س���اح���ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي االأم����ري 
العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  حممد 
اآل �سعود ويل العهد ال�سعودي متثل 
واقت�سادياً  ودي��ن��ي��ا  �سيا�سياً  وزن����اً 
واإقليمياً  ع���رب���ي���ا  ا����س���رتات���ي���ج���ي���اً 
وعامليا، م�سرياً اأن النه�سة ال�ساملة 
توؤكد  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
قيادتها  وح��ك��م��ة  ن��ه��ج��ه��ا،  ���س��الم��ة 
التي ت�سعى ب�ستى الطرق من اأجل 
ال�سقيق،  ال�سعودي  ال�سعب  اإ�سعاد 
واالرت���ق���اء ب��ج��ودة ح��ي��ات��ه، وتعزيز 

حا�سره وم�ستقبله.
املنا�سبة  ب���ه���ذه  ���س��ع��ادت��ه  واأع�������رب 
اأ�سمى  ع����ن  ال���غ���ال���ي���ة  ال���وط���ن���ي���ة 

وت�سهمان  ال�����س��ق��ي��ق��ني،  ال�����س��ع��ب��ني 
الق�سايا  واإمي��ان يف دعم  بكل زخم 
ون�سرة  واالإ������س�����الم�����ة،  ال���ع���رب���ي���ة 
وحتقيق  العامل،  يف  ال�سالم  ر�سالة 
اال�ستقرار والرخاء يف بلديهما ويف 

كافة اأنحاء العامل.
اإن االإجن�����ازات  ���س��ع��ادت��ه:  واأ����س���اف 
يوم  ك��ل  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ت��ي حتققها 
واإن  واالع��ت��زاز،  الفخر  على  تبعث 
والنه�سوية  التنموية  م�سريتها 
وحتى  ن�������س���اأت���ه���ا  م���ن���ذ  امل����ب����ارك����ة 
قيادتها  راأي  ����س���داد  ت���وؤك���د  االآن 
نحو  قدماً  امل�سي  على  وت�سميمها 
والرخاء،  وال��ن��م��اء  التطوير  اآف���اق 
واحلكيم  امل��ت��ج��دد  بالفكر  م�سيداً 

ت�سطره  اإجن������از  ك���ل  اأن  م��و���س��ح��اً 
اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 

هو م�سدر اعتزاز لنا جميعاً.  
واختتم املدير العام لبلدية مدينة 
اأب���وظ���ب���ي ت�����س��ري��ح��ه م���ع���رب���اً عن 
اأمنياته ال�سادقة للمملكة العربية 
ال�����س��ع��ودي��ة ال�����س��ق��ي��ق��ة مب��زي��د من 
ال���ت���ق���دم وال�����رخ�����اء واال����س���ت���ق���رار 

وامل�ستقبل الواعد وامل�سرف.
مدينة  بلدية  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
قيادتنا  الأوام����ر  وتنفيذا  اأب��وظ��ب��ي 
احل��ك��ي��م��ة ت��ت�����س��رف ب��امل�����س��ارك��ة يف 
ال�سعودي  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  ف��رح��ة 
م��ن خ���الل ن�سر ع�����س��رات االأع���الم 
وال�سوارع  امل��ي��ادي��ن  يف  ال�����س��ع��ودي��ة 

اهلل(  الدولة )حفظه  رئي�ص  نهيان 
، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
ال�سمو  و����س���اح���ب   ، اهلل(  )رع������اه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
االأعلى للقوات امل�سلحة )رعاه اهلل( 
املجل�ص  اأع�����س��اء  ال�سمو  واأ���س��ح��اب 
االأعلى حكام االإمارات وبني القيادة 
عالقات  ف���اإن  احلكيمة  ال�سعودية 
ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ني ت�����س��ري نحو 
والتعاون  االأخ�����وة  اأوا����س���ر  ت��ع��زي��ز 
امل���������س����رتك وحت����ق����ي����ق االأه����������داف 
اإ�سعاد  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  امل�سرتكة 

والتربيكات  التهاين  اآي��ات  واأ�سدق 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  اإىل 
العالقات  اأن  موؤكدا  و�سعباً،  قيادًة 
عالقات  ال�����س��ع��ودي��ة  االإم����ارات����ي����ة 
تقوم  التاريخ،  امتداد  على  را�سخة 
والتكامل  وال��ت��ع��اون  االأخ����وة  ع��ل��ى 
وامل���������س����ري امل���������س����رتك واالأه����������داف 
التي  ال�سديدة  وال��روؤي��ة  ال��واح��دة، 

متيز قيادة البلدين ال�سقيقني.
وتابع �سعادته : اإذ ت�سارك االإمارات 
العربية املتحدة �سقيقتها ال�سعودية 
فرحتها  ووط���ن���اً-  وق��ي��ادة  �سعباً   -
تكري�ص  ف���ه���ذا  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم 
العالقات  وم��ت��ان��ة  لنبل  وجت�سيد 
االأخوية بني ال�سعبني والقيادتني، 

ال�سمو  ����س���اح���ب  ي��ن��ت��ه��ج��ه  ال������ذي 
امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن 
العهد  ويل  �سعود  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد 
ال�سعودي وال�سري باململكة اإىل اآفاق 
ال�سيا�سية  مكانتها  وتر�سيخ  عاملية 
وتعزيز  والثقافية،  واالقت�سادية 
العربية  املنطقة  يف  املحوري  ثقلها 

والعامل.
احتفال  ���س��ع��ادت��ه مب��ن��ا���س��ب��ة  وق����ال 
ال�سعودي  الوطني  باليوم  ال��دول��ة 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  اأن  ال��ت�����س��ع��ني 
�سيا�سة  وب���ف�������س���ل  ال���������س����ع����ودي����ة 
راأ�سها  وع���ل���ى  احل��ك��ي��م��ة  ق��ي��ادت��ه��ا 
خ���ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امللك 
�سعود  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �سلمان 

املنا�سبة  بهذه  البهجة  عن  تعبريا 
الغالية ، وكذلك تلوين ج�سر ال�سيخ 
العلم  باألوان  البلدية  زايد، ومبنى 
وجميلة،  اأخ��اذة  باإ�ساءة  ال�سعودي 
ي�سارك  وتنظيم احتفالية عن بعد 
فيه جميع منت�سبي البلدية تعبريا 
عن البهجة بهذه املنا�سبة وم�ساركة 
لل�سعب ال�سعودي ال�سقيق اأفراحهم 

باليوم الوطني ال�سعودي . 

خالل االإحاطة االإعالمية ب�ساأن امل�ستجدات حول جهود مكافحة الفريو�س 

الإمارات يف �شدارة دول العامل مبوؤ�شرات احتواء كورونا 

•• اأبوظبي -وام:

العامل يف جمموعة كبرية من موؤ�سرات  دول  ���س��دارة  االإم���ارات يف  ج��اءت 
احتواء فريو�ص كورونا امل�ستجد "كوفيد19-"، وا�ستطاعت الدولة تقدمي 
اأداء متميز حدَّ ب�سكل كبري من التداعيات ال�سلبية للجائحة بف�سل االإدارة 
املتميزة لالأزمة والوعي املجتمعي واجلهد الكبري املبذول من اأبطال خط 

الدفاع االأول.
جاء ذلك خالل االإحاطة االإعالمية الدورية التي تعقدها حكومة االإمارات 
لعر�ص اأحدث امل�ستجدات حول جهود مكافحة الفريو�ص واحلد من انت�ساره. 
لالإحاطة  الر�سمي  املتحدث  احل��م��ادي،  عمر  ال��دك��ت��ور  اأك���د  ال��ب��داي��ة،  ويف 
االإعالمية حلكومة االإمارات، اأن امل�ستجدات الدورية لالإحاطة االإعالمية 
يتم نقلها وترجمتها منذ بداية اجلائحة من خالل القنوات التلفزيونية 
وغريها  وامللبارية  والهندية  االإجنليزية  ت�سمل  خمتلفة  بلغات  واالإذاعية 
ل�سمان و�سول الر�سائل التوعوية لكافة املتواجدين على اأر�ص االإمارات. 
واأ�سار احلمادي اإىل اأن االإمارات ما زالت يف �سدارة دول العامل يف اإجمايل 
ا�سرتاتيجيتها  �سمن  وذل��ك  ال�سكان  بعدد  مقارنة  الطبية  الفحو�سات 
 98،528 اإج��راء  اليومية حيث مت  الفحو�ص  نطاق  تو�سيع  اإىل  الرامية 
االإجمايل  العدد  لي�سل  اإ�سابة،   852 ت�سجيل  ك�سفت عن  فح�سا جديدا، 

للحاالت امل�سخ�سة اإىل 86،447 حالة منذ بدء اجلائحة.
واأعلن احلمادي عن ت�سجيل 939 حالة �سفاء جديدة، يرتفع معها العدد 
االإجمايل حلاالت التعايف التام اإىل 76،025 فيما مل يتم ت�سجيل اأي حالة 
وفاة خالل االأربع والع�سرين �ساعة املا�سية، وبناًء على االأرقام املحدثة يبلغ 
ال�سحية  الرعاية  موؤ�س�سات  يف  حالياً  العالج  يتلقون  الذين  املر�سى  عدد 

مري�سا.  10،017
وا�ستعر�ص احلمادي جمموعة من املوؤ�سرات االإيجابية التي تعك�ص االأداء 
القوي لفرق العمل يف خمتلف القطاعات خالل م�ساعيها للت�سدي للوباء، 

الفحو�سات.
وعزى احلمادي هذه االأرقام والنتائج االإيجابية اإىل وعي املجتمع والتزام 
اأفراده، موؤكداً اأن املرحلة احلالية تتطلب اال�ستمرار يف االلتزام باالإجراءات 
الوقائية للحفاظ على املكت�سبات التي مت حتقيقها، وتعاون فئات املجتمع 
كافة من مواطنني ومقيمني لرفع هذا الوعي، وطالب احلمادي املوؤ�س�سات 

واجلهات واأ�سحاب العمل باال�ستمرار يف توجيه وتثقيف العاملني لديهم.
وحذر احلمادي من اأن مر�سى ال�سكري ب�سكل عام، وامل�سابني بالنوع االأول 
من مر�ص ال�سكري وامل�سابات ب�سكر احلمل من الن�ساء ب�سكل خا�ص، هم 
وجد  حيث  اأكر عر�سة حل�سول امل�ساعفات امل�ساحبة ملر�ص كوفيد19-، 
�سيوعاً  اأكر  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  ب�سبب  امل�ست�سفى  دخول  اأن  العلماء 
عند مر�سى ال�سكري وال�سمنة، مو�سحاً اأن ارتفاع م�ستوى ال�سكر يف الدم 
كوفيد- مر�سى  لدى  الرئتني  بالتهابات  االإ�سابة  ن�سبة  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي 

.19
ال��ت��ي جتعل مري�ص  ال��ع��وام��ل  اأن ه��ن��اك جمموعة م��ن  واأو���س��ح احل��م��ادي 
يعني عدم  ما  املناعة  انخفا�ص  للم�ساعفات، منها:  اأكر عر�سة  ال�سكري 
القدرة على حماربة الفريو�ص واإمكانية التعر�ص اللتهابات ت�سر باأجهزة 

اجل�سم احليوية.
اأدوي��ة ال�سكري مب�ساعفات  اأدلة على ارتباط  اإنه ال توجد  وقال احلمادي 
ا�ستخدام  وق��ف  اأن  على  اأدل��ة  بالفعل  تتوافر  اأن��ه  اإال  كوفيد19-،  مر�ص 
االأدوية واالأن�سولني وارتفاع معدالت ال�سكري يف الدم قد ي�سبب م�ساعفات 
خطرية يف اجل�سم، نا�سحاً مر�سى ال�سكري باأخذ احلذر امل�ساعف حلماية 

اأنف�سهم من العدوى.
يف  ال�سابقة  التجارب  من  والتعلم  باال�ستفادة  اجلميع  احل��م��ادي  وطالب 
تاريخ االأوبئة واجلوائح والتي اأثبتت اأن االلتزام الفردي هو العامل االأهم 
اآثار  وتت�ساعف  امل�سقة  تزيد  وبدونه  ال�سرر،  وتقليل  العدوى  احتواء  يف 

االأزمة.

التي  املرتبة االأوىل عاملياً يف عدد الفحو�ص  حيث حّلت دول��ة االإم��ارات يف 
يوليو  �سهري  خ��الل  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  ع��ن  للك�سف  اإج��راوؤه��ا  متَّ 
واأغ�سط�ص 2020 بالن�سبة لعدد ال�سكان. وخالل �سهر يوليو بلغ متو�سط 
عدد االختبارات اليومية 47،857 اختباراً وهو ما يعادل 483.9 اختباراً 
األف ن�سمة، وهو املعدل االأعلى عاملياً، فيما بلغ متو�سط   100 يومياً لكل 
ما  اأي   ، اختبارات   65،106 اأغ�سط�ص  ل�سهر  اليومية  االخ��ت��ب��ارات  ع��دد 

يعادل 658.3 اختبار يومياً لكل 100 األف ن�سمة.
واأ�ساف احلمادي اأنه مت اإجراء 1،483،576 فح�سا خمتربيا خالل �سهر 
يوليو املا�سي على م�ستوى الدولة للتاأكد من �سالمة اأفراد املجتمع وخلوهم 
 36% اأما �سهر اأغ�سط�ص فقد �سهد زيادة قدرها  من اأعرا�ص الفريو�ص، 
2،018،274 فح�سا خمربيا، وهو  مقارنة ب�سهر يوليو حيث مت اإجراء 
ما ميثل ثامن اأعلى رقم من الفحو�ص التي تقوم بها اأي دولة على م�ستوى 

العامل خالل هذا ال�سهر، واالأول على العامل قيا�ساً اإىل عدد ال�سكان.
�سهر  يف  املكت�سفة  احل���االت  لعدد  اليومي  املتو�سط  اأن  احل��م��ادي  واأو���س��ح 
األف   100 لكل  فقط  ح��ال��ة   3.1 ي��ع��ادل  مب��ا  ح��ال��ة   305 بلغ  اأغ�سط�ص 
ن�سمة، فيما انخف�ص اإجمايل احلاالت بني يوليو واأغ�سط�ص بن�سبة 21?، 
اأي من 11،977 اإىل 9،467 حالة. كما انخف�ست اأعداد الوفيات بن�سبة 
حالة، فيما بلغ   33 اإىل   35 من  واأغ�سط�ص  يوليو  �سهري  % بني   5.7

متو�سط الوفيات يف �سهر اأغ�سط�ص 0.01 بني كل 100 األف حالة.
ل��ع��دد االخ��ت��ب��ارات خالل  اأن ن�سبة احل����االت االإي��ج��اب��ي��ة  وق���ال احل���م���ادي 
اأ�سل  من  حالة   9،467 ميثل  ما  وه��و   ،0.47% بلغت  اأغ�سط�ص  �سهر 
اإجراوؤه خالل نف�ص ال�سهر، مقارنة ب�سهر يوليو  2،018،274 فح�ساً مت 
اأ�سل  م��ن  ح��ال��ة   11،977 اأي   0.81% ن�سبة  ت�سجيل  فيه  مت  وال���ذي 

مت اإجراوؤه خالل ذات ال�سهر. فح�ساً   1،483،576
الثامن  املركز  الدولة  حتتل  االإح�سائية،  لهذه  وفقاً  اأنه  احلمادي  وك�سف 
بعدد  قيا�ساً  االإيجابية  ع��دد من احل��االت  الأق��ل  امل�سجلة  ال��دول  بني  عاملياً 

امل��ت��داول��ة حيث ع���ّرَف فرتة  واأج���اب احل��م��ادي ع��ن جمموعة م��ن االأ�سئلة 
اجل�سم  اإىل  ال��دخ��ول  منذ  ي�ستغرقها  ال��ت��ي  ب��ال��ف��رتة  ال��ف��ريو���ص  ح�سانة 
كوفيد19-  ح�سانة  ف��رتة  اأن  مو�سحاً  املر�سية،  االأع��را���ص  ظهور  حتى 
تبلغ يومني اإىل 14 يوما، ولذلك فاإن املدة التي ين�سح خاللها مبراقبة 
قريبة  خمالطة  املخالطني  اأو  ال�سفر  م��ن  للقادمني  املر�سية  االأع��را���ص 
حلاالت ثبت اإ�سابتها مبر�ص كوفيد19- تبلغ اأ�سبوعني للتاأكد متاماً من 

خلو ال�سخ�ص من الفريو�ص.
واأو�سح احلمادي اأن ظهور االأعرا�ص غالباً ما يبداأ خالل اأربعة اإىل خم�سة 
اأيام بعد حدوث االإ�سابة، اإال اأن كثريا من املر�سى قد ال ي�سعرون باأعرا�ص 
بالفريو�ص  اإ�سابته  بع�سهم  يكت�سف  وق��د  االإ���س��اب��ة،  من  االأوىل  االأي���ام  يف 
من خالل الفح�ص الروتيني وهو ما يف�سر ا�ستغراب بع�ص امل�سابني عند 

معرفتهم باأنهم م�سابون بالفريو�ص.
وقال احلمادي اأن ظهور االأعرا�ص قد يتاأخر عند كبار ال�سن ومن يعانون 
من اأمرا�ص مزمنة مطالباً باحلذر واحلر�ص ال�سديد عند التعامل مع هذه 
اأن العدوى  اإىل  الفئات عند ت�سخي�ص مر�ص كوفيد19-. ونوه احلمادي 
قد حتدث حتى بدون ظهور االأعرا�ص املر�سية، م�سرياً اإىل اأن ن�سبة انتقال 

العدوى ترتفع عند من يعانون من االأعرا�ص والعالمات املر�سية.
واأك��د احل��م��ادي ���س��رورة االل��ت��زام ب��ارت��داء الكمامة حتى مع ع��دم ال�سعور 
باأعرا�ص مر�سية من اأجل تقليل انت�سار العدوى اإىل االآخرين خالل فرتة 

ح�سانة الفريو�ص ال�سامتة.
واملنا�سبات  التجمعات  على  خا�ص  ب�سكل  الرتكيز  �سبب  عن  �سوؤال  وح��ول 
اأكد  امل�ستجد،  االجتماعية وربطها بزيادة عدد االإ�سابات بفريو�ص كورونا 
واإمنا  العائلية  التجمعات  اأو  امل��ن��ازل  على  يكن  مل  الرتكيز  اأن  احل��م��ادي 
ينطبق على التجمعات واملنا�سبات كافة �سواء يف املنازل اأو املطاعم اأو املحال 
االح��رتازي��ة، موؤكداً  ب��االإج��راءات  االلتزام  اإذ يجب على اجلميع  التجارية 
ولتجنب  للوقاية  �سخ�سية  م�سوؤولية  عاتقه  على  تقع  ف��رد  ك��ل  اأن  على 
االإ�سابة ون�سر العدوى �سواء اأكان يف املنزل اأو عند ارتياد االأماكن العامة 

كاملطاعم واملراكز التجارية.
ونوه احلمادي اإىل اأهمية وعي االأفراد واتباع التعليمات والتوجيهات والتي 
ت�سمل جتنب اأماكن التجمعات وتطبيق التباعد اجل�سدي، وارتداء الكمامة، 

والتعاون مع اجلهات املخت�سة عرب االإبالغ عن املخالفني.
ويف النهاية حذر احلمادي من اأن بع�ص العادات االجتماعية ت�سهم يف نقل 
اتباع  يف  والتهاون  املنزلية،  بالزيارات  وال�سماح  امل�سافحة،  مثل  العدوى 
االإجراءات الوقائية بحجة عدم ظهور اأعرا�ص مر�سية رغم اأن الدرا�سات 
االإ�سابة،  ع��دم  يعني  ال  االأع��را���ص  م��ن  ال�سكوى  ع��دم  اأن  اأثبتت  العلمية 
اأف��راد عائلة  الفريو�ص بني  اأ�سباب تف�سي  العوامل تف�سر  اأن هذه  مو�سحاً 
واحدة يعي�سون يف نف�ص املنزل اأو تف�سي الفريو�ص بني جمموعة كبرية من 

النا�ص يتواجدون يف مكان مغلق واحد.

ال�شكان بعدد  قيا�شًا  والأول  عامليًا  الثامن  الرقم  اأغ�شط�س،  يف  خمتربيا  فح�شا   2،018،274 • اإجراء 
املركز الثامن عامليًا لأقل عدد من احلالت الإيجابية قيا�شًا بعدد الفحو�شات  يف  • الدولة 

عدد الفحو�س خالل �شهري يوليو واأغ�شط�س بالن�شبة لعدد ال�شكان  يف  عامليًا  الأوىل  الإمارات  احلمادي:  عمر  • الدكتور 
اليومي لعدد احلالت املكت�شفة يف اأغ�شط�س 305 حالت اأي 3.1 حالة فقط لكل 100 األف ن�شمة • املتو�شط 

يوليو واأغ�شط�س بن�شبة 21 %، من 11،977 اإىل 9،467 حالة بني  احلالت  اإجمايل  • انخفا�س 
الوفيات يف اأغ�شط�س 0.01 لكل 100 األف حالة • متو�شط 

الإيجابية لعدد الختبارات يف اأغ�شط�س 0.47 % اأي 9،467 حالة من اأ�شل 2،018،274 فح�شًا  احلالت  • ن�شبة 
يوليو 0.81 % اأي 11،977 حالة من اأ�شل 1،483،576 فح�شًا   يف  الختبارات  لعدد  الإيجابية  احلالت  • ن�شبة 
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•• اأبوظبي-الفجر:

تويف 3 ركاب من اجلن�سية االآ�سيوية 
�سنفت  باإ�سابات  �سخ�سني  واأ�سيب 
بني  م����روري  ح���ادث  يف  باملتو�سطة 
ح��اف��ل��ت��ني  ك���ب���رية و����س���غ���رية  على 
�سعيب  "�سيح  ال�����س��اح��ن��ات  ط���ري���ق 

باجتاه الفاية" .
ان�سغال  ب�����س��ب��ب  احل�������ادث  ووق������ع   
للحافلة  ال��ط��ري��ق  ب��غ��ري  ال�����س��ائ��ق 
انحرافها  اإىل  اأدى  مم��ا  ال�سغرية 
عن م�سارها وا�سطدامها باحلافلة 
الطريق  على  ال�سري  اأثناء  الكبرية 

وتدهورها واإ�سابة جميع ركابها .
ك��م��ا وق���ع ح����ادث ا���س��ط��دام حافلة 
م��ع ع���دد م��ن اجل��م��ال ع��ل��ى طريق 
ال�����س��اح��ن��ات ب���اجت���اه م��ن��ط��ق��ة ناهل  
ب�سبب تدين الروؤية االأفقية نتيجة 

لل�سباب وال توجد اأي اإ�سابات .
توخي  اإىل  اأبوظبي  �سرطة  ودع��ت   
احليطة واحلذر اأثناء القيادة وعدم 
خ�سو�سا  الطريق  بغري  االن�سغال 
ال�سباب  ت�����س��ك��ل  ����س���اع���ات  خ�����الل 
واحلفاظ  احل����وادث  وق���وع  لتجنب 

ع���ل���ى �����س����الم����ة  اجل���م���ي���ع م����وؤك����دة  
اأه��م��ي��ة  االل���ت���زام ب��ال��ق��ي��ادة االآمنة 

يف  ال��ط��رق  على  امل��ق��ررة  وال�سرعات 
هذه الظروف.

•• دبي-الفجر:

مدير  امل��دح��اين  �سعيد  العقيد  ق���ال 
دبي،  �سرطة  يف  املوانئ  �سرطة  مركز 
على  خمالفة   721 اأ�سدر  املركز  اإن 
خالفوا  اأ���س��خ��ا���ص  ب��ح��ق  ال�����س��واط��ئ 
ال���ق���رار ال�����س��ادر م��ن ���س��ع��ادة النائب 
العام لدولة االإمارات العربية املتحدة 
رقم 38 ل�سنة 2020 ب�ساأن تطبيق 
واجل���زاءات  املخالفات  �سبط  الئحة 
االإداري������ة ال�����س��ادر ب��ه��ا ق���رار جمل�ص 
الوزراء رقم 17 ل�سنة 2020، ب�ساأن 
والتدابري  خم��ال��ف��ات  �سبط  الئ��ح��ة 
والواجبات  والتعليمات  االح��رتازي��ة 
فريو�ص  انت�سار  من  للحد  املفرو�سة 

كورونا امل�ستجد "كوفيد 19".
واأ�سار العقيد املدحاين اإىل اأن جميع 
اإ�سدارها  مت   721 ال�����  امل��خ��ال��ف��ات 
النائب  ����س���ع���ادة  ق�����رار  ت��ف��ع��ي��ل  م��ن��ذ 
وحتى  املا�سي  م��ار���ص  �سهر  يف  ال��ع��ام 
�سبتمرب  �سهر  م��ن  الع�سرين  ال��ي��وم 
اجل�����اري، م���وؤك���داً اأن ���س��رط��ة دب���ي ال 
تتهاون مع كل من ُيخالف االإجراءات 
فايرو�ص  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  االح���رتازي���ة 
اإىل  والهادفة  ال�سواطئ  على  كورونا 
من  ووقايتهم  املجتمع  اأف��راد  حماية 

انت�سار املر�ص.
اأن مركز  ولفت العقيد املدحاين اإىل 
���س��رط��ة امل���وان���ئ ُي�����س��ري دوري�����ات فرق 
البحري،  واالإن���ق���اذ  ال��ب��ح��ري  االأم����ن 

�سواء الراجلة اأو الدراجات الهوائية اأو 
النارية اأو ال�سيارات اأو الزوارق للتاأكد 
وا�سرتاطات  بتعليمات  االل��ت��زام  م��ن 
املتواجدين  جلميع  العامة  ال�سالمة 
تطبيق  من  والتاأكد  ال�سواطئ،  على 
االإجراءات االحرتازية التي تتخذها 
فايرو�ص  مكافحة  �سبيل  يف  ال��دول��ة 

كورونا ومنع انت�ساره.
اأن  اإىل  امل����دح����اين  ال��ع��ق��ي��د  واأ������س�����ار 
ي�ستخدم  امل�����وان�����ئ  ����س���رط���ة  م����رك����ز 
"الدرون"  ط���ي���ار  دون  ال����ط����ائ����رات 
ل���ت���اأم���ني ال�������س���واط���ئ وال��ت��ح��ق��ق من 
العامة،  ال�سالمة  ا�سرتاطات  تطبيق 
وذلك يف اإطار حر�ص القيادة العامة 
اأحدث  ا���س��ت��خ��دام  على  دب��ي  ل�سرطة 
العمل  يف  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
يف  احلكومية  ال��ق��رارات  تطبيق  على 

مناطق االخت�سا�ص.
املوانئ  ���س��رط��ة  م���رك���ز  اأن  واأ�����س����اف 
اليومي على دوريات  يعتمد يف عمله 
خ���الل  م�����ن  ط����ي����ار  دون  ال����ط����ائ����رة 
يتم  ال������ذي  "النور�ص"  م�������س���روع���ه 
تنفيذه بالتعاون مع مركز الطائرات 
والهادف  دب��ي،  �سرطة  يف  طيار  دون 
املناطق  يف  ال����ط����ائ����رات  ت�����س��ري  اإىل 
ال��ت��اب��ع��ة للمركز  ال��ب��ح��ري��ة وال��ربي��ة 
ومتابعة  واالأم�������ان،  االأم�����ن  ل��ت��ع��زي��ز 
املالحة  وح��رك��ة  البحرية  احل����وادث 

وال�سواطئ العامة.
اأن  امل�����دح�����اين  ال���ع���ق���ي���د  واأو�������س������ح   
الطائرات دون طيار مزودة بكامريات 
تتمتع بالقدرة على ت�سوير االأحداث 
�سواء يف فرتات  التغطية،  يف مناطق 
احتوائها  جانب  اإىل  الليل  اأو  النهار 
الر�سالة  ل��ب��ث  ���س��وت  م��ك��ربات  ع��ل��ى 
التي ترغب �سرطة دبي يف تو�سيلها 
املناطق  يف  خ���ا����س���ة  اجل���م���ه���ور  اإىل 

ال�ساطئية.
االلتزام  اإىل  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد  ودع����ا 
باالإجراءات االحرتازية عند التوجه 
على  واحل�����ف�����اظ  ال���������س����واط����ئ،  اإىل 
التجمعات  وم��ن��ع  اجل�سدي  التباعد 
وارتداء الكمامات، مو�سحاً اأنه �سيتم 
القانونية  االإج����راءات  وف��ق  التعامل 
با�سرتاطات  امل���ل���ت���زم���ني  غ����ري  م����ع 
للجميع  متمنياً  ال��ع��ام��ة،  ال�����س��الم��ة 

ال�سالمة واالأمان. 

•• ال�شارقة-الفجر:

املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأجرت 
م�ست�سفى  يف  ال��ق��ل��ب  مب��رك��ز  مم��ث��ل��ة 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  ب��ال�����س��ارق��ة  القا�سمي 
ال�سارقة،  يف  املر�سى  اأ���س��دق��اء  جلنة 
جراحية  ع��م��ل��ي��ة   20 ال�����س��ب��ت  ي����وم 
قلبية جمانا ملر�سى من ذوي الدخل 
»فقط  مبادرة  اإىل  ا�ستجابة  املحدود، 
يف  امل�ست�سفى  تبناها  ال��ت��ي  الأج��ل��ك« 
اإطار جهودها االإن�سانية للتخفيف من 
معاناة املر�سى، كما تاأتي هذه املبادرة 
ال�سحة  وزارة  ل���دور  وداع��م��ة  مكملة 
ووقاية املجتمع يف التن�سيق مع كافة 
اجلهات وال�سركاء لتقدمي العالجات 

املطلوبة للمر�سى املحتاجني.

توؤ�سل م�سرية العطاء
النورياين  ع����ارف  ال��دك��ت��ور  واأك�����د 

مل�ست�سفى  ال����ت����ن����ف����ي����ذي  امل������دي������ر 
وزارة  اأن  ال�����س��ارق��ة،  يف  ال��ق��ا���س��م��ي 
توا�سل  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة 
�سمن  املحتاجني  للمر�سى  دعمها 
واملجتمعية،  اخل��ريي��ة  م��ب��ادرات��ه��ا 
ف�����س��ال ع����ن امل�����س��اه��م��ة يف اإجن�����اح 

املبادرات التي تر�سخ ثقافة العطاء، 
مرحلة  يف  �سيتم  اأن���ه  اإىل  م�����س��ريا 
اإجراء  حم��دد  برنامج  وف��ق  الحقة 
امل���زي���د م���ن ع��م��ل��ي��ات ال��ق��ل��ب لعدد 
اآخ�����ر م���ن احل�����االت ب��ال��ت��ع��اون مع 
منظومة  �سمن  اخل��ريي��ة  اجل��ه��ات 

خاللها  م��ن  ت�سعى  للخري  داع��م��ة 
وترجمة  املجتمع  خلدمة  ال����وزارة 
يف  ال�سحة  بتعزيز  ال�سرتاتيجيتها 
االإم����ارات وت��وف��ري خ��دم��ات �ساملة 
م�ستدامة  �سحية  بيئة  يف  ومميزة 
الذي تبنته  العطاء  توؤ�سل م�سرية 

دولة االإمارات منذ تاأ�سي�سها.

التخفيف من معاناة املر�سى
العمليات  اأن  اإىل  ال��ن��وي��اين  واأ���س��ار 
املجانية يف القلب التي مت اإجراوؤها 
بهدف  ج���اءت  امل��ع��وزي��ن،  للمر�سى 
وتقدمي  معاناتهم  م��ن  التخفيف 
اأف���������س����ل اخل������دم������ات ال���ع���الج���ي���ة 
واجلراحية لهم، مبينا اأن امل�ست�سفى 
�سارعت على الفور لال�ستجابة اإىل 
م��ب��ادرة »فقط الأج��ل��ك« م��ن خالل 
ت�سكيل فريق طبي تطوعوا الإجراء 
القلب،  يف  دقيقة  جراحية  عمليات 
املر�سى  اأ�سدقاء  جلنة  دور  مثمنا 
التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  بال�سارقة 
وتعدد  تكاتف اجلهود  اأهمية  توؤكد 
اخلريي  ال��ع��م��ل  لتعزيز  امل���ب���ادرات 
وت���ق���دمي امل�����س��اع��دة امل��م��ك��ن��ة جتاه 

معاجلة املر�سى بال�سورة املثلى.

•• اأبوظبي -وام: 

بداأ برنامج االإمارات لال�ستمطار حتت اإ�سراف املركز الوطني لالأر�ساد 
حملة بحثية يف والية تك�سا�ص االأمريكية الختبار فعالية املواد النانوية 
املبتكرة يف توزيع حجم القطرات وعمليات تلقيح ال�سحب وذلك تتويجاً 
الربنامج  اأجراها  التي  العددية  النمذجة  ودرا�سات  املخربية  للتجارب 
على مدى ال�سنوات االأربع املا�سية، واالختبارات العملية الناجحة التي 

متت يف اأجواء اأبوظبي بدولة االإمارات العربية املتحدة العام املا�سي.
ومت��ث��ل احل��م��ل��ة ج��ه��داً م�����س��رتك��اً ب��ني ال��ع��ل��م��اء احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى منحة 
لديهم  املتاحة  وال��ق��درات  البحثية  النتائج  م��ن  لال�ستفادة  ال��ربن��ام��ج 
لتطوير تقنيات جديدة يف جمال اال�ستمطار، حيث قامت الربوفي�سورة 
برنامج  منحة  على  واحلا�سلة  خليفة  جامعة  يف  االأ���س��ت��اذة  زو،  ليندا 
ال�سحب  تلقيح  م��واد  بتطوير  االأوىل،  دورت���ه  يف  لال�ستمطار  االإم����ارات 
با�ستخدام تقنية النانو، فيما يقوم الدكتور بول لو�سون، احلا�سل على 

»�سبيك« يف  �سركة  العلمي يف  والباحث  للربنامج  الثانية  ال��دورة  منحة 
الواليات املتحدة االأمريكية باختبار كفاءة هذه املواد.

ويهدف م�سروع الربوفي�سورة ليندا زو اإىل حت�سني فعالية تقنيات تلقيح 
ال�سحب يف زيادة هطول االأمطار من خالل هند�سة اخل�سائ�ص النانوية 
ملواد التلقيح لت�سريع واإطالة عملية تكثيف بخار املاء، وهي مرحلة اأ�سا�سية 
يف تكون قطرات املطر. وجنح امل�سروع يف تطوير مركب يحتوي على مواد 
نانوية احلجم واحل�سول على براءة اخرتاع له بعد اأن اأثبت كفاءته يف 
اأثناء درا�سات النمذجة والتجارب املخربية. كما  تعزيز هطول االأمطار 
املواد  ه��ذه  الإن��ت��اج  ال��الزم��ة  واالإج�����راءات  التقنيات  اإىل  امل�����س��روع  تو�سل 
بتكلفة معقولة لتلبية الكميات املطلوبة الإجراء عمليات تلقيح ال�سحب. 
اأجوائها  ب�سبب  احلملة  لتنفيذ  االأمريكية  تك�سا�ص  مدينة  اختيار  مت  و 

الدقيقة  الفيزيائية  التاأثريات  ملراقبة  مثالية  فر�سة  يتيح  مما  النقية 
للمواد النانوية يف اجلزء الدافئ من ال�سحب الركامية والتي ت�سبه يف 
خ�سائ�سها ال�سحب امللقحة يف �سماء دولة االإمارات، مما �سي�سمن فعالية 
هذه املواد لال�ستخدام يف بيئات خمتلفة للغالف اجلوي، وذلك متا�سياً 
واقرتاحها  النانوية  امل��واد  من  اأك��رب  كميات  الإن��ت��اج  الربنامج  خطة  مع 

لال�ستخدام يف برامج تلقيح ال�سحب االأخرى حول العامل.
الوطني لالأر�ساد  املركز  املندو�ص، مدير  الدكتور عبداهلل  �سعادة  قال  و 
رئي�ص االحتاد االآ�سيوي لالأر�ساد اجلوية ان هذه احلملة تاأتي ا�ستكمااًل 
حلول  تطوير  �سبيل  يف  لالأر�ساد  الوطني  املركز  يبذلها  التي  للجهود 
ا�ستطاع  حيث  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  امل��ي��اه  �سح  ق�سايا  ملعاجلة  مبتكرة 
ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت  اإن�سائه  منذ  لال�ستمطار  االإم����ارات  ب��رن��ام��ج 

�سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور 
لتلقيح  مبتكرة  تقنيات  تطوير  يف  وا�سعة  خ��ربة  يكت�سب  اأن  الرئا�سة، 
ونحن  للمياه.  م�ستدامة  م�سادر  �سمان  اأج��ل  من  وت�سخريها  ال�سحب 
يتو�سل  التي  النتائج  بتوظيف  ملتزمون  ل��الأر���س��اد  الوطني  امل��رك��ز  يف 
اأجل مواجهة  اإليها علماوؤنا من خالل م�ساريعهم البحثية الرائدة من 
القاحلة حول  و�سبه  القاحلة  املناطق  املائي يف  امللّحة لالأمن  التحديات 
التي يجريها  مهماً من اخلطوات  البحثية ج��زءاً  وتعّد احلملة  العامل. 
ال�سحب،  لتلقيح  النانوية اجلديدة  املواد  فاعلية  واختبار  لتنفيذ  املركز 
من  احل��ج��م  نانوية  رقيقة  بطبقة  مطلية  ملحية  ب��ل��ورات  م��ن  املكونة 
املعملية  االخ��ت��ب��ارات  خ��الل  وم��ن  التيتانيوم.  اأك�سيد  ث��اين  ج�سيمات 
املبتكرة  امل��واد  ه��ذه  متيز  اإىل  التجريبية  النتائج  اأ���س��ارت  والتحليالت، 
املياه يف  امل��اء ومن��ّو قطرات  اأك��رب بكثري على حتفيز تكاثف بخار  بقدرة 
ال�سحب، باملقارنة مع بلورات امللح امل�ستخدمة حالياً يف جتارب اال�ستمطار 

داخل دولة االإمارات.

برنامج الإمارات لال�شتمطار يخترب كفاءة مواد جديدة لتلقيح ال�شحب

•• ال�شارقة-وام:

ال�سيخ �سلطان بن حممد  تراأ�ص �سمو 
العهد  ويل  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
املجل�ص  رئي�ص  ال�سارقة،  حاكم  نائب 
التنفيذي، اجتماع املجل�ص االأ�سبوعي، 
�سمو  مبكتب  ام�ص  �سباح  عقد  ال��ذي 

احلاكم.
عدداً  اجتماعه  خ��الل  املجل�ص  وبحث 
من املو�سوعات املطروحة على جدول 
عددا  خاللها  واأ�سدر  اجلل�سة،  اأعمال 
امل�سلحة  ي��ح��ق��ق  ال����ق����رارات مب���ا  م���ن 
العامة ودفع عجلة التطوير والتنمية 

يف االإمارة.
املقدمة  امل��ق��رتح��ات  املجل�ص  ون��اق�����ص 
ب�ساأن  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  جمل�ص  م��ن 
جمال�ص  يف  ال��ع��م��ل  منظومة  ت��ط��وي��ر 

والطالبات  ال��ط��ل��ب��ة  االأم������ور  اأول����ي����اء 
باالإمارة، مبا ي�سهم يف االرتقاء بالعمل 
التعليمي وتكامل اجلهود بني املدرا�ص 

واأ�سرهم.
املقدم  ال��ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  املجل�ص  واط��ل��ع 
حول  وامل�ساحة  التخطيط  دائ���رة  م��ن 
باإمارة  احل�����س��ري  امل��ر���س��د  م�����س��روع 
مار�ص  يف  تاأ�سي�سه  مت  ال��ذي  ال�سارقة 
جهة   18 م����ع  ب���ال���ت���ع���اون   2019
حكومية، ويعد مركزاً متخ�س�ساً يقوم 
جماالت  ع��ن  ال��ب��ي��ان��ات  ج��م��ع  بعملية 
م�ستوى  لتح�سني  املختلفة  التنمية 
حمددة،  منطقة  يف  لل�سكان  املعي�سة 
وتدقيقها  البيانات  بتحليل  يقوم  كما 

وحتويلها اإىل موؤ�سرات.
ويهدف املر�سد احل�سري اإىل حتقيق 
ج��م��ل��ة م���ن االأه�������داف م��ن��ه��ا: تزويد 

�سانعي ومتخذي القرار باملعلومات يف 
باأدوات  مدعوماً  و�سهل  حتليلي  �سكل 
وحت�سني  اجلغرافية،  املعلومات  نظم 
العمرانية  التنمية  اإدارة  على  القدرة 
امل�ستدامة وحتقيق اأهداف اال�ستدامة، 
لقاعدة  حديث  تقني  نظام  وتاأ�سي�ص 
وحتليل  ج��م��ع  ع��ل��ى  يعمل  امل��ع��ل��وم��ات 
احل�سرية،  امل����وؤ�����س����رات  وا����س���ت���خ���دام 
وال��ع��م��ل م��ع ���س��رك��اء امل��ر���س��د لتطوير 
وتطوير  املنا�سبة  احل�سرية  املوؤ�سرات 
للمناطق  والتقييم  للمتابعة  اآل��ي��ات 

احل�سرية.
احل�سري:  امل���ر����س���د  م���ه���ام  وت�����س��م��ل 
على  التنموية  ال�سيا�سات  تطور  ر�سد 
م�ستوى ال�سارقة، وا�ستنباط موؤ�سرات 
ج����دي����دة م��ع��ن��ي��ة ب������االإم������ارة، واإع�������داد 
وحت���ل���ي���ل امل����وؤ�����س����رات احل�������س���ري���ة مع 

التطوير  لر�سد  دوري���ة  تقارير  ان��ت��اج 
يف  املوؤ�سرات  كفاءة  وقيا�ص  العمراين، 
اإعداد �سياغة �سيا�سات التنمية، وربط 
امل��را���س��د احل�سرية  ب��وح��دات  ال��ع��م��ل 
امل��ح��ل��ي��ة ب��امل��ر���س��د احل�����س��ري الإم����ارة 

ال�سارقة.
ووف������ق������اً ل���ل���ت���ق���ري���ر ح����ق����ق امل���ر����س���د 
احل�سري ع��ددا م��ن االإجن����ازات منها 
امل��وؤ���س��رات احل�سرية  اإع����داد وحت��ل��ي��ل 
تعك�ص  موؤ�سرات  وا�ستنباط  ب��االإم��ارة، 
والعمرانية  االجتماعية  اخل�سو�سية 
املحلي،  واملجتمع  االإم��ارة  يف  والبيئية 
العاملني  وت�����دري�����ب  ق�������درات  وب����ن����اء 
بدائرة التخطيط وامل�ساحة ال�ستخدام 
وتنمية  املخططات  بلورة  يف  املوؤ�سرات 
املوؤ�سرات  قيم  م��ن  واال�ستفادة  امل���دن، 
دائرة  تتعلق مب�ساريع  ق��رارات  التخاذ 

التخطيط وامل�ساحة.
املر�سد  م��ن  االأوىل  املرحلة  وتناولت 
للموؤ�سرات  حم���اور  �سبعة  احل�����س��ري 
واملوؤ�سرات  ال��ع��ام��ة،  /امل��وؤ���س��رات  ه��ي: 
واالإدارة  واالق��ت�����س��ادي��ة،  االجتماعية 
والنقل،  االأ�سا�سية،  والبنية  البيئية، 
واملحليات/  واحل����وك����م����ة  وامل������������اأوى، 
باإجمايل 61 موؤ�سرا، منها 34 عامليا 
على  امل��ج��ل�����ص  واأث���ن���ى  حم��ل��ي��ا.  و27 
واإن�ساء  تاأ�سي�ص  يف  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
ال�سارقة  اإم���ارة  يف  احل�سري  املر�سد 
م�ساريع  دع��م  يف  اأه��م��ي��ة  ي�سكل  ال���ذي 
االإمارة لتطوير  تتبناها  التي  التنمية 
كافة مدنها ومناطقها وتوفري اأف�سل 
للمواطنني  الكرمية  احلياة  مقومات 
وامل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى اأر���������ص ال�������س���ارق���ة. 
اال�ستئذان  م��ق��رتح  امل��ج��ل�����ص  واع��ت��م��د 

الوقاية  هيئة  م��ن  امل��ق��دم  الت�سريعي 
وال�������س���الم���ة ح������ول م�������س���روع ق���ان���ون 
اإم���ارة  يف  املهنية  وال�����س��ح��ة  ال�����س��الم��ة 
رقم  القرار  املجل�ص  واأ�سدر  ال�سارقة. 
وتنظيم  باإن�ساء   2020 ل�سنة   30
والنقاط  للمنافذ  التنظيمية  اللجنة 
ُتن�ساأ  ال���ق���رار  ومب���وج���ب  احل����دودي����ة، 
ت�سمى  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  دائمة  جلنة 

والنقاط  للمنافذ  التنظيمية  »اللجنة 
ال�سارقة  ه��ي��ئ��ة  ت��ت��ب��ع  احل������دودي������ة« 
احلرة،  واملناطق  واجل��م��ارك  للموانئ 
القرار  وح�سب  اإ�سرافها.  وتعمل حتت 
تهدف اللجنة اإىل تعزيز اآليات التعاون 
املخت�سة  اجل����ه����ات  ب����ني  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
املنافذ والنقاط احلدودية  العاملة يف 
و�سمان  ال�������س���ارق���ة،  الإم������ارة  ال��ت��اب��ع��ة 

تفعيل ال�سوابط واالإج��راءات االأمنية 
حركة  وتنظيم  والوقائية  واجلمركية 

وخروج االأ�سخا�ص والب�سائع فيها.
ك��م��ا ت���ن���اول���ت اجل��ل�����س��ة اأي�������س���اً بحث 
بال�ساأن  املتعلقة  املوا�سيع  م��ن  جملة 
الكفيلة  وامل��ق��رتح��ات  ل���الإم���ارة  ال��ع��ام 
املجل�ص  واتخذ  وتعزيزها  بتطويرها 

حيالها القرارات املنا�سبة.

•• اأبوظبي-وام:

نبهت �سرطة اأبوظبي ال�سائقني اإىل عدم االن�سغال بالهاتف اأو الت�سوير اأثناء 
ت�سكل ال�سباب حفاظاً على �سالمة جميع م�ستخدمي الطريق.

التحرك  قبل  الطق�ص  ح��ال��ة  متابعة  اإىل  ال�سائقني  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ودع���ت 
ما�سحات  وا�ستخدام  كافية  اأم��ان  م�سافة  وت��رك  ال�سرعات  وخف�ص  باملركبة، 
الروؤية  انخفا�ص  ح��ال  يف  بو�سوح  الطريق  ل��روؤي��ة  ال�سيارة  واإ���س��اءة  ال��زج��اج 
االأفقية، والتاأكد من جاهزية املركبة ب�سكل خا�ص اأثناء تقلبات الطق�ص واإجراء 
ب�سرورة  ونا�سدتهم   .. واالإط���ارات  املكابح  �سالمة  وفح�ص  الالزمة  ال�سيانة 
التقيد بال�سرعة التي يتم حتديدها على طرق اإمارة اأبوظبي يف اأوقات ال�سباب 
االأحوال  تغري  مع  تتغري  ال�سرعات  اأن  اإىل  واأ���س��ارت  -�ساعة.  كم   80 وه��ي 
ال�سائقني  وتنبه  الطرق،  على  االإلكرتونية  االإر�سادية  اللوحات  على  اجلوية 
الظروف  يف  اأبوظبي  باإمارة  املرورية  ال�سالمة  جلنة  لقرار  تطبيقاً  بخف�سها 
ال�سغط  وجتنب  كافية،  اأم���ان  م�سافة  ت��رك  اأهمية  م��وؤك��دة  املتقلبة،  اجل��وي��ة 
الفجائي على الفرامل ومتابعة الن�سرة اجلوية لالطالع على اأحوال الطق�ص 

والتقيد بالتعليمات الوقائية من خالل منظومتها الذكية.

•• دبي-الفجر: 

اأك��������د ال���ع���ق���ي���د ج���م���ع���ة �����س����امل بن 
العامة  االإدارة  م���دي���ر  ����س���وي���دان، 
ل��ل��م��رور ب��ال��وك��ال��ة يف ���س��رط��ة دبي 
واحلذر  اأخ��ذ احليطة  على �سرورة 
القيادة  اأثناء  ال�سرعات  وتخفي�ص 
يف ال�سباب. م�سرياً اإىل اأن ال�سباب 
الكثيف يكون �سببا رئي�سا يف حدوث 
التقيد  يتم  البليغة مامل  احل��وادث 
ال�سائقني  ج���ان���ب  م���ن  واالل�����ت�����زام 
يف  للقيادة  ال�سرورية  بالتعليمات 
هذه الظروف. منا�سداً م�ستخدمي 
ال��ط��ري��ق ب�����س��رورة ت��وخ��ي احليطة 
واحل��ذر يف ه��ذه االأوق���ات وااللتزام 

بقواعد االأمن وال�سالمة.
ونوه العقيد جمعة بن �سويدان، اإىل 
خالل  اتباعها  الواجب  االإج���راءات 
القيادة يف اأوقات ال�سباب، كخف�ص 

كافية  م�������س���اف���ة  وت������رك  ال�������س���رع���ة 
امل�سافة  ع��ن  تختلف  امل��رك��ب��ات  ب��ني 
االعتيادية، وجتنب حماولة جتاوز 
امل��رك��ب��ات االأخ�����رى، وجت��ن��ب تغيري 
مع  ال�سرورة  حالة  يف  اإال  امل�سارات 
االل���ت���زام ب���االإ����س���ارات ال���دال���ة على 
االنعطاف، وعدم ا�ستخدام االأ�سواء 

العالية التي تعيق الروؤية لل�سائقني 
ا�ستخدام  ع���دم  واأي�����س��ا  االآخ���ري���ن، 
القيادة،  اأث���ن���اء  االأرب���ع���ة  االإ����س���ارات 
وعدم االن�سغال بغري الطريق اأثناء 
ال���ق���ي���ادة، وجت��ن��ب ال���وق���وف و�سط 
حلادث  التعر�ص  ح��ال  يف  الطريق 

ب�سيط.

تكثيف الدوريات
واأو�سح العقيد جمعة بن �سويدان، 
امل��روري��ة �ستكثف من  ال��دوري��ات  اأن 
اخلارجية  ال�������س���وارع  يف  ت��واج��ده��ا 
ال�سائقني  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ب��ي��ه  ل��غ��ر���ص 
القيام  وكذلك  ال�سرعات،  بتخفيف 
ع��ل��ى ط����ول امتداد  م�����س��ح  ب��ع��م��ل��ي��ة 
املركبات  وق��وف  ملنع  ال�����س��وارع  تلك 
على  وال��ع��م��ل  ال��ط��ري��ق،  كتفي  على 
الطريق  ح���رم  خ����ارج  اإىل  اإب��ع��اده��ا 
ب��ع��ي��داً ع���ن م�����س��ار ال�������س���ي���ارات ملنع 

اإىل  باالإ�سافة  للحوادث.  تعر�سها 
باالإ�سراف على حتويل  �ستقوم  اأنها 
اال�سرتاحات  اإىل  ال�ساحنات  حركة 
ال�سري  من  ومنعها  لها،  املخ�س�سة 
لتاليف  ال�������س���ب���اب  اأوق���������ات  خ�����الل 
املخاطر التي قد ت�سببها ال�ساحنات 

نتيجة القيادة ببطء.

مكاملة  2034
بن  ت��رك��ي  العقيد  ق��ال  جانبه،  م��ن 
القيادة  م��رك��ز  اإدارة  م��دي��ر  ف��ار���ص، 
العامة  االإدارة  يف  ال�������س���ي���ط���رة 
تلقت  امل��رك��ز،  اإدارة  اإن  للعمليات، 
و�سجلت  ه��ات��ف��ي��ة،  م��ك��امل��ة   2034
فرتة  خ��الل  م��روري��ا،  ح��ادث��اً   29
اأم�ص  ليلة  منت�سف  ب��ني  ال�سباب 
من  التا�سعة  ال�ساعة  وحتى  االأول 

�سباح اأم�ص.
وحث العقيد تركي عبد الرحمن بن 
اتباع  على  ال�سائقني  جميع  فار�ص، 
تطلقها  التي  واالإر�سادات  الن�سائح 
م�سرياً  ال��دول��ة،  اجل��ه��ات يف  جميع 
اأن احل��وادث املرورية التي تقع  اإىل 
اأثناء ال�سباب اأو يف االأجواء املاطرة 
ت���ك���ون خ���ط���رة ج�����داً ن��ت��ي��ج��ة تدين 

م�ستوى الروؤية.

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

�شرطة اأبوظبي تدعو ال�شائقني اإىل اللتزام ب�القيادة الآمنة اأثناء ال�شباب

مروريا حادثا   29 و  مكاملة   2034

�شرطة دبي تكثف الدوريات املرورية وتدعو للقيادة بحذر اأثناء ال�شباب

�سمن مبادرة )فقط الأجلك( التي تبناها م�ست�سفى القا�سمي 

املحدود الدخل  ذوي  من  ملر�شى  جمانا  قلبية  جراحية  عملية  وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع جتري 20 

ب�سبب االن�سغال وال�سباب

حافلتني  بني  بحادث  وفيات   3
على طريق ال�شاحنات 

�شرطة دبي: 721 خمالفة لالإجراءات 
الحرتازية على ال�شواطئ
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•• ال�شارقة -الفجر:

برناجما  ال�����س��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  ت��ط��رح 
للعام  ال��ع��ل��ي��ا  ل���ل���درا����س���ات  ج���دي���دا 
برنامج:  وه���و  احل����ايل  االأك����ادمي����ي 
نظم  يف  ال����ع����ل����وم  “ماج�ستري 
واال�ست����سعار  اجلغرافية  املعلومات 
عن بعد« والذي مت اعتماده موؤخرا 
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  قبل  م��ن 
متعدد  اأك������ادمي������ي  ب����رن����ام����ج  وه������و 
يف  طرحه  يف  تت�سارك  التخ�س�سات 
اجلامعة كلياتها للعلوم، والهند�سة، 
ومعهد  وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة،  واحل��و���س��ب��ة 
ب����ح����وث ال���ع���ل���وم وال���ه���ن���د����س���ة، مع 
الف�ساء  لعلوم  ال�����س��ارق��ة  اأك��ادمي��ي��ة 

والفلك.
الدكتور حميد  االأ�ستاذ  �سعادة  واأكد 
جمول النعيمي، اأنه على الرغم من 
نظم  تخ�س�ص  على  الكبري  الطلب 
واال�ست�سعار  اجلغرافية  املعلومات 
جمل�ص  ودول  ال���دول���ة  يف  ب��ع��د  ع���ن 
التعاون اخلليجي، اإال اأننا جند ندرة 
متطلبات  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي  ال���ربام���ج  يف 

اخلريجني  م����ن  ال���ع���م���ل  اأ�������س������واق 
امل��ت��خ�����س�����س��ني يف ه�����ذه امل����ج����االت، 
على  ال�سارقة  جامعة  عملت  لذلك 
ط���رح ه���ذا ال���ربن���ام���ج، م�����س��ريا اإىل 
قطاعات  احتياجات  يلبي  �سوف  اأن��ه 
املراقبة  ك��ق��ط��اع  ل���الإع���م���ال  ك��ث��رية 
واملياه،  وال��ن��ق��ل،  البيئية،  وح��م��اي��ة 
واإدارة االأزمات واملخاطر الطبيعية، 
وق����ط����اع����ات ال�������س���ن���اع���ة وال���ن���ف���ط، 
مواقع  وك��ذل��ك  االأث����ري،  والتنقيب 
ال�سناعية  امل���خ���ت���ربات  يف  ال��ب��ح��ث 

العمراين،  والتخطيط  واحلكومي، 
ال�ستخدامات  اخل����رائ����ط  واإن����ت����اج 

االأرا�سي واملوارد الطبيعية.
اأن  اإىل  اجل���ام���ع���ة،  م���دي���ر  واأو�����س����ح 
وتخطيط  امل�������س���ت���دام���ة  ال���ت���ن���م���ي���ة 
ا�����س����ت����خ����دام االأرا��������س�������ي وال���ر����س���د 
كبري  ح����د  واإىل  ت��ع��ت��م��د  ال���ب���ي���ئ���ي، 
البيانات  ت��واف��ر  وم�����س��داق��ي��ة  ع��ل��ى 
اخلرائط  مثل  املكانية  اجلغرافية 
ال���رق���م���ي���ة وم���������س����وح����ات االأر����������ص، 
الطبيعية  االأر������ص  م����وارد  ودرا����س���ة 
م��ن خ���الل حت��ل��ي��ل ومت��ي��ي��ز اأمن���اط 
اجلوية  وال�سور  الف�سائية  ال�سور 
لذلك  ال�سناعية،  االأق���م���ار  و���س��ور 
ليكون  ال����ربن����ام����ج  ت�����س��م��ي��م  ج�����اء 
اإن�ساء  ب��ه��دف  التخ�س�سات  متعدد 
حول  تتمحور  وبحث  تدري�ص  بيئة 
املعرفة  وتوفري  املكانية،  اجلغرافيا 
عاملي  م�������س���ت���وى  ع����ل����ى  واخل����������ربة 
التخ�س�سات  م���ت���ع���ددة  ل��ل��ب��ح��وث 
االأك����ادمي����ي����ة، م����ن خ�����الل اإ�����س����راك 
واالإدارة  التخطيط  يف  ال��دار���س��ني 
والتحليل والت�سميم وحل امل�سكالت 

املكانية  بامل�سائل اجلغرافية  املتعلقة 
احلالية والنا�سئة التي تخدم ب�سكل 
نحو  جمتمعاتنا  احتياجات  مبا�سر 
با�ستخدام  م�ستدامة،  وم��وارد  حياة 
البحوث متعددة التخ�س�سات مثل: 
والبيئة وعلوم  الهند�سة واحلا�سوب 
االأر�ص والتنمية امل�ستدامة، وكذلك 
وتقنيات  وال���ب���ي���ان���ات،  امل���ع���ل���وم���ات 
االإدارة. واأ�ساف، اأن الربنامج �سيوفر 
فر�سة للطلبة الراغبني يف ا�ستكمال 
درا�ساتهم العليا من احلا�سلني على 
جمال  يف  ال���ب���ك���ال���وري���و����ص  درج������ات 
والبيئية،  املدنية  والهند�سة  العلوم، 
واجليوماتك�ص،  امل�ساحة  وهند�سة 
واجل�����ي�����ول�����وج�����ي�����ا، واجل����غ����راف����ي����ا، 
والتخطيط، وتكنولوجيا املعلومات، 
ال����ربن����ام����ج على  ����س���ي�������س���اع���د  ك���م���ا 
عالية  م��ه��ارات  ذوي  ك���وادر  تخريج 
ق���ادرة على ال��دخ��ول يف واح���دة من 
اأ����س���رع ال��ق��ط��اع��ات ال��ف��رع��ي��ة منوا 
اجليولوجية  ال��ع��ل��وم  جم����االت:  يف 
تكنولوجيا  و���س��ن��اع��ة  وال��ه��ن��د���س��ة 

املعلومات.

•• دبي- حم�شن را�شد:

والتعليم،  ال���رتب���ي���ة  وزارة  اأت����اح����ت 
واالأن�سطة،  الرعاية  قطاع  يف  ممثلة 
املدر�سة  يف  الهجني«  »االإر���س��اد  برامج 
نوعية  خ��دم��ات  لتقدمي  االإم��ارات��ي��ة، 
للطلبة« اأكادمييا ومهنيا واجتماعيا«، 
ب��ا���س��ت��خ��دام امل�����س��ادر ال��ذك��ي��ة، الإث���راء 
معارفهم وتنمي مهارات التكنولوجيا 
ل��دي��ه��م، وحت��ق��ي��ق ال��رف��اه��ي��ة وج���ودة 
العليا  للدرا�سات  واإع��داده��م  حياتهم، 
اإ�ستباقية  ب�����ادرة  يف  ال��ع��م��ل،  و����س���وق 
م���دار����ص  يف  االأوىل  ل���ل���م���رة  حت�����دث 
املتغريات  ملواكبة  احلكومية،  ال��دول��ة 

واالو�ساع الراهنة.
وقالت الوزارة خالل اللقاء التعريفي 
االفرتا�سي، الذي ا�ستهدف املر�سدين 
واالخ�سائيني  واملهنيني  االكادمييني 
االإر�����س����اد  ف���ك���رة  اإن  االج���ت���م���اع���ي���ني، 
الهجني ت�ستند اإىل املزج بني خ�سائ�ص 
االإر�ساد التقليدي و«عن بعد«، يف قالب 
م��ت��ف��اع��ل وم��ت��ك��ام��ل ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
مع  ي��ت��واءم  مبا  املتاحة،  التكنولوجيا 
الو�سع الراهن وامل�ستقبلي يف املدر�سة 

اأو يف املنزل اأو كالهما يف اآن واحد.
واأفادت باأن التوجه اجلديد، يهدف اإىل 

اخلدمات  تقدمي  يف  ال�سهولة  حتقيق 
بجودة تتنا�سب مع كل مرحلة عمرية، 
الوزارة  وا�سرتاتيجيات  خلطط  دعما 
مهارات  وتعزيز  الذكية،  وتوجهاتها 
واالخ�سائي  امل��ر���س��د  ل���دى  امل�ستقبل 
عن  ف�سال  وتعاونية،  حيوية  بيئة  يف 
واكت�ساب  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ف��ر���ص  ت��وف��ري 
اأف�سل  تطبيق  خ���الل  م��ن  اخل����ربات 

املمار�سات.
الوعي  رف�����ع  ي�����س��ه��م يف  ان�����ه  واك�������دت 

املراحل  ع��رب  تدريجياً  الطلبة  ل��دى 
التعلم  اأه���م���ي���ة  وت���ع���زز  ال���درا����س���ي���ة، 
البحث  تنمية مهارات  ودع��م  ال��ذات��ي، 
والتفكري الناقد لدى الطلبة، ال�سيما 
للدرا�سة  وجتهيزهم  الثالثة  احللقة 
حتقيق  دع���م  م��ع  ال��ع��ايل،  التعليم  يف 
وتنمية  للطالب  امل��ع��ريف  اال���س��ت��ق��الل 

مهارات التعلم الذاتي احلر.
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ت��ع��ك��ف ال����وزارة 
امل��ع��ل��م��ني، يف خمتلف  ت���دري���ب  ع��ل��ى 

ال���ت���خ�������س�������س���ات، ع���ل���ى االخ����ت����ب����ارات 
االلكرتونية واآليات تطبيقها، وكيفية 
اإن�ساء التقارير يف النظام، اإذ تعد تلك 
���س��ه��ل��ًة لتقومي  و���س��ي��ل��ًة  االخ���ت���ب���ارات 
املعرفة،  الطالب يف خمتلف جم��االت 
اجلهاز  اأو  االآيل  احلا�سب  با�ستخدام 

املحمول اأو اللوحي.
ال������وزارة م��ن ت��ل��ك اخلطوة،  وت��ه��دف 
ت��خ��ف��ي��ف ����س���غ���وط ال��ت�����س��ح��ي��ح عن 
»الت�سحيح  خالل  من  املعلمني  كاهل 

ال���ت���ل���ق���ائ���ي، وال���ر����س���د االإل����ك����رتوين 
للدرجات، و�سهولة ا�ستخراج التقارير 
و�سرعة  ق��ي��ا���س��ي،  زم���ن  ال��رتب��وي��ة يف 

احل�سول على النتائج.
ويف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل، اط��ل��ق��ت ال�����وزارة 
ي�ستند  الذي  الرقمي،  املدرب  برنامج 
اإىل معايري حمددة ووا�سحة، تراعي 
وتقدم  ت�سميمه،  يف  جم���االت  ث��الث��ة 
جم���م���وع���ة م����ن امل�����ع�����ارف وامل�����ه�����ارات 
لي�سبح  للفرد  ال��الزم��ة  واالجت��اه��ات 

مدرباً حمرتفاً رقمياً.
واع���ت���م���دت ال���������وزارة 8 اإ����س���رتاط���ات 
لاللتحاق بالربنامج، اأهمها اأن يكون 
وما   1975 م���وال���ي���د  م����ن  امل���ت���ق���دم 
التدري�ص  خ���ربة يف  ب��ع��ده��ا، ومي��ت��ل��ك 
3 �سنوات،  ال��دول��ة ال تقل ع��ن  داخ���ل 

وع����ل����ى درج�������ة ع���ال���ي���ة م����ن اجل���دي���ة 
مهارات  وميتلك  واملهنية،  واالل��ت��زام 
ويكون  التفكري،  وق��ي��ادة  االت�����س��ال  يف 
حامل لدرجة البكارلوريو�ص ويف�سل 
عايل،  تربوي  موؤهل  على  احلا�سلني 
احلا�سوب،  ا�ستخدام  م��ه��ارات  ول��دي��ه 

العربية واالجنليزية،  اللغتني  ويتقن 
وت��ق��دمي ر���س��ال��ة ت��زك��ي��ة م��ن الرئي�ص 
املبا�سر اأو مدير املدر�سة، على اأن تكون 
التعلم  مل��درب��ي جم��ت��م��ع��ات  االول���وي���ة 
واحلا�سلني  التخ�س�سي  وال��ت��دري��ب 

على رخ�سة املعلم.

•• اأبوظبي-وام:

اأعمال  االول  اأم�ص  م�ساء  الداخلية  وزارة  وكيل  ال�سعفار  �سيف  الفريق  افتتح 
اجتماع فريق خرباء اجلرمية ال�سيربانية املنظمة عرب االإنرتنت، الذي تنظمه 
وزارة ال�داخلية بالتعاون وال�سراكة مع مكتب االأمم املتحدة املعني بال�مخدرات 
ال�جرمية »UNODC” بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، على 

مدى اأربعة اأيام، عرب تقنية االت�سال املرئي عن ُبعد.
ي�سارك يف االجتماع نخبة متميزة من اخلرباء واملتخ�س�سني من جميع اأنحاء 
اإنفاذ القانون بدول جمل�ص التعاون اخلليجي وال�سرق  العامل وامل�سوؤولني عن 

االأو�سط و�سمال اإفريقيا، و85 خبرياً ميثلون 31 دولة ومنظمة دولية.
واألقى وكيل الوزارة كلمة يف افتتاح االجتماع نقل خاللها حتيات الفريق �سمو 
الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ 

ومتنياته للم�ساركني فيه بالتوفيق وال�سداد.
وقال اإن التحديات واملتغريات االإقليمية والدولية والظروف الراهنة التي مير 
بها العامل اليوم، وتغري اأمناط اجلرمية واأ�ساليب ارتكابها، وان�سغال االأجهزة 
اأدى اإىل ا�ستغالل املجرمني لزيادة   19 – االأمنية يف مكافحة جائحة كوفيد 
اأن�سطتهم غري القانونية، الفتاً اإىل �سرورة اال�ستعداد اجليد للت�سدي لها واأن 
تت�سارك الدول يف جميع اأنحاء العامل جتاربها وتتعاون مع بع�سها البع�ص من 
اأجل مواجهة هذه ال�سبكات االإجرامية التي تعترب عابرة حلدود الدول، وتوعية 

املوؤ�س�سات واالأفراد بهذه املخاطر واآثارها عليهم وعلى جمتمعاتهم.
املتحدة تبذل جهوداً كبرية ملكافحة اجلرمية  العربية  االإم��ارات  اأن دولة  واأكد 
املنظمة،  واجل��رائ��م  ال�سيربانية  اجل��رائ��م  خا�سة  و���س��وره��ا،  اأ�سكالها  بكافة 
بتوجيهات من القيادة الر�سيدة، لتعزيز االأمن الرقمي الأفراد املجتمع، وتفعيل 
اإق���رار ت�سريعات  ك��ل م��ا ي�سهم يف مكافحة اجل��رائ��م االإل��ك��رتون��ي��ة، م��ن خ��الل 

و�سيا�سات حتمي البيانات ال�سخ�سية لالأفراد واملوؤ�س�سات.
ودعا اإىل مكافحة االأفكار التي ت�سعى اإىل القيام باأي عمل له عالقة بالتحري�ص 
على العنف اأو اجلرمية اأو التطرف اأو االإرهاب ومكافحة كل اأ�سكال اال�ستخدام 
غ���ري امل�����س��روع ل��ل��و���س��ائ��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة وال��رق��م��ي��ة ان��ط��الق��اً من 
اإ�سرتاتيجية الدولة يف �سون اأمن االأفراد واملوؤ�س�سات من اأي انتهاكات اأو اإ�ساءات 
مت�ص اأمنهم وا�ستقرارهم ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�سادي، ومبا ين�سجم مع 

االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة يف هذا املجال.
ويف ختام كلمته اأعرب عن اأمله باأن يحقق هذا االجتماع التطلعات املرجوة .

واألقى القا�سي الدكتور حامت علي املدير االإقليمي ملكتب االأمم املتحدة املعني 
نقل  كلمة،  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  يف  واجل��رمي��ة  امل��خ��درات  مبكافحة 
خاللها حتيات الدكتورة غادة وايل نائب االأمني العام لالأمم املتحدة، الرئي�ص 
متوجهاً  واجلرمية،  املخدرات  مبكافحة  املعني  املتحدة  االأمم  ملكتب  التنفيذي 
بال�سكر والتقدير اإىل دولة االإمارات العربية املتحدة ممثلة يف وزارة الداخلية 
على ا�ست�سافتها الجتماع فريق خرباء اجلرمية املنظمة ال�سيربانية، و�سراكتها 
دول جمل�ص  املخدرات واجلرمية يف  املعني مبكافحة  املتحدة  االأمم  مع مكتب 
ال�سيربانية  املنظمة  اجلرمية  حت��دي  ملناق�سة  معاً  والعمل  اخلليجي  التعاون 
اأزم���ة جائحة ك��ورون��ا، واجت���اه ال���دول واحل��ك��وم��ات واالأف���راد  وتناميها يف ظ��ل 
ا�ستمرارية  على  للحفاظ  االل��ك��رتوين  الف�ساء  اإىل  االقت�سادية  واملوؤ�س�سات 
ال�سيربانية  للع�سابات  كبرية  فر�سة  اأت��اح  مما  بينهم،  ما  يف  والتعامل  العمل 

املنظمة ملهاجمة املمتلكات الر�سمية وال�سخ�سية واملوؤ�س�سات املالية.
والتعاون  واخلارجية  الداخلية  وزارة  يف  ممثلة  االإم���ارات  دول��ة  اهتمام  وثمن 
الدويل ال�ست�سافتها ملكتب االأمم املتحدة املعني مبكافحة املخدرات واجلرمية 
بدول جمل�ص التعاون اخلليجي، الذي مهد للعمل معاً ب�سكل اإقليمي لتن�سيق 
دول  كافة  الوطنية مع  احل��دود  املنظمة عرب  ملكافحة اجلرمية  ودع��م اجلهود 

العامل.
واأعرب عن اأمله اأن يتمكن فريق اخلرباء امل�سرتك التو�سل اإىل اأف�سل ال�سبل 
خالل  م��ن  وذل��ك  ال�سيرباين،  الف�ساء  ع��رب  املنظمة  اجل��رمي��ة  تدفق  ملكافحة 
اأطلقتها املنظمة وهي » من�سة �سريلوك« التي  من�سة التن�سيق والتعاون التي 

تعد قاعدة البيانات الدولية االأ�سا�سية ملكافحة اجلرمية املنظمة.
امل�ساركني  جميع  واإىل  ���س��ريل��وك  ف��ري��ق  اإىل  بال�سكر  ت��وج��ه  كلمته  خ��ت��ام  ويف 
والتجارب  االأف��ك��ار  لتبادل  يبذلونها  التي  املتميزة  اجل��ه��ود  على  االجتماع  يف 

واخلربات ملكافحة اجلرمية املرتبطة باجلرمية ال�سيربانية.
ال�سرطة اجلنائية  نائب مدير عام  االأحمد  العميد عبدالعزيز  اأكد  من جانبه 
االحتادية بوزارة الداخلية حر�ص دولة االإمارات العربية املتحدة ب�سورة دائمة 
على التعاون مع �سريكها اال�سرتاتيجي مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية بدول جمل�ص التعاون اخلليجي يف كافة املجاالت.
املتعلقة  ال�سوؤون  كافة  لتناول  »�سريلوك«  فريق  القائم مع  التعاون  اإىل  واأ�سار 
�سيقدمها  التي  الق�سائية  ال�سوابق  خالل  من  املنظمة  ال�سيربانية  باجلرمية 
كوكبة من اخلرباء املعنيني باأجهزة اإنفاذ القانون من خمتلف الدول واملناطق 
اأجل مكافحة  اأي��ام االجتماع لتبادل اخل��ربات واملعارف االأمنية من  على مدى 
االأهداف  لتحقيق  منها  واحل��د  واأ�ساليبها  اأمناطها  بكافة  املنظمة  اجل��رمي��ة 

املن�سودة.
ك��ب��رية لر�سد كافة  اأه��م��ي��ة  ت��ويل  االإم�����ارات  العليا يف دول���ة  ال��ق��ي��ادة  اأن  واأك���د 
املخاطر وو�سع اخلطط الالزمة لتعزيز االأمن واالأمان، الفتاً اإىل اأن اجلرمية 
العامل  وعلى  املنطقة  على  خطرا  ت�سكل  منظمة  جرمية  اأ�سبحت  ال�سيربانية 

اأجمع.
ونوه اإىل اأن وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
بناء ورفع  الداخلية حتر�ص على  ال��وزراء وزير  نائب رئي�ص جمل�ص  اآل نهيان 

وتطوير كافة القدرات وت�سخري االإمكانيات الالزمة ملواجهة اجلرائم املنظمة 
عرب الوطنية.

وقال اإن العامل مير يف الوقت الراهن باأزمات متنوعة تتقدمها االأزمة ال�سحية 
على ال�سعيد العاملي جراء جائحة » كوفيد - 19« اإال اأن االأزمات االقت�سادية 
وال�سيا�سية واالأمنية مت اأخذها بعني االعتبار، م�سريا اإىل اأن االأو�ساع الراهنة 
حتتم على االأجهزة احلكومية مراعاة كافة الظروف ورفع جاهزيتها للت�سدي 

لكافة العوامل التي توجج هذه االأزمات.
ا�ستندت  التي  اجلرمية  خماطر  تقييم  خ��الل  وم��ن  الداخلية  وزارة  اأن  وذك��ر 
اجلرمية  خماطر  اأهمها  خماطر  عدة  ر�سدت  خمتلفة  حتليلية  عمليات  على 
ال�سيربانية واالأ�ساليب واالأمناط املتبعة يف العامل االفرتا�سي من قبل املنظمات 
االإلكرتونية  اجلرائم  زي��ادة  توؤكد  الدولية  املوؤ�سرات  اأن  اإىل  الفتاً  االإجرامية، 
19- من خالل عمليات االخ��رتاق والن�سب واالحتيال  ب�سبب جائحة كوفيد 

وجرائم ا�ستغالل االأطفال عرب االنرتنت وغريها.
ومت خالل اأعمال اليوم االأول لالجتماع ا�ستعرا�ص ومناق�سة عدد من املو�سوعات 
ملكافحة  امل��ت��ح��دة  االأمم  وات��ف��اق��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة،  ال�سيربانية  ب��اجل��رمي��ة  املتعلقة 
ال�سيربانية،  اجلرمية  على  تطبيقها  وكيفية  الوطنية  عرب  املنظمة  اجلرمية 
وبوابة املعرفة » �سريلوك » وا�ستخدام تقنيات التحري التكنولوجية اخلا�سة 
واملطبقة على ات�ساالت اجلرمية املنظمة، قدمها عدد من اخلرباء واملخت�سني 
االأو�سط  ال�سرق  واجلرمية يف منطقة  باملخدرات  املعني  املتحدة  االأمم  مبكتب 

و�سمال اأفريقيا.
الثاين  لليوم  اجتماعهم  املنظمة  ال�سيربانية  اجلرمية  خ��رباء  فريق  ويوا�سل 
على التوايل حيث تتم مناق�سة عدد من الق�سايا املتعلقة باجلرمية ال�سيربانية 
اتخاذها  يتم  التي  امل�ستقبلية  واالإج����راءات  واملمار�سات  والتحديات  املنظمة، 

ملواجهة هذه اجلرمية.

توؤهل املعلمني لالختبارات االلكرتونية واآليات تطبيقها

الرتبية تتيح الإر�شاد الهجني يف مدار�س الدولة احلكومية

خرباء اجلرمية ال�شيربانية يناق�شون التحديات والإجراءات امل�شتقبلية

•• عجمان -الفجر:

ال��ن��ق��ل يف  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  ع��ق��د جم��ل�����ص 
لعام  االف��رتا���س��ي  اإج��ت��م��اع��ه  عجمان 
ع��ن بعد  ع��ق��ده  ال���ذي مت  و   2020
برئا�سة  املرئي  االإت�سال  و�سيلة  عرب 
ب���ن علوان  ع���ب���داهلل  ����س���ع���ادة حم��م��د 
رئي�ص جمل�ص االإدارة بح�سور اأع�ساء 
واملدراء  العام  واملدير  االإدارة  جمل�ص 

التنفيذيني.
يف بداية االجتماع الذي عقد عن ُبعد ، 
رحب رئي�ص جمل�ص االدارة باالع�ساء 
واأ�ساد بجهود اإدارة الهيئة وموظفيها 
اداءهم  وعلى  ال�سابقه  الفرته  خالل 
املتميز وامل��رن  يف مواجهة التحديات  
وتداركهم للمواقف الطارئة و�سعيهم 
الدائم الإتباع اأخر واأف�سل امل�ستجدات 
ل�������س���م���ان ا�����س����ت����م����راري����ة االإع�����م�����ال 

واالإنتاجيه
اجتماعه  خ������الل  امل���ج���ل�������ص  ن���اق�������ص 
امل�ستجدات  اه��م  ال����دوري  االع��ت��ي��ادي 

اخل���ا����س���ه ب�������س���ري ال���ع���م���ل وال���ع���ق���ود 
اهم  على  واطلع  العمالء  مع  املربمه 
العام  بالنقل  اخلا�سه  االح�سائيات 

واأجرة عجمان
ك���م���ا ا���س��ت��ع��ر���ص امل��ج��ل�����ص ت����اأث����ريات 
الو�سع احل��ايل ومت  19 على  كوفيد 

للت�سدي  والتوقعات  االآل��ي��ات  و���س��ع  
من  لتقلي�ص  امل�ستقبليه  ل���الأزم���ات 
اآثارها ال�سلبيه  واأخذ اوجه االيجابيه 
وذلك لتحقيق نتائج مر�سيه يف كافة 

املجاالت املتاأثره باالزمه
رئي�ص  �سعادة  اأثنى  اجلل�سة  ختام  ويف 

املتميز  االأداء  ع��ل��ى  االإدارة  جم��ل�����ص 
مكافحة  يف  الهيئة   يف  العمل  لفريق 
امل�ستجد   19 كوفيد  فريو�ص  اإنت�سار 
مثاال   ق���دم���ت  ال���ه���ي���ئ���ة  اأن  م�������س���ريا 
مواجهة  على  قدرتها   يف  به  يحتذى 

االزمات

جمل�س اإدارة هيئة النقل – عجمان يطلع على 
تاأثريات كوفيد 19 على الو�شع احلايل

بهدف توفري البيانات اجلغرافية املكانية:

جامعة ال�شارقة تطرح برنامج ماج�شتري العلوم يف  نظ���م املعلوم���ات اجلغرافية وال�شت�شع�����ار عن بعد

•• دبي-الفجر:

خ���ادم احلرمني  اإىل  دب���ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ت��ت��ق��دم 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، و�ساحب 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حم��م��د  االأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�سمو 
ال�����وزراء وزير  رئ��ي�����ص جمل�ص  ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ���س��ع��ود ويل  اآل 
التهاين  بخال�ص  ال�سعودي،  ال�سعب  اأبناء  كل  واإىل  الدفاع، 
والتربيكات مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 90، متمنية للمملكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة دوام التقدم والنجاح يف م�سرية 

البناء والتنمية واالزدهار والرفعة.

ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري  اهلل خليفة  عبد  الفريق  وثمن 
دبي، العالقات التاريخية املمتدة والقوية بني دولة االإمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، معرباً 
املجيد  ال��ي��وم  ب��ه��ذا  و���س��ع��ب��اً  ت��ه��ان��ي��ه للمملكة ح��ك��وم��ة  ع��ن 
الذي يعد م�سدر فخر واعتزاز لل�سعبني ال�سقيقني الذين 
املتجذرة،  التاريخية  االأوا���س��ر  ُتعمقها  عالقات  تربطهما 

واحلا�سر امل�سرق، وامل�ستقبل املزدهر.
وقال اإن العالقات بني االإمارات وال�سعودية، ت�ستند اإىل روؤية 
اإماراتية تاريخية، �ساغها املغفور له، ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، ب�ساأن اأهمية العالقات مع اململكة، 

واأر�سية  كبري،  تاريخي  اإرث  م��ن  البلدين  يجمع  م��ا  واإىل 
�سلبة موحدة، واأفق م�ستقبلي يجمعهما، وما ميتلكانه من 
بينهما  التكامل  يجعل  اقت�سادية،  واإمكانات  اإن�سانية  كوادر 

اأمراً طبيعياً على كل امل�ستويات.
ا�ستثنائي  من��وذج  على  ن�سهد  "اليوم،  امل��ري  الفريق  وتابع 
الأخوة فريدة تربط �سعبي دولة االإمارات العربية املتحدة، 
والتعا�سد  ال��ت��ع��اون  �سمتها  ال�����س��ع��ودي��ة،  العربية  واململكة 
اململكة  لفرحة  م�ساركتنا  وم��ع  ال��ي��وم،  امل�سرتك.  وامل�سري 
الدم  وح���دة  على  ال��ت��اأك��ي��د  جن��دد  ال�90،  ال��وط��ن��ي  بيومها 
اإىل  و�سلت  وال��ت��ي  و�سعبا،  حكومة  البلدين  ب��ني  وامل�سري 

درجة كبرية من الرتابط يف خمتلف امل�سروعات ال�سيا�سية 
ت���زداد ه��ذه العالقة ثقة  ك��ل مرحلة،  واالق��ت�����س��ادي��ة، وم��ع 
يف  ي�ستمران  ك��ب��رية  ومكت�سبات  اإجن����ازات  و���س��ط  ور���س��وخ��ا، 

حتقيقها ل�سعبيهما."
اململكة  يف  اإخ��وان��ن��ا  ن�سارك  دب��ي  �سرطة  يف  "نحن  واأ���س��اف 
تاأكيد  يف  املهمة،  الوطنية  املنا�سبة  هذه  ال�سعودية  العربية 
وتعريف بتاريخ اململكة احلافل بالعطاء والتنمية والتطور 
والتعليمية  واالجتماعية  االقت�سادية  املجاالت  خمتلف  يف 
والتنموية، باذلة جهوداً كبرية الإ�سعاد اأبناء �سعبها وتوفري 

حياة كرمية لهم."

عبد اهلل املري:الإمارات وال�شعودية تت�شاركان وحدة الدم وامل�شري
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اأخبـار الإمـارات
موارد ال�شارقة تنفذ »20« برناجمًا تاأهيليًا خالل �شهر اأكتوبر املقبل�شحة دبي توعي طلبة املدار�س بكورونا 

•• دبي-وام:

اأم�ص حملة توعوية وا�سعة  اأطلقت هيئة ال�سحة بدبي 
الب�سرية  امل����وارد  وتنمية  امل��ع��رف��ة  هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الوعي  لرفع  بدبي  اخلا�سة  امل��دار���ص  طلبة  ت�ستهدف 
ال�سحي بطرق الوقاية من فريو�ص"كورونا" امل�ستجد 
واأه��م��ي��ة االإل���ت���زام ب���االإج���راءات االإح���رتازي���ة للحد من 
درا�سي  ع��ام  ل�سمان  املجتمع  اأف���راد  ب��ني  امل��ر���ص  تف�سي 
اآم����ن. واأك�����دت ال��دك��ت��ورة ه��ن��د ال��ع��و���س��ي رئ��ي�����س��ة ق�سم 
اأهمية  بدبي  ال�سحة  بهيئة  ال�سحة  والتعزيز  التثقيف 
احلملة التي ت�ستمر اأربعة اأ�سابيع على االأقل م�ستهدفة 
ط��ل��ب��ة امل��رح��ل��ت��ني االب��ت��دائ��ي��ة وال��ث��ان��وي��ة يف ع���دد من 

املدار�ص اخلا�سة بدبي.
ميدانية  زي����ارات  يت�سمن  احلملة  ب��رن��ام��ج  اإن  وق��ال��ت 
بالتن�سيق امل�سبق مع اإدارات املدار�ص امل�ستهدفة وهي اأربع 
مدار�ص يف ديرة ومثلها يف بر دبي من خالل �سل�سلة من 
املحا�سرات والندوات التوعوية االإفرتا�سية التي يقوم 
ي�سم  بدبي  ال�سحة  هيئة  من  متخ�س�ص  فريق  عليها 

نخبة من االأطباء واملمر�سني واملثقفني ال�سحيني .
وطالبت العو�سي اأولياء اأمور الطلبة ب�سرورة ت�سجيع 
اأبنائهم على التقيد وااللتزام باإجراءات ال�سالمة ب�سكل 
م�ستمر واحلوار معهم وتعريفهم بهذا الفريو�ص وطرق 
ب�سروط  االإلتزام  واأهمية  منه  الوقاية  وكيفية  انتقاله 

واإجراءات ال�سالمة خارج املنزل .

•• ال�شارقة -الفجر:

ت�ستعد دائرة املوارد الب�سرية بال�سارقة لتنفيذ �سل�سلة براجمها التاأهيلية 
اأكتوبر املقبل والتي ت�ستهدف �سريحة الباحثني عن  االإلكرتونية ل�سهر 
املوارد  املدرجني يف نظام دائرة  العلمية  املوؤهالت  عمل من حملة جميع 
الب�سرية بال�سارقة، من جميع مدن ومناطق االإمارة يف مدينة ال�سارقة 
وامل��ن��ط��ق��ة ال��و���س��ط��ى وامل��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق��ي��ة. ح��ي��ث تعقد ال���دائ���رة )20( 
برناجماً تاأهيلياً خالل �سهر اأكتوبر بنظام »التدريب عن ُبعد« با�ستخدام 
اإدارة   ، امل�����س��اري��ع  اإدارة  يف  االب��ت��ك��ار  يف  وتتمثل    WEBEX ب��رن��ام��ج 
الوثائق واالر�سفة االلكرتونية ، االأمناط ال�سخ�سية واأثرها يف العالقات 
التوجيه   ، املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  يف  احل��دي��ث��ة  االجت���اه���ات   ، االإن�����س��ان��ي��ة 
الوظيفي لنظام املقابالت الوظيفية ، القواعد ال�سريبية للقيمة امل�سافة 

، التميز واالإبتكار يف اأعمال ال�سكرتارية وادارة املكاتب ، ادارة الذات وا�سرار 
 ، ال��ق��رارات  واتخاذ  امل�سكالت  والتعامل مع  التفكري  االب��داع يف   ، النجاح 
 ، ال�ساملة  اجل��ودة  اإدارة   ، الوظيفية  املقابالت  لنظام  الوظيفي  التوجيه 
االبداع والتميز يف كتابة املرا�سالت ، اإدارة ال�سغوط ومواجهة التحديات 
، الطاقة االيجابية واثرها يف ا�سعاد املتعاملني ، التوجيه الوظيفي لنظام 
املقابالت الوظيفية ، التوعية االمنية االلكرتونية ، اخلدمة احلكومية 
التفكري   ، للوظيفة  اال���س��ت��ع��دادات   ، بالنف�ص  الثقة  بناء  ف��ن   ، املتكاملة 

اال�سرتاتيجي وتخطيط االأعمال.
وتنفذ هذه الربامج التاأهيلية االإلكرتونية يف اإطار خطط الدائرة لتنمية 
وتاأهيل فئة الباحثني عن عمل، حيث �سممت وفق متطلبات �سوق العمل، 
واملناهج واملعايري املعتمدة حملياً وعاملياً. بهدف رفع كفاءة الباحثني عن 

عمل وتطوير مهاراتهم وتاأهيلهم لالنخراط يف �سوق العمل.

نورة الكعبي تناق�س مع املديرة العام لليون�شكو م�شتجدات م�شاريع الإمارات يف املو�شل
•• اأبوظبي-الفجر:

عقدت نورة الكعبي وزيرة الثقافة 
وال�سباب ورئي�سة اللجنة الوطنية 
ل���ل���رتب���ي���ة وال����ث����ق����اف����ة وال����ع����ل����وم 
اأودري  م����ع  ُب���ع���د  ع����ن  اج���ت���م���اع���اً 
اأزوالي املديرة العام ملنظمة االأمم 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
م�ستجدات  ملناق�سة  "اليون�سكو" 
اجلامع  اإع����م����ار  اإع��������ادة  م�������س���روع 
ال�����ن�����وري وم����ن����ارت����ه احل�����دب�����اء يف 
مدينة املو�سل العراقية، واجلهود 

وم�ساعدتهم على االزدهار.
املديرة  مع  الكعبي  ن��ورة  وناق�ست 
امل�سابقة  ل���ل���ي���ون�������س���ك���و  ال����ع����ام����ة 
اإعمار  ال��دول��ي��ة الإع����ادة  امل��ع��م��اري��ة 
�ستطلقها  وال��ت��ي  ال���ن���وري  ج��ام��ع 
اللجنة  ع���ن  ب��ال��ن��ي��اب��ة  ال��ي��ون�����س��ك��و 
اجلامع  اإع��م��ار  الإع���ادة  التوجيهية 
اأكتوبر املقبل،  النوري خالل �سهر 
حيث �سرتاعي امل�سابقة م�ساهمات 
التوا�سل  مت  الذين  املو�سل  �سكان 
معهم وا�ست�سارتهم ب�ساأن اخليارات 

املتعلقة باإعادة بناء املجمع.

كني�سيتي  ت���رم���ي���م  يف  امل����ب����ذول����ة 
ال�ساعة والطاهرة.

واأكدت نورة الكعبي وزيرة الثقافة 
وال�����س��ب��اب ح��ر���ص دول���ة االإم����ارات 
على تعزيز عالقاتها مع اليون�سكو، 
ودع�������م اأن�������س���ط���ت���ه���ا وم���ب���ادرات���ه���ا 
العامل  �سعوب  مل�سلحة  وبراجمها 
وال�سالم  امل��ح��ب��ة  ق��ي��م  ي���ع���زز  مب���ا 
والت�سامح، م�سرية اإىل اأن م�ساريع 
املو�سل هدفها  االإم����ارات يف  دول��ة 
مبختلف  املو�سلي  املجتمع  متكني 
والقومية،  ال���دي���ن���ي���ة  م���ك���ون���ات���ه 

العامة  امل�����دي�����رة  وا����س���ت���ع���ر����س���ت 
اإعادة  يف  املنظمة  جهود  لليون�سكو 
اإعمار املواقع التعليمية والثقافية 
وال���رتاث���ي���ة ال��ت��ي ت�����س��ررت جراء 
اأغ�سط�ص  يف  ب��ريوت  مرفاأ  انفجار 
املا�سي، حيث تعمل اليون�سكو على 
تن�سيق اجلهود مع اجلهات الفاعلة  
الكامن  الغنى  للم�ساعدة يف �سون 
يف احل��ي��اة ال��ث��ق��اف��ي��ة وال�����رتاث يف 
بريوت، اإذ تركز اليون�سكو جهودها 
على جعل التعليم والثقافة يحتل 
م��وق��ع��اً م��ت��ق��دم��اً  خ����الل مرحلة 

الفئات  ت���وىل  واأن  االإع���م���ار  اإع����ادة 
االأ�سد �سعفاً اهتماماً خا�ساً.

وتعد دولة االإمارات �ساد�ص الدول 
دعماً  وت��ق��دم  لليون�سكو،  امل��ان��ح��ة 
امل�ساريع  م����ن  ل��ك��ث��ري  ومت����وي����اًل 
والعاملية،  واالإق���ل���ي���م���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
را�سد  بن  حمدان  �سندوق  واإن�ساء 
ال��ي��ون�����س��ك��و عام  ل��دع��م  م��ك��ت��وم  اآل 
دوالر  مليون   )2.2( ب�   ،2013
اأمريكي، لدعم املبادرات وامل�ساريع 
التعليمية التي ا�ستفادت منها اأكر 

من 70 دولة حول العامل.

ت�ستكمل جهود تعليم اللغة العربية بو�سائل ذكية 

»لغتي« ت�شتهدف 5934 األف طالب وطالبة من 71 مدر�شة يف مرحلتيها اخلتاميتني
•• ال�شارقة-الفجر:

التعليمية  "لغتي" املبادرة  اأطلقت 
باللغة  التعليم  دع��م  اإىل  الرامية 
لالأطفال  ذك��ي��ة  بو�سائل  العربية 
مرحلتيها  ال���������س����ارق����ة،  وط���ل���ب���ة 
وال�ساد�سة،  اخلام�سة  اخلتاميتني 
م�ستهدفة  )ال����ث����الث����اء(،  اأم���������ص 
ال�سف  يف  وطالبة  طالب   3106
الرابع، من 31 مدر�سة حكومية، 
من  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب   2828 و 
40 مدر�سة  ال�سف اخلام�ص، من 
وال�سرقية  ال�سارقة  من  حكومية 

و269 معلمة.
وي��اأت��ي ه��ذا االإط���الق  بعد النجاح  
امل���ب���ادرة يف  ال����ذي حققته  ال��ك��ب��ري 
مراحلها  م���ن  م���راح���ل   4 ت��ن��ف��ي��ذ 
اإىل  الو�سول  من  ومتكنها  ال�ست، 
وطالبة  طالباً  و119  األ��ف��اً   11
احلكومية،  ال�����س��ارق��ة  م��دار���ص  يف 
 25 ي��ق��ارب  م��ا  اإىل  ال��ي��وم  لت�سل 
و1000  وط���ال���ب���ة،  ط���ال���ب  األ�����ف 
م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة يف 80 
اإىل  و�سلت  بذلك  وتكون  مدر�سة، 
جميع املدار�ص احلكومية يف اإمارة 

ال�سارقة وال�سرقية.

لغتي  م���ب���ادرة  "جاءت  واأ���س��اف��ت: 
بنت  ب��دور  ال�سيخة  ورع��اي��ة  بدعم 
���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي ت���اأك���ي���داً لهذا 
دعم  عملية يف  وخ��ط��وة  االه��ت��م��ام 
روؤية  اإط��ار  يف  العربية  اللغة  تعلم 
ال�سارقة  ح��اك��م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
منظومة  ت��ر���س��ي��خ  اإىل  ال���رام���ي���ة 
الطلبة  ت���وؤه���ل  م���ت���ط���ورة  ت��ع��ل��ي��م 
مل�����س��ت��ق��ب��ل م�������س���رق مي��ك��ن��ه��م من 
تطلعات  حتقيق  الفاعلة  امل�ساركة 

الدولة".
ال�سارقة  اإم���ارة  "تتوىل  وتابعت:   
بارزاً وحمورياً يف دعم تعليم  دوراً 
بو�سائل  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  وت��ع��ل��م 
ن���ق���ل وحفظ  ذك���ي���ة مب����ا ي�����س��م��ن 
وال����ف����ك����ري  احل�����������س�����اري  االإرث 
االأجيال  اإىل  واالإن�����س��اين  الوطني 
ال����ق����ادم����ة م����ن خ������الل ن���ق���ل ه���ذا 
واأ�سارت  االأم".  ب��ال��ل��غ��ة  امل��ح��ت��وى 
مبادرة  ت�������س���ارك  غ���ري���ب،  ف���وزي���ة 
الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  لغتي 
وال��ت��ع��ل��ي��م ب��دع��م ال��ت��ع��ل��م ع��ن بعد 
الذي تتبناه الوزارة ، حيث اأتاحت 
اللوحية  اأج��ه��زت��ه��ا  لغتي  م��ب��ادرة 
لال�ستخدام املنزيل لطلبة مدار�ص 
اإمارة ال�سارقة ، كما قدمت تطبيق 

مرحلتيها  يف  امل�����ب�����ادرة  وت�����س��ع��ى 
ا�ستجابة  جاءتا  التي  اخلتاميتني 
بها  التي يواجه  الراهنة  للظروف 
وا�ستمرار  ك��ورون��ا،  جائحة  العامل 
م�ساعدة  اإىل  ب���ع���د،  ع���ن  ال��ت��ع��ل��م 
ال���ط���الب ع��ل��ى اال���س��ت��م��رار بتعلم 
تفاعلية  بطريقة  العربية  اللغة 
ومب�سطة لهم، من خالل ا�ستخدام 

اأحدث االبتكارات التكنولوجية.
وت��ع��ت��م��د االأج���ه���زة ال��ل��وح��ي��ة التي 
ا�ستخدام  على  امل���ب���ادرة،  اأطلقتها 
"حروف"  م��ن  امل��ح��دث��ة  الن�سخة 

جاء  املبادرة،  ال��ذي حققته  الكبري 
وتوجيهات  متوا�سل  دع��م  نتيجة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ق��ب��ل  م��ن  حكيمة 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
االأعلى،  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي، 
اأوىل  لطاملا  ال��ذي  ال�سارقة،  حاكم 
اللغة العربية اهتماماً كبرياً، واأكد 
االنعكا�ص  ه��ي  العربية  لغتنا  ب��اأن 
وحا�سرنا،  مل��ا���س��ي��ن��ا  احل��ق��ي��ق��ي 
وال���ت���ي ن��ت��م��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا من 
الو�سول اإىل العامل باأكمله، وننقل 
تعرفهم   م�سرفة،  ح�سارية  �سورة 

اأط��ل��ق��ت��ه �سركة  ال����ذي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
التابعة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  "حروف" 
لي�سبح  "كلمات" للن�سر  ملجموعة 
اأكر �سهولة يف ا�ستخدام املعلومات 
وزارة  حم�����اوره�����ا  و����س���ع���ت  ال���ت���ي 
الرتبية والتعليم لكل مرحلة من 

املراحل التي ت�ستهدفها املبادرة. 
وقالت بدرية اآل علي، مدير مبادرة 
املرحلتني  اإط������الق  "مع  ل��غ��ت��ي: 
بذلك  نكون  وال�ساد�سة،  اخلام�سة 
قد اختتمنا مراحل املبادرة ال�ست، 
ب��ع��د م�����س��رية ط��وي��ل��ة م��ن النجاح 

والعربي  واإرث�����ن�����ا  ب���ح�������س���ارات���ن���ا 
غريب،  ف��وزي��ة  وق��ال��ت  العريق". 
العمليات  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل 
ال���رتب���ي���ة  وزارة  يف  امل����در�����س����ي����ة 
والتعليم: "بتوجيهات من �ساحب 
حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  ال�سمو 
ي�سهد  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  القا�سمي 
العربية  اللغة  وتعليم  تعلم  دع��م 
اه���ت���م���ام���اً خ���ا����س���اً وذل�����ك الإمي����ان 
للجيل  علمي  تقدم  اأي  ب��اأن  �سموه 
حا�سنة  االأم  اللغة  باإتقان  يرتبط 

الفكر والرتاث".

ا�ستمرت على مدار 7 اأعوام، متكنت 
اإىل  الو�سول  من  امل��ب��ادرة  خاللها 
ما يقارب 25 األف طالب وطالبة، 
و1000 من الهيئة التدري�سية يف 
80 مدر�سة موّزعة يف جميع مدن 
اإمارة ال�سارقة وال�سرقية، وجنحت 
العربية  ال���ل���غ���ة  ح����ب  ت���ع���زي���ز  يف 
بطريقة  االأط����ف����ال  ���س��ف��وف  ب���ني 
تفاعلية ومبتكرة جديدة، عرفتهم 
ب��ج��م��ال��ي��ات ل��غ��ت��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة التي 

حتفظ هويتنا الوطنية". 
النجاح  "هذا  ع��ل��ي:  اآل  واأ���س��اف��ت 

تعليم  يف  ي�سهم  ال��ذي  "حروف" 
اللغة العربية بطريقة ذكية. 

تهدف  امل�����ب�����ادرة  اأن  اإىل  وي�������س���ار 
العربية،  ال��ل��غ��ة  قيمة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
واإدماج  الع�سر  متغريات  ومواكبة 
لتكون  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ق��ن��ي��ات  اأح������دث 
ب���ذل���ك م����ن ال���ل���غ���ات ال�����رائ�����دة يف 
احلديثة،  وال����ت����ط����ورات  امل����ع����ارف 
التي  االأوىل  مرحلتها  يف  ومتكنت 
نفذت على مدى ثالثة اأع��وام من 
2013 وحتى 2016 من توزيع 
5060 طالباً  اأجهزة لوحية على 
وطالبة يف ريا�ص االأطفال و232 
م��ع��ل��م��اً وم��ع��ل��م��ة، ف��ي��م��ا وزع����ت يف 
اللوحية  االأجهزة  الثانية  املرحلة 
وطالبة  ط����ال����ب����اً   2959 ع���ل���ى 
لل�سف  وم��ع��ل��م��ة  م��ع��ل��م��اً  و129 
49 مدر�سة، و وزع��ت يف  االأول يف 
اللوحية  االأجهزة  الثالثة  املرحلة 
و76  وطالبة  2951 طالباً  على 

معلماً ومعلمة لل�سف الثاين.

تفاهم بني اأبوظبي العاملي ومنظمة ArbitralWomen لتعزيز التنوع يف حل النزاعات الدولية
•• اأبوظبي-وام: 

العامالت  ال�����س��ي��دات  ال��ع��امل��ي ومنظمة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  م��رك��ز حتكيم  اأع��ل��ن 
عن   "ArbitralWomen" ال��ن��زاع��ات  وت�سوية  التحكيم  جم��ال  يف 
يف  التنوع  وتعزيز  الوعي  زي��ادة  اإىل  تهدف  �سراكة  ح��ول  التفاق  تو�سلهما 
جم��ال ح��ل ال��ن��زاع��ات ال��دول��ي��ة. واأب��رم��ت اجل��ه��ت��ان م��ذك��رة تفاهم وقعتها 
ليندا فيتز-اآالن، امل�سجل والرئي�ص التنفيذي ملحاكم �سوق اأبوظبي العاملي، 
امل�ساعي  العديد من  الطرفان يف  املنظمة. ويتعاون  رئي�سة  ودانا ماكغراث، 
على  املنازعات  ت�سوية  جم��ال  يف  الن�ساء  متثيل  تعزيز  �سمان  اإىل  الرامية 
امل�ستوى العاملي، اإىل جانب التعاون يف القيام بالتوعية حول تكافوؤ الفر�ص 
وزيادة التنوع.  وقالت ليندا فيتز-اآالن، امل�سجل والرئي�ص التنفيذي ملحاكم 
�سوق اأبوظبي العاملي: "ي�سر مركز حتكيم �سوق اأبوظبي العاملي اإر�ساء هذه 
ال�سراكة مع منظمة ال�سيدات العامالت يف جمال التحكيم وت�سوية النزاعات 
"ArbitralWomen"، ال �سيما اأن تعزيز التنّوع �سمن القطاع يعد 
�ساأن  اأطلقنا مبادرة يف  كنا قد  نرّكز عليها، حيث  التي  االأولويات  اأب��رز  من 

تعزيز التعاون بني اجلن�سني عام 2019.

وتتمثل اأوىل اخلطوات التي قمنا بها يف جمال التحكيم يف اختيار املحكمني 
العاملي،  اأبوظبي  �سوق  حتكيم  ملركز  التابعة  التحكيم  جلنة  اإىل  لالن�سمام 
حيث كان املعيار االأ�سا�سي الذي اتخذناه يف عني االعتبار �سمن هذه املبادرة 
التي مت اإطالقها يف مار�ص 2020، هو تعزيز التنّوع وامل�ساواة بني اجلن�سني. 
اأن توقيع هذه املذكرة هي خطوة غاية يف االأهمية وجزء ال يتجزاأ  واأك��دت 
العمل  اإىل  نتطلع  فاإننا  هنا،  وم��ن  قدًما.  امل�سي  اإىل  الرامية  جهودنا  من 
مع املنظمة وممثليها االإقليميني، واأع�سائها، من اأجل اال�ستمرار باالبتكار 
املنازعات". ومن جابها  ت�سوية  التنوع يف  لناحية  امللمو�ص  التقّدم  واإح��داث 
قالت دانا ماكغراث، رئي�سة منظمة ال�سيدات العامالت يف جمال التحكيم 
مع  بال�سراكة  "نفتخر   :"ArbitralWomen" النزاعات  وت�سوية 
مركز حتكيم �سوق اأبوظبي العاملي يف جمال متكني املراأة وتعزيز التنوع يف 
اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  اأبوظبي ومنطقة  النزاعات يف  جمال حل 
الفتة اإىل ان مهمتنا تتطّلب منا تعزيز التنوع يف املناطق البارزة، كال�سرق 
االأو�سط و�سمال اإفريقيا، التي مل تكن م�ساهمتنا فيها كثيفة لغاية اللحظة 
نتعاون مع مركز حتكيم  الثمينة حيث  الفر�سة  لهذه  امتناننا  معربة عن 

�سوق اأبوظبي العاملي من اأجل دعم املراأة يف حل النزاعات الدولية".

خطة 2020 تت�سمن تطوير واإطالق عدد من امل�ساريع

تطبيقات ذكية تعزز املوقع الريادي ملوا�شالت الإمارات على خارطة التحول الرقمي 

•• دبي– الفجر:

ت����وا�����س����ل م�����وا������س�����الت االإم�����������ارات 
متقدمة  رق��م��ي��ة  م��ن�����س��ات  ت��ط��وي��ر 
الذكاء  جم��ال  يف  توجهاتها  تر�سخ 
اأعمال  ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ  اال���س��ط��ن��اع��ي، 
ق�������ادرة ع���ل���ى ا���س��ت��ي��ع��اب اخل���دم���ات 
اال�ستثمارية  وال��ف��ر���ص  امل��ت��ق��دم��ة 
ال��ن��ق��ل واخلدمات  ���س��وق  امل��ت��اح��ة يف 
حجر  ب��دوره��ا  متثل  وال��ت��ي  الفنية، 
م�ستقبل  ال����س���ت�������س���راف  االأ�����س����ا�����ص 
ال��ت��ي تقدمها  امل��وا���س��الت  خ��دم��ات 
يف  املتعاملني  م��ن  ك��ب��رية  ل�سريحة 
عبدالرحيم  حممد  واأف���اد  ال��دول��ة. 
ونظم  الرقمي  التحول  اإدارة  مدير 
املعلومات مبوا�سالت االإمارات، باأن 
مدرو�سة  خ��ط��ط  و���س��ع��ت  ال�����س��رك��ة 
تن�سجم  الرقمي  التحول  جم��ال  يف 
مع  وتتزامن  املحلية  التوجهات  مع 
بدورها  وت�سهم  العاملية،  التطورات 
وخف�ص  االإن��ت��اج  م�ستويات  رف��ع  يف 
اجلودة،  معايري  وتطوير  التكاليف، 
اإ�سافة  ال�سالمة،  م�ستويات  وتعزيز 
وتقدمي  االإج��������راءات،  ح��وك��م��ة  اإىل 
راحة  حتقق  التي  اخل��دم��ات  اأف�سل 

و�سعادة املتعاملني واملوظفني.
واأكد عبدالرحيم على اأن التحوالت 
موا�سالت  تطبقها  ال��ت��ي  الرقمية 
االإمارات تنبثق من القيم املوؤ�س�سية 
باالبتكار  وامل��رت��ب��ط��ة  تتبناها  ال��ت��ي 

2020 تت�سمن تطوير  العام  لهذا 
واإط�����الق ع���دد م��ن امل�����س��اري��ع، منها 
م�����س��روع ال��ت��ن��ب��وؤ ب���احل���وادث وال���ذي 
تعلم  تقنيات  ا�ستخدام  على  ي�ستند 
االلة و الذكاء اال�سطناعي وم�سروع 
وتعزيز  الروبوتية  العمليات  اأمتتة 
املختلفة  االأن�����س��ط��ة  يف  ا�ستخدامها 
مثل اإجراءات التعيني واإمتام عمليات 
الفواتري  ودفع  الت�ساريح  ا�ستخراج 
ومتابعة واأمتتة االإجراءات املرتبطة 
ب��ا���س��ت��الم امل��رك��ب��ات وف��ح�����س��ه��ا، اإىل 
التنبيهات الذكية عرب  جانب تقنية 
 SMS الق�سرية  الن�سية  الر�سائل 
الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  يتلقاها  ال��ت��ي 
املدر�سية،  احلافالت  عرب  املنقولني 
عملية  ملتابعة  الفر�سة  تتيح  والتي 
من  الطلبة  اأبنائهم  ون���زول  �سعود 
الرحالت  اأث����ن����اء  احل����اف����الت  واإىل 
امل���در����س���ي���ة ب���ا����س���ت���خ���دام االأج����ه����زة 

اللوحية اخلا�سة بامل�سرفات.
وم�����������ن ال�����ت�����ط�����ب�����ي�����ق�����ات ال�����ذك�����ي�����ة 
االأخ���������������رى ا������س�����ت�����خ�����دام ت���ق���ن���ي���ات    
Optimizatوحت�سني  ion
خطوط ال�سري واإعادة توزيع املناطق 
اخلدمية با�ستخدام اأنظمة التحليل 
�ساملة  ن���ظ���رة  م���ن خ����الل  امل��ك��ان��ي��ة 
الأ�سطول  اأم���ث���ل  اإدارة  ت�����س��ت��ه��دف 
م���وا����س���ول م���وا����س���الت االإم��������ارات، 

اأ�سهمت  وق��د  امل�ستقبل،  وا�ست�سراف 
ملوا�سالت  الريادي  املوقع  تعزيز  يف 
التحول  خ����ارط����ة  ع���ل���ى  االإم����������ارات 
على  ال�سركة  عملت  حيث  الرقمي، 
املن�سات  م����ن  جم���م���وع���ة  ت���ط���وي���ر 
جمال  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال���رق���م���ي���ة 
التدريب، وخدمة املتعاملني، والنقل 
املدر�سي ونظم املعلومات اجلغرافية 
والتدقيق  امل��خ��اط��ر  ح��وك��م��ة  ون��ظ��م 
الروبوتية  العمليات  اأمتتة  وانظمة 
اإطالقها  مت  وال����ت����ي    )PRA(
موؤخراً. واأو�سح مدير اإدارة التحول 
الرقمية  التحوالت  اأن هذه  الرقمي 
املتعاملني  ث��ق��ة  ت��ر���س��ي��خ  يف  ت�����س��ه��م 
ب���خ���دم���ات م����وا�����س����الت االإم���������ارات 
املدر�سي  ال��ن��ق��ل  ق���ط���اع  يف  خ��ا���س��ة 
الفنية  والتاأجري واخلدمات  والنقل 
التحول  ي��ت��م  ح��ي��ث  وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة، 
خدمات  اإىل  تقليدية  خ��دم��ات  م��ن 
ت�سهم  ذك��ي��ة  تقنية  وح��ل��ول  مبتكرة 
املعرفة  على  القائم  التطور  دف��ع  يف 
التكنولوجية  والتطبيقات  واالبتكار 
ال�سركة  ج��ه��ود  وت��دع��م  امل�ستقبلية، 
االإم����ارات  ا�سرتاتيجية  م��واك��ب��ة  يف 

للذكاء اال�سطناعي.
وع���ن امل�����س��اري��ع ال��ذك��ي��ة امل��ط��ب��ق��ة يف 
م��وا���س��الت االإم�����ارات، اأ���س��ار حممد 
التحول  خطة  اأن  اإىل  عبدالرحيم 

ب���ني تقنيات   ال��ت��ك��ام��ل  وم���ن خ���الل 
ومراقبة  لتتبع  امل�ستخدمة   IOT
�سيتم  االآل��ة،  تعلم  واأنظمة  املركبات 
ب��ي��ان��ات وم��ع��ل��وم��ات مواقع  اإر����س���ال 
امل��رك��ب��ات ع��رب ن��ظ��ام امل��راق��ب��ة احلية 
التفاعلية  اخلرائط  على  واإ�سقاطها 
خمرجات  م��ع  رب��ط��ه��ا  �سيتم  وال��ت��ي 
ال�سيانة  ع��م��ل��ي��ات  اإدارة  اأن���ظ���م���ة 
الإنتاج  اال�سطناعي  الذكاء  واأنظمة 
التحول  يف  ت�����س��ه��م  خ�����وارزم�����ي�����ات 
م�����ن من�������وذج ال�������س���ي���ان���ة ال�����دوري�����ة 
امل�سبق  التنبوؤ  منوذج  اإىل  للمركبات 
 Predictive ال�سيانة  لعمليات 

.Maintenance
ومن االأنظمة احلديثة التي تطبقها 
م����وا�����س����الت االإم������������ارات يف جم���ال 
وامل�ستخدمة   ،VR تقنية  التدريب 
يف م���ع���ه���د م����وا�����س����الت االإم����������ارات 
تهيئة  خ��الل��ه��ا  م��ن  وي��ت��م  لل�سياقة 
امل���رك���ب���ة يف عامل  ل���ق���ي���ادة  امل����ت����درب 
الظروف  ف��ي��ه  ت��خ��ت��ل��ف  اف���رتا����س���ي 
قد  التي  الطريق  اجلوية ومفاجاآت 
واإك�سابه  فعله  ردة  الختبار  تواجهه 
يف  وت�سهم  معها،  التعامل  م��ه��ارات 
درجات  اأق�سى  بتحقيق  ذات��ه  الوقت 
املتدربني  لكافة  واالأم����ان  ال�سالمة 
ع���رب احل���د م���ن ن�����س��ب��ة احل�����وادث يف 

الواقع.

دي����ب����و  امل��������دع��������و  /  ف�����ق�����د 
الهند     ، ت��وم��ا���ص  ت��وم��ا���ص 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1935614T( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0564648191

فقدان جواز �شفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ب����ري����ن����دا 
ن���اب���وك���ال���و   ، م������واجن������وزى 
اوغ����������ن����������دا   اجل���ن�������س���ي���ة   ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )00121333A(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0506123823

فقدان جواز �شفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ م�����رمي 
اوغ�����ن�����دا     ، ن����ام����اي����وم����ب����ا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1537078B( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0506123823

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو  / زهري عبا�ص 
باك�ستان     ، ع��ب��ا���ص  حم��م��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )DQ1014262( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0558535641

فقدان جواز �شفر
حنيفه   / امل������دع������و   ف����ق����د 
ماراثودي  علوى  ماراثودى 
اجل����ن���������س����ي����ة  ال�������ه�������ن�������د   ، 
رق�������م  ��������س�������ف�������ره  ج����������������واز   
من   )M1489813(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0553156089 

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو  /  هند قي�ص ، 
 املغرب اجلن�سية جواز �سفره

 )3972451YX( رق��م 
ي����������رج����������ى مم������������ن ي����ع����ر 
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
مركز اق������رب  او   امل���غ���رب���ي���ة 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
امل�������دع�������و  / ح���ن���ان  ف����ق����د 
امل�������غ�������رب   ، ال��������ف��������احت��������ى 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية 
)SR8315370( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
اقرب  او  املغربية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ حممد خور�سيد 
بنغالدي�ص   ، ع���ب���دامل���ال���ي���ك 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)0384380(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر 
البنغالدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
ري�سناواتى  امل����دع����و/  ف���ق���د 
اندوني�سيا   ، ح���دوي���ايل  ب���ت 
 اجل���������ن�������������������س���������ي���������ة ج����������������واز
)C6133767( سفره رقم� 

ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����ر 
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغالدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة ميرتو

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1068833 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عي�سى ح�سن احمد ح�سن ال علي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حمد �ساملني عيظه �سالح العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/روز لتجارة االع�ساب 

CN قد تقدموا الينا بطلب الطبيه  رخ�سة رقم:2325860 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جابر ح�سني حممد نا�سر العبيديل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد خمي�ص خادم خمي�ص القبي�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
ت�سليح  ال�س�����ادة/�سبك�ص  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ال�سيارات الكهربائية ال�ساحنات رخ�سة رقم:1405709 
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل حممد جمينني حممد املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد جا�سم حممد عبداهلل احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون خيال ال�سعر 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:1170554 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيد ح�سن ال�سيد احمد ال�سيد حممد ال�سيد عقيل %100
تعديل وكيل خدمات

حذف �سيد ح�سن ال�سيد احمد ال�سيد حممد ال�سيد عقيل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيد حممد رفيق اال�سالم
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
�سي�ستم  �سمارت  ال�س�����ادة/حمطة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لغ�سيل ال�سيارات رخ�سة رقم:2786263 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي ح�سني روميجي دين %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة عبدالعزيز فايز مفتاح حمدان احلمداين
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف هادف خليفه عبيد حممد الفار�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/برجر جوينت

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2641183 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حم�سن �سالح حم�سن عبيد العريفي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل م�سعد علي حممد الواحدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/عيادة اورا ا�سثتك�ص 

لالمرا�ص اجللدية والتنا�سلية ذ.م.م 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2481391 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد امري �سيد �سيد ابراهيم %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف يا�سمني مهيمن حممد عدنان ال�سماع

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة االنتعا�ص 

CN االوتوماتيكية رخ�سة رقم:2562545 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالرحمن �سامل �سالح عبداهلل �سمالن %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد �سالح حممد الها�سمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

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

ال�ساعر للمقاوالت العامة واعمال الديكور
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1133387 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد عبداهلل علي حممد ال�سمري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان را�سد خمي�ص �سويلم العلوي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ات�ص دي 

CN العمال الرخام والبالط  رخ�سة رقم:1131755 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد �سلطان علي حممد الكندي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عامر �سلطان علي حممد الكندي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جلوري �ستون ملواد البناء

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2209130 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سامل على حممد هزار العامرى من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سامل على حممد هزار العامرى من 100 % اإىل %51
STEP EIGHTH تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اخلطوة الثامنة

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ جلوري �ستون ملواد البناء
GLORY STONE BUILDING MATERIALS

اإىل/ جلوري �ستون ملواد البناء ذ.م.م
GLORY STONE BUILDING MATERIALS L.L.C 

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

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

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اليف كلرز للهدايا

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1191055 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ابوبكر ح�سني احمد حممد ال�ساطرى %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ها�سم عمر حممد بن ال�سيخ الها�سمي من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / ها�سم عمر حممد بن ال�سيخ الها�سمي من 100 % اإىل %50
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 6*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ اليف كلرز للهدايا

LIFE COLORS GIFTS
اإىل / فنيكا للزهور ذ.م.م

  VINCA FLOWERS L.L.C 
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
النجارة  العمال  ال�سحراء  جنمة  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب واحلدادة امل�سلحة رخ�سة رقم:1134601 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نور اهلل خان احمد كل %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد خلفان را�سد غليطه القمزى من وكيل خدمات اإىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد خلفان را�سد غليطه القمزى من 0% اإىل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / زر وىل نور وىل من مالك اإىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء / زر وىل نور وىل من 100 % اإىل %24

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة جنمة ال�سحراء الأعمال النجارة واحلدادة امل�سلحة
 DESERT STAR CARPENTARY & STEEL WORKS EST 

اإىل/ جنمة ال�سحراء لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة ذ.م.م
DESERT STAR USED AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات 4530003
تعديل ن�ساط / حذف اأعمال حديد الت�سليح 4390005

تعديل ن�ساط / حذف اأعمال النجارة امل�سلحة 4390004
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ايفل العمال االملنيوم

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2089919 
تعديل �سكل قانوين /من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ايفل العمال االملنيوم
EIFFEL ALUMINIUM WORKS

 اإىل/ ايفل الأعمال االأملنيوم - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
EIFFEL ALUMINUM WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كورنر �ستون الدارة العقارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1069508 
تعديل مدير / اإ�سافة حممد جميل ا�سماعيل الرحمى

 CORNER STONE تعديل ن�سب ال�سركاء / كورنر �ستون لال�ستثمار ذ.م.م
INVESTMENTS L.L.C من 98% اإىل%50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
MJR HOLDINGS LIMITED اإ�سافة ام جي ار القاب�سة املحدودة 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف ا�سماعيل حممود جميل ا�سماعيل الرحمى

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

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

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون جليرت اند �ساين لل�سيدات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2618527 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة هدى بن اخى %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حيدر �سالح احمد على امل�سعبى %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف غنى على �سعيدى

تعديل وكيل خدمات / حذف �سهيل مطر ح�سن على
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من /�سالون جليرت اند �ساين لل�سيدات

GLITTER AND SHINE LADIES SALON
 اإىل/ �سالون جليرت اند �ساين لل�سيدات ذ.م.م

GLITTER AND SHINE LADIES SALON LLC 
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
كافيه  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2452362:ويلريز رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ امليم 2 

 CN 2843500:للعطور واالك�س�سوارات رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
تات�ص  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2621884:وود ملواد البناء رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
املهند�ص  ال�س�����ادة/مكتب  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اال�ست�ساري/ حممود احمد حممود- فرع
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:1109925 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ه�سام علي احمد حممد القط %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممود احمد حممود احمد

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

»م�ست�سفى  االأط��ب��اء يف  جنح فريق من 
الدكتور  ب��ق��ي��ادة  ب��ال�����س��ارق��ة«  اجل��ام��ع��ة 
حممد زايد، ا�ست�ساري جراحة اأمرا�ص 
والتوليد  الن�سائية  واالأورام  ال��ن�����س��اء 
عملية  ب����اإج����راء  امل���ن���اظ���ري،  وج����راح����ة 
ال�ستئ�سال  اخل��ط��ورة  عالية  جراحية 
كيلوجرام من رحم   6 يزن  ورم حميد 
م��ري�����س��ة ���س��اب��ة ت��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 28 
عاماً. واأجريت العملية على الفور بعد 
نتيجة  امل�ست�سفى  اإىل  املري�سة  دخ��ول 

ال�سعور بانتفاخ �سديد يف البطن.
م�ستمر  ب��اأمل  واالنتفاخ  ال��ورم  وت�سّبب 
للمري�سة، مع ظهور اأعرا�ص م�ساحبة 
اله�سم  يف  ���س��ع��وب��ة  ع���ل���ى  ا���س��ت��م��ل��ت 
�سنوات.  ل���ع���دة  احل���رك���ة  يف  وم�����س��اك��ل 
�سابقاً  خ�����س��ع��ت  ق���د  امل��ري�����س��ة  وك���ان���ت 
ل�����س��ل�����س��ل��ة م���ن ال��ف��ح��و���ص ال��ط��ب��ي��ة يف 
االإم�����ارات،  دول����ة  يف  م�ست�سفيات  ع���دة 

اجلامعة  »م�ست�سفى  اإىل  الدخول  قبل 
الفحو�سات  اإج��راء  وعقب  بال�سارقة«. 
اأن  تبني  الالزمة،  واالإ�سعاعية  الطبية 
حالة املري�سة لي�ست ناجمة عن انتفاخ 
ورم �سخم ذي  ع��ن  واإمّن����ا  ال��ب��ط��ن،  يف 
معروف  وغري  الرحم،  يف  معقدة  كتلة 

واأظهرت  حميداً.  اأم  خبيثاً  ك��ان  ما  اإذا 
املوؤ�سرات باأّن بع�ساً من عالمات الورم 
ترّددت  اأن  وبعد  للغاية.  مرتفعة  كانت 
اجلراحة  ب��اإج��راء  امل�ست�سفيات  بع�ص 
ن���ظ���راً مل��خ��اط��ره��ا ال��ع��ال��ي��ة، ق���ام ق�سم 
»م�ست�سفى  واالأ�سعة يف  الن�ساء  اأمرا�ص 

احلالة،  بتقييم  ب��ال�����س��ارق��ة«  اجل��ام��ع��ة 
يف  ال�سخمة  الكتلة  اكت�ساف  مت  حيث 
كونها  احتمالية  ت��رج��ي��ح  م��ع  ال��رح��م، 
اأن  اح��ت��م��ال��ي��ة  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر  ح��م��ي��دة. 
يكون الورم خبيثاً ويت�سّبب با�ستئ�سال 
الطبي  الفريق  ق��ام  واملباي�ص،  الرحم 

ب��اإط��الع امل��ري�����س��ة ع��ل��ى م���دى �سعوبة 
قرار  واتخاذ  الطبي،  االإج���راء  وتعقيد 
اجل��راح��ة.  وق��ام الدكتور حممد زايد 
وف���ري���ق���ه ال��ط��ب��ي ب����اإج����راء اجل���راح���ة 
الدقيقة، حيث جنحوا با�ستئ�سال الورم 
كيلوجرام.   6 وزن���ه  بلغ  ال���ذي  الليفي 

ومن ثّم، مّت اإج��راء الفحو�ص الالزمة 
للورم ليتبني اأنه حميد. وقال الدكتور 
التنفيذي  امل��دي��ر  ع��ل��ي،  اآل  عبيد  علي 
»م�ست�سفى  اأم����ن����اء  جم��ل�����ص  وع�������س���و 
»ا�ستثمرت  ب���ال�������س���ارق���ة«:  اجل���ام���ع���ة 
امل�ست�سفى على مدى العامني املا�سيني 

الطبية يف  الكفاءات  اأف�سل  يف توظيف 
من  الدقيقة،  اجلراحية  التخ�س�سات 
اإقليمياً،  املرموقة  امل�ست�سفيات  خمتلف 
خدمات  ق���وة  م��ك��ام��ن  ت��ع��زي��ز  �سبيل  يف 
ف�����س��اًل عن  ل��دي��ن��ا،  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
عمليات  اإج��راء  على  بقدراتنا  االرتقاء 

طبية نادرة وناجحة.« واأ�ساف اآل علي: 
اجلراحة  بعد  متاماً  املري�سة  »تعافت 
وهلل احل��م��د، ومت��ّك��ن ال��ط��ب��ي��ب خالل 
العملية من اإزالة الورم دون احلاجة اإىل 
وبالتايل  واملباي�ص،  الرحم  ا�ستئ�سال 
احل����ف����اظ ع���ل���ى ال����ق����درة االإجن����اب����ي����ة. 
وب��ال��رغ��م م��ن خ��ط��ورة اجل���راح���ة، اإاّل 
وبقيادة  املتخ�س�ص،  الطبي  فريقنا  اأّن 
ال��دك��ت��ور حم��م��د زاي����د، مت��ّك��ن حتقيق 
اأف�سل النتائج املمكنة،  النجاح و�سمان 
واملعدات  ال��ع��ال��ي��ة  امل������وارد  م���ن  ب���دع���م 
الطبية املتقدمة لدينا.« ويجدر الذكر 
زاي���د يعد خبرياً  ال��دك��ت��ور حممد  ب���اأّن 
دولياً وا�ست�سارياً متخ�س�ساً يف عمليات 
مدعوماً  امل��ح��دود،  اجل��راح��ي  التدخل 
بخربة طبية وا�سعة على مدى اأكر من 
الن�ساء.  اأمرا�ص  معاجلة  يف  عاماً   30
اأكر  املهنية،  م�سريته  خالل  واأج��رى، 
10،000 عملية جراحية معقدة  من 

يف هذا املجال.

•• عجمان-وام:

خالل  اال�ستجابة  زم��ن  ملعدل  املوؤ�سرالوطني  فريق  ناق�ص 
بن  �سلطان  ال�سيخ  اللواء  �سعادة  برئا�سة  التن�سقي  اجتماعه 
عبد اهلل النعيمي قائد عام �سرطة عجمان ، مبادرات تعزيز 
ال�سرطة  ق��ي��ادات  م��ن  االأع�����س��اء  بح�سور  اال�ستجابة،  زم��ن 
ل��ل��ه��دف اال���س��رتات��ي��ج��ي ل���وزارة  ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، حتقيقاً 
�سعادة  وحتقيق  واالأم����ان،  االأم���ن  بتعزيز  املتمثل  الداخلية 

املتعاملني حول اخلدمات املقدمة.
مت خ���الل االج��ت��م��اع م��ن��اق�����س��ة امل����ب����ادرات ال��ت��ط��وي��ري��ة وفق 
الناجحة  العاملية  واخل����ربات  وامل��م��ار���س��ات  االأداء  م��وؤ���س��رات 

جماالت  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اال�ستجابة،  زم��ن  لتقليل  املطبقة 
التطوير والتنمية الواردة يف تقارير التقييم الذاتي للموؤ�سر 

الوطني لزمن اال�ستجابة.
احللول  اأف�سل  الإيجاد  املواجهة  التحديات  مناق�سة  مت  كما 
املنا�سبة، يف اإطار ال�سعي لتحقيق دولة االإمارات املركز االأول 
اال�ستجابة،  زم��ن  م��وؤ���س��ر  حتقيق  يف   2021 بحلول  ع��امل��ي��اً 
باالإ�سافة اإىل مناق�سة ا�ستمرارية توحيد اجلهود والتن�سيق 
مع كافة اجلهات كل يف موقعه واخت�سا�سه، كما اعتمد الفريق 

م�ستهدفات عام 2021 واجلهود التي تدعم حتقيقها.
عجمان  �سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  �سعادة  �سكر  االج��ت��م��اع  خ��ت��ام  ويف 
اال�ستجابة  زم����ن  مل���ع���دل  ال��وط��ن��ي  امل���وؤ����س���ر  ف���ري���ق  اأع�������س���اء 

واحل�سورعلى اجلهود املبذولة متمنياً لهم التوفيق وال�سداد 
يف اأداء مهامهم.

ح�سر االجتماع العميد د. �سامل اأحمد املزروعي نائب قائد عام 
�سرطة اأم القيوين، والعميد حممد �سعيد عبد اهلل اخلنبويل 
نائب قائد عام �سرطة راأ�ص اخليمة، والعميد حممد بن نايع 
الطنيجي نائب قائد عام �سرطة الفجرية، العميد عبد اهلل 
م.  العميد  ال�سارقة،  �سرطة  ع��ام  قائد  نائب  عامر  مباركنب 
ح�سني اأحمد احلارثي مدير االإدارة العامة للخدمات الذكية 
واالأمن الرقمي، العميد نا�سر �سليمان امل�سكري مدير اإدارة 
وعدد  اأبوظبي،  ب�سرطة  املركزية  العمليات  بقطاع  العمليات 

من �سباط القيادات ال�سرطية.

فريق املوؤ�شر الوطني يناق�س مبادرات تعزيز �شرعة زمن ال�شتجابة

اأطباء م�شت�شفى اجلامعة بال�شارقة ينجحون با�شتئ�شال ورم ليفي يزن 6 كيلوجرام من رحم مري�شة بعمر 28 عامًا

اإقامة الفجرية تد�شن 
النادي الإلكرتوين 

•• الفجرية -وام:

التنفيذي لالقامة و�سوؤون االجانب  املدير  العميد مبارك بن �سنان  د�سن 
ال��ع��ام��ة يف ق��اع��ة ال�سيخ خليفة  ل����الدارة  ال��ن��ادي االل���ك���رتوين  ب��ال��ف��ج��رية 

لالبتكار بح�سور مدراء االدارات وروؤ�ساء االق�سام.
واأ�ساد مبارك بن �سنان مبحتوى املوقع الذي يت�سمن الكثري من املعلومات 
االن�سطه  اه��م  خ��الل  م��ن  والثقافة  وامل��ع��رف��ه  ال��وع��ي  ن�سر  يف  ت�سهم  التي 
والفعاليات التي تنظم من قبل خمتلف االدارات واالق�سام وكذلك احتواءه 
على خمرجات برنامج االم��ارات للخدمة احلكومية املتميزة ونتائج نظام 

ادارة اجلودة املتميز النظام املتكامل.

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 3161/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 122.626.84 درهم )مائة واثنان 

وع�سرون الفا و�ستمائة و�ستة وع�سرون درهما و 84 فل�سا والفائدة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق يف 
2019/10/31 وحتى متام ال�سداد. الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

طالب االإعالن : مان ليفت ميدل اي�ست )�ص ذ م م(  - �سفته بالق�سية : مدعي  
وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد البحر - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- جلوبال جرين بريدج للمقاوالت - ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل االإقامة 

وقدره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ال���زام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   : االإع���الن  مو�سوع 
122.626.84 درهم )مائة واثنان وع�سرون الفا و�ستمائة و�ستة وع�سرون درهما و 84 فل�سا والفائدة التاأخريية بواقع 
ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  املدعي  ال��زام  ال�سداد.  2019/10/31 وحتى متام  اال�ستحقاق يف  تاريخ  9% من 
اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2020/10/1 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�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 977/2020/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )00. 214.136 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب االإعالن : م�سرف االإمارات االإ�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- موؤمن احمد الرفاعي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/8/12 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ  بان  املدعي عليه  بالزام  االإ�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة(  االإم��ارات  ل�سالح/ م�سرف 
بواقع  التاأخريية  والفائدة   ، درهم  و�ستة وثالثون  ومائة  الف  ع�سر  واربعة  )مائتان   )214.136.00( وق��دره 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة  بالر�سوم  املدعي عليه  والزمت   ، ال�سداد  �سنويا يف 2020/3/10 وحتى متام   %9
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�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 985/2020/315 ا�صتئناف عمايل  
احلكم  بالغاء  احلكم   : املو�سوع  يف  ثانيا  �سكال.   اال�ستئناف  قبول   : اأوال  االإ�ستئناف:  مو�سوع 
امل�ستاأنف والق�ساء جمددا برف�ص طلب ادخال امل�ستاأنف/اخل�سم املدخل يف الدعوى وبالنتيجة 
رف�ص الطلبات االخرى املق�سى بها يف مواجهته لعدم االحقية الثبوت بناء على الدفوع املبداه 
ب�سدر املذكرة اأعاله. ثالثا : الزام )امل�ستاأنف �سدهما( بالر�سوم وامل�ساريف واالتعاب عن درجتني 
التقا�سي. رابعا : املبلغ امل�ستاأنف : قدره )36133 درهم( �ستة وثالثون الفا ومائة وثالثة وثالثون 

درهما - باالإ�سافة لتذكرة العودة 2000 درهم. 
طالب االإعالن : كرم ايلي نا�سيف - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف - وميثله : ح�سن عبداهلل حممد 
تو بريكفا�ست - فرع -  : 2- بريكفا�ست  اإعالنه   املطلوب   ، : وكيل  بالق�سية  اآل علي  - �سفته  
�سفته  بالق�سية : م�ستاأنف �سده - جمهول  حمل االإقامة.  مو�سوع االإعالن : وحددت لها جل�سه 
يوم الثالثاء املوافق 2020/10/6 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�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 207/2020/5555 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/1541 امر اداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )547480 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : مهند عو�ص �سيد احمد علي - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهما : 1- واحة الهري لتجارة االعالف  2- حممود الطاهر حممد االمني 

- �سفتهما  بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل االإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع االإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )547480( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/3/5064(

املنذر : ام بي ام العقارية �ص ذ.م.م
املنذر اإليها : حممد �سهيل حممد يو�سف

املو�سوع انذار عديل بالن�سر
19/02/28000 ي�ستاأجر املنذر اإليه من املنذر  20/02/2019 اىل  مبوجب عقد اإيجار بتاريخ بداية ونهاية 
ماهو وحدة رقم ) 308 ( مبنطقة ور�سان االأوىل بناية رقم U23 باأمارة دبي. وحيث اأن مدة االيجار قد انتهت 

بالفعل و تقاع�ص امل�ستاجر عن �سداد الدفعات امل�ستحقة  و عدم القيام بتجديد العقد.
لذلك : فان املنذرة ومبوجب هذا االإنذار ينبه على املنذر اإليه ب�سرورة اخالء العني املوؤجرة و املبادرة اإىل �سداد املبالغ 
اأجرة  تاريخ االن��ذار وما ي�ستجد من  22،666.4 دره��م( خالل �سهر من   ( ف��ورا مببلغ وق��دره  امل�ستحقة بذمتكم 
وم�ساريف خدمات حتى حتى تاريخ االخالء الفعلي حتى ال ن�سطر اإىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية لتح�سيل 
كامل حقوق موكلنا، وحتميلكم جميع ما قد ين�ساأ عن ذلك من م�ساريف ور�سوم واأتعاب حماماة فوائد تاأخريية ، 
ف�سال عن املطالبة بالتعوي�ص عما اأ�سابه من اأ�سرار نتيجة تاأخركم يف ال�سداد مع احتفاظ موكلنا املنذر برفع دعوى 

اإخالء باملطالبة بكافة حقوقه القانونية االأخرى وذلك يف خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم هذا االإنذار
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اعالن بالن�صر 

 207/2020/2727 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ازاد ك�سمري للنقل - �ص ذ م م - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة روؤية ملقاوالت البناء - ذ م م  
وميثله / خليفة يو�سف حممد علي بن عمري  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)66110( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2020/5447 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/1706 اأمر اأداء 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 377655.5 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : كينال )م م ح( - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- جورموتى جيابراكا�ص - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )377655.5( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 207/2020/5765 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1953/2020 اأمر اأداء
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )82907.69 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : موؤ�س�سة برامي تك التجارية - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : 1- ايه بي جي لتجارة مواد البناء - �ص ذ م م 2-اب��و جورج جورج 
جون - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما 

التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع االإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )82907.69( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 207/2020/4985 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 273/2020 امر اأداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )447584 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

والفائدة القانونية 9% من تاريخ 2020/1/8 حتى ال�سداد التام. 
طالب االإعالن : هريا لتجارة الديزل - ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : 1- جتمل لنقل املواد بال�ساحنات )�ص ذ م م( 2-حممد م�ست علي 
�ساه - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما 

التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع االإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )447584( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  �ستبا�سر االج��راءات  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
ال�سادة مكتب عبداحلكيم بن حرز للمحاماه واال�ست�سارات القانونية املحرتمون

املو�سوع :اعالن بالن�سر يف ق�سية رقم 1297/2020 جتاري جزين عجمان 
للمدعي عليه:- خلفان �سامل �سعيد �سامل البدواوي

دعوة حل�سور اجتماع اخلربة امل�سريف
املعلن اليه للمدعى عليه : خلفان �سامل �سعيد �سامل البدواوي

يف الق�سية رقم 1297 ل�سنة 2020 جتارى جزئي عجمان
االإحتاديه  عجمان  حمكمة  قبل  من  خالف  خالد  امل�سريف  اخلبري  نحن  تكليفنا  على  بناء 
االإبتدائية املوقرة الأعمال اخلربة امل�سرفية يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الثالثاء املوافق:- 
29/09/2020 ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا لعقد االجتماع اخلربة امل�سرفية و ذلك عن 
االجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يطلب  لذا  زووم  برنامج  طريق  عن  بعد 
املذكور بالتوا�سل مع اخلبري على رقم 0504464240 مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة 

بالدعوي
اخلبري امل�صريف  / خالد خالف
رقم القيد بوزارة العدل 571 

اإجتماع خربة 
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انذار عديل بالن�صر رقم )2020/5078(

)تكليف بالوفاء(

  VSL Middle East - LLC  مقدم من املنذرة :  يف ا�س ال ميدل اي�ست - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
بوكالة املحامي /علي نقي.

TESC Contracting LLC  املنذر اإليها : تي اأي ا�س �سي للمقاوالت �س.ذ.م.م
)جمهولة حمل االإقامة(

قام املخطر )املنذرة( بعمل )اخطار قانوين( للمخطر اليه )املنذر اليها( لدي الكاتب العدل 
مبوجب حمرر رقم )2020/1/138384( 

وحيث وردت افادة املعلن 
)وهناك تبني ىل اأن ال�سركة مغلقة با�ستمرار وال توجد لوحة دالة على ا�سم ال�سركة لذلك تعذر االنذار(

بناء عليه ، فاإن املنذرة مبوجب هذا االإنذار تكلف املنذر اإليها ب�سرعة الوفاء مببلغ )1.121.826 درهم( )مليون 
ومائة وواحد وع�سرون الفا وثمامنائة و�ستة وع�سرون درهم( والفائدة القانونية عنه من تاريخ ا�ستحقاق الفاتورة 
بواقع %9 �سنويا وحتى متام ال�سداد وذلك خالل ميعاد قدره خم�سة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإعالن /االإنذار 

واال فاإن املنذرة �سوف ت�سطر اإىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية قبل املنذر اإليها.
مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى،،،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 16/2020/1784 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى :  املطالبة الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره =/ 86. 165.879 درهم مع 

الفائدة القانونية 12% �سنويا من تاريخ االإ�ستحقاق يف 2018/8/1 حتى ال�سداد التام 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  

طالب االإعالن : فندق بانوراما جراند وميثلها مديرها/ خالد حممد �ساحي �سعيد املهريي - �سفته بالق�سية 
: مدعي ، املطلوب اإعالنهم : 1- بونتون لل�سياحة وال�سفريات - �ص ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

مو�سوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/7/23 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
عليها  املدعي  بالزام  املهريي  �سعيد  �ساحي  حممد  خالد  مديرها/  وميثلها  جراند  بانوراما  ل�سالح/فندق 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره 86. 165.879  درهم مائة وخم�سة و�ستون الف وثمامنائة وت�سعة و�سبعون  بان 
درهم و�ستة وثمانون فل�ص والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ االإن��ذار احلا�سل يف 2019/10/17 وحتى 
ال�سداد التام والزمتها بامل�سروفات ومببلغ 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�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 1039/2020/16 جتاري جزئي   

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 22. 629.917 درهم 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

طالب االإعالن :  بنك دبي اال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : مدعي  
وميثله : مكاوي عو�ص املكاوي اإ�سماعيل - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- حممد احمد حممود ال�سمهوري - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/6/22 يف الدعوى املذكورة 
اأعاله ل�سالح/ بنك دبي اال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي )بنك 
دبي االإ�سالمي( مبلغ 629.917.22 درهم )�ستمائة وت�سعة وع�سرين الف وت�سعمائة و�سبعة ع�سر درهم واثني 
وع�سرين فل�ص( والزمت املدعي عليه بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة 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�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 2739/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )395.780.45 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  

طالب االإعالن : بنك راأ�ص اخليمة الوطني )�ص م ع( - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- حممد جمعه علي حممد اجلمريي - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)395.780.45 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق 2020/10/8 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�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اإنذار عديل بالن�صر

رقم ) 2020-12429 (
املنِذر:  بنك االإمارات دبي الوطني �ص م ع     

بوكالة املحامي / عبد احلكيم حبيب من�سور بن حرز.
املنَذر اإليهما : 1 - ال�سيد / ماجد اأحمد �سليمان ال�سرومى ال�سميلى– االمارات
حممد– االمارات    )جمهول حمل االإقامة( مراد  على  بدرية   / ال�سيدة   -  2

اننا ونيابة عن موكلنا نر�سل لكم هذا االإخطار القانوين لنخطركم باالآتي:
وقدره  مببلغ  ومت�سامنني  مت�ساممني  ذمتكم  يف  امل��رت���س��دة  امل��دي��ون��ي��ة  ���س��داد  ب�����س��رورة 
الف وت�سعة و�ستون درهم وواحد وثالثون  ع�سر  واأربعة  )مائتان  درهم   214.069.31
ي�ستجد من فوائد وغرامات  2020/7/28 وما  تاريخ  فل�ص فقط ال غري( وذلك حتى 

تاأخري خالل خم�سة ايام من تاريخ ار�سال االخطار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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عربي ودويل

العامة  املحكمة  اأم��ام  خ�سرت  وبعدما  ق�سائيا،  املفو�سية  اأعطته 
لالحتاد االأوروبي، ا�ستاأنفت اأمام حمكمة العدل االأوروبية.

لكن حمكمة العدل االأوروبية ق�ست باأن القواعد البيئية لالحتاد 
االأوروبي ال متنع احلكومات من تقدمي مبالغ دعم لبناء حمطات 

طاقة نووية.
واأو�سحت املحكمة يف بيان اأن “اأي دولة ع�سو متلك احلرية الكاملة 
بني  واختيارها  الطاقة  من  مواردها  ا�ستغالل  �سروط  حتديد  يف 
اأن  مينع  ال  وه��ذا  الإمداداتها،  العامة  والهيكلية  املختلفة  امل�سادر 

يكون اخليار طاقة نووية«.
وتعمل �سركة الطاقة الفرن�سية العمالقة “اإي دي اإف” وال�سينية 
“ت�ساينا جنريال نوكليري باور” يف حمطة هينكلي البالغة كلفتها 

19،6 مليار جنيه اإ�سرتليني )26 مليار دوالر، 22 مليار يورو( 
للحكومة  البعيد  امل���دى  يف  الطاقة  خلطط  اأ�سا�سية  تعد  وال��ت��ي 

الربيطانية.
وت��ري��د ل��ن��دن حت��ق��ي��ق احل��ي��اد ال��ك��رب��وين ب��ح��ل��ول ال��ع��ام 2050 
كل  يف  الكهرباء  توفري  يف  للم�ساعدة  النووية  الطاقة  با�ستخدام 

اأنحاء البالد.
القلق  يتزايد  بكني،  مع  الدبلوما�سية  التوترات  ت�ساعد  مع  لكن 
م�ساريع  يف  امل��ح��وري  ال���دور  ه��ذا  مثل  بلعب  لل�سني  ال�سماح  اإزاء 

البنية التحتية الكربى.
وخا�ست النم�سا حملة طويلة �سد الطاقة النووية عززها ا�ستفتاء 

العام 1978 لرف�ص ا�ستخدام الطاقة الذرية. 

•• بروك�شل-اأ ف ب

وافقت اأعلى حمكمة يف االحتاد االأوروب��ي على دعم من احلكومة 
ا�ستئنافا تقدمت  الربيطانية ملحطة طاقة نووية جديدة راف�سة 
االأوروبي  االحت��اد  لقواعد  الدعم خمالفا  هذا  النم�سا العتبار  به 

يف هذا املجال.
الق�سية تعود  االآن، لكن  االأوروب��ي  خرجت بريطانيا من االحت��اد 
اإىل العام 2014 عندما وافقت املفو�سية االأوروبية على م�ساعدة 
حكومية ملحطة هينكلي بوينت �سي يف جنوب غرب اإنكلرتا والتي 

من املقرر اأن تكتمل يف العام 2025.
الذي  االأخ�سر  ال�سوء  النووية  للطاقة  املناه�سة  النم�سا  وحتّدت 

ترامب يت�شل بنائبني ا�شكندنافيني ر�شحاه ل�»نوبل« »العدل الأوروبية« تقر دعم احلكومة الربيطانية ملحطة نووية 
•• اأو�شلو-اأ ف ب

ا�سكندنافيني  نائبني  م��ع  هاتفية  مكاملة  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي  الرئي�ص  اأج���رى 
ل�سكرهما على تر�سيحه جلائزة نوبل لل�سالم لعام 2021، كما اأعلن النائبان .

يف  ياكوب�سون  ماغنو�ص  الدميوقراطي  امل�سيحي  احل��زب  من  ال�سويدي  النائب  وكتب 
دونالد  الرئي�ص  ب��ي  ات�سل  حينما  ابنتي  م��ع  اال�سطبل  اإىل  طريقي  يف  “كنت  تغريدة 
التي  التغريدة  يف  النائب  واأ���س��اف  لل�سالم«.  نوبل  جلائزة  لت�سميته  و�سكرين  ترامب 
“اأجرينا حم��ادث��ة ج��ي��دة ح��ول ال�����س��الم يف ال�����س��رق االأو�سط  اأرف��ق��ه��ا ب�����س��ورة ل��رتام��ب 
النائب  اأعلن  جهته  ومن  ال�سالم«.  عمليات  يف  موفقاَ  حظاً  للرئي�ص  اأمتنى  والبلقان. 
املناه�ص  ال�سعبوي  اليميني  التقدم”  “حزب  الرنوجي كري�ستيان تيربينغ-غيدي من 
للهجرة، لفران�ص بر�ص اأي�ساً تلقيه ات�سااًل من ترامب. وقال “كان فقط من اأجل �سكري 

بدون اأن يك�سف تفا�سيل اإ�سافية عن حمتوى املحادثة. على الرت�سيح”، 

•• مانتيووك-رويرتز

ان���ت���ق���د امل����ر�����س����ح ال����دمي����وق����راط����ي 
جو  االأمريكية  الرئا�سة  النتخابات 
بايدن تعامل الرئي�ص دونالد ترامب 
مع وباء فريو�ص كورونا بينما هاجم 
يف  التجارة  يف  بايدن  �سجل  ترامب 
الوقت الذي حتتدم فيه املناف�سة بني 
االأ���س��وات يف واليات  لنيل  الرجلني 
ظل  ويف  احلا�سمة.  االأو�سط  الغرب 
اقرتاب حاالت الوفاة ب�سبب مر�ص 
يف  األ������ف   200 م����ن  كوفيد-19 
الواليات املتحدة، قال بايدن خالل 
حملته االنتخابية يف وي�سكون�سن اإن 
عندما  “مل يحرك �ساكنا”  ترامب 
ال��ذي ت�سكله  الهائل  التحدي  واج��ه 
االأزمة ال�سحية ومل يتحل بالقيادة 

الالزمة ملواجهتها.
وقال بايدن بعد اجتماعه مع عمال 
يف م�سنع لالألومنيوم يف مانيتووك 
يكن  “مل  ب�������اي  ج����ري����ن  ج����ن����وب����ي 
ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد ل���ذل���ك.. مل يحرك 
اأ�سيب  الت�سرف..  يف  ف�سل  �ساكنا.. 

بالذعر.«
ا�ستعادة  ووجه بايدن، الذي يحاول 
وي�����س��ك��ون�����س��ن م����رة اأخ�����رى ب��ع��د اأن 
انتزعها ترامب بفارق �سئيل يف عام 

2016، نداء مبا�سرا اإىل الناخبني 
الرئي�ص  دع��م��وا  ال��ذي��ن  العمال  م��ن 
 2008 ع���ام���ي  اأوب����ام����ا يف  ب������اراك 
اأ�سواتهم  اأع���ط���وا  ل��ك��ن   2012 و 

لرتامب.
وقال بايدن “احلقيقة الب�سيطة هي 
للرئا�سة  تر�سح  ت��رام��ب  دون��ال��د  اأن 
والن�ساء  الرجال  �سيمثل  اإن��ه  قائال 
ال��ب��ل��د، ومبجرد  ه���ذا  امل��ن�����س��ي��ني يف 

توليه املن�سب، ن�سيهم«.
ت���رام���ب دعم  ان��ت��ق��د  اأوه����اي����و،  ويف 
التجارة  ل�سفقات  ال�����س��اب��ق  ب��اي��دن 
الدولة  كبدت  اإنها  قال  التي  احل��رة 
وظ���ائ���ف واأ�����س����رت ب��االق��ت�����س��اد يف 

الغرب االأو�سط.
اأال يطلب جو  “يجب  وق��ال ترامب 
يتو�سل  اأن  ع��ل��ي��ه  دع��م��ك��م.  ب���اي���دن 

اإليكم طلبا للغفران«.
وانتقد دعم بايدن ال�سابق التفاقية 
ال�سمالية،  الأمريكا  احل��رة  التجارة 
باتفاقية  ا���س��ت��ب��دال��ه��ا  مت  وال����ت����ي 
وال�سراكة  ت��رام��ب،  عهد  يف  جديدة 
ان�سحب  التي  ال��ه��ادي  املحيط  ع��رب 
بعد   2017 ع���ام  يف  ت��رام��ب  منها 

توليه من�سبه.
عليكم  وك����ذب  خ��ان��ك��م  “لقد  وق����ال 
ال�سبب حان  ول��ه��ذا  اإل��ي��ك��م.  واأ���س��اء 

الوقت الإحالة جو بايدن للتقاعد«.
ومتثل خطابات املر�سحني عودة اإىل 
املو�سوعات التي هيمنت على ال�سباق 
ق��ب��ل وف����اة ق��ا���س��ي��ة امل��ح��ك��م��ة العليا 
الليربالية روث بادر جين�سربج يوم 
اإىل  الرتكيز  والتي حولت  اجلمعة، 
املعركة القادمة حول تاأكيد تر�سيح 

خليفة لها. ويتحرك ترامب ب�سرعة 
اأمل  ع��ل��ى  جين�سربج  مقعد  ل�سغل 
تعزيز االأغلبية املحافظة بواقع �ستة 
اأولوية  املحكمة، وهي  اإىل ثالثة يف 
االجتماعيني،  للمحافظني  رئي�سية 
ق��ب��ل ان��ت��خ��اب��ات ال��ث��ال��ث م��ن نوفرب 
ا�ستطالع  واأظ��ه��ر  ال��ث��اين.  ت�سرين 

ج���دي���د ل����ل����راأي اأج����رت����ه روي������رتز-
بايدن  اأن  االث���ن���ني  ي����وم  اإب�������س���و����ص 
الناخبني  ب��ني  ت��رام��ب  على  يتقدم 
وي�سكون�سن،  والي����ة  يف  امل��ح��ت��م��ل��ني 
يف ح��ني ت��ع��ادل ال��رج��الن يف والية 
من  اأخ���رى  والي���ة  وه��ي  بن�سلفانيا، 

الواليات احلا�سمة.

بايدن ينتقد اإدارة ترامب للمعركة �شد كورونا

انطالق اأعمال اجلمعِية العامة لالأمم املتحدة

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتي

   مل يكن للدميوقراطيني وجو بايدن الوقت لالحتفال 
باالأداء املطمئن لنائب الرئي�ص ال�سابق يف اأحدث “قاعة 
املدينة املتلفزة”، اذ مل تنته و�سائل االإعالم من ت�سليط 
ال�سوء على طاقته وم�سكه مللفاته حتى مت االإعالن عن 

وفاة القا�سي روث بدر جين�سبريغ.
اختفاء عمالقة يف  ترامب اىل  الرئي�ص  اأ���س��ار  ولئن     
االأغلبية  زعيم  ف��اإن  الم��ع،  وعقل  ومنا�سلة،  القانون، 
اإىل  االإ���س��ارة  اإىل  �سارع  ال�سيوخ  جمل�ص  يف  اجلمهورية 
�سيطلب  اأن��ه  موؤكدا  الرئي�ص،  من  تر�سيًحا  ينتظر  اأن��ه 

التثبيت على الفور.
وعملها  جين�سبريغ  القا�سية  ح��ي��اة  اأن  امل��وؤك��د  م��ن     
ولكن  ال�سيا�سي احلزبي،  للعب  اأطول  ي�ستحقان هدنة 
مع بقاء اأقل من �سهرين قبل انتخابات 3 نوفمرب، فاإن 
لي�ص  الأن��ه  ب�سرعة  بالتحرك  مطالبون  اجلمهوريني 
جمل�ص  يف  واالأغلبية  الرئا�سة  يخ�سروا  اأن  م�ستبعدا 
ال�سيوخ. واإذا رغبوا يف زيادة عدد ق�ساة املحكمة العليا 

االأكر حمافظة، فعليهم التحرك االآن.
   لرئي�ص الواليات املتحدة كل احلق يف الت�سرف �سريعا 
ال�سيوخ  جمل�ص  اأع�ساء  ي��زال  وال  الق�سية،  هذه  ب�ساأن 
ي�سرخ  فلماذا  �سئيلة.  باأغلبية  يتمتعون  اجلمهوريون 
اأوباما،  اإدارة  ظ��ل  يف  ب�ساطة،  بكل  ال��دمي��ق��راط��ي��ون؟ 
، وهي لي�ست بقاعدة، ملنع  اخرتع اجلمهوريون قاعدة 
اأوباما خلالفة  تر�سيح مرييك غارالند، مر�سح باراك 

اأنتونني �سكاليا املحافظ.
   جادل ميت�ص مكونيل وزم��الوؤه اجلمهوريون باأنه ال 
ميكن تعيني قا�ٍص يف العام االأخري من فرتة الرئا�سة. 
وط��ي��ل��ة ع����ام ك���ام���ل ت��ق��ري��ًب��ا، مت رف�������ص درا����س���ة ملف 

غارالند.
الت�سويت.  50 يوما من  اأق��ل من  نفاق �سارخ قبل     
وميكنني اأن اأت�سّور جيًدا اأنهم كانوا �سيت�سرفون بنف�ص 

الطريقة يف و�سع معاك�ص..
للتنديد  املتاري�ص  اإىل  الدميقراطيون  �سي�سعد  اذن   
باخلداع، ويتم ا�ستعادة البيانات والت�سريحات العديدة 
اأنف�سهم  �سيناق�سون  الذين  ال�سيوخ  جمل�ص  الأع�ساء 

االآن.    اإىل جانب الدعوة اإىل انعدام االأخالق، ما الذي 
والكثري على  القليل  الدميقراطيون؟  يفعله  اأن  ميكن 
ك��اٍف من اجلمهوريني  ك��ان هناك ع��دد  اإذا  ���س��واء.  حد 
ي��دع��م��ون امل��ر���س��ح ال��رئ��ا���س��ي، ك��م��ا ك����ان احل����ال اأثناء 
ف�سيتم  ت��رام��ب،  دون��ال��د  ع��زل  ق�سية  على  الت�سويت 

احل�سم وتقرير امل�سري.
   ومع ذلك، عرّب بع�ص الدميقراطيني عن تهديدات 
اأك���ر خ��ط��ورة م��ن ت��ل��ك ال��ت��ي ي�سري اإل��ي��ه��ا ج��و بايدن 
اأحد  ف�سيكون   ، املواقف  تطورت  واإذا  وا�سرتاتيجيية. 

اأعنف ف�سول احلرب ال�سيا�سية بني احلزبني.
تر�سيح  منع  يف  ياأملون  ال  الدميقراطيني  اأن  ومب��ا     
�سريع، فاإنهم يلوحون خل�سومهم مبا ميكن اأن ميثله 
جمل�ص  يف  واالأغ��ل��ب��ي��ة  بالرئا�سة  الدميقراطيني  ف��وز 

ال�سيوخ.
اإن��ه��م ي��ت�����س��ورون ن��ه��اي��ة العرقلة     وه���ك���ذا، ي��ق��ول��ون 
اإىل  جديدتني  والي��ت��ني  واإ���س��اف��ة  لالأقلية،  الربملانية 
وبورتوريكو  العا�سمة  )وا�سنطن  االأم��ري��ك��ي  االحت���اد 
اأع�ساء  اأرب���ع���ة  وب��ال��ت��ايل  ال��دمي��ق��راط��ي��ني،  ت��ف�����س��الن 
االإجمايل  العدد  وتعديل  ال�سيوخ(  جمل�ص  يف  اآخ��ري��ن 

لق�ساة املحكمة العليا.
التي  التغيريات  اإىل  اأخ��رى  اإ�سافة تغيريات     وميكن 
ولي�ص  اأهمية.  االأك��ر  اإب��راز  اأردت  لكنني  للتو،  ذكرتها 
التمرين  ل��ك��ن  ال��ت��ه��دي��دات،  ه���ذه  تكري�ص  م�ستحيال 
على  االأم���ر  يقت�سر  ال  اذ  باملخاطر.  حمفوًفا  �سيكون 
ك�سف الدميقراطيني عن لعبتهم ب�سرعة كبرية، ولكن 
تتم االإ�ساءة اىل نظام مت تطويره حول فكرة الت�سويات 

واحللول الو�سط.
   كلما ت�ساءلنا عما اإذا كان الو�سع �سيتدهور اأكر، اأو 
اإذا كنا نعتقد اأننا انتهينا من املفاجاآت، تتكّفل االأخبار 
يعد  مل  لرهانات  ج��دي��دة  باأمثلة  تزويدنا  مب�سوؤولية 

ممكنا التوافق حولها.
   يف الفرتة التي تف�سلنا عن الت�سويت يف 3 نوفمرب، 
هذه  ففي  الكربى.  واملبادئ  واالأخ��الق  االتيقا  لنن�سى 
الريا�سة املتطرفة لل�سيا�سة االأمريكية، ُي�سمح بجميع 

الطعنات وقد خباأ احلكام �سافرتهم.
ترجمة خرية ال�سيباين

الدميقراطيون على طريق احلرب...!

*اأ�ستاذ تاريخ، وحما�سر، ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ص يف ال�سيا�سة والتاريخ االأمريكيني

ال��ت��داب��ري اجلديدة  ت��ط��ب��ق  ول���ن 
ال��ت��ي ���س��ي��ع��ل��ن��ه��ا رئ��ي�����ص ال�����وزراء 
جون�سون  ب��وري�����ص  ال���ربي���ط���اين 
اإن��ك��ل��رتا، اإذ  اأم���ام ال��ربمل��ان اإال يف 
اإن لكل مقاطعة بريطانية احلق 
يف اتخاذ قراراتها اخلا�سة ب�ساأن 

الوباء.
ل������ك������ن، وب����ح���������س����ب احل����ك����وم����ة 
ال�����ربي�����ط�����ان�����ي�����ة، ف����ق����د حت����دث 
ج��ون�����س��ون ه��ات��ف��ي��اَ م���ع روؤ����س���اء 
وايرلندا  وويلز  ا�سكتلندا  وزراء 
على  ات���ف���ق���وا  و”قد  ال�����س��م��ال��ي��ة 
اع��ت��م��اد م��ق��ارب��ة م���وح���دة بقدر 

االإمكان، خالل االأيام املقبلة«.
اإىل  كلمة  اأي�����س��اً  جون�سون  يلقي 
االأمة �ستبث مبا�سرة، ومن املتوقع 
“ال�سبل  ع���ن  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ح��دث  اأن 
االأخ��رى ملكافحة الفريو�ص وعن 
يلعبه كل  اأن  ال��ذي ميكن  ال���دور 

فرد ملنع تف�سيه«.
ويف هذا ال�سياق، يتوقع اأن ي�سجع 
ال���ربي���ط���ان���ي���ني على  ج���ون�������س���ون 
العودة اإىل العمل عن بعد يف حال 
ذلك،  ع��ل��ى  م����دراء عملهم  واف���ق 
�سحيفة  نقلتها  معلومات  وف��ق 

و�سعتها منظمة ال�سحية العاملية 
ت�سهل و�سول الدول الفقرية على 
كوفيد-19،  �سد  حمتمل  لقاح 

بح�سب الئحة ن�سرت االثنني.
اجلزائر،  يف  مقلقاً  الو�سع  يبدو 
ح��ي��ث ت��خ��ط��ى ع����دد االإ����س���اب���ات 
األفاً   50 ب���ال���ف���ريو����ص  امل����وؤك����دة 
التي  فرن�سا  يف  وكذلك  االثنني، 
اإ�سافية  اإ���س��اب��ة  اآالف   5 �سجلت 
التي  وتون�ص  �ساعة،   24 خ��الل 
اأعدادا  ت�سجل يف االأي��ام االأخ��رية 
مع  ل��ك��ن  االإ���س��اب��ات،  يف  قيا�سية 
ال��ن��ظ��ر بفر�ص  ي��ج��ري  ذل����ك، ال 

قيود جديدة.
التون�سي  ال������وزراء  رئ��ي�����ص  وق����ال 
اإعالم  ل��و���س��ائ��ل  امل�سي�سي  ه�����س��ام 
عودة  هناك  يكون  “لن  تون�سية 
الو�سع  يف  ال�������س���ح���ّي  ل��ل��ح��ج��ر 
احل�������ايل، ه���ن���اك جم���م���وع���ة من 

اىل  م�����س��رية  تلغراف”  “ديلي 
اإغالق  اأنه �سيتعني على احلانات 
يف   22،00 ال�ساعة  عند  اأبوابها 

انكلرتا اعتبارا من اخلمي�ص.
اح�ساءات  ك�����س��ف��ت  االأث����ن����اء،  يف 
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  ع����ن  �����س����ادرة 
العاملية اأن تف�سي وباء كوفيد-19 
يت�سارع يف العامل حيث مت ت�سجيل 
عدد قيا�سي من االإ�سابات املعلنة 
خالل �سبعة اأيام االأ�سبوع املا�سي 
تراجع  واإن  م��ل��ي��ون��ني،  ن��ح��و  ب��ل��غ 

عدد الوفيات.
العاملية  ال�سحة  منظمة  واأعلنت 
يف بيانات حمّدثة ن�سرتها يف وقت 
اأن���ه مت ت�سجيل  م��ت��اأخ��ر االث��ن��ني 
و897  األ����ف����ا  و998  م���ل���ي���ون 
ب��ك��ورون��ا امل�ستجد  اإ���س��اب��ة ج��دي��د 
ح���ول ال��ع��امل يف االأ���س��ب��وع الذي 

انتهى يف 20 اأيلول/�سبتمرب.

ذلك  اأن  الدولية  الهيئة  واأف���ادت 
عن   6% ن�سبته  ارت��ف��اع��ا  مي��ّث��ل 
االأ�سبوع ال�سابق و”اأعلى عدد من 
اأ�سبوع  خالل  امل�سّجلة  االإ�سابات 

واحد منذ ظهر الوباء«.
عن  االآن  ح��ت��ى  ال����وب����اء  واأ����س���ف���ر 
يف  ���س��خ�����ص   961،500 وف�����اة 
االأول/ كانون  نهاية  منذ  العامل 

اأعدتها  ح�سيلة  وف���ق  دي�����س��م��رب، 
فران�ص بر�ص ا�ستناداً اإىل م�سادر 

ر�سمية االثنني منت�سف النهار.
31،1 مليون  اأكر من  اأح�سيت 

اإ�سابة �سفي منها 21 مليوناً.
العدد  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ت�سجل 
الناجمة  ال���وف���ي���ات  م���ن  االأك�����رب 
ال�����ع�����امل  يف  ال������ف������ريو�������ص  ع�������ن 
الثالثاء  وف������اة   199،815(
وتليها  غ(.  ت   03،00 ال�����س��اع��ة 
وفاة(،   137،272( ال��ربازي��ل 

واملك�سيك   )87882( الهند  ثم 
املتحدة  وامل��م��ل��ك��ة   )73493(

.)41759(
وق���ب���ل ن���ح���و ���س��ت��ة اأ����س���اب���ي���ع من 
االنتخابات الرئا�سية االأمريكية، 
يتوقع اأن تبلغ احل�سيلة الر�سمية 
وقت  وف���اة يف  األ���ف   200 للوباء 

قريب جداً يف الواليات املتحدة.
يومياً  املتحدة  الواليات  وت�سجل 
نحو األ��ف وف��اة، وهو اإذا ما قي�ص 
بعدد ال�سكان، يعادل اأربعة اأ�سعاف 

معدل الوفيات يف اأوروبا.
الذي  الكبري  العدد  ه��ذا  وي�سكل 
�سود  اأ�سخا�سا  خ�سو�ساً  ي�سمل 
ومن اأ�سول التينية )ميثل هوؤالء 
الوفيات ملن هم  اأك��ر من ن�سف 
دون 65 عاماً(، بالن�سبة للمر�سح 
موؤ�سر  بايدن  جو  الدميوقراطي 
ع�����دم ك����ف����اءة ال���رئ���ي�������ص دون���ال���د 

التحدي  م���ع���اجل���ة  يف  ت����رام����ب 
االأكرب يف عهده.

اأي�ساً،  ال�����س��م��ال��ي��ة  اأم����ريك����ا  يف 
اأع��ل��ن��ت ك��ي��ب��ي��ك اأن���ه���ا ت��ق��ف على 
وفق  ثانية”،  “موجة  م�����س��ارف 
العامة.  لل�سحة  الوطني  املدير 
 8 ت��ع��ّد  ال��ت��ي  وم��ق��اط��ع��ة كيبيك 
ماليني ن�سمة وهي االأكر ت�سرراً 
من الوباء يف كندا، �سجلت 586 
واحد،  يوم  خالل  جديدة  اإ�سابة 
وهو عدد غري م�سبوق منذ اأواخر 
اأن  ال�سلطات  واأعلنت  اأيار/مايو. 
�سي�سمح  الذين  االأ�سخا�ص  ع��دد 
بتجمعهم يف “القاعات امل�ستاأجرة 
واملنا�سبات  ال���ع���ب���ادة  واأم�����اك�����ن 
واالأعرا�ص”  االح����ت����ف����ال����ي����ة 
 .50 اإىل   250 م��ن  �سيخف�ص 
ال�سينية  ال��ب��ور���س��ات  اف��ت��ت��ح��ت 
على تراجع كبري الثالثاء، غداة 

االأوروبية،  للبور�سات  �سيء  ي��وم 
التي اهتزت بفعل ارتفاع اإ�سابات 
الوباء يف بع�ص الدول والعواقب 
االقت�سادية املحتملة للقيود على 

احلركة التي تفر�ص ملواجهته.
وقال ديفيد مادن حملل االأ�سواق 
ماركت”  �سي  ام  “�سي  �سركة  يف 
ال�سحية  املحن  “اإن  الربيطانية 

تعّكر املزاج العام«.
“كاك  موؤ�سر  تراجع  باري�ص،  يف 
وهي   ،3،74% ب��ن�����س��ب��ة   ”40
جل�سته االأ�سواأ منذ 11 حزيران-

خ�سر  ف���ران���ك���ف���ورت،  يف  ي���ون���ي���و. 
ويف   ،4،37% ن�سبة  “داك�ص” 
 ”100 “فوت�سي  ت��راج��ع  ل��ن��دن 

بن�سبة 3،38%،
يف االأث��ن��اء، ان�سم اأك��ر م��ن 60 
ال�سني  دون  من  لكن  غنياً،  بلداً 
اآلية  اإىل  امل���ت���ح���دة،  وال�����والي�����ات 

اتخاذها”  مّت  ال��ت��ي  االج������راءات 
�سهر  لو�سعية  “الرجوع  م�سيفا 

اآذار-مار�ص غري مطروح«.
تواجه االأرجنتني اي�ساً تداعيات 
عداً  االثنني  �سجلت  فقد  الوباء، 
الوفيات  م���ن  ج����دي����داً  ق��ي��ا���س��ي��اً 
يرفع  م���ا   ،429 ب��ل��غ  ال��ي��وم��ي��ة 
اإج���م���ايل ال��وف��ي��ات ال��ن��اج��م��ة عن 
وفق   ،13482 اإىل  فيها  الوباء 
اأكرب عدد وفيات  ال�سلطات. وهو 
يف  الوباء  انت�سار  بدء  منذ  يومي 
ال��ب��ل��د اجل���ن���وب اأم����ريك����ي، حيث 
�سارية  ال���ع���زل  ت���داب���ري  ت�����زال  ال 
امل��ف��ع��ول م��ن��ذ 20 اآذار/م����ار�����ص 
و����س���ط ت��خ��ف��ي��ف ت���دري���ج���ي لها 

ح�سب املناطق.
يف االأثناء، تفتتح اأعمال اجلمعية 
املتحدة افرتا�سياً  العامة لالأمم 
اأن  دون  ال��وب��اء  ب�سبب  ال��ث��الث��اء 
يح�سر اأي رئي�ص دولة او حكومة 

اإىل نيويورك.
و�ستكون كلماتهم م�سجلة م�سبقا 
املتحدة  االأمم  م��وق��ع  ع��رب  ت��ب��ث 
الوباء  و�سي�سكل  االأ�سبوع،  خالل 

وتداعياته مو�سوعها الرئي�سي.

بريطانيا ت�سجل اأكرب عدد وفيات بالوباء يف اأوروبا 

العامل ي�شجل عددًا قيا�شيًا اأ�شبوعيًا لإ�شابات كورونا 

•• لندن-اأ ف ب

جديدة  ــــراءات  اإج الربيطانية  احلكومة  تعلن 
اأن  يتوقع  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  تف�سي  لوقف 
باكرا  انكلرتا  يف  واملطاعم  احلانات  اإغــالق  ت�سمل 
ت�سجيل  اىل  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأ�سارت  فيما 
االأ�سبوع  خالل  بالوباء  االإ�سابات  من  قيا�سي  عدد 

املا�سي.
اأكرب  ي�سجل  الــذي  البلد  املتحدة،  اململكة  ورفعت 
عدد وفيات بالوباء يف اأوروبا، م�ستوى االإنذار الذي 
يقي�س م�سار انت�سار الوباء االثنني، وذلك مبواجهة 
تهديد موجة اإ�سابات ثانية من �ساأنها اأن ت�سفر عن 
وفاة 200 �سخ�س يف اليوم ما مل يطراأ “تغيري على 

امل�سار” املت�سل باملر�س.

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

لالأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  اأع��م��ال  تنطلق 
يتناوب  التي  ال�سنوية  دورتها  يف  املتحدة 
فيها قادة العامل على اإلقاء خطابتهم، يف 

اأزمة جائحة كوفيد- قاعة هادئة ت�ست�سيف قمة افرتا�سية تتناول 
ال�سيارات  تنت�سر يف و�سط مانهاتن مواكب  االأوىل لن  وللمرة   .19
ا�ستثنائية  انعقاد اجتماعات  ب�ساأن احتمال  التكهنات  و�ستغيب متاما 
على الهام�ص. وبدال من ذلك ُطلب من قادة الدول اإر�سال خطاباتهم 
الف�سيحة حيث  القاعة  التايل يف  امل�سجلة م�سبقا ليتم بثها االأ�سبوع 
�سمح بح�سور م�سوؤول دبلوما�سي واحد نيابة عن كل وفد، مع اإلزامه 
بو�سع كمامة. ولن يح�سر الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب الذي 
كلمة  الإلقاء  العامة،  اجلمعية  اإىل  �سخ�سيا  القمة  ب��الده  ت�ست�سيف 
تت�سمن  اأن  امل��رج��ح  غ��ري  م��ن  ال��ث��اين  ال�سف  م��ن  دبلوما�سيني  اأم���ام 
ا�سرتاتيجيته للمعركة االنتخابية التي يخو�سها يف ت�سرين الثاين-

نوفمرب للفوز بوالية رئا�سية ثانية.
من  �سخ�ص  اآالف   10 ق��راب��ة  ال��ع��ادي��ة  ال�سنوات  يف  القمة  وجت��ت��ذب 
الدول  التفكري به يف وقت فر�ست  اأم��ر ال ميكن  العامل، وهو  اأنحاء 
انت�سار فريو�ص  للحد من  اأرا�سيها  اإىل  الدخول  قيودا �سارمة على 
انعدام  ويف  �سخ�ص.  األف   950 بقرابة  اأودى  الذي  امل�ستجد  كورونا 
فر�سة عقد لقاءات وحمادثات مبا�سرة، يت�ساءل بع�ص الدبلوما�سيني 

يف االمم املتحدة عما ميكن اإجنازه. ومع ذلك مت�سي االأمم املتحدة 
قدما يف تنظيم اجتماعات تتناول موا�سيع معينة، افرتا�سية اأي�سا، 
كوفيد-19  وب��اء  مثل  رئي�سية  ق�سايا  ملناق�سة  القمة  هام�ص  على 
ال�سيا�سية يف كل من  البيئي واال�سطرابات  املناخي والتنوع  والتغري 
يف  للقادة  دراماتيكية  ملواقف  اأي�سا  �سئيلة  والفر�ص  ولبنان.  ليبيا 
خطابتهم. وحر�سا منها على جتنب حدوث اأي اأخطاء فنية، طلبت 
بالفيديو  م�سجلة  خطاباتهم  اإر�سال  ال��دول  ق��ادة  من  املتحدة  االأمم 
قبل اأربعة اأيام، ما يعني غياب اأي عفوية اأو تفاعل مع تطورات ممكنة 
الدبلوما�سي  اأ�سبوعها  املتحدة  االأمم  افتتحت  االأخ��رية.  اللحظة  يف 
دعا  افرتا�سية  قمة  يف  تاأ�سي�سها،  على  عاما   75 مب��رور  باالحتفال 
اإىل  �سخ�سيا  غوتريي�ص  اأنطونيو  للمنظمة  ال��ع��ام  االأم���ني  خاللها 
ال��دول��ي��ة. ويف م��وؤ���س��ر على م��واق��ف��ه م��ن ذلك،  التعددية  امل��زي��د م��ن 
نائب  ل�سان  على  االأمريكية  الكلمة  وج��اءت  كلمة،  ترامب  يوجه  مل 
حان  “الوقت  اإن  قال  ال��ذي  املتحدة  االأمم  لدى  االأمريكية  املندوبة 
لطرح اأ�سئلة بخ�سو�ص مكامن قوة و�سعف الهيئة«. وحتى ال�سفرية 
االأمريكية لدى االأمم املتحدة مل تكن موجودة اإذ توجهت بدال من 
ذلك اإىل وا�سنطن حيث مت االإعالن عن “عقوبات اأممية” �سد اإيران، 

بتطبيقها.  ال��دول  جميع  ترامب  طالب 
وتقول الواليات املتحدة اإنها تطبق حظرا 
على  مدته  �سارفت  االأ�سلحة  على  دوليا 
االنتهاء، لكن اأيا من الدول يف الواقع ال 
تعتقد اأن لدى وا�سنطن ال�سلطة لفر�ص 
عقوبات دولية، يف وقت تركز القوى االأوروبية على اإنقاذ اتفاق نووي 
مع اإيران مت التو�سل اإليه خالل عهد الرئي�ص ال�سابق باراك اأوباما. 
وياأتي املوقف االأمريكي املت�سدد قبيل االنتخابات الرئا�سية وبعد �سنة 
يف  م��اك��رون  اإميانويل  الفرن�سي  للرئي�ص  بالف�سل  ب��اءت  جهود  على 
نيويورك للرتتيب للقاء اأو حتى ات�سال هاتفي بني ترامب ونظريه 
االإيراين ح�سن روحاين لتخفيف التوتر. وماكرون الذي األقى كلمة 
املتحدة،  االأمم  لتاأ�سي�ص  ال�75  الذكرى  يف  الفيديو  بتقنية  م�سجلة 
عاملية.  مل�سكالت  حلول  اإيجاد  يف  الدولية  للهيئة  اأك��رب  دور  اإىل  دع��ا 
وق��ال “يف وقت يغذي الوباء اخل��وف من االن��ح��دار، وال��رواي��ة ب�ساأن 
ت��ام: يف مواجهة حال  اأم��راً بو�سوح  اأق��ول  اأن  اأري��د  العجز اجلماعي، 
الطوارئ ال�سحية والتحدي املناخي وتراجع احلقوق، يتوجب علينا، 

االآن وهنا، التحرك«.
اأن االأمم  اأنغيال مريكل من  االأملانية  امل�ست�سارة  من ناحيتها، حذرت 
املتحدة “اأجربت يف كثري من االأحيان على التخلف عن ُمثلها يف وقت 
حالت م�سالح االأف��راد، مرة بعد مرة، دون اأن يعمل هذا النظام كما 

كان مق�سودا له«.
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دعا وزير ال�سحة االإ�سباين �سكان العا�سمة اأم�ص االأول اإىل االإبقاء 
فقط على تنقالتهم واأن�سطتهم “االأ�سا�سية” لكبح انت�سار فريو�ص 
كورونا امل�ستجد، وجاء ذلك غداة بدء تنفيذ قيود �سارمة يف جزء من 
“اأو�سي جميع  الإذاع��ة حملية  اإيال  �سلفادور  وقال  منطقة مدريد. 
�سكان مدريد بتقلي�ص تنقالتهم اإىل اأق�سى حد، والتقيد بالتدابري 
على  فقط  واالإب���ق���اء  املنطقة  يف  ال�سحية  ال�سلطات  اأق��رت��ه��ا  ال��ت��ي 
املقربني”.  االأ�سخا�ص  مع  توا�سلهم  وح�سر  ال�سرورية  تنقالتهم 

و�سدد الوزير على اأن “الو�سع مقلق اأكر يف مدريد«.
وجاءت ت�سريحات وزير ال�سحة بعيد اإخ�ساع نحو مليون ن�سمة يف 
لفر�ص  جديدة  �سارمة  الإج��راءات  و�سواحيها  االإ�سبانية  العا�سمة 

قيود على تنقالتهم منذ �سباح االثنني، متتد الأ�سبوعني.
و�سار يحظر على 850 األف �سخ�ص )من بني اأكر من �ستة ماليني 
ن�سمة يف املنطقة( مغادرة اأحيائهم اإاّل الأ�سباب حمددة: الذهاب للعمل 
اأو االعتناء  الدرا�سة، زيارة طبيب، اال�ستجابة ال�ستدعاء قانوين  اأو 
باأ�سخا�ص يحتاجون رعاية. لكن، يحق لهوؤالء ال�سكان التنقل داخل 

اأحيائهم، ما يعني اأنهم غري ملزمني بالبقاء يف منازلهم.
ال�سحية،  امل�سائل  القرار يف  لها  يعود  التي  االإقليم،  وقررت حكومة 
اأو  خا�سة  جتمعات  يف  مب�ساركتهم  امل�سموح  االأ�سخا�ص  عدد  خف�ص 

عامة يف مدريد من ع�سرة اإىل �ستة.
 
 

�سلة  على  م��ون��رتي��ال  منطقة  يف  م��ن��زال  الكندية  ال�سرطة  فّت�ست   
وي�ستبه  ترامب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي  للرئي�ص  موّجهة  كانت  بر�سالة 
باأنها احتوت على مادة الري�سني ال�سامة. وتاأتي العملية التي جرت 
توقيف  مت  بعدما  ال��ف��درايل  التحقيقات  مكتب  من  طلب  على  بناء 
اإىل  املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  العبور  حت���اول  ك��ان��ت  بها  م�ستبه  ام���راأة 
امللكية. ومن  الكندية  اأف��اد م�سدر يف �سرطة اخليالة  كندا، وفق ما 
القب�ص  عند  ناريا  �سالحا  حتمل  كانت  التي  امل���راأة  متثل  اأن  املقرر 
وفّت�ست وحدة  تهما فدرالية.  لتواجه  اأمريكية  اأم��ام حمكمة  عليها 
خ��ا���س��ة ت��اب��ع��ة ل�����س��رط��ة اخل��ي��ال��ة ال��ك��ن��دي��ة امل��ل��ك��ي��ة ت�����س��م خ����رباء يف 
واملتفجرات، منزال يف  والنووية  البيولوجية  الكيميائية  التهديدات 
لونغوي، جنوب مونرتيال. ورف�ست ال�سرطة تو�سيح اإن كان املنزل 
اأُر�سلت  الري�سني  على  حتوت  ر�سائل  اأن  وك�سفت  بها  للم�ستبه  تابعا 
اإىل خم�سة عناوين اأخرى يف تك�سا�ص. واأف��ادت ال�سرطة يف مقاطعة 
اأر�سلت  الري�سني  على  احتوت  التي  املغّلفات  اأن  تك�سا�ص  يف  هيدالغو 
اأن ت�سري  وقال م�سوؤول ال�سرطة يف  اأربعة عنا�سر �سرطة، دون  اإىل 
ال��وق��ت احلايل  “ال ميكنني يف  ت��وي��رت  على  غ��وي��را  اإي���دي  هيدالغو 
االإدالء مبزيد من الت�سريحات ب�سبب وجود حتقيق فدرايل قائم” 

ب�ساأن الق�سية.

بعدما  ال�سلم،  بتهديد  واتهمتها  ب�”الرتاجع”  بكني  تايبيه  طالبت 
حترتم  كانت  لطاملا  بحرية  بحدود  االع���رتاف  �سيني  م�سوؤول  رف�ص 
م��ن ال��ط��رف��ني يف اأع��ق��اب ت��وغ��الت ق��ام��ت ب��ه��ا ب���الده م���وؤخ���را. وح�ّص 
املعايري  اإىل  “العودة  وو بكني على  التايواين جوزيف  وزير اخلارجية 
ال�سينية  اخلارجية  با�سم  متحدث  اأ�سار  بعدما  رة”  املتح�سّ الدولية 
اأن  “اإذ  ت��اي��وان  و�سط يف م�سيق  م��ا يطلق عليه خ��ط  ع��دم وج��ود  اإىل 
تايوان جزء ال يتجّزاأ من االأرا�سي ال�سينية«. وقال وو لل�سحافيني اإن 
“خط الو�سط لطاملا كان رمزا لتجّنب النزاعات الع�سكرية واملحافظة 
وت�سريح  عديدة.  ل�سنوات  تايوان  م�سيق  يف  واال�ستقرار  ال�سالم  على 
يف  واأ�ساف  ال��راه��ن«.  الو�سع  تدمري  يعادل  ال�سينية  اخلارجية  وزارة 
ال�سيني  ال�سيوعي  اإدان��ة احلزب  الدويل على  املجتمع  “اأح�ص  تغريدة 
على  االأم����ن...  تهدد  التي  واأف��ع��ال��ه  وامل�ستفزة  اخل��ط��رية  لت�سريحاته 
ال�سني الرتاجع«. وتعترب ال�سني تايوان جزءا من اأرا�سيها التي يجب 
الرغم من  االأم���ر، على  ل��زم  اإذا  بالقوة  ول��و  الرئي�سي  ال��رب  اإىل  �سمها 
اأنها حظيت بحكم ذاتي على مدى �سبعة عقود. وكّثفت بكني �سغوطها 
على اجلزيرة التي تتمتع بالدميوقراطية منذ انتخاب الرئي�سة ت�ساي 
اإنغ-وين عام 2016، والتي ترف�ص بدورها فكرة اأن تايوان جزء من 
بانتهاك  ال�سني  ت��اي��وان  اتهمت  امل��ا���س��ي،  وال��ع��ام  ال��واح��دة«.  “ال�سني 
مقاتالتها  اخرتقت  بعدما  الطرفني  بني  التاريخي  ال�سمني  االتفاق 

الأول مرة منذ �سنوات خط الو�سط الفا�سل بني الطرفني.

عوا�شم

مدريد

مونرتيال

تايبيه

الهند تخترب مقاتالت رافال الفرن�شية اجلديدة 
•• نيودلهي-اأ ف ب

اأعلن م�سوؤول يف نيودلهي لوكالة فران�ص بر�ص اأّن �سالح اجلّو الهندي اأجرى 
طلعات جتريبية ملقاتالت رافال الفرن�سية اجلديدة فوق املنطقة احلدودية 
املتنازع عليها مع ال�سني والتي �سهدت يف حزيران-يونيو ا�ستباكاً م�سلحاً 
اأيلول-�سبتمرب   10 ويف  ال��ن��ووّي��ت��ني.  اجل��ارت��ني  م��ن  ع�سكريون  فيه  قتل 
اجلاري ت�سّلم �سالح اجلو الهندي ر�سمياً خم�ص مقاتالت رافال من اأ�سل 
36 ا�سرتتها نيودلهي من باري�ص بقيمة اإجمالية بلغت 9.4 مليار دوالر، 
خل�سوم  “ر�سالة قوية”  باأنه  �سينغ  الدفاع راجناث  يف حدث و�سفه وزير 
لوكالة فران�ص  الهندي  �سالح اجلو  قال م�سوؤول كبري يف  واالثنني  ب��الده 
بر�ص طالباً عدم الك�سف عن ا�سمه اإن “طائرات رافال املقاتلة اأجرت طلعات 
الواقعة يف  املنطقة  للتعّرف على مناطق عملياتنا مبا يف ذلك يف الداخ”، 

الهيمااليا يف �سمال الهند على احلدود مع ال�سني.
ويف 15 حزيران/يونيو وقع ا�ستباك باالأيدي والع�سي واحلجارة بني جنود 
هنود واآخرين �سينيني يف الداخ ما اأدى اإىل مقتل ما ال يقّل عن 20 ع�سكرياً 
هندياً. واعرتفت ال�سني يومها ب�سقوط قتلى يف �سفوف جي�سها لكّنها مل 
حتّدد عددهم. وما هي اإال ب�سعة اأ�سابيع حتى �سهدت احلدود املتنازع عليها 
بني البلدين يف مطلع اأيلول/�سبتمرب اأول اإطالق نار منذ 45 عاماً. وياأتي 
اإعالن نيودلهي عن طلعات رافال التجريبية هذه يف وقت يعقد فيه القادة 
الع�سكريون من البلدين اجلولة االأخرية من املحادثات الرامية لتخفيف 
التوترات احلدودية. ومل يعلن امل�سوؤول الهندي متى بداأت هذه الطلعات، 
رافال  االثنني مقاتلة من طراز  �ساهد  بر�ص  فران�ص  لوكالة  لكّن م�سوراً 

حتّلق فوق ليه عا�سمة الداخ.

�شرخ غري م�شبوق بني الوليات املتحدة واأوروبا حول اإيران 

احتجاجات يف كولومبيا على عنف ال�شرطة 
•• بوغوتا-اأ ف ب

تظاهر اآالف الكولومبيني �سد ا�ستخدام ال�سرطة للقوة و�سيا�سات احلكومة، 
اإثارة وفاة رجل على اأيدي ال�سرطة احتجاجات  11 يوما على  وذلك بعد 
فيها  امل�ساركون  هتف  التي  امل�سريات  والطلبة  النقابات  وق��ادت  البالد.  يف 
ب�سعارات مناه�سة ال�ستخدام ال�سرطة القوة ما اأ�سفر عن وقوع �سدامات مع 
قوى االأمن و�سط بوغوتا، مركز احلركة االحتجاجية. واألقى املتظاهرون 
امل�سيل والقنابل  احلجارة على عنا�سر ال�سرطة الذين ردوا باإطالق الغاز 
ال�سوتية، بح�سب مرا�سل فران�ص بر�ص. وتدخلت �سرطة مكافحة ال�سغب 
لل�سيطرة على اأعمال “العنف” يف بوغوتا كما يف مدينة ميديني )�سمال 

غرب( وبا�ستو )جنوب غرب(، بح�سب قائد ال�سرطة اأو�سكار اأتيهورتوا.
بنوك  بنهب  بقيامهم  لال�ستباه  االأق���ل  على  اأ�سخا�ص  ت�سعة  توقيف  ومت 
 142 يف  ���س��ارك��وا  �سخ�ص   5600 اأن  ال�سرطة  واأف����ادت  ع��ام��ة.  ومن�ساآت 

تظاهرة لكن العدد بدا اأكرب من ذلك بقليل بحلول نهاية اأم�ص.

املهند�ص خافيري  تويف  بعدما  اال�سطرابات  اأي��ام من  بوغوتا عدة  و�سهدت 
اأوردونيز )43 عاما( يف التا�سع من اأيلول/�سبتمرب جّراء تعّر�سه لهجوم 
االإنرتنت  على  انت�سر  م�سّور  ت�سجيل  واأظ��ه��ر  �سرطة.  عن�سري  قبل  من 
ال�سرطة مب�سد�سات كهربائية  بينما �سعقه عن�سرا  االأر�ص  اأوردونيز على 
و����س���رب���اه، م���ا ت�����س��ب��ب ب��وف��ات��ه، وف���ق م��ك��ت��ب ال��ن��ائ��ب ال���ع���ام. وب��ع��د توقف 
ال�سوارع  اإىل  ال��ك��م��ام��ات  ي��وم��ا، خ��رج ط��الب و���س��ع��وا  ل�11  االح��ت��ج��اج��ات 
ال�سرطيني  بحق  االحتياطي  باحلب�ص  االث��ن��ني  حمكمة  واأم���رت  جم���ددا. 
النار  االأم��ن  ق��وات  واأطلقت  ب�سع.  ب�سكل  والقتل  بالتعذيب  اتهما  اللذين 
اأ�سفر  ما  اأوردون��ي��ز،  مقتل  اأعقبت  التي  التظاهرات  خ��الل  املحتجني  على 
عن مقتل 12 �سخ�سا. ومت فتح حتقيقات طالت عددا من عنا�سر القوى 
االأمنية. كما اأ�سيب االآالف بجروح، بينهم العديد من عنا�سر االأمن، بينما 
مت تدمري ع�سرات مراكز ال�سرطة. وجتري التظاهرات على خلفية موجة 
من املجازر التي وقعت موؤخرا اإثر النزاع بني مهربي املخدرات وال�سلطات، 

اإ�سافة اإىل االأزمة االقت�سادية الناجمة عن وباء كوفيد-19.

 باري�س تعار�س العودة اإىل 
قواعد امليزانية الأوروبية 

•• بروك�شل-اأ ف ب

اأعلن وزير الدولة الفرن�سي لل�سوؤون االأوروبية كليمان بيون يف مقابلة مع 
كانت  التي  امليزانية  اإىل قواعد �سبط  العودة  بر�ص عن معار�سته  فران�ص 

قائمة يف االحتاد االأوروبي قبل تعليقها ب�سبب اأزمة وباء كوفيد-19.
والنمو  اال�ستقرار  اإع��ادة فر�ص ميثاق”  اأن نت�سور  “ال ميكن  بيون  وق��ال 
“هل يجب فر�ص قواعد  وهو املعني بتحديد القواعد، م�سيفاً  “نف�سه”، 

للميزانية؟ بالتاأكيد. هل يجب اإعادة النظر بها؟ بالتاأكيد اأي�ساً«.
اال�ستقرار  ميثاق  قواعد  تطبيق  اآذار-م��ار���ص  يف  االأوروب���ي  االحت��اد  وعلق 
والنمو. ومن بني القواعد التي مل يعد اأع�ساء االحتاد ملزمني بها القاعدة 
%3 من اإجمايل الناجت  اأن يكون عجز امليزانية العامة دون  التي تفر�ص 

الداخلي للدول.
االنفاقات  اليورو من  االأوروبية عن مليارات  الدول  اأعلنت  التعليق،  وبعد 
وال�سركات  االقت�سادات  ودع��م  ال�سحية  االأنظمة  لدعم  تخ�س�ص  العامة 
الدول  وت��رتق��ب  كوفيد-19.  وب���اء  ت��داع��ي��ات  مبواجهة  العمل،  واأ���س��واق 
لوزراء  اجتماع  القواعد. وخالل  بتلك  العمل  اإع��ادة  بقلق موعد  االأع�ساء 
االأوروبي  املفو�ص  امتنع  اأيلول-�سبتمرب،   11 االأوروب��ي يف  االحت��اد  مالية 
العمل  اإع���ط���اء م��وع��د حم���دد الإع�����ادة  ب��اول��و جينتيلوين ع��ن  ل��الق��ت�����س��اد 

بالقواعد ال�سابقة.
واأكد كليمان بيون “ال ميكن لنا اإعادة العمل مبيثاق اال�ستقرار كما عرفناه 

�سابقاً الأن االأزمة مرت من هنا، الأننا 
يف مرحلة ينبغي علينا خاللها، اأكر 
م���ن ذي ق��ب��ل، اال���س��ت��ث��م��ار م���ن اأجل 
اإىل  خ�سو�ساً  م�سرياً  اقت�ساداتنا”، 
من  وه��ي  وال��رق��م��ي  البيئي  التحول 
اأول��وي��ات االحت��اد االأوروب���ي. واأ�ساف 
لدينا  “�سيكون  الفرن�سي  امل�����س��وؤول 
ب���ع���د اخل�������روج م����ن االأزم���������ة، ح����دود 
ق�سوى للعجز، لكن اأي�ساً املزيد من 
جداً  خمتلفاً  �سيكون  ب�سكل  الديون، 
عن العامل الذي عرفناه قبل �سنوات 

فقط يف كافة اأنحاء اأوروبا«.

رو�شيا ت�شجل 6215 اإ�شابة جديدة فنزويال وكوبا تنددان بوا�شنطن يف خطابات لالأمم املتحدة 
ب�»كورونا«و160 حالة وفاة 

•• مو�شكو-وام:

�سجلت رو�سيا 6215 اإ�سابة جديدة بفريو�ص “ كورونا “ امل�ستجد 
خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية و160حالة وفاة ما ميثل ارتفاعا يف 
عدد االإ�سابات بالفريو�ص بتجاوز احل�سيلة اليومية لعدد امل�سابني 
العمليات  واأك��د مركز  ال��ت��وايل.  ال��راب��ع على  ولليوم  اآالف حالة   6
اخلا�ص مبكافحة الفريو�ص - يف تقريره اليومي - اأنه بت�سجيل هذا 
العدد من االإ�سابات والوفيات ي�سبح اإجمايل عدد حاالت “كوفيد-
الفريو�ص  �سحايا  وح�سيلة  و115810اإ�سابات  مليونا   ”19
خالل  لل�سفاء  مري�سا   5976 متاثل  مع   ، وف��اة  حالة   19649

اليوم املا�سي، لي�سبح جمموع املتعافني 917949 �سخ�سا.

•• تل اأبيب-رويرتز

مب�ست�سفى  كورونا  ملر�سى  خم�س�ص  جناح  يف 
يف ت��ل اأب��ي��ب، ي��ه��رع االأط���ب���اء ل��ع��الج احلاالت 
زي���ادة يف االإ���س��اب��ات اجلديدة  احل��رج��ة و�سط 
اأرغمت اإ�سرائيل على فر�ص العزل العام للمرة 

الثانية.
اأن  م��ن  ال�سحة  ب��ق��ط��اع  م�����س��وؤول��ون  ويخ�سى 
االإغ��الق الذي ُفر�ص يوم اجلمعة ملدة ثالثة 
اأ�سابيع، قد ال يكون طويل االأمد اأو �سارما مبا 
فيه الكفاية الإبطاء وترية الزيادة اليومية يف 
كاهل  العبء عن  احل��االت اجلديدة وتخفيف 
ت�سل  قد  اأنها  من  يحذرون  التي  امل�ست�سفيات 

اإىل حد االإ�سغال الكامل قريبا.
و�سلت االإ�سابات اجلديدة اإىل اأعلى امل�ستويات 
وزادت عن 5000 يف اليوم الواحد بني �سكان 
اإ�سرائيل البالغ عددهم ت�سعة ماليني. وكانت 
اأع���داد االإ���س��اب��ات دخ��ل��ت يف خ��ان��ة االآح���اد بعد 

اأ���س��د �سرامة  ك���ان  ال���ذي  االأول  ال��ع��ام  ال��ع��زل 
ب�سكل ن�سبي وا�ستمر من مار�ص اآذار اإىل مايو 

اأيار.
الثانية من  املوجة  املواجهة يف  وعلى خطوط 
كوفيد-19 باإ�سرائيل، يعمل اأطباء وممر�سون 
على مدار اليوم يف م�ست�سفى اإيخيلوف، الذي 
وعددهم  ف��ي��ه،  ك��ورون��ا  مر�سى  ن�سف  ي��ع��اين 
اإىل  ويحتاجون  خطرية  م�ساعفات  من   ،60
التنف�ص ال�سناعي، ح�سبما قال متحدث با�سم 

امل�ست�سفى.
وقال جاي ت�سو�سني، مدير جناح عالج مر�سى 
يف  ب����داأ  امل�ست�سفى  اإن  اإي��خ��ي��ل��وف،  يف  ك���ورون���ا 
ا�ستقبال املر�سى من القد�ص واأحياء يف �سمال 
ا�ستيعاب  على  قدرتها  لعدم  “نظرا  اإ�سرائيل 

الزيادة يف االأعداد«.
الراأ�ص  من  اجل�سم  تغطي  واقية  مالب�ص  ويف 
اإىل القدمني، يعمل املمر�سون يف نوبات عمل 
مدة كل منها �ساعتان متنقلني يف اأنحاء اجلناح 

املزدحم لفح�ص املر�سى، الذين تف�سل بينهم 
حواجز من الزجاج واملعدن.

اإيخيلوف  با�سم  امل��ت��ح��دث  �سو�سان  اآيف  وق���ال 
االإ���س��غ��ال يف  ن�سبة  تبلغ  ال��راه��ن  ال��وق��ت  “يف 
ياأتينا  ي���وم  ك��ل  ويف  امل��ئ��ة،  يف   72 امل�ست�سفى 
املر�سى اجلدد. لي�ست لدينا طاقة  املزيد من 

كافية«.
ال�سيناريوهات”،  “اأ�سواأ  اأ�سماه  ملا  وا�ستعدادا 
اإن��ه طلب من  ق��ال وزي��ر الدفاع بيني جانت�ص 
ميداين  م�ست�سفى  الإقامة  اال�ستعداد  اجلي�ص 

لتخفيف العبء الزائد.
اإج���راءات  ت�سديد  اإىل  امل�سوؤولني  بع�ص  ودع��ا 

العزل احلالية.
ُي�سمح  ي����زال  امل���دار����ص، ال  اأغ��ل��ق��ت   ويف ح��ني 
وامل�ساركة  ل��ل��ع��م��ل  ب��ال�����س��ف��ر  ل��الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني 
واالحتجاجات،  ال�����س��غ��رية  ال��ت��ج��م��ع��������ات  يف 
اال�ستثناءات  من  كبرية  جمموعة  اإىل  اإ�سافة 

االأخرى.

وقال “تدعم فنزويال عاملا متعدد االأقطاب، ونظاما متجددا 
الدويل  القانون  يطّبق  كيف  يعرف  نظاما  املتحدة،  ل��الأمم 
املتحدة  ال��والي��ات  ان��ت��ق��ادات  مدينا  العامل”،  �سكان  ويحمي 
املتكررة ملنظمة ال�سحة العاملية لكن دون اأن ي�سمي وا�سنطن 

ب�سكل وا�سح.
منظمة  وتهديد  الإهانة  املنا�سب  الوقت  لي�ص  “هذا  واأ�ساف 
ال�سحة العاملية، االآن وقت الوقوف �سفا واحدا اإىل جانبها«.

50 دولة  اأكر من  الذي مل تعد  الرئي�ص اال�سرتاكي  وتابع 
تعرتف به اأن “العامل هزم الفا�سية قبل 75 عاما. �سينت�سر 
واالأفكار  للهيمنة  ال�����س��اع��ني  اأول���ئ���ك  اأم�����ام  جم����ددا  ال���ع���امل 

االإمربيالية و�سيكون قادرا على هزمية الفا�سية اجلديدة«.

وم���ن امل��ق��رر اأن ي��ل��ق��ي م�����ادورو االأرب���ع���اء ك��ل��م��ة اأخ����رى عرب 
العامة،  انعقاد اجلمعية  املتحدة خالل  اأمام االأمم  االإنرتنت 

التي مل ي�سارك �سخ�سيا يف ن�ساطاتها منذ العام 2018.
ب��رون��و رودري��غ��ي��ز باريا  ال��ك��وب��ي  انتقد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  كما 
االأمم  لتاأ�سي�ص  ال�75  الذكرى  “يف  قائال  املتحدة  الواليات 

املتحدة، تهدد اأكرب قوة عاملية التعددية والقانون الدويل«.
الواليات  تنتهجه  ال��ذي  الالم�سوؤول  “ال�سلوك  اأن  واأ���س��اف 

املتحدة هو اأكرب خطر يواجه ال�سلم واالأمن الدوليني«.
امل��ت��ح��دة( تنخرط يف ح��رب مع  اأن )ال��والي��ات  “يبدو  وت��اب��ع 
مدينا “احل�سار االقت�سادي والتجاري  الكوكب... و�سكانه”، 

واملايل” الذي فر�سته وا�سنطن على بالده.

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

ملكافحة  ال��ع��امل  م���ادورو  نيكوال�ص  الفنزويلي  الرئي�ص  دع��ا 
وزير  ح����ّذر  بينما  االإمربيالية”  و”االأفكار  “الهيمنة” 
وا�سنطن  ت�سكله  ال���ذي  “اخلطر”  م��ن  ال��ك��وب��ي  اخل��ارج��ي��ة 
لل�سلم الدويل، وذلك خالل اجتماع عرب االإنرتنت للجمعية 

العامة التابعة لالأمم املتحدة .
ويف خطاب �سّجل م�سبقا ندد مادورو، الذي يتهمه حمققون 
الهيمنة،  ب�”عامل  االإن�سانية،  �سد  جرائم  بارتكاب  اأمم��ي��ون 
�سفا  “الوقوف  ���س��رورة  ع��ل��ى  واأ���س��ر  االإمربيالية”  ع���امل 

واحدا” يف مواجهة وباء كوفيد-19.

بحاجة اليها مبا انهم غري قادرين على �سمان �سيا�سة 
جميعا  “يقولون  ويتابع  اأجنبية«.  او  دفاعية  اأوروب��ي��ة 
ا�ستحقاق  موعد  حتى  يوما”   43 ن�سمد  اأن  “علينا 
االنتخابات الرئا�سية االمريكية يف الثالث من ت�سرين 

الثاين-نوفمرب.
ال��دمي��وق��راط��ي جو  ف���وز  اأن يعيد  ك��ث��ريون يف  وي��اأم��ل 
التي  الدولية  املنتديات  اىل  املتحدة  ال��والي��ات  ب��اي��دن 

ابتعدت عنها و�سيعيد اللحمة اىل التحالفات الغربية.
بايدن  انتخاب  ح��ال  “يف  بونيفات�سي  با�سكال  وي��ق��ول 
املتوترة  ال��ع��الق��ات  اإ���س��الح  اول��وي��ات��ه  اإح����دى  �ستكون 

••باري�س-اأ ف ب

حت���دث ال��رغ��ب��ة االم��ريك��ي��ة ب��اإن��ه��اء االت���ف���اق النووي 
بني  م�سبوق  غ��ري  �سرخا   2015 يف  امل���ربم  االإي����راين 
الواليات املتحدة وحلفائها االأوروبيني الرئي�سيني، قد 
اأم��ده يف حال اع��ادة انتخاب الرئي�ص االأمريكي  يطول 

دونالد ترامب لوالية ثانية.
 : ال��درج��ة  ه��ذه  اىل  عميقا  ال�سرخ  يكن  مل  املا�سي  يف 
ومو�سكو  بكني  من  املدعومون  االوروبيون  اعترب  فقد 
وط���ه���ران االح����د االع�����الن االم���ريك���ي ب���اع���ادة فر�ص 

عقوبات اممية على ايران بان ال قيمة قانونية له.
�سرخ عرب االطل�سي كما ح�سل خالل  ان حدث  و�سبق 
املتحدة  ال��والي��ات  2003. لكن  ال��ع��راق مثال يف  غ��زو 

واجهت يف حينها معار�سة فرن�سا ولي�ص بريطانيا.
العالقات  معهد  م��دي��ر  بونيفات�سي  ب��ا���س��ك��ال  واع��ل��ن 
التي  االوىل  امل����رة  “انها  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
ي��ع��ار���ص فيها ال��ربي��ط��ان��ي��ون ال���والي���ات امل��ت��ح��دة حول 

مو�سوع تعتربه اخلارجية االمريكية ا�سا�سيا«.
وا�ساف ان بريطانيا بقيت على موقفها رغم “مطالب 
والهوة  التي ا�سبحت اكر احلاحا”  الواليات املتحدة 

الدائمة التي �سببها بريك�ست مع باقي اوروبا.
وموقف وا�سنطن رمى باالمم املتحدة يف ثغرة قانونية 
غري م�سبوقة يف الوقت الذي تفتتح فيه اعمال اجلمعية 

العامة ال�سنوية التي يفرت�ص بها ان تربز التعددية.
وت���واج���ه وا���س��ن��ط��ن يف امل��ل��ف االي�����راين م��ن��ذ اك���ر من 
وبرلني  وباري�ص  لندن  ت�سكلها  موحدة  جبهة  عامني 
االنت�سار  خماطر  ب�سبب  مهدد  امنها  ان  تعترب  التي 

النووي.
ب���ان تكون  ت��خ��اف  “انها ال  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  وت��وؤك��د 
االم��ريك��ي مايك  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وك��ث��ف  لوحدها” 

“بعدم  املتهمني  االأوروبيني  ب�ساأن  ت�سريحاته  بومبيو 
يف  ال��وق��وف  و”باختيار  اي���ران  حيال  �ساكن”  حتريك 

�سف اجلمهورية اال�سالمية«.
وه��ذا ال�سرخ ح��ول ملف اي��ران ال��ذي ب��ادر به الرئي�ص 
تفكك  ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف  ال��ن��ق��ط��ة  ي�سكل  ت��رام��ب  دون���ال���د 
العالقات بني الواليات املتحدة واأقدم واأقرب حلفائهم 

االوروبيني.
وم��ن��ذ ث���الث ���س��ن��وات ظ��ه��ر ال�����س��رخ يف م��ل��ف��ات اأخ���رى 
مهمة - املناخ والقد�ص عا�سمة ال�سرائيل وحلف �سمال 
املتحدة  االمم  واي�سا خالل مفاو�سات يف   - االطل�سي 

حول موا�سيع اأقل اأهمية.
الدبلوما�سيني  ���س��ف��وف  ك��ب��رية يف  م��ف��اج��اأة  اث���ار  وم���ا 
االوروب���ي���ني غ��ري امل��ع��ت��ادي��ن ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذا الت�سلط، 
ذهبت وا�سنطن اىل حد ا�ستخدام حق الفيتو او اقرتاح 
�سلوك  وه��و  روؤيتها،  لفر�ص  م�سادة  ق���رارات  م�ساريع 
غالبا ما كان يخ�س�ص حتى االآن خل�سوم االمريكيني.

بريطانيا  اأث���ارت   2018 االول/دي�����س��م��رب  ك��ان��ون  ويف 
ال  اليمن  ح��ول  ن�سا  و�سعت  ان  بعد  وا�سنطن  غ�سب 
اعادت   2019 ني�سان-ابريل  ويف   . اإي���ران  ي�ستهدف 
وا���س��ن��ط��ن ���س��ي��اغ��ة ن�����ص و���س��ع��ت��ه امل��ان��ي��ا ح���ول العنف 

اجلن�سي كان يكر اال�سارة اىل العدالة الدولية.
وال���ع���ام امل��ا���س��ي ك�����س��ف اخل��ب��ري يف جم��م��وع��ة االزم����ات 
ا�سرتاتيجية  “غياب وحدة  ان  ريت�سارد غوان  الدولية 
وال�سني  رو�سيا  االم��ن مينح  الغربيني يف جمل�ص  بني 

قناة دبلوما�سية العطاء دفع مل�ساحلها يف نيويورك«.
الدرا�سات  م��ع��ه��د  يف  اال����س���ت���اذ  ب����ادي  ب���رت���ران  وي����رى 
موقف  يف  ب��ات��وا  االوروب���ي���ني  ان  ب��اري�����ص  يف  ال�سيا�سية 

“جمود” يف امللف االيراين.
هي  االوروب����ي����ني  ل����دى  االول����وي����ة  “اأ�سا�سا  وي�����س��ي��ف 
امل��ت��ح��دة النهم  ال��والي��ات  م��ع  التحالف  على  احل��ف��اظ 

وحتى املت�سررة بني دول االحت��اد االوروب��ي والواليات 
اىل  واالوروب����ي����ون  االم��ريك��ي��ون  و�سي�سعى  امل��ت��ح��دة«. 
الواليات  دم���ج  اإع����ادة  خ���الل  م��ن  االمور”  “ت�سويب 
املتحدة يف بع�ص االتفاقات الدولية كما يقول فرن�سوا 
االأبحاث  م��وؤ���س�����س��ة  اخل���ا����ص يف  امل�����س��ت�����س��ار  ه��ي�����س��ب��ورغ 
انتخاب  اإع��ادة  ح��ال  يف  “لكن  ويو�سح  اال�سرتاتيجية. 
ذلك  ي�ستغل  ب��ان  فعلي  تهديد  ه��ن��اك  ت��رام��ب  دون��ال��د 
لك�سر ح��ل��ف ���س��م��ال االط��ل�����س��ي. وامل��ل��ف االي�����راين من 
الذرائع التي قد ي�ستخدمها لطرح ت�ساوؤالت حول دور 

الواليات املتحدة يف احللف االطل�سي«.

يف م�شت�شفى بتل اأبيب.. املخاوف تطارد العاملني ب�شبب كورونا
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العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
جبل  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1027349:الثلج لالآي�ص كرمي رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ �سمارت 

�سويز للو�ساطة التجارية
رخ�سة رقم:CN 2210611 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

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

اال�سم التجاري:اي تي بلوك لتقنية املعلومات ذ.م.م
العامة  للمقاوالت  العايل  البناء  املالك  18 وحدة  ال�سركة:�سارع  عنوان 

ذ.م.م AB1 م�سفح ال�سناعية م 41 ق 6
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1972264 

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

- تعيني ال�سادة/كودو�ص بي اأر اأ�ص حما�سبون قانونيون- فرع اأبوظبي   2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/9/17  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   1
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2055009162 تاريخ التعديل 2020/9/21
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 

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

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

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

اال�سم التجاري:افان�سي للمقاوالت العامة ذ.م.م
ذ.ذ.م  انف�ستمنت  اليت  مبنى   0  ،  1-32 م  ال�سركة:امل�سفح  عنوان 

واخرين
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1007562 

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

- تعيني ال�سادة/املقطري لتدقيق احل�سابات كم�سفي قانوين لل�سركة   2
بتاريخ:2020/7/20 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2050011856
 تاريخ التعديل 2020/9/22

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

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

اال�سم التجاري:قمة الف�ساء للمقاوالت العامة ذ.م.م
حممد  املالك   74+73 ق   2-32 م  ال�سناعية  ال�سركة:م�سفح  عنوان 

مكتوم را�سد هميله املزروعي
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1080722 

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

2 - تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات كم�سفي قانوين لل�سركة 
العمومية  قرار حم�سر اجلمعية  بناء على  وذلك  بتاريخ:2020/9/8 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2055008403
 تاريخ التعديل 2020/9/21

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

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

اال�سم التجاري:مزرعة املعتمد للدواجن ذ.م.م
عنوان ال�سركة:العجبان �سيح حرز رقم العقار 451 مزرعة �سعيد حممد عمر

CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 2440438 

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

- تعيني ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية واال�ست�سارات ال�سريبية   2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/9/13  لل�سركة  قانوين  كم�سفي  ذ.م.م 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2058002012
 تاريخ التعديل 2020/9/22

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

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

اال�سم التجاري:جمموعة العني العاملية- ق�سم التجارة العامة
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي اخلالدية �سارع زايد االول الطابق 7/6 

بناية ال�سيخ حمدان بن زايد ال نهيان )برج العني(
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1000774 

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

- تعيني ال�سادة/كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون- فرع ابوظبي   2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/9/20  لل�سركة  قانوين  كم�سفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر 

بالرقم:2056005256  تاريخ التعديل 2020/9/22
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 

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

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:ناجوز �سيكرت مام اند بيبي- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:ط 1 حمل 118 مبنى املالك جمعية ابوظبي التعاونية 

P3B ابوظبي ال�ساخمة 8 ق
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1158953 

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

2 - تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات كم�سفي قانوين لل�سركة 
بتاريخ:2020/9/21 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2055009351
 تاريخ التعديل 2020/9/22

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:جيفت مي للزهور وال�سوكوالته- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
داماك  �سركة  مبنى   0  ،1 �سم�ص  الرمي  الرمي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

للعقارات الفخمة ذ.م.م
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 2638599 

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

- تعيني ال�سادة/االحتاد للمحا�سبة واملراجعة ذ.م.م كم�سفي قانوين   2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/9/15  لل�سركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2056005915  

تاريخ التعديل 2020/9/22
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23 الأربعاء  23  �صبتمرب  2020 العدد 13044 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة اللم�سة ال�ساحرة االوتوماتيكة- 

CN قد تقدموا الينا بطلب فرع رخ�سة رقم:1035551 
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة حممد �سيف �سامل �سعيد الهنائي

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة الكورى الكوارى %100
تعديل وكيل خدمات / حذف �سيف �سامل �سعيد الهنائي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعديه �سعيد ي�سلم بن حريز
تعديل �سكل قانوين/من فرع اإىل موؤ�س�سة فردية

تعديل اإ�سم جتاري من /م�سبغة اللم�سة ال�ساحرة االوتوماتيكة- فرع
MAGIC TOUCH AUTOMATIC LAUNDRY- BRANCH

 اإىل/ م�سبغة بيال
BIELLA LAUNDRY

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 11/2020/1132 مدين جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالتظلم من القرار والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  
طالب االإعالن : �سركة ميثاق للتاأمني التكافلي - �ص م ع - فرع دبي - �سفته 
بالق�سية : مدعي.  املطلوب اإعالنه : 1- ربيع نبيل علو�ص - �سفته - بالق�سية : 
اخل�سم املدخل. مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالتظلم من القرار والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�سة 
يوم االثنني املوافق 2020/9/28 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�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 3199/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )19.246.50 الف درهم( 

)ت�سعة ع�سر الفا ومائتني و�ستة واربعون درهما و 50 فل�ص( والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا من 
تاريخ اال�ستحقاق 2019/9/29 حتى متام ال�سداد.  

طالب االإعالن : املدينة للتغليف )ذ م م( - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- مطعم ومقهى �سابوري دي بيت�سي - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره )19.246.50 الف درهم( )ت�سعة ع�سر الفا ومائتني و�ستة واربعون درهما و 50 فل�ص( والفوائد 
القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق 2019/9/29 حتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة 
مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2020/10/4 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم 
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�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  238/2019/250 بيع عقار مرهون  
مو�سوع التنفيذ : االذن بو�سع ال�سيغة التنفيذية على عقد الرهن/ احلجز التنفيذي على 
ال�سقة رقم 3302 الكائنة بالعقار امل�سمى ال�سدف 8 مبنى رقم 8 مبنطقة مر�سى دبي باإمارة 

دبي متهيدا لنزع ملكيتها واالذن بالبيع باملزاد العلني وفاء للدين امل�ستحق يف ذمة املدعي عليه 
يف حدود مبلغ الرهن البالغ مقداره 2121267.53 درهما مبوجب عقد الرهن التاأميني من 

الدرجة االوىل امل�سجل ر�سميا ل�سالح البنك املدعي. 
طالب االإعالن : م�سرف ابوظبي االإ�سالمي - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

 املطلوب اإعالنه : 1- افروزى عامل الري - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل االإقامة.
مو�سوع االإعالن :نعلنكم باأنه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية - 
املنطقة : مر�سى دبي - رقم االر�ص 172 - رقم املبنى : 8 - ا�سم املبنى : ال�سدف 8 - رقم الوحدة : 
3302 - رقم الطابق 33 - امل�ساحة : 262.66 مرت مربع وفاءا للمبلغ املطالب به )1.927.953.85( 

درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
 اعالن بالن�صر

يف ال�صتئناف رقم 387/2020/86 ا�صتئناف تظلم جتاري
مو�سوع اال�ستئناف: ا�ستئناف احلكم ال�سادر يف التظلم رقم 62 / 2020 جتاري 

و الر�سوم و امل�ساريف و االأتعاب .
طالب االإعالن : موتوروال �سوليو�سنز كريديت كومباين ذ م م �سابقا موتوروال كريديت كوربوري�سن 
�سفته بالق�سية :م�ستاأنف - املطلوب اإعالنهم : 1 - مورات هاكان اأوزان، 2 - م�سطفي داوود ماهر 
الكردي ، 3 -داوود م�سطفي داوود ماهر الكردي ، 4 - �سمري داوود ماهر الكردي ، 5 - �سامي داوود 
ماهر الكردي ، 6 - خو�سيه لوي�ص �سيريا لوبيز ، 7 - اأناتويل دي�سي ، 8- حممد �سيليهتني �سيد اهلل 
فيدوال  ، 9 - ديفيد جون�سون ، 10 -هانز بيلي�ص ،11 - ماهر داود الكردي ، 12 - جورجي دميرتوف 
قد  االإع���الن:  االإق��ام��ة. مو�سوع  �سدهم - جمهويل حمل  م�ستاأنف   : بالق�سية  �سفتهم   - جورجيف 
االأربعاء  62 /2020 تظلم جت��اري. وح��ددت لها جل�سة يوم  بالدعوى رقم  ال�سادر  ا�ستئناف احلكم 
املوافق  2020/10/14 ال�ساعة 17:30 م�ساءا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سى ح�سوركم 

اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجرى حماكمتكم غيابيا. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 60/2020/328 ا�صتئناف تنفيذ عقاري  
مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف القرار ال�سادر من حمكمة التنفيذ بدبي يف الدعوى رقم 

228/2019 تنفيذ عقاري - دبي ، بتاريخ 2020/7/14 والقا�سي من حيث منطوقة باالآتي : 
بعد االطالع على مذكرة احل�سابات يخطر االأطراف مبذكرة احل�سابات عن املراجعة. 

طالب االإعالن : ح�سني �سالح العمودي - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله : عائ�سة حممد ح�سن طاهر  - �سفته  بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة  ايه ا�ص ات�ص لال�ستثمار - �ص ذ م م - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 
�سده  جمهول حمل االإقامة.  مو�سوع االإع��الن :  وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 
2020/10/14 ال�ساعة 17.30 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 64/2020/328 ا�صتئناف تنفيذ عقاري  
مو�سوع االإ�ستئناف: )املو�سوع : الئحة ا�ستئناف( للقرار امل�ستاأنف : وهو القرار 

ال�سادر من حمكمة التنفيذ بدبي يف الدعوى رقم 228/2019 تنفيذ عقاري - دبي ، 
بتاريخ 2020/7/23 والقا�سي من حيث منطوقة باالآتي : )رف�ص(   

طالب االإعالن : ح�سني �سالح العمودي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله : عائ�سة حممد ح�سن طاهر - �سفته  بالق�سية : وكيل

 : بالق�سية  م - �سفته  م  ذ  - �ص  ات�ص لال�ستثمار  ا���ص  اي��ه  �سركة   -1 : اإعالنه  املطلوب 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سه  وح���ددت  االإق���ام���ة.  ���س��ده - جم��ه��ول حم��ل  م�ستاأنف 
2020/10/28 ال�ساعة 17.30 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2020/2994 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3559/2019 اأمر اأداء ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )63124.6 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : كا�سف رفيق حممد رفيق - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- �سفدر اقبال - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل االإقامة 

والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  االإع��الن  مو�سوع 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )63124.6( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/3/5065(

املنذر : ام بي ام العقارية �ص ذ.م.م
املنذر اليها : كرمي اأحمد جماهد فايد

املو�سوع /انذار عديل بالن�سر
مبوجب عقد اإيجار بتاريخ بداية ونهاية 10/05/2019 اىل 09/05/2020 ي�ستاأجر املنذر اإليه من املنذر ماهو 
601 ( مبنطقة الثنيه االأويل بناية النور تاور. وحيث اأنكم قد تقاع�ستم عن �سداد الدفعات امل�ستحقة  وحدة رقم ) 

وحتى تاريخ االنذار فقد تراكم يف ذمتكم مببلغ وقدره ) 10839 درهم اإماراتي(  
لذلك :-  فان املنذرة ومبوجب هذا االإنذار ينبه على املنذر اإليه ب�سرورة اخالء العني املوؤجرة و املبادرة اإىل �سداد املبالغ 
امل�ستحقة بذمتكم فورا مببلغ وقدره )10839 درهم اإماراتي( خالل �سهر من تاريخ االنذار وما ي�ستجد من اأجرة 
اإىل اتخاذ كافة االإج��راءات القانونية لتح�سيل  وم�ساريف خدمات حتى حتى تاريخ االخالء الفعلي حتى ال ن�سطر 
كامل حقوق موكلنا، وحتميلكم جميع ما قد ين�ساأ عن ذلك من م�ساريف ور�سوم واأتعاب حماماة وفوائد تاأخريية ، 
ف�سال عن املطالبة بالتعوي�ص عما اأ�سابه من اأ�سرار نتيجة تاأخركم يف ال�سداد مع احتفاظ موكلنا املنذر برفع دعوى 

اإخالء باملطالبة بكافة حقوقه القانونية االأخرى وذلك يف خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم هذا االإنذار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اعالن بالن�صر 

 174/2020/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  مريفني كامارينج �ساقويلو - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/جرين مايند للتجارة - �ص ذ م م  
وميثله / عائ�سة حممد ح�سن طاهر  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1285029( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                         يف الدعوى رقم 2016/2737 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- بر�سلونه لتجارة االدوات الكهربائية واحلديدية - 
م�سطفى  �سديق  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
اأقام  قد   - املطوع  حممد  ح�سن  عبدالرحمن   / وميثله  م  م  -ذ  واوالده 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )243841( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 3161/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 122.626.84 درهم )مائة واثنان 

وع�سرون الفا و�ستمائة و�ستة وع�سرون درهما و 84 فل�سا والفائدة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق يف 
2019/10/31 وحتى متام ال�سداد. الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

طالب االإعالن : مان ليفت ميدل اي�ست )�ص ذ م م(  - �سفته بالق�سية : مدعي  
وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد البحر -  �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- جلوبال جرين بريدج للمقاوالت - ذ م م - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل االإقامة 

وقدره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ال���زام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   : االإع���الن  مو�سوع 
122.626.84 درهم )مائة واثنان وع�سرون الفا و�ستمائة و�ستة وع�سرون درهما و 84 فل�سا والفائدة التاأخريية بواقع 
ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  املدعي  ال��زام  ال�سداد.  2019/10/31 وحتى متام  اال�ستحقاق يف  تاريخ  9% من 
اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2020/10/1  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�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
العودة ال�سيا�سية هذا العام معقدة:

اأملانيا: خالفة اأجنيال مريكل ... هذا املجهول...!
•• الفجر -ديتليف بوهل 

ترجمة خرية ال�شيباين
   من املتوقع اأن تكون العودة ال�سيا�سية يف اأملانيا هذا 
املعتاد. هذه هي  واأكرث تعقيًدا من  العام معقدة، بل 
�سبتمرب  يف  الت�سريعية  االنتخابات  قبل  عودة  اآخر 

اأو  ب�سكل  انتخابية  حملة  يف  االآن  والبلد   .2021
ربيع  يف  اإقليمية  انتخابات  اأربــع  و�ست�ساف  باآخر. 
عدم  حالة  اإىل  ويونيو(  واأبــريــل  )مــار�ــس   2021
اآخر عودة �سيا�سية  ا  اأي�سً اليقني ال�سائدة.     وهذه 
الأجنيال مريكل، التي لن ترت�سح الإعادة انتخابها عام 
2021. لذلك �سيكون هناك تغيري يف احلكومة العام 

اأن هذه �ستكون  املوؤكد  املقبل، مهما حدث. ومن �سبه 
ا اآخر عودة لهذا االئتالف احلكومي، والذي لن  اأي�سً

يتم جتديده على االأرجح.
   بجانب ذلك، ال �سيء موؤكد. ال يزال حزب االحتاد 
رئي�س  بال  امل�ست�سارة،  حزب  امل�سيحي،  الدميقراطي 
اأنغريت  امل�ستقيلة،  رئي�سته  حمل  ليحل  دعوته  تتم 

مر�سحه  ي�سبح  اأن  املحتمل  ومن  كرامب-كارينباور، 
للم�ست�سارية.

مر�سحه،  عنّي  الدميقراطي،  اال�سرتاكي  احلــزب      
اأوالف �سولتز، لكن ال نعرف  امل�ست�سارة احلايل  نائب 
لديه  كانت  اإذا  ائتالف  ت�سكيل  يف  �سريغب  من  مع 

فر�سة حًقا، وهو اأمر غري موؤكد. 

كل �سيء ممكن، كل
�سيء يبدو جمازا

  لذلك من امل�سّلي تخمني ما اإذا كان 
الدميقراطي  اال���س��رتاك��ي  احل����زب 
وح�����زب اخل�����س��ر ����س���ي���ج���روؤان على 
م��غ��ام��رة ح��ك��وم��ة ال��ي�����س��ار م��ع حزب 
الذي �ستتغري قيادته يف  “الي�سار”، 
نهاية اأكتوبر. اأو ما اإذا كانا �سي�سعيان 
احلزب  ليرباليي  مع  التحالف  اإىل 
ال����ل����ي����ربايل ال���دمي���ق���راط���ي ال����ذي 
العامة  باأمينته  للتو  رئي�سه  اأط���اح 
حكومة  م����ن  ب����وزي����ر  وا���س��ت��ب��دل��ه��ا 
حيث  االإقليمية  باالتينات  راينالند 
اأو  ب�سكل جيد،  التحالف  هذا  يعمل 
احلكم  ي��ف�����س��ل��ون  اخل�����س��ر  ك���ان  اإذا 
مبفردهم مع االحتاد الدميقراطي 
االجتماعي  االحت������اد   / امل�����س��ي��ح��ي 
امل�سيحي -�سكل اآخر من “التحالف 
اإذا جاء اخل�سر يف املرتبة  الكبري” 
�سيء  ك��ل  ممكن،  �سيء  ك��ل  الثانية. 
يبدو م�سموًحا به. ما عدا، بالطبع، 
البديل من  تركيبة ما مع حزب  يف 

اجل املانيا اليميني املتطرف.
جتد   ،2020 ����س���ب���ت���م���رب  يف     
االأحزاب ال�سيا�سية، جميع االأحزاب 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ن��ف�����س��ه��ا يف ح���ال���ة من 
العميق. �سيطرت  التذبذب والرتدد 
على  ك���ورون���ا  ف���ريو����ص  اأزم�����ة  اإدارة 
اأ�سهر،  �ستة  طيلة  ال�سيا�سي  امل�سهد 
الدميقراطي  االحت�������اد  وا����س���ت���ف���اد 
من  �سخ�سًيا  وامل�ست�سارة  امل�سيحي 
هذا يف ا�ستطالعات الراأي؛ وارتفعت 
ن���ت���ي���ج���ة االحت���������اد ال���دمي���ق���راط���ي 
االجتماعي  االحت������اد   / امل�����س��ي��ح��ي 
ب��امل��ائ��ة يف   28/27 امل�����س��ي��ح��ي م��ن 
اليوم،  باملائة   38/37 اإىل  الربيع 
للم�ست�سارة  ال��ر���س��ا  م��ع��دل  وي��ب��ل��غ 
االأملان  يريد  اأال  باملائة.   72 حالًيا 
���س��ي��ًئ��ا اأف�����س��ل م���ن اال���س��ت��م��رار مع 
القائم؟  وال��ف��ري��ق  اأجن��ي��ال م��ريك��ل 
رمب��ا... ولكن ه��ذا بال�سبط ما لن 
الدميقراطية  قادة  ويدرك  يحدث. 
يعرفون  اإنهم  جيداً،  هذا  امل�سيحية 
اأن ه��ذه االأرق����ام ال��رائ��ع��ة ل��ن تبقى 

ثابتة.
   يف ه��ذه ال��ع��ودة، يواجهون حتدي 
خ����ل����ق دي���ن���ام���ي���ك���ي���ة ج�����دي�����دة من 
اأج������ل احل����ف����اظ ع���ل���ى ت��ق��دم��ه��م يف 
االإمكان،  ق��در  ال����راأي  ا�ستطالعات 
ويحتاج  م������ن.  م�����ع  م���ع���رف���ة  دون 
امل��ن��ت��ه��ي��ة واليتها  امل�����س��ت�����س��ارة  ح���زب 
بالتاأكيد اإىل اجتاه جديد بعد ف�سل 
اأن��غ��ري��ت ك��رام��ب-ك��اري��ن��ب��اور، التي 
ب�سبب  ول��ك��ن  ف��رباي��ر.  يف  ا�ستقالت 
االحتاد  موؤمتر  يجتمع  لن  كورونا، 
يف  اإال  امل�������س���ي���ح���ي  ال����دمي����ق����راط����ي 
دي�سمرب، يف �ستوتغارت، ويف �سكل مت 
تقلي�سه ليوم واحد بداًل من ثالثة، 
دون  القيادة  انتخاب  على  ويقت�سر 
مناق�سة الربنامج؛ وكل هذا ح�سب 

الو�سع ال�سحي وقت املوؤمتر.

ثالثة مر�سحني لرئا�سة 
الدميقراطي امل�سيحي

انتخاب  ف��ق��ط م���ن  ب��ع��د ع���ام���ني     
كرئي�سة  كرامب-كارينباور  اأنغريت 
املرة  ه���ذه  دع��وت��ه��م  �سيتم  ل��ل��ح��زب، 
اأرمني  لالختيار بني ثالثة رج��ال: 
ال���س��ي��ت، وزي���ر رئ��ي�����ص والي���ة �سمال 
الراين -و�ستفاليا؛ فريدريك مريز، 
الربملانية  للكتلة  ال�سابق  الرئي�ص 
امل�سيحي  ال��دمي��ق��راط��ي  االحت����اد  ل��� 
يف  امل�سيحي  االجتماعي  االحت���اد   /
2000-2002؛  من  البوند�ستاغ 
الرئي�ص احلايل  ون��ورب��رت روجت��ن، 

ل���ل���ج���ن���ة ال�����������س�����وؤون اخل����ارج����ي����ة يف 
االختيار  و���س��ي��ك��ون  ال��ب��ون��د���س��ت��اغ. 
 15 منذ  ال�سلطة  يف  حل��زب  �سعبا 
عاما، وتهيمن عليه اأجنيال مريكل 

منذ 20 عاما.
    ال�سيد مريز، الذي ترك ال�سيا�سة 
اأط��اح��ت ب��ه اأجن��ي��ال مريكل  اأن  بعد 
الربملانية  امل��ج��م��وع��ة  رئ��ا���س��ة  م���ن 
بدعم  االآن  ي��ح��ظ��ى   ،2002 ع����ام 
دوائر  من  القريب  املحافظ،  التيار 
اأنغريت  ه���زم���ت���ه  ل���ق���د  االأع�����م�����ال. 
عامني  م��ن��ذ  ك���رام���ب-ك���اري���ن���ب���اور 
وا�ستمر يف انتقاد �سيا�سات احلكومة، 
اال ان���ه خ���الل اأزم����ة ك���ورون���ا، وجد 
ن��ف�����س��ه م��ه��م�����س��ا.  وك����ذل����ك االأم�����ر 
البيئة  وزي�����ر  ل���روجت���ن،  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ال�سابق، الذي اأقالته اأجنيال مريكل 
والذي   ،2012 ع���ام  من�سبه  م��ن 
ال�سوؤون  يف  ب��رمل��ان��ي��ة  ����س���رية  ب��ن��ى 

اخلارجية. 
روؤ�ساء  اأح���د  ه��و  ال���س��ي��ت،  ال�سيد     
اأداروا  الذين  االإقليمية  احلكومات 
وما زال��وا يديرون االأزم��ة احلالية، 
وهي اإدارة حتظى بتقدير كبري وفًقا 
ال���س��ت��ط��الع��ات ال�����راأي. وق���د ف���از يف 
االأيام االخرية باالنتخابات البلدية 
�سبتمرب.   13 ي���وم  “اقليمه”  يف 
لكنه ال يظهر يف عباءة االأوفر حظا 

ت��وري��ن��ج��ي��ا احل���ك���وم���ة.    ل��ك��ن ماذا 
الكثري  ال���وط���ن���ي؟  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
ملعار�سة  م��رت��اح��ون  ن�����س��ط��ائ��ه  م���ن 
يطمح  حني  يف  الراأ�سمايل،  النظام 
اآخرون اىل حتّمل امل�سوؤولية، منهما 
للمجموعة  امل�����س��ارك��ان  ال��زع��ي��م��ان 
ال��ربمل��ان��ي��ة دي��ت��م��ار ب��ارت�����ص واأم���رية 
اأن رئي�سي  حممد ع��ل��ي.     وات�سح 
للموؤمتر  ي���رت����س���ح���ا  ل����ن  احل�������زب 
تر�سحت  اأك��ت��وب��ر.  نهاية  يف  ال��ق��ادم 
وي�����س��ل��ر )هي�ص(  ج��ان��ني  ام����راأت����ان، 
)تورينغيا(،  ويل�سو  هينيغ  و�سوزان 
اأح���ده���م���ا، ج��ان��ني وي�����س��ل��ر، غ���ادرت 
تروت�سكية  حركة  ق�سرية  م��دة  من 
ق��ري��ب��ة م���ن احل��������زب.     ولطماأنة 
الدميقراطي؟  اال���س��رتاك��ي  احل��زب 
اليوم، يف كل االحوال، ينادي زعماء 
ي�سارية”،  “اأغلبية  ب���  “الي�سار” 
ال�سلطة.  اإىل  ال��و���س��ول  وي���ري���دون 
ورغم اأنه من غري املرجح اأن تت�سكل 
م��ث��ل ه���ذه االأغ��ل��ب��ي��ة، ف���اإن النقا�ص 

مفتوح ب�سكل جدي.

بو�سوح. وُينظر اإليه على اأنه قريب 
اأزمة  قبل  التي،  امل�ست�سارة  جًدا من 
-انتقد  التذكري  اأن  -يجب  ك��ورون��ا 
اإفراغها  اأن�������س���اره���ا  م���ن  ال���ع���دي���د 
امل�سيحي  ال���دمي���ق���راط���ي  االحت������اد 
�ستكون  ال���ن���ه���اي���ة،  يف  روح������ه.  م���ن 
ولي�ص  للمندوبني،  الف�سل  الكلمة 

ال�ستطالعات الراي.
   مب����ج����رد ات�����خ�����اذ ه������ذا ال�����ق�����رار، 
املر�سح  تعيني  م�ساألة  دائًما  �ستبقى 
لرئي�ص  ���س��ي��ك��ون  ل��ل��م�����س��ت�����س��اري��ة. 
امل�سيحي  ال���دمي���ق���راط���ي  االحت������اد 
لقيادة  ط��م��وًح��ا  ح��دي��ًث��ا،  امل��ن��ت��خ��ب 
االنتخابية  احل��م��ل��ة  ه���ذه  يف  ح��زب��ه 
يف  مريكل  اأجنيال  كر�سي  وا�ستعادة 
ال�سقيق  احل���زب  لكن  امل�ست�سارية. 
االجتماعي  االحت�������اد  ال����ب����اف����اري، 
بافاريا، �سيقول كلمته.  امل�سيحي يف 
ويف ا�ستطالعات الراأي، فاإن رئي�سه، 
بافاريا،  رئ��ي�����ص  وزي����ر  ��ا  اأي�����سً وه���و 
كاملر�سح  ي����ربز  �����س����ودر،  م���ارك���و����ص 
متقدًما  م�ست�ساًرا،  لي�سبح  املف�سل 

في�سر   / ���س��رودر  حقبة  يف  ال�سهري 
�سرودر،  للم�ست�سار  وف��ًق��ا  )عندما، 
كان احلزب اال�سرتاكي الدميقراطي 
هو “ال�سيف” واخل�سر “ النادل”(. 
ل��ك��ن��ه ال ي�����رتدد يف ال���ق���ول اإن���ن���ا ال 

نناف�ص على املركز الثاين. 
   ومن الوا�سح، اأن اخل�سر يعرّبون 
عن طموحات مل يكن اأحد ليتخيلها 
املطروح  وال���������س����وؤال  ع���ام���ني.  ق��ب��ل 
اخل�سر  ك�����ان  اإذا  ع���م���ا  ب���رل���ني  يف 
-ليحكموا  ل����ذل����ك  م�������س���ت���ع���دي���ن 
اإذا  للم�ست�سارية؟  ل��ك��ن  ب��ال��ت��اأك��ي��د، 
كان اخل�سر يهدفون حًقا اإىل املركز 
االأول، فمن حقنا انتظار تو�سيحات 

ما زالت مفقودة.
يناق�ص  “الي�سار”،  ح���زب  ح��ت��ى     
ال.  اأم  يريد احلكم  ك��ان  اإذا  ما  االآن 
يزال  ال  “االأقاليم”،  م�ستوى  على 
ه�����ذا احل������زب ال������ذي خ���ل���ف احل����زب 
جلمهورية  ال�������س���اب���ق  ال�������س���ي���وع���ي 
اأمل����ان����ي����ا ال���دمي���ق���راط���ي���ة را����س���ًخ���ا، 
خ��ا���س��ة يف ال�����س��رق ح��ي��ث ي���راأ����ص يف 

ب��ف��ارق ك��ب��ري ع��ل��ى ال���س��ي��ت... وهذا 
حتّد اآخر حلزب امل�ست�سارة.

من هم �سركاء احلزب 
اال�سرتاكي الدميقراطي؟

   احل��زب اال�سرتاكي الدميقراطي 
ال����ذي اخ���ت���ار م��ر���س��ح��ه، ه���ل ه���و يف 
اأواًل،  ه��ذا.  عن  بعيدا  ح��ال؟  اأف�سل 
ال ي�����س��ت��ف��ي��د احل������زب اال����س���رتاك���ي 
الدميقراطي، �سريك هذه احلكومة 
املحرتمة، اإال قلياًل يف ا�ستطالعات 
ال���������راأي. اإن������ه ي��ت��ح�����س��ن ف���ق���ط من 
اإىل  ال���رب���ي���ع  يف  ب���امل���ائ���ة   15/14
ر�سح  ث���م  ال���ي���وم.  ب��امل��ائ��ة   17/16
الدميقراطي  اال���س��رتاك��ي  احل����زب 
مل��ن�����س��ب امل�����س��ت�����س��اري��ة م���ن ك����ان قد 
رف�سه على راأ�ص احلزب يف دي�سمرب 
املا�سي. ولن يكون من ال�سهل القيام 

بحملة يف ظل هذه الظروف.
   �سيتعني على املر�سح اأوالف �سولتز، 
اأن يت�سالح مع الرئي�سني امل�ساركني 
الدميقراطي  اال���س��رتاك��ي  ل��ل��ح��زب 

وهزماه.  ���س��ده  حملة  �سنا  ال��ل��ذي��ن 
ل��ل��ح��زب فر�سة  ت���ك���ون  ل���ن  ل���ذل���ك 
تقدمي  م��ن  يتمكن  مل  اإذا  للنجاح 
االأغلبية.  ل���ت���اأم���ني  ح��ق��ي��ق��ي  اف����ق 
ول���ك���ن، ب���� 17 ب���امل���ائ���ة، ورمب����ا 20 
فاإما  �سعًبا.  االأم���ر  �سيكون  باملائة، 
اأن ي�سبح اخل�سر اأقوى من احلزب 
وم�سالة  الدميقراطي،  اال�سرتاكي 
لن  امل�����س��ت�����س��اري��ة  يف  ���س��ول��ت��ز  اأوالف 
عليه  �سيتعني  اأو  ذل���ك،  بعد  ت��ط��رح 
ال��ت��ف��او���ص ع��ل��ى ائ��ت��الف م��ع حزب 
و�سيكون  و”الي�سار”  اخل�������س���ر 
�سيتفاو�ص  فاإنه  واإال  للغاية.  �سعبا 
ح�����زب اخل�سر  م����ع  ائ����ت����الف  ع���ل���ى 
غاية  يف  و�سيكون   ، وال��ل��ي��ربال��ي��ني. 
اخل�سر  اإق�����ن�����اع  ه���ن���ا  ال�������س���ع���وب���ة 
باالن�سمام.    يف كل االح��وال، وفًقا 
ال���س��ت��ط��الع��ات ال�����راأي احل��ال��ي��ة، ال 
يتمتع اأي من هذين ال�سيناريوهني 
ب��اأغ��ل��ب��ي��ة... ك���ل م���ا ت��ب��ق��ى للحزب 
اال�سرتاكي الدميقراطي هو االأمل.

طموحات اخل�سر اجلديدة
اأن اخل�سر يف و�سع مريح.     يبدو 
مل ي���ع���د ال���ت���ح���ال���ف م�����ع االحت������اد 
االحتاد   / امل�سيحي  ال��دمي��ق��راط��ي 
االج��ت��م��اع��ي امل�����س��ي��ح��ي ي��خ��ي��ف اأي 
لكن  االأغلبية.  -و�سي�سكل  �سخ�ص 
روب�������رت ه���اب���ي���ك، اأح������د ال���روؤ����س���اء 
التعليق  يرف�ص  للحزب،  امل�ساركني 
ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار االئ����ت����الف. ك��م��ا اأن���ه 
مع  التحالف  عن  التحدث  يرف�ص 
الدميقراطي،  اال���س��رتاك��ي  احل���زب 
واالأخ�سر”  االأح���م���ر  “التحالف 

الليرباليون يف خطر واليمني 
املتطرف يف تراجع

ال���ل���ي���ربايل  احل��������زب  ي��������زال  ال      
املعار�سة  يف  املوجود  الدميقراطي، 
ا، يجد �سعوبة للعثور على دور  اأي�سً
كري�ستيان  رئي�سه،  اأن  بالتاأكيد  له. 
عام  البوند�ستاغ  اإىل  اأع��اده  ليندنر، 
احل����زب  ه�����ذا  غ���ي���اب  ب���ع���د   2017
ال��ل��ي��ربايل ال��ت��ق��ل��ي��دي ع��ن جمل�ص 
النواب بني 2013 و2017. حتى 
اأن  اأجنيال مريكل عر�ست عليه  اأن 
حزب  مع  حكومتها  من  ج��زًء  يكون 
اخل�سر، لكن بعد مفاو�سات طويلة 
رف�������ص، وم���ن���ذئ���ذ ي��خ��اط��ر احل���زب 
بالهبوط  الدميقراطي  ال��ل��ي��ربايل 
م��رة اأخ���رى اإىل م��ا دون ع��الم��ة 5 
باملائة، وغري متاأكد من اأنه �سيخرج 
من عنق الزجاجة. ويف كل االحوال، 

لن يح�سد الكثري من االأ�سوات.
ال�سورة  ه��ذه  ال�ستكمال  اأخ����رًيا،     
للعامل ال�سيا�سي يف برلني يف الوقت 
احلايل، حتى اليمني املتطرف، حزب 
البديل من اأجل اأملانيا، اأكرب جماعة 
عام  منذ  البوند�ستاغ  يف  معار�سة 
2017، يجد نف�سه يف اأزمة توّجه. 
املهم�سة  باأكملها،  امل��ع��ار���س��ة  فمثل 
نتائج  فاإن  اأزم��ة كورونا،  منذ بداية 
االنخفا�ص،  يف  اآخ��ذة  ا�ستطالعاته 

حتى يف الواليات ال�سرقية.
  لقد بداأ ال�سراع الداخلي لل�سيطرة 
حيث  ب�سماته،  ي��رتك  احل��زب  على 
طردت اللجنة التنفيذية موؤخرا من 
املتطرف،  التيار  ق���ادة  اأح���د  احل���زب 
مل  ق����رار  وه���و  “اجلناح”،  امل�����س��م��ى 
يف  امل�ساركني  ال��ق��ادة  بر�سا  يحظى 
املجموعة الربملانية يف البوند�ستاغ. 
اإن ال�����س��راع داخ���ل ه��ذا احل���زب بني 
من  وال��ربج��وازي  املحافظ  اليمني 
امل��ت��ط��رف املعادي  ن��اح��ي��ة، وال��ي��م��ني 
ناحية  م����ن  وال���ف���ا����س���ي  ل���الأج���ان���ب 
اأخرى، هو الذي يطفو على ال�سطح 
التعادل  االآن،  وح��ت��ى  ج��دي��د.  م��ن 

يحكم املباراة.
   ه���ذه ال���ع���ودة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة مهدت 
مريكل”  ب���ع���د  “ما  ل�����  ال����ط����ري����ق 
زالت  العام، ما  نهائيا. وحتى نهاية 
تتوىل  راأ���ص حكومة  على  امل�ست�سارة 
عبًئا  االأوروب����������ي،  االحت������اد  رئ���ا����س���ة 
ثقياًل، الأن ملفات كبرية مطروحة 

على الطاولة.
   ان ال� “ما بعد” �سيبداأ بعد ذلك 
هذه  �سيناريو  ي��زال  وال  مبا�سرة... 

املرحلة اجلديدة فارًغا.

اأرمني ال�سيت...يحظى بتقدير ولكن...اأوالف �سولتز مر�سح اال�سرتاكيني الدميقراطيني مريكل... دقت �ساعة املغادرة

روبرت هابيك... طموحات جديدة للخ�سر مريز يحظى بدعم التيار املحافظ

نوربرت روجتن... حظوظ �سعيفةكري�ستيان ليندنر... الليرباليون يبحثون عن دور

ــع  ــس و� يف  اخلـــ�ـــســـر 
مـــــريـــــح، والـــيـــمـــني 
اأزمــــة  يف  املــتــطــرف 
والليربايل  تــوجــه، 
يتعرث الدميقراطي 

ــع مــريــح،  ــس اخلــ�ــســر يف و�
والـــيـــمـــني املـــتـــطـــرف يف 
والليربايل  تــوجــه،  اأزمـــة 
ــــدميــــقــــراطــــي يــتــعــرث ال

ال�شيا�شية  ال��ع��ودة  ه��ذه   
م�����ه�����دت ال����ط����ري����ق
نهائيا مريكل«  بعد  ل�»ما   

الختيار داخل الدميقراطي امل�شيحي هذه 
املرة بني ثالثة رجال و�شيكون خيارا �شعبا 

ا اآخر عودة لهذا الئتالف   �شتكون اأي�شً
احلكومي، الذي لن يتم جتديده على الأرجح

لن تتوفر للحزب ال�شرتاكي الدميقراطي فر�شة للنجاح اإذا مل يتمكن من تقدمي اأفق حقيقي لتاأمني الأغلبية 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  �صبتمرب  2020 العدد 13044 

العدد 13044 بتاريخ 2020/9/23   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2020/2860 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/96 امر اداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )1066371.66 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : موؤ�س�سة الزبري للتجارة العامة - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه: 1- الفي�سلية للمقاوالت )�ص ذ م م( - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل االإقامة 

التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع االإعالن : قد 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1066371.66( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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عربي ودويل

•• عوا�شم-وكاالت

مي�سال  ال��ل��ب��ن��اين  ال��رئ��ي�����ص  ب�����س��ر 
اإذا مل  ع���ون ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ب���االأ����س���واأ 
تت�سكل احلكومة اجلديدة �سريعاً، 
يف اأق�������رب ل���ل���خ���روج م����ن االأزم������ة 
حكومته  رئ��ي�����ص  متهماً  احل��ال��ي��ة، 
بامل�سوؤولية  اأديب  م�سطفى  املكلف 
“ت�سكيل  ع��ن ذل��ك الإ���س��راره على 
الكتل  ا����س���ت�������س���ارة  دون  ح���ك���وم���ة 

النيابية«.
االأول  اأم�ص  العربية  ال�سحف  ويف 
الفرن�سي  ال��رئ��ي�����ص  ف��ت��ح  االث��ن��ني 
الت�ساور  خ��ط��وط  ف��ت��ح  اإمي��ان��وي��ل 
مبا�سرة مع طهران، بعد اأن و�سلت 
ال�سيعية يف  القوى  مفاو�ساته مع 

لبنان، اإىل طريق م�سدود. 

تعنت 
ال�سيعي،  الثنائي  يعرقل  لبنان  يف 
والدة  اأم������ل  وح����رك����ة  اهلل،  ح�����زب 
على  باإ�سرارهما  جديدة،  حكومة 

تويل وزارة املالية.
“العرب”  ����س���ح���ي���ف���ة  وح���������س����ب 
مراقبون  ي��ق��ول  ال��ي��وم،  اللندنية 
االأخرية  االأمريكية  العقوبات  اإن 
اأحدهما  ���س��اب��ق��ني،  وزي���ري���ن  ع��ل��ى 
الربملان  لرئي�ص  ال�سيا�سي  املعاون 
ال�سابق  امل��ال��ي��ة  ب����ري، وزي����ر  ن��ب��ي��ه 
علي ح�سن خليل، ثم على �سركتني 
مملوكتان  اإن��ه��م��ا  وا�سنطن  ق��ال��ت 
ال�سيعي  الثنائي  زادت  اهلل،  حلزب 

تعنتاً.
ب�سارة  املاروين  البطريرك  وانتقد 
الثنائي  م��ط��ل��ب  االأح�����د  ال���راع���ي 
�سفة  “باأي  م��ت�����س��ائ��اًل  ال�����س��ي��ع��ي، 
تطالب طائفة بوزارة معينة كاأنها 
ملك لها، وتعطل تاأليف احلكومة، 

حتى احل�سول على مبتغاها؟«.

مي�سال  ال��ل��ب��ن��اين  ال��رئ��ي�����ص  وب����دا 
غاية  يف  االثنني  االأول  اأم�ص  عون 
االرت��ب��اك ل��دى ت��الوة بيان عر�ص 
فيه موقفه من ت�سكيل احلكومة. 
لتبيان  م����رة  م���ن  اأك�����ر  وت���وق���ف 
طبيعة بع�ص الكلمات فيه وال�سعي 
اإىل قراءتها بالطريقة ال�سحيحة. 
منطقية  ح��ل��واًل  “طرحنا  وق���ال: 
ولكن  احلكومة  لت�سكيل  وو�سطية 
الثنائي  ال���ف���ري���ق���ان،  ي��ق��ب��ل��ه��ا  مل 
املكلف،  ورئي�ص احلكومة  ال�سيعي، 
الن�سو�ص  اإىل  ال����ع����ودة  وت���ب���ق���ى 
ال����د�����س����ت����وري����ة واح�����رتام�����ه�����ا هي 
احل���ل ال���ذي لي�ص ف��ي��ه غ��ال��ب وال 

مغلوب«.

مبادرة ماكرون 
“اجلمهورية”  ���س��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت 
الفرن�سي  الرئي�ص  اإن  اللبنانية، 
اأقنية  ا�ستخدم  ماكرون  اإميانويل 
اللبنانية،  م��ب��ادرت��ه  لينقذ  ع���دة، 
لكن  ال�سيا�سية.  النك�سة  ويتجنب 
“م�ستعّدون  قاطعاً  ج��اءه  اجل��واب 
للمقاي�سات، لكن م�سري حزب اهلل 

لي�ص قاباًل للتفاو�ص«!.
مطلعني  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة،  واأك�����دت 
يوؤكدون  امل�����س��اورات  ت��ط��ورات  على 
م�سطفى  املكلف  الرئي�ص  “انتهى 
اأدي��ب، يف كل احل��االت، �سواء اأعلن 
�سكل حكومة جديدة”  اأو  اعتذاره 
�سينهي  فذلك  الرجل  اعتذر  ف��اإذا 
ويعيد  مت��ام��اً  الفرن�سية  امل���ب���ادرة 
قبل  م���ا  “�ستاتيكو”  اإىل  ل��ب��ن��ان 
واإذا  )اآب(،  اأغ�����س��ط�����ص   4 زل�����زال 
األ�����ف ح��ك��وم��ة ج���دي���دة ت��ع��رب عن 
ر�سوخه ل�سروط الثنائي ال�سيعي، 

على حاله، ال تقدماً.. ال حكومة.. 
ال اعتذار، وال اإعالن ر�سمياً لوفاة 
املوت  ت�سارع  التي  باري�ص  م��ب��ادرة 
واأ�سافت  ال�سيا�سة”.  فرا�ص  على 
�سباحية  ج��ول��ة  “بعد  ال�سحيفة 
فرن�سية  من  امل�سادر  ت�سكيلة  على 
التي  وحريرية  ورئا�سية  و�سيعية 
اجلميع،  خ��الل��ه��ا  م���ن  ي���رتا����س���ل 
ملا فيه  التحاور  بعدما عجزوا عن 
راأت  وامل���واط���ن،  ال��وط��ن  م�سلحة 
الت�سكيل،  عملية  تقود  التي  الفئة 
روؤ����س���اء احل��ك��وم��ة ال�����س��اب��ق��ني، اأن 
يخاطبوا هذه املرة الفئات االأخرى 
وم���ن ي��ع��ن��ي��ه��م االأم�����ر ع��ل��ى ل�سان 
م�سطفى  املكلف  احلكومة  رئي�ص 
اأ�سدر بياناً ال ي�سمن  اأدي��ب، الذي 
اإن  ف��ي��ه  ق���ال  وال يغني م��ن ج���وع، 
لبنان ال ميلك ترف اإه��دار الوقت 
امل�سبوقة  غ��ري  االأزم����ات  ك��م  و�سط 
ونقدياً  م���ال���ي���اً  ب���ه���ا،  مي����ر  ال���ت���ي 

واقت�سادياً واجتماعياً و�سحياً«.
وقالت ال�سحيفة، اإن هذا “البيان 
املتمرت�سة  احلزبية  امل��واق��ف  وك��ل 
ال�سخ�سية  م�������س���احل���ه���ا  خ���ل���ف 
والطائفية البحتة لن تخرج لبنان 
من تداعيات جرمية مرفاأ بريوت، 
االأ�سرار  م��ن وط����اأة  ت��خ��ف��ف  ول���ن 
األف   180 التي حلقت باأكر من 
 300 ت����وؤوي  ول���ن  �سكنية،  وح���دة 
جنون  تخف�ص  ولن  ت�سردوا،  األ��ف 
ال���دوالر واالأ���س��ع��ار، ول��ن حت��د من 
ال��ف��ق��ر وال���ب���ط���ال���ة واجل������وع ولن 
االقت�سادية  ال���ق���ط���اع���ات  ت���ع���ايف 
بال�سلل  اأ�سيبت  التي  واخلدماتية 
ال��ت��ام، ول��ن ت��وق��ف م��وج��ة كورونا 
تخفف  ولن  بجنون،  تتف�سى  التي 

الطائفي  ال�������س���ح���ن  ح�������دة  م�����ن 
املتنقلة  االأم����ن����ي����ة  وال�����ت�����وت�����رات 
غري  والهجرة  امل�سلحة،  واالأعمال 
تدرك  فهل  البحر  عرب  ال�سرعية 
مددتها  ال���ت���ي  امل��ه��ل��ة  اأن  ف��رن�����س��ا 
لت�سكيل احلكومة، هي متديد اأمام 
ال�سلطة احلاكمة يف قتل ما تبقى 

من البالد والعباد؟«.
تدرك  “هل  ال�سحيفة  وت�ساألتت 
فرن�سا اأن وزارة املالية لي�ست جبهة 
ال��وح��ي��دة ع��ل��ى �ساحة  اال���س��ت��ب��اك 
مزروعة  جبهات  فهناك  الت�سكيل، 
الطاقة،  يف  تنفجر  وق��د  ب��االأل��غ��ام 
ال���ت���ي ل����ن ي���ت���ن���ازل ع��ن��ه��ا ج����ربان 
ب��ا���س��ي��ل، وال��داخ��ل��ي��ة، ال��ت��ي متثل 
ه��ن��ا، ملن  وال�����س��وؤال  �سنية،  رم��زي��ة 
�سيتنازل عنها �سعد احلريري الذي 
يتحدث عن املداورة ومقابل ماذا؟ 
الوزاري  البيان  �سيغة  ع��ن  وم���اذا 
املرة  ه���ذه  يلحظ  اأن  ي��ج��ب  ال���ذي 
�سيف  اأن  خا�سًة  اهلل  ح��زب  ���س��الح 
اأعناق  على  االأم��ري��ك��ي��ة  العقوبات 
القوى  ه��ذه  لكل  وكيف  اجلميع؟ 
والفاقدة  امل��ت�����س��ارع��ة  ال�سيا�سية 
لثقة  والفاقدة  بينها  ما  يف  للثقة 
والدويل  العربي  واملجتمع  النا�ص 

اأن تعمل الإنقاذ لبنان؟«.

موقع  يف  ن��ف�����س��ه  ���س��ي�����س��ع  ف����اإن����ه 
الرئي�ص ح�سان دياب نف�سه، اأي يف 
اأغ�سط�ص   4 قبل  م��ا  “�ستاتيكو” 

)اآب( اأي�ساً«.

يوم القيامة
اخلليج”  “اأخبار  ���س��ح��ي��ف��ة  ويف 
البحرينية، اأكد عبداملنعم اإبراهيم 
اأن “حزب اهلل يتم�سك باال�ستحواذ 
احلكومة  يف  امل���ال���ي���ة  وزارة  ع��ل��ى 
اجلديدة.. ل�سبب ب�سيط جداً، هو 
يتحكم هو  اأن  ك��ل ط��رف يف  رغبة 
وخمرجات  وم��دخ��الت  م�سري  يف 
وت�سهيالت  امل���ال���ي���ة،  امل�������س���اع���دات 
وقرو�ص  ال���دويل،  النقد  �سندوق 

ال��ب��ن��ك ال����دويل ال��ت��ي مي�����س��ك بها 
ماكرون  الفرن�سي  الرئي�ص  االآن 
كاجلزرة لدفع جميع االأطراف اإىل 
ت�سكيل حكومة  تنازالت يف  تقدمي 

تكنوقراط ومتخ�س�سني«.
يعني  “هذا  ع��ب��دامل��ن��ع��م  واأ����س���اف 
لبنان  يف  ال�سيا�سيني  الزعماء  اأن 
اأن ت�سخ  يريدون من وزارة املالية 
ك��ل امل�����س��اع��دات املالية ال��ق��ادم��ة يف 
ح�����س��اب��ات��ه��م ال��ب��ن��ك��ي��ة اخل��ا���س��ة يف 
اأوروبا! ويرتكون ال�سعب اللبناين 
يف جم��اع��ة وف��ق��ر وب��ط��ال��ة، والتي 
�سفينة  غ����رق  اإىل  م����وؤخ����ًرا  اأدت 
باملهاجرين اللبنانيني يف طريقهم 

املميت نحو اأوروبا«.

امل�سدر  اإي�����راين  االآخ�����ر  وب��ع�����س��ه��ا 
االأموال  �سرقة  يكمن يف  “وثانيها 
اللبنانية،  ال���دول���ة  م���ن  م��ب��ا���س��رة 
ح��ي��ث ي��ت��م حت���وي���ل االأم��������وال من 
حلزب  التابعني  ال�سيا�سيني  قبل 
الربملان  خ���الل جل���ان يف  م��ن  اهلل 
يراأ�سها احلزب ثم تنقل اإىل خارج 

لبنان«.

مبادرة على فرا�س املوت
�سحيفة  ق�����ال�����ت  ج���ه���ت���ه���ا  م������ن 
“يف اليوم ال�ساد�ص بعد  “عكاظ”، 
املهلة الفرن�سية التي انتهت يف 15 
لوالدة  اجل���اري  )اأي��ل��ول(  �سبتمرب 
احلكومة اللبنانية، ال يزال الواقع 

دولياً  تقريراً  اأن  الكاتب،  واأ�ساف 
ن�سر اأخرياً اأكد اأن زعيم حزب اهلل 
يف  جن��ح  ن�����س��راهلل  ح�سن  اللبناين 
تخ�سي�ص اأموال يف ح�سابات بنكية 
بنحو  ت��ق��در  لبنان  خ���ارج  خمتلفة 
حيث  اأم��ري��ك��ي،  دوالر  مليار   1.6
ل�سيناريو  ي�ستعد  ن�����س��راهلل  ك���ان 
اإىل  و�سي�سطر  القيامة”  “يوم 
ال��ف��رار واالخ��ت��ف��اء، وحت��وي��ل هذه 
عائلته  اإىل  امل���ال���ي���ة  احل�������س���اب���ات 

واملقربني.
اأم����ا م�����س��ادر ه����ذه االأم�������وال فهي 
مبا�سرة  حتويالت  اأولها  متنوعة، 
من ميزانية حزب اهلل ومن خمتلف 
و�سركاتها،  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ا  مم�����ويل 

عائالتهم فهي 1،12 يف املئة.
وحت��ّق��ق ال�����س��ل��ط��ات، ال��ت��ي رف�ست 
اأ�سباب  اج��راء اأي حتقيق دويل، يف 
و�سارك  وم��الب�����س��ات��ه.  االن���ف���ج���ار 
واأمريكيون  فرن�سيون  حمققون 
اأّن���ه  اإال  االأول���ي���ة.  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  يف 
االنفجار  م��ن  اأ���س��اب��ي��ع  �سبعة  بعد 
من  اأي  نتائج  ال�سلطات  تعلن  مل 

التحقيقات التي جتريها.
ومّت حتى االآن توقيف 25 �سخ�ساً 
امل�سوؤولني  كبار  بينهم  الق�سية  يف 
عن اإدارة املرفاأ واأمنه، بينما ي�ستمع 
مل�سوؤولني  ت��ب��اع��اً  ال��ع��ديل  امل��ح��ق��ق 
وزراء  بينهم  واأم��ن��ي��ني،  �سيا�سيني 
تعاقبوا على الوزارات املعنية وقادة 

اأجهزة اأمنية.
واعتربت منظمة العفو الدولية يف 
تقرير ن�سرته بعد �سهر من وقوع 
على  الوا�سح  من  “بات  االنفجار 
التي  االإج�����راءات  اأن  متزايد  نحو 
اللبنانية...  ال�سلطات  ات��خ��ذت��ه��ا 
حيادية”  وال  م�����س��ت��ق��ل��ة  ل��ي�����س��ت 
اآلية  “اإن�ساء  اإىل  دعوتها  جم��ددة 
ل�سمان  احل��ق��ائ��ق  لتق�سي  دول��ي��ة 
ح��ق��وق ال�����س��ح��اي��ا يف ال��ك�����س��ف عن 
واإتاحة  العدالة  وحتقيق  احلقيقة 
لبنانيون  ويبدي  االإن�ساف«.  �سبل 
با�ستقاللية  ث��ق��ت��ه��م  ع�����دم  ك����ر 
منطق  على  يقوم  بلد  يف  الق�ساء، 
املحا�س�سة والت�سويات وت�سود فيه 
ثقافة االفالت من العقاب. وغالباً 
ينظرون  الذين  الق�ساة  يكون  ما 
ل�سغوط  عر�سة  كربى  ق�سايا  يف 

من قوى �سيا�سية نافذة.
للقوى  م���ت���وج���ه���اً  خ���ل���ف  وي����ق����ول 
عن  اأي��دي��ك��م  “ارفعوا  ال�سيا�سية 
اأ�سابت  ال��ف��اج��ع��ة  ه���ذه  ال��ق�����س��اء. 
اإدخ�������ال  ال����ن����ا�����ص وال مي���ك���ن  ك�����ل 
جتاذبات  يف  احلجم  بهذا  جرمية 

�سيا�سية«.
قرابة  “بعد  اأّن������ه  ك��ي��ف  وي��ن��ت��ق��د 
االن��ف��ج��ار، مل  على  ي��وم��اً  خم�سني 
بعد”،  ت��ق��ن��ي  ت��ق��ري��ر  اأي  ي�����س��ل��ن��ا 
“معرفة احلقيقة  اأّن  على  م�سّدداً 
ال��ن��ا���ص ومتكنهم  وال��ع��دال��ة ت��ري��ح 

من العي�ص بطماأنينة«.
 

•• بريوت-اأ ف ب

انفجار  يف  وال������ده  خ�����س��ر  ب��ع��دم��ا 
اإيلي  ال�����س��اب  يعتزم  امل����رّوع،  امل��رف��اأ 
�سكوى  ت�����ق�����دمي  احل���������س����روت����ي 
ق�سائية �سد الدولة اللبنانية على 
وعائالت  املت�سررين  مئات  غ��رار 
التي غرّيت وجه  الفاجعة  �سحايا 

بريوت.
تعيد  ل��ن  ال�سكوى  اأن  علمه  وم��ع 
املوظف  غ�سان،  وال��ده  احلياة  اإىل 
اإه��������راءات  ال���ت���ح���ّك���م يف  غ���رف���ة  يف 
اأرب����ع����ة عقود،  ن��ح��و  ال��ق��م��ح م��ن��ذ 
العدالة  حتقيق  اأن  يعترب  اأّن���ه  اإال 

�سروري ملنع تكرار الكارثة.
لوكالة  ال�����س��اب  امل��ه��ن��د���ص  وي��ق��ول 
للتحرك  “نخطط  بر�ص  فران�ص 
اأن  وه��و  ب�سيط  ل�سبب  ق��ان��ون��ي��اً.. 
الذين  النا�ص  يخ�ّص  ال  ج��رى  م��ا 
ُغ���دروا ج���راء االإه��م��ال، ب��ل يتعلق 
البلد  ال��ب��اق��ني يف ه���ذا  ن��ح��ن  ب��ن��ا 

والراغبني بالعي�ص فيه بكرامة«.
حُت��������ّدد  اأن  “يجب  وي���������س����ي����ف 
اأو�سل اىل  امل�سوؤوليات وكل �سلوك 
ه���ذا ال��و���س��ع ح��ت��ى ت��ت��ّم معاجلته 
اأي  بردع  الكفيلة  التدابري  واتخاذ 

ت�سرف مماثل يف امل�ستقبل«.
اأكر من  اإيلي يف عداد  وكان والد 
انفجار  190 �سخ�ص قتلوا جراء 
مرفاأ  يف  اآب-اأغ�سط�ص  من  الرابع 
بريوت، الذي ت�سبب اأي�ساً باإ�سابة 
6500 �سخ�ص بجروح  اأك��ر من 
األ��ف من �سكان   300 و���س��ّرد نحو 
منازلهم  ت�����س��ررت  مم���ن  ب�����ريوت 

وموؤ�س�ساتهم اأو تدمرت.
وع�����زت ال�����س��ل��ط��ات م���ا ج����رى اإىل 
نيرتات  من  هائلة  كميات  تخزين 
االأم���ون���ي���وم يف ال��ع��ن��رب رق����م 12 
منذ اأكر من �ست �سنوات من دون 

اتخاذ اجراءات وقاية.
وت�سّدرت ماأ�ساة عائلة احل�سروتي 
و�سائل االإعالم، بعدما بقي غ�سان 
الأ�سبوعني.  امل��ف��ق��ودي��ن  ع����داد  يف 
ع�سيبة  ف����رتة  اأ����س���رت���ه  وع���ا����س���ت 
حتت  م��ن  جثته  انت�سال  ح��ني  اىل 

االأنقا�ص.

وا���س��ع��اً يف  واأث����ار االن��ف��ج��ار غ�سباً 
اأن  ت��ب��نّي  بعدما  خ�سو�ساً  ل��ب��ن��ان، 
م�����س��وؤول��ني ع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات عدة، 
كانوا  واأمنية،  وق�سائية  حكومية 
دراي��ة مبخاطر تخزين مادة  على 
اأن  اإيلي  وي��وؤك��د  امل��رف��اأ.  مماثلة يف 
ال�سكوى ال تهدف بالدرجة االأوىل 
اإىل “االقت�سا�ص” من امل�سوؤولني، 
التي  االأ�سباب  “معاجلة  اإىل  اإمن��ا 
وي�ساأل  املجزرة”.  ه��ذه  اىل  اأودت 
القانوين  باملفهوم  اإذا  النفع  “ما 
مذنبون  اأنهم  �سيتبنّي  من  حوكم 
االأداء”  ط����ري����ق����ة  ت���ت���غ���ري  ومل 

الر�سمي؟
وع��ائ��ل��ة غ�����س��ان احل�����س��روت��ي هي 
عائلة   1228 ب���ني  م���ن  واح������دة 
كّلفت حتى االآن نقابة املحامني يف 
قانونية يف  �سكاوى  تقدمي  بريوت 

ق�سية االنفجار.
وتتوىل النقابة التدقيق يف امللفات 
امل�ستندات  ت�سّمنها  م��ن  وال��ت��اأك��د 
الالزمة قبل توكيل حماٍم لتقدمي 
العامة  ال���ن���ي���اب���ة  اإىل  ال�������س���ك���وى 
العديل  املحقق  اأو لدى  التمييزية 
القا�سي فادي �سوان الذي يتوىل 
ميكن  وال  االن��ف��ج��ار.  يف  التحقيق 

االأ�سرار  تقييم  اأجل  خربائها من 
مبقدمي  حل���ق���ت  ال����ت����ي  امل�����ادي�����ة 

ال�سكاوى.
ع��ل��ى ���س��ا���س��ة ح���ا����س���وب ك���ب���رية يف 
يف  العمليات  غ��رف��ة  داخ���ل  مكتبه 
املحامي  ي��ت��اب��ع  امل��ح��ام��ني،  ن��ق��اب��ة 
امللفات،  ت��ق��ّدم  م��راح��ل  علي ج��اب��ر 
����س���واء ت��ل��ك ال���ت���ي م���ا زال�����ت قيد 
اأو مّت التدقيق بها ورفعها  الدر�ص 
ملتابعة  حم���ام  ل��ت��وك��ي��ل  خ��ل��ف  اإىل 

الق�سية جماناً.
الق�ساء  ام����ام  ال���دع���اوى  وت��ه��دف 
امل�سوؤوليات”،  “حتديد  اإىل  بداية 
املراجع  من  االأحكام  �سدور  وعند 
املطالبة  للمدعني  املخت�سة مُيكن 
بالتعوي�سات  اأخ���رى  دع���اوى  ع��رب 

املنا�سبة، وفق ما ي�سرح جابر.
ي�ستعر�سها  اح�������س���اءات  وُت��ظ��ه��ر 
مقّدمي  توزع  كيفية  ال�سا�سة  عرب 
82 يف  اأّن نحو  ال�سكاوى. ويتبنّي 
اأ�سخا�ص  م��ن  م��ق��ّدم��ة  منها  امل��ئ��ة 
املرتبة  ويحل يف  م��ادي��اً.  ت�����س��رروا 
اأ�سراراً  ب��ه��م  م��ن حل��ق��ت  ال��ث��ان��ي��ة 
بن�سبة  معاً  اآن  يف  وج�سدية  مادية 
ن�سبة مقدمي  اأما  املئة.  7،49 يف 
اأفراد  اأح��د  فقدوا  ممن  ال�سكاوى 

وف���ق ال��ق��وان��ني ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة تقدمي 
املت�سررين،  با�سم  �سكوى جماعية 
ب�سكل  دع���وى  ك��ل  رف���ع  �سيتم  ل���ذا 

منف�سل.
بريوت  يف  املحامني  نقيب  وي��ق��ول 
ي���ق���ود جي�ساً  ال�����ذي  م��ل��ح��م خ��ل��ف 
املكلفني  املتطوعني  املحامني  من 
اعداد امللفات لفران�ص بر�ص “اأمام 
جرمية ماأ�ساوية من هذا النوع ال 
االيدي..  مكتويف  نبقى  ان  ميكن 
اأم�������ام ه�����ذا ال����ه����ول ن���ح���ن طالب 

عدالة، العدالة لكل النا�ص«.
للنا�ص  اأن نقول  “نحاول  وي�سيف 
ن��ح��ن ال نطلب  ل��وح��دك��م،  ل�����س��ت��م 
االأ�سكال.  م��ن  �سكل  ب���اأي  ان��ت��ق��ام��اً 
اإال العدالة وهذا حق من  ال نريد 

احلقوق االأ�سا�سية لالإن�سان«.
اإثر  الطلبات  تلقي  النقابة  وب��داأت 
املت�سررة  العائالت  من  االنفجار 
عرب �سبعة مراكز ميدانية اأقامتها 
يف االأح���ي���اء امل��ن��ك��وب��ة، ت��ط��وع فيها 
ويتوىل  وف��ق خلف.  400 حم��ام، 
تقدمي  اآخ�����ري�����ن  حم����ام����ي  م���ئ���ت���ا 

امل�ساعدة القانونية.
وتعاونت مع نقابة خرباء التخمني 
ال��ع��ق��اري، ال��ت��ي ت��ط��وع 468 من 

�شحف عربية: بعد انفجار بريوت... عون يب�شر اللبنانيني باجلحيم

�سخ�سا قتلوا و300 األف �سردوا  190

مئات املت�شررين من انفجار بريوت يقا�شون الدولة 

 •• باماكو-اأ ف ب

دع����ا ق���ائ���د امل��ج��م��وع��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة احل��اك��م��ة يف مايل 
القوات  دع��م  اإىل  مواطنيه  غويتا  عا�سمي  الكولونيل 
خا�سة  وذك��ر  البلد،  يف  العاملة  “ال�سريكة”  االأجنبية 
قوات عملية “برخان” الفرن�سية وقوات حفظ ال�سالم 
احتفاالت  خ��الل  غويتا  وح���ّث  )مينو�سما(.  االأمم��ي��ة 
اإحياء الذكرى ال�ستني ال�ستقالل مايل على “الوحدة 
وقال  الوطنية.  ال��ق��وات  ودع���م  مايل”  ح��ول  املقد�سة 
بهم  ل��الإ���س��ادة  ال��ي��وم  الفر�سة  يل  “�سنحت  لل�سحافة 
الإعادة  يبذلونها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  ك��ل  على  وت�سجيعهم 
اأي�سا  “اأطلب  واأ����س���اف  م����ايل«.  اإىل  وال�����س��الم  االأم����ن 
غ��رار قوة  لنا على  ال�سريكة  ال��ق��وات  دع��م  املاليني  من 

•• بروك�شل-اأ ف ب

وبريطانيا  االأوروب���ي  االحت��اد  يف  امل�سوؤولني  كبار  �سيلتقي 
ب�سكل طارئ االأ�سبوع املقبل للبحث يف اتفاق خروج اململكة 
ال��ذي هددته حماولة لندن جتاوز  االأوروب���ي  من االحت��اد 
الثالثاء.  اأم�ص  بروك�سل  قالت  ما  وفق  املعاهدة،  من  بنود 
وحّذر وزير الدولة االأملاين لل�سوؤون االأوروبية مايكل روث 
االحتاد  لزعماء  قمة  قبل  بروك�سل  يف  وزراء  لقائه  اأث��ن��اء 
االأوروبي اخلمي�ص “لكن اأرجوكم اأيها االأ�سدقاء االأعزاء يف 
لندن: اأوقفوا االأالعيب. الوقت ينفد«. واأو�سح نائب رئي�سة 
�سيلتقي  اإن���ه  �سيفكوفيت�ص  م��ارو���ص  االأوروب���ي���ة  املفو�سية 
قبل  االثنني  بروك�سل  يف  غوف  مايكل  الربيطاين  الوزير 
املوعد النهائي الذي حددته بروك�سل يف نهاية ال�سهر لكي 
النظر يف  الإع��ادة  قانون يهدف  لندن عن م�سروع  ترتاجع 
م�سرتك  كرئي�ص  معه  �سيجتمع  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار  االت��ف��اق. 
واململكة  االأوروب���ي  االحت��اد  بني  امل�سرتكة  التن�سيق  للجنة 

املجموعة احلاكمة يف مايل تدعو اإىل دعم القوات الأجنبية 

الحتاد الأوروبي يطلب من بريطانيا »وقف الألعيب« ب�شاأن بريك�شت 

ويثري  )االأوروب��ي��ة(«.  تاكوبا  وق��وة  ومينو�سما  برخان، 
االأممية  والقوات  الفرن�سية  الع�سكرية  القوات  ح�سور 
اأع��وام احتجاجات يف �سفوف جزء  يف مايل منذ �سبعة 
العا�سمة  امل��ال��ي��ني، وي��ن��ت��ظ��ر خ����روج م��ظ��اه��رة يف  م��ن 
باماكو �سد هذا الوجود. والتزمت املجموعة الع�سكرية 
التي تقود البالد منذ اإطاحتها الرئي�ص اإبراهيم بوبكر 
اآب/اأغ�سط�ص، باإطالق م�سار  كيتا يف الثامن ع�سر من 
انتقايل ينتهي بت�سليم ال�سلطة اإىل مدنيني يف غ�سون 
ثمانية ع�سر �سهرا. واأعلن الكولونيل غويتا االثنني اأن 
�سابقا من�سب  �سغل  ال��ذي  ن��داو  با  املتقاعد  الكولونيل 
وزير الدفاع، �سيتوىل الرئا�سة خالل الفرتة االنتقالية. 
اأما زعيم املجموعة الع�سكرية، ف�سيتوىل من�سب نائب 

الرئي�ص، مع �سالحيات وا�سعة يف امليدان االأمني.

“لن  اتفاق بريك�ست. ومع ذلك،  التي ت�سرف على  املتحدة 
ويف  كامل  ب�سكل  تنفيذه  ملتزمون  لكننا  التفاو�ص  نعيد 
الوقت املنا�سب ال اأكر وال اأقل” وفقا له. ومت�سي حكومة 
رئي�ص الوزراء بوري�ص جون�سون قدما يف ت�سريع يهدف اإىل 
جتاوز بنود يف املعاهدة، وهو اأمر يخالف القانون الدويل. 
وقال روث “ما ي�سمى قانون ال�سوق الداخلية يقلقنا جدا، 
الأنه ينتهك املبادئ التوجيهية التفاق خروج )بريطانيا من 
اأمر غري مقبول متاما بالن�سبة  االحت��اد االأوروب���ي(، وهذا 
الذي  اإلينا«. وبالتوازي مع اخلالف حول االتفاق احلايل 
وق��ع��ه ج��ون�����س��ون ال��ع��ام امل��ا���س��ي وال����ذي ين�ص ع��ل��ى البنود 
اخلا�سة بخروج بريطانيا من االحتاد االأوروب��ي، تتفاو�ص 
فرق االحتاد االأوروب��ي واململكة املتحدة على اتفاق جتاري 
حمتمل. و�ستعر�ص يف قمة قادة االحتاد االأوروبي اخلمي�ص 
معلومات حول التقدم املحرز يف هذه املحادثات لكن النقا�ص 
اأي��دي كبري مفاو�سيهم  املطول ترك يف الوقت احل��ايل، يف 

مي�سال بارنييه.

املفو�شية الأوروبية ت�شتعد لعر�س ميثاقها اجلديد حول طالبي اللجوء 
الت�سامن  اأو  ال�سرورة  الت�سامن عند  اأن  للجميع  “وا�سح  وقالت 

الطوعي غري كاف. لقد ثبت ذلك منذ �سنوات عدة«.
الدول  ك��ل  ع��ل��ى  اإل��زام��ي��ا،  ي��ك��ون )ال��ن��ظ��ام(  اأن  “يجب  واأ���س��اف��ت 
االأع�ساء اأن ت�ساعد عندما تتعر�ص دولة ع�سو لل�سغوط وعندما 
االإع��الن عن  واإىل جانب  اأ�سخا�ص كر بحاجة للحماية”.  يكون 
طريقة لتوزيع طالبي اللجوء بعيدا عن �سواحل اإيطاليا واليونان، 
الذين  االأ�سخا�ص  باإعادة  اأكر �سرامة تتعلق  �سيتم فر�ص قواعد 

ُترف�ص طلباتهم.
لكن بعد خم�ص �سنوات على اأزمة الهجرة عام 2015 ومع تراجع 
األف   140 اإىل  منتظم”  غري  ب�سكل  “للوا�سلني  ال�سنوي  العدد 
�سنويا، فاإن دول االحتاد االأوروبي ال تزال منق�سمة ب�سكل حاد اإزاء 

امل�ساألة.

•• بروك�شل-اأ ف ب

مل تكن �سيا�سات االحتاد االأوروبي املتعلقة بالهجرة لتظهر ف�سلها 
جزيرة  يف  موريا  خميم  اح��رتاق  حادثة  من  و�سوحا  اأك��ر  ب�سكل 
على  اأ�سبوعني  وبعد  الالجئني،  اآالف  وت�سرد  اليونانية  لي�سبو�ص 
االأربعاء ميثاقها اجلديد حول  االأوروبية  املفو�سية  دماره تعر�ص 

طالبي اللجوء.
اأن  يوهان�سون  اإيلفا  االحت��اد  الداخلية يف  ال�سوؤون  وتريد مفو�سة 
تتقا�سم الدول ال27 االأع�ساء عبء البت يف طلبات اللجوء التي 

قدمها مهاجرون و�سلوا اإىل �سواطئ التكتل.
هذه املرة، لن يكون النظام املقرتح طوعيا، و�سيمثل تنازالت ي�سعب 

على العديد من عوا�سم االحتاد قبولها.

ف��اخل��ط��ة ال��ط��ارئ��ة ال��ت��ي عر�سها االحت����اد االأوروب������ي خ���الل تلك 
اأملانيا لكن عار�ستها ومن  اأيدتها  االأزمة الإعادة توزيع املهاجرين، 
اأي طالب  ثم جتاهلتها كل من املجر وبولندا اللتني مل ت�ستقبال 

جلوء.
االأ�سبوع املا�سي اأعلنت رئي�سة املفو�سية االأوروبية اأور�سوال فون دير 
بلد  اأول  الذي يفر�ص على  دبلن”  “نظام  اإلغاء  تعتزم  اأنها  اليني 
يدخله املهاجر، النظر يف طلب اللجوء. و�سي�ستعا�ص ذلك “بنظام 

اإدارة اأوروبي جديد للهجرة«.
اللجوء  ح��ول  م�سرتكة  هياكل  له  “�ستكون  النظام  ب��اأن  واأ�سافت 
اأثار ده�سة  ما  اآلية ت�سامن قوية جديدة”،  واالإع��ادة، و�ستكون له 

بع�ص العوا�سم امل�سككة.
و�سع “نظام دبلن” لالجئني عام 1990 واأدخلت عليه اإ�سالحات 

يدخلها  دول���ة  اأول  ت��ت��وىل  اأن  على  ال��ن��ظ��ام  وين�ص   .2013 ع��ام 
تنقل  ملنع  اللجوء  طلب  يف  النظر  االأوروب�����ي،  االحت���اد  يف  املهاجر 

مهاجرين غري م�سجلني يف دول التكتل.
الكاملة  التفا�سيل  بر�ص  فران�ص  لوكالة  يوهان�سن  تعر�ص  ومل 
للخطة البديلة التي �ستك�سف عنها املفو�سية االأربعاء، لكنها �سددت 
بال�سرورة  يعني  ال  ه��ذا  لكن  الت�سامن.  �سيكون  اأ�سا�سها  اأن  على 

اإلزام اأنظمة مناه�سة للهجرة مثل املجر، على ا�ستقبال الجئني.
اأو�ساع  تكون  قد  اإ�سكانهم،  باإعادة  فقط  تتعلق  ال  “امل�ساألة  وقالت 

اأخرى مثل امل�ساعدة يف حاالت االإعادة«.
ا�ستقبال  باإمكانها  اأن  تعتقد  التي  ال���دول  تخفف  اأن  يعني  وه��ذا 
اليونانيني  ك��اه��ل  ال��ع��بء ع��ن  امل��ه��اج��ري��ن، بع�سا م��ن  م��زي��د م��ن 

واالإيطاليني.
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة -وام:

اأ����س���اد م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ���س��ل��م��ان بن 
االآ�سيوي  االحت��اد  رئي�ص  اإبراهيم 
بذلتها  التي  باجلهود  القدم  لكرة 
جل���ن���ة ك�����رة ال����ق����دم ل���ل�������س���االت يف 
االإمارات على مدار 3 اأ�سهر كاملة 
اعتبارا من 21 يونيو وحتى 21 
اأكرب  اإط���الق  خ��الل  م��ن  �سبتمرب 
م�������س���روع ع���رب���ي ل��ت��ط��وي��ر ك����وادر 
وحكام  ال�ساالت من مدربني  كرة 
والعبني،  واإداري���������ني  وم��ن��ظ��م��ني 
ت�سمن 14 ندوة و ور�سة عمل يف 
كافة التخ�س�سات املتعلقة بن�ساط 
كرة ال�ساالت. واأكد ال�سيخ �سلمان 
االأول  اأم�����ص  م�����س��اء  ل��ه  كلمة  - يف 
كرة  اأن   - الندوة اخلتامية  خ��الل 
اآ�سيا،  يف  تتطور  لل�ساالت  ال��ق��دم 
واأن  العربية،  املنطقة  يف  وك��ذل��ك 
مثل ه��ذه امل�����س��روع��ات ت��دع��م هذا 
ن�سر  م�سلحة  يف  وت�سب  التطور 
ال��ل��ع��ب��ة مب��خ��ت��ل��ف ال������دول، االأم����ر 
الذي ي�ستوجب توجيه ال�سكر اإىل 
جلنة ك��رة ال�����س��االت يف االإم����ارات 
جاين،  عبدامللك  العميد  برئا�سة 
الذي  الريا�سي  ال�سارقة  وجمل�ص 
يرعى امل�����س��روع، واحت���اد االإم���ارات 
ل���ك���رة ال����ق����دم ال������ذي ت����ع����اون مع 
الربنامج  ه����ذا  الإخ������راج  ال��ل��ج��ن��ة 

الكبري اإىل النور.
اإبراهيم  ب��ن  �سلمان  ال�سيخ  وق��ال 
الفعل  ردود  من  الكثري  و�سلتنا   :
ال����دول����ي����ة االي���ج���اب���ي���ة ع����ن ه���ذا 
تقرير  على  اطلعت  وق��د  امل�سروع، 
الربنامج  ت��ف��ا���س��ي��ل  ع���ن  م��و���س��ع 
لكل  وال���ت���ث���ق���ي���ف���ي  ال����ت����ط����وي����ري 
تلقيته من  وال��ذي  اللعبة  عنا�سر 
االإم���ارات،  يف  ال�ساالت  ك��رة  جلنة 
واإذ اأعرب عن تقديري لهذا الدور 

ال��ك��ب��ري م��ن اأج����ل ا���س��ت��ث��م��ار فرتة 
توقف الن�ساط، اأوؤكد دعمي ودعم 
االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم لهذا 
امل�سروع وكل امل�سروعات واملبادرات 
م�سلحة  يف  ت�����س��ب  ال��ت��ي  امل��ق��ب��ل��ة 
اأثلج  وم���ا  ال��ل��ع��ب��ة،  وت��ط��وي��ر  ن�سر 
اأبرز  م�ساركة  تابعت  اأنني  �سدري 
اخل��رباء يف العامل من االحتادين 
االأوروب��ي والدويل يف املحا�سرات، 
وخ���روج���ه���م ب���ان���ط���ب���اع رائ������ع عن 
ه���ذا امل�����س��روع ال����ذي ا���س��ت��م��ر ملدة 
مثالية  من�سة  وك����ان  اأ���س��ه��ر،   3
ل��ت��ث��ق��ي��ف وت���ط���وي���ر ك����ل ال����ك����وادر 
ال�ساالت،  ك��رة  ق��ط��اع  يف  العاملة 

لدينا  االآ�سيوي  االحت��اد  يف  ونحن 
نخبة  ت�سم  ال�ساالت  لكرة  جلنة 
بينهم احلكم  امل�سوؤولني ومن  من 
ال�سام�سي  خ��م��ي�����ص  امل���ون���دي���ايل 
ال�ساالت  ك��رة  جلنة  رئي�ص  ن��ائ��ب 
املنظمني  واأح�������د  االإم������������ارات،  يف 
الكبري،  احل��دث  لهذا  الرئي�سيني 
من  م�ستمر  ب�سكل  عملها  ونتابع 
اأج����ل حت��ق��ي��ق امل��زي��د م��ن التطور 
لهذه اللعبة التي نعتز بها، ولدينا 
امل�ستوى  على  م�سنفة  منتخبات 

العاملي فيها.
االإم���ارات  اأن  �سلمان  ال�سيخ  واأك���د 
االآ�سيوي،  ل��الحت��اد  م��ه��م  ���س��ري��ك 

ومبادراتها خالل املرحلة االأخرية 
التي  تلك  خ�سو�سا  تقدير،  حمل 
ال�����س��ي��خ را�سد  ���س��ارك��ن��ا ف��ي��ه��ا م���ع 
احتاد  رئي�ص  النعيمي  حميد  ب��ن 
باملوؤمتر  ال���ق���دم  ل��ك��رة  االإم�������ارات 
الكرة  وخ���ل���وة  ال�������دويل،  ال��ط��ب��ي 
هذا  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االإم���ارات���ي���ة، 
امل�������س���روع ال���ك���ب���ري ل��ت��ط��وي��ر كرة 

ال�ساالت.
واأع������رب مت��ن��ي��ات��ه ب�����اأن ي���ك���ون كل 
امل�����س��ارك��ني يف ت��ل��ك ال�������دورات قد 
حققوا اأهدافهم، واأثروا خمزونهم 
املعريف والثقايف يف كل جوانب كرة 
ال��ق��دم لي�ست  ال�����س��االت، الأن ك��رة 

ول��ي�����س��ت على  ف���ق���ط،  امل���ل���ع���ب  يف 
فنحن  فح�سب،  الع�سبية  املالعب 
ل��دي��ن��ا ال���ك���رة ال�����س��اط��ئ��ي��ة، وك���رة 
ال�ساالت، ولدينا برامج وم�ساريع 
الكوادر يف  وا�سرتاتيجيات تطوير 
يعلم  واجلميع  التخ�س�سات،  ك��ل 
ي�ستفيد  ع��ل��م  اأ���س��ب��ح��ت  ال��ك��رة  اأن 
من كل العلوم االأخرى، واأ�سبحت 
وعالقات  وا�ستثمار  ثقافة  اأي�سا 

دولية.
اأك����د ���س��ع��ادة عي�سى  م���ن ن��اح��ي��ت��ه 
ه����الل احل���زام���ي رئ��ي�����ص جمل�ص 
جمل�ص  اعتزاز  الريا�سي  ال�سارقة 
ال�سارقة الريا�سي برعايته ودعمه 

االإمارات،  يف  ال�ساالت  كرة  للجنة 
برامج  لكافة  باهتمام  ينظر  حيث 
برامج  جميع  وي��ت��اب��ع  ت��ط��وي��ره��ا، 
ال��ع��م��ل يف م�����س��روع��ات ن�����س��ر تلك 
الريا�سة، وقال اإن م�سروع تطوير 
ال��ك��وادر ال��ذي اأق��ي��م على م��دار 3 
اجلوانب  ك��ل  غطى  كاملة،  اأ�سهر 
كرة  ب��ت��خ�����س�����س��ات  ال�����س��ل��ة  ذات 
ال�ساالت، �سواء التي تخ�ص قانون 
واملحكمني،  ال��ت��ح��ك��ي��م  اأو  ال��ل��ع��ب��ة 
امل���درب���ني  ت��خ�����ص  ال���ت���ي  ت���ل���ك  اأو 
االإداري������ني  اأو  ال���ت���دري���ب،  وع���ل���وم 
وامل�سابقات،  للبطوالت  واملنظمني 
تاأثريه  وم��دى  النف�سي  العامل  اأو 

ع��ل��ى ال��الع��ب��ني يف ال��ب��ط��والت، اأو 
اجلديد يف علوم التغذية واللياقة 

البدنية.
واأ�ساف احلزامي : ندوات التثقيف 
ال��ت��دري��ب على مدار  وور����ص عمل 
14 اأ�سبوعا ميكن اعتبارها قاعدة 
متينة لتطوير اللعبة على م�ستوى 
املنطقة العربية، خ�سو�سا يف ظل 
املنت�سبني  م���ن  ال��ك��ب��ري  احل�����س��ور 
لكرة ال�ساالت يف املنطقة العربية 

وال�سرق االأو�سط.
عبدامللك  ال��ع��م��ي��د  ���س��ع��ادة  وك�����ان 
ال�ساالت  ك��رة  جلنة  رئي�ص  ج��اين 
يف االإم��ارات قد اأكد اأن اللجنة لن 

اللعبة يف  اأي جهد لتطوير  تدخر 
املنطقة العربية وال�سرق االأو�سط، 
هذا  مكا�سب  اأب���رز  اأن  اإىل  م�سريا 
امل�سروع تتمثل يف توفري التوا�سل 
القدم  ك��رة  منت�سبي  بني  وال��رب��ط 
االأ�سرة  روح  واإ���س��اع��ة  ل��ل�����س��االت، 
الواحدة، مبا ميكن اعتباره بداية 
الإط������الق م�������س���روع���ات وم����ب����ادرات 
جديدة ت�سهم يف حتقيق املزيد من 

التطور للعبة يف املنطقة.
ال�سام�سي  خمي�ص  املونديايل  اأم��ا 
ال�ساالت  ك��رة  جلنة  رئي�ص  ن��ائ��ب 
اأكد  فقد  اجلل�سات  كل  اأدار  ال��ذي 
اأنه وبناء على طلب كل امل�ساركني 
تعميمه  مت  ال�����ذي  واال����س���ت���ب���ي���ان 
على  االت�����ف�����اق  مت  ف���ق���د  ع��ل��ي��ه��م 
املقبل  االأ���س��ب��وع  ن���دوة  تخ�سي�ص 
من  املقرتحات  وتلقي  للمناق�سة 
اإليهم،  واال�ستماع  امل�ساركني،  كل 
تطوير  م�����س��روع  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
نهاية  ي��ك��ون  ل��ن  العربية  ال��ك��وادر 
لل�ساالت،  ال���ق���دم  ك���رة  م���ب���ادرات 
خا�سة بعد النجاح الذي حققته يف 
ال�سقيق  ال�سودان  االأخ��وة يف  اإلهام 
القدم  ل��ك��رة  دوري  اأول  الإط����الق 
وت�سجيع  ال���ت���اري���خ،  يف  ل��ل�����س��االت 
االأ���س��ق��اء يف اجل��زائ��ر على تنظيم 
اأن  للحكام، حيث  تاأهيل  دورة  اأول 
تبني  ت�سهد  �سوف  املقبلة  املرحلة 
لدعم  لل�ساالت  ال��ق��دم  ك��رة  جلنة 
البدنية  اللياقة  عن  كتاب  اإ�سدار 
من تاأليف خبري عراقي، واطالق 
يف  م���رة  الأول  مهمني  م�����س��روع��ني 
املنطقة قريبا، �سوف يتم االإعالن 
عنهما بعد احل�سول على املوافقات 
االأم�ص  ن��دوة  و�سهدت  الر�سمية. 
حم��ا���س��رة م��ط��ول��ة ق��دم��ه��ا هيثم 
املنتخب  ال�����س��م��ري م���درب  ع��ب��ا���ص 

العراقي لكرة القدم لل�ساالت.

•• اأبوظبي - وام: 

وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  اأ�ساد 
الت�سامح والتعاي�ص رئي�ص جمل�ص االإمارات للكريكت 
ع�سرة  الثالثة  الن�سخة  ملناف�سات  املميزة  باالنطالقة 
"IPL" "درمي  للكريكت  امل��م��ت��از  ال��ه��ن��دي  ل��ل��دوري 
حتت�سنها مالعب الكريكت يف االإمارات  التي   ، "11

حتى 10 نوفمرب املقبل.
واأك����د م��ع��ال��ي��ه اأن اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية وال��ت��ع��اون الذي 
االإم���ارات  وجمل�ص  الهندي  الكريكت  جمل�ص  يبذله 
عن  اأث��م��رت  املخت�سة  احلكومية  واجل��ه��ات  للكريكت 
ال�سالمة  املعايري و�سروط  اأعلى  تنظيم متكامل وفق 
الدوري  ومكانة  يليق  االح��رتازي��ة، مب��ا  واالإج����راءات 

وقيمته العاملية.

ال����وف����ود والفرق  ب��ج��م��ي��ع  ت��رح��ي��ب��ه  وج�����دد م��ع��ال��ي��ه 
والالعبني امل�ساركني يف مناف�سات احلدث الذي يحظى 
الريا�سية  الفعاليات  �سعيد  على  مرموقة  مبرتبة 
العاملية التي حتر�ص االإمارات على ا�ست�سافتها ودعم 
م�سرية جناحها، لرت�سخ يف كل منا�سبة �سور وم�ساهد 
التعاي�ص وال�سالم والوئام وتالقي جميع �سعوب العامل 
عرب الريا�سة، انطالقا من قيمها الرا�سخة ونهجها 

يف حتقيق التقارب والتوا�سل مع كافة املجتمعات.
اجلدير بالذكر اأن املباراة االفتتاحية للدوري الهندي 
كينجز  �سوبر  فريق  فوز  اأ�سفرت عن  للكريكت  املمتاز 
على نظريه مومباي انديانز بفارق 5 نقاط "ويكيت" 
�سوراب  ال��الع��ب  �سجل  ك��م��ا  ن��ق��ط��ة،   166 م�����س��ج��اًل 
تيواري اأعلى عدد نقاط �سمن فريقه مومباي بواقع 

31 رمية. خالل  من  نقطة   42

نهيان بن مبارك ي�شيد بالنطالقة القوية للدوري الهندي املمتاز للكريكت

• رئي�س االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم : و�سلتنا ردود فعل اإيجابية من جهات دولية عن اأكرب م�سروع عربي لتطوير اللعبة 
يعتز برعايته ودعمه لن�سر وتطوير كرة ال�ساالت يف االإمارات واملنطقة الريا�سي«  »ال�سارقة   : هالل  • عي�سى 

• عبدامللك جاين : امل�سروع جمرد بداية ولن ندخر اأي جهد ملوا�سلة برامج النهو�س باللعبة

�شلمان بن اإبراهيم : الإمارات �شريك مهم لالحتاد الآ�شيوي لكرة القدم وكل الدعم ملبادرات ن�شر وتطوير كرة ال�شالت

•• دبي –الفجر:

 عقدت جلنة الرتاخي�ص االبتدائية الأندية الدرجة االأوىل 
عمر  برئا�سة  املرئي  االت�سال  نظام  عرب  االأول  اجتماعها 
ن��ائ��ب رئي�ص  امل��ه��ريي ومب�����س��ارك��ة ح��م��د اجلنيبي  احل���اي 
ال��ل��ج��ن��ة وي��و���س��ف ع��زي��ر ، حم��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن ، اأحمد 
�سرور  وحم��م��د  اللجنة  اأع�����س��اء  خليفة  وب��رك��ان  امل��ه��ريي 
م�سوؤول  ر�سالن  و�سريين   ، امل�سابقات  ق�سم  رئي�ص  النقبي 
تراخي�ص االأندية باالحتاد ، وعبداهلل مبارك ممثل رابطة 

املحرتفني االإماراتية.
من  املقدمة  املحلي  الرتخي�ص  طلبات  اللجنة  وناق�ست 
حيث   ،  2021-2020 للمو�سم  االأوىل  ال��درج��ة  اأن��دي��ة 

واالإم���ارات  دب��ا   ، البطائح  الأن��دي��ة  الرتخي�ص  ق��ررت منح 
احلا�سلة  الدولة  اأندية  ع��دد  اإجمايل  اإىل  بذلك  لت�ساف 
بداأ  ال��ق��دم  ك��رة  اأن احت��اد  ُي��ذك��ر   . املحلي  الرتخي�ص  على 
للمو�سم  االوىل  الدرجة  الرتاخي�ص الأندية  نظام  تطبيق 
الريا�سي 2019-2020 بالتعاون مع رابطة املحرتفني 
الدرجة  الأن��دي��ة  التطويرية  للخطة  تنفيذاً  االإم��ارات��ي��ة 
التي  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل��ع��اي��ري  لتطبيق  م��ن��ه  و���س��ع��ي��اً  االأوىل 
واملالية  واالإداري�����ة  والريا�سية  التحية  البنية  ت�ستهدف 
اأن هذه املعايري مت و�سعها بالتن�سيق مع  والقانونية علماً 
على  االأوىل  للمرة  وُتطبق  االإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  رابطة 
ال� نظام  ا�ستخدام  وتتيح  االأوىل  ال��درج��ة  اأن��دي��ة  م�ستوى 

Class  اخلا�ص باالحتاد االآ�سيوي لكرة القدم .

بعودة  ي�سمح  ال��ذي  املخطط  تعليق  �سيتم  اأن��ه  غ��وف  مايكل  الربيطاين  الدولة  وزي��ر  اأعلن 
مرحلية وجزئية للجماهري اىل املالعب يف خمتلف الريا�سات يف البالد اعتبارا من االول 
من ت�سرين االأول-اكتوبر، وذلك ب�سبب االرتفاع احلاد يف حاالت امل�سابني بفريو�ص كورونا 

امل�ستجد.
واأقيمت بع�ص االختبارات يف خمتلف املناف�سات حيث مت ال�سماح بتواجد الف �سخ�ص كحد 

اأق�سى يف املدرجات، كتجربة لعودة اجلماهري ب�سكل اأكرب اعتبارا من بداية ال�سهر املقبل.
الوقت  )امل��الع��ب( الأع��داد كبرية" لن تكون مالئمة يف  "اإعادة فتح  اأن  اعترب  غ��وف  ان  اإال 
الراهن، ما ي�سكل نك�سة كبرية لالحتادات الريا�سية واالندية التي تعاين من تداعيات مالية 

قا�سية جراء "كوفيد19-".
مرحلي  برنامج  يف  نبحث  وقال يف حديث مع هيئة االذاعة الربيطانية "بي بي �سي" "كنا 

لعودة املزيد من اجلماهري، ولكن االمر مل يتعلق ابدا مبالعب ممتلئة بامل�سجعني".
وتابع "نبحث راهنا يف كيفية ايقاف هذا الربنامج موقتا ولكن ما نريد القيام به هو �سمان 

عودة املزيد من اجلماهري ما اإن ت�سمح الظروف بذلك".
وا�ستكملت غالبية املناف�سات يف بريطانيا، مبا فيها الدوري املمتاز لكرة القدم، خلف ابواب 

مو�سدة منذ ا�ستئنافها يف وقت �سابق من هذا العام اإثر توقف ق�سري ب�سبب اجلائحة.
بيع  م��ن  االي����رادات  توقف  ب�سبب  وهائلة  ف��ادح��ة  خ�سائر  م��ن  ريا�سيون  م�سوؤولون  وح���ّذر 

التذاكر.
واأ�سارت تقارير �سحافية اأن قادة من اكر من مئة احتاد توجهوا بر�سالة مكتوبة اىل رئي�ص 

الوزراء الربيطاين بوري�ص جون�سون طالبوا فيها بتمويل طارئ.
ال�سهر  �سابق من  املمتاز ريت�سارد ما�سرتز يف وقت  ال��دوري  التنفيذي لرابطة  املدير  و�سدد 
احلايل على اأهمية عودة قريبة للجماهري اىل املالعب نظرا ملا تواجهه االندية من خ�سائر 

كبرية.
اأ�سرع وقت  اإع��ادة امل�سجعني اإىل امللعب يف  "علينا  "بي بي �سي" اإنه  وقال يف ت�سريح ل�سبكة 
ممكن - هذا هو ال�سيء الكبري املفقود، اقت�ساديا اأو غري ذلك - نحن بحاجة اإىل امل�سجعني 

مرة اأخرى داخل املالعب جلميع االأ�سباب وهي االأولوية االأوىل".
وا�ساف "اأعتقد اأنه رمبا يكون هناك ت�سور القت�ساد الرابطة ميكن اأن ي�سمد اأمام اأي �سيء 
تقريباً، ولكن اإذا خ�سرت 700 مليون جنيه من امليزانية املخطط لها، ف�سوف يوؤثر ذلك على 

االأمور وكان على االأندية اتخاذ بع�ص القرارات ال�سعبة للغاية".

جلنة الرتاخي�س البتدائية متنح الرتخي�س 
املحلي لأندية البطائح ودبا والإمارات

تعليق عودة حمتملة للجماهري اإىل املالعب الربيطانية 
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•• اأبوظبي-وام:

متكن فريق ال�سارقة من حتقيق عدة 
ب��ع��د ف���وزه العري�ص  م��ك��ا���س��ب ك��ب��رية 
ب�سدا�سية  ال��ت��ع��اون  على  االأول  اأم�����ص 
دور  م��ن  اخلام�سة  اجل��ول��ة  نظيفة يف 

املجموعات بدوري اأبطال اآ�سيا.
فاإىل جانب �سعوده من املركز الرابع 
اإىل املركز الثاين يف املجموعة الثالثة، 
ال  دور  اإىل  للتاأهل  فر�ستني  وان��ت��زاع 
اأو التعادل مع  الفوز  طريق  عن   16
اطماأن  اخلمي�ص..  غدا  بري�سبولي�ص 
امل���دي���ر الفني  ال��ع��ن��ربي  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

مبنظومتيه  ع��ام،  ب�سكل  فريقه  على 
وح�سل  وال���ه���ج���وم���ي���ة،  ال���دف���اع���ي���ة 
املعنوية  ال���دف���ع���ة  ع���ل���ى  ال���الع���ب���ون 
ال�ساد�سة  اجل��ول��ة  ل��دخ��ول  ال���الزم���ة 
واحلا�سمة اخلمي�ص بثقة كافية . كما 
غري  قيا�سيا  رق��م��ا  ح��ق��ق  ال��ف��ري��ق  اأن 
الن�سخة  ه���ذه  يف  ل��ل��ب��ط��ول��ة  م�����س��ب��وق 
حينما �سجل 10 اأهداف كاملة خالل 
الدحيل  م��ع  االأوىل  ف��ق��ط،  م��ب��ارات��ني 
اأه����داف مقابل  ب��اأرب��ع��ة  انتهت  وال��ت��ي 
اأم�ص  التعاون  اأم��ام  والثانية  هدفني، 
ب�سدا�سية نظيفة،  انتهت  والتي  االأول 
اأي�سا  الوحيد  االإماراتي  الفريق  وهو 

ال��رق��م يف مباراتني  ه��ذا  ال��ذي �سجل 
امل�������س���ارك���ات  ت�����اري�����خ  م���ت���ت���ال���ي���ت���ني يف 
بالبطولة موجها اإنذارا �سديد اللهجة 

للمناف�سني .
الالعب  اأن  اأي�������س���ا  امل���ك���ا����س���ب  وم�����ن 
اأداء  حم������ور  ك������ورن������ادو  ال����ربازي����ل����ي 
ك�سانع  بقوة  م�ستواه  ا�ستعاد  الفريق 
ومكمن  اأداء،  وحم��ور  رئي�سي،  األ��ع��اب 
ويلتون  ال��ق��اط��رة  اأن  كما  ل��ل��خ��ط��ورة، 
يف  "الهاتريك"  ����س���اح���ب  ����س���واري���ز 
ال��ل��ق��اء مت اخ��ت��ي��اره رج���ل امل���ب���اراة من 
قبل االحتاد االآ�سيوي لي�سيف مك�سبا 
حققها  ال���ت���ي  امل��ك��ا���س��ب  اإىل  ج���دي���دا 

ال�������س���ارق���ة، يف ال����وق����ت ن��ف�����س��ه ال����ذي 
ت��األ��ق ف��ي��ه ���س��ي��ف را����س���د، وحم��م��د اآل 
مبهارات  ه��دف��ني  بت�سجيل  اهلل  ع��ب��د 
املوجه  ال��ت�����س��دي��د  يف  �����س����واء  ع���ال���ي���ة 
ب���ال���راأ����ص، اأو ال��ت�����س��دي��د ب��ع��ي��د امل���دى، 
وبالن�سبة للمك�سب ال�سابع فاإن املدرب 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���ع���ن���ربي اط���م���ان على 
حار�ص مرماه عادل احلو�سني، وخط 

دفاعه ال�سلب .
وعن املباراة قال عبد العزيز العنربي 
 " ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  يف  الفني  امل��دي��ر 
للمباراة  كبري  واأداء  عري�ص،  فوز  هو 
ل��ك��ن املهمة  ال����ت����وايل،  ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى 

يف  للفوز  نحتاج  لكوننا  بعد  تنته  مل 
عبور  ننجح يف  املقبلة؛ حتى  مباراتنا 
دور املجموعات وموا�سلة م�سوارنا يف 
االأهداف  �سدا�سية  وبرغم  البطولة، 
م��ب��اراة بثالثة نقاط  اأن��ه��ا جم��رد  اإال 
اأن  حيث  �سفحتها،  ن��ط��وي  اأن  يجب 
اأمام فريق  املقبلة  التح�سري للمباراة 
���س��ي��ك��ون ���س��ع��ب��اً علينا  ب��ري���س��ب��ول��ي�����ص 
كجهاز فني واإداري، الإخراج الالعبني 
الكبرية  ونتيجتها  املباراة،  اأج��واء  من 

وتوجيه تركيزهم نحو ما هو قادم".
وعن راأيه يف اأبرز مناف�سيه على التاأهل 
والطرف الثاين يف لقائه املقبل فريق 

فريق  العنربي:"  ق��ال  بري�سبولي�ص 
ال�سعبة،  ال���ف���رق  م���ن  ب��ري���س��ب��ول��ي�����ص 
جيد،  ب�������س���ك���ل  اأت����اب����ع����ه  و����س���خ�������س���ي���اً 
ي��وم��ان الإع���داد الفريق  اأم��ام��ن��ا فقط 
وال��ت��ح�����س��ري ل���ل���م���ب���اراة ب�����س��ك��ل قوي 
امل�ستوى  تقدمي  يف  املوا�سلة  ي�سمن 
الطموح  االنت�سار،  وحتقيق  املطلوب 
والتاأهل، وال  الفوز  واح��دة يف حتقيق 
من  الأن  التعادل  على  نلعب  ان  يجب 
ي��ل��ق��ى اخل�سارة  ال��ت��ع��ادل  ع��ل��ى  ي��ل��ع��ب 
يف ال��غ��ال��ب، ل��ك��ن امل��وؤك��د ان��ن��ا �سرنكز 
التوازن  م��ع حتقيق  ال��دف��اع  ق��وة  على 

الهجومي".

اأ�سبح  العنربي  عبدالعزيز  ان  يذكر 
فريق  ي����ق����ود  م����واط����ن  م�������درب  اأول 
اإم����ارات����ي يف ال��ب��ط��ول��ة االآ���س��ي��وي��ة 5 
ربيع  جمعة  ع��ل��ى  متفوقا  م��ب��اري��ات، 
الذي قاد ال�سارقة من قبل 4 مباريات 
الفريق  العنربي  يقود  و�سوف  فقط، 
الرقم  اإىل  لي�سل  اخلمي�ص  مباراة  يف 
 16 ال������  ل������دور  ت���اأه���ل���ه  ح�����ال  ويف   ،6
اأرقامه  لزيادة  فر�سه  اأمامه  �سيكون 

تاأهل  اأنه على �سوء  البطولة، كما  يف 
االأبطال  ل����دوري  التلقائي  ال�����س��ارق��ة 
لدوري  بطال  باعتباره  املقبل،  املو�سم 
عبدالعزيز  �سيكون  امل��ا���س��ي،  امل��و���س��م 
تاريخ  ل�سناعة  فر�سة  اأم��ام  العنربي 
امل�����واط�����ن يف هذه  ل���ل���م���درب  ج����دي����د 
ال��ب��ط��ول��ة، الأن����ه ���س��ي��ق��ود ال�����س��ارق��ة يف 
دور امل��ج��م��وع��ات ال���ذي ي��ت��األ��ف م��ن 6 

مباريات كاملة.

•• دبي –الفجر:

البدواوي  حمد  علي  ب�سعادة  متمثاًل  القدم  لكرة  االإم���ارات  احت��اد  �سارك 
ع�سو جمل�ص االإدارة رئي�ص جلنة احلكام و �سالح املرزوقي ع�سو اللجنة 
وعبد  الفني  املدير  الدوخي  خالد   ، احلكام  اإدارة  مدير  الطريفي  علي   ،
»الفيفا«  القدم  الواحد خاطر فني حكام يف اجتماع االحتاد الدويل لكرة 
امل�ساعد  الفيديو  حكم  لتقنية  املُطبقة  االأع�ساء  الوطنية  االحت���ادات  مع 
»VAR” الذي ُعقد اليوم عرب نظام االت�سال املرئي ، بح�سور ما�سيمو 
تقنية  تطوير  مدير  ف��ان  وم��اي��ك   ، بالفيفا  احل��ك��ام  اإدارة  مدير  بو�ساكا  

الفيديو بالفيفا .
وتناول االجتماع مراجعة هيكلية م�سروع ال� »VAR”  وجهات االت�سال 

املخت�سة به ، خا�سًة بعد انتقال عملية االإ�سراف عليه من املجل�ص الدويل 
ومراجعة   ، ال���دويل  ب��االحت��اد  احل��ك��ام  اإدارة  اإىل   ”IFAB« الت�سريعي 
ت�سهيل  واإم��ك��ان��ي��ة   ، امل�ساعد  الفيديو  حكم  ب��روت��وك��ول  تنفيذ  متطلبات 
التقنية  تطبيق  يف  الراغبة  لالحتادات  املوافقة  ومنح  االعتماد  اإج��راءات 
، وال��دع��م ال��ذي يقدمه االحت���اد ال���دويل يف ه��ذا ال�ساأن م��ن خ��الل عقده 
التي  التعليم  باالإ�سافة لربامج  تعليمية وتطويرية  ل��دورات وور�ص عمل 

يوفرها لالحتادات الوطنية االأع�ساء .
بتطوير  واملتعلقة  الفيفا  من  املقدمة  الدعم  �ُسبل  االجتماع  ناق�ص  كما 
االأجهزة والربامج امل�ستخدمة يف تطبيق التقنية ومدى اإمكانية تقلي�ص 
الت�سوير  اإمكانيات  ح�سب  وذلك  التقنية  لتنفيذ  التكنولوجية  املتطلبات 

والبث التلفزيوين واأعداد الكامريات املتاحة يف كل احتاد .

•• دبي -وام:

اأكدت هجن العا�سفة جمددا على متيزها خالل م�ساركتها يف حتديات احلول 
والزمول مبيدان املرموم �سباح اأم�ص وجنح امل�سمر غياث الهاليل يف احل�سول 
التوقيت  العا�سفة  هجن  حققت  كما  الرئي�سية  االأ����س���واط  ك��ل  ���س��دارة  على 
االأف�سل يف التحديات من خالل فوز "ال�ساهينية" ب�سدارة احلول املهجنات يف 

ال�سوط الرابع ع�سر واالأخري م�سجلة زمناً وقدره 9:35:8 دقائق.
ومتكنت هجن العا�سفة من و�سع ب�سمتها على ال�سوط الرئي�سي االول والذي 

لل�سدارة  "ال�ساهينية"  ال��ه��اليل  غ��ي��اث  ق��اد  حيث  املحليات  للحول  خ�س�ص 
ال�سوط  العا�سفة على �سدارة  �سعار  دقائق وهيمن   9:40:8 بتوقيت وقدره 
الثاين للحول املهجنات والذي قاد فيه غياث الهاليل "ال�ساهينية" للنامو�ص 

بزمن 9:44:2 دقائق.
حيث  للزمول  وال��راب��ع  الثالث  ال�سوطني  يف  "عا�سفية"  ال�سيطرة  وك��ان��ت 
بلغ  توقيتاً  م�سجاًل  املحليات  ال��زم��ول  �سوط  يف  االأول  باملركز  "�ساهني"  ف��از 
على  ال��ه��اليل  غياث  بقيادة  "�ساهني" االآخ���ر  ح�سل  فيما  دق��ائ��ق   9:59:0

نامو�ص رابع االأ�سواط للزمول املهجنات بزمن 9:53:4 دقائق.

•• اأبوظبي-وام:

مت اأم�ص يف اأبوظبي افتتاح بحرية الفر�سان "الويك بارك" التي ت�سم اأعلى 
12.45 م���رًت، مم��ا يتيح  ك��اب��ل يف ب��ح��رية �سناعية ح��ول ال��ع��امل، ب��ارت��ف��اع 

للمنتجع ا�ست�سافة االأحداث العاملية.
وت�ستوعب البحرية عددا كبريا من امل�ساركني يف الوقت نف�سه ، وهو ما ميثل 
نقلة نوعية كبرية للمنتجع يف االألعاب املائية، خ�سو�ساً يف األعاب "الويكبورد 

."
افتتح البحرية �سلطان الكعبي الرئي�ص التنفيذي لنادي ومنتجع الفر�سان 
وزارة  ع��ام  مفت�ص  الري�سي  نا�سر  اأحمد  اللواء  بح�سور  ال��دويل  الريا�سي 
الداخلية رئي�ص احتاد االإمارات للفرو�سية، و�سلطان جرب ال�سويدى، وعبد 

اإىل  باالإ�سافة  القاب�سة،  الفر�سان  اإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  من  اجلعربى  اهلل 
نخبة من اأ�سهر العبي "الويك بورد "على امل�ستوىين املحلى والدويل.

اإ�سافة  يعد  اأن��ه  باملنتجع معتربا  اإجن��ازه  ما مت  الري�سى على  اللواء  واأثنى 
اأبوظبي  �سماء  يف  م�سيئة  وع��الم��ة  ب��ال��دول��ة  الريا�سية  للمرافق  ك��ب��رية 

وي�ساهم يف دعم تطوير الفكر الريا�سي .
من جانبه اأو�سح �سلطان الكعبي اأن افتتاح الويك بارك يعني الكثري للنادي، 
ميتلك  حيث  الريا�سية،  ب��االأل��ع��اب  واالرت��ق��اء  التميز  يف  ال��رغ��ب��ة  ويعك�ص 
منتجع الفر�سان بحريتني لالألعاب املائية، الكبرية منها على م�ساحة 730 
مرتاً بعمق مياه ي�سل اإىل 180 �سم وت�ستوعب 7 اأ�سخا�ص، وهي البحرية 
التي مت جتديدها ، واأخرى �سغرية بها كابل مبتدئني مب�ساحة 420 مرتاً 

وعمق مياه ي�سل اإىل 120 مرتاً.

ال�شارقة يجني ثمار فوزه العري�س اأمام 
التعاون يف دوري الأبطال

احتاد الكرة ُي�شارك يف اجتماع الفيفا 
مل�شوؤويل تقنية الفيديو

•• دبا احل�شن – الفجر:

يف مبادرة تعترب االأوىل من نوعها 
يف اأندية ال�سارقة والدولة انطلقت 
متوا�سلني  م���ب���ادرة  االأول  اأم�������ص 
دب���ا احل�سن  ل���ن���ادي  االف��رتا���س��ي��ة 
ت�سرف  ال���ت���ي  ال���ث���ق���ايف  ال���ري���ا����س���ي 
واملجتمعية  الثقافية  اللجنة  عليها 

بالنادي.
وت����ع����ت����رب م����ت����وا�����س����ل����ني م�����ب�����ادرة 
جم��ت��م��ع��ي��ة ل���ت���وط���ي���د ال���ع���الق���ات 
والتقارب والتوا�سل الفعال وتوطيد 
واالأفكار  ال��روؤى  وتبادل  العالقات 
املبادرات  ج��وان��ب  يف  االأن���دي���ة  ب��ني 
جانب  وم��ن  واملجتمعية  الثقافية  
الريا�سية  اجلوانب  على  والتعرف 
م����ن ج���ان���ب اآخ������ر ل����الط����الع على 
اف�سل املمار�سات،  تنفيذا لتوجهات 
وادارة  بال�سارقة  الريا�سي  املجل�ص 
النادي لعقد �سراكات مع االأندية . 

الثقافية  ال���ل���ج���ن���ة  د����س���ن���ت  وق�����د 

احل�سن  دب�����ا  ب����ن����ادي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
املبادرة بزيارة افرتا�سية اإىل نادي 
ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ات ال���دف���اع عن 
حيث   ، زووم  من�سة  ع��ل��ى  ال��ن��ف�����ص 
قام بالزيارة اأحمد عبد اهلل النقبي 
املجتمعية  ال��ث��ق��اف��ة  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص 
وحم��م��د را���س��د ر���س��ود ن��ائ��ب رئي�ص 
اللجنة وعمر حممد ال�سيد املن�سق 
�سكرتري  واإ����س���الم حم��م��د  ال��ث��ق��ايف 

اللجنة .
بداأت الزيارة برتحيب متبادل من 
قبل الناديني و�سط اإ�سادة امل�سوؤولني 
الدفاع  لريا�سات  ال�سارقة  ب��ن��ادي 
الفريدة  امل��ب��ادرة  بهذه  النف�ص  عن 

من نوعها.
االفرتا�سي  ال��ت��وا���س��ل  يف  وحت���دث 
�سمن مبادرة متوا�سلني من نادي 
ال�سارقة للدفاع عن النف�ص حممد 
فا�سل امل�سوؤول عن االإعالم وكابنت 
املدير  ال���زح���ن���وين  ال���دي���ن  ����س���الح 

الفني للكاراتيه.

مت  و
واأن�سطته  النادي  عن  نبذة  تقدمي 
وقبل   2015 ع��ام  يف  اإن�سائه  منذ 

امل�ستجد  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  واأث���ن���اء 
واإبراز  النادي  و�سرح ال�سرتاتيجية 
اأه���م���ه���ا ن�سر  ال���ت���ي م����ن  اأه�����داف�����ه 

النف�ص  ع��ن  ال��دف��اع  ريا�سة  ثقافة 
امل�ساركني فيها  وزي��ادة  املجتمع   يف 
اأف�����س��ل ال��ع��ن��ا���س��ر وثقل  واخ��ت��ي��ار 

التدريبات  خ���الل  م���ن  م��وه��ب��ت��ه��م 
املدربني  اأكفاأ  خالل  من  املتوا�سلة 
للو�سول بهم اإىل من�سة التتويج يف 

البطوالت .
الن�ساط  ع����ن  ال����ت����ع����رف  مت  ك���م���ا 
النادي  وجملة  العام  هذا  ال�سيفي 

الف�سلية وبرنامج اأر�سيف الريا�سة 
وال�سراكات املجتمعية مع موؤ�س�سات 
ومراكز  املدار�ص  وبخا�سة  املجتمع 
قدم  اخلتام  ويف  والنا�سئة.  الطفل 
رئي�ص  ال��ن��ق��ب��ي  اهلل  ع���ب���د  اأح����م����د 
دبا  بنادي  املجتمعية  الثقافة  جلنة 
لنادي  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر  احل�����س��ن 
ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ات ال���دف���اع عن 
اإبراهيم  �سعادة  ع��ن  نيابة  النف�ص 
ال���درم���ك���ي رئ��ي�����ص جمل�ص  ب���غ���داد 
االإدارة واإخوانه اأع�ساء جمل�ص اإدارة 
نادي دبا احل�سن واأثنى على جهود 
نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن 
النف�ص وعلى املعلومات القيمة التي 
طرحت يف الزيارة كما ثمن النقبي 
تلك اال�ستجابة ال�سريعة من نادي 
ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ات ال���دف���اع عن 
النف�ص وترحيبهم مببادرة نادي دبا 
تاأتي �سمن اخلطة  والتي  احل�سن 
الثقافية  ل��ل��ج��ن��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

واملجتمعية بنادي دبا احل�سن .

انطالق مبادرة متوا�شلني لنادي دبا احل�شن الريا�شي والتي تعد الأوىل لتعزيز التوا�شل مع الأندية لالطالع على اأف�شل املمار�شات

•• ال�شارقة _ الفجر:

بخطط  االرت��ق��اء  موا�سلة  وبهدف  الريا�سي  مليحة  ن��ادي  اإدارة  جمل�ص  ل��روؤي��ة  تاأكيدا 
العاملية، �سكل  النادي ومتكني االإج��راءات االإداري��ة والريا�سية وفقاً الأعلى املعايري  عمل 
اهلل  �سعادة عبد  برئا�سة  املوؤ�س�سي،  والتميز  اال�سرتاتيجي  التخطيط  نادي مليحة جلنة 
ل�سل�سة  وفقاً  بالنادي،  املوؤ�س�سية  الريادة  اإج��راءات  تعزيز  بهدف  القايدي،  حممد  را�سد 
من االإجراءات واملبادرات الرئي�سية الداعمة خلطط النادي الت�سغيلية ليكون النادي يف 

�سدارة امل�سهد الريا�سي.
اإدارة  الكتبي رئي�ص جمل�ص  وبهذا ال�سدد، بنّي �سعادة : حممد �سلطان حممد خ�سوين 
لكافة  املوؤ�س�سية  املراجعة  على  حالياً  يعمل  النادي  ب��اأن  الريا�سي  الثقايف  مليحة  ن��ادي 
بها  االرت��ق��اء  بهدف  النادي  يف  بها  املعمول  واللوائح  التنظيمية  وال�سيا�سات  االإج���راءات 
االإدارة  املت�سارعة يف  املتغريات  ملواكبة  العاملية، وذلك  الريا�سية  املنظومات  الأحدث  وفقاً 

الريا�سية والتميز املوؤ�س�سي.
موؤكداً على اأن النادي يعمل من خالل جمل�ص اإدارة النادي واملوظفني ومبتابعة متوا�سلة 
من جمل�ص ال�سارقة الريا�سي على تعزيز ومتكني وحوكمة االأفكار البناءة التي تطّور من 
منظومة العمل االإداري والريا�سي واملجتمعي واإطالق املبادرات النوعية وفق �سل�سلة من 
اخلطوات املوؤ�س�سية لتمكني القدرات واملهارات وتفعيل منظومة التميز والريادة يف تقدمي 
البيئة  وحتليل  والتاأهيل  امل�ستمر  التدريب  خالل  من  واملجتمعية،  الريا�سية  اخلدمات 
امل�ستمر،  والتح�سني  واملراجعة  والتقييم  الذكية  الريا�سية  احللول  وتقدمي  الريا�سية 
خدمة الأبناء منطقة مليحة من اأع�ساء ومنت�سبي النادي، وللمناف�سة يف خمتلف اجلوائز 

املحلية التي تعنى بالتميز الريا�سي ورواد اخلدمة الثقافية واملجتمعية.
الريا�سي   اإدارة نادي مليحه  القايدي  ع�سو جمل�ص  بدوره ك�سف �سعادة  عبداهلل را�سد 
مليحة  ن��ادي  عليها  يعمل  التي  املوؤ�س�سية  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  اأب��رز  عن   ، اللجنة  رئي�ص 
ال�سارقة  جمل�ص  اإ�سرتاتيجية  مع  يتوافق  مبا  النادي  اإ�سرتاتيجية  حتديث  يف  واملتمثلة 

النادي  قطاعات  لكافة  وخطط  داخلية  و�سيا�سات  ولوائح  عمل  اأدل��ة  واإع���داد  الريا�سي، 
االإدارية  النماذج  كافة  وحتديث  الب�سرية،  وامل���وارد  والريا�سية  والت�سغيلية  التنفيذية 
املطلوبة، بجانب تنظيم التوثيق واالأر�سفة وت�سميم موؤ�سرات اأداء للجان واملوظفني مبا 
يتوائم مع الهوية املوؤ�س�سية للنادي، والوقوف على نقاط التح�سني الواردة من برنامج 
التميز الأندية ال�سارقة ومعاجلتها ب�سورة متكن النادي من اإغالق النقاط واملالحظات 
من  للنادي  االإعالمي  الدعم  متكني  على  ع��الوة  القادمة،  امل�ساركة  يف  منها  واال�ستفادة 

خالل اإطالق مبادرات نوعية للجنة الثقافية واملجتمعية بالنادي.
واأ�ساد القايدي باملتابعة الكبرية التي يحظى بها النادي من جمل�ص ال�سارقة الريا�سي 
�سكره  عن  معرباً  واملجتمعية  والثقافية  الريا�سية  القطاعات  لكافة  امل�ستمرة  والرعاية 
وتقديره اىل �سعادة عي�سى هالل احلزامي رئي�ص جمل�ص ال�سارقة الريا�سي على اجلهود 
الكبرية التي تبذل، ومتكني النادي من موا�سلة خطواته الناجحة يف خمتلف املجاالت 

الريا�سية.

نادي مليحة الريا�شي يطلق �شل�شلة من املبادرات لتعزيز الريادة املوؤ�ش�شية بهدف متكني الإجراءات الإدارية والريا�شية

هجن العا�شفة توؤكد تفوقها يف 
حتديات الكبار مبيدان املرموم

افتتاح بحرية الفر�شان »الويك بارك« باأبوظبي
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الفجر الريا�ضي
ن�ساطه  تو�سيع  االأم��ريك��ي��ة مايكل ج���وردان  ال�سلة  ك��رة  اأ���س��ط��ورة  ق��رر 
التجاري من خالل �سراء فريق يف �سل�سلة كاأ�ص نا�سكار ل�سباق ال�سيارات، 
وقام بالتعاقد مع ال�سائق االأ�سود بوبا واال�ص من اأجل القيادة للفريق 

اجلديد يف البطولة اعتبارا من املو�سم املقبل.
و�سيكون جوردان الذي يعترب اأف�سل العب يف تاريخ دوري كرة ال�سلة 
االأمريكي للمحرتفني والذي تقدر ثروته ال�سافية بقرابة 1،6 مليار 
دوالر، املالك االأكرب للفريق اجلديد مع ال�سائق املخ�سرم ديني هاملني 

ك�سريك بن�سبة اأقل من االأ�سهم.
م��رات بقمي�ص  �ست  االأمريكي  ال��دوري  بلقب  الفائز  االأ�سطورة  وق��ال 
والداي  وك��ان  ال�سمالية،  ك��اروالي��ن��ا  والي��ة  يف  ""ن�ساأت  بولز  �سيكاغو 
نا�سكار  حمبي  من  وكنت  ال�سباقات،  اىل  واأخواتي  واإخوتي  ياأخذانني 

طوال حياتي".
بي  خ��ا���ص  �سباق  ف��ري��ق  ام��ت��الك  فر�سة  "اأن  ع��ام��ا  ال�57  اب��ن  وراأى 

بال�سراكة مع �سديقي ديني هاملني، واأن اأجعل بوبا واال�ص يقود لنا، 
فهذا اأمر مثري للغاية بالن�سبة يل".

امل�سارك  هورنت�ص  ت�سارلوت  فريق  اأي�سا  ميلك  ال��ذي  ج���وردان  واأم��ل 
نا�سكار  لفريق يف  اأن جتلب ملكيته  للمحرتفني،  ال�سلة  كرة  دوري  يف 
جماهري جديدة اىل هذه الريا�سة التي يهيمن عليه البي�ص، واأن تعزز 

م�ساركة االأقليات.
من  القليل  هناك  وك��ان  التنوع  مع  نا�سكار  كافحت  "تاريخيا،  وتابع 
املالك ال�سود. بدا التوقيت مثاليا مع تطور نا�سكار وت�سجعيها للتغيري 
االأخرية  والتربعات  االلتزام  اىل  باالإ�سافة  فاأكر.  اأك��ر  االجتماعي 

اأرى هذا )امتالك فريق  النظامية،  العن�سرية  ملكافحة  التي قدمتها 
الفر�ص  من  املزيد  وفتح  جديد  جمهور  لتثقيف  كفر�سة  نا�سكار(  يف 

لل�سود يف عامل ال�سباقات".
�سابق من  وق��ت  نا�سكار، يف  الوحيد يف  االأ���س��ود  ال�سائق  واال����ص،  واأك��د 

ال�سهر احلايل اأنه �سيرتك فريق ريت�سارد بيتي موتور�سبورت�ص.
ال�26 عاما نا�سطا جدا هذا العام يف احلديث عن مكافحة  وكان ابن 
ب��ع��د م��ق��ت��ل املواطن  امل��ج��ت��م��ع االأم����ريك����ي، ال���س��ي��م��ا  ال��ع��ن�����س��ري��ة يف 
اأبي�ص يف  �سرطي  يد  اختناقا على  اأيار/مايو  فلويد يف  ج��ورج  االأ�سود 

مينيابولي�ص.

ودعا واال�ص يف حزيران/يونيو امل�سوؤولني عن �سباقات نا�سكار اىل حظر 
رفع العلم الكونفدرايل يف حلبات ال�سباق الأنه يذكر ال�سود مبا�ص األيم 
على  اجل��ن��وب  اإرث  اىل  كثريين  نظر  يف  وي��رم��ز  املتحدة  ال��والي��ات  يف 

�سعيدي العبودية والتمييز العن�سري.
ويرفع هذا العلم على حلبات نا�سكار يف الواليات اجلنوبية التي تعترب 
ق��رروا الحقا  البطولة  امل�سوؤولني عن هذه  الريا�سة، لكن  معقل هذه 

حظر رفعه يف ال�سباقات.
وت�سدر واال�ص العناوين يف حزيران/يونيو بعدما اأفاد فريقه اأنه عر 
تاالديغا  حلبة  على  ل��ه  املخ�س�ص  امل���راآب  يف  معلقا  م�سنقة  حبل  على 
مكتب  فتحه  ال��ذي  التحقيق  لكن  االب��ام��ا،  والي��ة  يف  �سوبر�سبيدواي 
التحقيقات الفدرايل "اأف بي اآي"، اأظهر باأن ال�سائق االأ�سود مل يكن 
�سحية جرمية كراهية واأن امل�سنقة كانت عبارة عن حبل من�سدل على 

باب مراآب وموجود هناك منذ 2019.

الأ�شطورة جوردان ي�شرتي فريقا يف �شباقات نا�شكار 

وقع العب الو�سط الت�سيلي اأرتورو فيدال عقد انتقاله من بر�سلونة االإ�سباين 
مليون  مقابل  ثالث  لعام  التمديد  لعامني مع خيار  بعقد  االإي��ط��ايل  اإن��رت  اىل 

يورو، وذلك بح�سب ما اأعلن الفريقان.
اإىل  واإن��رت ميالن  بر�سلونة  "تو�سل  بيان  بر�سلونة يف  وق��ال 

اتفاق بخ�سو�ص انتقال الالعب ارتورو فيدال"، م�سيفا 
يورو  مليون  لرب�سلونة  االإيطايل  الفريق  "�سيدفع 

على دفعات".
وو�سل ابن ال�33 عاما م�ساء اأول اأول اأم�ص االأحد 

الطبي  الفح�ص  اأم�����ص  واأج����رى  ميالنو  اىل 
الروتيني متهيدا المتام �سفقة انتقاله 

اأنتونيو  امل����درب  ف��ري��ق  اىل 
حيث  ك����ون����ت����ي، 

االإيطايل  ال���دوري  بلقب  ت��وج معه  اأن  بعد  االأخ��ري  �سيلعب جم��ددا حتت قيادة 
ثالث مرات خالل مرور الت�سيلي بيوفنتو�ص بني 2011 و2015.

اخلط  يف  ف��ي��دال  �سيكون  ال��ي��وم،  م��ن  "اعتبارا  الر�سمي  موقعه  يف  اإن���رت  وق���ال 
كل  القتال، تقدمي  ال��دوام:  االأه��داف على  نف�ص  ل�"نريات�سوري"، مع  االأمامي 
ما لديه والفوز. �سيكون �ساد�ص العب ت�سيلي يدافع عن األوان اإنرت. االأول كان 
اإيفان زامورانو الذي ولد بدوره مقاتال. تبعه دافيد بيت�سارو، لوي�ص خيميني�ص، 

غاري ميديل و)الالعب احلايل يف الفريق( األيك�سي�ص �سان�سي�ص".
وختم بيانه املطول عن حياة الالعب وم�سريته الكروية، قائال "تاأكد االأمر. 
اإنرت،  يف  ب��ك  مرحبا  "نريات�سوري".  يف  الع��ب  وه��و  ميالنو،  اىل  و���س��ل  لقد 

اأرتورو!".
وبات الت�سيلي خارج ح�سابات بر�سلونة الذي انتقل اىل �سفوفه عام 2018، بعد 

و�سول املدرب الهولندي رونالد كومان هذا ال�سيف خلالفة كيكي �سيتيني.
وتوج فيدال باألقاب الدوري يف اأربعة من الفرق اخلم�سة التي دافع عن األوانها 
اأو  ك��ول��و-ك��ول��و  راأ���س��ه م��ع  ك��ان يف م�سقط  اإن  خ��الل م�سريته االح��رتاف��ي��ة، 
 2015 ب��ني  �سفوفه  يف  لعب  ال���ذي  االأمل����اين  ميونيخ  وب��اي��رن  يوفنتو�ص 
باير  الوفا�ص مع فريق واحد هو  اأو بر�سلونة، فيما خرج خايل  و2018 
ب��الده )2007- بعيدا عن  له  اأول جتربة  ك��ان  ال��ذي  االأمل���اين  ليفركوزن 

.)2011
وياأمل اإنرت اأن يوا�سل فيدال هوايته بجمع األقاب الدوري، ال�سيما اأنه مل يتوج 
اأ" منذ 2010 حني اأحرز ثالثية ال��دوري والكاأ�ص املحليني  بطال ل�"�سريي 

ودوري اأبطال اأوروبا بقيادة الربتغايل جوزيه مورينيو.
املو�سم  الفنية  و�سهدت نتائج انرت حت�سنا كبريا بو�سول كونتي اىل االإدارة 
املا�سي، اإذ اأنهى الدوري بفارق نقطة فقط عن غرميه يوفنتو�ص املتوج 
الدوري  م�سابقة  نهائي  اىل  و�سل  كما  تواليا،  تا�سع  ملو�سم  بطال 
االأول على  اح��راز لقبه  لكنه ف�سل يف  "يوروبا ليغ"،  االأوروب���ي 
عام  االإي��ط��ال��ي��ة  ال��ك��اأ���ص  منذ  امل�سابقات  جميع  يف  االإط���الق 

.3-2 االإ�سباين  اإ�سبيلية  اأمام  بخ�سارته   ،2011
وبعد اأن وقع نهائيا مع األيك�سي�ص �سان�سي�ص ونيكولو باريال 
املا�سي  املو�سم  �سفوفه  يف  لعبوا  الذين  �سين�سي  و�ستيفانو 
وكالياري  االإنكليزي  يونايتد  االإع��ارة من مان�س�سرت  �سبيل  على 
ال�سيفية  االنتقاالت  �سوق  يف  ن�سطا  اإن��رت  ك��ان  تواليا،  و�سا�سوولو 
ال�سربي  االإ�سباين،  مدريد  ري��ال  من  حكيمي  اأ���س��رف  املغربي  ب�سمه 
داري��ان مالي�ص )19  ال�ساب  ال�سوي�سري  ك��والروف من روما،  األك�سندر 
يورغو�ص  واليوناين  بيامانتي من جنوى،  اأدري��ان  لو�سرين،  عاما( من 

فاغيانادي�ص من باناثينايكو�ص.
املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  املو�سم اجلديد يف عطلة  افتتاح  اإن��رت عن  وغ��اب 
القاري  مو�سمه  بعد  عافيته  ال�ستعادة  الوقت  من  املزيد  منحه  بهدف 
�سد  الثانية  املرحلة  يف  اأر���س��ه  على  ال�سبت  امل�����س��وار  و�سيبداأ  ال��ط��وي��ل، 

فيورنتينا.

فيدال يوقع ر�شميا مع اإنرت مقابل مليون يورو 

االإ�سباين  ال�����دويل  امل��ه��اج��م  ح���ط 
متهيدا  تورينو  يف  م��ورات��ا  األ��ف��ارو 
لعودته اىل يوفنتو�ص بطل اإيطاليا 
وذلك  املا�سية،  الت�سعة  املوا�سم  يف 
اأتلتيكو  م��ن  االإع������ارة  �سبيل  ع��ل��ى 
م����دري����د االإ�����س����ب����اين م���ق���اب���ل 10 
التعاقد  ي����ورو م��ع خ��ي��ار  م��الي��ني 
مليونا   45 م��ق��اب��ل  ن��ه��ائ��ي��ا  م��ع��ه 
اإع���الم  و���س��ائ��ل  اأف�����ادت  م��ا  بح�سب 

حملية.
اأن كان االأوروغوياين لوي�ص  وبعد 
����س���واري���ز م��ر���س��ح��ا ل��الن��ت��ق��ال اىل 
من  العجوز"  "ال�سيدة  ف���ري���ق 
اأعلمه  بعدما  االإ���س��ب��اين  بر�سلونة 
رونالد  الهولندي  اجلديد  امل��درب 
كومان باأنه خارج ح�ساباته للمو�سم 
املقبل، وقع خيار بطل اإيطاليا على 
تاأخر  نتيجة  ال�سابق موارتا  العبه 
ح�سول �سواريز على اجلواز ال�سفر 

االإيطايل.
البولندي  امل��ه��اج��م  رف�����ص  و���س��ب 
من  االن��ت��ق��ال  ميليك  اأرك���ادي���و����ص 
روما  العا�سمة  فريق  اىل  ن��اب��ويل 
الأن�����ه ي��ف�����س��ل ال����دف����اع ع���ن األ�����وان 
الأنه  م��ورات��ا  �سالح  يف  يوفنتو�ص، 
البو�سني  امل��ه��اج��م  ان��ت��ق��ال  ع��ط��ل 
اإدين دزيكو من "جالورو�سي" اىل 

عمالق تورينو.
ن�سره  ف���ي���دي���و  م���ق���ط���ع  واأظ�����ه�����ر 
يوفنتو�ص يف ح�ساباته على مواقع 
التوا�سل االجتماعي و�سول موراتا 
االإثنني  م�ساء  من  متاأخر  وقت  يف 
اىل مطار كا�سيلي يف تورينو حيث 
ك���ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه جم��م��وع��ة من 
م�سجعي يوفنتو�ص، وذلك متهيدا 
الروتيني  الطبي  الفح�ص  الإجراء 

معارا  انتقاله  عقد  على  والتوقيع 
ملو�سم واحد مع خيار التعاقد معه 
 2021 حزيران/يونيو  يف  نهائيا 
ي���ورو بح�سب  م��ل��ي��ون   45 م��ق��اب��ل 
�سبورت"  "�سكاي  �سبكة  اأف���ادت  م��ا 

االإيطالية.
اأن  وك�سفت "�سكاي �سبورت" اأي�سا 
عقد ابن ال�27 عاما يت�سمن بندا 
ي�سمح له باللعب املو�سم املقبل مع 
االإعارة  �سبيل  "بيانكونريي" على 

اأي�سا.
و���س��ب��ق مل��ورات��ا اأن داف���ع ع��ن األ���وان 
-2014 بني  ملو�سمني  يوفنتو�ص 

ري���ال مدريد،  م��ن  ق��ادم��ا   2016
الذي  ال��ب��ن��د  َف���َع���َل  االأخ����ري  اأن  اإال 
ي�سمح له با�ستعادة املهاجم الدويل 
 93 يف  ه���دف���ا   27 ���س��ج��ل  ال������ذي 

"ال�سيدة  بقمي�ص  خا�سها  م��ب��اراة 
العجوز" واأح��رز معه لقب كل من 
مرتني  املحليني  والكاأ�ص  ال���دوري 
اإ�سافة اىل لقب يف الكاأ�ص ال�سوبر 
اىل  موراتا  ع��ودة  لكن  االإيطالية. 
ال��ن��ادي امل��ل��ك��ي مل ت���دم ط��وي��ال، اإذ 
قرر االأخري التخلي عنه يف املو�سم 
االإنكليزي  ت�سل�سي  ل�سالح  التايل 
بداياته  اأع��اره بعدها لفريق  الذي 
اأتلتيكو يف كانون الثاين/ الكروية 

يف  ي��وق��ع  اأن  ق��ب��ل   2019 ي��ن��اي��ر 
�سيف ذلك العام نهائيا مع "لو�ص 

روخيبالنكو�ص".
وحتدثت تقارير يف اإ�سبانيا عن اأن 
رحيل موراتا اىل يوفنتو�ص ميهد 
مع  للتعاقد  اأتلتيكو  اأم��ام  الطريق 
ل��وي�����ص ���س��واري��ز ك��الع��ب ح��ر بعد 

حت��ري��ره م��ن ع��ق��ده م��ع بر�سلونة 
م�ستحقاته  ن�سف  تقا�سي  مقابل 
املالية عن العام االأخري من عقده 
ما  بح�سب  الكاتالوين  ال��ن��ادي  مع 

اأفادت و�سائل االإعالم.
م��وا���س��م يف  �ستة  اأم�����س��ى  اأن  وب��ع��د 
باألقاب  خاللها  ت��وج  نو"  "كامب 
ال�������دوري االإ����س���ب���اين اأرب������ع م���رات 
اأي�سا  اأرب�����ع  االإ���س��ب��ان��ي��ة  وال���ك���اأ����ص 
مرتني  االإ�سبانية  ال�سوبر  والكاأ�ص 
اأوروب�������ا  اأب����ط����ال  دوري  م����ن  وك�����ل 
وكاأ�ص  االأوروب��ي��ة  ال�سوبر  والكاأ�ص 
ال��ع��امل لالأندية م��رة واح���دة، بات 
ح�سابات  خ������ارج  االأوروغ�������وي�������اين 
مع  ال��ت��ع��اق��د  ب��ع��د  "بالوغرانا" 
اآب/اأغ�سط�ص  منت�سف  يف  ك��وم��ان 

خلفا لكيكي �سيتيني.

ال��ع��ام يف بريوجيا حتقيقا  االدع���اء  مكتب  فتح 
لوي�ص  االأوروغ���وي���اين  املهاجم  ب���اأن  ال�ستباهه 
�سواريز غ�ص يف امتحان اللغة االإيطالية الذي 
النتقال  متهيدا  امل��ا���س��ي،  اخلمي�ص  ل��ه  خ�سع 
ي��وف��ن��ت��و���ص بطل  اإىل  اأ���س��ب��ح م�����س��ت��ب��ع��دا ج����دا 

الدوري يف املوا�سم الت�سعة املا�سية.
ومب����ا اأن ����س���واري���ز الع����ب م���ن خ�����ارج االحت����اد 
االأوروب�������ي، ل��ي�����ص ب��ام��ك��ان��ه ال���دف���اع ع��ن األ����وان 
يوفنتو�ص الأن االأخري و�سل اىل احلد االأق�سى 
االحتاد  خ��ارج  من  بهم  امل�سموح  الالعبني  من 
االأوروبي، ما ا�سطر ابن ال�33 عاما اىل اإجراء 
بريوجيا  يف  اخلمي�ص  االإيطالية  اللغة  فح�ص 

من اأجل نيل اجلن�سية مبا اأن زوجته اإيطالية.
اأ���س��ب��ح خ����ارج ح�سابات  ال����ذي  ���س��واري��ز  وجن���ح 
ب���ر����س���ل���ون���ة االإ�����س����ب����اين ب���ع���د و�����س����ول امل�����درب 
الهولندي رونالد كومان خلفا لكيكي �سيتيني، 
يف جتاوز فح�ص اللغة اإال اأن ذلك مل يكن كافيا 
اللتحاقه بيوفنتو�ص الأن ال جمال لكي يح�سل 
ع��ل��ى اجل��ن�����س��ي��ة االإي��ط��ال��ي��ة ق��ب��ل اق���ف���ال فرتة 
ت�سرين  من  اخلام�ص  يف  ال�سيفية  االنتقاالت 
االأول-اأك��ت��وب��ر، بح�سب ما اأف��اد امل��درب اجلديد 

لعمالق تورينو اأندريا بريلو.
اأكرب من  اأن �سواريز يف م�سكلة  لكن يبدو االآن 
اأ"،  "�سريي  ببطل  االلتحاق  على  قدرته  ع��دم 
املو�سوعات  اأن  التحقيق  "اأظهر  بعدما  وذل��ك 
اأث��ن��اء االم��ت��ح��ان ق��د مت  ال��ت��ي مت��ت مناق�ستها 
العالمة  واأن  املر�سح  مع  م�سبقا  عليها  االتفاق 
ُمنحت له حتى قبل االمتحان" بح�سب ما اأفاد 

االدعاء العام.
وبح�سب وثائق االدعاء العام التي ح�سلت عليها 
�سبينا،  �ستيفانيا  املحلية، قالت  االإعالم  و�سائل 
"ما  التحقيق،  يف  امل�ستهدفني  اال�سخا�ص  اأح��د 
اليوم  ير�سب؟  �سنجعله  ه��ل  تعتقدونه،  ال��ذي 
اآخ��ر در���ص )لغة مع �سواريز( ويجب  كان لدي 
باللغة  واحدة"  كلمة  يتكلم  ال  الأن���ه  اأع���ده  اأن 

االإيطالية.
امل�ستوى  على  حم��اوره��ا  م��ن  ���س��وؤال  على  وردا 

باللغة  �����س����واري����ز  ي���ج���ت���ازه  اأن  ي���ج���ب  ال�������ذي 
االإيطالية، اأجابت �سبينا "ال يتوجب عليه )اأن 
يتجاوز اأي م�ستوى(، �سينجح، الأنه براتب 10 
ماليني )يورو( يف املو�سم، ال ميكنك اأن جتعله 
يعرف  ال  ك��ان  ل��و  "حتى  امتحانه  ير�سب" يف 

كيفية ت�سريف االأفعال ويتحدث ب�سيغة 
امل�سدر".

احل�سول  بطلب  التقدم  م�سار  واأث��ار 
انتقادات  االإي��ط��ال��ي��ة  اجلن�سية  على 

ك�����ث�����رية ع����ل����ى و�����س����ائ����ل ال���ت���وا����س���ل 
االجتماعي الأن هذا االجراء يتطلب 

عادة بني عامني واأربعة اأعوام، 
خدمة  ت�������س���ري���ع���ه  مت  ل���ك���ن 
االإنكليزي  ليفربول  ملهاجم 
على  م�ساعدته  بغية  ال�سابق 

االن�سمام اىل يوفنتو�ص.
بالفرتة  وح�سب  يتعلق  ال  واالأم���ر 

على  للح�سول  امل��خ��ت�����س��رة  ال��زم��ن��ي��ة 
من  اللغة  فح�ص  بنتائج  ب��ل  اجلن�سية، 

ب��ني �سهر  "باء" وال��ت��ي حت��ت��اج ع����ادة  ال��ف��ئ��ة 
االأوروغوياين  لكن  ت�سدر،  لكي  اأ�سهر  وثالثة 

ح�سل عليها بعد �ساعات معدودة.
اأح���د امل��ت��ق��دم��ني بطلب احل�����س��ول على  وك��ت��ب 
تويرت  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  يف  االإي��ط��ال��ي��ة  اجلن�سية 
اأح�سل على اجلن�سية؟  اأن  باإمكاين رجاء  "هل 
ول���دت ج��دت��ي يف  ع��ام��ا.   20 ه��ن��ا طيلة  ع�ست 
بولونيا. قاتل جد جدي اىل جانب )جوزيبي( 

اإيطاليا يف  )اأح��د رموز توحيد  غاريبالدي 
لغتي  باأن  اأعتقد  ع�سر(.  التا�سع  القرن 

االإيطالية اأف�سل من �سواريز".
اإيطاليا  يف  "ع�ست  اآخ����ر  وق����ال 
طيلة 40 عاما وتزوجت اإيطالية 

ع��ام��ا، دف��ع��ت ال�����س��رائ��ب وما   12
يتوجب علي يف اإيطاليا فقط وح�سريا، 

واألفت كتبا باللغة االإيطالية... وي�ستغرق 
اأربعة  االإيطالية  ح�سويل على اجلن�سية 

اأعوام".

لالن�سمام  اجل��ن�����س��ي��ة  ن��ي��ل��ه  ���س��ع��وب��ة  ظ���ل  ويف 
طريقه  يف  االآن  �سواريز  يبدو  يوفنتو�ص،  اىل 
عن  للدفاع  االإ�سبانية  العا�سمة  اىل  لالنتقال 
تخلى  اأن  بعد  ال�سيما  م��دري��د،  اأتلتيكو  األ���وان 
االأخري عن مهاجمه األفارو 
�سيوقع  ال������ذي  م����ورات����ا 
القليلة  ال�������س���اع���ات  يف 
املقبلة عقد عودته اىل 
"ال�سيدة العجوز" على 

�سبيل االإعارة.

�شواريز يغ�س يف امتحان اجلن�شية الإيطالية 

موراتا يعود اإىل يوفنتو�س
 على �شبيل الإعارة 

ب���ارن���ي���ت وكيل  و����س���ف ج���ون���اث���ان 
اأع��م��ال ال��الع��ب ال��وي��ل��زي غاريث 
بايل العائد اإىل توتنهام االنكليزي 
واحد  مل��و���س��م  االإع�����ارة  �سبيل  ع��ل��ى 
من ريال مدريد، معاملة جماهري 
موكله  جت����اه  اال����س���ب���اين  ال����ن����ادي 
بطل  اأن  م��ع��ت��ربا  بال�"خمزية" 
ع��ل��ى حت�سني  ي��ع��م��ل  اإ���س��ب��ان��ي��ا مل 

االأمور.
االأ�سبوع  ع��ام��ا(   31( ب��اي��ل  وع���اد 
غادره  ال���ذي  توتنهام  اىل  الفائت 
العا�سمة  ن���ادي  اىل   2013 ع���ام 
عاملية  قيا�سية  ب�سفقة  اال�سبانية 
جنيه  م��ل��ي��ون   85 ب��ل��غ��ت  ح��ي��ن��ه��ا 
ا�سرتليتي )109 ماليني دوالر(.

عقده  ينتهي  ال��ذي  اجلناح  وحقق 
2022، لقب دوري  مع ري��ال عام 
اب��ط��ال اوروب�����ا ارب����ع م����رات ولقب 

الدوري املحلي مرتني يف مدريد.
الهدافني  ق���ائ���م���ة  ي��ت�����س��در  ك���م���ا 
عرب  ليغا"  "ال  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ني 
 171 80 ه��دف��ا يف  ال��ت��اري��خ م��ع 

مباراة.
اإال اأنه مل يجد مكانا له يف ت�سكيلة 
املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان 
الذي عاد لوالية ثانية يف العا�سمة 
 2019 اآذار/م��ار���ص  يف  اال�سبانية 
املو�سم  التخلي عنه مطلع  وح��اول 
امل��ا���س��ي اإىل اأح����د اأن���دي���ة ال����دوري 
يف  الغيت  ال�سفقة  لكن  ال�سيني، 

اللحظة االخرية.
ري��ال مدريد  مع  بايل  ومل يخ�ص 
ا�ستئناف  بعد  واح��دة  �سوى مباراة 
امل���ح���ل���ي يف ح����زي����ران/ ال����������دوري 

ي��ون��ي��و امل��ا���س��ي اإث����ر ت��وق��ف قرابة 
جائحة  ب�������س���ب���ب  ا����س���ه���ر  ث����الث����ة 
امل�ستجد، وتعر�ص  فريو�ص كورونا 
ل�سافرات اال�ستهجان من جماهري 

ملعب "�سانتياغو برنابيو".
الويلزي  ال��دويل  ان  واعترب وكيله 
ال������ذي  ب�������االح�������رتام  ي����ع����ام����ل  مل 
ق���ال يف ح��دي��ث مع  اإذ  ي�����س��ت��ح��ق��ه، 
ه��ي��ئ��ة االذاع������ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة "بي 
"يف راأي���ي، مل ُيعامل  بي �سي" اإن��ه 

�سخ�ص  مع  ال�سحيحة  بالطريقة 
قدم الكثري لناٍد عظيم".

وتابع "اأعتقد اأن االمور �سارت على 
ما  القول  ال�سعب  من  خطاأ.  نحو 
كانت امل�سكلة حتديدا ولكن اأعتقد 
ما  ل�سخ�ص حقق كل  بالن�سبة  اأن��ه 
كان  ���س��ن��وات،  ل�سبع  ن��اد  م��ع  حققه 
يجب اأن يحظى مبعاملة اأف�سل".

واأ�ساف "ال اأري��د اأن األ��وم اأح��دا اأو 
اأن  اأعتقد  التفا�سيل.  يف  ال��دخ��ول 
خمزية  ك��ان��ت  اجل��م��اه��ري  معاملة 
وال���ن���ادي مل ي�����س��اع��د. ه���ذا ك��ل ما 

اأريد قوله".
وياأمل بارنيت اأن ت�سكل عودة بايل 

اىل النادي اللندين �سببا له ليحب 
يعود  اإن  ما  جديد  من  القدم  ك��رة 
جاهزا  ي�سبح  حني  املناف�سات  اىل 
ب��دن��ي��ا، ح��ي��ث م���ن امل��ت��وق��ع عودته 

ال�سهر املقبل.
ورغ��م اأن��ه ان�سم ملو�سم واح��د على 
�سبيل االع��ارة، اال ان بارنيت ياأمل 
العا�سمة  يف  م��وك��ل��ه  ي��ب��ق��ى  اأن  يف 

االنكليزية لفرتة اأطول.
)العودة  م�ساألة  اأن  "اآمل  واأردف 
�سيحقق  حت�����س��ل.  ل���ن  ري�����ال(  اىل 
النجاحات يف توتنهام و�سريغب يف 
القيام  ال�سهل  من  و�سيكون  البقاء 

بباقي االأمور".

وكيل بايل:  معاملة جماهري 
ريال مدريد خمزية




