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قرقا�س ي�ؤكد اأمام جمل�س الأمن الدويل 
التزام الإمارات بعملية ال�سالم الليبية

•• اأبوظبي-وام:

اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت���ر اأن����ر ب��ن حممد ق��رق��ا���ش وزي���ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون 
اأم�ش االول، على دعم الدولة الثابت جله�د املجتمع  اخلارجية، م�شاء 

الدويل الرامية اإىل الت��شل اإىل حل �شيا�شي للأزمة الليبية.
واأع��رب معاليه - يف امللحظات التي اأدىل بها خلل جل�شة افرتا�شية 
ملجل�ش االأمن التابع للأمم املتحدة ب�شاأن ليبيا - عن قلق دولة االإمارات 
املتزايد اإزاء التدخل االأجنبي االإقليمي يف ليبيا وما ي�شكله من تهديد 
للأمن واال�شتقرار يف املنطقة، وكذلك لعملية ال�شلم يف البلد. وقال 
معاليه يف هذا ال�شدد: لقد اتخذت االإمارات العربية املتحدة منذ فرتة 
ال�شيا�شي  فاحلل  الليبية،  االأزم��ة  ب�شاأن  وا�شحا  و  ثابتا  م�قفا  ط�يلة 
اإىل  الدع�ة  ون�ا�شل  النزاع،  للتطبيق حلل  القابل  ال�حيد  اخليار  ه� 
وا�شتئناف ح�ار  النار  اإط��لق  و�شامل ل�قف  اتفاق ف�ري  اإىل  الت��شل 

�شيا�شي تق�ده ليبيا، حتت رعاية االأمم املتحدة.   )التفا�شيل �ش3(

�أجرت �أكرث من 49 �ألف فح�ص ك�صفت عن 532 �إ�صابة
ال�سحة تعلن �سفاء 1288 حالة جديدة من ك�رونا 

•• اأبوظبي-وام:

زيادة  و  لت��شيع  املجتمع  وقاية  و  ال�شحة  وزارة  خطة  مع  متا�شيا 
نطاق الفح��شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت 
لهم  واملخالطني   19  - ك�فيد  امل�شتجد  ك���رون��ا  بفريو�ش  امل�شابة 
وعزلهم، اأعلنت ال�زارة عن اإجراء اأكرث من 49،000 فح�ش جديد 
تقنيات  واأح���دث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على 

الفح�ش الطبي.                             )التفا�شيل �ش2(
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 حممد بن را�سد وحممد بن زايد يعزيان حاكم 
ال�سارقة يف وفاة ال�سيخ اأحمد بن �سلطان القا�سمي

•• دبي-وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأ���ش��در 
ال����زراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب  مكت�م 
 5 ، ب�شفته حاكماً الإم��ارة دبي القرار رقم  رع��اه اهلل 
 3 رق��م  ال��ق��رار  اأح��ك��ام  بع�ش  بتعديل   2020 ل�شنة 
اإجراءات  تط�ير  جلنة  ت�شكيل  ب�شاأن   2017 ل�شنة 

تراخي�ش اأعمال البناء يف اإمارة دبي.

امل�اد  ن�ش��ش  ا�شتبدال  على  اجل��دي��د  ال��ق��رار  ون�����ّش 
ال��ق��رار االأ�شلي والتي  ، و9 و10 من  ، و8  و4   ،  2
تتعلق بت�شكيل اللجنة واخت�شا�شاتها، ورفع تقاريرها 
القرارات  واإ���ش��دار  املالية،  وخم�ش�شاتها  اخلتامية، 

التنفيذية اللزمة لتنفيذ هذا القرار.
ووفقاً لن�ش املادة رقم 2 .. مت تعديل طبيعة اللجنة 
لتك�ن جلنة م�ؤقتة بعد اأن كانت جلنة دائمة يف القرار 

االأ�شلي.            )التفا�شيل �ش2(
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العقيد الركن تركي املالكي املتحدث الر�شمي با�شم ق�ات حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن )ار�شيفية(

املتحدث با�شم اجلي�ش ال�طني الليبي اأحمد امل�شماري

•• اأبوظبي-وام: 

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأ���ش��در 
نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات 
امل�شلحة رئي�ش مكتب )فخر ال�طن( اأم�ش.. قرارا 
معايل  برئا�شة  املكتب  اإدارة  جمل�ش  ت�شكيل  ب�شاأن 

ال�شيخ �شلطان بن طحن�ن اآل نهيان.
ون�������ش ال���ق���رار ع��ل��ى ع�����ش���ي��ة ك���ل م���ن .. معايل 

ال�شحة  وزي���ر  الع�ي�ش  حممد  ب��ن  عبدالرحمن 
ب���ن���ت خلفان  امل��ج��ت��م��ع وم����ع����ايل ع���ه����د  ووق����اي����ة 
الرومي وزيرة دولة للتط�ير احلك�مي وامل�شتقبل 
ال�شناعة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  ومعايل 
عبداهلل  حممد  وم��ع��ايل  املتقدمة  والتكن�ل�جيا 
�ش�ؤون  وزارة  يف  الرئا�شية  املرا�شم  رئي�ش  اجلنيبي 

الرئا�شة.
)التفا�شيل �ش2(

�إ�صقاط �صاروخ بال�صتي �أطلقته �مليلي�صيات ال�صتهدف �ملدنيني يف ماأرب

التحالف يدمر زورقني مفخخني للح�ثيني
امل�سماري: نت�قع هج�مًا تركيًا يف اأي وقت.. و�سرندع اأي اعتداء

يطلق  امل�����س��ري  اجل��ي�����س 
2020 ح�����س��م  امل����ن����اورة 

•• القاهرة-وكاالت

امل�شرية،  امل�شلحة  ال��ق���ات  اأعلنت 
اخلمي�ش، تنفيذ املرحلة الرئي�شية 
يف املناورة الربية والبحرية ح�شم 
2020، يف االجتاه اال�شرتاتيجي 
الغربي، وفق ما اأفاد مرا�شل �شكاي 
ني�ز يف القاهرة. وي�شارك يف هذه 
للق�ات  الرئي�شة  االأف����رع  امل��ن��اورة 
امل�شلحة امل�شرية، الربية والبحرية 

واجل�ية والدفاع اجل�ي.
الدفاع  وزي����ر  امل���ن���اروات  وي��ح�����ش��ر 
واالإنتاج احلربي يف م�شر، الفريق 

اأول حممد زكي. 

متهيدا  وزراء  ا���س��ت��ق��ال��ة 
ال�س�دان يف  جديدة  حلك�مة 

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأم�ش  اإع���لم���ي���ة  م�����ش��ادر  ق���ال���ت 
�ش�دانيني  وزراء  اإن  اخل��م��ي�����ش، 
لرئي�ش  ب��ا���ش��ت��ق��االت��ه��م  ت��ق��دم���ا 
ح���م���دوك،  ع���ب���د اهلل  احل���ك����م���ة 
متهيدا لت�شكيل حك�مة جديدة.

وك�����ش��ف اإع�����لم جم��ل�����ش ال������زراء 
�شيجري  ح��م��دوك  اأن  ال�����ش���داين 
جاء  مبا  التزاما  وزاري���ا،  تعديل 
ي�ني�   29 ب���ت���اري���خ  خ��ط��اب��ه  يف 

املا�شي.

خمابرات اأملانيا: عنا�سر فيلق 
القد�س فاعل�ن يف البالد

•• برلني-وكاالت

اهلل  ح��زب  ميلي�شيات  اأن�شطة  ر�شمي  ب�شكل  اأملانيا  حظر  على  اأ�شهر  بعد 
الداخلية ه�ر�شت زيه�فر،  اأرا�شيها، كرر وزير  اإي��ران على  املدع�مة من 
ال��ت��ق��ري��ر ال�شن�ي  ���ش��ع��ادت��ه لتلك اخل��ط���ة، يف ح��ني ح���ذر  االإع�����راب ع��ن 
البلد،  يف  اإي���ران  بها  تق�م  جت�ش�ش  عمليات  م��ن  الداخلية،  للمخابرات 
م�شيفا اأن عنا�شر فيلق القد�ش فاعل�ن. كما اأفاد ب�ج�د اأن�شطة متزايدة 
الإيران يف اأملانيا فيما يتعلق با�شتخدام البنى التحتية لتكن�ل�جيا املعل�مات 
ال�شن�ي ح�ل  التقرير  ال�زير خلل م�ؤمتر االإعلن عن  االأملانية. وقال 
اأنا �شعيد الأننا حظرنا حزب   :2019 التهديدات االأمنية يف البلد لعام 
تهدد  بلدنا  يف  فاعلة  اأح���زاب  هناك  تك�ن  اأن  القب�ل  ميكن  ال  الأن��ه  اهلل 
بلدانا اأخرى. اإىل ذلك، اأ�شار التقرير املخابراتي اإىل اأن اأتباع »حزب اهلل« 
يحافظ�ن على التما�شك التنظيمي واالإيدي�ل�جي، من بني اأم�ر اأخرى، 
اأ�شا�شي من خلل  ب�شكل  يتم مت�يلها  التي  املحلية،  امل�شاجد  يف جمعيات 
التخطيط  ي�ا�شل  ال��ب��لد  يف  املحظ�ر  اهلل  ح��زب  اأن  م�شيفاً  ال��ت��ربع��ات، 

الأعمال اإرهابية �شد م�شالح اإ�شرائيلية خارج ال�شرق االأو�شط.

•• اليمن-وكاالت

املالكي  ت��رك��ي  ال��رك��ن  العقيد  ق��ال 
امل���ت���ح���دث ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م ق����ات 
اليمن،  يف  ال�شرعية  دع��م  حت��ال��ف 
االإرهابية  احل���ث��ي��ة  امل��ل��ي�����ش��ي��ا  اإن 
اأطلقت  اإي����������ران  م����ن  امل����دع�����م����ة 
الداخل  م���ن  ب��ال�����ش��ت��ي��اً  ����ش���اروخ���اً 
ال��ي��م��ن��ي و���ش��ق��ط و����ش���ط االأع���ي���ان 
يف  ال�شبكة  بحي  واملدنيني  املدنية 

مدينة ماأرب.
اإىل ا�شتمرار  واأ�شار العقيد املالكي 
القان�ن  بانتهاك  امللي�شيا احل�ثية 
ال�����������دويل االإن�������������ش������اين ب�����اإط�����لق 
و�شق�طها  البال�شتية  ال�����ش���اري��خ 
امل��دن��ي��ني وكذلك  ع��ل��ى  ع�����ش���ائ��ي��اً 
تهدد  وال��ت��ي  ال�شكانية  التجمعات 
ح���ي���اة امل���ئ���ات م���ن امل���دن���ي���ني، واأن 
ت�شعيد  ه�����ذه  االإط��������لق  ع��م��ل��ي��ة 
م��ت��ع��م��د ���ش��د امل���دن���ي���ني االأب����ري����اء 
امللي�شيا  �شياق نهج  ياأتي يف  والذي 
با�شتهداف  االإره���اب���ي���ة  احل���ث��ي��ة 
املدنيني واالأعيان املدنية بالداخل 

اليمني ودول ج�ار اليمن.
ال��ر���ش��م��ي با�شم  امل��ت��ح��دث  واأع���ل���ن 
ق�����ات حت��ال��ف دع���م ال�����ش��رع��ي��ة يف 

•• طرابل�س-وكاالت

قال املتحدث با�شم اجلي�ش ال�طني 
الليبي اأحمد امل�شماري، اإن اجلي�ش 
وقت،  اأي  يف  تركياً  هج�ماً  يت�قع 
�شرتد  الليبية  ال��ق���ات  اأن  م���ؤك��داً 
بكل ما يلزم لردع اأي اعتداء، وفق 

وكالة ن�فا االإيطالية للأنباء.
قال  ���ش��ح��اف��ي��ة،  ت�����ش��ري��ح��ات  ويف 
امل�شماري: نت�قع الهج�م الرتكي 
قمنا  وق���ت..  اأي  ويف  �شاعة  اأي  يف 
اأي اعتداء على  بكل ما يلزم لردع 
ق���ات��ن��ا، ر���ش��دن��ا م��ا ي���دل ع��ل��ى اأن 
تركيا ذاهبة اإىل املعركة الفا�شلة، 

معركة �شرت واجلفرة.
م�ؤ�شرات  اأي  ت���ج��د  ال  واأ����ش���اف 
ل���دى ال��ط��رف االآخ����ر ع��ل��ى قب�ل 
وق��ف اإط��لق ال��ن��ار، وال��ذه��اب اإىل 

املفاو�شات.
تزال  ال  امل�شلحة  الق�ات  اأن  وتابع 
ملتزمة والعمليات الع�شكرية التي 
ن��ق���م بها ه��ي ع��ب��ارة ع��ن عمليات 
العدو  م��ن��اورات  ملنع  دفاعية فقط 

ومنع تقدمه مل�اقعنا.

ن���ذه���ب يف اجت�����اه احلل  واأ�����ش����اف 
اإطلق  وق���ف  و�شنعلن  ال�����ش��ل��م��ي، 
ال�شروط،  جميع  ت�فرت  اإذا  النار 
ال��ط��رف االآخ����ر ب�قف  ال��ت��زام  اأي 
وال���ت���زام���ه ب�قف  ال���ن���ار  اإط������لق 
واإخراج  ليبيا  اإىل  اإرهابي  اأي  نقل 

الغزاة.
وع������ن اج����ت����م����اع جم���ل�������ش االأم������ن 
االأربعاء ح�ل ليبيا، قال املتحدث 
الليبي:  ال���ط��ن��ي  اجل��ي�����ش  ب��ا���ش��م 

االأم�����ني  ي���ذك���ر  اأن  اأمت����ن����ى  ك���ن���ت 
تركيا  غ�تريي�ش  اأنط�ني�  ال��ع��ام 
ب���اال����ش���م، الأن���ه���ا ه���ي ال���ت���ي تق�د 
املعركة واحل�شد، ودعم امليلي�شيات 
االإره��اب��ي��ة. واأ���ش��اف كنا ن��اأم��ل اأن 
الدويل  امل��ج��ت��م��ع  ممثل�  ي��ت��ح��دث 
الذي  ال�ا�شح  الرتكي  ال��دور  عن 
برهان،  اأو  دل���ي���ل  اأي  ي��ح��ت��اج  ال 
اأو كاأنهم  للأ�شف كاأنهم يجامل�ن 

ال يريدون الت�شعيد مع تركيا.

ت����ت�����اف����ق م����ع ال����ق����ان�����ن ال������دويل 
العرفية ومت  وق���اع��ده  االإن�����ش��اين 
اتخاذ االإجراءات ال�قائية حلماية 

املدنيني بالعملية.
اإىل ذلك اأ�شاف املالكي اأن امليلي�شيا 
احل����ث���ي���ة االإره����اب����ي����ة ت��ت��خ��ذ من 
الإطلق  مكاناً  احلديدة  حمافظة 
والطائرات  البال�شتية  ال�ش�اريخ 
املفخخة  وال�������زوارق  ط��ي��ار  ب����دون 
االألغام  ون�شر  ب��ع��د،  ع��ن  وامل�����ش��رّية 
البحرية ع�ش�ائياً يف انتهاك �شارخ 
للقان�ن الدويل االإن�شاين وانتهاكاً 

لن�ش��ش اتفاق )�شت�كه�مل(.
واأك�������د ا����ش���ت���م���رار ق����ي����ادة ال���ق����ات 
بتطبيق  ل���ل���ت���ح���ال���ف  امل�������ش���رتك���ة 
اللزمة  وال���ت���داب���ري  االإج��������راءات 
االأه����داف  ه���ذه  م��ث��ل  م��ع  للتعامل 
ت�شكل  ال��ت��ي  امل�شروعة  الع�شكرية 
ت��ه��دي��داً و���ش��ي��ك��اً ومب���ا ي��ت���اف��ق مع 
القان�ن الدويل االإن�شاين وق�اعده 
جله�د  دعمها  وا�شتمرار  العرفية، 
العام  ل���لأم���ني  امل��ب��ع���ث اخل���ا����ش 
اتفاق  ل��ت��ط��ب��ي��ق  امل���ت���ح���دة  ل�����لأمم 
����ش���ت����ك���ه����مل واإن�����ه�����اء االن����ق����لب 
�شامل  �شيا�شي  حل  اإىل  وال��ش�ل 

م�شتدام للأزمة اليمنية.

اليمن، باأن قيادة الق�ات امل�شرتكة 
ل���ل���ت���ح���ال���ف ن����ف����ذت ف���ج���ر اأم�������ش 
اخلمي�ش عملية ن�عية ال�شتهداف 
ع�شكريني  ه�����دف�����ني  وت������دم������ري 
للميلي�شيا  ي��ت��ب��ع��ان  م�����ش��روع��ني 
من  املدع�مة  االإره��اب��ي��ة  احل�ثية 
جن�ب  كلم   6 م�شافة  على  اإي���ران 
تهديداً  ���ش��ك��ل  ال�����ش��ل��ي��ف  م��ي��ن��اء 

و����ش���ي���ك���اً ع���ل���ى خ����ط�����ط امل���لح���ة 
البحرية والتجارة العاملية وتهديداً 

للأمن االإقليمي والدويل.
ا�شتهداف  ل��ق��ط��ات  اأظ���ه���رت  وق���د 
تابعا  التحالف زورقا بحريا  ق�ات 

مليلي�شيا احل�ثي يف اليمن.
الهدفني  اأن  امل���ال���ك���ي  واأو�������ش������ح 
امل����دم����ري����ن ع����ب����ارة ع����ن زورق������ني 

م���ف���خ���خ���ني م�������ش���رّيي���ن ع�����ن بعد 
ميناء  جن�ب  كلم   6 م�شافة  على 
ال�شليف وعلى م�شافة 215 مرتاً 
من ال�شاحل مت جتهيزهما لتنفيذ 
اإرهابية  وعمليات  عدائية  اأع��م��ال 
و�شيكة مب�شيق باب املندب وجن�ب 

البحر االأحمر.
اال�شتهداف  ع��م��ل��ي��ة  اأن  ب���ني  ك��م��ا 
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مـذنب  نيووايز  ي�سـطع 
يف �ســماء الإمــارات 

اأخبار الإمارات

ترامب والرئي�ص املك�سيكي.. 
جمامالت وجتاهل للخالفات 

عربي ودويل

�سحوة ميالن ت�سطدم 
بغمو�ص امل�ستقبل

الفجر الريا�سي

�لرتبية تعلن نتائج طلبة �ل�صف 12 وتبد�أ توزيع �ل�صهاد�ت �صباح �ليوم
حممد بن را�سد يهنيء املتف�قني 

يف الثان�ية العامة واأ�سرهم 
•• دبي - الفجر:

اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم اأم�ش نتائج طلبة ال�شف الثاين ع�شر للعام الدرا�شي 
اأوائل الثان�ية العامة.. واأكدت ال�زارة اأنها �شتبداأ  ق�ائم  وكذلك   2020-2019

يف ت�شليم ال�شهادات للطلبة والطالبات الناجحني اعتبارا من �شباح الي�م.
الدولة  رئي�ش  نائب  مكت�م  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  هناأ  وق��د 
اأبناءه وبناته الطلبة والطالبات املتف�قني وقال  رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم دبي 

يف تغريدة على ح�شاب �شم�ه ال�شخ�شي يف )ت�يرت(:
األف مربوك للمتف�قني يف الثان�ية العامة بدولة االإمارات ... كان عاماً ا�شتثنائياً 
التي  والتعليم  الرتبية  ول���زارة  ال�شكر لطلبنا وللأهايل   .. للجميع  واختباراً   ..

اأثبتت تف�قها وقدراتها يف جتاوز التحديات .. ونبارك ل�100 متف�ق يف دولتنا. 
)التفا�شيل �ش7(

•• دبي-ابوظبي-الفجر-وام:

قدم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش ال���زراء حاكم دبي 
و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
امل�شلحة  للق�ات  االأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي  عهد 
التعازي اإىل �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شلطان بن حممد 
القا�شمي ع�ش� املجل�ش االأعلى للحتاد حاكم ال�شارقة 

ل�فاة ال�شيخ اأحمد بن �شلطان القا�شمي. 
وقال �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م 

يف تغريدة على ح�شاب �شم�ه ال�شخ�شي يف )ت�يرت(:
بن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب  تعازينا 

ال�شيخ  وف���اة  يف  االإم�����ارات  ول�شعب  القا�شمي  حم��م��د 
عظم   ... ث��راه  اهلل  طيب  القا�شمي  �شلطان  بن  اأحمد 
ال�شرب  واألهمكم   .. ع��زاءك��م  واأح�����ش��ن   .. اأج��رك��م  اهلل 

وال�شل�ان .. اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن
كما قال �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

يف تغريدة على ح�شاب �شم�ه ال�شخ�شي يف )ت�يرت(:
القا�شمي..  �شلطان  بن  اأحمد  ال�شيخ  تعاىل  اهلل  رحم 
اأخ���ي ال�شيخ  اإىل  امل���ا���ش��اة  ال��ت��ع��ازي و���ش��ادق  خ��ال�����ش 
�شلطان بن حممد القا�شمي واأبناء الفقيد واأ�شرته .. 
ن�شاأل اهلل عز وجل اأن يتغمده ب�ا�شع رحمته ومغفرته 
ويتقبله مع االأبرار ويلهم اأهله وذويه وجميع اأ�شرة اآل 

الق�ا�شم الكرام جميل ال�شرب وال�شل�ان.

حممد بن را�سد ي�سدر قرارا بتعديل بع�س اأحكام قرار ت�سكيل 
جلنة تط�ير اإجراءات تراخي�س اأعمال البناء يف اإمارة دبي

حممد بن زايد ي�سدر قرارا بت�سكيل جمل�س اإدارة 
مكتب فخر ال�طن برئا�سة �سلطان بن طحن�ن

مليون �إ�صابة باأقل من �أ�صبوع.. �إ�صابات كورونا تتجاوز 12 مليونا

ال�سحة العاملية تدع� لتعاون دويل لهزمية الفريو�س 
•• عوا�صم-وكاالت

ك�رونا  ف���ريو����ش  ت��ف�����ش��ي  ي����زال  ال 
امل�شتجد يغزو خمتلف دول العامل، 
االإ�شابة  ح�����االت  ع����دد  جت�����اوز  اإذ 
ت�شل  بزيادة  ملي�نا،  ال�12  حاجز 
ل��ن��ح��� م��ل��ي���ن اإ���ش��اب��ة يف اأق����ل من 

اأ�شب�ع.
العاملية،  ال�شحة  منظمة  وق��ال��ت 
اأمثال  ع��دد احل��االت ه� ثلثة  اإن 
عدد حاالت االإنفل�نزا التي ت�شجل 

�شن�يا.
بالفريو�ش  امل�����ش��اب��ني  ع���دد  وك����ان 
ملي�نا،   11 ك�رونا  ملر�ش  امل�شبب 
اجل��م��ع��ة امل��ا���ش��ي��ة، مم���ا ي��ع��ن��ي اأن 
العامل �شجل ملي�ن اإ�شابة جديدة 

خلل اأقل من اأ�شب�ع.
عامليا  ال�فيات  ع��دد  اإجمايل  وبلغ   
تعافى  فيما  �شخ�ش،  األ��ف   552

نح� 7 مليني اآخرين.
وي���اأت���ي ه���ذا االإع�����لن ف��ي��م��ا ت���زداد 
ينت�شر  ال��ف��ريو���ش  اأن  على  االأدل����ة 
يف اجل����، مم��ا ي��زي��د امل���خ���اوف من 

ب�امل�جة  يعرف  فيما  اإ���ش��ايف،  تف�ش 
الثانية.

العاملية،  ال�شحة  منظمة  ك��ررت  و 
اأم�����ش اخل��م��ي�����ش، حت��ذي��رات��ه��ا من 

خط�رة هذا ال�باء .
للمنظمة،  ال����ع����ام  امل����دي����ر  و�����ش����دد 
غيربي�ش��ش  اأده����ان�����م  ت��ي��درو���ش 
خ��لل اجتماع ع��رب االإن��رتن��ت مع 
املنظمة  اأع�������ش���اء  ال������دول  مم��ث��ل��ي 

اأن  ع���ل���ى   ،194 ع����دده����ا  ال���ب���ال���غ 
ف������ريو�������ش ك��������رون�������ا ل���ي�������ش حتت 
العامل،  اأنحاء  معظم  يف  ال�شيطرة 

بل يزداد �ش�ءا.
كما دعا اإىل ال�حدة بني الدول من 
اأجل التمكن من هزمية الفريو�ش 
ميكننا  ال  قائًل  امل�شتجد،  التاجي 
انق�شمنا،  اإذا  ال���ب��اء  على  التغلب 

فاالنق�شامات متنح ك�رونا ميزة.

اإرهابية  خمططات  حتبط  ت�ن�س 
ل�ستهداف ال�سياحة ومقرات �سيادية

•• تون�س-وكاالت

الت�ن�شية،  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
خمططات  اإح����ب����اط  ع����ن  اأم���������ش، 
القطاع  �شت�شتهدف  كانت  اإرهابية 
ال�����ش��ي��اح��ي وم����ق����رات ���ش��ي��ادي��ة يف 
البلد، وفق ما اأفاد مرا�شل »�شكاي 

ني�ز عربية« يف ت�ن�ش.
الت�ن�شية  الداخلية  وزارة  وق��ال��ت 
ال�طنية  ال�حدة  متكنت  بيان:  يف 
للبحث يف جرائم االإرهاب باالإدارة 
للأمن  املخت�شة  للم�شالح  العامة 
عملية  ت���ن���ف���ي���ذ  ب���ع���د  ال�����ط����ن����ي، 
اإحباط  م���ن  ن����ع���ي���ة،  ا���ش��ت��ب��اق��ي��ة 
ت�شتهدف  اإره����اب����ي����ة  خم���ط���ط���ات 
القطاع ال�شياحي ومقرات �شيادية.
واأ����ش���اف ال��ب��ي��ان اأن ق�����ات االأم���ن 
ال��ت���ن�����ش��ي��ة مت��ك��ن��ت م����ن اإي���ق���اف 
العملية،  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال��ع��ن�����ش��ر 
باإحدى  اأمنيا،  مك�ش�ف  غري  وه��� 
والي����ات ت���ن�����ش ال��ك��ربى، م��ن دون 

حتديد ا�شمها.
واأق�������ر ال��ع��ن�����ش��ر امل���ع���ت���ق���ل، ال����ذي 
للفكر  بتبنيه  ال��ب��ي��ان،  ي�شمه  مل 

التكفريي خلل �شجنه باخلارج.

�س�ابط  ت�سع  م�سرية  اأحزاب 
ملنع ت�سلل الإخ�ان اإىل الربملان

•• القاهرة-وكاالت

م�شرية  �شيا�شية  اأح����زاب  و�شعت 
الختيار  دقيقة،  و�ش�ابط  معايري 
�شيخ��ش�ن  ال���ذي���ن  م��ر���ش��ح��ي��ه��ا 
ملجل�ش  ���ش���اء  املقبلة  االن��ت��خ��اب��ات 

ال�شي�خ اأو جمل�ش الن�اب.
�شيا�شية  اأح��زاب   4 قيادات  واأك��دت 
ه������ي؛ م�����ش��ت��ق��ب��ل وط������ن وال�����ف����د 
ني�ز  ل�»�شكاي  وامل���ؤمت��ر  والتجمع 
التدقيق والفرز  اأن عملية  عربية« 
التن�شيق  ي���ج���ري  ال���ت���ي  احل���زب���ي 
اأي من  ب�شاأنها كفليلة مبنع ت�شلل 
عنا�شر جماعة االإخ�ان –امل�شنفة 
دول-  وع������دة  م�����ش��ر  يف  اإره����اب����ي����ة 
لق�ائم  االإره����اب����ي����ة  واجل���م���اع���ات 

االأحزاب االنتخابية.
ال��ذي ك�شفت  ال�قت  ذل��ك يف  ياأتي 
ت��ل��ك االأح�����زاب ع��ن اقرتابها  ف��ي��ه 
انتخابية  قائمة  ت�شكيل  من  ب�شدة 
م���ن خللها  ي��خ������ش���ن  م����ح���دة 
ما  وه�  املقبلة؛  ال�شي�خ  انتخابات 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  اأن  اإىل  اأرج��ع��ت��ه 
اإىل  امل�شرية يحتاج  الدولة  ت�اجه 
ا�شطفاف خلف القيادة ال�شيا�شية.

وزير الداخلية االأملاين خلل م�ؤمتره ال�شحفي يف برلني  )رويرتز(

العلماء ي�شابق�ن الزمن للت��شل اىل لقاح لعلج فريو�ش ك�رونا
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن زايد ي�سدر قرارا بت�سكيل جمل�س اإدارة  

مكتب »فخر ال�طن«  برئا�سة �سلطان بن طحن�ن
•• اأبوظبي-وام: 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأ���ش��در 
" فخر  مكتب  رئي�ش  امل�شلحة  للق�ات  االأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي 
برئا�شة  املكتب  اإدارة  جمل�ش  ت�شكيل  ب�شاأن  ق���رارا  اأم�����ش..  ال�طن" 

معايل ال�شيخ �شلطان بن طحن�ن اآل نهيان.
ون�ش القرار على ع�ش�ية كل من : معايل عبدالرحمن بن حممد 
خلفان  بنت  عه�د  وم��ع��ايل  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزي��ر  الع�ي�ش 
�شلطان  ومعايل  وامل�شتقبل  احلك�مي  للتط�ير  دولة  وزيرة  الرومي 
ومعايل  املتقدمة  والتكن�ل�جيا  ال�شناعة  وزي��ر  اجل��اب��ر  اأح��م��د  ب��ن 

�ش�ؤون  وزارة  يف  الرئا�شية  املرا�شم  رئي�ش  اجلنيبي  عبداهلل  حممد 
دائرة  رئي�ش  حامد  اآل  حممد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  ومعايل  الرئا�شة 
ال�شحة - اأب�ظبي و�شعادة عبيد احل�شان ال�شام�شي مدير عام الهيئة 
�شعيد  �شيف  و�شعادة  وال��ك���ارث  واالأزم���ات  ال��ط���ارئ  الإدارة  ال�طنية 
غبا�ش مدير عام مكتب اأب�ظبي التنفيذي وال�شيد علي حمد املط�ع 

الظاهري ممثل عن دي�ان ويل عهد اأب�ظبي.
وي��ه��دف " مكتب ف��خ��ر ال���ط��ن " اإىل ت��ق��دي��ر ج��ه���د امل�����ش��ارك��ني يف 
اأوق���ات ال��ط���ارئ واالأزم�����ات،  وُيعنى بح�شد  اخل��ط���ط االأم��ام��ي��ة يف 
اخلط�ط  يف  للعاملني  ال���اج��ب  التقدير  الإب���راز  املجتمعي  ال��دع��م 

االأمامية واالعتزاز والفخر بهم ومتابعة ودعم احتياجاتهم.

�أجرت �أكرث من 49 �ألف فح�ص ك�صفت عن 532 �إ�صابة
ال�سحة تعلن �سفاء 1,288 حالة جديدة من ك�رونا 

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  زي���ادة  و  لت��شيع  املجتمع  وق��اي��ة  و  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا 
امل�شابة  احل���االت  وح�شر  املبكر  االكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفح��شات 
بفريو�ش ك�رونا امل�شتجد / ك�فيد - 19 / واملخالطني لهم وعزلهم، اأعلنت 
ال�زارة عن اإجراء اأكرث من 49،000 فح�ش جديد على فئات خمتلفة يف 
اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�ش الطبي. و�شاهم تكثيف  املجتمع با�شتخدام 
م�شت�ى  على  الفح��شات  ن��ط��اق  وت��شيع  والفح�ش  التق�شي  اإج�����راءات 
الدولة يف الك�شف عن 532 حالة اإ�شابة جديدة بفريو�ش ك�رونا امل�شتجد 
من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حاالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية 

اللزمة، وبذلك يبلغ جمم�ع احلاالت امل�شجلة 53،577 حالة.
كما اأعلنت ال�زارة عن وفاة م�شاب نتيجة تداعيات االإ�شابة بفريو�ش ك�رونا 
328 حالة. واأعربت وزارة  امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد ال�فيات يف الدولة 
لذوي  وم�ا�شاتها  تعازيها  وخال�ش  اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  وق��اي��ة  و  ال�شحة 
املت�يف، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، مهيبة باأفراد املجتمع 
بالتباعد  واالل���ت���زام  بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
�شفاء  ال���زارة عن  اأعلنت  ل�شحة و�شلمة اجلميع. كما  االجتماعي �شماناً 
 /19  - امل�شتجد /ك�فيد  1،288 حالة جديدة مل�شابني بفريو�ش ك�رونا 
وتعافيها التام من اأعرا�ش املر�ش بعد تلقيها الرعاية ال�شحية اللزمة منذ 

دخ�لها امل�شت�شفى، وبذلك يك�ن جمم�ع حاالت ال�شفاء 43،570 .

حممد بن را�سد ي�سدر قرارا بتعديل بع�س اأحكام قرار ت�سكيل جلنة تط�ير اإجراءات تراخي�س اأعمال البناء يف اإمارة دبي

م�ذنب  ني�وايز  ي�س�طع يف �س��ماء الإم��ارات 

•• دبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة 
"رعاه اهلل" ، ب�شفته حاكماً الإم��ارة دبي القرار رقم  رئي�ش جمل�ش ال���زراء 
 2017 ل�شنة  رق��م /3/  ال��ق��رار  اأح��ك��ام  بع�ش  بتعديل   2020 ل�شنة   /5/

ب�شاأن ت�شكيل جلنة تط�ير اإجراءات تراخي�ش اأعمال البناء يف اإمارة دبي.
ون�ّش القرار اجلديد على ا�شتبدال ن�ش��ش امل�اد /2/، و/4/، و/8/، و/9/ 
واخت�شا�شاتها،  اللجنة  بت�شكيل  تتعلق  والتي  االأ�شلي  القرار  من  و/10/ 
ورفع تقاريرها اخلتامية، وخم�ش�شاتها املالية، واإ�شدار القرارات التنفيذية 
اللزمة لتنفيذ هذا القرار. ووفقاً لن�ش املادة رقم /2/.. مت تعديل طبيعة 
اللجنة لتك�ن جلنة م�ؤقتة بعد اأن كانت جلنة دائمة يف القرار االأ�شلي، كما 
اللجنة  اأ�شبحت  حيث  اللجنة،  ه��ذه  يف  املمثلة  اجلهات  ع�ش�ية  تعديل  مت 
الهند�شة  ُم�شاِعد ُمدير عام بلدّية دبي لقطاع  يف ت�شكيلها اجلديد برئا�شة 
واملُ�ا�شلت،  رق  الطُّ وهيئة  البلدّية،  عن:  مُمثِّلني  وُع�ش�ّية  والتخطيط، 
العاّمة  واالإدارة  امل���دين،  للطريان  دب��ي  وهيئة  دب��ي،  وم��ي��اه  كهرباء  وهيئة 

والتط�ير  التخطيط  ودائ��رة  للتط�ير،  دبي  و�ُشلطة  بدبي،  امل��دين  فاع  للدِّ
"تراخي�ش"، على اأن تتم ت�شمية مُمّثلي اجلهات املمثلة يف اللجنة من قبل 
م�ش�ؤويل تلك اجلهات، واأن يك�ن�ا من ذوي اخلربة واالخت�شا�ش يف جمال 
عمل اللجنة. فيما ت�شمنت املادة رقم /4/ تعديل بع�ش اخت�شا�شات جلنة 
تط�ير اإجراءات تراخي�ش اأعمال البناء يف اإمارة دبي، والتي ت�شمل: ح�شر 
حالّياً  بها  املعم�ل  واالإج����راءات  واال���ش��رتاط��ات  واملُتطّلبات  ُظم  النُّ ودرا���ش��ة 
والعمل  البناء،  اأعمال  تراخي�ش  باإ�شدار  املُتعلِّقة  اخلدمات  تقدمي  ب�شاأن 
على تط�ير هذه اخلدمات يف كاّفة مراحلها، مبا يف ذلك مراحل التقدمي 
والتنفيذ، وت�حيد اإجراءات وُمتطّلبات وا�شرتاطات تقدمي اخلدمات املُتعلِّقة 
باإ�شدار تراخي�ش اأعمال البناء على ُم�شت�ى اإمارة دبي، والعمل على تقلي�ش 
ُمتميِّزة  خدمة  تقدمي  ل�شمان  ب�شاأنها،  املُّتبعة  واالإج���راءات  تقدميها  ُم��ّدة 
ة  للُمتعاِملني يف هذا املجال، والعمل على تكاُمل وت�شهيل االإجراءات اخلا�شّ
بتقدمي اخلدمات املُتعلِّقة باإ�شدار تراخي�ش اأعمال البناء، من خلل اإن�شاء 
املعنّية بتقدمي هذه اخلدمات، واأمتتة جميع  ناِفذة واحدة جلميع اجلهات 

االإجراءات املُتعلِّقة بها واإتاحِتها من خلل التطبيقات الذكّية.

يف  عاملّياً  املُطّبقة  املُمار�شات  اأف�شل  على  باالطلع  كذلك  اللجنة  وتخت�ش 
اإ�شدار تراخي�ش اأعمال البناء، واال�شرت�شاد بها يف تط�ير وتب�شيط اإجراءات 
اإ�شدارها على ُم�شت�ى االإمارة، واملُ�شاهمة يف دعم ُجه�د االبتكار واالإبداع، من 
خلل تط�ير االأنظمة واال�شرتاطات واملُتطّلبات املُتعلِّقة بامل�اد املُ�شتخدمة 
رات االأداء واملُ�شتهدفات  يف البناء، وحتديد خطة عمل اللجنة، وو�شع ُم�ؤ�شِّ
م يف تنفيذ اخلطط والربامج، وو�شع  الكّمية ال�اجب حتقيقها، وقيا�ش التقدُّ
اخلطط التح�شينّية يف �ش�ء النتائج املُحّققة، ورفع التقارير الدورّية يف هذا 
الفرعّية  اللجان  ت�شكيل  دبي، وكذلك  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�ش  اإىل  ال�شاأن 
ها، وحتديد مهام و�شلحّيات هذه اللجان  وفرق العمل ملُعاونِتها يف اأداء مهامِّ
ُمنا�ِشباً من ذوي اخلربة  ت��راه  وُم��ّدة عملها، واال�شتعانة مبن  العمل  وف��رق 
واالخت�شا�ش، �ش�اًء من ُم�ّظفي اجلهات املُمّثلة يف اللجنة اأو من خارجها، 

ن ت�شتعني بهم اللجنة �ش�ت معدود يف ُمداوالتها. دون اأن يك�ن الأيٍّ مِمّ
ويج�ز للجنة تط�ير اإجراءات تراخي�ش اأعمال البناء يف اإمارة دبي تف�ي�ش 
اأي من �شلحياتها الأي من اأع�شاء اللجنة اأو للجان الفرعّية اأو فرق العمل 

املُ�شّكلة من قبلها، على اأن يك�ن هذا التف�ي�ش خّطياً وحُمّدداً.

وت�شمن الن�ش اجلديد للمادة رقم /8/ اآلية رفع التقارير اخلتامية للجنة، 
حيث ترفع اللجنة اإىل املجل�ش التنفيذي الإمارة دبي يف ُمّدة اأق�شاها نهاية 
�شهر دي�شمرب 2020 تقريراً ختامّياً يت�شّمن الت��شيات اللزمة لتط�ير 
التي  واالإجن���ازات  اللجنة  اأعمال  ونتائج  البناء،  اأعمال  تراخي�ش  اإج���راءات 
ها وحتقيق  ُمزاولة مهامِّ التي واجهتها يف  والعراقيل  ع�بات  وال�شُّ حّققتها، 
ع�بات  ال�شُّ تلك  وتذليل  لتجاوز  ُمنا�ِشبة  تراها  التي  واملُقرتحات  اأهداِفها، 
والعراقيل، كما ت�شمن الن�ش اجلديد منح رئي�ش املجل�ش التنفيذي الإمارة 
دها، يف االأح���ال التي  دبي �شلحية متديد املُهلة املذك�رة للُمّدة التي ُيحدِّ
ت�شتدعي ذلك. وحددت املادة رقم /9/ اجلهة احلك�مية التي تت�ىل ت�فري 
املادة لبلدّية دبي مهمة ت�فري  اأوكلت هذه  املالّية للجنة، حيث  �شات  املُخ�شّ
�شات املالّية اللزمة لتمكني اللجنة من حتقيق اأهداِفها واإجناز املهام  املُخ�شّ

املن�طة بها مُب�جب اأحكام هذا القرار.
فيما مت تعديل املادة /10/ من القرار االأ�شلي، والتي خّ�لت رئي�ش املجل�ش 
التنفيذي الإمارة دبي �شلحية اإ�شدار القرارات اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا 
دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. القرار، ويعمل بهذا القرار من تاريخ �شُ

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن مركز الفلك الدويل - ومقره اأب�ظبي - اأن ال�شماء ت�شهد هذه الفرتة 
ظه�ر مذنب المع ميكن روؤيته بالعني املجردة ي�شمى مذنب " ني�وايز " 
/C/2020 F3 Neowise/ وميكن روؤيته من داخل الدولة يف هذه 
الفرتة يف جهة ال�شرق قبل �شروق ال�شم�ش وملعانه االآن ما بني القدر االأول 

والثاين مما ي�شمح بروؤيته حتى من داخل املدن.
واأكد املهند�ش حممد �ش�كت ع�دة مدير مركز الفلك الدويل يف بيان اأن 
املذنب يقع االآن يف اأعلى ارتفاع عن االأفق ال�شرقي ومبرور االأيام �شيقرتب 
الفجر لت�شبح  اأق��ل وقت  االأف��ق  ارتفاعه عن  ال�شرقي وي�شبح  االأف��ق  من 

ولكنه  احل���ايل  ال�شهر  منت�شف  م��ع  �شعبة  ال�شم�ش  ���ش��روق  قبل  روؤي��ت��ه 
�شينتقل وقتها و�شت�شبح روؤيته ممكنة يف جهة ال�شمال الغربي بعد غروب 

ال�شم�ش .
ولفت ع�دة اإىل اأن املذنب �شيزداد ارتفاعا ي�ما بعد ي�م ف�ق االأفق الغربي 
ولكن مبرور  اأغ�شط�ش  �شهر  االأول من  الثلث  ارتفاع يف  اأعلى  اإىل  لي�شل 
االأيام �شيقل ملعان املذنب ولن يبقى مرئيا بالعني املجردة ولذلك يف�شل 
ر�شده باأ�شرع وقت ممكن مع ملحظة اأنه ال ميكن التنب�ؤ بلمعان املذنبات 
ب�شكل دقيق فقد يزداد ملعان املذنب اأكرث ب�شكل مفاجئ اأو قد يخفت ب�شكل 

كبري يخالف الت�قعات.
ون�ه اإىل اأن هذا املذنب يدور ح�ل ال�شم�ش دورة واحدة كل 6800 �شنة 

وقد و�شل اإىل اأقرب نقطة من ال�شم�ش ي�م 03 ي�لي� وكان حينها على 
م�شافة 43 ملي�ن كم منها و�شي�شل اإىل اأقرب نقطة من االأر�ش ي�م 23 
ي�لي� ليقع حينها على م�شافة 103 مليني كم من االأر�ش ومت اكت�شاف 
 0.4 قطره  ف�شائي  تل�شك�ب  خلل  من  املا�شي  مار�ش  املذنب ي�م 27 

مرت تابع لنا�شا يعمل باالأ�شعة حتت احلمراء ي�شمى اخت�شارا ب� " وايز".
واأ�شار اإىل اأنه ميكن روؤية هذا املذنب �شباح الي�م " اجلمعة " من و�شط 
�شروق  م��ن  ون�شف  �شاعة  قبل  امل��ذن��ب  �شي�شرق  حيث  العربية  اجل��زي��رة 
ال�شم�ش ولذلك هناك وقت ق�شري ميكن خلله روؤية املذنب وه� ما بني 
اأن يرتفع قليل عن االأفق وقبل اأن ت�شتد اإ�شاءة ال�شماء وقد تك�ن 50-

ال�شم�ش هي ال�قت االأن�شب لذلك. �شروق  قبل  دقيقة   60

ون�شح بالنظر اإىل ال�شماء يف ذلك ال�قت والبحث اأواًل عن ك�كب الزهرة 
وه��� ج��رم اأب��ي�����ش الم��ع ف���ق االأف���ق ال�����ش��رق��ي، وال��ت��ح��رك ي�����ش��اراً مبقدار 
النظر  ثم  العي�ق،  ي�شمى  الم��ع،  برتقايل  جنم  اإىل  لل��ش�ل  درج��ة   30
�شيتم  االأف��ق، حينها  اإىل  امل�شافة  ثلثي  االأف��ق مبقدار  باجتاه  االأ�شفل  اإىل 
ملحظة املذنب، ب�شرط اأن يتم الر�شد من مكان مك�ش�ف االأفق ال�شرقي، 

واأن تك�ن ال�شماء �شافية خالية من الغبار واملل�ثات اجل�ية.
ون�ه اإىل اأن روؤية املذنب �شتك�ن اأ�شهل من ال�شحراء بعيداً عن اإ�شاءة املدن، 
االإ�شاءة،  ومت��شطة  قليلة  املدن  داخل  من  ب�شع�بة  متاحة  روؤيته  اأن  اإال 
وذلك يف حالة عرف الرا�شد مكان املذنب بال�شبط وكانت ال�شماء �شافية، 

الفتاً اإىل اأن ا�شتخدام املنظار �شيجعل املهمة اأ�شهل.

بعد 7 �أيام على تلقيها �لن�صرة �حلمر�ء  

�سرطة دبي ُت�سقط اثنني من ع�سابة »ميلي�سرتمي« الدولية, وُت�ساهم يف �سبط ثالثة اآخرين يف اأ�سرتاليا
••دبي-الفجر:

ن�شرة  ت��ل��ق��ي��ه��ا  ع���ل���ى  اأي�������ام   7 ب���ع���د 
االنرتب�ل احلمراء، متكنت القيادة 
اإلقاء  م���ن  دب����ي  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
 ، الدولّينينْ املطل�َبنينْ  على  القب�ش 
ب��ن��ي��ام��ني ن���ي���ل وم���اث���ي���� ج������ن من 
اللذين  االأ�����ش����رتال����ي����ة،  اجل��ن�����ش��ي��ة 
"ميلي�شرتمي"  لع�شابة  ينتميان 
باملخدرات،  االجت�����ار  يف  ال�����ش��ال��ع��ة 
وال��ت��ي اأدخ��ل��ت ق��راب��ة 3 اأط��ن��ان من 
بقيمة  اأ�شرتاليا  اإىل  امل��خ��درة  امل���اد 
�ش�قية تقدر ب� 150 ملي�ن دوالر، 
وه������ م����ا اأث����م����ر اأي�������ش���اً ع����ن اإل���ق���اء 
القب�ش على ثلثة متهمني اآخرين 
 7 دام  ب��ع��د حت��ق��ي��ق  اأ����ش���رتال���ي���ا،  يف 
ال�شرطية  االأجهزة  قبل  �شن�ات من 

االأ�شرتالية.
�شعادة ري�ش كري�ش�، مف��ش  واأ�شاد 
اال�شرتالية،  الفيدرالية  ال�شرطة 
ال�شرطة  ب���ني  ال����ث���ي���ق  ب���ال���ت���ع���اون 
والقيادة  االأ���ش��رتال��ي��ة  ال��ف��ي��درال��ي��ة 
اأدى  وال����ذي  دب���ي،  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
املطل�َبنينْ  على  القب�ش  اإل��ق��اء  اإىل 
نيابة  �شكره  ع��ن  معرباً   ، ال��دول��ّي��نينْ
عن ال�شرطة الفيدرالية االأ�شرتالية 
و�شرطة ني� �شاوث ويلز اإىل القيادة 
العامة ل�شرطة دبي وللإدارة العامة 
للتحريات واملباحث اجلنائية، واإىل 
خا�ش  ب�شكل  املطل�بني  اإدارة  فريق 
التحقيق  يف  ال�����دوؤوب  عملهم  ع��ل��ى 
 ، الدوليَّنينْ املطل�َبنينْ  على  والقب�ش 
معرباً  ج���ن،  وماثي�  نيل  بنيامني 
اجلهات  لكافة  ك��ذل��ك  امتنانه  ع��ن 
التزامهم وخدمتهم  ال�شرطية على 

يف هذه الق�شية.

واأكد �شعادة ري�ش كري�ش� اأن ال�شرطة 
و�شرطة  االأ���ش��رتال��ي��ة  ال��ف��ي��درال��ي��ة 
مقربني  �شريكني  كانتا  لطاملا  دب��ي 
تربطهما علقات وثيقة ومعل�مات 
واالأمان  االأم��ن  ير�شخ  مبا  متبادلة 
ويعزز  ���ش���اء،  ح��د  على  البلدين  يف 
اجلرائم  مكافحة  يف  جه�دهما  من 
ل��ل��ح��دود، م�شرياً  ال��ع��اب��رة  املُ��ن��ظ��م��ة 
ال�شرطيني  اجل��ه��ازي��ن  ك��ل  اأن  اإىل 
متحدين  جنب  اإىل  جنباً  يعملن 
الع�شابات  على  للتغلب  نهجهما  يف 
خمططاتهم  واإف���������ش����ال  ال���دول���ي���ة 

وتقدميهم للعدالة.

منوذج للتعاون �ملثمر
وبدوره، اأكد معايل الفريق عبد اهلل 
ل�شرطة  العام  القائد  امل��ري،  خليفة 
ياأتي  العملية  ه���ذه  جن���اح  اأن  دب���ي، 
نتيجة دعم وت�جيهات الفريق �شم� 
نهيان،  اآل  زاي����د  ب���ن  ���ش��ي��ف  ال�����ش��ي��خ 
وزير  ال�����زراء  جمل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب 
تط�ير  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل  ال���داخ���ل���ي���ة، 
بني  والرا�شخة  العميقة  العلقات 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
جمال  يف  ال����ع����امل،  دول  وخم��ت��ل��ف 

م����ك����اف����ح����ة اجل������رمي������ة امل���ن���ظ���م���ة، 
م��ن���ه��ا ب��ح��ر���ش ���ش��رط��ة دب���ي على 
ال�شرطية يف  دع��م ج��ه���د االأج��ه��زة 
��م��ة ح�ل  م��ك��اف��ح��ة اجل��رمي��ة امل��ن��ظَّ
ال��ع��امل، وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون الدويل، 
خال  جم��ت��م��ع  خ��ل��ق  اإىل  ال����ه����ادف 
ينعم  امل��خ��درة،  ال�شم�م  براثن  من 

اأفراده باالأمن واالأمان.
دب����ي،  ����ش���رط���ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك�������د 
وم�����ن خ�����لل ع��م��ل��ه��ا حت����ت مظلة 
نهج  ت���رتج���م  ال���داخ���ل���ي���ة،  وزارة 
دول���ة االإم�����ارات يف ال��ت��ع��اون املثمر 
العامل،  يف  ال�شرطية  االأج��ه��زة  م��ع 
مكان،  ك��ل  يف  للجرمية  والت�شدي 
من خلل مد ج�ش�ر الت�ا�شل معها 
االإنرتب�ل،  منظمة  مقدمتها  ويف 
االإيجابي  االإ����ش���ه���ام  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���داً 
ينعم  العامل مكاناً  للدولة يف جعل 

فيه اجلميع باالأمن واالأمان.
ك���م���ا وث���م���ن ال���ف���ري���ق امل�������ري، دور 
االإدارة  يف  ال��ع��م��ل  ف����رق  وح��رف��ي��ة 
ال����ع����ام����ة ل���ل���ت���ح���ري���ات وامل���ب���اح���ث 
املتهمني،  ����ش���ب���ط  يف  اجل���ن���ائ���ي���ة 
دبي  �شرطة  ب��ني  الفّعال  وال��ت��ع��اون 
م�ؤكداً  االأ����ش���رتال���ي���ة،  وال�����ش��ل��ط��ات 

املعنية  واالأج��ه��زة  دب���ي،  �شرطة  اأن 
الداخلية، لديها  حتت مظلة وزارة 
من االإمكانات والقدرات ما ميكنها 
الق�شايا  اأعقد  غم��ش  ك�شف  من 
على  القب�ش  اإل��ق��اء  ع��ل��ى  ويعينها 

اأخطر املجرمني. 
تعترب  العملية  اأن  معاليه  واأ���ش��اف 
واملثمر  امل�شتمر  للتعاون  من���ذج��ا 
ل�شرطة دبي وال�شرطة االأ�شرتالية، 
امل�شرتكة  ال��ع��م��ل��ي��ات  م��ن  وواح�����دة 
للعلقات  ن��ت��ي��ج��ة  ج�������اءت  ال����ت����ي 
لتعزيز  اجل����ان����ب����ني  ب����ني  امل���ت���ي���ن���ة 
"فيدا" التي  ومنها عملية  االأم��ن، 
اأع�ام   3 قبل  دب��ي  �شرطة  نفذتها 
اأجهزة �شرطية دولية  بالتعاون مع 
يف  اأثمرت  وه�لندا  اأ�شرتاليا  منها 
دوليتني  ع�شابتني  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����ش 
املخدرات،  تهريب  جم��ال  يف  عملتا 
 17 �شبط  ع��ن  العملية  واأ���ش��ف��رت 
خ��م�����ش��ة متهمني  ب��ي��ن��ه��م  ���ش��خ�����ش��ا 
اأ���ش��رتال��ي��ا و2 يف  يف دب���ي، و10 يف 
خم�شة  �شبط  جانب  اإىل  ه���ل��ن��دا، 
م��ن طنني  واأك����رث  دوالر،  م��لي��ني 
قيمتهما  ق������درت  امل�����خ�����درات  م����ن 

بح�ايل 2.3 مليار درهم.

تبادل معلومات 
وع����ن ت��ف��ا���ش��ي��ل ال���ت���ع���اون ال�����دويل، 
اأو����ش���ح ���ش��ع��ادة ال���ل����اء خ��ب��ري خليل 
القائد  م�شاعد  املن�ش�ري،  اإبراهيم 
البحث  ل�ش�ؤون  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام 
تبادل  م����ن خ�����لل  اأن������ه  اجل���ن���ائ���ي، 
االأ�شرتالية  ال�شلطات  املعل�مات مع 
خا�شة  الع�شابات  بع�ش  بخ�ش��ش 
امل��ت���رط��ني يف ج��رائ��م خ��ط��رية مثل 
مبركز  وحتليلها  امل���خ���درات  جت���ارة 
حتليل البيانات اجلنائية يف �شرطة 
اإمارة  املتهمني يف  دب��ي، تبني وج���د 
عمل  فريق  ت�شكيل  مت  وعليه  دب��ي، 
واأف�����راد االإدارة  ن��خ��ب��ة ���ش��ب��اط  م��ن 
العامة للتحريات واملباحث اجلنائية 
للبحث  امل��ط��ل���ب��ني  اإدارة  يف  ممثلة 
عليهما،  القب�ش  واإل��ق��اء  والتحري 
الن�شرة احلمراء من قبل  بناء على 
ال�����ش��ادرة م��ن ال�شلطات  االن��رتب���ل 
ب��ت��ه��م��ة ج���ل���ب كمية  االأ����ش���رتال���ي���ة 
والت�شرف يف  امل��خ��درات،  كبرية من 
ع��ائ��دات اجل��رمي��ة، واالجت���ار بكمية 
من املخدرات خا�شعة للرقابة، ومت 
حت�يلهم لل�شلطات املخت�شة التخاذ 

االإجراءات القان�نية يف حقهما.

�لتن�صيق
بدوره، قال العميد جمال اجللف، 
للتحريات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر 
وفقا  اإن�������ه  اجل���ن���ائ���ي���ة،  وامل����ب����اح����ث 
ل��ل��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق امل���ت���ب���ادل بني 
االأ�شرتالية  وال�شرطة  دب��ي  �شرطة 
ملراقبة املطل�بني الدوليني، ومترير 
تبنّي  فقد  اجلانبني،  بني  املعل�مات 
الدولة،  خ��ارج  للهرب  ا�شتعدادهما 
وب���ت���ح���دي���د ����ش���اع���ة ال�������ش���ف���ر متت 
مداهمة مقر �شكن كل املتهمني يف 

ذات ال�قت واإلقاء القب�ش عليهما.
تعاون  اأن  اجل����لف  ال��ع��م��ي��د  وب����نّي 
ال�شرطية  االأج��ه��زة  دب��ي مع  �شرطة 
ال���دول���ي���ة اأث����م����ر ع����ن ت�����ش��ل��ي��م 52 
الفرتة  خ��لل  عامليا  دول��ي��ا  مطل�با 
املا�شية، ومن اأبرز ق�شايا املطل�بني 
دوليا الذين �شلمتهم القيادة العامة 
املعنية،  ال�����دول  اإىل  دب���ي  ل�����ش��رط��ة 
املنظمة  واجلرمية  االإره��اب  ق�شايا 
واملخدرات،  والقتل  االأم���ال  وغ�شل 
ومن تلك الدول، ه�لندا، وبلجيكا، 
واأ�شرتاليا،  وال�ش�يد،  وبريطانيا، 
وباك�شتان، والهند، وال�شني وغريها 

من الدول االأخرى.

�الإعتتتتام �لتتعتتاملتتي و�الأ�تتصتترت�يل 
ي�صيد بدور �صرطة دبي

اإىل ذل����ك، ن���ه��ت و���ش��ائ��ل االإع����لم 
االأ�شرتالية والعاملية اإىل دور القيادة 
العامة ل�شرطة دبي، واأجهزة االأمن 
االإماراتية وتعاونها يف اإلقاء القب�ش 
على املطل�بني الدوليني، يف العملية 
�شبع  ف��ي��ه��ا  التحقيق  ا���ش��ت��م��ر  ال��ت��ي 
�شن�ات، وا�شفة االإمارة باأنها اإحدى 

اأكرث املدن اأماناً يف العامل.

مركز التعليم امل�ستمر 
بجامعة ال�سارقة يطلق 

ثالثة برامج مهنية 
•• ال�صارقة-الفجر:

والتط�ير  امل�شتمر  التعليم  الزبيدي، مدير مركز  را�شي  الدكت�ر  االأ�شتاذ 
الفرتة  باملركز خلل  اإط��لق ثلثة برامج مهنية  املهني باجلامعة، يعلن 

املهني  ال��دب��ل���م  وه���ي:  احلالية 
الداخلي،  الديك�ر  ت�شميم  يف 
والربنامج التدريبي االأ�شاليب 
املايل  التخطيط  يف  احل��دي��ث��ة 
والربنامج  امل����ازن���ات،  واإع����داد 
التدريبي يف الذكاء اال�شطناعي 

يف اإدارة امل�ؤ�ش�شات الذكية.
اإعداد  على  املركز  يعمل  حيث   
وتنفيذ الربامج عن بعد خلل 
املركز  الفرتة احلالية، ويطرح 
ت�شميم  يف  امل���ه���ن���ي  ال���دب���ل����م 
 100 ب�اقع  الداخلي  الديك�ر 
�شاعة تدريبية، ويهدف الدبل�م 
اإىل فهم ماهية عنا�شر ومبادئ 

مع  وتت�افق  البناء  �شناعة  ت�شتجيب الحتياجات  والتي  الديك�ر،  ت�شميم 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  وك��ذل��ك  االق��ت�����ش��ادي��ة،  والتنمية  االج��ت��م��اع��ي  النم� 
20 �شاعة  االأ�شاليب احلديثة يف التخطيط املايل واإع��داد امل�ازنات ب�اقع 
التقديرية  امل���ازن��ات  جم��ال  يف  املتدربني  م��ه��ارات  تنمية  بهدف  تدريبية، 
ومتكينهم من القدرة على فهم نظام امل�ازنات التقديرية يف اأجهزة الدولة 
والرقابة،  االأداء  وتقييم  للتخطيط  متخ�ش�ش  معل�مات  نظام  باعتباره 
وامل�ازنات  احلك�مية  للمحا�شبة  النظري  االإط��ار  الربنامج  يتناول  حيث 
امل�شتندية  للدورات  والتطرق  املتعلقة  الت�شريعات  وا�شتعرا�ش  التقديرية 
من  املتدربني  لتمكني  العملي  التطبيق  مع  املطل�بة  واحل�شابات  اللزمة 
يف  التدريبي  للربنامج  بالن�شبة  اأم��ا  التدريبي،  الربنامج  م��ادة  ا�شتيعاب 
 20 ب�اقع  املركز  الذكية، يطرحه  امل�ؤ�ش�شات  اإدارة  اال�شطناعي يف  الذكاء 
الذكية  امل�ؤ�ش�شات  بيانات  اإدارة  كيفية  على  التعرف  بهدف  تدريبية،  �شاعة 
ا�شت�شرافية، وكيفية اتخاذ القرارات الذكية املتعلقة  اإىل بيانات  وحت�يلها 
لغر�ش  امل�ؤ�ش�شة  لبيانات  الذكي  التنب�ؤ  بجانب  امل�ؤ�ش�شات،  واإدارات  باأق�شام 
ا�شتباق جتهيز  احتياجات امل�ؤ�ش�شة، وا�شت�شراف املخاطر املحتملة با�شتخدام 

ال�شبكات الع�شبية الذكية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

ثمن معايل الل�اء ركن طيار فار�ش 
خ��ل��ف امل���زروع���ي، ق��ائ��د ع���ام �شرطة 
اأولتها  التي  الغالية  الثقة  اأب�ظبي، 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ب��ق��ي��ادة �شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم� 
“حفظه اهلل”  نهيان رئي�ش الدولة 
باإن�شاء مكتب فخر ال�طن برئا�شة 

�شاحب ال�شم� ويل عهد اأب�ظبي.
بهذه  كلمته  يف   - معاليه  واأو���ش��ح 
الغالية  ال��ث��ق��ة  ه���ذه  اأن   - املنا�شبة 

الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  اه��ت��م��ام  جت�����ش��د 
اإرادة  بكل  ال�شف�ف  ت��ق��دم���ا  مب��ن 
وم�����ش���ؤول��ي��ة ع��ال��ي��ة مل���اج��ه��ة وباء 
اجتاح  ال���ذي   “  19  - ك���ف��ي��د   “
مكتب  اإن�������ش���اء  اأن  وذك�����ر  ال����ع����امل. 
لتحفيز  ج�����اء  ال�طن”  “فخر 
االإمكانيات  وت�����ش��خ��ري  ال���ط���اق���ات 
وقطاعات  ف��ئ��ات  لكل  اجلميل  ل��رد 
خط�ط الدفاع االأول الذين تفان�ا 
االأمامية،  ال�����ش��ف���ف  يف  ب��ع��م��ل��ه��م 
التقدير  اأ���ش��ك��ال  خمتلف  وت��ق��دمي 
خدمة  يف  باجلميل  لهم  وال��ع��رف��ان 

وطننا الغايل وال�شعي املت�ا�شل من 
اإم��ارات احلا�شر وامل�شتقبل يف  اأجل 
ت�شع يف مقدمة  قيادة حكيمة  ظل 
والتط�ير مبا  االإن�����ش��ان  اأول���ي��ات��ه��ا 

يخدم االإن�شان.
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  اأن   ”: واأ����ش���اف 
اللحظات  م��ن��ذ  ال�����ش��ف���ف  ت��ق��دم��ت 
كافة  وت��ن��ف��ي��ذ  م��ت��اب��ع��ة  يف  االأوىل 
اخللقة  وامل�����ب�����ادرات  االإج���������راءات 
لتجاوز  وت�����ش��خ��ريه��ا  واالب��ت��ك��اري��ة 
االأزمة باأمان والتي تعد اأكرب حتدي 
اأج��م��ع، و�شاهمت يف  ي���اج��ه ال��ع��امل 

اإع������داد وت����ف���ري ك���ل م���ا م���ن �شاأنه 
واأن  ال��ت��ح��دي��ات  ك��اف��ة  على  التغلب 
م��ش�عية  بكل  االأزم��ة  اإدارة  قيادة 
بكفاءة  مهامها  اأدت  �شادقة  واإرادة 
االأمم  طليعة  يف  لنك�ن  واإخ��ل���ش 
وخططنا  براجمنا  يف  العامل  ح���ل 
مل������اج�����ه�����ة االأزم�������������ة واحل����������د من 
االهتمام  اإىل  ول��ف��ت  ان��ت�����ش��اره��ا«. 
باجلانب االإن�شاين يف تنفيذ الكثري 
اإدارة االأزم���ة  امل���ب���ادرات خ���لل  م��ن 
دول  ملختلف  امل�شاعدة  ي��د  لتقدمي 
الت�شامح  نهج  على  ت��اأك��ي��داً  ال��ع��امل 

متيز  متاأ�شلة  ثقافة  اأ�شبح  ال��ذي 
املجتمع االإماراتي االأ�شيل.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شعادة حمد �شامل بن كردو�ش العامري املدير 
نهيان للأعمال  اآل  �شلطان  زايد بن  مل�ؤ�ش�شة  العام 
ال�شم�  ���ش��اح��ب  ق����رار  اأن  واالإن�����ش��ان��ي��ة،  اخل��ريي��ة 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
“فخر ال�طن”  اإن�شاء مكتب  “حفظه اهلل” ب�شاأن 
مبثابة  اأب�ظبي  عهد  ويل  ال�شم�   برئا�شة  �شاحب 
ر�شالة تقدير للأبطال يف خط�ط الدفاع االأوىل، 

تعزز من قدراتهم وم�اهبهم، وت�شجعهم على بذل 
املزيد من الت�شحيات يف م�اجهة فريو�ش ك�رونا 
اأ�شرهم التي تتحمل  امل�شتجد، كما ت�شاهم يف دعم 
اإجن����اح جه�د  �شبيل  ط���ي��ل��ة يف  الأوق�����ات  غ��ي��اب��ه��م 

الدولة.
اأم�����ش: منذ بداية  ل��ه  ال��ع��ام��ري يف ت�شريح  وق���ال 
االأزمة ال�شحية والقيادة الر�شيدة ال تدخر جهداً 
وامتنان  تقدير  حمل  جه�دا  بذلت  فئات  دع��م  يف 
مع  بالتزامن  امل�شهد  ت�شدرت  حيث  اجلميع  م��ن 

و�شجاعة  بب�شالة  واجهت  و  ك�رونا  فريو�ش  اأزم��ة 
عدوا �شر�شا يف �ش�رة يزينها حب ال�طن واالإ�شرار 
على العطاء االإن�شاين، بهدف حماية اأمن و�شلمة 

كل من يحيا على اأر�ش وطننا الغايل.
واأكد اأن اإن�شاء مكتب “فخر ال�طن” ي�شجع العديد 
بالتخ�ش�شات  لللتحاق  ال�شعي  على  االأب��ن��اء  من 
لها،  االحتياج  ك�رونا  فريو�ش  اأزم��ة  اأظهرت  التي 
وه� ما يعزز من القدرات امل�شتقبلية على م�اجهة 

االأزمات والك�ارث.

جامعة عجمان ع�سً�ا يف امل�سروع الدويل ملكافحة املجالت وامل�ؤمترات املفرت�سة واملزيفة 
•• عجمان-وام:

مت اختيار جامعة عجمان يف ع�ش�ية امل�شروع الدويل ملكافحة “املجلت 
وامل�ؤمترات املفرت�شة واملزيفة”الذي اأطلقته ال�شبكة العاملية للأكادمييات 
IAP و تقع حتت مظلتها 140 م�ؤ�ش�شة اأكادميية عاملية متخ�ش�شة يف 
العل�م والهند�شة والطب.ويهدف امل�شروع اإىل مكافحة املجلت العلمية 
املفرت�شة واملختطفة و امل�ؤمترات االكادميية املزيفة بعد اأن اأدى انت�شارها 
ال�ا�شع وخا�شة خلل ال�شن�ات املا�شية اإىل اإحداث اأ�شرار وا�شعة النطاق 
للربوفي�ش�ر  العامل..وفقا  يف  االأكادميية  والنزاهة  العلمي  البحث  على 
الذي  والعل�م يف جامعة عجمان  االإن�شانيات  كلية  عميد  امل�مني  �شاهر 

وقع عليه االختيار ليك�ن ع�ش�ا يف امل�شروع.

م�ؤ�ش�شة  متّ�له  وال��ذي  امل�شروع،  هذا  امل�مني:” اإن  الربوفي�ش�ر  قال  و 
2021. ويق�د  ج���ردون وبيتي م�ر، �شيقدم نتائجه بحل�ل نهاية عام 
امل�شروع 12 عاملًا وباحثا من ذوي اخلربة يف خمتلف التخ�ش�شات، من 
العامل ملراجعة  العلمية ح�ل  االأكادمييات  12 دولة خمتلفة، ر�شحتهم 
مقايي�ش  و�شع  ثم  وم��ن  املجلت  ه��ذه  ملكافحة  حاليا  املبذولة  اجله�د 
العلمية يف  ومعايري حمددة لت�شنيف وتقييم هذه املجلت وامل�ؤمترات 
خمتلف املجاالت. و�شتك�ن نتائج هذا امل�شروع الدويل متاحة للمجتمع 
البحثية  واملراكز  واجلامعات  االأبحاث  ومم���يل  والنا�شرين  االأك��ادمي��ي 

و�شانعي �شيا�شات البحث العلمي يف الدول املختلفة.
و�شريع  متزايد  وب�شكل  ابتليت،  ق��د  العلمية  امل�ؤ�ش�شات  اأن  اإىل  وا���ش��ار 
الدفع  خ��لل من��اذج  املفرت�شة من  وامل���ؤمت��رات  املجلت  بهذه  االنت�شار، 

املقدمة  ل��لأب��ح��اث  ر�شينة  حتكيم  عملية  اإج����راء  ب���دون  الن�شر  مقابل 
ب��اإر���ش��ال ع�شرات االآالف من  ل��ه��ذه امل��ج��لت، حيث ت��ق���م ه��ذه امل��ج��لت 
عملية  وتك�ن  فيها  للن�شر  ودع�تهم  للباحثني  االإلكرتونية  ال��دع���ات 
م�ؤمترات  ح�ش�ر  اأو  ق�شرية،  زمنية  فرتة  خلل  وتتم  �شكلية  التحكيم 
خلل  �شريع  وب�شكل  انت�شرت  كما  ال���اق��ع،  اأر���ش  على  ت�جد  ال  وهمية 
اخلم�ش ال�شن�ات املا�شية املجلت املختطفة، حيث يتم اختطاف جملت 
�شبكة  على  وهمي  اإل��ك��رتوين  م�قع  اإن�شاء  خ��لل  م��ن  مرم�قة  اأ�شيلة 
واالحتيال  الت�شليل  بهدف  للمجلة  االأ�شلي  امل�قع  ُيحاكي  االإن��رتن��ت 
على االأكادمييني وت�فري فر�شة ن�شر اأبحاثهم ب�شكل �شريع على امل�اقع 

ال�همية وبدون حتكيم مقابل ر�ش�م ن�شر.
اأن جميع الباحثني  اأنه على الرغم من  وحّذر الربوفي�ش�ر امل�مني من 

والعلماء ميكن اأن يتاأثروا بهذه املمار�شات غري القان�نية، فاإن الباحثني 
يف بداية حياتهم املهنية معر�ش�ن للخطر اكرث من غريهم، م�شريا اإىل 
اأن %90 من �شحايا هذا الن�ع من الدع�ات هم من الباحثني املنتمني 
اأ�شبحت احلاجة ُملحة ال�شرتاتيجية فعالة  النامية. لذلك  اإىل الدول 
ومتبناة عاملًيا للق�شاء على هذا التهديد املتزايد للعلم والعلماء واتخاذ 

القرارات احلكيمة يف جميع اأنحاء العامل.
ويف هذا ال�شياق، �شدد الدكت�ر خالد ال�شالح، نائب مدير جامعة عجمان 
بج�دة  للنه��ش  ال��دويل  امل�شروع  هذا  اأهمية  على  االأكادميية،  لل�ش�ؤون 
املنت�ج البحثي ومدى تاأثريه االإيجابي على اجلامعات واملراكز البحثية. 
العاملي  املجه�د  ه��ذا  يف  مب�شاهمتها  ف��خ���رة  عجمان  جامعة  اأن  م���ؤك��دا 

املهم.

•• �صيوؤول-وام: 

اأكد �شم� ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
اأن دولة االإمارات العربية املتحدة و جمه�رية ك�ريا اجلن�بية اأظهرتا خلل 
ال��شع غري العادي الذي واجهه العامل هذا العام ب�شبب االآثار غري امل�شب�قة 
ال�شحية  واالأزم��ة   /  19  - ك�فيد   / امل�شتجد  ك�رونا  واملرتتبة عن فريو�ش 
اأن  اأثبتت  العاملية التي �شاحبته ترجمة حقيقية ملعاين ال�شداقة والت�شامن 
اإطار  يف  م�شرتكة ميكن حتقيقها  وقيم  واأه��داف  يتمتعان مب�شالح  البلدين 

تعاون وثيق.
وقال �شم�ه - يف مقال نقل عن وكالة “ي�نهاب للأنباء” الك�رية اجلن�بية 
 / تف�شي فريو�ش  بعد  اأق���ى  اأ�شبحت  ثنائية  ل�شراكة  “ من���ذج  عن�ان  حتت 
“ مبنا�شبة زيارته لك�ريا اجلن�بية املقررة الي�م تزامنا مع   / 19 ك�فيد - 
40 عاما على تاأ�شي�ش العلقات الدبل�ما�شية بني البلدين  االحتفاء مبرور 
- تعرب االإمارات عن تقديرها ل�شعب دولة ك�ريا اجلن�بية اإذ حتظى الدولتان 
التي  ال��دول  اأوائ��ل  من  اجلن�بية  ك�ريا  كانت  لقد  متميزة،  ثنائية  بعلقات 
االأ�شهر  اجلائحة خلل  تف�شي  بداية  عند   / واجهت فريو�ش / ك�فيد - 19 
املا�شية، وقد اكت�شبت ك�ريا اجلن�بية خربة كبرية �شاركتها معنا ومع املجتمع 
الدويل، حيث �شكلت اخلربات الك�رية اجلن�بية جزءا مهما يف جمال اأف�شل 
انت�شار  اأهمية كبرية يف جه�د مكافحة اجلائحة ووقف  املمار�شات التي نالت 
الفريو�ش، اإذ حتركت ك�ريا اجلن�بية ب�شكل مبكر وم�ش�ؤول من اأجل احلد من 

انت�شار / ك�فيد - 19 / وقدمت من�ذجا يحتذى به على امل�شت�ى الدويل.
وعرب �شم�ه عن فخر دولة االإمارات باأنها ا�شتفادت من جتربة ك�ريا اجلن�بية 
مع  الفريو�ش  انت�شار  من  احل��د  اإىل  الهادفة  ال�طنية  االإج����راءات  تنفيذ  يف 

االأ���ش��ا���ش��ي��ة، يف ح��ني قدمت  ال��دول��ي��ة  الل�ج�شتية  ع��م��ل خ��دم��ات��ه��ا  ا���ش��ت��م��رار 
اأثناء  الك�ريني وعائلتهم من طهران  امل�اطنني  باإجلء  امل�شاعدة  االإم��ارات 
مع  التجارية  الروابط  على  الدولة  واأبقت  املنطقة  الفريو�ش يف  تف�شي  ذروة 

�شي�ؤول قبل اأن ت�شطر اإىل اإغلق احلدود ب�شكل م�ؤقت.
كما عرب �شم�ه عن تقدير دولة االإمارات لك�ريا اجلن�بية العطائها االأول�ية 
الطبية  وامل�شتلزمات   / يف ت�شدير معدات اختبارات فريو�ش / ك�فيد - 19 
القيام  اإىل  االإم���ارات وك�ريا اجلن�بية  دول��ة  �شعت كل من  الدولة، حيث  اإىل 
اإطار  اإىل العديد من الدول االأخرى وذلك يف  امل�شاعدات ال�شرورية  باإر�شال 

التزام البلدين مببادئ العمل االإن�شاين.
وقال �شم� ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
كلهما  وي��دع��م  وحي�ية،  ا�شرتاتيجية  مناطق  يف  البلدان  يقع   : مقاله  يف 
حتقيق اال�شتقرار والرفاهية يف الدول املحيطة، وبالتايل ت�شعى الدولتان اإىل 
- من خلل  كان م�شدرها  اأينما   - الت��شعية  واالأن�شطة  التطرف  احلد من 
تعزيز العمل اجلماعي امل�شرتك يف مناطقنا يف اإطار القان�ن الدويل، ون�ؤمن 
التي  التحديات  ب�شبب  لبلدينا  اأ�شا�شيان  ع��ام��لن  والت�شامن  التعاون  ب��اأن 

واجهناها �ش�يا وب�شكل منفرد.
كمثال  بلدينا  بني  الثنائية  العلقات  من���ذج  اعتمدنا  لقد   : �شم�ه  واأ���ش��اف 
ك�ريا  و  االإم�����ارات  ك�شرت  فقد  االأخ����رى،  ال���دول  م��ع  لعلقاتنا  ب��ه  يحتذى 
اجلانبان  وتعهد  متبادل  ا�شتثمار  اتفاقية  ووقعتا  ال�شفر  ح�اجز  اجلن�بية 
 14 االأخ��رى، كما كان هناك  التبادل  اأ�شكال  الثقايف وكذلك  التعاون  بتعزيز 
ال�شحية  االأزم��ة  قبل  واالإم���ارات  اجلن�بية  ك�ريا  بني  اأ�شب�عية  ج�ية  رحلة 
اأزمة  انح�شار  بعد  امل�شتقبل  يف  العدد  ه��ذا  ينم�  اأن  ون��اأم��ل  احلالية،  العاملية 
باإطلق  ونفخر  ل��ه،  امل�شاحبة  القي�د  وتخفيف   /  19  - ك�فيد   / ف��ريو���ش 

احل�ار الثقايف االإماراتي - الك�ري 2020 يف �شهر يناير مبنا�شبة االحتفال 
مبرور 40 عاما على تاأ�شي�ش العلقات الدبل�ما�شية بني البلدين واالحتفاء 

بالثقافة االإماراتية والك�رية يف الدولتني.
واأكد �شم�ه اأن العلقات الثنائية بني االإمارات وك�ريا اجلن�بية �شهدت من�ا 
 ،1980 عام  بينهما  الر�شمية  الدبل�ما�شية  العلقات  اإقامة  منذ  ملح�ظا 
وقال : على مر ال�شنني، تطلعت دولة االإم��ارات للتعاون مع ك�ريا اجلن�بية 
ك�ريا  وتطلعت  والتكن�ل�جيا،  الت�شنيع  جم��االت  يف  الكبرية  خلربتها  نظرا 
اخلدمات  يف جم��ال  الكبرية  نظرا خلربتها  االإم���ارات  مع  للتعاون  اجلن�بية 
اأن  اإىل  �شم�ه  م�شريا  االأو���ش��ط،  ال�شرق  يف  وال�شياحة  والتجارة  الل�ج�شتية 
وقعت  عندما  مهمة  مرحلة  اإىل  و�شلت  البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��لق��ات 
“هي�نداي” و  و  ال��ك���ري��ة  الكهربائية  ال��ط��اق��ة  �شركة  م��ع  ع��ق���دا  االإم����ارات 
الن�وية  للطاقة  اأول حمطة  بناء  يف  للم�شاعدة  تي”  اآن��د  �شي  “�شام�ش�جن 
% من   25 الن�وية  للطاقة  براكة  حمطة  �شتلبي  حيث  العربي،  العامل  يف 
احتياجات االإم��ارات املحلية من الطاقة عندما تبداأ العمل بكل طاقتها، مما 
 21 مبقدار  احل���راري  للحتبا�ش  امل�شببة  ال��غ��ازات  انبعاثات  من  �شيخف�ش 

ملي�ن طن �شن�يا.
كما اأكد �شم�ه اأن البلدين يتمتعان ب�شراكة ق�ية يف قطاع الطاقة التقليدية 
م�شريا  وال��غ��از،  النفط  هامة يف جم��االت حق�ل  اتفاقيات  ت�قيع  خ��لل  من 
على  امل��ت��م��ي��زة  علقاتهما   2018 ع���ام  يف  دع��م��ت��ا  ال��دول��ت��ني  اأن  اإىل  ���ش��م���ه 
تعزيز  �شاأنها  ا�شرتاتيجية مميزة من  �شراكة  وقعتا  اأن  بعد  امل�شت�يات  جميع 
الفر�ش التي ت�ؤ�ش�ش اأ�ش�اقا وقن�ات اقت�شادية جديدة خارج ك�ريا اجلن�بية 

واالإمارات.
وقال �شم�ه : والي�م ت�شمل ال�شراكة التجارية بني االإمارات وك�ريا اجلن�بية 

وتط�ير  ال�شلع،  جت��ارة  ذل��ك  يف  مبا  واالأن�شطة،  القطاعات  من  كبريا  ع��ددا 
ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا، وال��ب��ح��ث وال��ت��ط���ي��ر يف جم���ال ال��ط��اق��ة، واخل���دم���ات املالية، 
وقطاعات  وال��زراع��ة،  ال��غ��ذائ��ي،  واالأم���ن  وال�شحة،  الل�ج�شتية،  واخل��دم��ات 

اأخرى.
الثنائية  التجارة  اأن حجم  اإىل  اآل نهيان  زايد  ال�شيخ عبداهلل بن  واأ�شار �شم� 
غري النفطية بني البلدين و�شل اإىل ما يقارب ال� 5 مليارات دوالر اأمريكي، 
وهناك اأكرث من 50 �شركة ك�رية مقرها يف دولة االإمارات، والتي ت�شم اأكرث 

من ع�شرة اآالف م�اطن ك�ري جن�بي.
اأن  اإال  وقال �شم�ه : على الرغم من كل هذه االإح�شائيات املتميزة للبلدين، 
اجلانبني يعتربان ذلك جمرد بداية لعلقة اأعمق واأو�شع ن�فر من خللها 
اأن  املنا�شب  من  �شيك�ن  وبالتايل  االأ���ش���اق،  من  اأك��رب  لعدد  م�شرتكة  حل�ال 
2020 دبي الذي �شيعقد  اإك�شب�  يك�ن لك�ريا اجلن�بية م�شاركة متميزة يف 
ب�شبب  ال��ع��امل  واجهها  ال��ت��ي  امل�شب�قة  غ��ري  للظروف  ن��ظ��را   2021 ع��ام  يف 
تف�شي جائحة فريو�ش ك�رونا امل�شتجد، ونرحب بالتزام دولة ك�ريا اجلن�بية 
بامل�شاركة ب�شكل ق�ي يف هذه الفعالية التاريخية والتي تتزامن مع الذكرى 

اخلم�شني للحتاد.
ال�شخ�شي لنظريتي  اأعرب عن تقديري  اأن  اأود   : واختتم �شم�ه مقاله قائل 
ملنحي  اجلن�بية،  ك�ريا  جمه�رية  خارجية  وزي��رة  وا،   - كي�نغ  كانغ  معايل 
بلدكم منذ تف�شي جائحة ك�فيد -  ي��زور  اأول وزي��ر خارجية  اأك���ن  اأن  �شرف 
تعترب زيارتي الي�م مبثابة �شهادة على التقدير واالحرتام املتبادل بني   ،19
وروؤيتنا  البع�ش  لبع�شهما  املتحدة وك�ريا اجلن�بية  العربية  االإم��ارات  قيادة 
�شنتعاون  “ وكذلك م�شتقبل م�شرق   19  - “ ك�فيد  بعد  املتفائلة لعامل ما 

يف ت�شكيله �ش�يا.

•• اأبوظبي-وام:

اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت���ر اأن����ر ب��ن حممد 
لل�ش�ؤون  ال�����دول�����ة  وزي�������ر  ق���رق���ا����ش 
اخلارجية م�شاء اأم�ش االأول على دعم 
الدولة الثابت جله�د املجتمع الدويل 
الرامية اإىل الت��شل اإىل حل �شيا�شي 

للأزمة الليبية.
التي  امللحظات  - يف  معاليه  واأع��رب 
افرتا�شية  ج��ل�����ش��ة  خ����لل  ب��ه��ا  اأدىل 
املتحدة  ل��لأمم  التابع  االأم���ن  ملجل�ش 

االإمارات  دولة  ليبيا - عن قلق  ب�شاأن 
االأج���ن���ب���ي  ال���ت���دخ���ل  اإزاء  امل����ت����زاي����د 
من  ي�شكله  وم���ا  ل��ي��ب��ي��ا  يف  االإق��ل��ي��م��ي 
تهديد للأمن واال�شتقرار يف املنطقة، 

وكذلك لعملية ال�شلم يف البلد.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه يف ه���ذا ال�����ش��دد: لقد 
اتخذت االإمارات العربية املتحدة منذ 
وا�شحا  و  ثابتا  م�قفا  ط�يلة  ف��رتة 
ب�شاأن االأزمة الليبية، فاحلل ال�شيا�شي 
للتطبيق  القابل  ال�حيد  اخل��ي��ار  ه��� 
حل���ل ال���ن���زاع، ون���ا���ش��ل ال���دع����ة اإىل 

و�شامل  ف�����ري  ات���ف���اق  اإىل  ال��ت������ش��ل 
ح�ار  وا�شتئناف  ال��ن��ار  اإط���لق  ل�قف 
���ش��ي��ا���ش��ي ت���ق����ده ل��ي��ب��ي��ا، حت���ت رعاية 
ان  معاليه:  واأ���ش��اف  امل��ت��ح��دة.  االأمم 
ال�شيا�شي  النار واحل���ار  اإط��لق  وقف 
الإنهاء  ال����ح���ي���د  ال�����ش��ب��ي��ل  ي�����ش��ك��لن 
امليلي�شيات  بها  تتمتع  التي  ال�شيطرة 
واال�شتقرار  االأم��ن  و�شمان  ليبيا،  يف 
�شعبها،  معاناة  واإنهاء  فيها  الدائمني 
اأول�ية  النار  اإط��لق  اأ�شبح وقف  وقد 
اأي وقت م�شى،  اأك��رث من  ملحة االآن 

 / ل�باء  الفعالة  باال�شتجابة  لل�شماح 
املزيد  ومنع  ليبيا  / يف   19  - ك�فيد 
معر�ش  ويف  ل�����ش��ع��ب��ه��ا.  امل���ع���ان���اة  م���ن 
احل���دي���ث ع���ن دع����م دول�����ة االإم�������ارات 
للجه�د الدبل�ما�شية االأملانية الرامية 
النزاع  يف  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  ج��م��ع  اإىل 
ومنذ  اأن���ه  اإىل  معاليه  اأ���ش��ار  الليبي، 
م���ؤمت��ر ب��رل��ني، حثت دول���ة االإم���ارات 
على  الليبي  النزاع  يف  املعنية  اجلهات 
دعم بعثة االأمم املتحدة يف ليبيا على 
�شاركت  كما  امل�ؤمتر،  تنفيذ خمرجات 

اجتماعات  يف  ن��ي��ة  وب��ح�����ش��ن  ب��ن�����ش��اط 
بليبيا،  املعنية  الدولية  املتابعة  جلنة 
بتطبيق  املعنية  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ف��رق  ويف 
االإن�شان،  حل��ق���ق  ال�����دويل  ال��ق��ان���ن 
وتلك العاملة على ال��شع االقت�شادي 
وال�شيا�شي واالأمني والدويل يف ليبيا.

اأ�شهر من  واأ�شاف معاليه : بعد �شتة 
االإمارات  دول��ة  تاأ�شف  امل�ؤمتر،  انعقاد 
البلد،  االأم���ن���ي يف  ال������ش��ع  ل��ت��ده���ر 
االأجنبي  ال��ت��دخ��ل  اإىل  ي��ع��زى  وال���ذي 
االإقليمي امل�شتمر يف ال�ش�ؤون الداخلية 

التدخل  اأن  م����ن  ..حم���������ذراً  ل��ل��ي��ب��ي��ا 
االإقليمي وجلب املرتزقة اإىل ال�شاحة 
الليبية يفاقم ال�شراع ويعترب تهديدا 
الأم���ن دول���ة ع��رب��ي��ة وت��دخ��ل ف��ج��ا يف 
واأ����ش���اد معاليه  ال��داخ��ل��ي��ة.  ���ش���ؤون��ه��ا 
ب����دور م�����ش��ر ال����ذي مت ال��ت��ع��ب��ري عنه 
تنفيذ  ل��دع��م  القاهرة”  “مبادرة  يف 
نتائج م�ؤمتر برلني وحقها يف الدفاع 
معاليه  ثمن  كما  الق�مي،  اأمنها  عن 
اجل���ه����د ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا ب��ع��ث��ة االأمم 
املتحدة يف ليبيا من اأجل تخفيف حدة 

ال������ش��ع واالن���خ���راط يف ت��داب��ري بناء 
م�شريا  الليبية،  االأط���راف  بني  الثقة 
يف ال�قت ذات��ه اإىل ال��دور الهام الذي 
“اإيريني”  عملية  ب��ه  تق�م  اأن  ميكن 
تعزيز  يف  االأوروب����ي  ل��لحت��اد  التابعة 
ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي م��ن ق��ب��ل امل�قعني 
احل���ا����ش���ري���ن مل����ؤمت���ر ب���رل���ني. وحث 
على  اخلتامية  ملحظاته  يف  معاليه 
�شرورة م�ا�شلة جه�د جمل�ش االأمن 
اال���ش��ت��ق��رار يف ليبيا  يف احل��ف��اظ على 
�شامل  �شيا�شي  ح��ل  يف  ق��دم��ا  وامل�شي 

للنزاع، م�شددا على احلاجة امللحة اإىل 
للت��شل  ج��دي��د  خ��ا���ش  ممثل  تعيني 

اإىل اال�شتقرار وال�شلم يف ليبيا.

عبداهلل بن زايد : الإمارات وك�ريا اجلن�بية ترجمتا معاين ال�سداقة والت�سامن خالل اأزمة » ك�فيد - 19«

قرقا�س ي�ؤكد اأمام جمل�س الأمن الدويل التزام الإمارات بعملية ال�سالم الليبية

•• اأبوظبي-وام:

ن�عه  من  االأول  العرب”،  الف�شاء  “ن�ابغ  برنامج  تلّقى 
عربياً الحت�شان ورعاية امل�اهب العربية يف قطاع الف�شاء، 
خمتلف  م��ن  االأوىل  ب��دورت��ه  ال��ت��ح��اق  طلب   22،300
الدول العربية وذلك بعد اأ�شب�ع واحد على اإطلقه بهدف 
متمّكنة يف جمال  علمية  وم���اه��ب  ك��ف��اءات عربية  اإع���داد 
املرتبطة  املتقدمة  ال�شناعات  وتط�ير  الف�شاء  ا�شتك�شاف 
القائم على  امل�شتقبل  اقت�شاد  على  اإيجاباً  ينعك�ش  به، مبا 
امل�شاهمات  وي��ع��زز  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  امل��ع��رف��ة واالب��ت��ك��ار يف 

العربية يف املجتمع العلمي العاملي.
وتفاعل ال�شباب العربي ب�شكل كبري مع اإطلق الربنامج، 
الذي ت�شرف عليه وكالة االإم��ارات للف�شاء، حيث ي�ا�شل 
وذوي  الف�شاء  بعل�م  املهتمني  م��ن  الطلبات  اآالف  تلقي 
واملخرتعني  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  وامل���ب���دع���ني  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل����اه���ب 
املركز  .. وقد حّلت م�شر يف  العربي  العامل  والباحثني يف 
االأول بعدد طلبات املتقدمني، تلها العراق، ثم اجلزائر، 

واملغرب، ودولة االإمارات.
“م�شبار  الإط��لق  التنازيل  العد  يت�ا�شل  فيما  ذلك  ياأتي 
االأمل” نح� املريخ؛ والذي تطلقه دولة االإم��ارات يف 15 
ال�شتك�شاف  عربية  ف�شائية  مهمة  ك���اأول  اجل���اري  ي�لي� 

م�ؤهلة  وطنية  ك��ف��اءات  عملياتها  تق�د  االأح��م��ر،  الك�كب 
ب��امل��ع��ارف واخل����ربات وال��ت��دري��ب. وي��ق��دم ب��رن��ام��ج “ن�ابغ 
الف�شاء العرب” حزمة ح�افز ملنت�شبيه، منها ت�فري فر�ش 
منح  وتقدمي  الف�شاء،  قطاع  يف  واع��دة  م�شتقبلية  مهنية 
اإىل مكافاآت  اإ�شافًة  به،  املرتبطة  التخ�ش�شات  تعليمية يف 
دولة  يف  اأع����ام  لثلثة  التكاليف  مدف�عة  واإق��ام��ة  مالية 
امل�شرتك  العمل  الربنامج  الأع�شاء  يتاح  كما   .. االإم���ارات 
اال���ش��ت��ف��ادة من  االأق��م��ار اال�شطناعية بعد  ب��ن��اء  ف��رق  م��ع 
برامج تدريبية تخ�ش�شية يف عل�م وتقنيات الف�شاء وفق 
اأف�شل املناهج املعتمدة يف وكاالت الف�شاء الدولية. وي�شّكل 
تخ�ش�شي  برنامج  اأول  العرب”  الف�شاء  “ن�ابغ  برنامج 
ك���ادر م�ؤهلة ت�شاعد  العربي لتمكني  العامل  من ن�عه يف 
املنطقة العربية على ت�شجيل ح�ش�ر م�شتحق لها يف جمال 
ا�شتك�شاف الف�شاء، واال�شتفادة من نتائجه لتعزيز التنمية 
�شناعات متقدمة يف جماالت  وتط�ير  العربية  البلد  يف 
االت�شاالت والتكن�ل�جيا واال�شتدامة. كما ي�فر الربنامج 
املعرفة واالبتكار  اقت�شادات  فر�شاً م�شتقبلية واعدة تعزز 
الت�شجيل لكل من  باب  االإبداعية، فيما يفتح  وال�شناعات 
جمال  يف  مبتكرة  واإبداعية  علمية  م�هبة  اأو  �شغف  لديه 
www. االإل��ك��رتوين  م��ن خ��لل م�قعه  وذل��ك  الف�شاء 

.  ArabsToSpace.com

ن�ابغ الف�ساء العرب يتلقى 
اأيام  5 خالل  طلب   22300

قائد عام �سرطة اأب�ظبي: مكتب »فخر ال�طن«يج�سد اهتمام قيادتنا الر�سيدة بخط الدفاع الأول

حمد العامري : »فخر ال�طن« ر�سالة تعزز قدرات و م�اهب خط�ط الدفاع الأوىل

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان  زاي����د  ب���ن  م���ؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة  اأ����ش���ادت 
للأعمال االإن�شانية بقرار �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه 
ال�طن”  “فخر  م��ك��ت��ب  اإن�������ش���اء  ب�����ش��اأن  اهلل” 
اأب�ظبي  ع��ه��د  ويل  ال�����ش��م���   برئا�شة  �شاحب 
يف  امل�شاركني  ج��ه���د  تقدير  اإىل  ي��ه��دف  وال���ذي 
اخلط�ط االأمامية يف اأوقات الط�ارئ واالأزمات 
وح�شد الدعم املجتمعي لهم واالعتزاز والفخر 

�شعادة  وق��ال  احتياجاتهم.  ودع��م  ومتابعة  بهم 
ع����ام م�ؤ�ش�شة  م��دي��ر  حم��م��د ح��اج��ي اخل������ري 
االإن�شانية  للأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
القيادة  ومتابعة  اهتمام  يعك�ش  القرار  ه��ذا  اإن 
يف  للعاملني  ال��دق��ي��ق��ة  بالتفا�شيل  ال��ر���ش��ي��دة 
ق��ط��اع��ات ال��دول��ة ك��اف��ة، وه���� و���ش��ام ع��ز وفخر 
ع��ل��ى ���ش��در ك��ل م��ن ���ش��ارك يف خ��دم��ة ال�طن، 
خا�شة الذين ي�شح�ن بالغايل والنفي�ش خلل 
ال�طن وال�شهر على  االأوق��ات احلرجة حلماية 
اأمنه وتقدمه وازده��اره. واأكد اأن مكتب “ فخر 

ال���ط��ن “ ال����ذي وج���ه ���ش��اح��ب ال�����ش��م��� رئي�ش 
اخلط�ط  يف  للعاملني  تقديرا  باإن�شائه  الدولة 
�شيك�ن  الط�ارئ واالأزم��ات  اأوق��ات  االأمامية يف 
ميدانا للمناف�شة ال�شريفة، والتفاين يف خدمة 
البلد وتقدير اجله�د والت�شحيات التي تبذل 
لكل من يقيم على اأر�ش االإمارات. ون�ه اخل�ري 
االأول  ال��دف��اع  خ��ط  يف  الطبية  ال��ك���ادر  بجه�د 
خ��لل اأزم���ة ف��ريو���ش ك���رون��ا “ك�فيد - 19” 
لل��ش�ل  االأزم���ة  اح��ت���اء  يف  املت�ا�شل  وعملهم 

مبجتمع االإمارات اإىل بر ال�شلمة واالأمان.

»خليفة الإن�سانية« : »فخر ال�طن« و�سام عز و�سرف على �سدر كل من ي�سارك يف خدمة ال�طن
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام: 

بن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  دي���ان  نعى 
ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�ش  ع�ش�  القا�شمي  حممد 
املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل �شم� ال�شيخ اأحمد بن �شلطان 
اأم�ش  املنية  وافته  الذي  ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي 

اخلمي�ش يف اململكة املتحدة .
وفيما يلي ن�ش البيان : ب�شم اهلل الرحمن الرحيم / يا 
اأيتها النف�ش املطمئنة ارجعي اإىل ربك را�شية مر�شية 

فادخلي يف عبادي وادخلي جنتي / �شدق اهلل العظيم .

دي���ان �شاحب  ينعى  وق��دره  بق�شاء اهلل  بقل�ب م�ؤمنة 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت���ر  ال�شيخ  ال�شم� 
باإذن  ل��ه  املغف�ر  ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ش  ع�ش� 
القا�شمي  �شلطان  بن  اأحمد  ال�شي������خ  �شم������  تعاىل  اهلل 
ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ال���ذي واف����اه االأج����ل امل��ح��ت���م يف 
لندن باململكة املتحدة الربيطانية، اأم�ش اخلمي�ش 18 
 2020 ي�لي�   9 امل���اف��ق  هجرية   1441 القعدة  ذو 

ميلدية.
ب�شادق  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  دي���ان  ويتقدم 
اآل  اأه���ل الفقيد وذوي����ه، وع��م���م  اإىل  ال��ع��زاء وامل���ا���ش��اة 

يتغمده  اأن  القدير  العلي  اهلل  �شائل  ال��ك��رام،  الق�ا�شم 
اآل  ي��ل��ه��م  واأن  ج��ن��ات��ه  ف�شيح  وي�����ش��ك��ن��ه  رح��م��ت��ه  ب���ا���ش��ع 
اإليه  واإن��ا  هلل  اإن��ا   .. وال�شل�ان  ال�شرب  ال��ك��رام  الق�ا�شم 

راجع�ن .
هذا وقد تقرر اإعلن احلداد الر�شمي وتنكي�ش االأعلم 
يف اإمارة ال�شارقة ملدة ثلثة اأيام اعتبارا من وقت و�ش�ل 

جثمان الفقيد وال�شلة عليه.
و�شيتم تقبل التعازي يف الفقيد ط�ال فرتة العزاء عرب 
االت�شال الهاتفي من خلل اأرقام �ش�ف يتم حتديدها 

واالإعلن عنها الحقا.

دي�ان حاكم عجمان ينعى ال�سيخ اأحمد بن �سلطان القا�سميدي�ان حاكم ال�سارقة ينعى ال�سيخ اأحمد بن �سلطان القا�سمي
•• عجمان-وام:

نعى دي�ان �شاحب ال�شم� ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ش� املجل�ش االأعلى حاكم عجمان املغف�ر له �شم� ال�شيخ 
اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة الذي وافته املنية ام�ش اخلمي�ش.

مر�شية  را�شية  ربك  اإىل  ارجعي  املطمئنة  النف�ش  اأيتها  يا  الرحيم..  الرحمن  اهلل  ب�شم  البيان:  ن�ش  يلي  ما  ويف 
فادخلي يف عبادي وادخلي جنتي.. �شدق اهلل العظيم. ينعى دي�ان حاكم عجمان املغف�ر له �شم� ال�شيخ اأحمد بن 

�شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة الذي انتقل اإىل ج�ار ربه اأم�ش.
اأيام اعتبارا من وقت و�ش�ل  اإمارة عجمان ملدة ثلثة  هذا وقد تقرر اإعلن احلداد الر�شمي وتنكي�ش االأعلم يف 
ال�شم�  �شاحب  اإىل  وامل�ا�شاة  العزاء  ب�شادق  عجمان  حاكم  ال�شم�  �شاحب  وتقدم  عليه.  وال�شلة  الفقيد  جثمان 
ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي ع�ش� املجل�ش االأعلى حاكم ال�شارقة واأجنال الفقيد وذويه وعم�م اآل 
القا�شمي الكرام �شائًل اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد ب�ا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم �شاحب 

ال�شم� حاكم ال�شارقة واجنال الفقيد وذويه واآل القا�شمي الكرام ال�شرب وال�شل�ان و"اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن".

الإمارات وك�ريا اجلن�بية .. 40 عاما من العالقات الدبل�ما�سية
•• اأبوظبي -وام:

على  عاما   40 مب��رور  اجلن�بية  ك�ريا  وجمه�رية  االإم���ارات  دول��ة  حتتفي 
تاأ�شي�ش العلقات الدبل�ما�شية بني البلدين والتي تع�د للعام 1980 الذي 
�شهد تد�شني �شفارة جمه�رية ك�ريا اجلن�بية يف اأب�ظبي. ويرتبط البلدان 
ال�شحية  وال��رع��اي��ة  واالقت�شاد  ال��ن���وي��ة  الطاقة  م�شاريع  �شملت  ب�شراكة 

والثقافة والتعليم واالإدارة احلك�مية والف�شاء والطاقة.
وترتكز العلقات بني البلدين على دعم القيادتني يف كل البلدين وحر�شهما 

على ت�ثيق اأوا�شر التعاون امل�شرتك يف املجاالت كافة.
وعزز البلدان �شراكتهما بالعديد من الزيارات واللقاءات الر�شمية املتبادلة 
ال�شم�  التي قام بها �شاحب  الزيارة  القادة وامل�ش�ؤولني، فيما تعد  بني كبار 
االأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
حمطات  اأب���رز  اأح��د   2019 ف��رباي��ر  يف  اجلن�بية  لك�ريا  امل�شلحة  للق�ات 
تفاهم  ومذكرة  اتفاقية   12 ت�قيع  �شهدت  اأن  بعد  البلدين  بني  ال�شراكة 

وتعاون بني الدولتني.
االأربعة  العق�د  عرب  التط�رات  من  بالعديد  البلدين  بني  العلقات  ومرت 
 ،2009 عام  يف  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اإقامة  مرحلة  اإىل  لت�شل  املا�شية 
حيث تعززت علقات ال�شداقة بني البلدين والتعاون فيما بينهما، وتط�رت 
"براكة" الإن�شاء حمطة الطاقة  اأعلى مع ت�قيع عقد م�شروع  اإىل م�شت�ى 

الن�وية يف العام نف�شه.

وي��ع��د م�����ش��روع "براكة" اأح����د اأه����م اأوج����ه ال��ت��ع��اون ل��ي�����ش ف��ق��ط م��ن حيث 
م�شروع  اأول  الأن��ه  اأي�شاً  بل  اأمريكي،  دوالر  مليار   18.6 بلغت  التي  قيمته 
اأول  امل�شروع  ويعد  اجلن�بية،  ك���ري��ا  خ��ارج  الن�وية  للطاقة  حمطات  بناء 
العربي، حيث متكنت ك�ريا اجلن�بية  العامل  ال�شلمية يف  الن�وية  املحطات 

من احل�ش�ل على عقد بناء املحطات بف�شل الثقة العميقة بني البلدين.
الدولتني على جمم�عة من  بني  ال�شاملة  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  وترتكز 
املق�مات والع�امل، اأهمها: االإرادة ال�شيا�شية الق�ية لدى قيادتي الدولتني 
اإزاء جممل  ال��روؤى  ت�افق  و  املجاالت،  العلقات يف جميع  للرتقاء مب�شار 

الق�شايا االإقليمية اأو الدولية، واالإدراك التام لطبيعة امل�شالح امل�شرتكة.
وت��ع��د االإم�����ارات ث��اين دول���ة م�����ش��درة للنفط اإىل ك���ري��ا اجل��ن���ب��ي��ة، وثاين 
اأهداف  تطابق  جانب  اإىل  االأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة  يف  ك�ريا  من  م�شت�رد 
النم�ذج التنم�ي الذي تتبناه الدولتان والذي ي�شتهدف بناء اقت�شاد قائم 

على املعرفة واال�شتثمار يف بناء االإن�شان.
ال�شراكة اال�شرتاتيجية بني  اأهم جماالت  اأحد  ويعترب التعاون االقت�شادي 
البلدين، فقد و�شل حجم التبادل التجاري اإىل نح� 17 مليار دوالر بنهاية 
االأكرب  ال�جهة   2018 ع��ام  االإم���ارات منذ  دول��ة  �ش�ق  2018، ويعد  ع��ام 
عامليا ل�شركات البناء الك�رية، وكذلك اأكرب م�شت�رد لل�شلع الك�رية يف ال�شرق 

االأو�شط.
اخلام  النفط  الك�رية  اجلمه�رية  اإىل  الرئي�شة  االإم��ارات  �شادرات  وت�شمل 
واملنتجات البرتولية واالأملني�م وغاز البرتول امل�شال فيما ت�شمل ال�شادرات 

الك�رية الرئي�شة لدولة االإمارات املنتجات االإلكرتونية، وال�شيارات واملعدات 
امل�شاريع  جمال  يف  الدولتني  بني  اللفت  التعاون  وبرز  النفطية.  واملن�شاآت 
املجال  ه��ذا  ال��ك���ري يف  اخل��ربات مع اجلانب  وت��ب��ادل  واملت��شطة  ال�شغرية 
احلي�ي نظرا ملا متتلكه ك�ريا من خربات وا�شعة يف قطاع امل�شاريع ال�شغرية 
اأكرث  99 باملائة من عدد ال�شركات الك�رية وي�شم  واملت��شطة الذي ي�شكل 
اللجنة  اجتماعات  وت�شهم  ومت��شطة.  �شغرية  �شركة  مليني  ثلثة  من 
االقت�شادية امل�شرتكة بني البلدين يف رفع وترية التعاون والتن�شيق مع ك�ريا 
اإىل اأعلى امل�شت�يات ك�ن البلدين يتمتعان مبق�مات اقت�شادية جاذبة ميكن 
تط�يرها من خلل تقريب وجهات النظر بينهما وعرب حتديد القطاعات 
وامل�شاريع  والتكن�ل�جيا  االبتكار  التعاون فيها ال�شيما  التي ميكن  احلي�ية 

ال�شغرية واملت��شطة والطب والتعليم والرعاية ال�شحية.
بني  العلقة  تط�ير  يف  املهمة  الروافد  اإح��دى  االإماراتية  ال�شياحة  ومتثل 
ي��زورون ك�ريا اجلن�بية �شن�يا  البلدين، حيث بلغ عدد االإماراتيني الذين 
األ��ف م�اطن   200 اأك��رث من  األ��ف �شخ�ش ويف املقابل ف��اإن هناك   11 نح� 
ك�ري جن�بي يزورون دولة االإمارات �شن�ياً بغر�ش ال�شياحة، وقد بلغ عدد 
االإمارات" و" االحتاد  "طريان  تنظمها  التي  االأ�شب�عية  اجل�ية  الرحلت 

للطريان" اإىل ك�ريا اجلن�بية نح� 14 رحلة.
اأ�شا�شياً يف تعزيز  ولعب القطاع الثقايف خلل العق�د االأربعة املا�شية، دوراً 
ال�شديقني،  ال�شعبني  بني  واملحبة  الثقافة  واأوا�شر  املتبادل  واحل���ار  الثقة 
وذلك من خلل تاأ�شي�ش اأر�شيات م�شرتكة وف�شاءات يلتقي عربها املبدع�ن 

وتقاليده.  وع��ادات��ه  ال��داخ��ل  م��ن  املجتمع  على  للتعرف  البلدين  ك��ل  م��ن 
وميتلك البلدان روؤية ثقافية م�شرتكة حتث على االحتفاء مبختلف ثقافات 
التفاهم امل�شرتك، جاء  ال�شلم والتبادل املعريف، ويف ظل هذا  العامل ون�شر 
تعترب  التي   ،2020 لعام  الك�ري  االإماراتي  الثقايف  اإطلق مبادرة احل�ار 
والت�شامح  االح���رتام  على  بناء  دولية  علقات  لتاأ�شي�ش  بها  يحتذى  مثااًل 

واالهتمام بالتعرف على االآخر.
وكانت االإمارات قد ا�شت�شافت يف عام 2016 اأول مهرجان ك�ري من ن�عه، 
االإماراتي من خلل  الك�ري وتقدميه للمجتمع  الثقايف  ب��االإرث  للحتفاء 
الفن�ن وعرو�ش االأداء وفن الطهي وغريها من العنا�شر التي تربز ج�انب 
الثقافة الك�رية، ويف ذات العام مت افتتاح املركز الثقايف الك�ري يف اأب�ظبي 
اللغة  درو���ش  على  احل�ش�ل  فر�شة  ك�ريا  على  بالتعرف  للمهتمني  ليقدم 
م��شيقية  وحفلت  فنية  ومعار�ش  ثقافية  فعاليات  يف  وامل�شاركة  الك�رية 
الدولة  م���اط��ن��ي  م��ن  ك��ل  ا�شتقبلها  ال��ت��ي  االأن�����ش��ط��ة  وه���ي  اأداء،  وع��رو���ش 

واملقيمني على اأر�شها بكل ترحاب.
اأحد  اأب�ظبي"  "مهرجان  على   2019 يف  �شيفة  الك�رية  الثقافة  وحلت 
ال�شراكة  اتفاقية  اأعقاب ت�قيع  ال�شن�ية، وذلك يف  الثقافية  الفعاليات  اأبرز 
2018، وال��ت��ي ي�شعى كل  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع ك���ري��ا يف م��ار���ش م��ن ع���ام 
يف  حم��اور  ع��دة  على  الثقافية  ال��رواب��ط  تعزيز  اإىل  خللها  م��ن  الطرفني 
القطاع الثقايف وتعزيز احل�ش�ر الفني واالأدبي مبختلف اأ�شكاله التقليدية 

واملعا�شرة.

حمد املن�س�ري : للمرة الأوىل يف التاريخ ي�سبح قطاع الت�سالت عن�سرا حا�سما يف معركة احلياة
•• دبي-وام:

لتنظيم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  امل��ن�����ش���ري  ���ش��ع��ادة حمد عبيد  اأك���د 
اأن قطاع  االإم��ارات  الرقمية حلك�مة  رئي�ش احلك�مة  االت�شاالت  قطاع 
معركة  يف  حا�شماً  عن�شراً  التاريخ  يف  االأوىل  للمرة  اأ�شبح  االت�����ش��االت 

احلياة.
األ��ق��اه��ا يف ب��داي��ة اأع��م��ال ق��م��ة ق���ادة قطاع  وق���ال امل��ن�����ش���ري - يف كلمة 
من  بتنظيم  بعد  عن  وعقدت  دبي  مدينة  ا�شت�شافتها  التي  االت�شاالت  
.. دور �شبكات  "اجليل اخلام�ش  جمل�ش �شامينا للت�شاالت حتت �شعار 
القطاعات" - لقد  اال�شتثمار �شمن خمتلف  اإنعا�ش  اجليل اخلام�ش يف 
كانت جتربة االأ�شهر االأخرية مليئة بالدرو�ش .. الي�م اأ�شبح من ال�ا�شح 
االإنتاج  وط���رق  النا�ش  ح��ي��اة  ي���ؤث��ر على من��ط  ال���ذي  االأب���رز  التغيري  اأن 
واالإدارة واحلياة الي�مية ه� الذي يدعمه قطاع االت�شاالت واملعل�مات 
.. لي�شت االأوبئة بجديدة على تاريخ الب�شرية ومع كل وباء يق�م النا�ش 
بتعبئة دفاعاتهم للحفاظ على احلياة باالعتماد على القطاعات ال�شحية 
اأنها املرة االأوىل يف التاريخ التي ي�شبح فيها  اإال  واالأمنية والدفاعية .. 

قطاع االت�شاالت عن�شراً حا�شماً يف معركة احلياة.
واأكد اأن دولة االإمارات العربية املتحدة كانت من بني اأكرث الدول ا�شتعداداً 

واالإن�شانية  التجارية  الن�احي  يف  ا�شرتاتيجية  مزايا  لتحقيق  اخلام�ش 
اأكد القادة املجتمع�ن على �شرورة تعزيز ثقافة جديدة للتعاون  .. كما 

و�شنع القرار لت�شريع التط�ر الرقمي يف خمتلف املجاالت.
وتاأتي اأهمية قمة قادة جمل�ش �شامينا لهذا العام من ك�نها تعقد يف ظل 
التعاون  الرقمية ودورها يف تفعيل  اأدوات االت�شال  ازدياد االعتماد على 
اإىل م�شت�ى جديد حيث ميكن ل�شركات وكيانات  لنقل كافة ال�شناعات 
من  اال�شتفادة  خلل  من  جديدة  اأعمال  تط�ير  االت�شاالت  تكن�ل�جيا 
حتقيق  يف  ي�شاعد  مبا  املقبل  العقد  م��دى  على  اخلام�ش  اجليل  تقنيات 
الروؤى الرقمية ال�طنية وبالتايل امل�شاهمة يف اإحياء تدفقات اال�شتثمار 

واالقت�شاد واإحراز تقدم ب�شاأن اأهداف التنمية امل�شتدامة.
واأكد املجتمع�ن على دور �شبكات اجليل اخلام�ش يف متكني تط�ر املدن 
واملجتمعات اإىل عامل اأكرث ترابطاً من الناحية الرقمية و�شلط�ا ال�ش�ء 
ق�ة  بني  خ��لل اجلمع  التي ميكن حتقيقها من  الهائلة  ال��ق��درات  على 
اجليل اخلام�ش مع التقنيات االأخرى مثل الذكاء اال�شطناعي والبيانات 
الرقمية يف  االقت�شادات  بناء  ذلك يف  ي�شاهم  اأن  وكيف ميكن  ال�شخمة 

منطقة ال�شرق االأو�شط.
يف  عاملياً  وال��راب��ع  عربياً  االأول  امل��رك��ز  االم����ارات حققت  دول���ة  اأن  ي��ذك��ر 
اإطلق وا�شتخدام �شبكات اجليل اخلام�ش وذلك بح�شب م�ؤ�شر االت�شال 

وكفاءة  للت�شاالت  التحتية  البنية  ق���ة  اإىل  ا�شتناداً  التحدي  مل�اجهة 
اخلطط  تنفيذ  نح�  �شل�شا  انتقالنا  كان  لقد   : وق��ال  الب�شرية،  ك�ادرها 
البديلة التي ت�شمنت تطبيق التعلم عن بعد والعمل عن ُبعد واخلدمات 
احلك�مية عن ُبعد وكذلك ال�شراء والبيع عرب املن�شات الرقمية اإ�شافة 
كحك�مة  جميعاً  عملنا  اإذ  النجاح  اأ�شرار  من  املزيد  لدينا  كان  ذلك  اإىل 
هذا  خ��لل  واالأع��م��ال  احلياة  ا�شتمرار  ل�شمان  الفريق  ب��روح  وم�شغلني 

الظرف الطارئ.
وال�شخ�شيات  القادة  العديد من  م�شاركة  �شهدت  التي   - القمة  وهدفت 
البارزة يف جمال �شناعة تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شاالت - اإىل ت�شليط 
اجليل  ل�شبكات  خللها  من  ميكن  التي  وال�شبل  ال��شائل  على  ال�ش�ء 
النقل  قطاعات  مثل  القطاعات  خمتلف  يف  اال�شتثمارات  دعم  اخلام�ش 
والرعاية ال�شحية والتعليم واملرافق واخلدمات املالية والطاقة وغريها 
وخلق زخم اجتماعي اقت�شادي جديد يف جميع مناحي احلياة بطريقة 

�شليمة ومتكاملة وذكية ومفيدة.
و ركزت القمة التي عقدت عن بعد على �شبل اال�شتخدام الناجح للجيل 
اخلام�ش يف خمتلف ال�شناعات وت�شخري تقنيات اجليل اخلام�ش يف عملية 
اإحياء اال�شتثمار وتعميم التجارب الناجحة يف هذا املجال وتعزيز التعاون 
اجليل  ت�شتخدم  اأن  ميكن  اأو  ت�شتخدم  التي  ال�شناعية  ال�شركات  ب��ني 

العاملي ال�شادر عن /Carphone Warehouse/ املتخ�ش�شة يف 
لقطاع  حثيثة  جه�د  نتيجة  االإجن��از  هذه  وياأتي  التكن�ل�جية  املقارنات 
باعتبارها  االت�شاالت  قطاع  لتنظيم  العامة  وللهيئة  عم�ماً  االت�شاالت 
املحرك الرئي�شي الإطلق اجليل اخلام�ش يف الدولة حيث عملت الهيئة 
امل�شغلني على رفع جاهزية قطاع  ال�شن�ات االأخرية بالتعاون مع  خلل 
االت�شاالت لدخ�ل هذه التكن�ل�جيا احلديثة اإىل الدولة مبا ي�شاهم يف 
االإم��ارات �شباقة يف ن�شر وت�شغيل  الدولة عاملياً بحيث تك�ن دولة  ري��ادة 

�شبكات اجليل اخلام�ش.

احتاد الكتاب ينظم اأم�سية افرتا�سية بعن�ان »قراءات يف اأدب ال�سباب«

م�شيدا  م��داخ��ل��ة  ���ش��ق��ر  ع���ب���داهلل 
ال���ن���ق���دي���ة، ومبثل  ب��������االآراء  ف��ي��ه��ا 
والناجعة  املفيدة  ال��ق��راءات  ه��ذه 
وال�شرورية، ومتنى اأن تك�ن مثل 
هذه القراءات يف �شبعينيات القرن 
امل��ا���ش��ي ل��ك��ي ي�����ش��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا ه� 

وجيله من املبدعني.
 واجلدير ذك��ره ه� منح الفر�شة 

واال�شتفادة  اإجن��ازات��ه��م  ال�����ش��ب��اب 
املطروحة،والتي  امل��لح��ظ��ات  م��ن 
باإن�شاج  االهتمام  متح�رت ح�ل: 
اأن تك�ن  ال��ف��ك��رة، واحل��ر���ش على 
ل��غ��ة ال�����ش��رد م��ت��ف���ق��ة خ��ال��ي��ة من 
بال�شروط  االأغ����لط،واالل����ت����زام 

الفنية للق�شة.
االإماراتية  ال��ق�����ش��ة  رائ����د  وق����دم 

••  ال�صارقة-الفجر:

دع��ا احت��اد كتاب واأدب����اء االإم���ارات 
اأم�شية  اإىل  االأول  اأم���������ش  ي������م 
ال�شباب  اأدب  يف  ق���راءات   ( بعن�ان 
�شيخة  ال�شاعرة  االأم�شية  واأدار   )
املطريي م�ؤكدة من خلل كلمتها 
ب����اأدب  االه���ت���م���ام  اأن  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
اأن  ال�شباب �شرورة الزمة، ومتنت 
تزخر ال�شاحة االأدبية يف امل�شتقبل 
القريب مببدعني اإماراتيني جدد 
الناقد  ونعتز...وقدم  بهم  نفتخر 
والناقدة  اخل�اجة  هيثم  الدكت�ر 
نقدية  مقاربات  الها�شمي  بديعة 
الم�شت  امل����ط����روح����ة  ل��ل��ق�����ش�����ش 
اإي���ج���اب���ي���ات و���ش��ل��ب��ي��ات االأع����م����ال 
االإب�����داع�����ي�����ة ب���اأ����ش���ل����ب اإي���ج���اب���ي 
ومتنى  ال����ع����ط����اء،  ع���ل���ى  حم���ف���ز 
املبدع�ن  ي���ت���اب���ع  اأن  ال����ن����اق����دان 

االأم�شية  خ��لل  ال�شباب  ل��لأدب��اء 
ل����ك����ي ي�����ت�����ح�����اوروا م�����ع ال����ن����ق����اد، 
بالقراءات  راأي��ه��م  ع��ن  ويتحدث�ا 
بامللحظات  م�����ش��ي��دي��ن  ال��ن��ق��دي��ة 
الطريق  لهم  اأن���ارت  التي  القيمة 
اأف�شل...واختتم  اإب���داع  اأج��ل  م��ن 
ال�����دك�����ت������ر حم����م����د ح�����م�����دان بن 
العام الحت��اد كتاب  االأم��ني  جر�ش 
بكلمة  االأم�شية  االإم����ارات  واأدب����اء 
واالأدباء  النقاد  فيها  �شكر  م�جزة 
النهج  ه��ذا  اأن  اإىل  ال�شباب،واأ�شار 
ن�عي،  ث��ق��ايف  ح����راك  اإىل  ي��ه��دف 
ال�شباب،  بيد  االأخ���ذ  اإىل  ويتطلع 
تنفيذ خمتربات  ع��ن  اأع��ل��ن  وك��م��ا 
باالأدب  النه��ش  بغاية  اإب��داع��ي��ة 
واالأح�شن،  االأف�شل  اإىل  ال�شبابي 
وح�����ش��ر االأم�����ش��ي��ة حم��م��د �شعيب 
اإدارة  جمل�ش  ع�ش�  امل���ايل  امل��دي��ر 

احتاد كتاب واأدباء االإمارات.

»رواق القا�سمية لل�سعر العربي« ينظم لقاء بعن�ان  اأرواح متقاربة واأج�ساد متباعدة
•• ال�صارقة –الفجر:

يف  االإن�شانية  وال��ع��ل���م  االآداب  كلية  يف   ممثلة  القا�شمية  اجلامعة  ع��ق��دت 
االإبداعية  ال�شعرّية  لقاءاتها  �شل�شلة  من  جديدا  لقاء  القا�شمية  اجلامعة 
واأج�شاد  متقاربة  اأرواح   " عن�ان  حمل  العربّي  لل�شعر  القا�شمية  رواق  يف 
متط�رة  حا�ش�بية  تقنية  ع��رب  ُب��ع��د  ع��ن  منظما  اللقاء  وج���اء  متباعدة". 
با�شتخدام الغرفة االفرتا�شّية لتحقيق التباعد االجتماعي واحلفاظ على 

�شحة امل�شاركني جراء جائحة ك�رونا امل�شتجد.
امل�اهب  لت�شجيع  منارة  القا�شمية  اجلامعة  ب��رواق  ال�شعري  اللقاء  ويعد 
الطلبية يف ال�شعر واالإبداع وم�شاعدتهم على االرتقاء مب�شت�ياتهم وتنمية 
ذائقتهم االأدبية ومتكينهم من م�ا�شلة نظمهم ملختلف الق�شائد وت�ا�شلهم 
مع ال�شعر واأغرا�شه واأهدافه كما يعد الرواق م�شاحة حلر�ش الكلية على 

�شقل م�اهب الطلبة يف اإبداعاتهم ال�شعرّية وتنميتها .
بداأ اللقاء عن بعد بكلمة ترحيبّية من االأ�شتاذ الدكت�ر ح�شن امللخ القائم 
باأعمال عميد كلية االآداب والعل�م االإن�شانّية يف اجلامعة، اأ�شار فيها اإىل اأنَّ 
على  الثالث  للعام  وبتمّيز  بقّ�ة  ي�شتمر  القا�شمية  اجلامعة  ال�شعر يف  رواق 

الت�ايل ليدعم الطلبة امل�ه�بني يف جمال ال�شعر العربي . 
وتطرق اإىل اختيار عن�ان اللقاء  " اأرواح متقاربة واأج�شاد متباعدة" ليحقق 
تباعد  رغ��م  ق�شائدهم  واإل��ق��اء  الطلبة  ال�شعراء  تلقي  من  �شافية  معان 
ليحقق  �شن�يا  مي�شي  ال��رواق  اأن  م�ؤكدا  احلالية  اجلائحة  ج��راء  االأج�شام 
معطيات هدفت اإليه اجلامعة يف اكت�شاف جيل من ال�شعراء من الدار�شني 

يف اجلامعة واالأخذ باأيديهم .
كلمة  القا�شمية  اجلامعة  مدير  �شامل   ر�شاد  الدكت�ر  االأ�شتاذ  بعدها  األقى 
الذين  الطلبة  ال�����ش��ع��راء  بك�كبة  وف��خ��ره��ا  اجل��ام��ع��ة  ���ش��ع��ادة  فيها  اأع����رب 
اهتمام  العربّية  باللغة  اجلامعة  اهتمام  اأنَّ  فيها  واأّك���د  اجلامعة  ت�شمهم 
را�شخ ومت�ا�شل جت�شيدا لت�جيهات ح�شرة �شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر 

�شلطان بن حممد القا�شمي ع�ش� املجل�ش االأعلى  للحتاد حاكم ال�شارقة 
رئي�ش اجلامعة القا�شمية _حفظه اهلل ورعاه _ ومق�لته يف اأنَّ اجلامعة 
اجلامعة  مدير  ولفت  العربّية  واللغة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  عمادها  القا�شمّية 
الرعاية  �شبل  ك��ّل  للطلبة  ت���ّف��ر  اجلامعة  ب���اأنَّ  ال�شياق  ه��ذا  يف  القا�شمية 
وال  االأدب���ي،  التعبري  جم��ال  يف  مب�شت�ياتهم  والنه��ش  للرتقاء  واالإب���داع 

�شيما يف نظم ال�شعر العربّي مب�شت�ى فّني عاٍل.
وبعد ذلك �شرع الطلبة يف طرح ق�شائدهم والتغني باأ�شعارهم التي عك�شت 
خالد  الطالب  بداأها  اأوىل  بق�شيدة  ال�شعر  جم��ال  يف  االإبداعية  م�اهبهم 
دباغا من دولة غامبيا، وه� من طلبة كلية االآداب؛ اإذ األقى ق�شيدة تاأملّية 

جميلة يف احلياة وتقّلباتها بعن�ان: "�شيحة الغراب على اأيام الت�شابي" .
 ثم األقى الطالب م��شى كمارى من دولة تنزانيا، وه� من طلبة ق�شم اللغة 
ال�شاعر االأ�شتاذ  األقى  "زهراء"، ثم  العربية يف كلية االآداب ق�شيدة بعن�ان 
الدكت�ر �شليمان عبد احلّق ق�شيدتني كانت االأوىل منهما ق�شيدة وطنّية 
يف حّب االإمارات بعن�ان: "�شبع ُدّرات" ، ثم األقى ق�شيدة ثانية عن جائحة 
هذه  م�اجهة  ���ش��رورة  يف  امل�شرتك  االإن�����ش��ايّن  احل�ش�ر  فيها  اأّك���د  ك���رون��ا 
ال��رواق بق�شيدة من الطالب عثمان  اجلائحة. وكان م�شك اخلتام يف لقاء 
جايتي من دولة غامبيا، وه� من طلبة كلية ال�شريعة يف اجلامعة؛ اإذ األقى 

ق�شيدة تاأملية يف بع�ش مناحي احلياة.
ويف نهاية اللقاء وعقب تكرمي امل�شاركني اأ�شاد االأ�شتاذ الدكت�ر ر�شاد �شامل 
مدير اجلامعة القا�شمية بنجاح رواق القا�شمية يف م�ا�شلة حتقيق اأهدافه 
االأدبية من اكت�شاف مت�ا�شل للم�اهب ال�شعرية من طلبة اجلامعة االأمر 

الذي يعد اأحد اأهدافها لتاأهيل ك�كبة من ال�شعراء ومتذوقي ال�شعر .
امل�ه�بني،  الطلبة  رعاية  دعم اجلامعة يف  القا�شمية  واأك��د مدير اجلامعة 
تنظيم  وم�ا�شلة  بها  واالرت��ق��اء  م�اهبهم  �شقل  م�شتلزمات  ك��ّل  وت���ف��ري 
با�شتمرار  وت�جيههم  الطلبة  ال�شعراء  ودع��م  ال�شهرية  ال�شعرية  اللقاءات 

لنظم ال�شعر يف بح�ر عديدة ويف م��ش�عات متجددة .
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اأخبـار الإمـارات

فاطمة بنت ز�يد بن �صقر �آل نهيان: �لقيادة مكنت »�أبوظبي �لتقني«   • �ل�صيخة 
من تقدمي منوذج تعليمي عاملي يلبي متطلبات �لتنمية �ل�صناعية

• ح�صني �حلمادي : »�لتكنولوجيا �لتطبيقية« خرجت 15880 من �لكفاء�ت 
�لوطنية منذ 2008 وحتى �الآن

• مبارك �ل�صام�صي : �خلريجات �أثبنت جد�رة �ملو�طنات يف در��صة �لتخ�ص�صات 
�لنوعية �ملتطورة وباأعلى درجات �لتميز

•• ال�صارقة-الفجر:

تعزيز  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ه  اإط���������ار  يف 
الت�ا�شل مع كافة اأطياف املجتمع 
كافة  يف  ال���ت���ق���دم  اأوج��������ه  وب����ي����ان 
الن�احي باإمارة ال�شارقة يف ظل ما 
يحققه �شندوق ال�شارقة لل�شمان 
اأه�����داف وطنية  االج��ت��م��اع��ي م���ن 
من�شاته  ع��ل��ى  ال�����ش��ن��دوق  اأط���ل���ق 
مرئية  مادة  االجتماعي  للت�ا�شل 

تعرف باإجنازات ال�شارقة .
ع��ربت يف  التي  املرئية  امل��ادة  وتعد 
باإمارة  الكبري  التح�ل  ملحمها 
ال�����ش��ارق��ة خ����لل االأرب����ع����ني عاما 
والت�جيهات  املتابعة  عن  املا�شية 
ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب  ال�شديدة 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت�����ر 
االأعلى  املجل�ش  ع�ش�  القا�شمي 
ال�شارقة _حفظه  للحتاد حاكم 
�شم�ه  روؤي����ة  وف���ق  ورع����اه _  اهلل 
الثاقبة يف حت�يل ال�شارقة الأية من 

اآيات التقدم واجلمال والنه�شة.
وت�����ن�����اول امل���ق���ط���ع امل�����رئ�����ي ال�����ذي 
ح���م���ل ع����ن�����ان )����ش���ارق���ت���ن���ا غري( 
ت�يرت  على ح�شابي  كبريا  تفاعل 
وان�����ش��ت��ج��رام وم��ت��اب��ع��ة ك���ب���رية يف 
ظ��ل م��ا ت���ربزه امل���ادة امل��رئ��ي��ة التي 
بداأت بكلمة ل�شاحب ال�شم� حاكم 

منذ   (  : �شم�ه  ا�شتهلها  ال�شارقة 
اأربعني عاما مل تكن ال�شارقة كما 
ترونها االآن ، ومل يكن اأحد يت�قع 
اأن تبنى كل هذه املنجزات الثقافية 
اإىل  وا�شل�ن  اأننا  نعرف  كنا  لكننا 

هذه املكانة .... ( .
را�شد  عبيد  حم��م��د  ���ش��ع��ادة  واأك����د 
�شندوق  ع����ام  م���دي���ر  ال�����ش��ام�����ش��ي 
اأن  االجتماعي  لل�شمان  ال�شارقة 
ال�����ش��ن��دوق ح��ر���ش ع��ل��ى ت�ظيف 
من�شاته على الت�ا�شل االجتماعي 
ل����ت����ق����دم ل���ل���م���ج���ت���م���ع ال����ر�����ش����ال����ة 
روؤية  مع  تتكامل  التي  االإعلمية 
الدكت�ر  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�ش� 
امل��ج��ل�����ش االأع���ل���ى ل���لحت���اد حاكم 

ال�������ش���ارق���ة وح����ر�����ش ����ش���م����ه على 
االهتمام باالإن�شان واملكان على حد 

�ش�اء .
ومع  ال�������ش���ن���دوق  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
الت�ا�شل  ع��ل��ى  ق���ن����ات���ه  اإط������لق 
االجتماعي اجته اإىل ت�ظيف املادة 
االإع��لم��ي��ة يف م�����ش��ارات ت��ع��زز من 
بيان دور ال�شارقة واإميانها بحا�شر 
االن�������ش���ان وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ه وف����ق روؤي����ة 
اإن�شاء  خ��لل  م��ن  ال�شارقة  ح��اك��م 
التي تعمل يف فلك هذا  امل�ؤ�ش�شات 
النهج ومن بينها �شندوق ال�شارقة 
ل��ل�����ش��م��ان االج��ت��م��اع��ي ح��ي��ث يعد 
ال�������ش���ن���دوق م���ن م����ب����ادرات حاكم 
ال�شارقة يف ت�فري احلياة الكرمية 
الأب��ن��اء االم���ارة م��ن امل���ؤم��ن عليهم 

من خمتلف الك�ادر ال�ظيفية .
وع����ن امل������ادة امل���رئ���ي���ة ال���ت���ي حتمل 
اأو�شح �شعادة  ا�شم )�شارقتنا غري( 
ال�شام�شي  را����ش���د  ع��ب��ي��د  حم��م��د 
م���لم���ح �شيغت  ع���ن  ت��ع��رب  اأن���ه���ا 
مرئية  و���ش���ر  م��ع��ربة  م�شاهد  يف 
ال�شارقة  اإم����ارة  اإجن�����ازات  عك�شت 
ال�شابقة  االأرب��ع  العق�د  على مدى 
ال�شم�  من خلل م�شرية �شاحب 
حاكم ال�شارقة وبيان اإ�شراره على 
وال��ش�ل  التط�ر  مراحل  تنفيذ 
وا�شحة  ب���روؤي���ة  امل��ك��ان��ة  ت��ل��ك  اإىل 

و�شم�لية كبرية . واأ�شار ال�شام�شي 
اأب����رزت تلك  امل��رئ��ي��ة  امل����ادة  اأن  اإىل 
الر�شالة االإعلمية بكلمة ل�شاحب 
ال�����ش��م��� ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ث��م بيان 
ال�شارقة يف  للنه�شة التي حققتها 
واإبراز  ومناطقها  مدنها  خمتلف 
وتط�رها  ال�������ش���ارق���ة  ج���م���ال���ي���ات 
وال��ذي حتقق يف بناء امل�شاجد ويف 
ثقافتها  ويف  ���ش���اط��ئ��ه��ا  ت��ط���ي��ر 
عريقة  ح�شارية  كه�ية  وعل�مها 
وات�شال  بال�شارقة  ل�شيقة  و�شمة 
ذلك باالإن�شان على اأر�ش ال�شارقة 
اإىل  واالنتقال  وعطائه  كرمه  من 
اأعمالها  جم���االت  يف  ال��ك���ادر  دور 
ال�شاهر  االأم��ن��ي  ال��ك��ادر  فيها  مب��ا 
ا�شتقرار االم��ارة الفتا  على حفظ 
املادة امل�ش�رة تعك�ش تاريخ  اأن  اإىل 
اأر�ش ال�شارقة وثقافتها وحا�شرها 

امل�شرق .
�شي�ا�شل  ال�شندوق  اأن  اإىل  ولفت 
امل���اد االعلمية  عر�ش ع��ددا من 
والتنمية  ال��ب��ن��اء  م�����ش��رية  تعك�ش 
وال���ت���ط����ر احل�������ش���اري يف اإم������ارة 
ب��ت��ع��اون املكتب  ال�����ش��ارق��ة م�����ش��ي��دا 
ال�شارقة  حل���ك����م���ة  االإع�����لم�����ي 
التي  امل�������ش����رة  امل��������اد  ت����ف���ري  يف 
املرئية عن  املادة  اإنتاج هذه  دعمت 

ال�شارقة .

•• عجمان-وام:

حتت رعاية حرم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ش� املجل�ش 
رئي�شة  نهيان  اآل  �شقر  ب��ن  زاي��د  بنت  فاطمة  ال�شيخة  عجمان  حاكم  االأع��ل��ى 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأب�ظبي  مركز  ..نظم  الن�شائية  امل�ؤمنني  اأم  جمعية 
من  م�اطنة   145 تخريج  مبنا�شبة  بعد”  “عن  افرتا�شيا  احتفاال  واملهني 
عجمان  يف  التقني”  “اأب�ظبي  ل���  ال��ت��اب��ع��ة  التطبيقية  التكن�ل�جيا  ث��ان���ي��ة 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�ش  النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  مب�شاركة 
رئي�ش  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�شني  ومعايل  بعجمان 
ال�شام�شي  �شعيد  مبارك  و�شعادة  التطبيقية  التكن�ل�جيا  معهد  اأمناء  جمل�ش 

مدير عام مركز اأب�ظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني .
تخ�ش�شات  �شبعة  يف  امل���اط��ن��ات  م��ن  متميزة  ك�كبة  اجل��دي��دة  الدفعة  وت�شم 
وهند�شة  ال�شحية  العل�م  تكن�ل�جيا  وه��ي  وتكن�ل�جية  و�شحية  هند�شية 
واالإدارة  املتقدمة  العل�م  وبرنامج  العامة  الهند�شية  والعل�م  احلا�ش�ب  عل�م 
والرعاية  ال�شحية  والعل�م  االإب��داع��ي  االإع��لم��ي  واالإن��ت��اج  واملحا�شبة  املالية 

االجتماعية.
بداأ احلفل بكلمة “عن بعد” حلرم �شاحب ال�شم� حاكم عجمان ال�شيخة فاطمة 
بنت زايد بن �شقر اآل نهيان األقاها نيابة عنها ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
اأ�شادت خللها بجه�د القيادة الر�شيدة يف تط�ير التعليم بالدولة وال��ش�ل به 

اأرقى امل�شت�يات العاملية ..معربة عن اأحر التهاين والتربيكات للخريجات  اإىل 
مبنا�شبة تخرجهن من هذا ال�شرح العلمي الرائد الذي اأم�شني فيه �شن�ات من 

الدرا�شة والتجارب العلمية اللزمة الكت�شاب املهارات واملعارف املتقدمة.
واالعتزاز  الفخر  اآي��ات  اأ�شمى  عن  ال�شم� حاكم عجمان  �شاحب  واأعربت حرم 
بجه�د مركز اأب�ظبي التقني ممثل يف ثان�ية التكن�ل�جيا التطبيقية والذي 
يقدم بف�شل جه�د القيادة الر�شيدة من�ذجا تعليميا م�شمما وفق اأرقى املعايري 
تلبية  القادرة على  ال�طنية  الك�ادر  املعريف و�شناعة  االقت�شاد  لتنمية  العاملية 

متطلبات التنمية ال�شناعية والتقنية يف الدولة.
وقالت ال�شيخة فاطمة بنت زايد بن �شقر اآل نهيان يف ختام كلمتها : نبارك لكن 
اأيتها اخلريجات كما نبارك الأهاليكن ونتمنى لكن م�شتقبل باهرا- باإذن اهلل 
تعاىل -الذي ن�شاأله اأن يدمي على بلدنا اخلري والتقدم واالزدهار. من جانبه 
قال معايل ح�شني بن اإبراهيم احلمادي - يف كلمة مبا�شرة خلل االحتفال - اإن 
رعاية حرم �شاحب ال�شم� حاكم عجمان ال�شيخة فاطمة بنت زايد بن �شقر اآل 
نهيان لتخريج هذه الك�كبة من امل�اطنات يعك�ش مدى اهتمام القيادة الر�شيدة 
ال�طن  ورفعة  تعزيز  على  القادرة  ال�طنية  الكفاءات  من  وطنية  قاعدة  ببناء 
من خلل العل�م واملعارف واملهارات التي تعلمتها اخلريجات ط�ال درا�شتهن يف 
ثان�يات التكن�ل�جيا التطبيقية التي قدمت لل�طن 15 األفا و880 خريجا 
وخريجة جميعهم م�اطنني وذلك من الدفعة االأوىل عام 2008 وحتى هذه 
الدفعة االأخرية حيث تاأ�ش�شت التكن�ل�جيا التطبيقية وفق روؤية ع�شرية قائمة 

على التعليم التكن�ل�جي امل�شمم ح�شب املعايري العاملية لتنمية االقت�شاد املعريف 
ملتطلبات  ا�شتجابة  وفنيني  ومهند�شني  علماء  من  ال�طنية  ال��ك���ادر  وت�فري 

التنمية االقت�شادية.
زايد  بنت  فاطمة  ال�شيخة  اإىل  ال�شكر  ببالغ  احل��م��ادي  ح�شني  معايل  وت��ق��دم 
ومتابعتها  واهتمامها  احلفل  لهذا  الكرمية  رعايتها  على  نهيان  اآل  �شقر  بن 
خريجات  م��ن  ال��ن��خ��ب��ة  ه���ذه  وت��ت���ي��ج  طلبته  ومت��ي��ز  التعليم  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا 
التكن�ل�جيا التطبيقية بعد �شن�ات من التعلم واالجتهاد واالإ�شرار على التميز 
للنطلق اإىل اآفاق اأو�شع من التعلم عرب ب�ابة هذه امل�ؤ�ش�شة الرتب�ية الرائدة 
وه� ما يبعث يف النف�ش ال�شع�ر بالر�شا والفخر بهذه االأجيال التي اآمنت بقيمة 

العلم والت�شلح باملعرفة ومهارات الع�شر خلدمة ال�طن واإعلء �شاأنه.
التخرج  ه��ذا  للخريجات   - كلمته  ختام  يف   - احل��م��ادي  ح�شني  معايل  وب���ارك 
مبزيد  وطالبهن  واملهنية  والعلمية  الفكرية  امل�شت�يات  اأعلى  وفق  ياأتي  ال��ذي 
على  القائمني  �شكر  كما  التخرج  وبعد  اجلامعية  املرحلة  خ��لل  االب���داع  م��ن 
هذه امل�ؤ�ش�شة الرتب�ية الرائدة يف كل �شيء خا�شة الهيئات التدري�شية و اأولياء 

االأم�ر .
للتعليم  اأب���ظ��ب��ي  م��رك��ز  ع���ام  م��دي��ر  ال�شام�شي  �شعيد  م��ب��ارك  ���ش��ع��ادة  واأل��ق��ى 
اأ�شمى  خللها  بعد” رفع  “عن  كلمة  احلفل  خلل  واملهني  التقني  والتدريب 
اآي���ات ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات اإىل ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ال��ت��ي ق��دم��ت ك��ام��ل الدعم 
وطنيا  ك���ادرا   145 �شناعة  م��ن  التقني”  “اأب�ظبي  لتمكني  واملعن�ي  امل���ادي 

جديدا متخ�ش�شا يف الهند�شة والعل�م ال�شحية واالإعلمية وعل�م احلا�ش�ب 
امل�اطنات اخلريجات خللها جدارتهن  اأثبتت  التي  التخ�ش�شات  وغريها من 
ن�عية  تخ�ش�شات  ويف  بتميز  التطبيقّيِة  التكن�ل�جيا  ثان�ية  من  التخرج  يف 
متط�رة وباأعلى درجات التميز حيث تركز ا�شرتاتيجية “اأب�ظبي التقني” على 
العلمية  املناهج  اأحدث  التطبيقية” من تقدمي  التكن�ل�جيا  “ثان�يات  متكني 
والتطبيقية ال�شاملة والكاملة وفق اأرقى املعايري العاملية و�ش�ال اىل املخرجات 

التي ت�شب� اليها القيادة الر�شيدة.
هذا  نهيان  اآل  �شقر  بن  زاي��د  بنت  فاطمة  ال�شيخة  رعاية  اإن  ال�شام�شي  وق��ال 
االحتفال منح ال�شعادة والفخر لدى امل�ش�ؤولني واملعلمني واخلريجات و اأولياء 
االإم���ارات  دول��ة  يليق مبكانة  ليعمل اجلميع مب��ا  ح��اف��زا  ك�نه  بجانب  االأم����ر 

وقيادتها الر�شيدة .
واأعربت اخلريجات يف كلماتهن عن �شكرهن اجلزيل للقيادة الر�شيدة واالإدارة 
التعلم  �شن�ات  التطبيقية” على  التقني” و”التكن�ل�جيا  “اأب�ظبي  يف  العليا 
اكت�شنب  العاملية  واملعايري  التطبيقية  املناهج  اأرق���ى  وف��ق  املتقدمة  وال��درا���ش��ة 
خللها املعارف واملهارات والتجارب وامل�شروعات املتط�رة اللزمة واالبداع يف 
كافة التخ�ش�شات الهند�شية وال�شحية والتكن�ل�جية واالإعلمية التي تف�قن 
اجلميل  لرد  واجتهاد  بجد  العمل  على  عزمهن  واأك��دن  درا�شتهن،  خلل  فيها 
لل�طن والقيادة الر�شيدة. ويف ختام احلفل اأدت اخلريجات ق�شم ال�الء لل�طن 

والقيادة الر�شيدة و�شط فرحة غمرت اجلميع.

•• ال�صارقة-الفجر:

التنمية  م����راك����ز  اإدارة  اأط���ل���ق���ت 
املجل�ش  م�ؤ�ش�شات  اإح��دى  االأ�شرية 
بال�شارقة،  االأ�شرة  ل�ش�ؤون  االأعلى 
اأ����ش���ري���ة وذلك  م�����ش��روع حم��ط��ات 
ال�طن  “حملة  ب����رام����ج  ���ش��م��ن 
خم�شاً  امل�����ش��روع  وي�����ش��م��ل  اأ�شرة”، 
وع�����ش��ري��ن حم��ط��ة اأ���ش��ري��ة خلل 
تت�شمن  اأغ�شط�ش  ي�لي�،  �شهري 
تدريبية  وب���رام���ج  ودورات  ور�����ش 
متخ�ش�شة يف اجل�انب ال�شخ�شية 
وال�شحية  واالجتماعية  والنف�شية 
وال��ق��ان���ن��ي��ة ي��ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة من 
املخت�شني وامل�شت�شارين، وي�شتهدف 
الزواج  على  املقبلني  فئة  امل�شروع 
وف��ئ��ة امل���ت���زوج���ني ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
خم��ت��ل��ف ����ش���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع وذل���ك 
بهدف ت�عيتهم بكيفية بناء االأ�شرة 
امل�شتقرة واملتما�شكة،  وتعزيز القيم 
اأجل  م��ن  والنف�شية  االج��ت��م��اع��ي��ة 

جمتمع اآمن وم�شتقر. 
ويهدف م�شروع “حمطات اأ�شرية” 

على  املقبلني  االأف����راد  ت��اأه��ي��ل  اإىل 
الزواج لبناء اأ�شرة �شليمة م�شتقرة، 
االأ�����ش����رة  اأف��������راد  اأدوار  وم���ع���رف���ة 
ومعطيات كل دور �شمن امل�ش�ؤوليات 
باالإ�شافة  وال���اج��ب��ات،  واحل��ق���ق 
م�اجهة  كيفية  على  التدريب  اإىل 
واالأ�شرية،  احل��ي��ات��ي��ة  ال�����ش��غ���ط 
املجال  يف  االأف��������راد  دور  وت��ف��ع��ي��ل 
واإك�شابهم  واالج��ت��م��اع��ي  االأ���ش��ري 
اإىل  املزيد من اخلربة واملعل�مات، 
جانب تعزيز ال�شل�كيات االإيجابية 
االأ�شرية  امل�ش�ؤولية  وتعزيز مفه�م 

االأ���ش��رة اجت��اه تربية  اأف���راد  لكافة 
الن�شء. 

بناء �أ�صرة م�صتقرة متما�صكة
واأ���ش��ارت االأ���ش��ت��اذة ه��دى ب�كفيل، 
مبراكز  ال�����ربام�����ج  اإدارة  م���دي���ر 
اإطلق  اأن  اإىل  االأ���ش��ري��ة  التنمية 
م�����ش��روع حم��ط��ات اأ���ش��ري��ة ي��اأت��ي يف 
التنمية  مراكز  اإدارة  حر�ش  اإط��ار 
الثقافة  ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى  االأ����ش���ري���ة 
اأ�شرة  ل��ب��ن��اء  ال���راق���ي���ة  ال���زوج���ي���ة 
لكي  ب��ي��ده��ا  واالأخ�������ذ  م�شتقرة” 

اإىل  من�هًة  متما�شكاً،  كياناً  تبقى 
اأن االإدارة �شعت �شمن هذا ال�شدد 
امل�ش�ؤولية  قادة  مبادرة  اإطلق  اإىل 
املدربني  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون  املجتمعية 
م��ن داخ���ل وخ����ارج دول���ة االإم����ارات 
ال��راه��ن��ة جلائحة  ال���ظ���روف  وف���ق 
ك��رون��ا، حيث مت ال��ت��ع��اون م��ع 30 
دورات  ل��ت��ق��دمي  وم����درب����ة  م�����درب 
وور�ش وندوات ت�ع�ية يف املجاالت 
وال�شحية  واالجتماعية  والنف�شية 
والقان�نية، لكافة اأفراد املجتمع.  

ويف انطلقة امل�شروع قدم الدكت�ر 
م�شت�شار  احل���م���ادي،  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 
“رحلة  ب��ع��ن���ان  دورت�����ني  اأ�����ش����ري، 
ال�����دورة  مت���ح����رت  ح��ي��ث  عمر”، 
االأوىل ح�ل واقع احلياة الزوجية 
واأ�ش�ش االختيار ال�شحيح واحلق�ق 
وال�اجبات الزوجية، يف حني ركزت 
الدورة الثانية على اإدارة التحديات 
االأ�شرية، وتعزيز الت�ا�شل االأ�شري، 
نح�  م�شاركة  ال��دورت��ني  و���ش��ه��دت 
واأبدوا  ومنت�شبة،  منت�شب   700

تفاعًل متميزاً. 

برعاية حرم حاكم عجمان

را�سد النعيمي ي�سارك يف الحتفال الفرتا�سي ل� »اأب�ظبي التقني« بتخريج 145 م�اطنة

�صمن بر�مج حملة »�لوطن �أ�صرة« 

التنمية الأ�سرية تطلق م�سروع حمطات 
اأ�سرية لدعم املقبلني على الزواج 

�سندوق ال�سارقة لل�سمان الجتماعي يطلق مادة مرئية 
تعرف باإجنازات ال�سارقة حتت عن�ان )�سارقتنا غري( 

•• اأبوظبي-وام:

األفاً   116 و  ملي�نا   92 ال��زك��اة  ���ش��ن��دوق  يف  ال�����ش��رف  جلنة  اع��ت��م��دت 
و664 درهماً للن�شف االأول من العام اجلاري لعام 2020، ا�شتفاد منها 
10376 م�شتحقاً ممن تنطبق عليهم �شروط الزكاة، �شمن نح� 20 

م�شروعاً تندرج جميعها حتت امل�شارف ال�شرعية لفري�شة الزكاة.
الزكاة - رئي�ش  اأم��ني عام �شندوق  املهريي  �شعادة عبداهلل عقيدة  وق��ال 
جلنة ال�شرف اإن اللجنة عقدت 122 اجتماعاً خلل الن�شف االأول من 
العام  من  االأول  الربع  خلل  وعقدت  �شاعة،   166 ا�شتغرقت   2020
اجتماًعا مرئًيا  و45  ال�شندوق،  اجتماًعا مبا�شًرا يف مقر   38 اجل��اري 

“عن ُبعد” و39 اجتماًعا بالتمرير.. م�ؤكدا اأن هذه االجتماعات الدورية 
تاأتي حر�شاً من جلنة ال�شرف على �شرعة اال�شتجابة للحاالت املتقدمة 

وامل�شت�فية ل�شروط اال�شتحقاق ح�شب ال�شيا�شة واللئحة املعتمدة.
ولفت اإىل اأن جاهزية �شندوق الزكاة من خلل البنية التحتية واأمتتة 
اإجراءات العمل �شاهمت يف ا�شتمرار اأعمال اللجنة خلل االأزمة الراهنة 
دون ت�قف، وكان لذلك االأثر االإيجابي على عملية �شرف اأم�ال الزكاة 
مل�شتحقيها، حيث ُيعد نظام “حما�شبة وم�شتحقي الزكاة” امل�شمم داخلًيا، 
�شامل جلميع مراحل خدمة طلب الزكاة بدءاً من مرحلة تقدمي الطلب 
وت�شليم االأوراق، و�ش�اًل اإىل جلنة ال�شرف واإقرار امل�شاعدة، وُيعد النظام 
من اأهم الربامج االإلكرتونية الرائدة على م�شت�ى املنطقة التي تخدم 

فري�شة الزكاة، وت�شمن عدم ازدواجية �شرفها على امل�شتحقني، كما اأنها 
ت�شه�ل عملية ال�شرف ب�شكل كبري.

واأكد اأن �شندوق الزكاة ي�شعى دائماً الإ�شافة �شرائح جديدة من الفئات 
كما  ال�شرعية،  ال��زك��اة  م�����ش��ارف  م��ن  النابعة  م�شاريعه  ع��رب  امل�شتحقة 
يحر�ش القائم�ن على ال�شندوق على االرتقاء الدائم مب�شاريعه، التي 
تنبع من م�شارف الزكاة ال�شرعية، اإ�شافة اإىل �شرعة اال�شتجابة لل�شرف 
باإجناز  ل��لإ���ش��راع  ال�شرف،  للجنة  االأ�شب�عية  االجتماعات  طريق  ع��ن 
اأكرب قدر من املعاملت ويف اأقل وقت ممكن.. م��شحا اأن اأع�شاء جلنة 
ال�شرف هم من االأ�شخا�ش الذين ميثل�ن قطاعات خمتلفة من �شرائح 

املجتمع وامل�شه�د لهم بالثقة واالأمانة.

اأم���ني ع���ام ���ش��ن��دوق ال���زك���اة اأن ال��ف��ئ��ات ال��ت��ي ت�شتفيد من  اأو����ش���ح  ك��م��ا 
م�شاريع ال�شندوق هم من اأ�شحاب الدخ�ل ال�شعيفة وامل�شلمني اجلدد 
وطلب  االإلزامي  العلم  وطلب  واملر�شى  واأ�شرهم  واالأيتام  والغارمني 
العلم اجلامعي، والباحثني عن عمل، واأ�شحاب الهمم، واملنك�بني اإ�شافة 
اإليه،  للم�شاعدات العاجلة، حيث تتم درا�شة جميع احلاالت التي تتقدم 
للتاأكد من مدى اأحقيتهم للح�ش�ل على اأم�ال الزكاة، التي تعد اأمانة 
الفائدة احلقيقية  فيها بحر�ش مبا يحقق  الت�شرف  املزّكني يجب  من 
لهذه الفري�شة من خلل جلنة خا�شة تت�ىل التدقيق والبحث املف�شل 
عن االأو�شاع املالية لكل متقدم، كما تق�م بزيارة مقر اإقامتهم من خلل 

فريق البحث املكتبي وامليداين.

�سندوق الزكاة يعتمد 92 ملي�ن درهم للم�ستحقني خالل الن�سف الأول من 2020
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�إعتتتتتتتتتتان
ال�ش�����ادة/اوت�  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بروتكت لزينة ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1490021   تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الث�اين 

للحا�شب االيل
رخ�شة رقم:CN 1173340   تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
ال�ش�����ادة/واحة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املزن لل�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1128764   تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا �شفا االمارات

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1059456 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خليل �شامل ح�شن �شامل احلمادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد حممد م�شلم علي الرا�شدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان 

الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
للمحا�شبه  ب�ك  ال�ش�����ادة/بلك  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واال�شت�شارات ال�شريبية
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2467134 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عابد عنايه اهلل حيدر عبدالرحمن البل��شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عنايه اهلل غلم حيدر البل��شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة �شنان

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1124448 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة غالب عبداهلل �شلطان �شيف الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف فهد ابراهيم علي حممد العفيفي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان 

الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
انرتنا�شي�نال  ال�ش�����ادة/االين�ش  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب لل�شحن رخ�شة رقم:2502768 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عائ�شه علي حمد �شامل الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد �شامل حممد مر�شد الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان 

الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
و  ال�ادي للنجارة  ال�ش�����ادة/ن�شيم  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب احلدادة  رخ�شة رقم:1995859 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عائ�شه علي حمد �شامل الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد �شامل حممد مر�شد الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان 

الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعان ت�صفية �صركة
ن�ع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م

اال�شم التجاري:امي هاي للمقاوالت امليكانيكية والكهربائية
�شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م

عن�ان ال�شركة: -امل�شفح م 6 ق 78 - ط1 مكتب 153 ، وحدة علي عبداهلل 
بن واخرين

CN 2014624 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
ال�شركة وت�شفية  حل   -  1

قان�ين  كم�شفي   ، احل�شابات  لتدقيق  دلتا  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
لل�شركة بتاريخ:2020/7/8 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العم�مية غري العادية امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2055005486 
- بتاريخ:2020/7/8

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة امل�شفي املعني 
خلل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
لل�شت�شارات  الهلل  ال�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلي�فيزيائية

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2090676 

تعديل ا�شم جتاري من/ م�ؤ�ش�شة الهلل لل�شت�شارات اجلي�فيزيائية

AL HILAL GEOPHYSICAL CONSULTING EST

اىل/م�ؤ�ش�شة الهلل لل�شت�شارات البرتولية

AL HILAL PETROLEUM CONSULTING ESTABLISHMENT

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شت�شارات هند�شة البرتول والهند�شة الكيماوية )7110406(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بانامريا لله�اتف املتحركة

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1188785 

تعديل ا�شم جتاري من/ بانامريا لله�اتف املتحركة

PANAMERA MOBILE PHONE

اىل/ميغا �شيتي ال�شلح اله�اتف املتحركة

MEGACITY MOBILE PHONES REPAIRING

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 

ن�شر هذا االعلن واال فان  تاريخ  اأربعة ع�شر ي�ماً من  االقت�شادية خلل 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
واخلياطة  للقم�شة  االحمر  ال�ش�����ادة/�شفق  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب الن�شائية رخ�شة رقم:2294616 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامل عبداهلل علي الكندي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد حميد را�شد حمدان العزيزي

تعديل ا�شم جتاري من/ �شفق االحمر للقم�شة واخلياطة الن�شائية

SHAFAQ AL AHMER TEXTAILES AND LADIES TAILORS

اىل/ثاجني للقم�شة واخلياطة الن�شائية

THAJIN TEXTILES AND LADIES TAILORS

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/تربل �شفن لتعقيب املعاملت

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1172011 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامل علي حمد علي املن�ش�ري %1

تعديل ن�شب ال�شركاء/عمر فاروق حممد حممد من 49% اىل %48
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عي�شى حممد �شريف حممد احمد اخل�ري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي حمد علي املن�ش�ري
تعديل ا�شم جتاري من/ تربل �شفن لتعقيب املعاملت

TRIPLE SEVEN TRANSACTION FOLLOWING

اىل/تربل �شفن للحل�ل ذ.م.م
TRIPLE SEVEN SOLUTIONS LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
امل�شلحة  البيت العمال احلداده  ال�ش�����ادة/زاوية  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب والبل�شرت  رخ�شة رقم:2099164 
تعديل ا�شم جتاري من/ زاوية البيت العمال احلداده امل�شلحة والبل�شرت

ZAWIYAT AL BAIT SMITHERY WORKS & PLASTER

اىل/دميند ال�شيانة املقاوالت العامة
DIAMOND GENERAL MAINTENANCE AND CONTRACTING

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاوالت م�شاريع املباين بان�اعها )4100002(
تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال التطيني للمباين )البل�شرت( )4330009(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال حديد الت�شليح )4390005(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بري�شك للخدمات عرب االنرتنت 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2954141 
تعديل راأ�ش املال/من null اىل 150000

تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ بري�شك للخدمات عرب االنرتنت

BRISK ONLINE SERVICES

اىل/بري�شك للخدمات عرب االنرتنت  - �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
BRISK ONLINE SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/�شركة فانتيني م�زاييكي ا�ش اآر ال 
ال�شركة يف  ايطاليا( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع  )اجلن�شية: 
اإمارة اب�ظبي )العن�ان: بناية جرب حممد غامن �شلطان ال�ش�يدي/
حممد  بناية/جرب   1 رقم  م�شت�دع   30 ق   39 م  م�شفح   - واخرون 
حتت  واملقيدة  �ش.ب:81494(   - واخرون  ال�ش�يدي  �شلطان  غامن 
رقم )1502( يف �شجل ال�شركات االجنبية يف ال�زارة. وتنفيذا الحكام 
التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقم  االحتادي  القان�ن 
وتعديلتة و القرار ال�زاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد 
باخلارج  امل�ؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�ش  اجراءات  دليل 
يف  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
االعرتا�ش ان يتقدم�ا باعرتا�شهم اىل ال�زارة يف ميعاد ال يتجاوز 
اإدارة  االقت�شاد  وزارة  التايل:  العن�ان  على  الن�شر  تاريخ  من  �شهر 

الت�شجيل التجاري �ش.ب:)901( - اب�ظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
احلمام  وادي  ال�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحدادة والنجارة امل�شلحة
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1735644 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عائ�شه علي حمد �شامل الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد �شامل حممد مر�شد الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل اربعة جن�م لت�شليح 

امل�لدات وامل�شخات
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1123602 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عائ�شه علي حمد �شامل الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد �شامل حممد مر�شد الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة 

حممد نياز العمال البل�شرت
رخ�شة رقم:CN 1110560   تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
ال�ش�����ادة/مطعم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ليايل �شاليمار
رخ�شة رقم:CN 1777388   تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

�لرتبية تعلن نتائج طلبة �ل�صف �لثاين ع�صر للعام �لدر��صي 2019-2020 وقو�ئم �ملتفوقني وتبد�أ توزيع �ل�صهاد�ت �صباح �ليوم

حممد بن را�سد يهنيء املتف�قني يف الثان�ية العامة واأ�سرهم وي�سيد بقدرات وزارة الرتبية
•• دبي - الفجر:

اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم اأم�ش نتائج طلبة ال�شف الثاين 
اأوائل  ق�ائم  وكذلك   2020-2019 الدرا�شي  للعام  ع�شر 
ال��ث��ان���ي��ة ال��ع��ام��ة.. واأك����دت ال������زارة اأن��ه��ا ���ش��ت��ب��داأ يف ت�شليم 
�شباح  من  اعتبارا  الناجحني  والطالبات  للطلبة  ال�شهادات 

الي�م.
مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  هناأ  وق��د 
اأبناءه  ال���زراء حاكم دبي  الدولة رئي�ش جمل�ش  نائب رئي�ش 
على  تغريدة  يف  وق��ال  املتف�قني  والطالبات  الطلبة  وبناته 

ح�شاب �شم�ه ال�شخ�شي يف )ت�يرت(:
االإمارات  بدولة  العامة  الثان�ية  للمتف�قني يف  األف مربوك 
... كان عاماً ا�شتثنائياً .. واختباراً للجميع .. ال�شكر لطلبنا 
اأث��ب��ت��ت تف�قها  ال��ت��ي  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ول�����زارة  ول��لأه��ايل 
يف  متف�ق  ل�100  ونبارك   .. التحديات  جت��اوز  يف  وقدراتها 

دولتنا. 
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د م���ع���ايل ح�����ش��ني احل����م����ادي وزي�����ر الرتبية 
والتعليم، اأن العام الدرا�شي 2019-2020 ، كان ا�شتثنائيا 
�شكًل وم�شم�ناً، بفعل الظرف ال�شحي الطارىء، وتاأثرياته 
التحديات  رغ��م  بنجاح  اج��ت��زن��اه��ا  ال��ت��ي  التعلم  يف  امل��ب��ا���ش��رة 
والتهيئة  اال�شتباقية،  اخلط�ات  نتيجة  وذلك  اأمامنا،  املاثلة 
مرتكزاً  فيها  ال��ذك��ي  التعلم  ي�شكل  تعليمية  منظ�مة  لبناء 
اأ�شا�شياً، وما ارتبط بها من تعزيز القدرات التعليمية املت�شلة 
بالتدريب وت�فري من�شات تعلم رقمية، وم�اءمتها مع املناهج 
االأ�شا�شية  التقنية  االأدوات  ام��ت��لك  اإىل  اإ�شافة  الدرا�شية، 
مدر�شي  جمتمع  كله،  ذلك  وقبل  بعد،  عن  التعلم  ال�شتمرار 

م�ش�ؤول وواع ومتعاون.
الثاين  ال�شف  نتائج طلبة  االإع���لن عن  ذل��ك مبنا�شبة  ج��اء 
معاليه  هناأ  حيث   ،  2020-2019 ال��درا���ش��ي  للعام  ع�شر 
الدرا�شية،  حياتهم  يف  مهمة  مرحلة  اج��ت��ي��از  على  الطلبة 
مل  حيث  العلمي،  وتف�قهم  ال��درا���ش��ي  متيزهم  لهم  وب���ارك 
تثنهم التحديات الراهنة عن حتقيق طم�حهم يف النجاح، بل 
على العك�ش اأظهروا التزاما ومبادرة واإ�شراراً على ا�شتكمال 

عامهم الدرا�شي دون االلتفات اإىل اأي مع�قات.
واأو�شح اأن ما و�شلنا اإليه من مرحلة متقدمة ونه�شة حقيقة 
ت�جيهات  ت�شكل  اإذ  اللحظة،  وليد  لي�ش  التعليم،  قطاع  يف 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  ب�شاحب  ممثلة  الر�شيدة،  القيادة 
ال�شم�  و�شاحب  اهلل،  حفظة  ال��دول��ة،  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش الدولة رئي�ش 
جمل�ش ال���زراء حاكم دبي رعاه اهلل، و�شاحب ال�شم� ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
يف  اإل��ي��ه،  و�شلنا  مل��ا  اأ�شا�شية  رك��ي��زة  امل�شلحة،  للق�ات  االأع��ل��ى 
ظل قيادة ترى يف التعليم واال�شتثمار يف اأجيال امل�شتقبل اأهم 
التنم�ية  والنه�شة  املكت�شبات  وتعزيز  ال�طن،  لتقدم  عامل 

واالإن�شانية.
م�شرية  وا�شتكمال  الطلبة  بنجاح  ال��ر���ش��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة  وه��ن��اأ 

�شتحمل  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  الك�كبة  وب��ه��ذه  ب��ال��دول��ة،  التعليم 
م�شاعل العلم، وت�ا�شل نهج التميز ليك�ن لها ب�شمة م�ؤثرة 
يف م�شرية ال�طن، م�شرياً اإىل اأننا الي�م جنني ح�شاد �شن�ات 
وروؤيتها  ال���دول���ة  اأج���ن���دة  لتحقيق  مت��ه��ي��داً  التخطيط  م��ن 
اقت�شاد  اإىل  ينقلنا  م�شتدام  ن�عي  تعليم  بناء  يف   ،2071
من  متمكن  معريف  جيل  وبناء  احلداثة  ي�اكب  مبا  املعرفة، 

مهارات الع�شر.
الهيئات  ع��ن  املنبثقة  ال��ك��ب��رية  اجل��ه���د  على  معاليه  واأث��ن��ى 
االأم�ر،  واأول��ي��اء  والطلبة  ب��ال���زارة  العمل  وف��رق  التدري�شية 
الذي حت�شلنا عليه من  الل�ج�شتي  امل�شاندة والدعم  بجانب 
اخلا�ش،  اأو  العام  القطاعني  يف  �ش�اء  الدولة  م�ؤ�ش�شات  قبل 
وحتقيق  التعليمية،  العملية  �شري  على  اإيجاباً  انعك�شت  التي 
جناح غري م�شب�ق يف منظ�مة التعلم عن بعد، على م�شت�ى 
النجاح  ه��ذا  يف  الطلبة  ي�شتثمر  اأن  اأهمية  م���ؤك��داً  املنطقة، 
بق�ة  ال��درا���ش��ي  م�ش�ارهم  م�ا�شلة  خ��لل  م��ن  حتقق  ال��ذي 
اإطار  �شمن  امل�شتقبلية  خط�اتهم  وت�ثيق  واإرادة،  وع��زمي��ة 
وهدف واحد، وه� ال��ش�ل اإىل اأف�شل امل�شت�يات والدرجات 
يف التعلم، واأن يتخذوا من التعلم مدى احلياة قاعدة اأ�شا�شية 

مي�ش�ن وفقها اإىل اآفاق اأو�شع من التميز االأكادميي
من جانبها اأكدت معايل جميلة بنت �شامل املهريي وزيرة دولة 
ع�شر  الثاين  طلبة  نتائج  باإعلن  اأننا  العام،  التعليم  ل�ش�ؤون 
نقطف ثمار عام درا�شي كامل كان حمف�فا بال�شع�بات، لكنه 
حققنا  قدما،  للم�شي  و�شعيهم  وت�شامنهم  اجلميع  بجه�د 
معاليها  قدمت  املنا�شبة  وب��ه��ذه  م�شكا.  ختامه  وك��ان  امل���راد، 
ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات ل��ط��ل��ب��ة ال���ث���اين ع�����ش��ر ع��ل��ى جناحهم 
مليئا  درا�شيا  عاما  نط�ي  اأننا  م���ؤك��دة  ال��درا���ش��ي،  ومتيزهم 
ولكن  الراهنة،  ال�شحية  الظروف  فر�شتها  التي  بالتحديات 
وك�ادر  متط�رة،  ذكية  تعليمية  منظ�مة  ك�شبنا  اهلل  بف�شل 
تدري�شية متمكنة، وطلبة مهياأون للم�شتقبل ومهارات الع�شر، 
وجمتمع مدر�شي متناغم ومتعاون وم�ش�ؤول.  واأ�شادت معاليها 
مبا حتقق من نتائج يف جناح وم�ا�شلة م�شرية التعلم، التي 
يع�د الف�شل فيها اإىل االإميان باهلل اأوال ومن ثم العمل بروح 
الرتب�ية  العملية  اأق��ط��اب  ب��ني  والتكاملية  ال���اح��د  الفريق 
اهتمامات  حت��اك��ي  ذك��ي��ة  من�شة  ل��ب��ن��اء  امل�شبق  واال���ش��ت��ع��داد 
ومتطلبات التعليم والروؤية امل�شتقبلية له.  وذكرت اأن جميع 
النجاح،  ه��ذا  يف  �شركاء  التعليمي  النظام  ومك�نات  عنا�شر 
اإىل  اأم��ر، وجمتمع، م�شرية  من ترب�ي ومعلم وطالب وويل 
اأن ما تفر�شه ا�شتحقاقات امل�شتقبل من اإجنازات يحتم علينا 
اأن ن�شتمر يف اإعداد الطلبة للم�شتقبل وحتقيق روؤية وفل�شفة 
وزارة الرتبية والتعليم يف تعليم ن�عي م�شتدام، واال�شتمرار 

يف التط�ير. وتقدمت بالتهنئة للقيادة الر�شيدة، �شاكرة اإياها 
على دعمها اللحمدود، يف ظل عام درا�شي ا�شتثنائي، وه� ما 
اأ�شفر عن حتقيق هذه النتائج الطيبة، ودعت الطلبة اإىل اأن 
ي�ا�شل�ا نهج التميز والتطلع للم�شتقبل من خلل اال�شتزادة 
يف التعلم، والنهل من منابعه، ومتابعة طم�حاتهم وا�شتثمار 
لهم  ت�شمن  التي  التخ�ش�شات  يف  للدرا�شة  املتاحة  الفر�ش 

م�شتقبل زاهرا.

وفيما يلي قو�ئم �أو�ئل �لثانوية �لعامة:
حممد عبداهلل حممد الرفاعي الدهماين

�شلطان را�شد حمد خدومه النعيمي
حممد ه�ي�شل حممد �شعيد النعيمي
�شرور �شلطان �شعيد مك�شح ال�شماحي

�شعيد خالد �شعيد ال حميد النيادي
�شالح خالد �شالح على الغيلنى

عبدالرحمن ي��شف ح�شن جا�شم احل��شني
عبداهلل خالد عمر املاجد املهريي
�شمه �شامل �شعيد جمعه ال�ش�يدي
عبداهلل �شعيد ع��ش عبيد الكعبي
العن�د علي جمعه بخيت الدرمكي

ن�ره عبداهلل �شاملني �شامل املرعى
حممد عل�ي �شالح عل�ي الربيكي

ميثه في�شل حارب �شيف فرج الظاهري
حمد �شلطان حممد عبداهلل العرياين

م�زه �شامل خمي�ش �شامل النعيمي
خالد احمد حممد ح�شن املن�ش�ري

نا�شر على عبدالرحمن ال�شيد الها�شمي
�شيخه �شامل را�شد خلف الزعابى

خل�د طارق عبدالكرمي حممد الع��شي
حمد �شيف را�شد الفل�شي

�شعيد عامر �شعيد �شامل احل��شني
حمد عادل حممد �شلنك ال�شحي

حميد حممد ابراهيم علي العبيديل
خليفه را�شد على غريب جمعه

�شهد اديني على �شلطان الكعبي
عبدالرحمن ي��شف �شعيد را�شد ال�شعدي

خالد وليد �شالح حبان الكثريي
ايه �شعيد خمي�ش �شعيد ال�شحي

ي��شف حممد ي��شف على املن�ش�ري
حمدان على عامر عمر احل�شرمي

�شاره عبداهلل عبدال�احد على احلمادى
عمر ح�شن حممد احلمادي

�شامل اأحمد ي��شف علي االأن�شاري
را�شد حممد عبداهلل  بن ح�شني ال�شام�شي

عبداهلل م�شفر علي ب�دخان ال علي
فاطمه حممد �شالح احمد ال�شحي

حمزه احمد نزار اب� �شهل
علياء يعق�ب علي اخلقاق  البل��شي

�شاره �شباح �شامل حممد احلرمي
عائ�شه عدنان حاجى حاج�نى الزرع�ين

مرمي حممد عبداهلل الدويب الزي�دي
حممد ابراهيم را�شد احمد املرزوقي

ح�شني علي حممد علي ح�شن ال م�شلم
�ش�ق حمد عبيد حممد الرا�شدي

�شعيد على �شعيد باحطاب الربيكي
امنه عبداهلل حممد ي��شف اجل�شمي

ها�شل احمد ها�شل حميد املهريي
عبداهلل ح�شني اب�بكر �شامل بن حمف�ظ

عمر خالد عمر �شقر العم�دي
علياء عبداهلل را�شد ال�شاوى الغفلى
فاطمه عبداهلل خليل علي املرزوقي
حممد جنيب �شليم مت�ه اجلنيبي

�شلطان خالد عبداهلل حممد عبداهلل
عمر حممد عمر حممد عبداهلل عمر

�شهد نا�شر اأحمد ح�شن احلفيتي
�شاره احمد �شامل خلفان احلمادى
امنه ابراهيم عبداهلل كرم حممد

خل�د �شلطان حممد م�شبح العزيزي
ح�شن اأحمد ح�شن �شالح احلمادي

عبدالرحمن ا�شامه حكيم
عمر عادل جميل عبداخلالق

عمر حممد ت�فيق حممد ا�شماعيل
اأحمد حرو�ش م��شى اأحمد

حممد اأن�ر ح�شن حممد
مرمي ها�شم ال�شاطر

جهاد حمم�د حممد علي احمد ال�شريدي
ي�ن�ش احمد حممد احلمادى

حممد على م�شطفى اب��شحاته
ا�شماء حممد �شابر حممد حممد �شرف الدين

مهره حممد  على  ال�شراري الظنحاين

حممد ن�شر ال�شعيد ن�شر �شعيد
مازن اأ�شامه قرق�ط

حممد عطيه رم�شان ابراهيم اب� ع��ش
معاوية �شفيان �شلمه احل�اجره

ماجد عبيد حممد الغ�ي�ش ال�ش�يدي
فاطمه علي احمد حممد اآل علي

هند �شعيد طيب العبدول الع��شي
عبدالرحمن حممد عبداهلل حممد املعيني

را�شد ا�شماعيل حممد ابراهيم مامدى
حممد �شعيد غامن را�شد املن�ش�ري

خليفه ت�فيق حممد ح�شني بال�شاالت
دانة بنت جمعة بن علي اجلمرية

ح�شني جعفر ح�شني جعفر ا�شكناين
�شيف �شعيد حممد اجلعيدي احل�شرمي

را�شد م��شى عبداهلل حممد الدرمكي
ج�اهر حممد احمد العطا�ش الها�شمي

ميثاء جا�شم �شاهني ابراهيم البل��شي
مروان خالد حممد ح�شن املرزوقي

احمد ها�شم عل�ي اجلفري
حممد �شامل حممد العبد النقبي

فاطمه �شالح عبداهلل �شاملني اجلابري
�شهد م�شطفى �شعيد على النخلنى
عائ�شة حممد عبداهلل كردم البل��شي
اليازيه �شامل �شيف دغي�ش الظاهري

عائ�شه �شعيد حممد ال�ش�يهي الكعبي
ميثاء احمد را�شد عبداهلل ال�شحي

حمدة احمد �شليمان عبدال�هاب احمد ا�شماعيل
�شنا نا�شر احمد عازم

هند عبدالكرمي عبدالرحمن اجلناحي اخلطيب
ح�شن �شعيد ح�شن خب�ب ال�شحي

هند عبدالرحمن حممد �شالح اجل�شمي
رمي �شامل حممد �شامل الكعبي

مرمي �شلح حممد ب�طالب الها�شمي
عاليه �شيف على خلفان النعيمي

اميان عبد اهلل احمد حممد جمعه كنف�ش النعيمي
علياء حمد علي بن عابد املري

حممد ع�شام ال�ش�رى
�شفا ح�شام عب�د احلمامي
حممد ميان با�شل العارف

ا�شراء ي��شف �شليمان دار عبيد
هناء احمد اب�القا�شم �شعدون

عبدالروؤوف مثنى عبدالروؤوف عبدالكرمي
ندى احمد حمم�د ح�شني علي الدين

اآيه حممد عمران ال�شلبي
هبة اهلل ر�ش�ان امل��شللي

ب�شرى عامر احلريرى

القيادة الر�سيدة  وت�جيهات  دعم  بف�سل  ا�ستثنائيا  عاما  بنجاح  اجتزنا  احلمادي:  • ح�سني 
تدري�سية متمكنة, وطلبة مهيئني للم�ستقبل  وك�ادر  متط�رة,  ذكية  تعليمية  منظ�مة  ك�سبنا  املهريي:  • جميلة 

•• اأبوظبي-وام:

بال�شراكة  امل�شلمة،  للمجتمعات  ال��ع��امل��ي  املجل�ش  ينظم 
م��ع راب��ط��ة اجل��ام��ع��ات االإ���ش��لم��ي��ة، وع��دد م��ن اجلامعات 
وامل�ؤ�ش�شات والهيئات ووكاالت ج�دة  االإ�شلمية  والكليات 
افرتا�شياً  م�ؤمتراً  العايل،  التعليم  ب�شاأن  املعنية  التعليم 
علمياً دولياً حتت عن�ان “التحديات التي ت�اجه التعليم 
ال�شبت،  اأزمة ك�رونا”، وذلك غدا  العايل بعد  االإ�شلمي 

على برنامج ZOOM وم�اقع الت�ا�شل االجتماعي.
نقطة  مَثّلت  التي  ك�رونا  اأزم��ة  حتديات  امل�ؤمتر  ويبحث 
حت�ل جديدة وغري م�شب�قة يف تاريخ م�ؤ�ش�شات التعليم 
امل���ؤ���ش�����ش��ات اإىل اللج�ء  ال��ع��امل، ح��ي��ث ا���ش��ط��رت ه���ذه  يف 
ال��ت��ي فر�شتها  االإغ�����لق  ف���رتة  خ���لل  ُب��ع��د  ع��ن  للتعليم 
جديداً  واق��ع��اً  خلق  م��ا  احل��ي��اة،  على  للحفاظ  احلك�مات 
���ش��ي��دف��ع ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م اإىل اإع������ادة ال��ن��ظ��ر يف 
واأهدافه  فل�شفته  ح��ي��ث  م��ن  ال��ع��ايل  التعليم  م��ن��ظ���م��ة 
من  العامل  وحاجة  واأن�شطته  وو�شائله  ومناهجه  ونظمه 

التعليم العايل.
املجل�ش  رئي�ش  النعيمي،  را�شد  الدكت�ر علي  وقال معايل 
العاملي للمجتمعات امل�شلمة، اإن امل�ؤمتر االفرتا�شي الدويل 
العلمي “التحديات التي ت�اجه التعليم االإ�شلمي العايل 
االإ�شلمي  التعليم  اأهمية  اإىل  ينظر  ك�رونا”،  اأزم��ة  بعد 
العايل باعتباره جزءا ال يتجزاأ من هذا ال�اقع و�شيخ�شع 
للتغيريات التي �شتطال نظم التعليم يف العامل، من خلل 
اإثارة عدد من الت�شاوؤالت املهمة التي تتعلق مبعرفة مدى 
على  العايل  االإ�شلمي  التعليم  على  القائمني  ا�شتجابة 
االإ�شلمي  التعليم  ك��ان  اإذا  وم��ا  اجل��دي��د،  ال��ت��ح��دي  ه��ذا 
العايل ميلك التقاليد الكافية على م�شت�ى اأع�شاء هيئة 
عن  التعليم  مرحلة  اإىل  للنتقال  واملتعلمني  التدري�ش 
بعد. واأ�شاف معاليه اأن امل�ؤمتر�شي�اجه اإ�شكاليات التعليم 
وقابلة  وعملية  مقنعة  اإج��اب��ات  ويقدم  العايل  االإ�شلمي 
للتنفيذ، وذلك بدرا�شة اإمكانيات م�ؤ�ش�شات التعليم العايل 

التحتية  البنية  امل�����ارد  حم����دودة  جمتمعات  يف  ال��ك��ائ��ن��ة 
التعليم  مناهج  ت�فر  وم��دى  بعد،  ع��ن  للتعليم  ال��لزم��ة 
املرنة والقابلة للتنفيذ من خلل ال��شائل التكن�ل�جية، 
وك��ي��ف��ي��ة ت����اف���ق م��ن��ه��ج��ي��ات ال��ت��ق���مي واالم��ت��ح��ان��ات عن 
التعليم  مناهج  طبيعة  م��ع  التكن�ل�جية  واآل��ي��ات��ه��ا  بعد 
احلفظ  على  يعتمد  منها  كثرياً  اأن  وال�شيما  االإ�شلمي، 

والتذكر واال�شرتجاع واالمتحانات ال�شفهية.
وم���ن اأب����رز امل���ح���اور ال��ت��ي �شيتطرق اإل��ي��ه��ا امل�����ش��ارك���ن يف 
امل��ش�عات  حيث  من  التعليمية  املناهج  حتديث  امل�ؤمتر، 
اجلامعي  الكتاب  وحتديث  تقدميها،  يتم  التي  واملجاالت 
ب�ش�رة جتعله يركز على الفكرة واملنهج واملهارة والتفكري 
الناقد اأكرث من الرتكيز على املعل�مة وامل��ش�ع، وتاأهيل 
التعليمية  النظم  على  وتدريبهم  اجلامعيني  االأ���ش��ات��ذة 
االجتماعية  التخ�ش�شات  يف  تطبيقها  يتم  التي  احلديثة 
التق�مي،  اأو  التدري�ش  يف  �ش�اء  والتطبيقية  واالإن�شانية 
قيا�ش  على  تعتمد  جديدة  للتق�مي  نظم  تط�ير  وكذلك 
املهارات العقلية ولي�ش قيا�ش التح�شيل املعريف، وبالتايل 
تط�ير مناهج عاملية من حيث املعايري وحملية من حيث 

املحت�ي وامل��ش�ع.
كما يناق�ش امل�شارك�ن، من خلل اأوراقهم العلمية الرثية، 
الثابتة  امل��ش�عات  يف  م���ح��دة  م�شاقات  تط�ير  م�شاألة 
النب�ية  وال�شنة  الكرمي  القراآن  مناهج  مثل  عليها  املتفق 
واأ�شباب  الفقهية  وال��ق���اع��د  ال��ف��ق��ه  واأ����ش����ل  وال��ع��ق��ي��دة 
واال�شتفادة  اللغة  وعل�م  املقارن  والفقه  الفقهاء  اختلف 
م��ن اخل����ربات ال���رائ���دة وامل��ن��ه��ج��ي��ات احل��دي��ث��ة يف العل�م 
االإ�شلمية  امل��ن��اه��ج  ت��ق��دمي  يف  واالإن�����ش��ان��ي��ة  االجتماعية 
باالإ�شافة  واملعا�شرة،  االأ�شالة  بني  يجمع  ع�شري  ب�شكل 
اإىل ت�فري اآلية دولية لتدريب اأع�شاء هيئة التدريب على 
تكن�ل�جية،  و�شائط  خ��لل  م��ن  بعد  ع��ن  التعليم  تنفيذ 
بالتن�شيق بني  تعنى  التي  الدولية  امل�ؤ�ش�شات  دور  وتفعيل 
اجل��ام��ع��ات م��ث��ل راب��ط��ة اجل��ام��ع��ات االإ���ش��لم��ي��ة، واحتاد 

اجلامعات االإ�شلمية.

املجل�س العاملي للمجتمعات امل�سلمة ينظم م�ؤمتر  »حتديات 
•• اأبوظبي-وام:التعليم الإ�سالمي العايل بعد اأزمة ك�رونا« غدا

ي��شف  ب���ن���ت  �����ش����ارة  م����ع����ايل  اأك��������دت 
للتكن�ل�جيا  دول���ة  وزي���رة  االأم����ريي 
املتقدمة قائد الفريق العلمي مل�شروع 
“م�شبار  املريخ  ال�شتك�شاف  االإم���ارات 
ت�شنع  االإم�������ارات  دول����ة  اأن  االأمل” 
ف���ر����ش امل�����ش��ت��ق��ب��ل الأب��ن��ائ��ن��ا ق��ب��ل اأن 
يحلم�ا بها م�شرية اإىل اأن ذلك يحتم 
ت�شخري كل طاقتنا من  علينا جميعا 
واجنازاتها  الدولة  ري��ادة  تعزيز  اأج��ل 
اإن  معاليها  وقالت  كافة.  املجاالت  يف 
م�شبار االأمل �شينطلق يف مهمته اإىل 
املريخ عند ال�شاعة 00:51:27 بعد 
منت�شف الليل بت�قيت االإم��ارات ي�م 
اجلاري  ي�لي�   15 امل���اف��ق  االأرب��ع��اء 
يف  الف�شائي  تانيغا�شيما  م��رك��ز  م��ن 
يبداأ  الفريق  اأن  اإىل  م�شرية  اليابان 
للم�شبار  ال��ن��ه��ائ��ي  ل��ل��ت��ج��ه��ي��ز  ع��م��ل��ه 
�شاعة  ع�شرين  بنح�  االإط����لق  قبل 
بعد  م�شتمر  ب�شكل  العمل  ويت�ا�شل 

االإطلق.
وك�شفت معاليها خلل لقاء اإعلمي 
املهمة  ان  ام�����ش  عقدته   - بعد  ع��ن   -
ان تبداأ  املت�قع  العلمية للم�شبار من 
اأن  م��شحة   2021 اإبريل  نهاية  يف 
للفريق  حاليا  العمل  �شاعات  معدل 

يبلغ نح� 12 �شاعة ي�ميا.
االإمارات  م�شروع  اإن  معاليها  وقالت 
ال�شتك�شاف املريخ منذ انطلقه قبل 
���ش��ك��ل رح��ل��ة مليئة  ���ش��ن���ات   6 ن��ح��� 
التعلم  بلحظات  وكذلك  بالتحديات 
واملعرفة جلميع اأع�شاء فريق العمل.

اجلزيل  بال�شكر  نتقدم  اإننا  واأ�شافت 
على  ال���ر����ش���ي���دة  ال����دول����ة  ق���ي���ادة  اإىل 
ونفتخر جميعا  الفر�شة  منحنا هذه 
الرائد  امل�������ش���روع  ه����ذا  يف  ب��ت���اج��دن��ا 

ال�����ذي ي���زخ���ر مب������ردود م���ع���ريف كبري 
ل�شباب االإمارات نتيجة خ��شهم هذا 
ت�شميم  اأن  معاليها  وبينت  التحدي. 
مل  امل��ري��خ  ال�شتك�شاف  �شناعي  قمر 
اأن  اإىل  م�����ش��رية  ال�شهل  ب��االأم��ر  ي��ك��ن 
ال��ت��ح��دي��ات ت��ت�����ش��اع��ف ب��ن��ح��� خم�ش 
مرات خلل ت�شميم وت�شنيع اأنظمة 
ت�شتك�شف ع�امل اأخرى مقارنة باأقمار 
اأن  واأو���ش��ح��ت  ب��ع��د.  ع��ن  اال�شت�شعار 
االأر�شية لديها عمل  التحكم  حمطة 
على  حاليا  وتعمل  امل�����ش��روع  يف  كبري 
التحكم  �شيناري�هات  واختبار  و�شع 

بامل�شبار خلل رحلته.
االأمل  م�شبار  ي�شل  اأن  املت�قع  وم��ن 
اإىل مدار ك�كب املريخ يف �شهر فرباير 
2021 بالتزامن مع احتفاالت دولة 
ومرور  ال��ذه��ب��ي  بي�بيلها  االإم�����ارات 
عام  االحت���اد  اإع���لن  على  ع��ام��اً   50

.1971
ويعد “م�شبار االأمل” م�شروعا وطنيا 
ي��رتج��م روؤي����ة ق��ي��ادة دول���ة االإم����ارات 
اإماراتي يعك�ش  لبناء برنامج ف�شائي 
التعاون  اأط���ر  بتعزيز  ال��دول��ة  ال��ت��زام 
وال�شراكة الدولية بهدف اإيجاد حل�ل 
ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ع��امل��ي��ة م���ن اأج����ل خري 
االأمل”  “م�شبار  ويحمل  االإن�شانية. 
ر�شالة اأمل لكل �شع�ب املنطقة الإحياء 

العربية  ب��االإجن��ازات  الزاخر  التاريخ 
واالإ�شلمية يف العل�م ويج�شد طم�ح 
دولة االإمارات و�شعي قيادتها امل�شتمر 
وتخطيه  امل�����ش��ت��ح��ي��ل  حت������دي  اإىل 
وتر�شيخ هذا الت�جه قيمة را�شخة يف 
ه�ية الدولة وثقافة اأبنائها كما يعد 
م�شاهمة اإماراتية يف ت�شكيل و�شناعة 

م�شتقبل واعد للإن�شانية.
حمطة  االأم���ل  م�شبار  م�شروع  ميثل 
فارقة يف م�شرية االإجنازات االإماراتية 
ف��ه��� م�����ش��روع اإم���ارات���ي رائ���د وجريئ 
يعك�ش الطم�ح وروح التحدي والقدرة 
على االإجناز لدى الدولة ال�شتك�شاف 
اآفاق جديدة يف الف�شاء واكت�شاب روؤى 
ومعارف علمية عميقة ميكن اأن ت�ؤثر 
التاريخ.  م�شار  وتغري  الب�شرية  على 
ال�شتك�شاف  االإم���ارات  م�شروع  ويت�ج 
تط�ير  يف  ال�����دول�����ة  ج���ه����د  امل����ري����خ 
التكن�ل�جيا  ونقل  وال��ع��ل���م  امل��ع��ارف 
ويهدف   2006 ع���ام  يف  ب����داأ  ال����ذي 
متط�ر  ع��ل��م��ي  جم��ت��م��ع  ب���ن���اء  اإىل 
الكفاءات  ت��ط���ي��ر  ي��دع��م  ال���دول���ة  يف 
امل�شروع  ويلعب  العلمية.  وامل�����ش��اري��ع 
ال�شباب  يف  االأم���ل  ب��ث  يف  مهماً  دوراً 
العربي وخا�شة يف االأوقات التي متر 
كبرية  بتحديات  العربية  املنطقة  بها 
كما يهدف اإىل اإلهام االأجيال القادمة 
مبجاالت  االه����ت����م����ام  ع���ل���ى  وح���ث���ه���م 
والهند�شة  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  ال��ع��ل���م 
والريا�شيات. ويق�د م�شروع االإمارات 
االبتكار  ع��ج��ل��ة  امل���ري���خ  ال���ش��ت��ك�����ش��اف 
التعليمية  ال��ق��درات  وبناء  ال��دول��ة  يف 
لل�شباب  اجل���دي���دة  ال��ف��ر���ش  واي���ج���اد 
للعمل يف قطاع الف�شاء �شريع النم� 
والبحث  الهند�شة  يف  التميز  وق��ي��ادة 
م�شدراً  ي��ع��د  ك��م��ا  واالب��ت��ك��ار  العلمي 

هاما لنقل العل�م واملعارف.

�سارة الأمريي : الإمارات ت�سنع فر�س امل�ستقبل لأبنائها قبل اأن يحلم�ا بها

•• اأبوظبي-وام: 

التابعة الأب�ظبي للإعلم عن خطة  اأب�ظبي  تلفزي�ن  �شبكة قن�ات  اأعلنت 
التاريخية  مهمته  يف  االأم��ل  م�شبار  ب��اإط��لق  اخلا�شة  االإعلمية  التغطية 
�شمن  دقائق  �شبع  مدتها  ي�مية  فقرة  اخلطة  تت�شمن  املريخ.  ال�شتك�شاف 
ن�شرة اأخبار عل�م الدار حتى التا�شع من ي�لي� اجلاري، والربنامج الي�مي 
االإمارات.. ال �شيء م�شتحيل الذي يبث من 10 اإىل 14 ي�لي� اجلاري ابتداًء 
من ال�شاعة 6:30 وحتى 7 م�شاًء، ويقّدم تقارير ن�عية ومقابلت ح�شرية 
مع عدد من اخلرباء الذين �شيتحدث�ن عن دخ�ل االإم��ارات عملياً مرحلة 
املريخ للإن�شانية،  ا�شتك�شاف  بها  التي يحظى  الف�شاء، واالأهمية  ا�شتك�شاف 
خا�شة مع ال�شعي الإن�شاء اأول م�شت�طنة ب�شرية يف املريخ من خلل م�شروع 

.2071 االإمارات  “مئ�ية  روؤية  املريخ 2117” �شمن 
وتعر�ش قن�ات اأب�ظبي �شمن خطة التغطية خم�شة اأفلم وثائقية من اإنتاج 
االإن�شان”،  و”خليفة  االإمارات”،  هذه  زايد  “هذا  عناوينها  اأب�ظبي  قن�ات 
من  و”االإمارات  املريخ”  اإىل  االأم��ل  و”م�شبار  ال�شلم”،  دار  و”اأوبريت 

املريخ ت�شنع للعرب تاريخ«.
تلفزي�ن  ق��ن���ات  ل�شبكة  ب��االإن��اب��ة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�شعدي  يعق�ب  وق��ال 
من  ت��اأت��ي  التاريخي  احل��دث  لهذا  ل��لإع��لم  اأب�ظبي  م�اكبة  اإن  اأب���ظ��ب��ي: 
منطلق واجبها وحر�شها على تعزيز دور االإعلم ال�طني الذي يعك�ش روؤية 
القيادة الر�شيدة يف اأن تك�ن دولة االإمارات يف م�شاف الدول املتقدمة بجميع 
املجاالت، وبخا�شة فيما يتعلق بحدث ا�شتثنائي بحجم التحليق اإىل املريخ 

على منت م�شبار االأمل.
اأب���ظ��ب��ي لتغطية ه���ذا احل���دث جميع  واأ����ش���اف ال�����ش��ع��دي: ك��ر���ش��ت ق��ن���ات 

�شتعمل  التي  واالإعلمية  الفنية  العمل  وفرق  واملهنية  التقنية  االإمكانيات 
ر�شالة  واإي�����ش��ال  ���ش���رة،  باأف�شل  ال��ت��اري��خ��ي  احل���دث  ه��ذا  وق��ائ��ع  نقل  على 
االإم��ارات اإىل العامل باأنه ال �شيء م�شتحيل، اإىل جانب ت�شليط ال�ش�ء على 
الكفاءات ال�طنية ال�شابة وروؤية القيادة احلكيمة التي جعلت من هذا احللم 
واقعاً نفاخر به االأمم. واأو�شحت �شبكة قن�ات تلفزي�ن اأب�ظبي، اأن التغطية 
بداأت بالفعل منذ مطلع �شهر ي�لي�، والتي متهد من خللها اإىل نقل وقائع 
اليابان،  يف  تانيغا�شيما  بجزيرة  الف�شائية  املحطة  من  امل�شروع  وتفا�شيل 
املقرر ي�م االأربعاء  اإىل م�عد االإط��لق  ورحلة العمل منذ بدايتها، و�ش�اًل 

امل�افق 15 ي�لي� اجلاري، يف متام ال�شاعة 12:51 من بعد منت�شف الليل، 
من  جمم�عة  لها  خ�ش�شت  وا�شتثنائية  �شاملة  تغطية  خ��لل  م��ن  وذل���ك 
الربامج والفقرات التلفزي�نية عرب من�شاتها املرئية والرقمية على قناتي 

االجتماعي التابعة لها. الت�ا�شل  “اأب�ظبي” و”االإمارات” وم�اقع 
اإطلق  لنقل وقائع  االإم���ارات تغطية خا�شة  قناة  اأف��ردت  ذات��ه،  ال�شياق  ويف 
م�شبار االأمل مبا�شرة يف ليلة احلدث، ي�م 14 ي�لي� بتمام ال�شاعة 10 ليًل، 
وتنتهي التغطية يف الي�م التايل امل�افق 15 ي�لي� بتمام ال�شاعة 2 فجراً يف 

اأعقاب اإطلق امل�شبار مب�عده املحدد بعد منت�شف الليل.
ويتخلل البث املبا�شر لقاءات مع كبار امل�ش�ؤولني للحديث عن الدور الريادي 
الذي تق�م به االإمارات يف امل�شار العلمي ال�شتك�شاف الف�شاء، باالإ�شافة اإىل 
تقارير ح�شرية ووثائقية لتعريف اجلمه�ر واملتابعني مبراحل اإجناز امل�شبار، 
العربية  االإم��ارات  امل�شاريع اال�شرتاتيجية لدولة  اأهم  اأحد  العمل يف  ورحلة 
خمتلف  يف  املرا�شلني  �شبكة  انت�شار  املبا�شرة  التغطية  وتت�شمن  امل��ت��ح��دة. 
التفا�شيل  بكل  اإمل��اٍم  على  اأب�ظبي  قن�ات  م�شاهدو  ليك�ن  وال��دول  االأماكن 

املهمة واخلا�شة برحلة امل�شبار املقرر اأن ي�شل املريخ عام 2021.

�سبكة قن�ات تلفزي�ن اأب�ظبي تعلن خطة التغطية 
الإعالمية اخلا�سة باإطالق م�سبار الأمل

بدعم من دبي للثقافة .. م�سرحية اآ�سب�تيل على زووم ب�سيغة تفاعلية
•• دبي- وام:

اأعلنت هيئة الثقافة والفن�ن يف دبي دبي للثقافة عن ت�فري جتربة م�شرحية 
على  احلفاظ  من  اجلمه�ر  متّكن  مبتكرة  واأ�شكااًل  بديلة  طرقاً  تتيح  جديدة 
مميزة  تفاعلية  م�شاهدة  جتربة  وخ������ش  االأدائ��ي��ة،  وال��ف��ن���ن  بامل�شرح  �شلته 
اأنحاء  جميع  يف  م�ؤقتاً  امل�شارح  واإغ���لق  ال��راه��ن  االجتماعي  التباعد  ظ��ل  يف 
وللجميع من  امل�شرح يف كل مكان  تك�ن متعة  اأن  منها على  االإم���ارة. وحر�شاً 
م�شرحية  اأن  اإىل  الهيئة  اأ�شارت  التفاعلية،  الرقمية  القن�ات  ا�شتثمار  خلل 
�شي�شاهدها العامل  منها  بدعم  دبي  اإمارة  اأر�ش  على  �شتقام  “اآ�شب�تيل” التي 
ب�شكل عام وذلك من خلل من�شة “زووم” يف الفرتة من 16 حتى 18 ي�لي� 

حمرتف يف مدينتي لندن ودبي. م�شرحي  طاقم  بقيادة   ،2020
�شتى  اأم��ام اجلمه�ر يف  الفر�شة  �شتتاح  الت�ش�يق،  دقيقة من   45 م��دار  وعلى 
تقدمها  التي  امل�شرحية  لهذه  التفاعلية  ب��االأح��داث  اال�شتمتاع  العامل  اأن��ح��اء 
ا�شت�دي�هات  بال�شراكة مع   Bark At A Crow شركة تنظيم الفعاليات�
www. ال�شركة  م�قع  عرب  تذاكرها  �شراء  ميكن  حيث  للإنتاج،   MXB

تذكرة  �شراء  خلل  ومن   .. درهما   75 مقابل   barkatacrow.com
واحدة، ميكن جلميع االأ�شخا�ش امل�ج�دين يف املكان نف�شه م�شاهدة امل�شرحية 
“اآ�شب�تيل”:  م�شرحية  خمرجة  ه��اداواي،  ليز  وقالت  اأحداثها.  يف  وامل�شاركة 
يف وقت ي�اجه فيه قطاع امل�شرح والفن�ن االأدائية اأوقاتاً �شعبة، ُيعترب عر�ش 
االأعمال املنَتجة من خلل املن�شات الرقمية طريقًة فّعالة ومثمرة، ون�د ت�جيه 
“دبي للثقافة” على دعمها وم�شاندتها يف ت��شيع نطاق امل�شرحية  �شكرنا اإىل 
وجعلها عاملية، �شيك�ن اجلمه�ر على م�عد مع جتربة م�شرحية تفاعلية غامرة 
والتن�شى عرب االإنرتنت. ُي�شار اإىل اأن “اآ�شب�تيل” هي م�شرحية م�شت�حاة من 
وتروي  جرمي،  االأخ�ان  كتبها  حكاية خرافية اأوروبية تع�د اإىل العام 1812 
واأخ�اتها  اأبيها  زوجة  مكائد  نتيجة  واال�شتعباد  الفقر  اإىل  حت�لت  فتاة  ق�شة 
غري ال�شقيقات، غري اأنها ومب�شاعدة خمل�ق خرايف ن�شفه طائر ون�شفه االآخر 

�شجرة، ت�شتطيع التحرر، وال��ش�ل اإىل ق�شر االأمري، ملحاولًة الف�ز بقلبه.

جامعة ال��سل حتتفل بتخريج الدفعة الثانية من طلبتها عن بعد
•• دبي-وام:

احتفلت جامعة ال��شل عن ُبعد ام�ش بتخريج الدفعة الثانية من طلبتها يف 
وعددهم  اجلامعي2020،  للعام  العليا  والدرا�شات  البكال�ري��ش  برناجمي 
عبد  حممد  الدكت�ر  احلفل  افتتح   .»Teams« برنامج  با�شتخدام   117
الرحمن مدير اجلامعة الذي وجه ال�شكر للقيادة الر�شيدة لدعمها املت�ا�شل 
لعملية التعليم .كما وجه ال�شكر اإىل رئي�ش جمل�ش اأمناء اجلامعة معايل جمعة 
املاجد واإىل اأع�شاء املجل�ش الذين تابع�ا �شري العملية التعليمية وحر�ش�ا على 

تذليل ال�شعاب والعقبات. 
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عربي ودويل
بعدما فروا اإىل التلل احلراجية. قررت االأرملة مريا دي�غاز )71 عاما( 
حياتها قبل  ت�قفت فيه”  “الذي  املكان  اأيامها يف  تبقى من  ما  اأن مت�شي 

ربع قرن.
وهي ت�شكن يف بيت قريب من الن�شب. كل �شباح تروي ال�رود يف باحة املنزل 
وهي تنظر اإىل ال�ش�اهد البي�شاء. هناك، يرقد ابناها عمر ومنيب اللذان 

قتل يف املجزرة، وكانا يبلغان من العمر 19 و21 عاما على الت�ايل.
وتق�ل “مل يعد لدي �شبب للعي�ش. اأهتم بال�رود حتى ال اأغرق يف اجلن�ن، 
وزوجها  زه��دي  الثالث  ابنها  اأم��ا  �ش�داء”.  اأر����ش  يف  م��زروع��ة  ورودي  لكن 
م�شطفى فقد قتل قبل ثلثة اأع�ام على ذلك، خلل ح�شار �شريربينيت�شا 
على  الطريق  يقطع�ا  ومل  اأح��دا  ي����ؤذوا  مل  “اأوالدي  وت�شيف   .1992 يف 
اإ���ش��ارة اإىل  يف  اأت�����ش��اءل فقط مل��اذا قتل اأط��ف��ايل؟ ك��ان���ا ج��ريان��ا لنا”،  منلة. 

الع�شكريني ال�شرب الذين كان�ا يعي�ش�ن يف قريتها.
الرجال  ه���ؤالء  هم  “من  اأي�شا...  عاما(   67( غ�رديت�ش  رام��زة  وتت�شاءل 
اأب��ن��اء؟ م��اذا ت�شبه  ال��ذي��ن ق��ام���ا بقتل ابني االث��ن��ني وزوج����ي.. ه��ل لديهم 

اأرواحهم؟«.
 

•• �رسيربينيت�صا-اأ ف ب

الذين  وزوجها  اأبنائها  ي�م على  كل  اأدعية مرات عدة  تتل� فاطمة م�يت�ش 
ت��رتدد يف كل مرة  لكنها  الب��شنة،  ب�شرق  �شريربينيت�شا  االإب��ادة يف  قتل�ا يف 
على  عاما   25 بعد  عليه  يعرث  ال��ذي مل  البكر  ابنها  رف��ي��ق،  تفكر يف  وه��ي 

املجزرة.
تروي هذه االأرملة ل�كالة فران�ش بر�ش ما زلت اأعتقد اأنه حي يف مكان ما. 
اأعرف ما حدث الأبنائي االآخرين، لكن عندما اأ�شلي من اأجله ترتع�ش يداي 
وال اأعرف ماذا علي اأن اأفعل. ودفن اثنان من اأبنائها الثلثة وزوجها بعدما 
عرث على رفاتهم يف حفرة م�شرتكة بعد احلرب، يف مقربة عند ن�شب قريب 
التي  املجزرة  6643 من �شحايا  الي�م  �شريربينيت�شا يرقد فيه حتى  من 

وقعت يف مت�ز ي�لي� 1995.
حكم  ال��ذي  ملديت�ش  راتك�  اجل��رال  بقيادة  الب��شنة  �شرب  ق���ات  وقتلت 
رجل  اآالف  ثمانية  حينذاك  احل��ي��اة،  م��دى  بال�شجن  ال��دويل  الق�شاء  عليه 
نزاع بني  اأ�شهر من  املجزرة قبل خم�شة  ب��شني م�شلم. وحدثت هذه  وفتى 

وقد  و1995.   1992 بني  قتيل  األ��ف  مئة  �شق�ط  عن  اأ�شفر  املجم�عات 
االآخ��ري��ن يف  ال�شحايا  237 م��ن  اإب����ادة. ودف���ن  ال���دويل  الق�شاء  اع��ت��ربه��ا 

مناطق خمتلفة من الب��شنة، بينما ما زال البحث جار عن األف �شخ�ش.
من  القريبة  القرية  ليي�شيف�،  يف  الي�م  عاما(   75( م�يت�ش  فاطمة  تقيم 
�شاراييف�. وهي ت�ؤكد اأنها تريد “العي�ش من اأجل االت�شال” الذي �شيبلغها 
�شهرها  ابنة يف  وك��ان لديه  25 عاما  ك��ان عمره  رف��ات رفيق.  بالعث�ر على 

الثامن ع�شر وطفل يف الي�م االأربعني من عمره.
لكن اكت�شفت اآخر املقابر اجلماعية ال84 الكربى يف 2010.

تق�ل  كما  13 �شحية فقط”،  بقايا  “عرث على   2019 ي�لي�  منذ مت�ز 
تدين  وه��ي  املفق�دين.  عن  البحث  معهد  با�شم  الناطقة  ف�شليت�ش  اإمي��زا 
اأ�شخا�ش  رف���ات  على  بالعث�ر  ت�شمح  اأن  ميكن  ال��ت��ي  املعل�مات”  “نق�ش 

مفق�دين. مع اقرتاب الذكرى اخلام�شة والع�شرين للمجزرة ال�شبت، تتذكر 
فاطمة “معركتها” اأمام قاعدة ق�ات االأمم املتحدة يف ب�ت�ت�شاري بالقرب 
من �شريربينيت�شا حيث يقع الن�شب الي�م، من اأجل اإنقاذ ابنها ن�فيك الذي 

كان يف ال�شاد�شة ع�شرة من عمره.
وكان اآالف من الن�شاء واالأطفال وامل�شنني جتمع�ا هناك يف احلادي ع�شر من 

مت�ز ي�لي� 1995 على اأمل اأن يحميهم اجلن�د اله�لندي�ن.
ويقتادونهم  االآخرين  عن  والفتية  الرجال  يف�شل�ن  ال�شرب  اجلن�د  وكان 

الإعدامهم.
وتروي فاطمة اأن ن�فيك “مت�شك بي وقال يل ال ترتكيني يا اأمي. م�شدت 
اإذا  �شعره االأ�شعث وقلت له لن اأتركك لكنهم اأخذوه وتبعتهم. ال اأعرف ما 
وزوجها  االآخ��ران  ابناها  واأ�شر  �شيئا«.  اأتذكر  اأع��د  مل  ب�شربي،  قام�ا  كان�ا 

معاناة اأرامل �سريربينيت�سا بعد ربع قرن على املجزرة  

•• عوا�صم-وكاالت 

�ش�ريا  ب��ني  املتفلتة  احل���دود  تعّج 
ول���ب���ن���ان ب���ع�������ش���رات امل���ع���اب���ر غري 
ال�����ش��رع��ي��ة ال���ت���ي ت�������ش���رح ومت����رح 
الب�شائع  تهريب  عمليات  عربها 
اّت���ه���ام���ات جل��ه��ات حزبية  و���ش��ط 
م�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ح���رك���ة احل����دود 

بالت�ّرط بها واال�شتفادة منها.
لبنانية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ق����ى  واأث������ارت 
االأخ��������رية ملف  االآون��������ة  ع�����دة يف 
ال�شرقية  احل���دود  ع��رب  التهريب 
ب��ني ل��ب��ن��ان و���ش���ري��ا، ح��ي��ث تعرب 
بالقمح  املُحّملة  ال�شاحنات  مئات 
وال���ط���ح���ني و����ش���ه���اري���ج امل������ازوت 
اأ�شا�شية  م�����اد  وك��ل��ه��ا  وال��ب��ن��زي��ن 
مدع�مة من م�شرف لبنان وفق 

ال�شعر الر�شمي.
وم���ع اأن ه���ذا امل������ش���ع ي��دخ��ل يف 
���ش��ل��ب م��ع��رك��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني �شد 
التي  الف�شاد والئحة االإ�شلحات 
تطالب بها الدول املانحة ك�شرط 
بال�شي�لة  امل��ت��ع��رّث  االق��ت�����ش��اد  مل���ّد 
احلديث  اأن  غري  يحتاجها،  التي 
ع���ن���ه ب���ق���ي حم���������ش�����راً يف اإط������ار 
دون  م��ن  احل���دود  �شبط  عمليات 
“الع�شكرية”  امل��ع��اب��ر  ي�شمل  اأن 
ال����ت����ي ي�������ش���ت���خ���دم���ه���ا ح������زب اهلل 
ال�شلح  لتهريب  للتنّقل  ح�شراً 
اآليات ع�شكرية  واالأ�شخا�ش ونقل 
املدافع  بني  تتنّ�ع  ثقيلة  واأ�شلحة 
والدبابات،  ال�ش�اريخ  وراج��م��ات 
ف�شًل عن �شبكة االأنفاق املرتبطة 
ب���اأن���ف���اق اأخ�����رى ت�����ش��ل االأرا����ش���ي 

اللبنانية بال�ش�رية.
التي  ال�����ش���ر  االإط������ار  وي���اأت���ي يف 
اأي��ام لطريق معّبدة  منذ  انت�شرت 
حديثاً قيل اإنها لطريق الزبداين، 
واأرف���ق���ت مب��ق��ط��ع ���ش���ت��ي ملقاتل 
م���ن احل�����زب ي���ق����ل ف���ي���ه: “هذه 
ال�����ش���رة ل��ل��م��ع��رب االأح������دث على 
ال�ش�رية، معرب  اللبنانية  احلدود 
خدم  “من  واأ�شاف:  الزبداين”. 
)ع�شكرياً( يف �ش�ريا، يعرف كيف 
ر�شالة  وهذه  الطريق،  هذه  كانت 
الأع����داء ال��داخ��ل واخل�����ارج... من 

هنا �شتمّر الق�افل قريباً«.

معابر حزب �هلل �لع�صكرية
فما هي خريطة املعابر امليدانية-
ي�شتخدمها  ال���ت���ي  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
اإىل  مقاتليه  لنقل  اهلل”  “حزب 

خارج لبنان وتهريب ال�شلح؟

االإقليمي  امل��ن��ت��دى  رئ��ي�����ش  ي��ق���ل 
املتقاعد  ال��ع��م��ي��د  ل��ل���ش��ت�����ش��ارات 
ل�”العربية.نت”  ح���م���اده  خ��ال��د 
الهرمل  م��ن��ط��ق��������������ة  ����ش���رق  “اإن 
ب��ي��ئ��ة حا�شنة  ُت�����ش��ّك��ل  احل���دودي���ة 
ال�شيما  اهلل،  حزب  مقاتلي  لتنّقل 
والق�شر  ال���ق�������ش���ري  م��ن��ط��ق��ت��ي 
اهلل  ح��زب  نف���ذ  حت��ت  ال�اقعتني 

ورقابته املحكمة«.
م�شدر  اأو�������ش������ح  االإط������������ار،  ويف 
ل�”العربية. ل���ب���ن���اين  ع�����ش��ك��ري 
اأكرث النقاط التي تتم  نت” “اأن 
يف  ت�جد  التهريب  عمليات  فيها 
جرود بلدة راأ�ش بعلبك يف البقاع 
ال�شمايل وبلدة الق�شري، اإذ ت�شهد 
حركة م�شاة ي�مية من اجلانبني 

اللبناين وال�ش�رية«.
اهلل  ح��زب  “اأن  اإىل  ح��م��اده  ولفت 
لتمرير  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  ي�شتخدم 
ق�افل التم�ين الل�ج�شتي )�شلح 

وعتاد( ملعاركه يف �ش�ريا«.
ال�اقع  )اإب�ش(  معرب  جانب  واإىل 
والق�شر،  ال��ق�����ش��ري  ب��ل��دت��ي  ب���ني 
يبداأ  م��ع��رباً  اهلل  ح���زب  ي�شتخدم 
ال�اقعة  ���ش��ي��ت  ال��ن��ب��ي  ب��ل��دة  م���ن 

مع�صكر قو�صايا.. 
و�أنفاق �لتهريب

واإىل جانب معربي الق�شر وجنتا، 
تعترب مع�شكرات ق��شايا يف البقاع 
زحلة(  م���دي���ن���ة  )ق������رب  ال���غ���رب���ي 
“ال�شهلة”  احل��دودي��ة  املعابر  من 
ال�شلح  لتهريب  ج��داً حل��زب اهلل 
الدبابات  خ�ش��شاً  اأن���اع��ه،  على 

واملدافع.
م�شادر  حت���ّدث���ت  ال�������ش���ي���اق،  ويف 
اأن  عن  ل�”العربية.نت”  مّطلعة 
لتنظيم  التابعة  املع�شكرات  ه��ذه 
الفل�شطينية  ال���ع���ام���ة  اجل���ب���ه���ة 
بقيادة جهاد جربيل جنل القيادي 
ت�شل  اأنفاقاً  ت�شّم  اأحمد جربيل، 

حتى العمق ال�ش�ري.
وي���ع���ّد ه����ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م م���ن اأب����رز 
املتعاونة  الفل�شطينية  التنظيمات 
م��ع ال��ن��ظ��ام ال�����ش���ري وح���زب اهلل 
ال�شلح  ت��ه��ري��ب  ع��م��ل��ي��ات  جل��ه��ة 

وتدريب املقاتلني.
 وين�شط ب�شكل اأ�شا�شي يف منطقة 
منطقة  يف  و���ش���اح��ي��ه��ا  ق������ش��اي��ا 
اللبنانية  احل�����دود  ع��ل��ى  ال��ب��ق��اع 
بلدة  ح��������دود  خ����ل����ف  ال���������ش�����ري����ة 

بعلبك،  مدينة  �شرقي  ج��ن���ب  يف 
وجرودها  جنتا  ب��ل��دة  ع��رب  ومي���ّر 
اإىل قرية ال�شعرة، قبل اأن ينحدر 
داخل  ال�����ش��رق��ي��ة  ال�شل�شلة  ���ش��رق 
مدينة  باجتاه  ال�ش�رية  االأرا�شي 
ال���زب���داين غ���رب دم�����ش��ق، وي�شل 

منها اإىل العا�شمة ال�ش�رية.
يعترب  اهلل  ح���زب  “اأن  واأ����ش���اف   
والق�شر(  )جنتا  املعربين  هذين 
وهما  ل��ه،  تابعة  ع�شكرية  ق��اع��دة 
يعّجان بق�افل التم�ين واملقاتلني 
الثقيلة  االأ�شلحة  عربهما  ومت��ّر 

كالدبابات«.

مع�صكر�ت تدريب
اإىل ذلك، اأ�شار اإىل “اأنه يف حماذاة 
ه����ذي����ن امل����ع����ربي����ن ُي���ق���ي���م ح���زب 
وم�اقع  ت��دري��ب  م��ع�����ش��ك��رات  اهلل 
م�ج�دة  وه��ي  ل��ه،  تابعة  اأ�شا�شية 
النبي  بلدة  ج��رود  كبري يف  ب�شكل 

�شيت«.
اهلل  ح��زب  عمليات  بقعة  وت��ت���ّزع 
����ش����ري���ا �شمن  و����ش���ط  ���ش��م��ال  يف 
وح��م�����ش و�ش�اًل  ال�����ش��ام  حم��ي��ط 
فاإن  وبالتايل  حماه،  منطقة  اإىل 

ملراقبة  ال���ل���ب���ن���اين  اجل���ي�������ش  يف 
احلدود«.

م�صالح حزب �هلل
العليا  اللبنانية  امل�شلحة  ورغ���م 
املعابر  واإق���ف���ال  احل����دود  ب�شبط 
تاأثري  م��ن  لها  مل��ا  ال�شرعية  غ��ري 
اأنها  اإال  االق��ت�����ش��اد،  ع��ل��ى  ���ش��ل��ب��ي 
ت���ت���ع���ار����ش م�����ع م�������ش���ال���ح ح���زب 
الفلتان  م��ن  ي�شتفيد  ال���ذي  اهلل 
ال�شلح  ل��ت��م��ري��ر  احل��������������دود  ع��رب 
وامل���ق���ات���ل���ني وت���ه���ري���ب ك���ل اأن������اع 

املنتجات.
“اأن ح��زب اهلل  واأ���ش��ار احل��ل��� اىل 
العام  م��ن��ذ  ب��احل��ك���م��ة  امل�������ش���ارك 
2005 مينع �شدور قرار ر�شمي 
يتعار�ش  الأن����ه  احل�����دود  ب�����ش��ب��ط 
اال�شرتاتيجية”،  م�����ش��احل��ه  م��ع 
احلالية  احل��ك���م��ة  “اأن  واع��ت��رب 
اّتخاذ  على  ال��ق��درة  لديه��ا  لي�ش 
ق��رار كهذا، واأم��ني ع��ام ح��زب اهلل 
�شراحًة  ق��ال��ه��ا  ن�����ش��راهلل  ح�����ش��ن 
ب������اأن ���ش��ب��ط احل��������دود ي���ج���ب اأن 
احلك�مة  م����ع  ب���ال���ت����ا����ش���ل  ي���ت���م 

ال�ش�رية«.

من  اإال  ي��ت��م  ال  اإليه����ا  ال������ش���ل 
خلل احلدود ال�شرقية من لبنان 

اإىل �ش�ريا.
املُر�ّشمة  غ��ري  احل���دود  وت��ت��داخ��ل 
ب����ني ل���ب���ن���ان و����ش����ري���ا ومت���ت���د يف 
وا����ش���ع���ة �شمن  م��ن��ط��ق��ة ج��ب��ل��ي��ة 

ال�شل�شلة ال�شرقية.
 وهذا ما ي�شع اأجهزة الرقابة يف 
مع  والفئران”  “القطط  ل��ع��ب��ة 

املهّربني.

�لتهريب �صرقا
ً �أ�صهل من �ل�صمال

ومع اأن احلدود بني لبنان و�ش�ريا 
اجلهة  من  فقط  متداخلة  لي�شت 
يف  اأي�����ش��اً  واإمن���ا  للبنان  ال�شرقية 
التهريب  اأن  غ��ري  ل��ب��ن��ان،  ���ش��م��ال 
عرب احلدود ال�شمالية مع �ش�ريا 
العتبارات  ي��خ�����ش��ع  ���ش��ع��ب  اأم�����ر 
ج��غ��راف��ي��ة وح��ت��ى م��ن��اط��ق��ي��ة، الأن 
ال�شرقية  احل�����دود  ع��ل��ى  ال������ش��ع 
ل��ل��ب��ن��ان اأ���ش��ه��ل، خ�����ش������ش��اً جلهة 
اهلل”،  ل�”حزب  ال�����ش��لح  ت��ه��ري��ب 
الأن االأخ�����ري ي��ت��ح��ّرك ب��ح��ري��ة يف 

تلك املنطقة.

�أكرث من 160
 معربً� غري �صرعي

الباحث  ق����ال  ال�����ش��ي��اق  ه����ذا  ويف 
ال���������ش����ي����ا�����ش����ي����ة  ال�����������������ش���������ؤون  يف 
املتقاعد  العميد  واال�شرتاتيجية 
ل�”العربية.نت”  احل���ل����  خ��ل��ي��ل 
تب�������داأ  الت��ي  احل����دود  ه���ذه  “اإن 
م���روراً  ���ش��م��ااًل  خال����د  وادي  م��ن 
وراأ�ش  ال��ق��اع  يف  اجل��شيه  مبعرب 
البقاع  الهرمل يف  وج��رود  بعلبك 
ومعرب  عر�شال  بلدة  اإىل  و���ش���اًل 
دير  ي���ان���ط���ة يف  وب����ل����دة  امل�������ش���ن���ع 
من  اأك��رث  فيها  ي�ج���د  الع�شاير، 
160 معرباً غري �شرعي ومليئة 
عمليات  ُي�����ش��ّه��ل  م��ا  بالت�شاري�ش 

التهريب«.
اللبناين  “اجلي�ش  واأ������ش�����اف   
هذه  �شبط  �شه�لة  بكل  ي�شتطيع 
التهريب  ووق��ف عمليات  احل��دود 
القرار  ت�ّفر  ما  اإذا  اأن�اعها  على 
ال�شيا�شي اجلّدي ب�شبط احلدود، 
اأب��راج مراقبة  اأن هناك  خ�ش��شاً 
مقّدمة من بريطانيا مت تركيبها 
ال�شرقية  احل��������دود  ط������ل  ع���ل���ى 
برية  اأف���اج  اأربعة  ت�شكيل  مت  كما 

•• بروك�صيل-وكاالت

دول  بني  الت�تر  ا�شتمرار  ظل  يف 
االحت����اد االأوروب�����ي وت��رك��ي��ا جراء 
ع����دة م��ل��ف��ات، م���ن ال��ت��ن��ق��ي��ب عن 
ال���غ���از وال��ن��ف��ط يف امل��ت������ش��ط اإىل 
م��ل��ف ال��لج��ئ��ني ول��ي��ب��ي��ا، اعترب 
اأم�ش اخلمي�ش  االحت��اد االأوروب��ي 
ب�شكل  ت���ؤث��ر  الليبية  االأزم�����ة  اأن 
م��ب��ا���ش��ر ع��ل��ى االأم�����ن االأوروب�������ي. 
و�شدد م�ش�ؤول ال�شيا�شة اخلارجية 
ج�����زي����ب ب�����ري����ل، ع���ل���ى ����ش���رورة 
ال�شلبية  ال�����ت�����اأث�����ريات  اح�����ت������اء 

للت�شعيد يف �شرق املت��شط.
�شي�ا�شل  االحت�����اد  اأن  اأك����د  ك��م��ا 
االأ�شلحة  ت����ري���د  ح��ظ��ر  م��راق��ب��ة 
م�شدرها،  ك���ان  مهما  ليبيا  اإىل 
تدعم  التي  تركيا  اإىل  اإ���ش��ارة  )يف 
ف�������ش���ائ���ل ح����ك�����م����ة ال�������ف������اق يف 

طرابل�ش �شد اجلي�ش الليبي(

رف�ص ن�صاطات تركيا
االأع���ل���ى  امل���م���ث���ل  ق�����ال  ذل������ك،  اإىل 
االأيام  زار خ��لل  ال���ذي  ب��االحت��اد 
واأثينا  نيق��شيا  من  كل  املا�شية 
واأنقرة يف حماولة لتقييم اإمكانية 

االأوروبي  ال��ربمل��ان  نقا�شات  وتعد 
متهيدا  االأول  اأم�����������ش  ����ش���ب���اح 
ي�م  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  مل��ب��اح��ث��ات 
�شيبحث�ن  ح��ي��ث  امل��ق��ب��ل  االث��ن��ني 
اأزم�����ة ال���ع���لق���ات م���ع ت��رك��ي��ا من 

خمتلف ج�انبها.

ح��ل اخل��لف��ات القائمة ب��ني تلك 
الدبل�ما�شية،  بال��شائل  البلدان 
االأوروب�����ي ال يعرتف  االحت����اد  اإن 
بجمه�رية �شمال قرب�ش ويرف�ش 

ن�شاطات تركيا يف مياه قرب�ش
مانفريد  اع���ت���ربت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
ال�شعب  رئي�شة كتلة حزب  ف�بري، 
الربملان  كتلة يف  اأك��رب  االأوروب����ي، 
االأوروب��ي اأن االحتاد لي�ش �شاذجا 
ومي��ت��ل��ك اأوراق��������ا ل��ل�����ش��غ��ط على 

تركيا.
اأكرث  اأن تركيا تبتعد  اأ�شافت  كما 

فاأكرث عن القيم االأوروبية

دور تركيا �ل�صلبي
اج��ت��م��اع عقده  ذل���ك، �شمن  اأت���ى 
ملناق�شة  ب��روك�����ش��ي��ل  يف  ال���ربمل���ان 
امل��ت������ش��ط ودور  ���ش��رق  ال��ت���ت��ر يف 
حيث  املنطقة،  يف  ال�شلبي  تركيا 
اإىل  ع��دة  �شيا�شية  اأط���راف  ت��دع��� 
من  الرتكي  الت��شع  نزعات  جلم 
اقت�شادية  عق�بات  فر�ش  خ��لل 
اأن���ق���رة ب�ج�ب  ال��ق��ي��ادة يف  ت��ق��ن��ع 
القان�نية  غ��ري  ن�شاطاتها  وق���ف 
وو������ش�����ع حد  ق����رب�����ش  م����ي����اه  يف 

للتهديدات �شد الي�نان.

وايطاليا  وامل��ان��ي��ا  فرن�شا  وت��ت��ف��ق 
الهدوء  ا���ش��ت��غ��لل  اأه��م��ي��ة  ح�����ل 
اجلفرة  ���ش��رت  جبهة  يف  الن�شبي 
قد  التي  الهدنة  تثبيت  اأج��ل  من 
اأ�شا�شا للع�دة اإىل مباحثات  تك�ن 
5 زائد 5 ب�شاأن وقف اإطلق النار 

ون�����ظ�����م ال����ن����ق����ا�����ش ب����ط����ل����ب من 
جمم�عة حزب ال�شعب االأوروبي، 
قبل  ال��دع���ات من  ت�شاعد  و�شط 
اإقفال  اإىل  اأوروب���ي���ة  ق��ي��ادات  ع��دة 
لع�ش�ية  ت���رك���ي���ا  ت���ر����ش���ح  م���ل���ف 
االحتاد الأنها ابتعدت اأكرث فاأكرث 

عن القيم االأوروبية
تعتقد  ليبيا،  يف  ال��ن��زاع  ���ش��اأن  ويف 
التدخلت  اأن  االحت�����اد  اأو����ش���اط 
الليبية  االأزم��������ة  يف  اخل���ارج���ي���ة 
ومنعت  ت��اأج��ي��ج��ه��ا  يف  ���ش��اه��م��ت 

تنفيذ خمرجات م�ؤمتر برلني.

جبلية  منطقة  ���ش��م��ن  ك��ف��رزب��د، 
بني  احل���دود  فيها  تتداخل  وع��رة 
معّقد،  ب�����ش��ك��ل  و����ش����ري���ا  ل���ب���ن���ان 
وت��ت���ّزع ق���اع��ده��ا ب��ني م���اق��ع يف 
ال��ب��ق��اع��ني االأو����ش���ط وال��غ��رب��ي يف 
مناطق ق��شايا وعني البي�شا ودير 
ح�شم�ش  ووادي  واملعي�شرة  زن���ن 
ول��شي وجبيلة وال�شلطان يعق�ب 
وال��ف��اع���ر. واأو����ش���ح ح��م��اده “اأن 
النبي  بلدة  ج��رود  يف  جنتا  معرب 
ق��شايا  منطقة  ع��ن  يبعد  �شيت 
ال��ش�ل  اأم���ا  ك��ي��ل���م��رت،   9 ن��ح��� 
اإل���ي���ه م���ن ال���داخ���ل ال�����ش���ري فل 
كيل�مرت،   3 ل��ق��راب��ة  اإال  ي��ح��ت��اج 
قاعدة  املنطقة  تلك  اأن  ي���ؤك��د  م��ا 
اهلل”  ل�”حزب  ت��اب��ع��ة  ع�����ش��ك��ري��ة 
اآليات ع�شكرية ثقيلة  ي�جد فيها 
ال���دب���اب���ات وم���راك���ز تدريب  م��ث��ل 
للمقاتلني«. كما اأكد “اأن مع�شكر 
حتتية  ب���ن���ي���ة  مب���ث���اب���ة  ق��������ش���اي���ا 
لتخزين  اهلل  ح���زب  ي�شتخدمها 
الع�شكرية  وامل���ع���دات  ال�����ش���اري��خ 

الثقيلة واإي�اء املقاتلني«.

طريق طهر�ن-بريوت
طريق  “اأن  اإىل  ل��ف��ت  ذل����ك،  اإىل 
واأ�شار  �شبق  التي  ب��ريوت  طهران 
اإل��ي��ه��ا امل��ب��ع���ث االأم��ريك��ي للملف 
ال�ش�ري جيم�ش جيفري متّر عرب 
امليدانية  الع�شكرية  امل��ع��اب��ر  ه��ذه 
ربطاً  اهلل”  ل�”حزب  ال���ت���اب���ع���ة 
�شهد منذ  الذي  الب�كمال  مبعرب 
اأ�شب�عني عملية ع�شكرية نّفذتها 
طرد  ومت  اإي���ران���ي���ة  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
ال�����ش���ري، كذلك  ح���اج��ز اجلي�ش 
الرو�شية  ل��ل��ق���ات  ح��رك��ة  �ُشّجلت 
وح�شل  املنطقة  اإىل  دخلت  التي 
املدع�مة  امليلي�شيات  بني  ا�شتباك 
من  امل��دع���م��ة  وامليلي�شيات  منها 
اجّت���اه  “اأن  اإي�������ران«. ك��م��ا اع��ت��رب 
احلك�مة اللبنانية بالت�ّجه �شرقاً 
ك��م��ا دع��اه��ا اأم����ني ع���ام ح���زب اهلل 
ح�شن ن�شراهلل منذ اأ�شابيع �شيتّم 
والكلم  ال��ب���ك��م��ال،  م��ع��رب  ع���رب 
للبنان  النفط  العراق  تزويد  عن 
ع��رب معرب  �شيتّم  ال��غ��ذاء  م��ق��اب��ل 
الب�كمال«. يف اخلتام، مل ي�شتبعد 
هذه  تك�ن  “اأن  املتقاعد  العميد 
اهلل”  ل�”حزب  الع�شكرية  املعابر 
دائ�����رة  يف  ت���ك����ن  الأن  ���ح���ة  م���ر����شّ
عندما  االأم����ريك����ي  اال����ش���ت���ه���داف 
تنفيذ  من  االأخ���رية  املرحلة  نبلغ 

قان�ن قي�شر«.

�لتهريب عرب �حلدود �ل�صمالية مع �صوريا �أمر �صعب

بالتف�سيل.. معابر حزب اهلل الع�سكرية وطريق طهران-بريوت

الحتاد الأوروبي: تركيا تبتعد كثريا عن قيمنا

•• عوا�صم-وكاالت

اغتيال  ج��رمي��ة  م��ن  املق�ش�د  يكن  مل 
التخل�ش  بغداد  و�شط  الها�شمي  ه�شام 

من �ش�ت كاتب وطني حر بل و�شع احلك�مة العراقية التي يتزعمها 
الأول مرة رجل ال يحظى بدعم اإيران. وح�شب �شحف عربية �شادرة 
الكاظمي  حلك�مة  �شرعية  مب�ته  الها�شمي  وه��ب  اخلمي�ش،  اأم�����ش 
امليلي�شيات، و�شبط ال�شلح،  �شت�شتعملها يف فر�ش هيبة الدولة على 

يف نتيجة معاك�شة ملا خطط له من اأمر باجلرمية ومن نفذها.
فاروق  ق��ال  اللندنية  “العرب”  �شحيفة  يف    .. وفو�صى  �نفات 
اإن القب�ش على قتلة الها�شمي وتقدميهم للمحاكمة �شتك�ن  ي��شف 
ال�شيا�شي  االغتيال  ظاهرة  و�شتنهي  ال�شحيحة،  الطريق  يف  خط�ة 

االأوىل مبا�شرة اأو عرب الف�شائل التابعة له عراقياً، قد يك�ن من اأكرث 
االأطراف ت�شرراً من هذا االغتيال، وحتى اأكرث من الكاظمي نف�شه.

 الأن طهران �شتك�ن يف م�قف ال حت�شد عليه يف تعاملها مع ال�شاحة 
العراقية وحك�مة الكاظمي، اإذا ا�شتطاع االأخري ت�ظيف هذا االغتيال 
يف ال�شياق الذي يخدم م�شالح الدولة العراقية وم�ؤ�ش�شاتها بخا�شة 

الع�شكرية واالأمنية«.
طائفية .. ويف �شحيفة “ال�شرق االأو�شط” قال �شالح القلب، اإن 
مهمة رئي�ش ال�زراء العراقي م�شطفى الكاظمي يف غاية ال�شع�بة، 
فهذه املجم�عات الطائفية التي باتت جتتاح العراق بالط�ل والعر�ش 

و�شت�قف االبتزاز ال�شيا�شي، و�شتعري امليلي�شيات، وترفع عنها غطاء 
حا�شمة  م�اجهة  ي�شهد  ال��ع��راق  اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت  ال�شرعية. 
بني حك�مة ترغب يف ا�شتعادة املبادرة لبناء الدولة وبني ق�ى كانت 
بالعراقيني  الفتك  اأمعنت يف  التي  الف��شى،  تزال م�شتفيدة من  وال 

و�شرقتهم.
نازلة �الغتيال .. يف م�قع “اندبندنت عربية” قال ح�شن فح�ش 
“ال �شك اأن اغتيال الها�شمي اأ�شاب امل�شروع الذي يحمله رئي�ش ال�زراء 
م�شطفى الكاظمي وحمله اإىل م�قع القائد العام للق�ات امل�شلحة يف 
مقتل” ولكن “الطرف االإيراين الذي ت�جهت نح�ه اأ�شابع االتهام 

اإننْ مل يكن  االن��ت�����ش��ار،  م��ن  تتمكن  ق��د 
قبل  �شيعتهم  العراقيني،  اإ�شناد من  له 
من  واأي�شاً  االأمريكيني،  ومن  �شنتهم، 
املعنية،  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  ب��ع�����ش  ق��ب��ل 
فه����ذا الب��لد ب��شعه احلايل قد ينتهي اإىل االنهيار، اإذا مل يتم اإخراج 
اإيران وكل هذه التنظيمات االإيرانية منه، واإن مل يتخل�ش من هذه 

االآفة الطائفية التي جاء بها االإيراني�ن اإليه.
ال�شع�دية،  “عكاظ”  ق��ال  اأع��م��دة  �شحيفة  وعلى  �غتيال وطن..  
قال طارق احلميدي، اإن “اغتيال الها�شمي مل يكن جرمية �شخ�شية، 
بل حماولة اغتيال وطن كامل، حماولة اغتيال العراق الذي يحاول 
اإ�شلمياً  وال  حزبياً،  ال  ع��راق  �شيادة.  ذات  دول��ة  ليك�ن  اال�شتقلل، 

م�شي�شاً، وال تابعاً الإيران، اأو غريها«.

ال�سني تدين قرار اأ�سرتاليا ب�ساأن 
تاأ�سريات م�اطني ه�نغ ك�نغ 

 •• �صيدين-اأ ف ب

اأ�شرتاليا ب�شاأن تقدمي ملذ اآمن الآالف  اأعلنته  دانت ال�شني القرار الذي 
ا�شرتداد  اتفاق  وتعليق  اأرا�شيها  على  املقيمني  ك�نغ  ه�نغ  م�اطني  من 

امللحقني مع املنطقة، معتربة اأنه “تدخل كبري” يف �ش�ؤونها.
“ال�شني  اإن  بيان  يف  كانبريا  يف  ال�شينية  ال�شفارة  با�شم  متحدث  وق��ال 
التي  واالإج����راءات  لها  اأ�شا�ش  ال  التي  االتهامات  ب�شدة  وتعار�ش  ت�شتنكر 

اأعلنتها احلك�مة االأ�شرتالية ب�شاأن ه�نغ ك�نغ«.
وياأتي رد الفعل ال�شيني بعد �شاعات على اإعلن ا�شرتاليا تقدمي حمايتها 
االأمن  قان�ن  على  فعل  رد  يف  اأرا�شيها  على  املقيمني  ك�نغ  ه�نغ  مل�اطني 
الربيطانية  امل�شتعمرة  على  فر�شه  بكني  ت��ري��د  ال���ذي  اجل��دي��د  ال��ق���م��ي 
اأعلن  ال��ذي  م�ري�ش�ن  �شك�ت  اال�شرتايل  ال���زراء  رئي�ش  ويريد  ال�شابقة. 
اإقامة  وب��لده، منح  ك�نغ  امللحقني بني ه�نغ  ت�شليم  تبادل  اتفاق  تعليق 

دائمة مل�اطني ه�نغ ك�نغ يف البلد، ما �شيثري بالتاأكيد غ�شب بكني.
واأعلن م�ري�ش�ن اأن بلده مددت اأم�ش اخلمي�ش وخلم�ش �شن�ات �شلحيات 
التاأ�شريات املمن�حة لنح� ع�شرة اآالف �شخ�ش من ه�نغ ك�نغ يعي�ش�ن على 

اأرا�شيها.
اإقامة م�قتة، ف�شتمدد  تاأ�شرية  “اإذا كنت متلك  اإىل ه���ؤالء  وقال مت�جها 
اإمكانية  م��ع  اخلمي�ش   اأم�����ش  م��ن  اع��ت��ب��ارا  �شن�ات  خلم�ش  التاأ�شرية  ه��ذه 

احل�ش�ل على اإقامة دائمة بعد هذه الفرتة«.
اأن م�اطني ه�نغ ك�نغ املقيمني يف ا�شرتاليا مب�جب تاأ�شريات  اأعلن  كما 

طلب اأو عمل ميكنهم احل�ش�ل على ت�شاريح اإقامة دائمة.
واأو�شح رئي�ش ال���زراء اال�شرتايل اأن هذه االإج��راءات اتخذت الأن القان�ن 
اأن  م��شحا  الظروف”،  يف  اأ�شا�شيا  تغيريا  “ي�شكل  الق�مي  االأم��ن  ح���ل 

�شلطات بكني وه�نغ ك�نغ اأبلغتا بخطط بكانبريا.

�سحف عربية: اغتيال الها�سمي وولدة العراق اجلديد
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عربي ودويل

حتاول خدمات االإنقاذ واجلن�د يف اليابان ال��ش�ل اإىل اآالف املنازل 
املنك�بة بالفي�شانات املدمرة واالنزالقات االأر�شية التي اأودت بحياة 

60 �شخ�شا على االأقل وت�شببت باأ�شرار كبرية منذ ال�شبت املا�شي.
�شباح  ال��ط���ارئ  ح��االت  عن  امل�ش�ؤولة  اليابانية  ال�كالة  واأو�شحت 
اأم�ش اخلمي�ش اإن اأكرث من ثلثة اآالف منزل عزلت عن العامل اإما 
ب�شبب ارتفاع من�ش�ب مياه البحر اأو االنهيارات االأر�شية التي دمرت 
الطرق. ويقع معظمها يف منطقة ك�مام�ت� يف جن�ب غرب االأرخبيل 
حيث كان من املت�قع هط�ل مزيد من االأمطار. ومنذ �شباح ال�شبت، 
ت�شاقطت يف مناطق �شا�شعة من كي��ش� اجلزيرة الكبرية ال�اقعة يف 
وح�ادث  في�شانات  اإىل  اأدت  غزيرة  اأمطار  االأرخبيل،  غ��رب  جن�ب 
اليابانية  اجل�ية  االأر���ش��اد  وكالة  وقالت  مميتة.  اأر�شية  انهيارات 
اإنه من املت�قع اأن ت�شتمر االأمطار الغزيرة “حتى االأحد يف مناطق 
يف م�اجهة  تاأهب ق�ش�ى”  “حالة  اإىل  داعية  البلد”  وا�شعة من 

اأخطار الفي�شانات واالنهيارات االأر�شية.
واأ�شدرت ثاين اأعلى م�شت�ى من تدابري االإجلء الأكرث من 450 
مب�جب  ملزمة  لي�شت  “االأوامر”  ه��ذه  ذل��ك،  وم��ع  �شخ�ش.  األ��ف 
�ش�غا  ي��شيهيدي  احلك�مة  با�شم  الناطق  واأك��د  الياباين.  القان�ن 
�شجلت  الفائت،  االأ�شب�ع  نهاية  منذ  �شخ�شا   58 م�شرع  اخلمي�ش 
ب�شكل رئي�شي يف جزيرة كي��ش� )جن�ب غرب( م�شريا اإىل اأن اأربعة 
اآخرين يعان�ن من “�شكتة دماغية قلبية” وه� م�شطلح ي�شتخدم 

يف اليابان قبل تاأكيد وفاة من قبل طبيب �شرعي.

اأعلن التلفزي�ن الر�شمي امل�ريتاين اأّن احلك�مة �شتلغي اعتباراً من  
اآذار/مار�ش للحّد  ال�شاري منذ  الليلي  التجّ�ل  الي�م اجلمعة حظر 
من تف�ّشي فريو�ش ك�رونا امل�شتجّد و�شت�شمح كذلك بالتنّقل جمّدداً 

بني واليات البلد ال�13.
التي فر�شت  االإغ��لق  تدابري  ق��رار تخفيف  اأّن  التلفزي�ن  واأو���ش��ح 
للحّد من تف�ّشي وباء ك�فيد-19 ي�شمل اأي�شاً اإعادة ال�شماح بت�شيري 

الرحلت اجل�ية الداخلية.
تف�ّشي  ملنع  املغلقة  والبحرية  الربية واجل�ية  احل��دود  ف��اإّن  باملقابل 
ال�باء �شتبقى على حالها، كما اأّن و�شع الكمامة يف االأماكن العامة 

�شيظل اإلزامياً والتجّمعات �شتظّل حمظ�رة.
�شخ�شاً   5087 اإ���ش��اب��ة  اأم�����ش  لغاية  ر�شمياً  م�ريتانيا  واأح�����ش��ت 

بالفريو�ش، ت�يف منهم 139.
 

امل�اطنني  دفع  اإىل  االأفغاين  التلفزي�ين  “عدالة”  برنامج  ي�شعى 
وحمامني  ال�شرطة  اإ�شراك  خلل  من  الق�شائي  بنظامهم  لل�ث�ق 
يف  �شجلت  لق�شايا  املختلفة  اجل�انب  عر�ش  يف  ومتهمني  و�شحايا 

الفرتة االأخرية.
وه� م�شت�حى من برنامج “ادخل�ا املتهم” الفرن�شي ويتبع احلبكة 
نف�شها فبعد مقدمة قامتة وم�ش�قة تدخل مقدمة الربنامج الذي 
وم�شرح جرائم  �ش�ر �شحايا  بعد عر�ش  االأن���ار  اإطفاء  مع  يختتم 

واأ�شلحة...
ويق�ل عارف اأحمدي املدير العام جلمعية “اواز” التي تنتج برنامج 
املتهم+”  +اأدخ��ل���ا  برنامج  من  الفكرة  ا�شت�حينا  “لقد  “عدالة”، 
كاب�ل.  يف  له  اجنبي  �شديق  عند  الفرن�شي  الربنامج  �شاهد  بعدما 
وي��شح “اكتفينا قط باإنارة اأق�ى بع�ش ال�شيء على بلت� الت�ش�ير 

الأننا اأردنا ان نظهر اأن العدالة ب�شيطة و�شفافة«.
ال يتناول “عدالة” فقط اجلرائم الكربى يف اأفغان�شتان التي ت�شهد 
بل  كثرية،  القتل  عمليات  وحيث  عق�د،  اأرب��ع��ة  منذ  م�شتمرة  حربا 
اأعمال  مثل  وا�شعة  اإعلمية  بتغطية  بق�شايا ال حتظى  اأي�شا  يهتم 
العنف �شد املراأة وق�شايا ف�شاد تعر�ش ب�شكل وا�شح بهدف التثقيف. 
وي�شت�شهد الربنامج بن�ش��ش ق�انني لكنه ي�ردها بطريقة وا�شحة 
لكي يفهم امل�شاهدون فح�اها. يف حلقة مكر�شة الغت�شاب امراأة �شابة 
دليل خمتلفا   11“ اإىل  ي�شري حمقق  ال��ب��لد،  و�شط  باميان يف  يف 
وراء  ال�شبب  عامة  ت�شرح مدعية  االثنني يف حني  املعتدين  يدين” 

طلب اإنزال “العق�بة الق�ش�ى” فيهما اأي ثماين �شن�ات.
ب�ج�د  ن��ددا  اللذين  الرجلني  على  حكم  اال�شتئناف  حمكمة  واأم��ام 

بال�شجن �شت �شن�ات و�شنة واحدة. “عملية مدبرة”، 

عوا�صم

طوكيو

نواك�سوط

كابول

�سد النه�سة ي�سعل م�اقع الت�ا�سل الجتماعي  

مقتل 20 مدنيًا يف جمزرة �سمال الك�نغ� 

•• القاهرة-اأ ف ب

يف م����ازاة امل��ف��او���ش��ات اجل��اري��ة ح�ل 
القاهرة  ب��ني  االإث��ي���ب��ي  النه�شة  �شد 
ت�شتعل  اأب����اب����ا،  واأدي���������ش  واخل����رط�����م 
االجتماعي  ال����ت�����ا�����ش����ل  م���ن�������ش���ات 
بحملت متبادلة بني م�اطني الدول 
ال��ث��لث ال��ذي��ن ي��داف��ع ك��ل منهم عن 

م�قف بلده يف الق�شية.
التداول  مّت  الفائتة،  االأ�شابيع  خلل 
على �شبكات الت�ا�شل مبقطع فيدي� 
من  ت�شخر  اإثي�بية  فتاة  فيه  تظهر 
وحتمل  للمياه.  وحاجتهم  امل�شريني 
الفتاة وعاء مليئا باملاء واأمامها ك�بان 
بل�شتيكي،  واالآخ��ر  زجاجي  اأحدهما 
فت�شف االأول ب�”ال�ش�دان.. حبايبي.. 
وعائها  م��ن  ومت��ل���ؤه  ك��ل حبي لك”، 
ب��امل��اء، ث��م مت��لأ بع�ش امل��اء يف الك�ب 
لي�شت  م�شري..  “هذا  قائلة  الثاين 
بعد  تق�م  اأنها  اإال  حرام”،  م�شكلة.. 
ذل���ك ب���اإف���راغ امل���اء م��ن��ه ق��ائ��ل��ة “هذه 

مياهي.. على كيفي«.
واأثار هذا املقطع غ�شب العديد من 
الفتاة  ع��ل��ى  رّدوا  ال��ذي��ن  امل�����ش��ري��ني 

االإثي�بية مبقاطع م�شابهة.
قلعة  عليها  من�شدة  واأمامها  م�شرية  فتاة  تظهر  املقاطع،  ه��ذه  اأح��د  ويف 
القلعة  وق��رب  االإثي�بي.  العلم  عليها  يرتفع  االأطفال  مكعبات  من  مبنية 
القلعة بيدها وتهدمها ثم جتل�ش لت�شرب  الفتاة  املياه. وت�شرب  ك�ب من 

املاء.
على  دوالر  م��ل��ي��ارات  �شتة  بتكلفة  ال�����ش��ّد  ب��ن��اء   2011 يف  اإث��ي���ب��ي��ا  وب����داأت 
اأكرب �شّد كهرومائي يف  اأن ي�شبح  النيل االأزرق، ويت�ّقع عند االنتهاء منه 

اإفريقيا.
واإثي�بيا ح�ل  وال�ش�دان  املفاو�شات بني م�شر  تتعرّث  التاريخ،  ومنذ ذلك 
بينهم،  اّتفاق يف ما  اإىل  ل  الت��شّ الثلث يف  ال��دول  ال�شد. وف�شل م�ش�ؤول� 
اآلّية ملء وت�شغيل خزان ال�شّد ب�شكل ال ي�شّر بح�ش�ش دول  ال �شّيما على 

امل�شب من املياه.
واأعلنت وزارة الري وامل�ارد املائية ال�ش�دانية اجلمعة ع�دة الدول الثلث 

اإىل طاولة املفاو�شات ب��شاطة من االحتاد االإفريقي.
على م�قع ت�يرت، وبعد كل ج�لة مفاو�شات، حتتدم التعليقات والتغريدات 
ب���ني امل�����ش��ت��خ��دم��ني م���ن ال�����دول ال���ث���لث، وي�����ش��ك��ل خ��ا���ش ب���ني امل�شريني 
واالإثي�بيني حتت و�ش�م خمتلفة بينها مثل “#حق�ق_م�شر_النيلية” 

من اجلانب امل�شري و”#املأ_ال�شد” من اجلانب االإثي�بي.
وي�شارك فن الكاريكات�ر يف احلملت املتبادلة. وبرزت يف هذا االإطار ر�ش�م 

للفنان ال�ش�داين عمر دفع اهلل اأثارت جدال وا�شعا على من�شات الت�ا�شل.

من  االأول  يف  “في�شب�ك”  م�قع  على  �شفحته  على  من�ش�ر  اآخرها  وك��ان 
نهايته  النيل على �شكل جمرى مائي يف  مت�ز/ي�لي� ه� عبارة عن كلمة 
���ش��ن��ب���ر، وق���د ُخ��ن��ق عنقه ب�����ش��دادة ك��ت��ب عليها ���ش��ّد ال��ن��ه�����ش��ة. وي��ب��دو يف 
اإبريق  امل��اء يف  وه��� مي��لأ  اأحمد  اآب��ي  االإثي�بي  ال����زراء  رئي�ش  الكاريكات�ر 
امل�شري  للرئي�ش  كبري  وغال�ن  حمدوك  اهلل  عبد  ال�ش�دان  وزراء  لرئي�ش 

عبد الفتاح ال�شي�شي.
احلك�مية  الي��شف”  “روز  ب�شحيفة  امل�شري  الكاريكات�ر  ر�شام  ويق�ل 
احلرب  من  اأ�شيل  “جزء  الكاريكات�ر  ف��ّن  اإن  بر�ش  لفران�ش  دي��اب  اأحمد 
واخلطاب  والقتالية  الع�شكرية  القدرات  ا�شتعرا�ش  جانب  اىل  النف�شية. 

االإعلمي الفّعال، تاأتي الفن�ن ل�شحن معن�يات ال�شع�ب«.
وكان دياب ر�شم كاريكات�را عنيفا عن اأزمة ال�شد، �شّ�ر فيها جنديا م�شريا 
�شخما يحمل �شلحه على ظهره وي�شع ذراعه على كتف م�اطن اإثي�بي 

وخلفهما �شد النه�شة.
“يا حمار،  امل�شرية  بالعامية  االإثي�بي  للم�اطن  امل�شري  ويق�ل اجلندي 
افهم انا عايز م�شلحتك.. انت م�شمعت�ش عن حاجة ا�شمها خط بارليف”، 
يف اإ�شارة اإىل ال�شاتر الرتابي الذي بنته ا�شرائيل على ط�ل ال�شاحل ال�شرقي 

لقناة ال�ش�ي�ش ودمره اجلي�ش امل�شري يف حرب 1973.
اأع�شاء جمل�ش  واأع��رب  امل�شاألة.  ملناق�شة  االأم��ن  اإىل جمل�ش  وجل��اأت م�شر 
للجه�د  املا�شي عن دعمهم  ال�شهر  نهاية  ال��دويل يف جل�شة عقدت  االأم��ن 

التي يبذلها االحتاد االإفريقي حلّل االأزمة.

وان�شم بع�ش امل�شاهري اإىل احلملت 
على م�اقع الت�ا�شل االجتماعي.

فكتب املعار�ش االإثي�بي البارز ج�ار 
حممد على ت�يرت يف حزيران/ي�ني� 
باالنكليزية “على م�شر وداعميها اأن 
يعلم�ا اأن اإثي�بيا �شتبداأ يف ملء �شد 
كان  �ش�اء  مت�ز/ي�لي�،  يف  النه�شة 

هناك اتفاق اأو ال«.
اتفاق  اإىل  الت��شل  “اإذا مت  واأ���ش��اف 
اإذا ال،  ع��ظ��ي��م.  ق��ب��ل مت����ز/ي����ل���ي����، 
ملء  مع  التفاو�ش  ي�شتمر  اأن  يجب 
رهينة  ي���ك����ن  اأن  مي��ك��ن  ال  ال�������ش���د. 

ملطالب غري معق�لة«.
وك���ت���ب امل���ل���ي���اردي���ر امل�������ش���ري جنيب 
“ت�يرت”  على  جهته  من  �شاوير�ش 
الأي  اأب����ًدا  ن�شمح  “لن  باالنكليزية، 
تت��شل  مل  اإذا  جت���ع��ن��ا،  اأن  دول����ة 
ال�شعب  فنحن  املنطق،  اإىل  اإثي�بيا 
يدع�  م����ن  اأول  ���ش��ن��ك���ن  امل�������ش���ري 

للحرب«.
وي��ق���ل م�����ش���ؤول االت�����ش��ال والتنمية 
االجتماعية باملكتب الفني االإقليمي 
النيل )ان��رتو( مبنظمة  لدول �شرق 
ح��������ش ال��ن��ي��ل وب���ال���ي���م ف���ي���ك���اد، اإن 
“ت�شتهدف  ال��ت��ف��اع��لت  ه���ذه  م��ث��ل 
امل�شتخدمني ال�شاذجني الذين يكّررون وين�شرون معل�مات خطاأ ما ي�ؤدي 
اإىل �ش�ء الفهم«. وي�شيف الربوف�ش�ر االإثي�بي ل�كالة فران�ش بر�ش عرب 
الت�ا�شل  و�شائل  من�شات  يف  “االأ�شخا�ش  املتحدة  ال���الي��ات  من  الهاتف 
نظريات  ن�شر  ال�شهل  م��ن  ل��ذل��ك  للم�شاءلة،  خا�شعني  غ��ري  االجتماعي 

امل�ؤامرة«.
الرئي�ش  اأن  ع��ن  امل�شريني  بع�ش  ت��داول��ه  م��ا  ال�شائعات  ه��ذه  اأب���رز  ول��ع��ل 
امل�شري الراحل اأن�ر ال�شادات قام �شرا ب�شرب �شد النه�شة عندما حاولت 
اإثي�بيا بناءه الأول مرة يف الثمانينات، وه� اأمر مل يرد يف اأي وثيقة ر�شمية 

اأو ي�ؤكده اأي م�ش�ؤول.
ويرى الربملاين امل�شري حممد ف�ؤاد اأن النقا�شات عرب م�اقع الت�ا�شل بني 

�شع�ب الدول الثلث قد “ت�شاعد على ك�شر اجلم�د بني اأطراف االأزمة«.
�شاخرة  تعليقات م�شّ�رة  حت�ي  “في�شب�ك”  وي�شرب مثل ب�شفحة على 

ح�ل ق�شية �شّد النه�شة ين�شرها م�شري�ن واإثي�بي�ن.
�شيء،  اأي  اىل  ن�شل  مل  لكن  �شن�ات،  ع�شر  منذ  نتفاو�ش  “نحن  وي�شيف 

فلعل مناق�شات واآراء م�اقع الت�ا�شل حت�ّشن امل�شار«.
ويق�ل فيكاد من جهته “هذه املن�شات ق�ية. عند ا�شتخدامها ب�شكل مبتكر 

وحكيم ميكنها امل�شاعدة يف نزع فتيل الت�ترات«.
وي�شيف “اإذا مت ا�شتخدام و�شائل الت�ا�شل االجتماعي ب�شكل بناء، ميكنها 

بناء ج�ش�ر عرب االنق�شامات«.

•• كين�صا�صا-اأ ف ب

اإقليم  يف  20 مدنياً  قتل ح���ايل 
اإيت�ري يف �شمال �شرق جمه�رية 
ال���ك����ن���غ���� ال����دمي�����ق����راط����ي����ة يف 
جمزرة جديدة ت�شاف اإىل �شل�شلة 
جمازر ح�شدت مئات املدنيني يف 
ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة امل�����ش��ط��رب��ة وقال 
م�ش�ؤول�ن اأممي�ن اإّنها قد ترقى 
االن�شانية  ���ش��د  “جرائم  اإىل 

وجرائم حرب«.
اأم�ش االأول  ووقعت املجزرة فجر 
ديج�غ�،  م��ن��ط��ق��ة  يف  االأرب����ع����اء 
�شمال مدينة  العنف  اأعمال  ب�ؤرة 

بح�شب  االإق��ل��ي��م،  عا�شمة  ب�نيا 
م��ا اأع��ل��ن ل���ك��ال��ة ف��ران�����ش بر�ش 

م�ش�ؤول حمّلي.
انعدام  اإىل  “بالنظر  واأ�����ش����اف 
ننتظر  ف��اإّن��ن��ا  املنطقة  يف  االأم����ن 
ع����دة ال��ف��ري��ق امل���ج���د ح��ال��ي��اً يف 
امليدان لكي نح�شل على تفا�شيل 
اأّن  اإىل  القتلى”، م�شرياً  ح�شيلة 
احل�شيلة امل�ؤقتة هي ح�اىل 20 

قتيًل.
اأّن منّفذي املجزرة  واأّكد امل�ش�ؤول 
“تعاونية  م����ن  م�����ش��ّل��ح���ن  ه����م 
)ك����دي���ك����(،  الك�نغ�”  ت��ن��م��ي��ة 
غالبية  بارتكاب  املّتهمة  امليلي�شيا 

املجازر التي �شهدتها املنطقة.
امليلي�شيا  ه���ذه  عنا�شر  وينتمي 
ليندو  اإت��ن��ي��ة  اإىل  رئي�شي  ب�شكل 
اأفرادها من  يعتا�ش غالبية  التي 

الزراعة..
اأف���راد  م��ع  م����راراً  ا�شتبك�ا  وق���د   
من اإتنية هيما التي يعمل الق�شم 
التجارة  اأب��ن��ائ��ه��ا يف  م��ن  االأك����رب 

وتربية امل�ا�شي.
لدى  ال�شامية  امل��ف��ّ����ش��ة  وك��ان��ت 
االإن�شان  حل��ق���ق  امل��ت��ح��دة  االأمم 
نهاية  يف  ق��ال��ت  با�شليه  مي�شيل 
كان�ن الثاين/يناير يف ختام زيارة 
اإىل ب�نيا اإن بع�ش الهجمات التي 
الغنية  املنطقة  ه��ذه  يف  ح�شلت 
اإىل  “قد ترقى  بالذهب والنفط 
وجرائم  االن�شانية  �شد  ج��رائ��م 

حرب«.
ح�����اىل  اأّن  ب���ي���ان  يف  واأ�����ش����اف����ت 
1300 مدين قتل�ا يف النزاعات 
اأنحاء  العنف يف خمتلف  واأعمال 
جمه�رية الك�نغ� الدمي�قراطية 
نزح  فيما  اأ���ش��ه��ر،  ثمانية  خ���لل 
�شخ�ش  ملي�ن  ن�شف  م��ن  اأك���رث 

من منازلهم.

اأّن  امل�������ش����ؤول���ة االأمم���ي���ة  واأّك�������دت 
جمم�عات م�شّلحة نّفذت جمازر 
الق�ات  ارت��ك��ب��ت  فيما  وف��ظ��ائ��ع، 
خطرية  ان���ت���ه���اك���ات  احل���ك����م���ي���ة 

اأي�شاً.
ي�مها  با�شليه  اأعربت  بيانها  ويف 
“ازدياد  اإزاء  ����ش���دم���ت���ه���ا  ع����ن 
الهجمات ال�ح�شية �شد مدنيني 
جمم�عات  ق���ب���ل  م����ن  اأب������ري������اء 
اجلي�ش  ف����ع����ل  ورد  م�������ش���ّل���ح���ة 
ارتكبت  ال��ت��ي  االأم��ن��ي��ة  وال���ق����ات 
ان��ت��ه��اك��ات خ��ط��رية ت�شمل  اأي�����ش��اً 

القتل والعنف اجلن�شي«.
اأعمال  اأن  املتحدة  االأمم  واأك���دت 
امل��رت��ك��ب��ة م��ن جمم�عات  ال��ع��ن��ف 
“تفاقمت  امل��ن��ط��ق��ة  يف  م�����ش��ّل��ح��ة 
اإىل  م�شرية  اأكرث”،  ب�شكل م��رّوع 
اأعمال عنف جن�شي وقطع روؤو�ش 

والتمثيل بجثث القتلى.
و2003   1999 العامني  وبني 
من  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ب����ني  ن������زاع  دار 
اإتنيتي ليندو وهيما، اأذكت نريانه 
�شحّيته  وراح  امل���ج���اورة،  اأوغ��ن��دا 

ع�شرات اآالف القتلى.
 ومل يت�قف النزاع اإال بعد تدّخل 
اآرمت��ي�����ش االأوروب���ي���ة بقيادة  ق���ة 
 2017 ن���ه���اي���ة  ويف  ف���رن�������ش���ا.  
ا���ش�����������������������ت��ع��رت ن����ريان ال���ن���زاع بني 
الطرفني جمّدداً، لدواف�����ع غي����ر 

يك�ن  اأن  دون  و  ك��ث��رياً  وا���ش��ح��ة 
الأوغندا هذه املرة اأي دور فيه. 

فاإّن  املا�شية  للمرة  خ��لف��اً  لكن 
ميلي�شيات  ت�شّكل  مل  هيما  اإتنية 

اعتمدت  ب��ل  نف�شها  ع��ن  ل��ل��دف��اع 
حلمايتها،  ال��دول��ة  اأج��ه��زة  ع��ل��ى 
وه� ما ل���م تق���م به هذه االأجهزة 

على اأكمل وجه.

اجلامعة العربية ت�ؤيد قرار بكني: �سيا�سة وا�سنطن حتمل اأخطاء ا�سرتاتيجية
جمل�س الأمن ح�ل جائحة »ك�رونا«

•• القاهرة-وام:

اأعربت االأمانة العامة جلامعة الدول العربية عن تاأييدها ملا ت�شمنه القرار الت�ن�شي- الفرن�شي الذي اعتمده 
جمل�ش االأمن باالجماع ح�ل جائحة “ك�رونا امل�شتجد” ك�فيد 19 خلل جل�شته التي عقدت يف االأول من 
�شهر ي�لي� اجلاري. وحثت االأمانة العامة جلامعة الدول العربية ، يف بيان �شحفي اأم�ش، جميع االأطراف يف 
اإن�شانية ت�شتمر ملدة  النزاعات امل�شلحة على ال�قف التام والف�ري للأعمال العدائية والدخ�ل ف�را يف هدنة 
90 ي�ما متتالية على االأقل الإي�شال امل�شاعدات االإن�شانية يف ظروف اآمنة ودون ع�ائق وب�شكل م�شتمر ، لتق�م 
اجلهات املحايدة العاملة يف املجال االإن�شاين بتقدمي اخلدمات املنا�شبة وفقا للمبادىء االإن�شانية وتنفيذ عملية 
االإجلء الطبي وفقا للقان�ن الدويل والقان�ن الدويل االإن�شاين والقان�ن الدويل للجئني ح�شب االقت�شاء. 

واأ�شادت اجلامعة بالقرار الذي اعتمده جمل�ش االأمن يف هذا الت�قيت ال�شعب الذي مير به العامل االآن .

الرئي�س الربازيلي يلغي بن�دا من قان�ن لل�سكان الأ�سليني 
•• �صاو باولو-اأ ف ب

ع���ّدل ال��رئ��ي�����ش ال��ربازي��ل��ي جايري 
ب�ل�ش�نارو قان�نا كان من �شاأنه اأن 
املياه  ت�فري  على  احلك�مة  يجرب 
النظيفة والرعاية الطبية لل�شكان 
اأزم�����ة فريو�ش  االأ���ش��ل��ي��ني خ���لل 

ك�رونا امل�شتجد.
وافق  ال���ذي  االأويل  للن�ش  ووف��ق��ا 
اعتبار  ي��ج��ب  ال��ك���ن��غ��ر���ش،  ع��ل��ي��ه 
التقليدية  االأ����ش���ل���ي���ة  ال�������ش���ع����ب 
اأحفاد  )جمتمعات  والك�يل�مب�ال 
“جمم�عات  ال���ه���ارب���ني(  ال��ع��ب��ي��د 
ب�ل�ش�نارو  ل��ك��ن  ب�����ش��دة«.  م��ه��ددة 
القان�ن  تعطيل  يف  ح��ق��ه  م��ار���ش 
معتربا  القان�ن  من  بن�د  ل�شطب 

اإ�شافية  ن���ف���ق���ات  ت�����ش��ب��ب  اأن����ه����ا 
“تتعار�ش مع امل�شلحة العامة«.

16 م����ادة مب���ا فيها  األ��غ��ي��ت  وق���د 
املياه  ت�فري  على  تن�ش  التي  تلك 
النظيفة لل�شكان االأ�شليني واأ�شّرة 
املخ�ش�شة  امل����رك����زة  ال���ع���ن���اي���ة  يف 
للم�اد  امل���ج���اين  وال���ت����زي���ع  ل��ه��م 

االأ�شا�شية.
البيئي  االجتماعي  املعهد  وو�شف 
)اإي�شا( وه� منظمة غري حك�مية 
البيئية  ال��ق�����ش��اي��ا  يف  متخ�ش�شة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة اإزال�����ة ب��ن���د مهمة 
م���ن ال��ق��ان���ن ال����ذي ي��ف��رت���ش اأن 
ب�”عمل  االأ�شليني  ال�شكان  ي�شاعد 
باأنه  ب�ل�ش�نارو  متهما  اإجرامي” 

يريد الت�شبب ب�”اإبادة جماعية«.

بن�شخته  ال����ق����ان�����ن  ن�����ش��ر  وب���ع���د 
الر�شمية،  اجل��ري��دة  يف  اجل��دي��دة 
طلبت املحكمة العليا من احلك�مة 
ت��ق��دمي خ��ط��ة حل��م��اي��ة جمتمعات 

ال�شكان االأ�شليني.
ال�شكان  ���ش��ح��ة  الأم����ان����ة  ووف����ق����ا 
اأ�شيب  )�شي�شياي( فقد  االأ�شليني 
اأكرث من ثمانية اآالف من ال�شكان 
االأ����ش���ل���ي���ني ال����ذي����ن ي��ع��ي�����ش���ن يف 
وت�يف  ك�فيد-19  ب���ب��اء  ال��ق��رى 

184 منهم.
االأ�شلية  ال�شع�ب  رابطة  و�شّجلت 
يف الربازيل )اأبيب( التي تاأخذ يف 
االأ�شليني  ال�شكان  اأي�شا  االعتبار 
امل���ن���اط���ق  ي���ع���ي�������ش����ن يف  ال�����ذي�����ن 
اإ�شابات   12408 احل�������ش���ري���ة 

و445 وفاة.
وقد اأعلن جايري ب�ل�ش�نارو، اأحد 
اأكرث قادة العامل ت�شكيكا بك�فيد-
19، اإ�شابته بالفريو�ش الثلثاء.

 مقتل ثمانية جن�د ت�ساديني يف انفجار لغم  
•• جنامينا-اأ ف ب

قتل ثمانية جن�د على االأق��ل وج��رح اآخ��رون يف غرب ت�شاد يف انفجار لغم 
م��ا ذكرت  وف��ق  اآليتهم،  م��رور  ل��دى  زرع����ه  اأن جهاديني  ي�شتبه يف  اأر���ش��ي 

م�شادر اأمنية وم�ش�ؤول حملي اخلمي�ش.
ووقع االنفجار االأربعاء يف كاالم مبنطقة بحرية ت�شاد، حيث تقع بانتظام 

هجمات ت�شنها جماعات متطرفة تعرب من نيجرييا املجاورة.
اإىل  اأدى  اإن االنفجار  الك�شف عن ه�يتها  التي طلبت عدم  امل�شادر  وقالت 

مقتل ثمانية اأو ت�شعة جن�د واإ�شابة ما بني 11 و21 اآخرين بجروح.
وافاد م�شدر اأمني يف نيجرييا عن مقتل ت�شعة جن�د، وقال اإن العب�ة زرعها 
عن  املن�شق  الف�شيل  اإفريقيا”،  غرب  “والية  داع�ش  تنظيم  يبدو  ما  على 

حركة ب�ك� حرام املتطرفة النيجريية.
ومن بني القتلى قائد يف الدرك، وفق امل�شدر الع�شكري الت�شادي الذي اأكد 
وق�ع تبادل الإطلق النار يف وقت الحق االأربعاء بني اجلن�د واملتطرفني يف 
باكرام بنف�ش املنطقة. واأدت هجمات حركة ب�ك� حرام التي تخ��ش متردا 
األف �شخ�ش ونزوح   35 اإىل مقتل   ،2009 يف �شمال �شرق نيجرييا منذ 

قرابة ملي�ين �شخ�ش من منازلهم.

ال�����ش��ي��ن��ي يف خطاب  وق�����ال وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة 
جتاه  احل��ال��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال���الي��ات  “�شيا�شة  اإن 
اأخطاء تقدير ا�شرتاتيجية  اإىل  ال�شني ت�شتند 
اإ�شارة  يف  املكارثي”،  الطراز  ارتياب على  وعلى 
اإىل ال�شنات�ر ج�زيف مكارثي الذي قاد حملة 
ملحقة لل�شي�عني يف ال�اليات املتحدة خلل 

خم�شينات القرن املا�شي.
وك���ان وان���غ ح���ذر يف ن��ه��اي��ة اأي���ار/م���اي���� م��ن اأن 
باردة”  “حرب  ���ش��ف��ا  ع��ل��ى  ي���ب���دوان  ال��ب��ل��دي��ن 
ج���دي���دة، يف وق���ت ي��ت��ب��ادالن االت���ه���ام���ات ح�ل 

امل�ش�ؤولية على انت�شار ك�فيد-19.
كلمة  اخلمي�ش خلل  ال�شيني  ال�زير  واأ�شاف 

له اأمام منتدى ملراكز درا�شات �شينية واأمريكية 
اأي�����ش��ا وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأمريكي  ���ش��ارك فيه 
اأنه  ال��ف��ي��دي���،  ع��رب  كي�شنجر  ه���ري  االأ���ش��ب��ق 
ف���را عن  املتحدة  ال���الي��ات  تت�قف  اأن  “يجب 
ت�شيي�ش م�شاألة ال�باء )...( ون تعمل مع ال�شني 
على تعزيز التعاون العاملي �شد الفريو�ش«. اأكد 
وانغ يي اأي�شا ا�شتعداد بكني ال�شتئناف احل�ار 

مع وا�شنطن على جميع االأ�شعدة.
وال�اليات  ال�شني  على  يجب  “ال  اأن��ه  واع��ت��رب 
باالأحرى  بل  بع�شهما،  لتغيري  ال�شعي  املتحدة 
ال��ب��ح��ث م��ع��ا ع���ن و���ش��ائ��ل ت��ع��اي�����ش ���ش��ل��م��ي بني 

نظامني خمتلفني«.

•• بكني-اأ ف ب

اأم�ش  ي��ي  وان��غ  ال�شيني  اخلارجية  وزي��ر  ح��ّذر 
الطريقة  ع��ل��ى  “ارتياب  ع����دة  م��ن  اخل��م��ي�����ش 
اأن  م����ؤك���دا  امل��ت��ح��دة،  ال����الي���ات  يف  املكارثية” 
اأب�اب احل�ار مع وا�شنطن مفت�حة. وتراجعت 
االأ�شهر  يف  ال���ع���م���لق���ني  ال���ب���ل���دي���ن  ع����لق����ات 
فريو�ش  تخ�ش  م��ل��ف��ات  خلفية  ع��ل��ى  االأخ����رية 
ك�رونا امل�شتجد والتجارة وه�نغ ك�نغ وحق�ق 
االإن�شان. وال مير ي�م تقريبا من دون اأن ينتقد 
دونالد  االأم���رك���ي  ال��رئ��ي�����ش  اإدارة  يف  م�����ش���ؤول 
جينبينغ.  �شي  ال�شيني  الرئي�ش  نظام  ترامب 

احمد  زي�شان  املدع�/  فقد 
باك�شتان     ، ف���ري���د  حم��م��د 
�شفره  ج������از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )MZ1174461( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   االت�������ش���ال 
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باك�شتان    ، اح���م���د  ن�����ش��ار 
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عربي ودويل

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اللتان  وب��ل��ج��ي��ك��ا  اأمل���ان���ي���ا  ق��دم��ت 
اأف�����������ش�����ل�����ت رو������ش�����ي�����ا وال���������ش����ني 
م�شروعهما ملجل�ش االأمن الدويل 
ق���رار ج��دي��د ين�ش على  م�����ش���دة 
التي  االإن�شانية  امل�شاعدات  اإبقاء 
ل�ش�ريا  امل��ّت��ح��دة  االأمم  تقّدمها 
ب��ل تغيري تقريبا  ع��رب احل���دود، 

بعد اإخفاق رو�شيا يف خف�شها.
ت�ش�يت  ي��ج��ري  اأن  ي��ت���ق��ع  وال 
االأوروبية  امل��ح��اول��ة  على  ج��دي��د 
اأن تعرقلها  التي ميكن  اجلديدة 
م��شك� جمددا، قبل اجلمعة ي�م 
املتحدة يف  االأمم  تف�ي�ش  انتهاء 

هذه املهمة.
البلجيكي  االأمل����اين  الن�ش  وك���ان 
اآل���ّي���ة  ب���ت���م���دي���د  ي��ق�����ش��ي  االأول 
اإي�����ش��ال امل�����ش��اع��دات ع��رب احلدود 
اإىل ���ش���ري��ا مل���ّدة ع���ام واح���د عرب 
يف  احلدودّيَتني  الدخ�ل  نقطَتي 
اإىل منطقة  امل�ؤدي  باب ال�شلمة 
ح��ل��ب، وب���اب ال��ه���ى ال��ت��ي ت�شمح 

بال��ش�ل اإىل منطقة اإدلب.
وا�شتخدمت رو�شيا ومعها ال�شني 
)الفيت�(  النق�ش  ح��ّق  ال��ث��لث��اء 

وا�سنطن تعتزم اإجراء
 تدريبات ع�سكرية مع قرب�س 

 •• وا�شنطن-اأ ف ب

اأعلنت ال�اليات املتحدة اأنها تعتزم اإجراء تدريبات ع�شكرية مع قرب�ش للمرة االوىل 
يف خط�ة �شارعت اأنقرة، حليفة وا�شنطن يف حلف �شمال االأطل�شي، اإىل التنديد بها. 
وكان الك�نغر�ش االأمريكي اأنهى العام املا�شي حظرا ا�شتمر عق�دا لبيع االأ�شلحة 
للجزيرة املت��شطية التي حتتل تركيا ثلثها ال�شمايل. وقال وزير اخلارجية مايك 
ب�مبي� اإّن وزارته �شتق�م للمرة االأوىل بتم�يل تدريبات ع�شكرية لقرب�ش كجزء 
“هذا  ال�شحافيني  ب�مبي�  واأف���اد  ال��ت������ش��ع«.  يف  االآخ���ذة  االأم��ن��ي��ة  “علقتنا  م��ن 
لتعزيز  الرئي�شيني  االإقليميني  ال�شركاء  مع  العلقات  لتعزيز  جه�دنا  من  جزء 
اال�شتقرار يف �شرق البحر االأبي�ش املت��شط«. ويندرج هذا التعاون �شمن برنامج 
�شباط  تدريب  اإىل  يهدف  الذي  ال��دويّل  االأمريكي  الع�شكري  والتدريب  التعليم 
تركيا  االأمريكية. وحّذرت  والق�ات  ال�شديقة  الدول  التعاون بني  اأجانب وتعزيز 
�شي�ؤدي  ذلك  اأن  معتربتني  احلظر  اإنهاء  من  الرتكية  قرب�ش  �شمال  وجمه�رية 
اإىل احتكاك غري �شروري. وفر�شت ال�اليات املتحدة احلظر على ت�ريد االأ�شلحة 
حل  على  والت�شجيع  ت�شلح  �شباق  لتجنب  حم��اول��ة  يف   1987 ع��ام  يف  للجزيرة 

القبار�شة  ي�شكل  التي  اجلزيرة  يف  �شلمي 
���ش��ّك��ان��ه��ا. ويق�ل  غ��ال��ب��ي��ة  ال��ي���ن��ان��ي���ن 
عك�شية  بنتائج  ج��اء  اإن��ه  ال��ق��رار  منتقدو 
باإجبار قرب�ش، الع�ش� حاليا يف االحتاد 
االأوروبي، على البحث عن �شركاء اآخرين، 
املتحدة  ال���الي��ات  تركيا  اأغ�شبت  فيما 
دفاعية  ����ش����اري���خ  م��ن��ظ���م��ة  ب�����ش��رائ��ه��ا 
يف  ع�ش�يتها  رغ��م  رو�شيا،  م��ن  متقدمة 
اإىل  احل��ل��ف االأط��ل�����ش��ي. و���ش��ارع��ت تركيا 
االح��ت��ج��اج ع��ل��ى ق����رار وا���ش��ن��ط��ن تعزيز 
وقالت  نيق��شيا.  مع  الع�شكري  تعاونها 
“نريد  وزارة اخلارجية الرتكية يف بيان 
ب��اأّن معاملة  االأم��ريك��ي  نذّكر حليفنا  اأن 
امل�����ش��اواة ه�  �شطري اجل��زي��رة على ق��دم 

علماً باأّن  مبداأ من مبادئ االأمم املتحدة”، 
اأّن  واأ�شافت  ال�شمايل من اجلزيرة.  ال�شطر  التعاون االأمريكي ال يلحظ  م�شروع 
“مثل هكذا اإجراءات ال ت�شاهم يف اجله�د املبذولة الإيجاد حّل للم�شكلة القرب�شية، 
يف  ال���زارة  و�شّددت  الي�ناين«.  القرب�شي  للجانب  املت�شّلب  امل�قف  تعّزز  اإنها  بل 
اأّن هذا االأمر “لن ي�شاعد يف ا�شتعادة مناخ من الثقة يف اجلزيرة وال  بيانها على 
العام  املت��شط«. ويف  االأبي�ش  البحر  �شرق  واال�شتقرار يف  ال�شلم  اإر�شاء  اإع��ادة  يف 
1974 احتلت تركيا اجلزء ال�شمايل من قرب�ش رداً على انقلب قام به ق�مي�ن 
قبار�شة �شعياً ل�شّم اجلزيرة اإىل الي�نان. وخّيمت اأج�اء �شلمية ب�ش�رة عامة على 
اجلزيرة يف العق�د التالية وقام قادة القبار�شة الي�ناني�ن والقبار�شة االأتراك يف 
ال�شن�ات االأخرية ببناء علقات بني �شطري اجلزيرة. لكن الت�تر ت�شاعد م�ؤخراً 
ب�شبب قيام تركيا بعمليات تنقيب عن الغاز قبالة �ش�احل اجلزيرة، و�شفها االحتاد 
نف�شه  ال���ق��ت  االأم��ريك��ي���ن يف  امل�����ش���ؤول���ن  و�شجع  قان�نية.  غ��ري  باأنها  االأوروب����ي 
الرئي�شية  وا�شنطن  اإ�شرائيل، حليفة  والي�نان مع  التقارب احلا�شل بني قرب�ش 

يف املنطقة.

م�شرية اإىل اأّن االإبقاء على نقطة 
�ش�ريا،  اإىل  فقط  واح���دة  دخ����ل 
ه���ي ب����اب ال����ه�����ى، ���ش��ي��ق��ط��ع كّل 
امل�����ش��اع��دات االإن�����ش��ان��ّي��ة ع��ن 1،3 
ملي�ن �شخ�ش يعي�ش�ن يف �شمال 

حلب.
اأّن االختيار  و�شّددت كرافت على 
وم�قف  ال���غ���رب���ي  امل�����ق����ف  ب����ني 
رو���ش��ي��ا وال�����ش��ني ه��� خ��ي��ار “بني 
اخلري وال�شّر، بني ما ه� �ش�اب 
اأّن  اإىل  الف��ت��ة  �شّيئ”،  ه����  وم���ا 
اً  ن�شّ ُت����ع����ّدان  وب��ل��ج��ي��ك��ا  اأمل���ان���ي���ا 
دخ�ل  تف�ي�ش  لتجديد  ج��دي��داً 
امل�������ش���اع���دات ع���رب احل������دود قبل 

انتهاء �شلحّيته اجلمعة.
ال�شيء  اأّن  “نعلم  كرافت  وقالت 
ه�  فعله  ي��ج��ب  ال���ذي  ال�شحيح 
اأن يبقى املعربان )ال�شمالّيان( يف 
مفت�َحني،  )�ش�ريا(  غرب  �شمال 
اأك����رب  اإىل  ال��������ش����ل  اأج������ل  م����ن 
ع�������دد مم����ك����ن م�����ن ال���������ش�����رّي����ني 
م�شاعدات  اإىل  يحتاج�ن  الذين 

اإن�شانّية«.
كان  اإذا  ما  �ش�ؤال ح�ل  على  ورّداً 
اأحمر”،  “خّطاً  هذا االأمر ي�شّكل 

اأجابت “نعم، بالتاأكيد«.

ث��م قدمت  ال��ق��رار،  ���ش��ّد م�شروع 
ين�ّش  م�����ش��ادا  اق��رتاح��ا  م��شك� 
ب���اب ال�شلمة  اإل��غ��اء م��ع��رب  ع��ل��ى 
اله�ى  ب��اب  واالإب��ق��اء على معرب 

فقط وملّدة �شّتة اأ�شهر فح�شب.
ومل ت�ش�ت �ش�ى ثلث دول هي 
مل�شلحة  اإفريقيا  وجن�ب  ال�شني 

الن�ش، اإىل جانب رو�شيا.
و���ش��ّ�ت��ت ���ش��د ال��ن�����ش ���ش��ب��ع من 
الدول االأع�شاء يف جمل�ش االأمن 
املتحدة  ال�����الي����ات  ه���ي  ال�����دويل 
وب���ري���ط���ان���ي���ا وف���رن�������ش���ا واأمل���ان���ي���ا 
وجمه�رية  واأ���ش��ت���ن��ي��ا  وبلجيكا 
امتنعت  ب��ي��ن��م��ا  ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان، 
والنيجر  ت���ن�����ش  الت�ش�يت  ع��ن 
فن�شنت- و���ش��ان��ت  واإن��دون��ي�����ش��ي��ا 

غرينادين.
وا���ش��ت��ب��ع��د ال��ن�����ش ال��رو���ش��ي الأنه 
تاأييد ت�شع دول،  مل يح�شل على 

ال�شرط اللزم الإقراره.

احلك�مية  غ��ري  املنظمة  وق��ال��ت 
“عدم  اإن  ب���ي���ان  يف  اأوك�������ش���ف���ام 
جتديد  ح�ل  اتفاق  اإىل  الت��شل 
ي�شكل  احل������دود  ع���رب  امل�������ش���اع���دة 
العائلت  ملليني  مدمرة  �شربة 
عليها  ت��ع��ت��م��د  ال���ت���ي  ال�������ش����ري���ة 
ال�شرب  م���ي���اه  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ش���ل 
ال�شحية  واخل����دم����ات  وال����غ����ذاء 
م�ش�ؤولية  حم��م��ل��ة  وال�شكن”، 
ذل�����ك ���ش��م��ن��ا ل���رو����ش���ي���ا واأمل���ان���ي���ا 

وبلجيكا.
ذك�������ر دب����ل�����م����ا�����ش����ي�����ن ل����ك���ال���ة 
وبلجيكا  اأملانيا  اأن  بر�ش  فران�ش 
جديد  قرار  مب�شروع  �شتتقّدمان 
يت�شّمن تنازاًل واحداً ه� خف�ش 
اأ�شهر مع  �شّتة  اإىل  التمديد  مّدة 
االإب���ق���اء ع��ل��ى امل��ع��ربي��ن. ل��ك��ن ال 
�شيء يدل على اأن رو�شيا وهي يف 
كما  الق�شية  ه��ذه  يف  ق���ة  م�قع 
كان االأمر منذ �شتة اأ�شهر، �شتقبل 

عدم  طلب  دبل�ما�شي  وق���ال  ب��ه. 
“مرة جديدة  الك�شف عن ا�شمه، 
معربا  ق�ة”،  اخ��ت��ب��ار  يف  ن��ح��ن 
عن اأ�شفه الأنه “مل جتر معاجلة 

تفاو�شية اأكرب” للق�شية.
وكانت رو�شيا فر�شت اإرادتها على 
الثاين/ كان�ن  يف  املتحدة  االأمم 

الفيت�  ا�شتخدمت  بعدما  يناير 
االأول/دي�شمرب،  كان�ن  نهاية  يف 
وبلجيكا  اأمل��ان��ي��ا  م���ن  ب��ان��ت��زاع��ه��ا 
امل�شاعدات  اآلية  يف  كبريا  خف�شا 
ع���رب احل�����دود ال��ت��ي ب��ات��ت تن�ش 
اأربع  على نقطتي عب�ر بدال من 
كانت  بينما  اأ�شهر  ول�شتة  نقاط، 

متدد �شن�يا.
وهذه االإج��راءات املحددة للأمم 
املتحدة فقط، تطبق منذ 2014 
وت�شمح بتجاوز احل�ش�ل على اأي 
م�افقة من دم�شق لنقل امل�شاعدة 
يف  ال�������ش����ري���ني  اإىل  االإن�������ش���ان���ي���ة 

مناطق ال ي�شيطر عليها النظام.
وت�����رى رو����ش���ي���ا ال���ت���ي ت��ع��ت��رب اأن 
ينتهك  امل��ت��ح��دة  االأمم  تف�ي�ش 
ال�شلطات  اأن  ال�ش�رية،  ال�شيادة 
م����ا يكفي  ا����ش���ت���ع���ادت  ال�������ش����ري���ة 
م��ن االأرا���ش��ي خلف�ش ج��دي��د يف 

االآلية.
وتق�ل م��شك� اإن امل�شاعدة ميكن 
اأن مت��ر ع��رب دم�����ش��ق وه���ي حجة 
يرون  الذين  الغربي�ن  يرف�شها 
اأن اآلية نقل امل�شاعدة عرب احلدود 
البريوقراطية  واأن  لها،  بديل  ال 
حت�الن  ال�����ش���ري��ت��ني  وال�شيا�شة 

دون اإي�شال امل�شاعدان بفعالية.
وك����ان����ت ال�������ش���ف���رية االأم���ريك���ي���ة 
املّتحدة كيلي كرافت  لدى االأمم 
وكالة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  ���ش��رح��ت 
فران�ش بر�ش االأربعاء اأن امل�شروع 
اأخرى  “جمّرد حماولة  الرو�شي 
االإن�شانّية”،  امل�شاعدات  لت�شيي�ش 

حماولة �أملانية بلجيكية جديدة يف جمل�ص �الأمن 

اإخفاق رو�سي ب�ساأن امل�ساعدات الإن�سانية ل�س�ريا 

مملكة �سغرية على الريفيريا الإيطالية ت�سعى لنتزاع ا�ستقاللها 
•• �صيبورغا-اأ ف ب

املطلة  اأحاديا يف قرية �شيب�رغا  املعلنة  اململكة  -ت�شعى 
دويل  اع���رتاف  ان��ت��زاع  اإىل  االإيطالية  الريفيريا  على 
بها كاإحدى اأ�شغر الدول يف العامل، يف معركة متعددة 

رهانات  اأم������ام  ال���ب���اب  ت��ف��ت��ح  االأوج�������ه 
�شيا�شية واقت�شادية كبرية.

وت�شف نينا مينيغات� ل�كالة فران�ش 
بر�ش انتخابها اأول “اأمرية” يف تاريخ 
بق�ش�ش  “اأ�شبه  ب��اأن��ه  ال��ق��ري��ة  ه���ذه 

االأحلم«.
وت���زور �شيدة االأع��م��ال االأمل��ان��ي��ة هذه 
البالغة 41 عاما “رعاياها” وجت�ب 
املمتدة  ال�����ش��غ��رية  “اململكة”  اأزق����ة 
على ب�شعة كيل�مرتات مربعة والتي 

يقطنها 300 �شخ�ش.
�شركة  تدير  التي  مينيغات�  وت��شح 
اأت�ش�ر  اأك��ن  “مل  م�ناك�  يف  عقارية 
بعدما  اأمرية”،  �شاأ�شبح  اأين  ي���م��ا 

ت�ىل زوجها ال�شابق مارت�شيل� من�شب 
“اأمري” �شيب�رغا على مدى ت�شع �شن�ات.

ويعر�ش تاجها لل�شكان واملارة يف مكتب هيئة ال�شياحة 
املحلية امل�شتخدم اأي�شا كمتجر للتذكارات “امللكية«.

منطقة  يف  ال�����ش��غ��رية  ال��ق��ري��ة  ه���ذه  “حكام”  ي��ن��ادي 
ل��ي��غ���ري��ا االإي��ط��ال��ي��ة ق���رب احل����دود ال��ف��رن�����ش��ي��ة مبنح 
اإىل وثائق  املجهرية م�شتندين  الدولة  �شيب�رغا �شفة 
القرية  اأن  ت�ؤكد  اإنها  الثامن ع�شر يق�ل�ن  القرن  من 

مل تن�شم ي�ما قان�نيا اإىل اإيطاليا.
يتمثل يف حتفيز  اقت�شاديا  بعدا  املعركة  وترتدي هذه 
ال��شط  افرغ  الذي  ال�شكاين  النزوح  وتفادي  ال�شياحة 

التاريخي ملناطق اإيطالية عدة من �شكانها.
وترغب “االأمرية” نينا يف اإعادة ا�شتخدام عملة حملية 

تلة  على  فاخر  فندق  واإقامة  “ل�يجين�”  ا�شم  حتمل 
جماورة تطل على اأربعة “بلدان” هي فرن�شا وم�ناك� 
كذلك ت�شعى الإن�شاء  واإيطاليا... و”اإمارة �شيب�رغا”. 

خط لعربات التلفريك بهدف ربط القرية بال�شاحل.
ول��ي�����ش��ت ���ش��ي��ب���رغ��ا ال���دول���ة امل��ج��ه��ري��ة ال���ح��ي��دة غري 
�شكان  اأن  ال��ع��امل، غري  يف  بها  املعرتف 
�شيب�رغا ي�ؤكدون اأن الطابع اخلا�ش 
ي�شتند  “اإمارتهم”  به  تتمتع  ال��ذي 
ت�شميما  وي��ب��دون  مثبتة  وق��ائ��ع  اإىل 
ال�شلطات  م��ن  اع���رتاف  ان��ت��زاع  على 

االإيطالية بذلك.
يف العام 954، انتقلت ملكية القرية 
وي����روي  ال��ب��ن��دك��ت��ي��ة،  ال��ره��ب��ن��ة  اإىل 
اأ�شبح  �شيب�رغا  ك��اه��ن  اأن  ال�����ش��ك��ان 
االإم����رباط�����ري����ة  اأم�����ري   1079 يف 

الرومانية املقد�شة.
ب��ع��ده��ا ا���ش��رتت ال�����ش��لل��ة امل��ل��ك��ي��ة يف 
م��ن��ط��ق��ة ���ش��اف���ا ه����ذه ال��ق��ري��ة �شنة 
العملية  ُت�شجل  اأن  دون  1697 من 
ر�شميا. وي�ؤكد �شكان �شيب�رغا اأن هذا 
اأنها  اإىل  حتى  وي�ؤ�شر  العملية،  مفاعيل  اأبطل  اخلطاأ 
اإىل عدم  امل�ؤرخ�ن  ي�شري  فيما  االأ�شا�ش،  مل حت�شل يف 
العث�ر ي�ما على ال�ثيقة االأ�شلية لعملية البيع. وقد 
الثاين  اأميديه  فيكت�ر  مع  ل�شن�ات  مفاو�شات  اأجريت 
على  للت�قيع  امل�شتقبلي  �شاردينيا  وملك  �شاف�ا  دوق 

عملية البيع ر�شميا من دون بل�غ اأي نتيجة.
“االإمارة”  اأن  يعني  االأم����ر  ه���ذا  اإن  ال�����ش��ك��ان  وي��ق���ل 
 1861 �شنة  اإي��ط��ال��ي��ا  ت���ح��ي��د  اإع����لن  م��ن  ا�شتثنيت 

وت�شكيل اجلمه�رية االإيطالية �شنة 1946.
هل ميكن بذلك اعتبار هذه القرية الزراعية ال�شغرية 
التي يقطنها متقاعدون وال ت�شم �ش�ى �شارع رئي�شي 

واحد، دولة م�شتقلة؟

ال�سرطة جتاهلت ق�ل فل�يد »ل اأ�ستطيع التنف�س« 
واأو�شح الن�ش املاأخ�ذ من املقطع الذي �شجلته الكامريا 
املثبتة بج�شم رجل ال�شرطة اأن فل�يد قال خلل امل�قف 
ال�شابط  ظل  دقائق  ت�شع  من  يقرب  ما  ا�شتغرق  ال��ذي 
ف��ي��ه��ا ج��اث��م��ا ع��ل��ى رق��ب��ت��ه ق��ب��ل اأن ي��ف��ارق احل��ي��اة “قل 
الذي  الن�ش  واأظهر  ميت«.  فاأنا  اأحبهم.  اإنني  الأوالدي 
اإط��ار دع���ى ق�شائية  اأم�ش االأول االأرب��ع��اء يف  ي���م  ن�شر 
النجدة  اأن فل�يد طلب  مبحكمة يف مدينة منياب�لي�ش 

وه� على االأر�ش.
وقال فل�يد اإنه يختنق م�شيفا “معدتي ت�ؤملني. ورقبتي 
�شيئا ما.  اأو  امل��اء  بع�ش  اأحتاج  ي�ؤملني.  �شيء  ت�ؤملني وكل 

اأرج�ك. اأرج�ك؟ ال اأ�شتطيع التنف�ش اأيها ال�شابط«.

 •• وا�صنطن-رويرتز

ك�����ش��ف ن�����ش ن�����ش��ر ح��دي��ث��ا مل��ا دار ب��ني ���ش��اب��ط ال�شرطة 
االأمريكي وج�رج فل�يد اأن ال�شابط طلب منه اأن يكف 
عن ال�شياح واأن يدخر اأنفا�شه بينما كان ال�شابط جاثما 

بركبته على رقبة فل�يد العاجز عن التنف�ش.
وكان م�ت فل�يد االأ�ش�د وه� يف قب�شة رجال ال�شرطة 
مناه�شة  اح��ت��ج��اج��ات  اإىل  اأدى  ق��د  اأي����ار  م��اي���   25 يف 
للعن�شرية ومظاهرات احتجاج على وح�شية ال�شرطة يف 
خمتلف اأنحاء ال�اليات املتحدة والعامل طالب فيها املح 

جت�ن بامل�شاواة بني االأجنا�ش واإ�شلح اأجهزة ال�شرطة.

رقبته  على  اجلاثم  ت�ش�فني  ديريك  ال�شابط  عليه  ورد 
قائل “اإذا ت�قف عن الكلم. ت�قف عن ال�شياح. الكلم 

ي�شتهلك كمية كبرية من االأك�شجني«.
واألقت ال�شلطات القب�ش على ت�ش�فني يف 29 ماي� اأيار 
بعد اأرب��ع��ة اأي��ام من م���ت فل�يد. وق��ال اإن��ه غري مذنب 
الثانية  ال��درج��ة  م��ن  القتل  تهمة  م��ن  اإل��ي��ه  وج��ه  فيما 
تهمة  اآخ��ري��ن  �شباط  لثلثة  ووج��ه��ت  اخل��ط��اأ.  والقتل 

اال�شرتاك يف اجلرمية.
يف  وظائفهم  م��ن  االأرب��ع��ة  ال�شباط  ال�شلطات  وع��زل��ت 
االتهامات  على  منهم  اأي  يرد  ومل  منياب�لي�ش.  �شرطة 

امل�جهة له يف جل�شة ق�شرية ي�م 29 ي�ني� حزيران.

رئي�س ال�زراء العراقي يزور عائلة الها�سمي ويتعهد حما�سبة قتلته 
•• بغداد-اأ ف ب

زار رئي�ش ال�زراء العراقي م�شطفى 
الراحل  املحلل  اأ�شرة  اأم�ش  الكاظمي 
اغتاله  ال�������ذي  ال���ه���ا����ش���م���ي  ه�������ش���ام 
م�شلح�ن جمه�ل�ن االثنني، متعهداً 

مبلحقة القتلة.
واغ������ت������ال م�������ش���ّل���ح����ن جم���ه����ل����ن 
ي�شتقل�ن دراجتني ناريتني الها�شمي 
اأم����ام  )47 ع���ام���اً( م�����ش��اء االإث���ن���ني 
وراءه  ليرتك  بغداد،  �شرق  يف  منزله 
هج�م  يف  وابنة،  اأبناء  وثلثة  زوج��ة 
اأثار م�جة غ�شب وتنديد يف العراق 
املنفذون  ي����زال  ال  وف��ي��م��ا  وخ���ارج���ه. 
عملية  اأن  اإىل  خ���رباء  يلفت  طلقاء، 
ماأ�شاوي  حت��ّ�ل  اإىل  ت�ؤ�شر  االغتيال 
املت�شاعد  ال�������ش���ي���ا����ش���ي  ال���ع���ن���ف  يف 
االحتجاجات  ����ش���رارة  ان��ط��لق  م��ن��ذ 
اأكت�بر  االأول  ت�����ش��ري��ن  يف  ال�شعبية 
االحتجاجات  املا�شي. وخلل م�جة 
ال��ت��ي ا���ش��ت��م��رت ���ش��ت��ة اأ���ش��ه��ر، اغتيل 
منازلهم  اأم����ام  ال��ن��ا���ش��ط��ني  ع�����ش��رات 
غالباً  جم��ه���ل��ني  م�شلحني  ب���اأي���دي 
نارية.  دراج����ات  ي�شتقل�ن  ك��ان���ا  م��ا 
وي����ع����رف ع����ن ال���ه���ا����ش���م���ي، وه������ من 

املنتظم  ظ����ه�����ره  ب����غ����داد،  م����ال���ي���د 
املحلية  التلفزي�نية  ال��ق��ن���ات  ع��ل��ى 
واالأجنبية لتحليل اأن�شطة اجلماعات 
كما  العراقية،  وال�شيا�شة  اجلهادية 
كان و�شيطاً بني اأطراف �شيا�شية عدة 
لقربه منها جميعها، ما كان ي�شمن 
ل����ه م�����ش��ت���ى م����ن احل���م���اي���ة. وق����دم 
لعائلة  ت��ع��ازي��ه  االأرب����ع����اء  ال��ك��اظ��م��ي 
ال���راح���ل، الذي  ال��ه��ا���ش��م��ي، وا���ش��ف��اً 
وم�شت�شاره،  ال�شخ�شي  �شديقه  ك��ان 
ال�طنية«.  و”االأيق�نة  ب�”البطل” 
وق���ال ال��ك��اظ��م��ي وه���� ج��ال�����ش و�شط 
عي�شى  ال���ث���لث���ة،  ال��ه��ا���ش��م��ي  اأب����ن����اء 
يخاف  “الذي  اإن  واأح��م��د،  وم������ش��ى 
من الكلمة، ال ن�شتطيع ان نق�ل عنه 
اأن��ه جبان. ه�شام مل يقم ب�شيء  غري 

اإال اأنه �شاعد العراقيني بالكلمة«.
االغتيال  عملية  على  تعليقاً  واأ�شاف 
ت�شرفاً  ل��ي�����ش  ال��ت�����ش��رف  “هذا  اأن 

عراقياً. العراقي ال يقتل العراقي«.
قائًل  الها�شمي  زوج���ة  اإىل  وت���ج��ه 
�شيبقى  ه�شام  جيل،  اإىل  جيل  “من 
م����ج����داً. دم���ه ع��ن��دي وال��ق��ت��ل��ى لن 
يفلت�ا. هذا واجبي وواجب الدولة«.

وذكرت عائلة الها�شمي ل�كالة فران�ش 

اأنه تلقى تهديدات م�ؤخراً من  بر�ش 
ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة االإ���ش��لم��ي��ة. وكان 
للأبحاث التي قام بها الها�شمي عن 
تفكيك  يف  ك��ب��ري  دور  التنظيم  ه���ذا 

�شبكاته يف �ش�ريا والعراق.
اأنه  اإىل  اأ����ش���اروا  ل��ك��ن م��ق��رب��ني م��ن��ه 

ف�شائل  م��ن  اأي�����ش��اً  ت��ه��دي��دات  تلقى 
م�شلحة م�الية الإيران.

وحذر حملل�ن من اأن عملية االغتيال 
مظلمة  مرحلة  يف  البلد  تدخل  قد 
االأ�ش�ات  اإ�شكات  خلل  من  وعنيفة، 

املنتقدة للأحزاب ال�شيا�شية.
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اعـالن تغيري ا�شـم
بطلب  امل�شعبي(  عبداهلل  ح�شني  )عبدالقادر  امل�اطن  تقدم 
بتغيري  الت�ثيقات  ق�شم   - االبتدائية  اأب�ظبي  حمكمة  اىل 

ا�شمه من )عبدالقادر( اىل )حمد(
املذك�ر خلل 15  الق�شم  فمن لديه اعرتا�ش يتقدم به اىل 

ي�ما من تاريخ ن�شر االعلن
امنه عبداهلل ا�شماعيل احلمادي - اأمني �شر 
عبداالإله املتني - قا�شي اإبتدائي  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  12983 بتاريخ 2020/7/10
يف الت�شوية رقم 17 ل�شنة 2020 ت�شوية االلتزامات املالية  

يعلن اخلبري احل�شابي/د.ر�شا دروي�ش اآل رحمة اأنه بجل�شة 2020/7/6 قررت حمكمة 
دبي االبتدائية افتتاح اجراءات ت�ش�ية االلتزامات املالية للمدين/جا�شم علي عبداهلل 

علي الزعابي وندب اأحد خرباء اجلدول املعتمدين يف ت�ش�ية االلتزامات.
احل�شابي/د. اخلبري  مكتب  اىل  التقدم  املذك�ر  املدين  لدى  دين  له  من  كل  فعلى 

احل�شابات  لتدقيق  ايه  بي  جيه  التايل:مكتب  بعن�انه  رحمة  اآل  �شالح  دروي�ش  ر�شا 
الكائن بامارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - برج اأوبال - تقاطع �شارع برج خليفة 
الربيد  او من خلل   1005 رقم  - مكتب  العا�شر  الطابق   - درايف  و�شارع مرا�شي 
لها  امل�ؤيدة  وامل�شتندات  مبطالبته   info@jpaemirates.com:االلكرتوين

وذلك خلل ع�شرون ي�ما عمل من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
اخلبري احل�شابي
د.ر�شا دروي�ص اآل رحمه 

اإعــــالن

اال�شلم  ت��اج  امل��دع���/  فقد 
������ش�����ب�����ح�����ان، ب���ن���غ���لدي�������ش   
�شفره  ج������از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )0872100BF( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   االت�������ش���ال 

0528560421

فقدان ج�از �سفر
االهي  اح�شان    / املدع�  فقد 
باك�شتان   ، االه��������ي  زه���������ر 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����از ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )EH1745481(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.   

فقدان �شهادة اأ�شهمفقدان ج�از �سفر
يعلن ال�شيد/ احمد حممد ح�شني حمدان ب�دب�ش 

)اإماراتي اجلن�شية( ، عن فقدان  �شهادة اأ�شهم �شادرة من 
م�ؤ�ش�شة االإمارات للإت�شاالت بالرقم التايل : 119197 

بعدد  5200 �شهم على من يجدها برجاء االإت�شاالت 
على م�بايل رقم 0504555980 او ت�شليمها اىل 

م�ؤ�ش�شة االإمارات للإت�شاالت م�شك�را. 

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف��ق��د ال�����ش��ي��د/ اح�����ش��ان حممد 
جعفر  ع�����ب�����دال�����ك�����رمي  ن����������ر 
الهرم�دي �شهادة اأ�شهم �شادرة 
القاب�شة  العاملية  ال�شركة  من 
وال�شركة  اال���ش��م��اك  ل���زراع���ة 
رقم  �شهادة  القاب�شة  العاملية 
على   ASMAK1712017
ت�شليمها  ال��رج��اء  يجدها  م��ن 

لل�شركات املذك�رة. 
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عربي ودويل

••وا�صنطن-اأ ف ب

االنتخابات  م��ن  اأ�شهر  اأرب��ع��ة  قبل 
تناف�ش  االأم����ريك����ي����ة،  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
دونالد ترامب والرئي�ش املك�شيكي 
اأوب����رادور  اأن��در���ش ام��ان���ي��ل ل�بيز 
خلل  ال���دي��ة  امل�شاعر  اإب���داء  على 
متجاهلني  االأرب�����ع�����اء،  ل��ق��ائ��ه��م��ا 
ال���ب���ل���دي���ن منذ  ب����ني  اخل�����لف�����ات 
اإىل  الني�ي�ركي  امللياردير  و�ش�ل 

ال�شلطة.
البيت  يف  ب��ي��ن��ه��م��ا  ل��ق��اء  اأول  ويف 
االأبي�ش، مل يعلن رئي�شا الدولتني 
واكتفيا  ج���دي���دة  م���ب���ادرة  اأي  ع���ن 
اجلديدة  ب���امل���ع���اه���دة  ب���االح���ت���ف���اء 
اأمريكا  دول  ب���ني  احل���ر  ل��ل��ت��ب��ادل 
غياب  من  الرغم  على  ال�شمالية، 
ال��ك��ن��دي جا�شنت  ال�������زراء  رئ��ي�����ش 

ترودو.

حمددة  غري  لفرتة  الت�قيف  قيد 
جمم�عات  ت���ره���ي���ب  اإىل  واأدت 
وعملية  م��داه��م��ات  م���ع  ب��اأك��م��ل��ه��ا 

ترحيل«.
املعار�شة  �شخ�شيات  من  ع��دد  دان 
التي  الزيارة  بهذه  بق�ة  املك�شيكية 

راأوا فيها �شكل من اال�شت�شلم.
املك�شيكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
كا�شتانييدا  خ�����رخ����ي  ال�������ش���اب���ق 
زيارة  “اإنها  بر�ش  فران�ش  ل�كالة 
غري جمدية وتنط�ي على الكثري 
فائدة  اأي  ب������دون  امل���خ���اط���ر  م����ن 

للمك�شيك«.
خلل  املك�شيكي  ال��رئ��ي�����ش  واأ����ش���اد 
ت��رام��ب لكنه بدا  ال��ل��ق��اء مب���ق��ف 
اأك���رث   2018 يف  ح��م��ل��ت��ه  خ����لل 
معار�شة للرئي�ش االأمريكي ووعد 
تغريدة  يف  وك��ت��ب  ل���ه.  بالت�شدي 
)ت����رام����ب(  ك���ت���ب  “اإذا  ح���ي���ن���ذاك 

وقال ترامب اإن “تعاوننا يق�م على 
بعدما  الثقة واالحرتام املتبادل”، 
للنتخابات  حملته  خ��لل  هاجم 
بعنف   2016 يف  ال����رئ����ا�����ش����ي����ة 
االغت�شاب”  ج���رائ���م  “مرتكبي 
ال���ق���ادم���ني م���ن امل��ك�����ش��ي��ك، ووع���د 
ب��ج��ع��ل اجل������ارة اجل��ن���ب��ي��ة تدفع 
ملكافحة  ح���دودي  ج��دار  بناء  كلفة 

الهجرة ال�شرية.
واأ�شاف اأن “املك�شيكيني رائع�ن”، 
ب�”امل�شاهمة  االإ�شادة  على  وحر�ش 
اال�����ش����ت����ث����ن����ائ����ي����ة ل����لأم����ريك����ي����ني 
قبل االق��رتاع الذي  املك�شيكيني”، 
ت�شرين  م��ن  ال��ث��ال��ث  ���ش��ي��ج��ري يف 
يف�ز  اأن  وي��اأم��ل  ال��ث��اين/ن���ف��م��رب 

فيه ب�الية ثانية.
بالق�ل  امل��ك�����ش��ي��ك��ي  ال��رئ��ي�����ش  ورد 
اإن  للأمريكيني  الأق����ل  هنا  “اأنا 
رئي�شهم عاملنا بلطف واحرتام”. 

و�شنبقى  اأ�شدقاء  “نحن  واأ���ش��اف 
ارتياحه  ع��ن  م��ع��ربا  اأ�شدقاء”، 
الذين  ت�قعات  �شرب  يف  لنجاحه 
العلقات  تك�ن  اأن  يتنب�ؤون  كان�ا 

مت�ترة.
�شم�ش حاّرة  ت��له حت��ت  ب��ي��ان  ويف 
�شعى  االأب��ي�����ش،  البيت  حديقة  يف 
النقاط  اإب���راز  اإىل  مط�ال  ترامب 
اأنه  م���ؤك��دا  �شيفه،  م��ع  امل�شرتكة 
وعد  ع��ل��ى  “بناء  م��ث��ل��ه  اُن���ت���خ���ب 

مبكافحة الف�شاد«.
مل  الت�شريحات  ه��ذه  ك�������ل  لكن 
ج�  ال��دمي���ق��راط��ي  خ�شمه  تقنع 
تغريدة:  يف  ك��ت��ب  ال�����ذي  ب���اي���دن 
ب��شف  حملت�������ه  اأط��ل��ق  “ترامب 
املك�شيكيني باأنه�����م مرتكبي جرائم 
الرئي�ش  اأن  واأ���ش��اف  اغت�شاب”. 
�شد  العن�شرية  “اأّجج  االأم��ريك��ي 
جمتمعنا )االأمريكي( اللتيني”، 

“الكرامة”  اإع���������ادة  اإىل  داع����ي����ا 
الهجرة  نظام  اإىل  و”االإن�شانية” 

االأمريكي.
واأث��ار هدف هذه الزيارة - االأوىل 
للرئي�ش املك�شيكي اإىل اخلارج منذ 
�شهرا   18 ق��ب��ل  ال�����ش��ل��ط��ة  ت���ل��ي��ه 
ت�شاوؤالت  ال��زم��ن��ي  وب��رن��اجم��ه��ا   ،-

وانتقادات حادة يف البلدين.
النائب  غ���ار����ش���ي���ا  �����ش�����ي  وك����ت����ب 
الذي  �شيكاغ�  عن  الدمي�قراطي 
اأن ترامب ي�شعى  ولد يف املك�شيك، 
اللتقاط ال�ش�ر مع ل�بيز اوبرادور 
يف حماولة ملح� “اأربع �شن�ات من 
وال�شيا�شات  والهجمات  االه��ان��ات 
من  امل��ت��ح��دري��ن  جت����اه  امل�شيئة” 

اأ�ش�ل التينية.
ترامب  “�شيا�شات  اأن  واأ�����ش����اف 
القا�شية خلفت �شدمة لدى اأطفال 
مهاجرين وتركت اأ�شخا�شا اأبرياء 

الرد  ف�شاأت�ىل  هج�مية  تغريدة 
املك�شيكي  امل��������ؤرخ  وق�����ال  ع���ل���ي���ه«. 
انريكي كراوز اإن اللقاء �شيعقد بني 
اال�شتخفاف  “يجمعهما  رج��ل��ني 
مهاجمة  ع��ل��ى  واع���ت���ادا  بالعلم” 

ط�يل  ا�شتياء  و�شيثري  ال�شحافة، 
االأمد يف البلدين.

ن�����ش��رت��ه �شحيفة  م��ق��ال  وك��ت��ب يف 
ن��ي���ي���رك ت��امي��ز االأم��ريك��ي��ة “لن 
نن�شى انحناء ل�بيز اأوب��رادور اأمام 

واأ�شاف  رجل قام بالت�شهري بنا”. 
االأمريكيني  “الدمي�قراطيني  اأن 
اأب�������دا اخل����دم����ة التي  ل����ن ي��ن�����ش���ا 
لرئي�ش  اأوب�����رادور  ل�بيز  يقدمها 

ت�شبب لهم باأذى كبري«.

طهر�ن تعاين من تدهور �القت�صاد وفريو�ص كورونا

عزوف الإيرانيني عن النتخابات..تهديد حقيقي لنظام املاليل
•• طهران-اأ ف ب:

اعترب رئي�ش بلدية طهران بريوز 
عن  االم��ت��ن��اع  ن�شبة  اأن  ح��ن��اج��ي 
الت�ش�يت القيا�شية يف االنتخابات 
الت�شريعية التي جرت يف فرباير 
)�شباط( املا�شي تدل على ا�شتياء 
يف  العام  ال��شع  اإزاء  االإيرانيني 
البلد “وميكن اأن ت�شكل تهديداً 

للجميع«.
بلدية  رئ���ي�������ش  ح���ن���اج���ي،  وق������ال 
�شكانها  ع���دد  ال��ب��ال��غ  ال��ع��ا���ش��م��ة 
والتي  ن�����ش��م��ة  م���لي���ني   8 ن��ح��� 
اأكرب مركز �شيا�شي وجتاري  تعد 
على  “االإقبال  اإن  ال����ب����لد،  يف 
�شناديق االق��رتاع ه� م�ؤ�شر اإىل 

مدى ر�شا ال�شعب«.
وتابع “عندما يك�ن هناك ا�شتياء 
من احلك�مة اأو من الدولة، فاإن 
�شيما  وال  اجل��م��ي��ع  ي��ط��ال  ذل����ك 

البلدية«.

تدهور �قت�صادي
وترزح اإيران من جهة حتت وطاأة 
حاد  اقت�شادي  ت��ده���ر  ت��داع��ي��ات 
االقت�شادية  العق�بات  عن  ناجم 
االأمريكية املفرو�شة على خلفية 
وتعاين  الن�وي،  طهران  برنامج 
تف�شي  م����ن  اأخ��������رى  ج���ه���ة  م����ن 
الذي  امل�شتجد  ك���رون��ا  ف��ريو���ش 
لل�فيات  ح�شيلة  اأع��ل��ى  ك��ب��ده��ا 

واالإ�شابات يف املنطقة.
املتحالف�ن  االإ�شلحي�ن  وخ�شر 
ح�شن  امل����ع����ت����دل  ال���رئ���ي�������ش  م�����ع 
يف  الربملانية  غالبيتهم  روح��اين 
التي  )�شباط(  فرباير  انتخابات 
���ش��ّج��ل ف��ي��ه��ا امل���ح���اف���ظ����ن ف�����زاً 

�شت�شهد  البلد  اأن  علماً  �شاحقاً، 
العام املقبل انتخابات رئا�شية.

امل�شاركة يف هذه  ن�شبة  وتراجعت 
م�شت�ى  اأدن����ى  اإىل  االن��ت��خ��اب��ات 
واقت�شرت  االإط�������لق  ع��ل��ى  ل��ه��ا 
جمل�ش  منع  بعدما   43% على 
املر�شحني  اآالف  الد�شت�ر  �شيانة 
االإ�������ش������لح������ي������ني م�������ن خ����������ش 

االنتخابات.
هذا  اإن  ال��ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ش  وق�����ال 
ال��ق��در م��ن اال���ش��ت��ي��اء يف �شف�ف 
ي�شكل  اأن  “ميكن  ال���ن���اخ���ب���ني 
ت���ه���دي���داً ل��ل��ج��م��ي��ع، ل��ي�����ش فقط 

االإ�شلحيني اأو املحافظني«.
ال�شاأن  يف  خم�������ش���رم  وح���ن���اج���ي 
التنمية  يف  �شابقاً  وع��م��ل  ال��ع��ام، 
احل���������ش����ري����ة وه�������� م����ق����رب من 

املع�شكر االإ�شلحي.

��صتياء مع�صكر روحاين
ويعك�ش �شع�د املحافظني ا�شتياء 
من مع�شكر روح��اين ال��ذي �شعى 
ل��ل��ت��ق��ارب م���ع ال���غ���رب ع��ل��ى اأمل 
حت��ق��ي��ق ف���ائ��د اق��ت�����ش��ادي��ة لهذا 
تبّخرت  اآم����ال����ه  ل��ك��ن  ال���ت����ج���ه، 
االأمريكي  ال��رئ��ي�����ش  ب��ان�����ش��ح��اب 

ال�����ع�����ام  يف  ت�������رام�������ب  دون��������ال��������د 
ال���ن����وي  االت����ف����اق  م���ن   2018
طهران  ب���ني  امل�����ربم  ال���ت���اري���خ���ي 
وال���دول ال��ك��ربى، واإع���ادة فر�شه 
اجلمه�رية  على  قا�شية  عق�بات 

االإ�شلمية.
الدويل  النقد  ���ش��ن��دوق  وي��ت���ق��ع 
ان��ك��م��ا���ش االق���ت�������ش���اد االإي������راين 

بن�شبة %6 هذا العام.

و�صع غري طبيعي 
ق�شارى  “نبذل  ح��ن��اج��ي  وق����ال 
لي�ش  و����ش���ع���ن���ا  ل���ك���ن  ج����ه����دن����ا، 

نخ�شع  “نحن  وت��اب��ع  طبيعياً”، 
اقت�شادي  و���ش��ع  ويف  ل��ع��ق���ب��ات 
�شعب«. وخلل املقابلة يف مكتبه 
يف البلدية، علت �شرخات �شائقي 
ال�شارع  م��ن  ال��ن��ف��اي��ات  ���ش��اح��ن��ات 
منددين بعدم تلقيهم اأج�رهم اأو 

رواتبهم التقاعدية منذ اأ�شهر.
اأهمية  من  البلدية  رئي�ش  وقلل 
معترباً  ال�������ش���غ���رية  ال���ت���ظ���اه���رة 
اأن  االح��ت��ج��اج��ات ميكن  ه��ذه  اأن 
كل  يف  ال���ب���ل���دي���ات  “يف  حت�����ش��ل 
املحتجني  اأن  م�شيفاً  الدول”، 
متعهدين  ق��ب��ل  م���ن  م����ظ���ف����ن 

مطلع  الي�مية  ال�فيات  ارتفعت 
م�شت�ى  اأعلى  اإىل  االأ�شب�ع  ه��ذا 
200 ح��ال��ة وف����اة، وفق  وب��ل��غ��ت 

االأرقام الر�شمية.
للأن�شطة  امل�ؤقت  االإغ��لق  واأدى 
االأخرية  االأ�شهر  يف  االقت�شادية 
اإغ��������لق احل��������دود اإىل  وك����ذل����ك 
ت��راج��ع ح���اد يف ال�������ش���ادرات غري 
�شريان  ت�����ش��ك��ل  ال��ت��ي  ال��ن��ف��ط��ي��ة، 

حياة رئي�شياً الإيران.

تفاقم �لت�صخم 
تده�ر  ت�����ش��ري��ع  اإىل  ذل���ك  واأدى 

وتلقى  امل��دي��ن��ة.  قبل  م��ن  ولي�ش 
ال�شعيف  االإي�������راين  االق��ت�����ش��اد 
امل�����ع�����زول ب�������ش���ك���ل م����ت����زاي����د عن 
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة وامل��ح��روم من 
ت�شكل  ال��ت��ي  النفطية  ال��ع��ائ��دات 
للجمه�رية  االأ����ش���ا����ش���ي  امل�������رد 
مع  ج��دي��دة  نك�شة  االإ���ش��لم��ي��ة، 
امل�شتجد  ك���رون��ا  ف��ريو���ش  تف�شي 

منذ فرباير )�شباط(.
ك�فيد-19  ج��ائ��ح��ة  وت�����ش��ب��ب��ت 
وف������اة  األ���������ف   12 م������ن  ب������اأك������رث 
اإ�شابة  األ����ف   248 م���ن  واأك�����رث 
كما  االإ���ش��لم��ي��ة،  اجلمه�رية  يف 

•• بريوت-وكاالت

م�����ا ي���ع���ي�������ش���ه ل���ب���ن���ان ����ش���ن���ع بيد 
ال����دول  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ح����زب اهلل يف 
وم����ا  ال������ع������امل،  ودول  ال����ع����رب����ي����ة 
االقت�شادية  لبنان  م��اأ���ش��اة  ينهي 
االجتماعية يبداأ باإنهاء دور حزب 

اهلل وتدخلته يف االإقليم.
ال�شيا�شيني  اأح����د  ي�����ش��ف  وه���ك���ذا 
ب��ل��ده بعد  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني احل����ال يف 
الذي  ال�شريع،  االنهيار  اأ�شهر من 
ا�شتدعى من زعيم امليلي�شيات اإىل 
اللبنانيني  ومعهم  عنا�شره  دع���ة 
ب��دء زراع���ة االأرا���ش��ي و�ش�اًل  اإىل 
االأبنية  و���ش��ط���ح  ال�����ش��رف��ات  اإىل 
الإنتاج الطعام، وم�اجهة العق�بات 
التي يتعر�ش لها اللبناني�ن ب�شبب 

حزب اهلل واأدواره التدمريية.
التي  امل�������ش���ب����ق���ة  غ����ري  ف���احل���ال���ة 
االنهيار  م��ن  اللبناني�ن  يعي�شها 
و�شرقة  وامل���������ايل،  االق����ت���������ش����ادي 
ال��ب��ن���ك و�ش�اًل  م��دخ��رات��ه��م م��ن 
العملة  ���ش��رف  ���ش��ع��ر  ان��ه��ي��ار  اإىل 
اإىل  ل���رية   1500 م��ن  اللبنانية 
ل���ل���دوالر  ل�����رية  اآالف   10 ن���ح���� 
ال���اح��د، لي�شت ول��ي��دة اأ���ش��ه��ر، بل 
ال�قت،  وت��ط���رت م��ع  ه��ي قدمية 
وب�����داأت م��ن ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��ي اأخرج 
فيها رف��ي��ق احل��ري��ري م��ن احلكم 
ال�شابق  الرئي�ش  لبنان يف عهد  يف 
و�ش�اًل   ،2004 ع��ام  حل���د  اإميل 
وغ��ريه من  اغتيال احلريري  اإىل 

عن  ع���دا  و�شيا�شيني،  �شحافيني 
ت���دخ���لت امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات يف ال����دول 
ال���ع���رب���ي���ة وت����ه����ري����ب امل�����خ�����درات 
وتبيي�ش االأم�ال اإىل دول العامل، 
من  ل���ب���ن���ان  خ������روج  اإىل  اأدى  م����ا 
الطبيعي،  االقت�شادية  املنظ�مة 
ن�شباً  ي��ح��ق��ق  ب���ل���د  م����ن  وحت�����ل����ه 

رو�سيا ت�سجل 6509 اإ�سابات 
جديدة   ب� » ك�رونا «

 و176 حالة وفاة
•• مو�صكو - وام: 

اأعلنت رو�شيا اأم�ش ت�شجيل 176 
اإ�شابات  و6509  وف�����اة  ح���ال���ة 
“ ك�����رون����ا  ب����ف����ريو�����ش  ج�����دي�����دة 
ال�شاعات  خ������لل  امل�������ش���ت���ج���د   “
ارتفاعا  ميثل  م��ا  املا�شية  ال�24 
يف  وانخفا�شا  ال�فيات  يف  طفيفا 
االإ���ش��اب��ات م��ق��ارن��ة م��ع معدالت 
وف�����اة   173  “ االأول  اأم�����������ش 
مركز  واأك���د   .  « اإ�شابة  و6562 
ال���ع���م���ل���ي���ات ال����رو�����ش����ي اخل���ا����ش 
مبكافحة الفريو�ش - يف تقريره 
الي�مي - اأنه بت�شجيل هذا العدد 
واالإ�شابات  ال�فيات  من  اجلديد 
ت�شبح ح�شيلة �شحايا الفريو�ش 
واإجمايل  وف��اة  حالة   10843
 707301 االإ������ش�����اب�����ات  ع������دد 
10843 حالة وفاة  حالة، منها 

و215142 حالة ن�شطة.
العدد  اأن  اىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ش���ار    
اإىل  و���ش��ل  للمتعافني  االإج��م��ايل 
بعد  وذل��ك  �شخ�شا   481316
لل�شفاء  اأ�شخا�ش   8805 متاثل 
االأخ������رية  ����ش���اع���ة  ال�24  خ�����لل 
22 ملي�ن  اإج��راء  اإىل  باالإ�شافة 
فح�ش طبي لت�شخي�ش االإ�شابات 

بالعدوى .

االقت�شادي  التقدم  م��ن  معق�لة 
اإىل بلد منهار.

وكما يبدو من احلال، فاإن الكثري 
من اللبنانيني ال يدرك�ن اأو اأنهم 
اأزمتهم  اأن  حقيقة  عن  يتغا�ش�ن 
لي�ش  و�شببها  ل��ب��ن��ان،  يف  �شنعت 
فقط احل�شار االقت�شادي مللحقة 

الف�شاد  هناك  اأي�شاً  بل  حزب اهلل، 
امليلي�شيات يف  تق�ده  الذي  الكبري 

كل مفا�شل الدولة.
وبا�شتثناء العق�بات التي فر�شتها 
كيانات  على  االأم��ري��ك��ي��ة  اخل��زان��ة 
مرتبطني  ل���ب���ن���ان���ي���ني  واأف������������راد 
هناك  فلي�ش  اهلل،  مبيلي�شيا حزب 

بداأ  االقت�شادي،  للنم�  االأ�شا�شي 
رجال  الأن  ت��دري��ج��ي��اً،  ب��االب��ت��ع��اد 
يرغب�ن  ال  وامل�شتثمرين  االأعمال 
يعي�ش  بلد  داخ��ل  اأم�الهم  ب��شع 
يف ح��ال��ة ح����رب دائ���م���ة، ح��ي��ث اأن 
ح��زب اهلل ال��ذي يعترب االأق���ى يف 
ا�شتباكات  يف  لبنان مت�رط حالياً 
واليمن  �ش�����ريا  �شمن  اإقليمية 
والعراق عدا عن التهديد املت�ا�شل 
حل�����دوده اجل��ن���ب��ي��ة ب���احل���رب مع 

اإ�شرائيل.
وقبل عامني عقد م�ؤمتر اأ�شدقاء 
يف  “�شيدر”  ل��ل��م��ان��ح��ني  ل��ب��ن��ان 
ب���اري�������ش، وت���ع���ه���دت ف���ي���ه ال�����دول 
 11 بقيمة  اإن��ق��اذ  ح��زم��ة  بتقدمي 
وه�  وح��ي��د  ب�شرط  دوالر،  مليار 
ال��ت��ع��اون م��ع امل��ج��ت��م��ع ال����دويل يف 
وخ�شخ�شة  الف�شاد  على  الق�شاء 
ال����دول����ة وخ���ا����ش���ة قطاع  م���راف���ق 
اخلزينة  ي��ك��ب��د  ال�����ذي  ال��ك��ه��رب��اء 
ال��دوالرات �شن�ياً، لت�شل  مليارات 
اأكرث  اإىل  فيه  اخل�����ش��ارة  ح�شابات 
ن�شف  اأي  دوالر،  م��ل��ي��ار   45 م��ن 
الدين اللبناين العام. ويف م�ؤمتر 
“�شيدر” مل ت�شع الدول �شروطاً 
ت��ع��ج��ي��زي��ة ع��ل��ى ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، ومل 
حزب  �شلح  ت�شليم  ي�مها  تطلب 
كان  ال��دع��م،  لتقدمي  ك�شرط  اهلل 

اأو  اأي ق��ي���د م��ال��ي��ة ع��ل��ى ال���دول���ة 
م�اطنيها اأو م�ؤ�ش�شاتها العامة اأو 

اخلا�شة. 
ول���ك���ن ب��ال��رغ��م م���ن ع����دم فر�ش 
عق�بات من اأي دولة خارجية على 
العربي  اال�شتثمار  اأن  اإال  لبنان، 
واالأجنبي املبا�شر الذي كان املحرك 

ه�  وال��ه��در  الف�شاد  على  الق�شاء 
ظهر  كما  ولكن  ال�حيد،  الطلب 
الح��ق��اً ف����اإن ه���ذا امل��ط��ل��ب اعتربه 

حزب اهلل خط�ة للق�شاء عليه.
حزب  نهاية  تعني  الف�شاد  فنهاية 
من  االق������������رتاب  دون  م������ن  اهلل 
�شلحه، بعدما تبني اأن امليلي�شيات 
املرافئ  من  والنهب  الف�شاد  تدير 
م�ؤ�ش�شات  وك����ل  ال����������زارات،  اإىل 

الدولة.
االأول(  اأكت�بر)ت�شرين   17 ويف 
التظاهرات  انطلق  وم��ع  املا�شي 
و�شع  الف�شاد،  �شد  االحتجاجية 
وميلي�شياته  ن��ف�����ش��ه  اهلل  ح�����زب 
فاأر�شل  املحتجني،  م��ع  مب���اج��ه��ة 
�شباناً للعتداء على املتظاهرين، 
ت�افق  ل��ن  امليلي�شيات  اأن  اأك���د  م��ا 
االإ�شلح  مب�����ش��روع  ال�����ش��ري  ع��ل��ى 

الذي يطالب به املحتجني.
وال  وارد،  غ���ري  االإ�����ش����لح  والأن 
مي��ك��ن ب��ن��اء اق��ت�����ش��اد ح��دي��ث على 
ال�ا�شع  الفا�شد  النظام  ه��ذا  مثل 
الأن����ه ي�����ش��ت��ن��زف ال��ط��م���ح وري����ادة 
ال��ب��ل��د بحاجة  االأع���م���ال، يف وق���ت 
ما�شة للتغيري، اأ�شبح حتييد حزب 
وخلروج  للخل�ش  احل��ل  ه���  اهلل 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني م���ن امل�����ش��ت��ن��ق��ع الذي 

و�شل�ا اإليه.

االإي������راين مقابل  ال���ري���ال  ق��ي��م��ة 
الدوالر، ما يهدد مبفاقمة ن�شبة 

الت�شخم املرتفعة اأ�شًل.
طهران  بلدية  اإن  حناجي  وق���ال 
 9( ري��ال  مليار   2000 خ�شرت 
الرتاجع  ب�شبب  دوالر(  مليني 
احلاد للطلب على النقل العام يف 

االأ�شهر االأخرية.
�شكان  م����ن  ال���ك���ث���ري  ���ل  ف�������شّ واإذ 
لتفادي  �شياراتهم  قيادة  طهران 
اك����ت����ظ����اظ ق������ط������ارات االأن�����ف�����اق 
ازداد  امل�شرتك،  النقل  وح��اف��لت 
التل�ث املزمن لله�اء يف طهران.

االإيرانية  العا�شمة  ت�شهد  ومل 
ال�����ه������اء  م������ن  ي�������م������اً   15 اإال 
ال�شنة  راأ�������ش  “النظيف”منذ 
)اآذار(،  مار�ش   20 يف  الفار�شية 

وفق البلدية.

تلوث
وم����ن امل���ه���ام امل���ل���ق���اة ع��ل��ى عاتق 
للفريو�ش  ال���ت�������ش���دي  ح���ن���اج���ي 
وت���ل����ث ال����ه�����اء، ع��ل��م��اً اأن�����ه من 
املهمتني  ب���ني  امل����ازن���ة  ال�����ش��ع��ب 
ال�شيارة  ق���ي���ادة  اأن  اإىل  ن���ظ���راً 
ل��لأف��راد لكنه يفاقم  اأك��رث اأم��ان��اً 
ال�����ش��ب��اب ال��دخ��اين ال���ذي يخيم 

عادة على العا�شمة.
ال��ب��ل��دي��ة قلقه  رئ��ي�����ش  واأب�������دى 
لقطارات  االك��ت��ظ��اظ  ع����دة  م��ن 
ال��ذروة بعدما  �شاعات  االأنفاق يف 
اأع���ي���د ف���ر����ش ق���ي����د ع��ل��ى جت�ل 
ال�شيارات يف ماي� )اأيار( لتخفيف 

التل�ث.
وقال اإن بازار طهران الكبري الذي 
يعج حالياً باملت�ش�قني “ميكن اأن 

يتح�ل اإىل ب�ؤرة لل�باء«.

حتليل: حتييد ميلي�سيا حزب اهلل احلل ال�حيد لإنهاء ماأ�ساة لبنان

ترامب والرئي�س املك�سيكي.. جمامالت وجتاهل للخالفات 

�س�ل: وا�سنطن ت�ؤكد اأهمية احل�ار مع ال�سمال رغم الت�تر 
والتقى بيجن، امل�ش�ؤول االأمريكي عن ملف ك�ريا ال�شمالية، مب�شت�شار 
االأمن الق�مي لك�ريا اجلن�بية �ش�ه ه�ن. ومن املقرر اأن ي�شل بيجن 

اإىل اليابان يف وقت الحق .
 وحتاول ك�ريا اجلن�بية تعزيز جه�د ال�شلم ولعب �ش�ه دورا رئي�شيا يف 
ترتيب قمتني بني الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب والزعيم الك�ري 

ال�شمايل كيم ج�جن اأون.
وقال ترامب ي�م الثلثاء اإنه م�شتعد لعقد اجتماع اآخر مع كيم ويعتقد 
حمبطة  اأنها  يبدو  التي  ال�شمالية،  ك�ريا  لكن  مفيدا.  يك�ن  قد  اأن��ه 
قالت  عليها،  املفرو�شة  العق�بات  تخفيف  على  م�ؤ�شر  اأي  غياب  من 
ال�اليات  اأخ��رى مع  م��رة  تن�ي اجلل��ش  اإنها ال  االأخ��رية  االأ�شابيع  يف 

املتحدة.

 •• �صول-رويرتز

اأهمية  اأك��دت  املتحدة  ال���الي��ات  اإن  االأول  اأم�ش  اجلن�بية  ك�ريا  قالت 
ا�شتئناف املحادثات مع ك�ريا ال�شمالية رغم ق�ل ال�شمال اإنه ال يعتزم 

الع�دة اإىل طاولة املفاو�شات.
ون��ف��ى ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي �شتيفن ب��ي��ج��ن، ال���ذي اأنهى 
ي�شعى  باأنه  �شابق  وق��ت  تكهنات يف  �ش�ل،  املحادثات يف  اأي��ام من  ثلثة 
للقاء م�ش�ؤولني ك�ريني �شماليني خلل زيارته، لكنه قال اإن وا�شنطن 

م�شتعدة للمحادثات.
وقال مكتب الرئي�ش الك�ري اجلن�بي م�ن جيه-اإن يف بيان “اأكد بيجن 

اأهمية ا�شتئناف احل�ار مع ك�ريا ال�شمالية«.

غ�سب اأمريكي بعد وفاة فتى اأ�س�د يف مركز اإ�سالحي 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأثار ن�شر ت�شجيل فيدي� يظهر فيه فتى اأ�ش�د وه� يفقد وعيه ومي�ت اختنا      قا باأيدي م�ظفني 
يف مركز اإ�شلحي غ�شبا يف ال�اليات املتحدة. وت�يف ك�رنيلي��ش فريدريك�ش )16 عاما( يف االأول 
من اأيار/ماي�، بعد ي�مني من طرحه على االأر�ش من جانب عاملني يف اأكادميية “اليك �شايد” 
ت�شجيل  املركز. ومت  اآخر يف كافترييا  �شاب  يف كاالمازو يف والية مي�شيغن الإلقائه �شطرية على 

احلادثة بكامريات املراقبة امل�ج�دة يف املركز. 
ويظهر مقطع الفيدي� ال�شاب يرمي ال�شطرية على زميل له ليثبته بعدها رجال على االأر�ش. 

وبعد ع�شر دقائق، يبدو املراهق فاقدا ال�عي ثم يحاول م�ظف�ن اإغاثته قبل طلب امل�شاعدة.
وتذكر هذه احلادثة ب�فاة ج�رج فل�يد وه� اأمريكي اأ�ش�د قتل اختناق����ا على يد �شرطي اأبي�ش 
اأثناء اعتقاله يف مينياب�لي�ش يف 25 اأيار/ماي� وقد مت ت�ش�ير حمنته وبثها على و�شائل الت�ا�شل 

االجتماعي.
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منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 147403
 باإ�شم : : ي�نيليفر بي ال �شي

 وعن�انه: ب�رت �شنليت ، ويرال ،
 مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.

بتاريخ: 2011/04/21 وامل�شجلة حتت الرقم: 147403 
�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :30
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/09/26 

وحتى تاريخ: 2030/09/26

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 152471

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 146038
 باإ�شم : : ي�نيليفر بي ال �شي

 وعن�انه: ب�رت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2011/04/21 وامل�شجلة حتت الرقم: 146038 

�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/08/16 

وحتى تاريخ: 2030/08/16

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 152474

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 147471
 باإ�شم : : ي�نيليفر بي ال �شي

 وعن�انه: ب�رت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2011/04/21 وامل�شجلة حتت الرقم: 147471 

�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :30
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/09/27 

وحتى تاريخ: 2030/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 152475

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 147472
 باإ�شم : : ي�نيليفر بي ال �شي

 وعن�انه: ب�رت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2011/04/21 وامل�شجلة حتت الرقم: 147472 

�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :32
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/09/27 

وحتى تاريخ: 2030/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 152476

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 37407
 باإ�شم : : ي�نيليفر بي ال �شي

 وعن�انه: ب�رت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2002/01/12 وامل�شجلة حتت الرقم: 37407 

�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :30
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/07/16 

وحتى تاريخ: 2030/07/16

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 152484

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 37408
 باإ�شم : : ي�نيليفر بي ال �شي

 وعن�انه: ب�رت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2002/06/10 وامل�شجلة حتت الرقم: 37408 

�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :32
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/07/16 

وحتى تاريخ: 2030/07/16

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 152485

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 146467
 باإ�شم : : ي�نيليفر بي ال �شي

 وعن�انه: ب�رت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2012/06/24 وامل�شجلة حتت الرقم: 146467 

�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/08/26 

وحتى تاريخ: 2030/08/26

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 152486

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 145702
 باإ�شم : : ي�نيليفر بي ال �شي

 وعن�انه: ب�رت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2011/04/21 وامل�شجلة حتت الرقم: 145702 

�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/08/05 

وحتى تاريخ: 2030/08/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 152491

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 146039
 باإ�شم : : ي�نيليفر بي ال �شي

 وعن�انه: ب�رت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2011/04/21 وامل�شجلة حتت الرقم: 146039 

�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/08/16 

وحتى تاريخ: 2030/08/16

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 152477

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 146823
 باإ�شم : : ي�نيليفر بي ال �شي

 وعن�انه: ب�رت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2011/05/01 وامل�شجلة حتت الرقم: 146823 

�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/09/07 

وحتى تاريخ: 2030/09/07

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 152478

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 145219
 باإ�شم : : ي�نيليفر بي ال �شي

 وعن�انه: ب�رت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2011/05/01 وامل�شجلة حتت الرقم: 145219 

�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/07/26 

وحتى تاريخ: 2030/07/26

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 152481

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 145701
 باإ�شم : : ي�نيليفر بي ال �شي

 وعن�انه: ب�رت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2011/05/01 وامل�شجلة حتت الرقم: 145701 

�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/08/05 

وحتى تاريخ: 2030/08/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 152482

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 147256
 باإ�شم : : ي�نيليفر بي ال �شي

 وعن�انه: ب�رت �شنليت ، ويرال ،  مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2014/01/09 وامل�شجلة حتت الرقم: 147256 

�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/09/21 

وحتى تاريخ: 2030/09/21

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 66637

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 147202
 باإ�شم : ديب�ي �شينثي�ش، اإنك

 وعن�انه: 700 اأورث�بيديك درايف  وار�ش� ، اإنديانا 46581 ،  ال�اليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ: 2011/10/17 وامل�شجلة حتت الرقم: 147202 

�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/09/20 

وحتى تاريخ: 2030/09/20

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 143649

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 144601
 باإ�شم : �شاينا �شتيت ك�ن�شرتك�شن 

اجنينرينغ ك�ربريي�شن ميدل اي�شت ذ.م.م
 وعن�انه: �ش.ب 63932، دبي،  االمارات العربية املتحدة

بتاريخ: 2011/12/4 وامل�شجلة حتت الرقم: 144601 
�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :37
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/07/11 

وحتى تاريخ: 2030/07/11

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 49004

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 141767
 باإ�شم : ذا انرتتير منطقة حرة –  ذ.م.م

 وعن�انه: �ش.ب. 502202 ،  دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2011/02/16 وامل�شجلة حتت الرقم: 141767 

�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :16
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/04/28 

وحتى تاريخ: 2030/04/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 49730

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 141771
 باإ�شم : ذا انرتتير منطقة حرة –  ذ.م.م

 وعن�انه: �ش.ب. 502202 ،  دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2011/02/16 وامل�شجلة حتت الرقم: 141771 

�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :16
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/04/28 

وحتى تاريخ: 2030/04/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 49731

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 147195
 باإ�شم : : اأكلرنت، انك.

 وعن�انه: 1525- بي طريق  اأوبراين ، مينل� بارك ،  كاليف�رنيا 94025 ، 
ال�اليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ: 2011/12/04 وامل�شجلة حتت الرقم: 147195 
�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/09/20 

وحتى تاريخ: 2030/09/20

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 52721

منوذج �إعان �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 38474
 باإ�شم : روبا اآند ك�مباين ليمتد

 وعن�انه: مرتو تاور ،  1 ه�-منه �شاراين ، ك�لكاتا  – 700 071 ، وي�شت بنغال ، الهند.
بتاريخ: 2002/3/25 وامل�شجلة حتت الرقم: 38474 

�صورة �لعامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :25
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/09/24 

وحتى تاريخ: 2030/09/24

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

EAT 7332 تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
داي�دب�تا انرتنا�شي�نال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 142859
با�ش��م: في�شب�ك، انك.

املتحدة  ال�اليات   ،94025 كاليف�رنيا  ب��ارك،  مينل�  رود،  ويل�   1601 وعن�انه: 
االأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )142859( بتاريخ 2012/09/27
و�شتظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/05/25 وحتى تاريخ : 2030/05/25
�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 
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عربي ودويل

على  واف��ق��ت��ا  �شريليف  ج�ن�ش������ن  اإي��ل��ن  )ال��ل��ي��ب��ريي��ة( 
ا�شم  عليها  نطلق  التي  التقييم  جلن����ة  رئا�ش������ة  ت�ل��������ي 
والتعامل  العاملية  للأوبئ��ة  لل�شتعداد  امل�شتقلة  اللجنة 

معها«. 
ا�شتقللية  اأك��رث  �شخ�شيتني  ت�ش�ر  ميكنني  “ال  وق��ال 
الإج�����راء ه���ذا ال��ت��ق��ي��ي��م ال��ن��زي��ه وم�����ش��اع��دت��ن��ا ع��ل��ى فهم 
مثل  ل��ت��ف��ادي  ب��ه  القي�����ام  بن�����ا  يج������در  وم��ا  ج��رى  م��ا 
ال�شحة  منظمة  وتعر�شت  امل�شتقبل«.  يف  امل��اآ���ش��ي  ه��ذه 
اأواخر  يف  ال�شحية  االأزم��ة  بدء  منذ  ح�������ادة  النتق���ادات 
2019 اأخدت عليها ب�ش�رة خا�شة تاأخرها يف الت��شية 

ب��شع الكمامات.

  واتهمتها ال�اليات املتحدة بالت�ش�����اهل حي������ال ال�شي�ن، 
ح�����ال  اإع����لن  يف  وبالتاأخر  للفريو�ش،  االأول�����ى  الب�ؤرة 
ر�شميا  املتحدة  ال�اليات  واأعلنت  ط�ارئ �شحية عاملية. 
اأحد  الثلثاء ان�شحابها من املنظمة التي تخ�شر بذلك 

اأكرب م�شاهميها. 
“لن  املتحدة  ال�اليات  اإىل  وقال غيربي�ش��ش يف تلميح 
منق�شمني”،  كنا  اإن  اجلائحة  على  التغلب  من  نتمكن 
يف  ت�شاهم  الدولية  االأ���ش��رة  “انق�شامات”  ب��اأن  حم��ذرا 

ا�شتمرار تف�شي ال�باء.
ال��ي���م لي�ش  ن���اج��ه��ه  ال���ذي  “التهديد االأك���رب  واأ���ش��اف 

الفريو�ش نف�شه، بل نق�ش الزعامة والت�شامن«.

•• جنيف-اأ ف ب

م�شتقلة  جلن��ة  ت�شكيل  العاملية  ال�شحة  منظمة  اأعلنت 
من اخلرباء مكلف������ة باإج������راء “تقييم نزي����ه” الإدارتها 
ب�”جتنب  وال�ش�����ماح  ك�في������د-19  وب��اء  تف�شي  الأزم��ة 
الهيئ����ة  ت�اج��ه  وقت  يف  امل�ش��تقبل”،  م����اآ�ش مماثل����ة يف 

انتقادات �شديدة لطريقة تعاملها مع االأزمة ال�شحية.
اأدهان�م  ت��ي��درو���ش  ال�شحة  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق���ال 
االأع�شاء  ال��دول  دبل�ما�شيي  اإىل  متحدثا  غيربي�ش��ش 
ال�شابقة  ال���������زراء  رئ��ي�����ش��ة  اأن  اأع���ل���ن  اأن  “ي�شرفني 
ال�شابقة  وال��رئ��ي�����ش��ة  ك����لرك  ه��ي��ل��ني  )ال��ن��ي���زي��ل��ن��دي��ة( 

ال�سحة العاملية تبا�سر عملية تقييم لتعاملها مع وباء ك�فيد-19 

•• ملبورن-اأ ف ب

الذي  ك�فيد-19  وب�����اء  اأج�����رب 
وفقا  ال��ع��امل  يف  انت�شاره  يت�شارع 
ملنظمة ال�شحة العاملية، اأ�شرتاليا 
العزل  تدابري  فر�ش  اإع���ادة  على 
يف ملب�رن ثاين مدينة يف البلد 
�شخ�ش،  مليني  خم�شة  ي�شكنها 
يف ال���ق��ت ال��ذي جت��اوز فيه عدد 
االإ����ش���اب���ات ال��ث��لث��ة م��لي��ني يف 

ال�اليات املتحدة.
وت�شهد هذه املدينة تف�شياً جديداً 
نح�  بت�شجيل  ك�فيد-19  ل�باء 
فيها  ي�مية  جديدة  اإ�شابة  مئة 
لل�شلطات  اأي��ام، وهي �شربة  منذ 
التي بدا اأنها جنحت يف ال�شيطرة 

على فريو�ش ك�رونا امل�شتجد.
ملب�رن  ����ش���ك���ان  ع���ل���ى  وف����ر�����ش 
ل�شتة  ج����دي����دا  ع�����زال  ال���ث���لث���اء 
التنفيذ  ح��ي��ز  ي���دخ���ل  اأ����ش���اب���ي���ع، 
اعتبارا من منت�شف ليل االأربعاء 

اخلمي�ش.
ومت���ن���ع امل���ط���اع���م وامل���ق���اه���ي من 
فيما  للخارج،  اإال  اأط��ب��اق  تقدمي 
الريا�شية  ال�����ن������ادي  اأرغ�����م�����ت 
و����ش���االت ال�����ش��ي��ن��م��ا ع��ل��ى اإغ���لق 

اأب�ابها من جديد.
بي�تهم  يف  البقاء  ال�شكان  وعلى 
وممار�شة  ال��ع��م��ل  ل����دواع����ي  اإال 
الريا�شة وزيارة الطبيب اأو �شراء 

امل�اد ال�شرورية. 
ومل ت���رف���ع ه����ذه االإج���������راءات يف 

املدينة اإال م�ؤخرا.
اأن��دروز رئي�ش وزراء  واأكد دانيال 
وعا�شمتها  ف���ي���ك���ت����ري���ا  والي������ة 
ملب�رن، اأن هذا ه� احلل ال�حيد 
“من  ذل��ك،  الأن��ه بخلف  املمكن 
“اآالف”  ت�����ش��ج��ل  اأن  املحتمل” 

االإ�شابات.
رف�ف  م��ن  الب�شائع  نفدت  وق��د 
قبل  االأرب��ع��اء  ملب�رن  يف  املتاجر 

العزل  �شاعات من دخ���ل تدابري 
اجلديدة حيز التنفيذ.

�شكان  اأح���د  األ���ربت  مايكل  وق���ال 
م��ل��ب���رن ل��ف��ران�����ش ب��ر���ش “رغم 
اأن��ن��ي اأدعم  اأن���ه اأم���ر حم��ب��ط، اإال 
)ال����ع����زل(، ل��ك��ن ال اأع������رف م���اذا 
���ش��ي��ك���ن م���ق��ف��ي م��ن��ه ب��ع��د �شتة 

اأ�شابيع«.
منظمة  م����ن  ان�������ش���ح���اب���ه���ا  ب���ع���د 
ال�������ش���ح���ة ال����ع����امل����ي����ة، م�����ا زال�����ت 
ال����الي���ات امل��ت��ح��دة ال��ب��ل��د االأكرث 
ك�فيد-19  جائحة  من  ت�شرراً 
األفا يف   545 التي ت�يف جراءها 
العامل، �ش�اء على �شعيد ال�فيات 

اأو على �شعيد االإ�شابات.
واأظ���������ه���������رت ب�����ي�����ان�����ات ج���ام���ع���ة 

ج����ن���ز ه���ب��ك��ن��ز امل��رج��ع��ي��ة حّتى 
ت   00،30(  20،30 ال�����ش��اع��ة 
عدد  اإج���م���ايل  اأّن  اخل��م��ي�����ش(  غ 
امل�شابني بك�فيد-19 يف الدولة 
االأكرث ت�شررا بال�باء ارتفع اإىل 
ثلثة مليني و46 األفا و351 
الي�م  لغاية  منهم  ت���يف  �شخ�شا، 

132 األفا و195 �شخ�شاً.
اجلائحة  ارق��ام  ا�شتقرت  وبعدما 
ال����الي���ات  يف  االأوىل  ب�����ؤره����ا  يف 
ني�ي�رك،  يف  �شيما  ال  امل��ت��ح��دة، 
اأ�شابيع تزايدا  البلد منذ  ت�شهد 
االإ���ش��اب��ات يف اجلن�ب  وت���رية  يف 

والغرب.
ودف���ع ال��ت��زاي��د ال��ك��ب��ري يف اأع���داد 
امل�������ش���اب���ني يف ب��ع�����ش ال�����الي����ات 

عملية  ت��ع��ل��ي��ق  اإىل  ح��ك���م��ات��ه��ا 
االإغ��لق، و�ش�اًل يف  رفع تدابري 
بع�ش  ف��ر���ش  اإع����ادة  اإىل  بع�شها 
االإج�����راءات ال��ت��ي ك��ان��ت رف��ع��ت يف 
اإغلق  اإع����ادة  �شيما  وال  ال�شابق 

احلانات.
ال��رئ��ي�����ش دون���ال���د ترامب  ون��ف��ى 
ال����ذي دع���ا االأرب���ع���اء امل���دار����ش يف 
اأب�ابها  ف��ت��ح  اإع�����ادة  اإىل  ال���ب���لد 
ه����ذا االرت����ف����اع يف عدد  ح��ق��ي��ق��ة 

االإ�شابات.
 وكتب على ت�يرت “تراجع معدل 
ع�شر  ك�فيد-19  ب�باء  ال�فيات 

مرات!«.
ت�ل�شا  يف  االإ�شابات  عدد  وارتفع 
)اأوك�����له������م�����ا( ب���ع���د اأك������رث من 

اأ�شب�عني تقريبا من عقد اجتماع 
االنتخابية  احل���م���ل���ة  اإط�������ار  يف 
املدينة  ه��ذه  يف  ت��رام��ب  لدونالد 
وفقاً لل�شلطات ال�شحية املحلية.

وق�����ال م���دي���ر امل��ع��ه��د االأم���ريك���ي 
ل����لأم����را�����ش امل���ع���دي���ة اأن���ط����ين 
فاوت�شي “ارتفع اإن عدد االإ�شابات 
امل�شت�ى  اإىل  ي�ما  ي��رتاج��ع  ومل 

االأول وه� يرتفع جمددا االآن«.
عرب  مقابلة  يف  فاوت�شي  واأ�شاف 
معاهد  م����دي����ر  م����ع  االإن�����رتن�����ت 
فران�شي�ش  ال���ط��ن��ي��ة  ال�����ش��ح��ة 
ك�لينز “اإنه و�شع خطري ينبغي 

علينا التعامل معه ف�را«.
ح��ّذرت منظمة  ال�شياق،  هذا  ويف 
ال�شحة العاملية من قابلية انتقال 

وقال ب�ل�ش�نارو البالغ 65 عاماً 
يف حديث تلفزي�ين “اأنا بخري”، 

بعدما اأعلن اإ�شابته بالفريو�ش.
وقد جتاوز عدد ال�فيات يف البريو 
من  اأ�شب�ع  بعد  األفا  ال�11  عتبة 
ال��ت��دري��ج��ي لتدابري  ال��رف��ع  ب���دء 
املك�شيك  و����ش���ج���ل���ت  االإغ����������لق 
بلغ  ج��دي��داً  ي�مياً  قيا�شياً  رق��م��اً 
االأول  اأم���������ش  اإ����ش���اب���ة   6995
الر�ش��مية  واالأرق��������������ام  االأرب���ع���اء. 
ترتفع ب�شرعة يف فنزويل: ففي 
حني �شجلت 1500 اإ�شابة حتى 
فقد  حزيران/ي�ني�،  من  االول 
بعد  اآالف   7 ال��ع��دد  ه���ذا  اأ���ش��ب��ح 

�شهر فقط.
ممر�شة،  وه�����ي  ب���ي���لر  وق����ال����ت 

الفريو�ش ج�ا على بعد اأكرث من 
م��رتي��ن واأو����ش���ت ب��ت��ه���ي��ة ق�ية 

للأماكن العامة الداخلية.
اللتينية  اأم����ريك����ا  يف  ���ش��ج��ل��ت 
اإ�شابة  والكاريبي ثلثة مليني 
اأكرث من ن�شفها يف الربازيل منذ 
بدء تف�شي ال�باء، بح�شب ح�شيلة 
اأع��دت��ه��ا ال��ث��لث��اء ف��ران�����ش بر�ش 

ا�شتناداً اإىل م�شادر ر�شمية.
ورغ�������م اإ�����ش����اب����ت����ه ب���ال���ف���ريو����ش، 
اأك��رب عدد  ث��اين  ب��لده  وت�شجيل 
اإ�شابات بال�باء الذي فتك باأكرث 
ف��ي��ه��ا، مل  األ���ف �شخ�ش   67 م��ن 
يرتاجع الرئي�ش الربازيلي جاير 
ب�ل�ش�نارو عن ت�شكيكه بخط�رة 

املر�ش.

ارت���ف���اع عدد  اإن  ب��ر���ش  ل��ف��ران�����ش 
االإ����ش���اب���ات يف والي����ة زول��ي��ا على 
اىل  اأدى  ك�ل�مبيا  م��ع  احل���دود 
م�شت�شفى  يف  “مروع”  و����ش���ع 

ماراكايب� اجلامعي.
واأعلنت اإيران االأربعاء اأن ح�شيلة 
ال�فيات بفريو�ش ك�رونا امل�شتجد 
تعتزم  واأن���ه���ا  األ���ف���ا   12 ت��خ��ط��ت 
اإعادة فر�ش قي�د يف طهران ملنع 

انت�شار جديد للمر�ش.
منخف�شة  االأرق��������ام  زال�����ت  وم����ا 
ن�شبياً يف اإفريقيا، �ش�اء من حيث 
بك�فيد- ال���ف��ي��ات  اأو  االإ���ش��اب��ات 

ال���ق���ارة جت����اوزت عتبة  ل��ك��ن   19
500 األف اإ�شابة االأربعاء.

ويف اأوروبا، يبدو ال��شع ال�بائي 
العج�ز  القارة  اأن  رغم  م�شتقراً، 
وفيات )200  اأك��رب عدد  ت�شجل 
األ�����ف( ج�����راء ال�����ب����اء، اأك�����رث من 
ثلثيها يف اململكة املتحدة واإيطاليا 

وفرن�شا واإ�شبانيا.
ا�شتباكات  ان��دل��ع��ت  ���ش��رب��ي��ا،  ويف 
بلغراد خلل  االأربعاء يف  جديدة 
الغا�شبني  للمتظاهرين  م�شرية 
من اإدارة ال�شلطات الأزمة فريو�ش 

ك�رونا امل�شتجد.
بلدية  رئي�ش  اأع��ل��ن  فرن�شا،  ويف 
باري�ش اأن املدينة �شتطلق األعابها 
اإيفل  برج  من  التقليدية  النارية 
دون  ل��ك��ن  مت���ز/ي���ل��ي���   14 يف 

جمه�ر.
اأما فنلندا، فقد اأعلنت اإعادة فتح 
ح���دوده���ا اأم����ام ال�����ش��ي��اح م��ن 17 
فرن�شا  م�شتثنية  اأوروب���ي���ة  دول���ة 

ول�ك�شمب�رغ.
ويف لندن، اأ�شبح املتحف ال�طني 
رئي�شي  متحف  اأول  بريطانيا  يف 
ي��ع��ي��د ف��ت��ح اأب����اب���ه االأرب����ع����اء مع 
و�شع  وقائية مثل فر�ش  تدابري 
كمامات وحتديد م�شارات اأحادية 

االجتاه للزوار.
 

ملبورن تعيد فر�ص تد�بري �لعزل.. و��صتقر�ر �لو�صع يف �أوروبا 

اأكرث من 3 ماليني اإ�سابة بك�رونا يف ال�ليات املتحدة 

العدد  12983 بتاريخ 2020/7/10
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 233/2020/16 جتاري جزئي   
م��ش�ع الدع�ى : الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره 155.000 درهم )مائة وخم�شة 

وخم�ش�ن الف درهم( باالإ�شافة اىل ف�ائد القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ االمتناع عن ال�شداد 
احلا�شل يف �شهر اأغ�شط�ش 2018 وحتى متام ال�شداد 

طالب االإعلن :  �شارا  بريزاد �شي�شاجاالين  - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : حممد حمد م�شع�د علي امل�شلم - �شفته بالق�شية : وكيل 

املطل�ب اإعلنه : 1- كاتي دانيلي بلمير - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه
جمه�ل  حمل االإقامة 

الدع�ى  يف   2020/6/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : االإع���لن  م��ش�ع 
مبلغ  للمدعية  ت���ؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  �شي�شاجاالين  ب��ريزاد  �شارا  ل�شالح/  اأع��له  امل��ذك���رة 
155000 درهم وف�ائده ب�اقع 9% �شن�يا من تاريخ 2018/8/1 وحتى متام ال�شداد وبالزامها امل�شروفات 
ي�ما  لل�شتئناف خلل ثلثني  قابل  مبثابة احل�ش�ري  املحاماة. حكما  اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف 
را�شد بن  ال�شيخ حممد بن  ال�شم�  با�شم �شاحب  االع��لن �شدر  لن�شر هذا  التايل  الي�م  اعتبارا من 

�شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد  12983 بتاريخ 2020/7/10

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 2864/2020/207 تنفيذ جتاري  
م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2017/1703 جتاري كلي واملعدل 
باالإ�شتئناف رقم 2018/1751 2019/1590 ا�شتئناف جتاري واملميز برقم 2019/284 طعن 
جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )664022.55 درهم( �شامل للر�ش�م وامل�شاريف.  

طالب االإعلن : �شركة واتر�شيل ملقاوالت امل�اد العازلة - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  
وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن ه�يدن الكتبي - �شفته بالق�شية : وكيل

املطل�ب اإعلنه : 1- �شركة ناجارج�نا للمقاوالت ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
جمه�ل حمل االإقامة 

م��ش�ع االإعلن : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )664022.55( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  املذك�ر خلل 15 ي�ما من  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات 

ن�شر هذا االعلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12983 بتاريخ 2020/7/10

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  182/2016/250 بيع عقار مرهون  

م��ش�ع التنفيذ : ايقاع احلجز التنفيذي على املكتب رقم 1202 الكائن مبنطقة الثنية االوىل 
- بقطعة االر�ش رقم 71 - الطابق 12 - مببنى ايكزيكتيف هايت�ش - رقم البلدية 242 - 383 

والبالغ م�شاحتها )02. 1.646 قدم مربع( )92. 152 مرت مربع( يف حدود مبلغ املطالبة وقدره 
)60. 590.095( درهم 

طالب االإعلن : بنك اب�ظبي التجاري - �ش م ع - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطل�ب اإعلنه : 1- في�رى رو�ش� للمفرو�شات - ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمه�ل حمل االإقامة 
ال�شتلم  خماطبتكم   2020/7/5 ب��ت��اري��خ  االإب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت   : االإع����لن  م������ش���ع 
املنق�الت الكائنة يف العقار )عقار مبنطقة الثنية االوىل - رقم االر�ش 71 رقم العقار  1202 - 
ا�شم املبنى : ايكزيكتيف هايت�ش امل�شاحة : 152.92 مرت مربع( خلل خم�شة ع�شر ي�ما واال �شيتم 

ت�شليمها للمزايد بعد �شداد قيمتها.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12983 بتاريخ 2020/7/10
دعوة اجتماع اخلربة 

يف الق�شية رقم 2019/5612  
املرف�عة من بنك م�شر )فرع دبي( �شد ج�جي ماثي� فارجي�ش 

حيث انه وقد مت ندب اخلبري/ح�شني الها�شمي يف الدع�ى اعله ، وعليه يعلن ال�شيد/ 
ج�جي ماثي� فارجي�ش وذلك حل�ش�ر اجتماع اخلربة  املزمع عقده وذلك عقد اجتماع 
ال�شاعة 3.00  ظهرا ، ظهرا وذلك  امل�افق 16 ي�لي� 2020 يف متام  اخلربة ي�م اخلمي�ش 
مبكتبنا باأب�ظبي �شارع االلكرتا خلف وكالة اله�ندا وفندق احلمراء �شتي �شيزن برج ا�شفل 
Zoom ونظرا للإجراءات  اأو  الطابق 17 مكتب رقم 1701   للكهربائيات  نا�شا  البناية 
  Microsoft Team نظام  طريق  عن  بعد  عن  االجتماع  عقد  �شيتم  االحرتازية 
الرجاء احل�ش�ر يف امل�عد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ويف حالة تخلفكم عن 

احل�ش�ر فاإن اخلربة �ش�ف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتندات
اخلبري امل�شريف احل�شابي 
ح�شني �شامل الها�شمي  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد  12983 بتاريخ 2020/7/10
حمكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية 

اإعالن حكم بالن�شر  
يف الدعوى رقم 2020/1019 امر اداء 

املرف�عة من املدعي / عبدالعزيز عيد م�شلم رجا �شامل العازمي،   
اىل املدعي عليها / �شركة ال�ادي االح�شر للعقارات ذ م م ،  نعلنكم 
بانه �شدر قرار بتاريخ 2020/4/28 يف االمر االداء املذك�ر اعله - 
ناأمر بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره 187.618 
امل�افق  املطالبة  تاريخ  من  ب�اقع  %9  القان�نية  والفائدة  درهما 

2020/4/26 وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شروفات. 
القلم املدين  

اإعالن حكم بالن�شر 
العدد  12983 بتاريخ 2020/7/10

انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/3411(

املنذر : �شركة تط�ير جممع دبي لل�شتثمار - ذ م م 
املنذر اليه : اليفلي �ش ذ م م  رخ�شة رقم / 571101 / �ش ذ م م 

يت�جه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليها النذارها باالآتي : 
ابرمت اتفاقية االيجار بني ال�شادة / �شركة تط�ير جممع دبي لل�شتثمار وبني ال�شادة اليفلي 
597 الكائنة مبجمع دبي لل�شتثمار. مت التنازل   - 550 ذ م م اخلا�شة بقطعة االر�ش رقم 
عن اتفاقية االيجار ل�شالح ال�شادة / بنك دبي التجاري بتاريخ 15 �شبتمرب �شنة 2014 واملبلغ 
املرت�شد بذمة ال�شادة/ اليفلي ذ م م ل�شالح ال�شادة / �شركة تط�ير جممع دبي لل�شتثمار ه� 
)1.133.504.99 درهم( فقط ملي�ن ومائة وثلثة وثلث�ن الف وخم�شمائة واربعة درهم 
وت�شعة وت�شع�ن فل�ش( ومت منح ال�شادة / اليفلي ذ م م  مهلة وقدرها اربعة ا�شابيع مب�جب انذار 

عديل لتج�يل املبلغ املرت�شد وقد اخطر البنك اي�شا بذلك
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12983 بتاريخ 2020/7/10

اإماراتية اجلن�شية  العامري  فقدت فاطمة غرابي خمظ�بي 
بعدد   1723065 رقم  اأ�شماك  �شركة  من  �شادرة  اأ�شهم  �شهادة 
العامري  خمظ�بي  غرابي  عائ�شة  فقدت  )كما  �شهما   1200
ا�شماك  �شركة  ا�شهم �شادرة من  �شهادة  اإماراتية اجلن�شية   -
رقم 1723067 بعدد 1200 �شهما( )كما فقدت جميلة غرابي 
رقم  ا�شهم  �شهادة  اجلن�شية  اإماراتية   ، العامري  خمظ�بي 

1723063 �شادرة من �شركة ا�شماك بعدد 1200 �شهما(
رقم  او  اأعله  بال�شركة  االإت�شال  عليه  اال�شهم  يجد  )من 

تليف�ن 0504144439(

   فقدان �شهادة اأ�شهم
العدد  12983 بتاريخ 2020/7/10

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 471/2020/11 مدين جزئي  

م��ش�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )38.523 درهم( 
والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القان�نية ب�اقع 12% �شن�يا من تاريخ املطالبة 

الق�شائية وحتى ال�شداد التام.  
طالب االإعلن :  االإحتاد ال�طني "�شركة ال�شمان العامة لل�شرق االدنى " �شفته بالق�شية : مدعي 

-  املطل�ب اإعلنه : 1- علي ح�شني عبدالرحمن حممد - �شفته بالق�شية : مدعي عليه 
جمه�ل حمل االإقامة 

م��ش�ع االإعلن : قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها  املطالبة بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )38.523 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القان�نية ب�اقع 12% �شن�يا 
من ترايخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة ي�م االثنني امل�افق 2020/7/13 
ال�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   املدنية 

العدد  12983 بتاريخ 2020/7/10
اإخطار عديل بالوفاء 

مقدم من :-  املنذر / حممد عدنان احلم�ي - �ش�ري اجلن�شية ويحمل بطاقة ه�ية رقم )784197793826351( ب�شفته 
وكيل عن ال�شيد/ اقبال ي��شف حبيب الي��شف - اإماراتي اجلن�شية مب�جب وكالة م�شدقة من كاتب العدل يف حماكم دبي برقم 
الي��شف )بج�ار حمطة مرتو ن�ر  بناية   - 1 الق�ز رقم  زاي��د -  ال�شيخ  �شارع  العن�ان / دبي - بردبي -    )2020/80831/1(
بنك - هاتف : 971556744465 - 971559592076 الربيد االلكرتوين : m.hs11777@yahoo.com رقم 

مكاين 2159583540 
�شد املنذر اليه : ع�شام ح�شن ملقاوالت النجارة امل�شلحة ذ م م / وميثلها : احمد فتحي طلبه عبدالغني - م�شري اجلن�شية ب�شفته 
204 ، ملك �شركة ليربتي  اإبراهيم حممد املدفع مكتب رقم  ال�شريك واملدير - العن�ان : ال�شارقة ، منطقة ال�ش�ر - خلف �شارع 

للإ�شتثمارات العقارية ، �ش ب 63253 ال�شارقة ، هاتف متحرك : 0508687154 
�نذ�ر عديل وتكليف بالوفاء للمنذر �ليها 

�ملو�صوع : �نذ�ر عديل وتكليف بالوفاء للمنذر �ليها ب�صرورة �صد�د مبلغ وقدره )435.000( �ربعمائة وخم�صة 
وثاثون �لف درهم �إمار�تي �ملرت�صد بذمتكم ل�صالح �ل�صيد/ �قبال يو�صف حبيب �ليو�صف 

435.000( )اربعمائة وخم�شة وثلث�ن الف  حيث ان املنذر اليه قد قامت بتحرير ال�شيكات التالية ل�شالح املنذر مببلغ وقدره 
درهم وامل�شح�بة على بنك االإحتاد ال�طني كاالآتي : 

رقم ال�شيك 
تاريخ ال�شيك   

قيمة ال�شيك 
البنك امل�شح�ب عليه ،  005167 رقم ال�شيك ، 2019/12/29 تاريخ اال�شتحقاق ، 217.500 درهم 

بنك االإحتاد ال�طني ،  005168 رقم ال�شيك ، 2020/3/29 تاريخ اال�شتحقاق ، 217.500 درهم ، بنك االإحتاد ال�طني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12983 بتاريخ 2020/7/10
اإعالن بالن�شر باللغتني العربية بعد ت�شريح املحكمة  

ال�شيد املدعي عليه/خالد �شليمان ابراهيم �شليمان
املو�شوع 2020/1182 جتاري جزئي 

ا�شارة للم��ش�ع اعله وحيث اقام املدعي/م�شرف االإمارات اال�شلمي م�شاهمة عامة  
عاليه  بالدع�ى  امل�قرة  دبي  حمكمة  انتدبتنا  وحيث  وعليه   ، �شدكم  عاليه  الدع�ى 
خبري م�شريف فاإننا ندع�كم حل�ش�ر اجتماع خربة مرئي عن طريق الفيدي� ب�ا�شطة 
برنامج ززوم ي�م اخلمي�ش القادم امل�افق 2020/7/16 ال�شاعة 10.00 �شباحا وعليه يرجى 
الت�اجد عن طريق الفيدي� )برنامج  زووم(  بامل�عد املحدد كما يرجى تزويدنا قبل م�عد 
االإجتماع بكافة امل�شتندات امل�ؤيدة لدفاعكم على الربيد االلكرتوين للخربة واملبني ادناه 
- للت�ا�شل معنا يرجى االإت�شال على الهاتف 0589323011 - هاتف 042206244 - بريد 

intrafinance@intra.ae : الكرتوين
مكتب اخلبري املحا�شبي وامل�شريف 
د. علي را�شد الكيتوب 

اإعالن بالن�شر 

العدد  12983 بتاريخ 2020/7/10
اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر        

يف  الدعوى 2750/2018/20 جتاري كلي  
م��ش�ع الدع�ى : الزام املدعي عليهم بالت�شامن فيما بينهم بان ي�ؤدوا للمدعي واخل�شم املتدخل مبلغ )4.565.000 

دوالر امريكي( او ما يعادله بالدرهم االإماراتي مبلغ )16.799.200 درهم( والفائدة القان�نية بن�شبة 9% من تاريخ 
اإقامة الدع�ى وحتى ال�شداد التام حم�ش�با على املبلغ االأ�شا�شي وقدره 2.200.000 دوالر اأمريكي والزامهم بالر�ش�م 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب االإعلن :  علي بن ح�شن بن علي دايخ  - �شفته بالق�شية : مدعي  

املطل�ب اإعلنه : 1- ليدر كابيتال �ش ذ م م - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه - جمه�ل حمل االإقامة 
م��ش�ع االإعلن : قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها  الزام املدعي عليهم بالت�شامن فيما بينهم بان ي�ؤدوا للمدعي 
واخل�شم املتدخل مبلغ )4.565.000 دوالر امريكي( او ما يعادله بالدرهم االإماراتي مبلغ )16.799.200 درهم( والفائدة 
القان�نية بن�شبة 9% من تاريخ اإقامة الدع�ى وحتى ال�شداد التام حم�ش�با على املبلغ االأ�شا�شي وقدره 2.200.000 دوالر 
  2020/7/13 امل�افق  االثنني  ي�م  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�ش�م  والزامهم  اأمريكي 
ال�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد  12983 بتاريخ 2020/7/10
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 976/2020/16 جتاري جزئي  
م��ش�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )185111.97 درهم( وتع�ي�ش )20.000 
درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  

طالب االإعلن : بنك راأ�ش اخليمة ال�طني - �ش م ع  - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : عائ�شة حممد ح�شن طاهر - �شفته بالق�شية : وكيل 

املطل�ب اإعلنه : 1- نانديني كاراجن�تكار كابادويل - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه 
جمه�ل حمل االإقامة 

وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد   : االإع��لن  م��ش�ع 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  درهم(   20.000( وتع�ي�ش  درهم(   185111.97(
من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة ي�م االحد  امل�افق  2020/7/12  ال�شاعة 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   8.30
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل. )يعلن يف 

جريدتني احداهما باللغة االجنليزية(. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

داي�دب�تا انرتنا�شي�نال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 142866

با�ش��م: في�شب�ك، انك.

وعن�انه: 1601 ويل� رود، مينل� بارك، كاليف�رنيا 94025، ال�اليات املتحدة االأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )142866( بتاريخ 2012/09/27

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2020/05/25 وحتى تاريخ : 2030/05/25

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

داي�دب�تا انرتنا�شي�نال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 142867

با�ش��م: في�شب�ك، انك.

وعن�انه: 1601 ويل� رود، مينل� بارك، كاليف�رنيا 94025، ال�اليات املتحدة االأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )142867( بتاريخ 2012/09/27

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2020/05/25 وحتى تاريخ : 2030/05/25

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

داي�دب�تا انرتنا�شي�نال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 142868

با�ش��م: في�شب�ك، انك.

وعن�انه: 1601 ويل� رود، مينل� بارك، كاليف�رنيا 94025، ال�اليات املتحدة االأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )142868( بتاريخ 2015/09/15

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2020/05/25 وحتى تاريخ : 2030/05/25

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

داي�دب�تا انرتنا�شي�نال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 142872

با�ش��م: في�شب�ك، انك.

وعن�انه: 1601 ويل� رود، مينل� بارك، كاليف�رنيا 94025، ال�اليات املتحدة االأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )142872( بتاريخ 2012/10/24

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2020/05/25 وحتى تاريخ : 2030/05/25

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

داي�دب�تا انرتنا�شي�نال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 142869

با�ش��م: في�شب�ك، انك.

وعن�انه: 1601 ويل� رود، مينل� بارك، كاليف�رنيا 94025، ال�اليات املتحدة االأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )142869( بتاريخ 2013/02/05

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2020/05/25 وحتى تاريخ : 2030/05/25

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

داي�دب�تا انرتنا�شي�نال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 142870

با�ش��م: في�شب�ك، انك.

وعن�انه: 1601 ويل� رود، مينل� بارك، كاليف�رنيا 94025، ال�اليات املتحدة االأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )142870( بتاريخ 2013/02/05

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2020/05/25 وحتى تاريخ : 2030/05/25

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

داي�دب�تا انرتنا�شي�نال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 142871

با�ش��م: في�شب�ك، انك.

وعن�انه: 1601 ويل� رود، مينل� بارك، كاليف�رنيا 94025، ال�اليات املتحدة االأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )142871( بتاريخ 2013/02/05

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2020/05/25 وحتى تاريخ : 2030/05/25

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

داي�دب�تا انرتنا�شي�نال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 142860

با�ش��م: في�شب�ك، انك.

وعن�انه: 1601 ويل� رود، مينل� بارك، كاليف�رنيا 94025، ال�اليات املتحدة االأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )142860( بتاريخ 2012/09/27

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2020/05/25 وحتى تاريخ : 2030/05/25

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

داي�دب�تا انرتنا�شي�نال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 142861

با�ش��م: في�شب�ك، انك.

وعن�انه: 1601 ويل� رود، مينل� بارك، كاليف�رنيا 94025، ال�اليات املتحدة االأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )142861( بتاريخ 2011/09/22

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2020/05/25 وحتى تاريخ : 2030/05/25

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

داي�دب�تا انرتنا�شي�نال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 142862

با�ش��م: في�شب�ك، انك.

وعن�انه: 1601 ويل� رود، مينل� بارك، كاليف�رنيا 94025، ال�اليات املتحدة االأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )142862( بتاريخ 2012/09/27

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2020/05/25 وحتى تاريخ : 2030/05/25

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

داي�دب�تا انرتنا�شي�نال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 142863

با�ش��م: في�شب�ك، انك.

وعن�انه: 1601 ويل� رود، مينل� بارك، كاليف�رنيا 94025، ال�اليات املتحدة االأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )142863( بتاريخ 2012/10/24

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2020/05/25 وحتى تاريخ : 2030/05/25

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

داي�دب�تا انرتنا�شي�نال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 142864

با�ش��م: في�شب�ك، انك.

وعن�انه: 1601 ويل� رود، مينل� بارك، كاليف�رنيا 94025، ال�اليات املتحدة االأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )142864( بتاريخ 2012/09/27

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2020/05/25 وحتى تاريخ : 2030/05/25

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

داي�دب�تا انرتنا�شي�نال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 142865

با�ش��م: في�شب�ك، انك.

وعن�انه: 1601 ويل� رود، مينل� بارك، كاليف�رنيا 94025، ال�اليات املتحدة االأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )142865( بتاريخ 2012/09/27

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2020/05/25 وحتى تاريخ : 2030/05/25

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  10  يوليو  2020 العدد 12983  العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
للنجارة  ال�ش�����ادة/فريوزواال  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واحلداده امل�شلحه
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1772347 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عائ�شه علي حمد �شامل الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد �شامل حممد مر�شد الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط نيل�فر لل�شيدات

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2196964 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد نا�شر �شبيع الدرعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد املكت�م حممد الدرعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان 

الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فا�شني�شيا لتجارة امللب�ش 

اجلاهزه
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1483237 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة زنايره روبانى حافظ حممد عمري %100

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة حمد حممد �شالح عي�شى علي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد حممد �شالح عي�شى علي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
للت�شميم  الين  ال�ش�����ادة/�شمارت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وانتاج االعلنات
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2025437 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
خالد علي �شيف القا�شي ال�شام�شي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء
خالد علي �شيف القا�شي ال�شام�شي من 100% اىل %0

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شائد حتحات %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كيه ا�ش بي اكتنجزل�شافت

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1001297 

تعديل ا�شم جتاري من/ كيه ا�ش بي اكتنجزل�شافت

KSB AKTIENGESELLSCAFT

اىل/كيه ا�ش بي ا�ش اي اند ك� كيه جي اي اي - اأب�ظبي

KSB SE & CO KGAA - ABU DHABI

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 

ن�شر هذا االعلن واال فان  تاريخ  اأربعة ع�شر ي�ماً من  االقت�شادية خلل 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12983 بتاريخ 2020/7/10 

�إعتتتتتتتتتتان
�شركة   - املنزلية  للأدوات  الذهبية  ال�ش�����ادة/االإ�شتكانة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م  رخ�شة رقم:2016670 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ي��شف عبداهلل عبدالقادر الي��شفي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد عبدالكرمي علي ر�شا العبيديل
تعديل ا�شم جتاري من/ االإ�شتكانة الذهبية للأدوات املنزلية - �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
AL ISTIKANA AL THAHABYA HOUSEWARE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/اجلدهيبا للمقاوالت العامة
AL JADHIBA GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاوالت م�شاريع املباين بان�اعها )4100002(
تعديل ن�شاط/ا�شافة املقاوالت الكهربائية )4220904(

تعديل ن�شاط/حذف بيع االدوات واالواين - بالتجزئة )4759007(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خلل 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او 

دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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املال والأعمال

�سراكة بني »اقت�سادية عجمان« و»جمل�س اأ�سحاب العالمات التجارية« حلماية حق�ق امللكية الفكرية
االأ�شلية. و اأكد علي عي�شى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية االقت�شادية 
العلمات  الأ�شحاب  الفكرية  امللكية  حق�ق  حماية  على  الدائرة  حر�ش 
التجارية دعما جله�د جذب اال�شتثمارات، وتعزيز التجارة يف االإمارة من 
خلل خلق بيئة جاذبة حتمي التجار من اخل�شائر الناجمة عن ممار�شات 
الغ�ش التجاري .. م��شحا اأن �شراكة الدائرة مع BPG تاأتي للت�شدي 
امل�شروعة،  غري  والتجارة  الفكرية  امللكية  حق�ق  على  التعدي  ملمار�شات 
الب�شائع  مب�شار  امل�شتهلكني  ولت�عية  وال�شبطيات،  العمليات  ولتنظيم 

املقلدة، ولتمكني فر�شان امليدان من املفت�شني.
اأ�شحاب  جمل�ش  اإدارة  جمل�ش  رئ��ي�����ش  ح��ن���ف،  م��ال��ك  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
اإن دائرة التنمية االقت�شادية يف عجمان تق�م بدور  العلمات التجارية 
 .. والعاملي  املحلي  ال�شعيد  التجارة على  ت�شهيل وتي�شري  رائد يف جمال 
تقدمها  التي  للخدمات  الرقمي  التح�ل  ا�شرتاتيجية  اأن  اإىل  م�شريا 

اال�شتثمارات  جل���ذب  م��رك��زا  ع��ج��م��ان  اإم����ارة  ج��ع��ل  يف  �شاهمت  ال���دائ���رة 
االأجنبية.

اأن ال�����ش��راك��ة م��ع ال���دائ���رة ت��ت���ج ال��ت��ع��اون امل��م��ي��ز وامل�شتمر بني  واأو����ش���ح 
حق�ق  حماية  اأنظمة  اأف�شل  الإر���ش��اء  املا�شية  ال�شن�ات  خ��لل  اجلانبني 
امللكية الفكرية ورفع م�شت�ى ال�عي عن خماطر املنتجات املقلدة واملزورة 

واأثرها على االقت�شاد واملجتمع والفرد.
يف  احلديثة  التكن�ل�جيا  اأنظمة  بتبني  تتميز  ال��دائ��رة  اأن  حن�ف  واأك��د 
التجاري  الغ�ش  �شكاوى  اإط��لق من�شة ال�شتقبال  املجال من خلل  هذا 
وتنظيم  الذكية،  واالأجهزة  اله�اتف  وتطبيقات  االإلكرتوين  امل�قع  عرب 
مفتاح  اأن  ت�ؤكد  ال�شراكة  اأن  اإىل  .. الفتا  االإلكرتونية  التجارة  ومراقبة 
اآمنة  بيئة  القطاعني احلك�مي واخلا�ش خللق  التعاون بني  النجاح ه� 

لل�شتثمار واالنتقال اإىل االقت�شاد املعريف.

•• عجمان-وام: 

مع  تفاهم  م��ذك��رة  اأم�����ش  عجمان  يف  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  وقعت 
جمل�ش اأ�شحاب العلمات التجارية /BPG/ الذي ي�شم �شركات عاملية 
املخت�شة  واملكاتب  وامل�شه�رة  العاملية  التجارية  العلمات  اأ�شحاب  من 

بامللكية الفكرية.
تهدف املذكرة اإىل تطبيق اأف�شل املمار�شات واالإجراءات املتبعة يف جمال 
ويحمي  امل�شتهلكني  حق�ق  يحفظ  مب��ا  الفكرية  امللكية  حق�ق  حماية 
تنظيم  يف  التعاون  وتعزيز  وامل�شتثمرين،  للإمارة  االقت�شادية  امل�شالح 
ا�شتخدام  م�����ش��ار  ع��ن  للم�شتهلكني  والتثقيفية  ال��ت���ع���ي��ة  احل��م��لت 
الب�شائع واملنتجات املقلدة واملغ�ش��شة واحلملت التفتي�شية على االأ�ش�اق 
ملكافحة الغ�ش التجاري، ولتاأهيل املفت�شني يف متييز الب�شائع املقلدة عن 

خط�ات حتقق جتربة �سفر �سل�سة واآمنة عرب مطار اأب�ظبي بعد ا�ستئناف الرحالت تدريجيا  10

نظمت ثالث ندو�تها �الفرت��صية مب�صاركة 243 م�صتثمرً� من �أفريقيا ودول �لعامل

غرفة دبي تعزز جه�دها للرتويج لبيئة الأعمال بالإمارة اأمام امل�ستثمرين الأفارقة 

•• اأبوظبي-وام:

ات��خ��ذت م��ط��ارات اأب���ظ��ب��ي حزمة من 
االإج��������راءات وال���ت���داب���ري االح���رتازي���ة 
التابعة  امل��راف��ق  جميع  يف  وال���ق��ائ��ي��ة 
���ش��ح��ة و�شلمة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ل��ه��ا 
امل�ظفني وامل�شافرين للحد من انت�شار 
فريو�ش ك�رونا امل�شتجد “ ك�فيد 19 
“ وذلك بالتزامن مع اإعلن الناقلت 
ال�طنية ا�شتئناف رحلتها عرب مطار 
وق������ال حممد   . ت���دري���ج���ي���ا  اأب����ظ���ب���ي 
ح�شني اأحمد مدير عام مطار اأب�ظبي 
ال�������دويل يف ت�����ش��ري��ح ل����ك���ال���ة اأن���ب���اء 
اإن حزمة االإجراءات  “وام”  االإم��ارات 
وال�قائية  االح����رتازي����ة  وال���ت���داب���ري 
اأب�ظبي  م��ط��ار  يف  تطبيقها  مت  ال��ت��ي 
الدويل والتي ت�شمنت اأجهزة التحكم 
وتقنيات  امل�����ش��اع��د  يف  ال��لت��لم�����ش��ي��ة 
املتحركة  لل�شلمل  ال��ذات��ي  التعقيم 
احلديثة  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  وا����ش���ت���خ���دام 
عمليات  يف  اال���ش��ط��ن��اع��ي  وال����ذك����اء 
ال��ت��ع��ق��ي��م وغ����ريه����ا م����ن االإج���������راءات 
وارتداء  اجل�شدي  التباعد  يف  املتمثلة 
من  اليدين  وق��ف��ازات  ال�جه  كمامات 
�شل�شة  �شفر  جت��رب��ة  ت���ف��ر  اأن  ���ش��اأن��ه��ا 

واآمنة عرب مطار اأب�ظبي الدويل.
اأب�ظبي  م��ط��ار  ع���ام  م��دي��ر  واأ����ش���اف 
االحرتازية  االإج�������راءات  اأن  ال�����دويل 
تطبيقها  مت  التي  ال�قائية  والتدابري 
بال�شراكة  ج����اءت  اأب���ظ��ب��ي  م��ط��ار  يف 
لتطبيق  وطنية  اإماراتية  �شركات  مع 
يف  الدولية  واملمار�شات  املعايري  اأعلى 

الت�شدي لفريو�ش ك�رونا امل�شتجد.
اأن���ه مت��ت م��راع��اة تطبيق  اإىل  واأ����ش���ار 
الذاتي  والتعقيم  التنظيف  اإج����راءات 
اإىل  الفتا  االأم��ن��ي،  التفتي�ش  الأج��ه��زة 
ال�ش�ق احل��رة يف مطار  افتتاح  اأن��ه مت 
تطبيق جميع  ب��ع��د  ال����دويل  اأب���ظ��ب��ي 
االإج��������راءات وال���ت���داب���ري االح���رتازي���ة 
االأدنى  ال��ت��اأك��د م��ن حتقيق احل��د  م��ع 
�شحة  ي�شمن  مب��ا  الب�شري  للت�اجد 
اإ����ش���اف���ة اإىل  و����ش���لم���ة امل�������ش���اف���ري���ن 

اإجراءات التباعد اجل�شدي.
اأن  اأح�����م�����د  واأك����������د حم����م����د ح�������ش���ني 
االإج����������راءات االح�����رتازي�����ة ع��ل��ى منت 
اال�شرتاتيجي  ال�شريك  عرب  الطائرة 
تطبيقها  مت  للطريان  االحت��اد  �شركة 
اأن  امل��ع��اي��ري، م�����ش��ريا اإىل  اأع���ل���ى  وف���ق 
اإن���ه���اء اإج�������راءات رح��ل��ة امل�����ش��اف��ر عرب 
اأب�ظبي الدويل حاليا باملقارنة  مطار 
“ ك�فيد  قبل  ما  الزمنية  الفرتة  مع 
دقائق   8 اإىل   5 ب��ن��ح���  “ ت��ق��در   19
اأج�����ل احلفاظ  اإ����ش���اف���ي���ة وذل�����ك م���ن 
ع��ل��ى ���ش��لم��ة وج��م��ي��ع ���ش��ي���ف مطار 
اإىل حر�ش  ون�����ه  ال�����دويل.  اأب���ظ��ب��ي 
مطار اأب�ظبي على ت�فري بيئة �شحية 
والزوار وذلك  وامل�شافرين  للم�ظفني 
وت�فري  اجله�د  م�شاعفة  خ��لل  من 
من  للحد  امل��ت��ط���رة  التقنيات  اأح���دث 

انت�شار فريو�ش ك�رونا امل�شتجد.
اأب�ظبي  م��ط��ار  ع����ام  م��دي��ر  واأو�����ش����ح 
امل�شافرين  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ي��ت���ج��ب  اأن����ه 
امل������رور من  اأب����ظ���ب���ي  اإىل  ال���ق���ادم���ني 
منطقة التقييم ال�شامل وذلك لتعقب 

وقفازات  طبية  وج���ه  ك��م��ام��ة  ي��رت��دي 
ملرة  ل��ل���ش��ت��خ��دام  املخ�ش�شة  ال��ي��دي��ن 
ا�شتبدالها  يتم  اأن  على  فقط  واح���دة 
وملب�ش  خدمة  كل  من  االنتهاء  بعد 
ي��ت��م تنظيف  ب��ي��ن��م��ا  وق���اي���ة م��ع��ت��م��دة 
الطائرات عند ال��ش�ل اإىل كل وجهة 
املنطقة  خ����ط�����رة  م�����ش��ت���ى  ب��ح�����ش��ب 
من  تقييمها  ج���رى  وال��ت��ي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ذات  الدولية  ال�شحية  ال�شلطات  قبل 

ال�شلة.
وذكرت ليندا �شيلي�شتين� اأنه يتم ت�شليم 
للم�شافرين  وال�شلمة  ال�شحة  اأدوات 
ع��ل��ى م���نت ال���ط���ائ���رة م���ن ق��ب��ل طاقم 
االحتاد للطريان والتي ت�شم كمامات 

ال�جه وقفازات ومعقمات اليدين.
ن��زول الركاب من  اأن��ه خلل  واأ�شافت 
التباعد  ق���اع��د  تطبيق  يتم  الطائرة 
الطريان  ط��اق��م  خ��لل  م��ن  اجل�شدي 
العملية  ه����ذه  ت��ن��ظ��ي��م  ي���ت����ىل  ال�����ذي 
اأع��داد �شغرية منهم  بحيث يتم دع���ة 
ي�شمن  مبا  ال�احد  ال�قت  يف  للنزول 
حتقيق ق�اعد ال�شلمة وجتنب حدوث 
تزاحم على ج�شر م�شرية اإىل اأنه عند 
اأب�ظبي  م��ط��ار  اإىل  امل�����ش��اف��ر  و���ش���ل 
الدويل يتم املرور من كامريا الر�شد 
احلراري وجهاز فح�ش قبل ال��ش�ل 
ال�شحية  احل��ال��ة  تقييم  منطقة  اإىل 

ال�شاملة مثل مرحلة ال�شع�د متاما.
م�شت�شار  �شاجي  اتيل  قال  جانبه  من 
وعمليات  اأب���ظ��ب��ي  م��ط��ار  يف  التقنية 
اإن االحت�����اد  اجل����دي����د  امل����ط����ار  م��ب��ن��ى 
ل��ل��ط��ريان وم���ط���ار اأب����ظ���ب���ي ال����دويل 
ق���د ط������را ت��ق��ن��ي��ة الإن����ه����اء اإج�������راءات 
اليدين ليحظى  ا�شتخدام  ال�شفر دون 
امل�شافرون بتجربة �شفر اآمنة و�شحية 
لل�شفر”  “الئق  ج��ه��از  اأط��ل��ق��ن��ا  ف��ي��م��ا 
والذي مت تط�يره بالتعاون مع �شركة 
اال�شرتالية،  اأوت���م��اي�����ش��ن  اإل��ي��ن��ي���م 
وي��ف��ح�����ش ه���ذا اجل��ه��از درج����ة ح���رارة 
القلب  نب�ش  و�شرعة  ويقي�ش  امل�شافر 
�شيطرح  وب��ع��ده��ا  التنف�ش  وم�����ش��ت���ى 
عن  امل�شافر  على  اأ�شئلة  ع��دة  اجل��ه��از 
�شفره خلل ال� 14 ي�ما املا�شية وبعد 
اجلهاز  �شيعتمد  اخلط�ات  كل  اجتياز 
 “ لل�شفر  كلئق   “ امل�شافر  ال�شخ�ش 
الت�شجيل  اإج������راءات  امل�����ش��اف��ر  وي��ت��اب��ع 

وت�شليم احلقائب بال�شكل املعتاد .
امل�شافر  اأن��ه يف حال مل يجتاز  واأو�شح 
على  اإح��ال��ت��ه  ف�شيتم  اخل��ط���ات  ه���ذه 
الطبي وهي �شركة  “ميد اير”  فريق 
ت�شتعني فيها االحتاد للطريان والذي 
�شيق�م بدوره بتقييم امل�شافر وحتديد 
 ، ال  اأم  لل�شفر  الئ���ق  امل�����ش��اف��ر  ك���ان  اإذا 
م�شريا اإىل اأن التقنية اجلديدة حاليا 
قريبا  و�شتنتقل  التط�ير  مرحلة  يف 
لتطبيق  ون�شعى  االختبار  مرحلة  اإىل 
القادمة  االأ�شابيع  خلل  التقنية  هذه 
من  �شنتمكن  وبعدها  امل�شافرين  م��ع 
هذه  وتثبيت  العملية  تطبيق  ت�شريع 
االأجهزة عرب املطار، الفتا اإىل اأن مدة 
االإجراء ت�شتغرق ما بني 45 اإىل 60 
اأن تك�ن �شهلة و�شريعة  ثانية ونت�قع 
مطار  م��ع  وث��ي��ق  ب�شكل  نعمل  ون��ح��ن 

اأب�ظبي على هذا امل�شروع.

ونقاط  االأم���ت���ع���ة  ا����ش���ت���لم  وم����راف����ق 
التفتي�ش االأمني وب�ابة الهجرة.

 »�صالة درجة رجال �الأعمال«
امل�شافر  ي�����ش��ل  ال�����ش��اب��ع��ة  امل��رح��ل��ة  ويف 
اإىل �شالة درج��ة رج��ال االأع��م��ال التي 
ت��ط��ب��ق االإج��������راءات االح����رتازي����ة من 
معايري  وت���ط���ب���ي���ق  ال��ت��ع��ق��ي��م  خ�����لل 
اإىل  امل�شافرين  بني  اجل�شدي  التباعد 
ج��ان��ب ال��ت��اأك��د م��ن ارت�����داء امل�ظفني 
الأدوات احلماية ال�شخ�شية واللفتات 
ف�ا�شل  وج������د  ظ���ل  يف  وامل��ل�����ش��ق��ات 
مكاتب  يف  ال����ع����ازل����ة  ال��رب���ش��ب��ي��ك�����ش 
االلتزام  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  اال���ش��ت��ق��ب��ال 
الطاوالت  بني  مرتين  م�شافة  ب��رتك 
ب�شكل  امل��ع��ب��اأة  ال���ج��ب��ات  تخ�شع  فيما 
فردي لفح��شات ف�رية للنظافة من 

خلل اختبار امل�شح الع�ش�ائي .

- »نقطة �لفح�ص �حلر�ري«.
تاأتي  ال���ط���ائ���رة  ن���ح����  ال���ط���ري���ق  ويف 
امل�شافر  م���ن رح��ل��ة  ال��ث��ام��ن��ة  امل��رح��ل��ة 
نقطة  خ���لل  م��ن  ال��ع��ب���ر  يف  املتمثلة 
بكامريات  امل���زودة  احل���راري  الفح�ش 
ال��ك��ام��ريا من  تتحقق  ح��ي��ث  ال��ر���ش��د 
اإذا كان  امل�����ش��اف��ر ومم���ا  درج����ة ح����رارة 

امل�ش�ؤولني يف حال  امل�ظفني  تنبه  كما 
عدم ارتداء الكمامات.

»ت�صجيل �لو�صول عرب �النرتنت«
املرحلة  يف  امل�������ش���اف���ر  ي�������ش���ل  وف���ي���م���ا 
منطقة  اإىل  رح��ل��ت��ه  م���ن  اخل��ام�����ش��ة 
الإمتام  امل��ط��ار  اإىل  ال������ش���ل  ت�شجيل 
االإجراءات عرب االإنرتنت اأو عن طريق 
للطريان  ب��االحت��اد  اخل��ا���ش  التطبيق 
بني  املبا�شر  ال��ت���ا���ش��ل  لتقليل  وذل���ك 
امل�شافرين يف املطار وحتى ال�شع�د اإىل 

الطائرة.

»من�صة �خلدمة �لذ�تية »
ب��ش�ل  ال�����ش��اد���ش��ة  امل���رح���ل���ة  وت����اأت����ي 
الذاتية  اخل��دم��ة  من�شة  اإىل  امل�شافر 
والتي مت  ال��ش�ل  اإج��راءات  لت�شجيل 
تقنية  ت�شتخدم  حيث  م�ؤخرا  تفعيلها 
لفح�ش �شحة  ال���ج��ه  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
امل���ط���ار كما  امل�����ش��اف��ري��ن يف  و���ش��لم��ة 
اللتلم�شية  االأج���ه���زة  ه���ذه  ت��راق��ب 
درجة احل��رارة ومعدل �شربات القلب 
االأ�شخا�ش  جلميع  التنف�ش  وم��ع��دل 
الذين ي�شتخدم�ن نقاط االت�شال يف 
اإج����راءات  ت�شجيل  نقطة  مثل  امل��ط��ار 
اال�شتعلمات  وم���ك���ت���ب  ال����������ش�����ل 

حفاظا  با�شتمرار  وتنظيفها  تعقيمها 
مت�شكهم  عند  امل�شافرين  �شلمة  على 

بها ويف حني ا�شتخدم امل�شافر.

»�لكمامة و�لقفاز�ت 
عرب �الأجهزة �لذكية«

ياأتي  رحلته  يف  امل�شافر  م�شي  وق��ب��ل 
ال�جه وقفازات  احل�ش�ل على كمامة 
اأب�ظبي  مطار  ي�فرها  التي  اليدين 
امل�شافر  رحلة  م��ن  الثالثة  املرحلة  يف 
م���ن خ����لل ت����ف���ريه���ا ع���رب ع����دد من 
الذكية ل�شمان متكن جميع  االأجهزة 
ك�نها  عليها  احل�ش�ل  من  امل�شافرين 

اإجراء رئي�شا يف ا�شتكمال الرحلة.

»كامري�ت �لر�صد �حلر�ري«
االلتزام  عرب  رحلته  امل�شافر  وي�ا�شل 
االحرتازية  وال��ت��داب��ري  ب����االإج����راءات 
الرابعة  املرحلة  اإىل  باأمان حتى ي�شل 
وامل��ت��م��ث��ل��ة يف امل������رور ع���رب ك���ام���ريات 
باجتاه  املدخل  عند  احل��راري  الر�شد 
هذه  اأن  اإال  ال��ش�ل  ت�شجيل  منطقة 
ال��ك��ام��ريا ت��ت��م��ي��ز ب��اأن��ه��ا ل��ي�����ش��ت فقط 
كامريات للتحقق من درجات احلرارة 
فهي تتميز اأي�شا بقدرتها على التاأكد 
ال�جه  كمامات  ترتدون  كنتم  اإذا  مما 

يرتدي كمامة ال�جه وتنبه امل�ظفني 
لت�شكل  ارتدائها  املعنيني يف حال عدم 
نقطة الفح�ش جزءا من نهج مطارات 
ال�شحة  ل�شمان  تتبعه  التي  اأب�ظبي 
ي��ب��داأ منذ و�ش�ل  وال���ذي  وال�����ش��لم��ة 

ال�شخ�ش اإىل املطار.

»جتربة ت�صوق جديدة«
وت���اأت���ي جت��رب��ة ال��ت�����ش���ق اجل���دي���دة يف 
التا�شعة  امل��رح��ل��ة  يف  احل����رة  ال�����ش���ق 
امل�شافر  يلحظ  اإذ  امل�شافر  رحلة  من 
مفت�حة  لي�شت  ال��ت�����ش���ق  م��ن��اط��ق  اأن 
تطبيق  ل�������ش���م���ان  وذل��������ك  ك���امل���ع���ت���اد 
واحلفاظ  اجل�شدي  التباعد  معايري 
حني  يف  اجلميع  و�شلمة  �شحة  على 
با�شتخدام  الت�ش�ق  للم�شافرين  ميكن 
وم�قع  ال���ن���ق���ال  ال���ه���ات���ف  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
ال����ي���ب اخل���ا����ش ب��ال�����ش���ق احل�����رة يف 
طلباتهم  وت��شيل  اأب�ظبي  م��ط��ارات 
التي يختارونها مبا�شرة قبل ال�شع�د 
اإىل رحلتهم اجل�ية وكذلك مت اتباع 
وامل�شروبات  االأطعمة  م��ع  ذات��ه  النهج 
حيث �شيتم ت��شيل ال�جبات اجلاهزة 

للم�شافرين اأينما كان�ا جال�شني.

»بطاقة �ل�صعود �إىل �لطائرة«

واالأخ����رية  ال��ع��ا���ش��رة  امل��رح��ل��ة  وتتمثل 
م���ن رح��ل��ة امل�����ش��اف��ر يف ال�����ش��ع���د اإىل 
ال��ط��ائ��رة ح��ي��ث ي��ج��ري احل��ف��اظ على 
التباعد اجل�شدي من خلل ا�شتدعاء 
امل�شافرين فقط يف كل  عدد قليل من 
مرة ومع مرور امل�شافرين من الب�ابة 
يطلب منهم م�شح بطاقة ال�شع�د اإىل 
ورفع  باأنف�شهم  بهم  اخلا�شة  الطائرة 
لتجنب  م��ن��ه  للتحقق  �شفرهم  ج����از 
اأي احتكاك بني امل�شافرين وامل�ظفني 
التباعد  مبعايري  االلتزام  يجب  فيما 
اجل�����ش��دي وت�����رك م�����ش��اف��ة اأم�����ان بني 
اإىل  ال�شع�د  عملية  اأث��ن��اء  امل�شافرين 
يف  امل�شافرين  لتجنب جتمع  الطائرة، 
اأثناء  اأو  ال��ط��ائ��رة  اإىل  امل����ؤدي  اجل�شر 

ال�شع�د عرب �شلمل الطائرة.
ويف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل، اأط��ل��ق��ت االحت���اد 
االحت���اد  “�شفراء  ب��رن��ام��ج  ل��ل��ط��ريان 
لل�شحة وال�شلمة” الذي يعترب االأول 
من ن�عه يف قطاع الطريان ويحر�ش 
ال�شحة  معايري  اأف�����ش��ل  تطبيق  على 
الرحلة  وال�شلمة يف خمتلف مراحل 
وال�قاية  ال�شحة  اإج�����راءات  وي�شمل 
امل�شتجد  “ك�رونا”  فريو�ش  مل�اجهة 
داخل من�شاآت التم�ين التابعة لل�شركة 
ومعمل اختبار ج�دة الطعام، والتعقيم 
ال�شامل للطائرات واملق�ش�رات واإمتام 
الفح�ش  واإج������راء  ال�����ش��ف��ر  اإج�������راءات 
الطائرة  اإىل  وال�������ش���ع����د  ال�����ش��ح��ي، 
وت��ق��دمي امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات خلل 
ال��رح��ل��ة وت��ف��اع��ل ط��اق��م ال��ط��ائ��رة مع 
امل�شافرين وعند ال��ش�ل وامل�ا�شلت 

االأر�شية التابعة لل�شركة.
�شيلي�شتين�  ل��ي��ن��دا  ق���ال���ت  وب����دوره����ا 
نائب الرئي�ش ل�ش�ؤون تقدمي وتط�ير 
جتارب ال�شي�ف يف االحت��اد للطريان 
تعد  وال�شلمة  ال�شحة  اإج����راءات  اإن 
ق�����ش���ى يف خم��ت��ل��ف مراحل  اأول����ي���ة 
املطار  دخ���ل  م��ن  ب��دءا  امل�شافر  رحلة 
وع��ل��ى منت  ال�شفر  اإج�����راءات  واإمت����ام 
ال��ط��ائ��رة وح��ت��ى ان��ت��ه��اء ال��رح��ل��ة مبا 
جميع  �شلمة  على  احل��ف��اظ  ي�شمن 
امل�شافرين على منت طائرات االحتاد.

معايري  ت��ط��ب��ي��ق  اأن  ل��ي��ن��دا  واأ����ش���اف���ت 
التباعد اجل�شدي على منت الطائرات 
ي�����ش��م��ل ت���رك م�����ش��اف��ة ب���ني امل��ق��اع��د يف 
ال�جهات  ملعظم  املت�جهة  ال��ط��ائ��رات 
اأو املجم�عات التي  اإذ ميكن للعائلت 
لديها حجز واحد اأن جتل�ش اإىل جانب 
بع�شها البع�ش مع االلتزام باإجراءات 
اأن���ه يف  التباعد اجل�����ش��دي. واأو���ش��ح��ت 
اأحد  االإعياء على  اأعرا�ش  حال ظه�ر 
طاقم  اأف������راد  م���ن  اأي  اأو  امل�����ش��اف��ري��ن 
الطائرة خلل الرحلة يتم عزلهم يف 
منطقة احلجر وامل�ؤلفة من جمم�عة 
الق�شم  يف  امل����ح����ج�����زة  امل���ق���اع���د  م����ن 
اخللفي من الطائرة ح�شب االإمكانية 
م��ع اإع����لم ال�����ش��ل��ط��ات ال�����ش��ح��ي��ة قبل 

هب�ط الطائرة.
ال���ط���ريان  ط���اق���م  اأن  اإىل  واأ�������ش������ارت 

حاالت املخالطة بامل�شابني بالفريو�ش 
 ،“ “ ك�فيد19  ف��ح������ش��ات  واإج�����راء 
الت�شجيل  اإج�������راءات  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
����ش���ري���ع���ة و����ش���ه���ل���ة وي����ت����م االإ������ش�����راف 
طبيني  متخ�ش�شني  قبل  م��ن  عليها 
معل�مات  على  باحل�ش�ل  �شيق�م�ن 
بامل�شافرين  اخل���ا����ش  ال�����ش��ف��ر  ج������از 
القيام  ق���ب���ل  االإم�����ارات�����ي�����ة  وال���ه����ي���ة 
طبي  ف��ري��ق  ي��ت���اج��د  حيث  بالفح�ش 
معتمد من مطارات اأب�ظبي على مدار 
الطبي  التقييم  منطقة  يف  ال�����ش��اع��ة 
ال�شامل. واأ�شاف حممد ح�شني اأحمد 
اأن امل�شافرين يخ�شع�ن بعد ا�شتكمال 
“ بي  اختبار  اإىل  الت�شجيل  اإج���راءات 
�شي اأر “ يف من�شات اختبار خم�ش�شة 
فح�ش  عينة  �شحب  يتم  حيث  ل��ذل��ك 
اإال  ال��ف��ح�����ش  خ�ش��شية  ���ش��م��ان  م��ع 
جرى  والفح�ش  الت�شجيل  عملية  اأن 
كفاءة  وذات  �شريعة  لتك�ن  ت�شميمها 
 10 اإىل   5 ب���ني  ت�����ش��ت��غ��رق م���ا  ع��ال��ي��ة 
دقائق . ور�شدت وكالة اأنباء االإمارات 
خلل ج�لة يف مرافق مطار اأب�ظبي 
ال���������دويل، االإج������������راءات االح�����رتازي�����ة 
اتخذها  ال��ت��ي  ال���ق��ائ��ي��ة  وال���ت���داب���ري 
من  اتباعها  وال���اج��ب  اأب�ظبي  مطار 
والتي  وامل����ظ���ف���ني  امل�����ش��اف��ري��ن  ق��ب��ل 
تتمثل يف 10 خط�ات رئي�شية ت�شمن 

جتربة �شفر �شل�شة واآمنة للجميع.

 »بو�بات �لتعقيم �لذكية«
امل�شافر  رح��ل��ة  خ���ط����ات  اأوىل  وت���ب���داأ 
امل��رور عرب ب�ابات التعقيم  من خلل 
واملخارج  املداخل  يف  املتمركزة  الذكية 
على  تعمل  وال��ت��ي  للمطار  الرئي�شية 
ال�شخ�ش  ج�شم  ح���رارة  درج���ة  قيا�ش 
وتنبيه  ال��ب���اب��ة  اإىل  دخ���ل��ه  عند  اأوال 
االأطراف املعنية اإذا كانت درجة حرارة 

ال�شخ�ش اأعلى من املعتاد.
وب���ع���د اخ���ت���ب���ار درج�����ة احل�������رارة يبداأ 
با�شتخدام  ل��ل��رك��اب  ال��ك��ام��ل  التعقيم 
اآم�����ن وم��ع��ت��م��د دوليا  ���ش��ائ��ل م��ط��ه��ر 
يتناثر ال�شائل بطريقة ت�شبه ال�شباب 
مما ي�شمح بتعقيم االأفراد من الراأ�ش 
اأق��ل م��ن ثلث  ال��ق��دم يف  اأخم�ش  اإىل 
اخلايل  املطهر  ال�شائل  يقتل  اإذ  ث���ان 
%99.9 من  اأك��رث من  الكح�ل  من 
يف  مبا  والفريو�شات  اجلراثيم  جميع 

.« ذلك “ ك�فيد-19 

 » �مل�صاعد �لاتام�صية«
وت��ت��م��ث��ل اخل��ط���ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن رحلة 
امل�شافر يف ا�شتخدام امل�شاعد املدع�مة 
باأنظمة التحكم اللتلم�شية لتمكينه 
م���ن ال��ت��ح��ك��م ب��امل�����ش��اع��د م���ن خلل 
االإ�شارة باليد عن بعد باجتاه اخليارات 
املطل�بة وامل��شحة على ل�حة التحكم 
 53 م��ن  اأك���رث  يف  تركيبها  وال��ت��ي مت 
اأب�ظبي فيما ميكن  م�شعدا يف مطار 
للم�شافر ا�شتخدام ال�شلمل الكهربائية 
املزودة بتقنية التعقيم الذاتي ل�شمان 

امل�شاركة  اأن  خ���ان  واأ����ش���اف   .»19
االفرتا�شية  ال��ن��دوات  يف  ال��ك��ب��رية 
بدبي  امل���ت���ن���ام���ي���ة  ال���ث���ق���ة  ع��ك�����ش��ت 
واالإقبال  للأعمال،  عاملية  ك�جهة 
املتزايد من قبل ال�شركات االأجنبية 
اأ�ش�اق جديدة وت��شيع  ال�شتك�شاف 

ح�ش�رها على امل�شت�ى الدويل.
واأظ����ه����ر ا���ش��ت��ب��ي��ان اأج�������ري خلل 
امل�شاركني  م��ن   35% اأن  ال��ن��دوة 
االإقامة  تاأ�شرية  الندوة اعتربوا  يف 
اأب��رز ميزات ممار�شة  ط�يلة االأم��د 
اختار  ب��ي��ن��م��ا  دب������ي،  يف  االأع�����م�����ال 
امل��ع��ل���م��ات، و22%  وف���رة   32%

ت�افر فر�ش االأعمال احلرة.
با�شتقبال  االإم�������ارة  ب����دء  ظ���ل  ويف 
اأ�شئلة  اإح�������دى  ك�����ش��ف��ت  ال����������زوار، 
من   60% اأن  اال������ش�����ت�����ط�����لع 
ملمار�شة  بالثقة  ي�شعرون  امل�شاركني 
اأ�شار  بينما  االإم������ارة،  يف  االأع���م���ال 
كبرية  بثقة  ي�شعرون  اأنهم   29%
ج�������داً ح����ي����ال مم���ار����ش���ة االأع����م����ال 
اأع�����رب 42%  ب����االإم����ارة، يف ح���ني 
من امل�شاركني عن تطلعاتهم لزيارة 
االأ�شهر  الفرتة ما بني  دب��ي خ��لل 

الثلثة واالأ�شهر ال�شتة القادمة. 

ثبات اأ�سعار تكاليف الإن�ساءات يف 
اأب�ظبي خالل الربع الأول من 2020 

•• اأبوظبي-وام: 

عام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  خ��لل  ثباتا  االإن�����ش��اءات  تكاليف  اأ���ش��ع��ار  م��ع��دالت  �شهدت 
القيا�شي  ال��رق��م  ا�شتقر  حيث   ،2019 ع��ام  م��ن  االأول  بالربع  مقارنة   2020
الأ�شعار تكاليف االإن�شاءات خلل فرتتي املقارنة عند 0.98. % وذلك وفق ما 
تظهره اأحدث االأرقام التي اأ�شدرها مركز االإح�شاء - اأب�ظبي. اأما على م�شت�ى 
 2020 عام  من  االأول  الربع  خلل  االإن�شاءات  لتكاليف  القيا�شي  الرقم  حركة 
ويعد الرقم  مقارنة بالربع الرابع من عام 2019 فقد انخف�ش بن�شبة 0.4%. 
القيا�شي لتكاليف االن�شاءات اأحد امل�ؤ�شرات االإح�شائية التي ت�شكل مدخل مهما 
للتخطيط والبح�ث يف خمتلف املجاالت لذا فاإن مراكز االإح�شاء والدار�شات يف 
جميع دول العامل حتر�ش على تاأ�شي�ش مثل هذه امل�ؤ�شرات التي تعتمد على اأ�شعار 
جمم�عة من امل�اد واخلدمات االإن�شائية. وتظهر اأرقام مركز االإح�شاء - اأب�ظبي 
االإن�شاءات  تكاليف  اأ�شعار  معدل  انخفا�ش  يف  �شاهمت  التي  املجم�عات  اأه��م  اأن 
2019 هي  الرابع من عام  بالربع  2020 مقارنة  االأول من عام  الربع  خلل 
جمم�عة “الق�ى العاملة” وذلك نتيجة انخفا�ش اأ�شعار هذه املجم�عة بن�شبة 
 2.6% بن�شبة  املنخف�شة  االن�شاء  م�اد  اإىل جمم�عة  باالإ�شافة  وذلك   2.8%

واالأعمال امليكانيكية - التكييف بن�شبة 2.2%.

»اأب�ظبي التعاونية«: الأف�سلية 
للمنتجات ال�طنية ودون �سركات و�ساطة 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت جمعية اأب�ظبي التعاونية دعمها للمنتجات الزراعية ال�طنية بكافة منافذ 
اإنها �شتق�م ب�شراء املنتجات الزراعية من امل�اطنني على  بيعها . وقالت اجلمعية 
م�شت�ى الدولة و�شتك�ن االأف�شلية للمنتجات ال�طنية . وقال �شعيد عيد الغفلي 
بدعم  �شتق�م  اجلمعية  اإن  التعاونية  اأب�ظبي  جمعية  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نائب 

املنتجات الزراعية ال�طنية حر�شا منها على ت�شجيع ودعم املنتج املحلي .

•• دبي-الفجر: 

دبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
الندوة الثالثة من �شل�شلة الندوات 
م�ؤخراً  اأطلقتها  التي  االفرتا�شية 
اخلارجية  التمثيلية  مكاتبها  عرب 
مع  بالتعاون  االأفريقية،  القارة  يف 
�شريفي�ش”،  “بيزم��شي�ش  �شركة 
باملزايا  التعريف  اإىل  تهدف  والتي 
االإمارة  يف  االإيجابية  واخل�شائ�ش 
وال���ت���ي ت��ع��زز م���ن م��ك��ان��ت��ه��ا وجهة 

مثالية للأعمال. 
ومت تخ�شي�ش هذه الندوة للإجابة 
على االأ�شئلة ال�شائعة للم�شتثمرين 
االأع���م���ال، وكيفية  ح����ل مم��ار���ش��ة 
واالأعمال  االإق��ام��ة،  على  احل�ش�ل 
امل�����ش��رف��ي��ة، واخ��ت��ي��ار امل�����ش��ت�����ش��ار اأو 
خللها  ومت  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ال�����ش��ري��ك 
املزايا  من  وا�شعة  باقة  ا�شتعرا�ش 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ال���ت���ي ت����ف���ره���ا دبي 
بن�شبة  امللكية  مثل  للم�شتثمرين، 
%100 للم�شتثمرين االأجانب يف 
املناطق احلرة وال�شركات الداخلية 
االقت�شادية،  القطاعات  بع�ش  يف 
وباقات تاأ�شي�ش االأعمال، وتاأ�شريات 

االإقامة ط�يلة االأمد للم�شتثمرين 
طيف  وت�����اف����ر  االأع�����م�����ال،  ورواد 
احلك�مية  اخل����دم����ات  م���ن  وا����ش���ع 
االإلكرتونية، وخدمات الرتاخي�ش 

واخلدمات امل�شرفية.
م�شاركاً   243 ال��ن��دوة  ا�شتقطبت 
م����ن ال����ق����ارة االأف���ري���ق���ي���ة، ودول�����ة 
واململكة  املتحدة،  العربية  االإمارات 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������ش���ع����دي���ة، واأم���ري���ك���ا، 
واأورا�شيا، واأ�ش�اق اأخرى، وت�شمنت 
جمم�عة من العرو�ش التقدميية 
املكاتب  مدير  خ��ان،  عمر  م��ن  لكل 
وماريانا  دب��ي،  غرفة  يف  اخلارجية 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ش  ب�����ل����ب�����ك، 
“بيزم��شي�ش”،  ل�شركة  وامل�ؤ�ش�ش 
الرئي�ش  ن��ي��ج��ات���،  وزمي��ي��دي��ن��ي��ه 
العاملي ل�شركة “فريفاك�ش اأفريقيا 
هايف�رد،  اأك������اه  ون����رف���ان  فند” 
�شركة  يف  ع���ام���ة  ع����لق����ات  م���دي���ر 

“غانا لينك نت�رك �شريفي�شي�ش«.
التقدميية  ال���ع���رو����ش  و���ش��ل��ط��ت 
الذي  امللح�ظ  النم�  على  ال�ش�ء 
���ش��ه��ده اق��ت�����ش��اد االأع����م����ال احل���رة 
ال�����ش��ن���ات اخلم�ش  خ���لل  دب���ي  يف 
املا�شية، يف ظل حت�ل االإم��ارة اإىل 

مركز جذب للم�شممني والعاملني 
املنطقة.  يف  االإبداعية  املجاالت  يف 
ت�فره  ما  اإىل  النقا�شات  وتطرقت 
جائحة  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة  ال����ظ����روف 
“ك�فيد-19”  ك����رون���ا  ف���ريو����ش 
ال�شيما  االأع��م��ال،  لهذه  فر�ش  من 
يف اإطار ت�جه ال�شركات لل�شتعانة 
مب�شادر خارجية لتنفيذ م�شاريعها، 
التكاليف  ل��ت��خ��ف��ي�����ش  و���ش��ع��ي��ه��ا 

الت�شغيلية.
للم�شاركني  ال�����ن�����دوة  واأت������اح������ت 
االأعمال  ت�����ش��اري��ح  ع��ل��ى  االط�����لع 
احل����رة امل��ت��ن���ع��ة امل��ت���ف��رة يف دبي، 
باالإ�شافة اإىل املن�شات االإلكرتونية 
امل�شتقلني  للم�ظفني  ت���ف��ر  ال��ت��ي 
خلدماتهم،  ل��ل��ت�����ش���ي��ق  ال��ف��ر���ش��ة 

والت�ا�شل مع العملء املحتملني.
الندوة  اأن  اإىل  خ���ان  ع��م��ر  واأ����ش���ار 

ملجتمعات  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���ش��ة  ���ش��ك��ل��ت 
االأع��م��ال يف اأف��ري��ق��ي��ا وغ��ريه��ا من 
االأ����ش����اق ال��ن��ا���ش��ئ��ة، ل��ل��ت��ع��رف على 
اقت�شاد دبي وواقع اال�شتثمار فيها، 
اإطلقه  مت  م���ا  ع��ل��ى  واط���لع���ه���م 
وما  وحمفزات  تدابري  من  م�ؤخراً 
ت���ف��ره م��ن ف��ر���ش واع����دة لرجال 
اأعمالهم  ت���اأث���رت  ال��ذي��ن  االأع���م���ال 
“ك�فيد- بجائحة فريو�ش ك�رونا 
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املال والأعمال
مطار دبي �لدويل يرحب بال�صياح وعودة �صركات �لطري�ن �الأجنبية

�سركة طريان ت�ستاأنف رحالتها املجدولة عرب مطار دبي الدويل وت�قع املزيد خالل الفرتة املقبلة  13

ال����دك����ت�����ر عبد  ي����دي����ر اجل���ل�������ش���ة 
ال�شلم احلمادي، اإعلمي وباحث 

اجتماعي.
وت�����ش��ل��ط اجل��ل�����ش��ة ال�������ش����ء على 
اأب�����رز ال�����ش��ن��اع��ات امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 
اإدارة  يف  االبتكار  واأهمية  ال�شارقة 
اأجل  من  االأزم���ات  واإدارة  امل�شاريع 
ال�شناعات  يف  واالزده�����ار  البقاء 
رائد  يحتاج�������ه  وم���ا  امل�شتقبلية 
يف  املناف�شة  م��ن  ليتمكن  االأع��م��ال 

االأ�ش�اق.
الت�جهات  اجل���ل�������ش���ة  وت���ن���اق�������ش 
االأجنبي  ل��ل���ش��ت��ث��م��ار  اجل����دي����دة 
االقت�شاد  ع��ل��ى  ون��ت��ائ��ج��ه  امل��ب��ا���ش��ر 
ودوره  االأجنبي  اال�شتثمار  ومزايا 
يف ت��ط���ي��ر ال���ق���ط���اع���ات ال����اع���دة 
وت����اأث����ريه ع��ل��ى ري������ادة االأع����م����ال، 
ال�شركات  ت�اجه  التي  والتحديات 
ميكن  وكيف  واملت��شطة  ال�شغرية 
دوراً  ت�������ؤدي  اأن  امل�������ش���اري���ع  ل���ه���ذه 
االإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  اأك���رب 
للإمارة، اإىل جانب تقدمي ن�شائح 
اأثناء  امل�����ش��اري��ع  اإدارة  ط���رق  ح����ل 

االأزمات.

•• ال�صارقة-الفجر:

ن�����ظ�����م�����ت اأك��������ادمي��������ي��������ة ب�����������ادري 
الأكادميية  التابعة  االإل��ك��رتون��ي��ة، 
القدرات،  وب��ن��اء  للمعرفة  ب����ادري 
ال������ذراع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي مل���ؤ���ش�����ش��ة مناء 
االأول  اأم�������ش  ب�����امل�����راأة،  ل���لرت���ق���اء 
االأربعاء جل�شة نقا�شية افرتا�شية 
بعن�ان “ال�شناعة و�شل�شلة الت�ريد 
الأ�شحاب امل�شاريع القائمة” وذلك 
ا�شتهدفت  “زووم”،  من�شة  ع��رب 
اجلدد  االأع��م��ال  رواد  خللها  م��ن 
القائمة  امل�������ش���اري���ع  واأ�����ش����ح����اب 
االأعمال  ري���ادة  مب��ج��ال  املهتميني 
اإىل جانب الراغبني ببدء م�شروع 

ا�شتثماري.
�شعادة  من  كل  اجلل�شة  يف  و�شارك 
ال�������ش���ي���خ ف����اه����م ب����ن ����ش���ل���ط���ان بن 
املجل�ش  ع�����ش���  ال��ق��ا���ش��م��ي،  خ��ال��د 
رئي�ش  ال�شارقة،  الإم��ارة  التنفيذي 
دائ���������رة ال����ع����لق����ات احل���ك����م���ي���ة، 
الرئي�ش  الهاجري  �شماح  و�شعادة 
اإدارة  وم��دي��ر  للبتكار  التنفيذي 
م��ك��اف��ح��ة امل���م���ار����ش���ات ال�������ش���ارة يف 
منى  وال��دك��ت���رة  االقت�شاد،  وزارة 
بادري  “اأكادميية  مدير  العلي  اآل 
واأدارت  القدرات”،  للمعرفة وبناء 
م�شت�شارة  خ��ط��ي��ب  اأم����ل  اجل��ل�����ش��ة 
اأوليفر  �شركة  ل��دى  اأع��م��ال  اإدارة 

واميان.  
وجاءت اجلل�شة كجزء من مبادرة 
لتعريف  “بادري لتبادل املعرفة”، 
امل�شاركني بكيفية البدء يف اأعمالهم 
واالبتكار،  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  ب��ق��ط��اع 
املنا�شبة  الت�ريد  �شل�شلة  واختيار 
اأجزاء  معرفة  وكيفية  مل�شاريعهم، 
ربحية  االأك�����رث  ال��ت���ري��د  �شل�شلة 

االقت�شادي منها  القطاع  امل��راأة يف 
برنامج امل�شرعات احلك�مية، ويتم 
األ��ي��ة لت�شهيل  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل ح��ال��ي��اً 
 23 فهناك  امل����راأة،  متكني  عملية 
ُت���ق���در قيمة  األ�����ف رائ������دة اأع���م���ال 
مليار   50 من  باأكرث  م�شاريعهن 
اإجن���از كبري يدفعنا  وه���ذا  دره���م، 
ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت���ع���زي���زه، وم����ع هذا 
التمكني  ه��ذا  اأن  على  التاأكيد  اأود 
واملراأة،  بالرجل  يتعلق  ال  والنم� 
رواد  ك��اف��ة  مل�شاعدة  ن�شعى  فنحن 
يف  اأعمالهم  تط�ير  على  االأع��م��ال 

دولة االإمارات«.
�لقطاعات �القت�صادية 

�لو�عدة 
ك����م����ا ت���ن���ظ���م اأك�����ادمي�����ي�����ة ب�������ادري 
ي�لي�   15 يف  االإل�����ك�����رتون�����ي�����ة، 
افرتا�شية  نقا�شية  جل�شة  املقبل، 
عن�ان  حتت  “زووم”  من�شة  على 
“الن�شاطات والقطاعات امل�شتقبلية 
االقت�شادية ال�اعدة يف ال�شارقة”، 
 11:00 ال�������ش���اع���ة  ع���ن���د  وذل������ك 
رواد  اأي�������ش���اً  ت�����ش��ت��ه��دف  ���ش��ب��اح��اً، 
امل�شاريع  االأعمال اجلدد واأ�شحاب 
ريادة  مبجال  واملهتميني  القائمة 

االأعمال.
ك�����ل من  وي���������ش����ارك يف اجل���ل�������ش���ة 
ال�شركال  م��روان بن جا�شم  �شعادة 
لهيئة  ال����ت����ن����ف����ي����ذي  ال����رئ����ي���������ش 
والتط�ير  ل��ل���ش��ت��ث��م��ار  ال�����ش��ارق��ة 
امل�شرخ،  جمعة  وحممد  )���ش��روق(، 
ال�شارقة  ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر 
املبا�شر  االأج����ن����ب����ي  ل��ل���ش��ت��ث��م��ار 
و�شعادة  ال�����ش��ارق��ة(،  يف  )ا���ش��ت��ث��م��ر 
ح���������ش����ني امل�����ح�����م������دي ال���رئ���ي�������ش 
التنفيذي ملجمع ال�شارقة للبح�ث 
حني  يف  واالب��ت��ك��ار،  والتكن�ل�جيا 

اجل���ان���ب تعمل  ه���ذا  ن��ظ��ري��ة، ويف 
ح��ك���م��������ة دول������ة االإم�����������ارات على 
ت����ط�����ي����ر م���ن�������ش���ة ال����ش���ت���ط���لع 
االأعم�������ال،  رواد  ودع�������م  االأ�ش������اق 
ومن املت�قع اأن تت�فر هذه املن�شة 

قريباً«.
اأن  “الحظنا  الهاجري:  واأ�شافت 
ن�شبة كبرية من ال�شيدات يف دولة 
بريادة  اهتماماً  يبدين  االإم����ارات 
االأعمال،  كما اأن احلك�مة اأطلقت 
ع�����دة ب����رام����ج ت���رك���ز ع���ل���ى متكني 

وا�شتخدام حتليل البيانات الإيجاد 
االأ�ش�اق املنا�شبة.

اآل علي،  ال��دك��ت���رة م��ن��ى  ورّح��ب��ت 
للمعرفة  ب��ادري  “اأكادميية  مدير 
باملتحدثني  القدرات”  وب����ن����اء 
اإىل  وامل�شاركني واملتابعني، م�شرية 
اأك��ادمي��ي��ة ب���ادري اأط��ل��ق��ت هذه  اأن 
متا�شياً  اأ�شهر،  ثلثة  قبل  املبادرة 
الرامية  ال�قائية  االإج����راءات  م��ع 
ك�رونا  فريو�ش  انت�شار  من  للحد 
امل�شتجد )ك�فيد-19(، يف خط�ة 

�شل�شة  ب��ن��اء  يف  “جنحنا  واأ����ش���اف 
خمت�ش�شة  ���ش��رك��ات  ب���ني  ت����ري���د 
البحرية،  امل�����اأك������الت  مب�����ش��اري��ع 
النا�شئني  االأع���م���ال  رواد  واأن�����ش��ح 
ال�شلة،  ذات  البيانات  اإىل  بالنظر 
ال��ت��ي مي��ك��ن احل�����ش���ل عليها من 
م�شادر خمتلفة وب�شكل خا�ش من 
واال�شتفادة  احل��ك���م��ي��ة،  ال���دوائ���ر 
م��ن��ه��ا يف ب���ن���اء ���ش��ل���ش��ل االإم������داد 

املنا�شبة مل�شاريعهم..
م�شروع  اأي  اإط���لق  يعتمد  حيث   

واأن�شطة  ف��ع��ال��ي��ات  ك��اف��ة  مل���ا���ش��ل��ة 
ُب���ع���د(، بهدف  االأك���ادمي���ي���ة )ع����ن 
التي  امل���ا���ش��ي��ع  خمتلف  مناق�شة 

تعزز جتارب رواد االأعمال.
اأهمية  اإىل  اجل��ل�����ش��ة  وت���ط���رق���ت 
ريادة  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا يف  االب��ت��ك��ار 
االأعمال وماهية االقت�شاد املعريف، 
وكيف ميكن لرواد االأعمال اجلدد 
االقت�شاد  ه����ذا  م���ن  اال����ش���ت���ف���ادة 
اإ�شافة  االأعمال،  عامل  ومتطلبات 
اإىل تعريف رائدات االأعمال بطرق 
غري  “االأ�ش�اق  م���ن  اال����ش���ت���ف���ادة 
ا�شرتاتيجية  م��ن  اأو  امللم��شة” 

“املحيط االأزرق«.

دور �لبيانات 
يف ريادة �الأعمال 

القا�شمي  ف��اه��م  ال�����ش��ي��خ  وت���ن���اول   
ميكن  وك�����ي�����ف  ال�����ب�����ي�����ان�����ات  دور 
ل������رواد االأع����م����ال اال����ش���ت���ف���ادة من 
املنا�شب  املجال  اختيار  يف  حتليلها 
“قبل  وق��ال  وتنميتها،  الأعمالهم 
احلك�مي،  العمل  اإىل  ان�شمامي 
اأ�ش�شُت  ح��ي��ث  اأع���م���ال،  رائ����د  ك��ن��ُت 
اأ�شدقائي،  اأح��د  مب�شاركة  �شركة 
ال�شركة من  تاأ�شي�ش  وجاءت فكرة 
ت���اج��ه �شل�شل  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
م�شاعدة  حاولُت  فعندما  الت�ريد، 
ي��ع��م��ل يف جمال  ال�����ذي  ���ش��دي��ق��ي 
املاأك�الت البحرية، الحظُت �شعف 
���ش��ل���ش��ل ت�ريد  ك���ف���اءة وف��اع��ل��ي��ة 
عملية  وك��ان��ت  البحرية،  االأغ��ذي��ة 
االأوىل  اخل��ط���ة  ال��ب��ي��ان��ات  حتليل 
عملية  اأن  اأي  ���ش��رك��ت��ي،  الإط�����لق 
وحماولة  معينة  م�شكلة  حت��دي��د 
ريادية  ف��ك��رة  اإىل  ق��ادت��ن��ي  ح��ل��ه��ا 

ناجحة«.

ري������ادي ن���اج���ح ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري على 
حت����ل����ي����ل ال�����ب�����ي�����ان�����ات ال�������ش���ام���ل���ة 

واال�شتفادة منها«.
اإىل  وانتقل ال�شيخ فاهم القا�شمي 
ميكن  وكيف  التكن�ل�جيا  جم��ال 
لرواد االأعمال تعزيز هذا اجلانب 
يف اأعمالهم، قائًل: “علينا اأن ن�شاأل 
للتكن�ل�جيا  ميكن  كيف  اأنف�شنا؛ 
اأن تدعم اإدارة اأعمالنا وتنظيمها؟ 
حل  من  نتاأكد  اأن  لنا  ينبغي  وهنا 
امل�شكلة عند ا�شتخدام التكن�ل�جيا 

الأنها مكلفة«.
امل���رتددي���ن  االأع����م����ال  رواد  ودع�����ا 
التخاذ اخلط�ة االأوىل للنطلق 
دولة  حك�مة  اأن  م�ؤكداً  باأعمالهم 
لديها  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
ال����لزم����ة لدعم  ال���ب���ي���ان���ات  ك���اف���ة 
بتاأ�شي�ش  الراغبني  االأع��م��ال  رواد 

�شركاتهم واإطلق م�شاريعهم.
على  امل��ي��دان��ي��ة  “اخلربة  وت���اب���ع: 
ولهذا  ج���داً،  ال���اق��ع مهمة  اأر����ش 
اأن�شح من ي�د اأن ي�شبح رائد اأعمال 
اأعمال  رائ��د  ل��دى  يعمل  اأن  ناجح 
اأ���ش��ح��اب االأف��ك��ار اجلريئة يف  م��ن 
امليداين  فالعمل  اخلا�ش،  القطاع 
ال����اق���ع ه��� الطريقة  اأر�����ش  ع��ل��ى 
االأف�شل الكت�شاب اخلربة والتغلب 

على املخاوف«.

متكني �ملر�أة يف 
�لقطاع �القت�صادي

من جهتها قالت �شماح الهاجري: 
رواد  ي���ب���داأ  اأن  ال�������ش���روري  “من 
با�شتطلع  ال��ن��ا���ش��ئ��ني  االأع����م����ال 
بال�ش�ق  امل���ت���ع���ل���ق���ة  امل����ع����ل�����م����ات 
والتحري عنها، فل ميكن تاأ�شي�ش 
افرتا�شات  على  ب��ن��اء  م�شروع  اأي 

مناق�صة �لقطاعات �مل�صتقبلية �القت�صادية �لو�عدة يف �ل�صارقة 15 يوليو �جلاري  

»بادري« تعر�س لرواد الأعمال اآليات ال�ستثمار الأمثل ب�س�ق التكن�ل�جيا و�سال�سل الت�ريد 

اإل  ، كيه  ، م�شر للطريان ، اخلط�ط اجل�ية االإثي�بية ، طريان اخلليج 
، اخلط�ط اجل�ية  االأو�شط  ال�شرق  ، ط��ريان  اإي��ر  ، ماهان  ، ل�فتهانزا  اإم 
الباك�شتانية الدولية ، اخلط�ط اجل�ية الفلبينية ، امللكية االأردنية. ومن 
حركة  تعزز  �ش�ف  خط�ة  يف  الحًقا  الناقلت  من  املزيد  ان�شمام  املت�قع 
االأجنبية،  الطريان  �شركات  اإىل  وباالإ�شافة  وعامليا.  حمليا  اجل�ي  النقل 
عززت طريان االإمارات وفلي دبي جداولهما ورحلتهما خلدمة ع�شرات 
ال�جهات الدولية. وقال ب�ل غريفيث الرئي�ش التنفيذي ملطارات دبي:” 
لقد تاأكدنا من اأن كل �شيء يف مكانه للرتحيب ب�شركات الطريان الدولية 
وع�دة رحلتها اىل دبي مع اإبرام عدد متزايد من االتفاقات الثنائية بني 

•• دبي – الفجر: 

رحبت مطارات دبي اأم�ش با�شتئناف العمليات املجدولة ل�شركات الطريان 
دولية  ط��ريان  �شركة   13 ا�شتئناف  مع  ال���دويل،  دب��ي  مطار  يف  االأجنبية 
رحلتها املجدولة هذا االأ�شب�ع عقب القرارات والت�شهيلت االأخرية التي 
23 ي�ني�  اتخذتها حك�مة دبي والتي �شملت ال�شماح بال�شفر ابتداء من 
7 ي�لي� اجلاري باالإ�شافة اإىل  الفائت وبدء ا�شتقبال ال�شياح اعتبارا من 
و�شملت  دبي.  من  �شادرة  اإقامات  يحمل�ن  الذين  املقيمني  بع�دة  ال�شماح 
قائمة الناقلت كل من : خط�ط بل� اإير ، اإير فران�ش ، �شيب� با�شيفيك 

ق�شارى جهدنا لرعايتهم اأثناء وج�دهم هنا«.  مع النم� التدريجي باأعداد 
امل�شافرين والرحلت عرب مطار دبي الدويل، تن�شح مطارات دبي الركاب 
بالت�ا�شل الدائم مع �شركات الطريان امل�شافرين على منت رحلتها للتاأكد 
من حمطتهم يف حالتي املغادرة اأو ال��ش�ل، حيث قد تق�م بع�ش �شركات 
الطريان بتغيري حمطات ال��ش�ل يف بع�ش االأحيان. ودعت مطارات دبي 
)االأقنعة  املنا�شبة  ال�شخ�شية  احلماية  و�شائل  ا�شتخدام  اىل  امل�شافرين 
والقفازات( وال��ش�ل اإىل املطار مبا ال يقل عن �شاعتني ولكن لي�ش اأكرث 
من اأربع �شاعات قبل رحلتهم الإتاحة ال�قت الأي اإجراءات فح�ش اإ�شافية. 

ومن اأجل احلفاظ على متطلبات ال�شلمة العامة والتباعد اجل�شدي.

الدول لت�شهيل فتح احلدود والع�دة التدريجية حلركة العب�ر وال�شفر ».   
الركاب  ا�شتئناف عمليات  تعزيز قدرتنا على  واأ�شاف غريفيث:” لقد مت 
بف�شل اخلط�ات الهامة واملبكرة التي اتخذتها حك�مة االإمارات للتعامل 
الق�ية  ال�شحة وال�شلمة  اإىل جانب تدابري  انت�شار الفريو�ش،  مع خطر 
املتقدمة  ال�شحية  الرعاية  وخ��دم��ات  ال���دويل  دب��ي  مطار  يف  بها  املعم�ل 
امل�ش�ؤولني  مع  وثيقة  مناق�شات  يف  زلنا  ما  دب��ي.  يف  هنا  املت�فر  واملمتازة 
احلك�ميني و�شركات الطريان لدعم ا�شتئناف اخلدمات االإ�شافية ونت�قع 
امل��زي��د م��ن امل���اف��ق��ات يف االأ���ش��اب��ي��ع واالأ���ش��ه��ر امل��ق��ب��ل��ة«. وق���ال غريفيث:” 
ر�شالتنا هي اأننا م�شتعدون للرتحيب بالزوار مرة اأخرى اإىل دبي و�شنبذل 

حلماية �ملجتمع من �أ�صر�ر �إتافها بالطرق �لتقليدية �ملوؤذية للبيئة

جمارك دبي تعيد تدوير 1906 قطع من الب�سائع املقلدة
الإقبال على ودائع لأجل اأكرث من عام

 يرفع ر�سيدها اإىل 51 مليار درهم يف اأبريل
•• اأبوظبي-وام:

�شهدت االأ�شهر االأربعة االأوىل من العام 2020 ارتفاعا يف وترية االإقبال 
على ال�دائع الأجل ف�ق عام مما رفع اإجمايل ر�شيدها الرتاكمي اإىل نح� 
4 مليارات  ق��دره��ا  ب��زي��ادة  املا�شي  اأب��ري��ل  �شهر  نهاية  دره��م يف  51 مليار 
درهم مقارنة مع ر�شيدها يف �شهر دي�شمرب 2019 البالغ نح� 47 مليار 

درهم.
ت�ا�شل  امل��رك��زي  االإم����ارات  م�شرف  ي�شدرها  التي  االإح�شائيات  وتظهر 
يناير وحتى  الفرتة من  ال���دائ��ع خ��لل  ال�شريحة من  االإق��ب��ال على ه��ذه 
اأبريل من العام اجلاري وذلك و�شط هدوء االإقبال على ال�شرائح االأخرى 

من ال�دائع ومن �شمنها ال�دائع ملدة 3 اأ�شهر و 6 اأ�شهر.
اإج��م��ايل ر�شيد ودائع  %5.2 م��ن  اأك��رث م��ن ع��ام  ال���دائ��ع الأج��ل  وت�شكل 
 970.4 نح�  والبالغ  االآج���ال  االإم���ارات جلميع  دول��ة  امل�شريف يف  اجلهاز 

مليار درهم يف نهاية �شهر اأبريل من العام 2020.
وتف�شيل .. فقد اأظهر حتليل حركة االإيداعات لدى اجلهاز امل�شريف منذ 
اأك��رث من عام  ال�دائع الأج��ل  اأن حركة م�ؤ�شر ر�شيد  العام اجل��اري  بداأية 
�شجل �شع�دا كبريا خلل الفرتة من مار�ش واأبريل من العام اجلاري وهي 

الفرتة التي �شبقها بع�ش ال�شحب من الر�شيد يف �شهر فرباير.
وجاء االإقبال الكبري على ال�دائع الأجل اأكرث من عام نتيجة رغبة العملء 
باحل�ش�ل على ع�ائد ثابتة وم�شم�نة على ا�شتثماراتهم خا�شة مع تذبذب 

ن�شب ع�ائد اال�شتثمار يف االأدوات اال�شتثمارية االأخرى.
ويت�شح من خلل االإح�شائيات اأن البن�ك ال�طنية ا�شتح�ذت على جميع 
اإجمايل  بلغ  حيث  ع��ام  م��ن  اأك��رث  الأج��ل  ال���دائ��ع  �شهدتها  التي  التدفقات 

ر�شيدها الرتاكمي 48.5 مليار درهم يف نهاية �شهر اأبريل املا�شي.
ي�شار اإىل اأن اأ�شعار الفائدة على التعاملت بالدرهم بني البن�ك “ االإيب�ر 
“ بلغت نح� %1.19 على االأجل ملدة عام بتاريخ 9 ي�لي� وذلك بح�شب 

اأحدث االإح�شائيات التي ي�شدرها م�شرف االإمارات املركزي.

••  دبي-الفجر:

جه�دها  دب�����ي  ج����م����ارك  ع������ززت 
امل��ج��ت��م��ع م���ن خماطر  حل��م��اي��ة 
املحافظة  م��ع  امل��ق��ل��دة  ال��ب�����ش��ائ��ع 
ع����ل����ى ال���ب���ي���ئ���ة ووق����اي����ت����ه����ا من 
املقلدة،  الب�شائع  اإت��لف  اأ���ش��رار 
حق�ق  حماية  اإدارة  ق��ام��ت  فقد 
دبي  ج��م��ارك  يف  الفكرية  امللكية 
قطع   1906 ت����دوي����ر  ب�����اإع�����ادة 
للعلمات  املقلدة  الب�شائع  م��ن 

مي��ك��ن اال���ش��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف عدة 
جماالت وبذلك جننب جمتمعنا 
الب�شائع  ت�شببها  التي  االأخ��ط��ار 
املقلدة واالأ�شرار البيئية الناجمة 
التقليدية  بالطرق  اإتلفها  عن 

امل�ؤذية للبيئة«.
ال�ش�يدي  حم��م��د  �شعيب  وق����ال 
اال�����ش����ت����خ����ب����ارات  اإدارة  م����دي����ر 
على  “نحر�ش  اجل����م����رك����ي����ة: 
التي  امل���ع���ل����م���ات  ك���اف���ة  ت��ق�����ش��ي 
لكافة  ال���ت�������ش���دي  اإىل  ت���ق����دن���ا 
حلماية  ال���ت���ه���ري���ب  حم��������اوالت 
جم��ت��م��ع��ن��ا م����ن اأخ�����ط�����ار امل�������اد 
اأول�ياتنا  املمن�عة، ون�شع �شمن 
ومنع  املقلدة  للب�شائع  الت�شدي 
املراكز  عرب  ال��دول��ة  اإىل  دخ�لها 
اجل��م��رك��ي��ة الإم�������ارة دب����ي جتنبا 
وال�شحية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  الأ����ش���راره���ا 

واالقت�شادية«.

ج��ه���دن��ا يف  ن�شتكمل  دب���ي  رخ����اء 
الت�شدي للب�شائع املقلدة باإعادة 
اأ�شحاب  م��ع  بالتعاون  ت��دوي��ره��ا 
للحفاظ  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ع���لم���ات 
اأ�شرار  من  ووقايتها  البيئة  على 
بالطرق  املقلدة  الب�شائع  اإت��لف 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال���ت���ي ت��ت��ع��ار���ش مع 
التي  ال���ب���ي���ئ���ة  ح���م���اي���ة  اأن���ظ���م���ة 
حيث  االإم�������ارات،  دول����ة  تطبقها 
التدوير  اإع��ادة  ينتج عن عمليات 
حت�يل الب�شائع املقلدة اإىل م�اد 

ب��رئ��ي�����ش��ه م���ال���ك حن�ف  مم��ث��ل 
وم��ن ج��م��ارك دب��ي ح�شر عملية 
املقلدة  ال��ب�����ش��ائ��ع  ت��دوي��ر  اإع�����ادة 
ال�شحن  م��راك��ز  اإدارة  م��ن  ف���رق 
اجل�ي وق�شم حل نزاعات امللكية 
الفكرية باالإ�شافة اإىل ممثل من 

ق�شم العلقات اخلارجية.
وق��������ال ي��������ش���ف ع����زي����ر م���ب���ارك 
امللكية  اإدارة حماية حق�ق  مدير 
دور  م���ن  “انطلقا  ال��ف��ك��ري��ة: 
اإىل  للعب�ر  كب�ابة  دب��ي  ج��م��ارك 

واأج����ه����زة ال��ك��م��ب��ي���ت��ر، ح��ي��ث مت 
املقلدة  ال��ب�����ش��ائ��ع  ه����ذه  ���ش��ب��ط 
اال�شتخبارات  اإدارة  مع  بالتعاون 
املهام  ق�شم  تلقي  بعد  اجلمركية 
معل�مات  االإدارة  يف  اخل��ا���ش��ة 
تفيد ب�ج�د �شحنات قادمة ت�شم 
ب�شائع مقلدة للعلمات التجارية 
اآ�شي�ية،  العاملية قادمة من دولة 
ال�شحنات  تلك  اإي��ق��اف  مت  وعليه 
الب�شائع  ه������ذه  دخ��������ل  وم����ن����ع 
املقلدة اإىل دولة االإمارات وجرى 
نزاعات  ح��ل  ق�شم  اإىل  حت�يلها 
حماية  اإدارة  يف  الفكرية  امللكية 
وعر�شت  الفكرية،  امللكية  حق�ق 
على  �شبطها  مت  ال��ت��ي  الب�شائع 
:اإن  التجارية  العلمات  اأ�شحاب 
الب�شائع مقلدة لعلماتهم  هذه 
التجارية، وعليه متت م�شادرتها 
وقامت اإدارة حماية حق�ق امللكية 
ال��ف��ك��ري��ة ب����اإع����ادة ت���دوي���ره���ا يف 
يف  املتخ�ش�شة  ك���د  ك�لر  �شركة 
بح�ش�ر  التدوير  اإع���ادة  عمليات 
مم��ث��ل م���ن ق��ن�����ش��ل��ي��ة ال����الي���ات 
وجمل�ش  االأم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
التجارية  ال���ع���لم���ات  اأ����ش���ح���اب 

قيمتها  ت�شل  العاملية  التجارية 
األ���ف درهم   188 م��ن  اأك���رث  اإىل 
ال�شارة  البيئية  االآث����ار  لتجنب 
الإت������لف ت��ل��ك ال��ب�����ش��ائ��ع وذل���ك 
العلمات  اأ�شحاب  مع  بالتن�شيق 

التجارية.
وقد �شملت الب�شائع املقلدة التي 
االأحذية  ت��دوي��ره��ا  اإع�����ادة  مت���ت 
كربى  تنتجها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
املتخ�ش�شة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 
اله�اتف  و�شماعات  امل��ج��ال  بهذا 
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•• اأبوظبي-وام:

ب��داأ احت��اد االإم���ارات لكرة الطاولة 
يف تطبيق برنامج التح�ل الرقمي 
وخدماته  ممار�شاته  بكل  الكامل 
اللعبني  ت�����ش��ج��ي��ل  م����ن  ب����داي����ة 
اإل��ك��رتون��ي��ا ع��ل��ى ال���راب���ط اخلا�ش 
ب���امل����ق���ع االإل������ك������رتوين ل���لحت���اد، 
احلا�ش�ب  ب���ا����ش���ت���خ���دام  وم��������رورا 
واأطقم  اللعبني  لق�ائم  الل�حي 
الر�شمية،  امل��ب��اري��ات  يف  التحكيم 
على  ف�ري  ب�شكل  التحديثات  وبث 
والت��شيات  وال����ق����رارات  ال��ل���ائ��ح 
واالأخ����ب����ار وت����ج���ه���ات االحت���ادي���ن 
االآ�����ش����ي�����ي وال���������دويل وروزن�����ام�����ة 
الر�شمي،  امل���ق��ع  ع��ل��ى  امل�����ش��اب��ق��ات 
وانتهاء بتنظيم البط�الت الدولية 

االفرتا�شية.
جمل�ش  ع�ش�  البحر  اأح��م��د  واأك���د 
اأن  املنتخبات  مدير  االحت���اد  اإدارة 
العمل جاري حاليا على قدم و�شاق 
للنتهاء م��ن ك��ل ه��ذه االإج���راءات 
املقبل، م�شريا  اأغ�شط�ش  �شهر  قبل 
تط�را  ت��ع��د  اخل��ط���ة  ت��ل��ك  اأن  اإىل 
ن���ع��ي��ا ي�����ش��ت��ه��دف ال��ت��خ��ل�����ش من 

على  والتي�شري  ال�رقية  املعاملت 
للنتهاء  ل��ل��ع��ب��ة  امل��ن��ت�����ش��ب��ني  ك����ل 
ال�شريع من اإمتام كافة االإجراءات 
املقر  اإىل  ل��ل��ذه��اب  احل���اج���ة  دون 
لقاء  اأو  ل������لحت������اد،  ال���رئ���ي�������ش���ي 

امل�ش�ؤولني.
واأو�شح اأن هذه اخلط�ة تن�شجم مع 
ت�جهات دولة االإمارات يف التح�ل 
وتخت�شر  امل��ع��ام��لت  ب��ك��ل  ال��ذك��ي 
اخل�����دم�����ات  ت�����ق�����دمي  يف  ال������زم������ن 
على  ال�شهل  م��ن  وجتعل  للجميع، 
اأو  اإداري  اأو  م����درب  اأو  الع���ب  ك��ل 
املعل�مات  اإىل  ال������ش���ل  اإع��لم��ي 

واإنهاء االإجراءات يف وقت قيا�شي.
اأول  ب��خ�����ش������ش  اجل����دي����د  وع�����ن 
بط�لة افرتا�شية دولية يف منطقة 
االإمارات  تنظمها  االأو�شط  ال�شرق 
.. يق�ل البحر:” مناف�شات  قريبا 
ال��ب��ط���ل��ة ���ش��ت��ن��ط��ل��ق ي�����م االأح����د 
اإغلق  م�عد  من  واقرتبنا  املقبل 
على  االإل���ك���رتوين  الت�شجيل  ب���اب 
وبعد  بالبط�لة،  اخل��ا���ش  ال��راب��ط 
باب  الإغ����لق  خططنا  ق��د  ك��ن��ا  اأن 
لعدد  ال������ش���ل  مب��ج��رد  الت�شجيل 
ال� 64 العبا من امل�شاركني باعتبار 

اأن البط�لة �شتبداأ من دور ال� 64، 
حتى  الت�شجيل،  �شقف  فتح  ق��ررن��ا 
 “ اآخ��ر م�عد وه��� املقرر له الي�م 
اجلمعة” لعمل ح�شر ملدى تفاعل 
البط�لة،  مع  العامل  يف  اللعبني 
نف�شه  ال�����ق����ت  يف  االك����ت����ف����اء  م����ع 
االأ�شبقية يف  اأ�شحاب   64 ال�  بعدد 
املناف�شات  يف  للم�شاركة  الت�شجيل 
تلقائية  اإلكرتونية  ر�شالة  واإر�شال 
من  لكل  ب��االع��ت��ذار  التطبيق  ع��رب 
االكتفاء  ب��ع��د  ب��ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ي���ق����م 
اأن  بعد  خ�ش��شا  املطل�ب،  بالعدد 
البط�لة  مع  كبريا  تفاعل  وجدنا 
على امل�شت�يات اخلليجية والعربية 

واالآ�شي�ية«.
وع�����ن اآخ������ر اال����ش���ت���ع���داد الإط�����لق 
مت   ”: اأو���ش��ح  البط�لة  مناف�شات 
كافة  املن�شات  على  عنها  االإع���لن 
والعربية  اخلليجية  االحت���ادات  يف 
وتلقينا  اأي�����ش��ا،  ال����دويل  واالحت����اد 
، ومن  م��ن��ه��م  ك���ث���رية  ات���������ش����االت 

اأن  ي�ؤكد  اللعبني  من  كبري  ع��دد 
االإقبال كبري على امل�شاركة، ولدينا 
البط�لة  ت��ل��ك  بتبني  االآن  ت���ج��ه 
حمليا  وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  االف���رتا����ش���ي���ة 
ب�شكل �شن�ي �شمن اأجندة االحتاد، 
لطلبة  تنظيمها  يف  نفكر  اأننا  كما 
اأي�����ش��ا بنظام  امل���دار����ش اف��رتا���ش��ي��ا 

كطريقة  ال����اح���د  ال���ي����م  ب��ط���ل��ة 
ق���اع���دة من  اأك�����رب  اإىل  ل��ل������ش���ل 
امل��م��ار���ش��ني واك��ت�����ش��اف امل����اه���ب يف 
اللعبة  ون�شر  مبكرة  �شنية  مراحل 
على اأو�شع نطاق يف كل رب�ع الدولة، 
و�شتمثل تلك البط�لة نقلة ن�عية 
للعبة يف الدولة تت�اكب مع ع�شر 

التكن�ل�جيا«.
واجل�ائز  املناف�شات  نظام  وب�شاأن 
البط�لة  لتلك  امل��ر���ش���دة  امل��ال��ي��ة 
“ ���ش��ي��ت��م االإع�������لن عن  اأ�����ش����اف : 
و�شتقام  ال�����ش��ب��ت،  غ����دا  ج����ائ���زه���ا 
ب��ق���ان��ني ول���ائ��ح االحت����اد الدويل 
ولدينا  امل���غ���ل����ب،  ب���خ���روج  ل��ل��ع��ب��ة 

من  امل�شجلني  ل��لع��ب��ني  ت�شنيف 
رقم واحد اإىل رقم 10 �شمن اآلية 
اجنازاتهم  ���ش���ء  ع��ل��ى  الت�شجيل 
ال�شابقة، اأما عن برناجمها الزمني 
ف��اإن��ه��ا �شتقام ك��ل ي���م اع��ت��ب��ارا من 
ال���راب���ع���ة ع�����ش��را وحتى  ال�����ش��اع��ة 
العا�شرة م�شاء، ملدة 5 اأيام من 12 

اإىل 16 ي�لي� اجلاري«.
املنتخب  خ���ط���ة  م�������ش���ت����ى  وع���ل���ى 
وت�ش�رات امل��شم املقبل يف االحتاد 
املنتخب  “ خ��ط��ة  ال��ب��ح��ر:  ق���ال   ..
اخلارجية،  ب��امل�����ش��ارك��ات  م��رت��ب��ط��ة 
�شتك�ن  لنا  خارجية  م�شاركة  واأول 
بك�ريا  للرجال  ال��ع��امل  بط�لة  يف 
املقبل،  اأك��ت���ب��ر  �شهر  يف  اجلن�بية 
وقد بداأنا للتجهيز لها من خلل 
برنامج اإعداد للعبني مع االلتزام 
ب��االإج��راءات االح��رتازي��ة للحفاظ 
اأما   .. وامل���درب���ني  ال��لع��ب��ني  ع��ل��ى 
املحلية  امل�����ش��اب��ق��ات  ي��خ�����ش  ف��ي��م��ا 
الداخلية فقد تقرر اأن ن�شتكمل ما 
تبقى من م�شابقات بامل��شم احلايل 
بط�الت  ونطلق  �شبتمرب،  �شهر  يف 
من  اأكت�بر  �شهر  يف  املقبل  امل��شم 

العام اجلاري«.

•• اأبوظبي-وام: 

البل��شي  حم��م��د  االإم����ارات����ي  اأك����د 
الدراجات  ل��رال��ي��ات  ال��ع��امل  ب��ط��ل 
اأنه بداأ املرحلة االأوىل من  النارية 
اأب�ظبي  ل����رايل  االإع������داد  م���راح���ل 
ال�����ش��ح��راوي ال�����دويل ال����ذي يقام 
 26 اإىل   20 م���ن  ال���ف���رتة  خ����لل 

ن�فمرب القادم.
اإع��داده احلايل  اأن برنامج  واأو�شح 
يت�شمن تدريبات ي�مية على مدار 
�شالة  اأي�����ام يف   4 م��ن��ه��ا  االأ����ش���ب����ع 
اللياقة  م���ع���دالت  ل��رف��ع  احل���دي���د 
الدراجة  ع��ل��ى  اأي����ام  و3  ال��ب��دن��ي��ة، 
يف ال�������ش���ح���راء م��ن��ه��ا ي������م واح����د 
الع�شر  بعد  م��ن  وي���م��ني  �شباحا 
امل�شارك  الفريق  م��ع  امل�شاء  وحتى 
الربنامج  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شريا   ، له 
�شي�شتمر ب�شكل ت�شاعدي تدريجي 
الثانية  امل���رح���ل���ة  ����ش���ي���ب���داأ  ح���ي���ث 

اأغ�شط�ش  م��ن��ت�����ش��ف  م���ن  اع���ت���ب���ارا 
امل���ق���ب���ل، وح����ت����ى م�����ع����د ان���ط���لق 
املرحلة  تلك  و�شتت�شمن  ال����رايل، 
كل  يف  تدريبيتني  ح�شتني  اإق��ام��ة 

البدنية  للياقة  واح��دة  ب�اقع  ي���م 
لتط�ير  ال�����ش��ح��راء  يف  واالأخ�����رى 
اأج�اء  يف  والدخ�ل  الفني  م�شت�اه 

ال�شباق.

التحدي  ه���ذا  وع���ن ط��م���ح��ات��ه يف 
اأب�ظبي  رايل   “ ق����ال:   .. ال��ك��ب��ري 
ال�������ش���ح���راوي ه���� اإح������دى ج����الت 
مب�شاركة  ويحظى  ال��ع��امل،  بط�لة 

خمتلف  يف  ال�������دراج�������ني  ن���خ���ب���ة 
واأف�����ش��ل م��رك��ز حققته  ال����ق����ارات، 
امل���رك���ز الرابع،  ف��ي��ه م���ن ق��ب��ل ه���� 
لتحقيق  ق�ة خلله  بكل  و�شاأ�شعى 
م��رك��ز م��ت��ق��دم م���ن ���ش��م��ن املراكز 
الثلث االأوىل، خا�شة اأن م�شت�اي 
الت�قف  ف���رتة  ي��رتاج��ع خ���لل  مل 
اللياقة  ت��دري��ب��ات  على  باملحافظة 
الدراجة  على  امل��ح��اك��اة  وت��دري��ب��ات 
اأحر�ش  ك��ن��ت  م���ا  وه�����  امل���ن���زل،  يف 
املا�شية، حيث  ال�شه�ر  عليه ط�ال 
م�شت�اي  على  باالطمئنان  �شعرت 
اأع�شاء  م���ع  ال����ت����درب  خ����لل  م���ن 
امل�شارك معي والذي ي�شم  الفريق 
ق�ي  مناف�ش  وه�  �شلطان  �شقيقي 
من العيار الثقيل، اإ�شافة اإىل اأحد 
االأردنية  اململكة  من  العرب  اأبطال 
االأب��ط��ال من  ال�شقيقة، وع��دد م��ن 
تدريباتنا  ف��ك��ل  وب��ال��ت��ايل  اأوروب�����ا، 
مبثابة  الدراجة  على  ال�شحراوية 

التحدي  وع��ن  ر�شمية«.  مناف�شات 
اأب����ظ���ب���ي  رايل  ب���ع���د  ل����ه  ال����ت����ايل 
البل��شي:  اأو���ش��ح   .. ال�����ش��ح��راوي 
داكار  رايل  ه�  التايل  التحدي   “
والذي  ال�شع�دية  العربية  باململكة 
�شهر  خ���لل  ي���م��ا   12 �شي�شتمر 
يناير 2021 ، مت�قعا اأن الظه�ر 
اجليد له يف رايل اأب�ظبي وحتقيق 

دفعة  �شيمنحنه  فيه  متقدم  مركز 
الذي  داك���ار  ل��رايل  كبرية  معن�ية 
يعد واح��دا من اأق���ى اجل���الت يف 
ومناف�شاته  م�����ش��اف��ات��ه  يف  ال���ع���امل، 
امل�شاركني  وع���دد  الزمنية  وم��دت��ه 
فيما  اأم��ا   .« اأي�شا  و�شع�باته  فيه، 
يقام  اأن  املقرر  املغرب  رايل  يخ�ش 
14 من  اإىل   9 الفرتة من  خ��لل 

اإذا كان  امل��ق��ب��ل وم���ا  اأك��ت���ب��ر  ���ش��ه��ر 
البل��شي  اأك����د   .. ف��ي��ه  ���ش��ي�����ش��ارك 
ال�����ش��ع��ب وه����� لي�ش  م���ن  :” اأن�����ه 
اأول���ي��ات��ه يف املرحلة  اأج��ن��دة  �شمن 
ف��م��ن املرجح  ال���راه���ن���ة، وب��ال��ت��ايل 
اأكرث  للرتكيز  فيه  م�شاركته  ع��دم 
اأب�ظبي،  اإع���داده ل��رايل  ب��رام��ج  يف 

ومن بعده رايل داكار«.

االآ����ش���ي����ي لكرة  اأع���ل���ن االحت������اد 
القدم ا�شتكمال م�شابقتي االأندية 
االحتاد(  وك��اأ���ش  االأب��ط��ال  )دوري 
بعد  اأيل�ل/�شبتمرب،  من  اعتبارا 
ب�شبب  اآذار/مار�ش  منذ  تعليقهما 

فريو�ش ك�رونا امل�شتجد.
عرب  ب�����ي�����ان  يف  االحت����������اد  واأك����������د 
ا�شتكمال  ان  االل��ك��رتوين،  م�قعه 
التجمع،  بنظام  �شيتم  امل�شابقتني 
اأي اإقامة املباريات يف مكان واحد، 
اإليه  �شيلجاأ  مبا  �شبيه  نظام  وه��� 
)ويفا(  للعبة  االأوروب�����ي  االحت���اد 
للأندية  م�شابقتيه  ال���ش��ت��ك��م��ال 

اأي�شا.
واأفاد االحتاد االآ�شي�ي عرب م�قعه 

االلكرتوين، اىل ان ا�شتكمال دور 
املجم�عات مل�شابقة دوري االأبطال 
فريقا،   32 ف��ي��ه��ا  ي�����ش��ارك  ال��ت��ي 
�شيبداأ باأندية غرب القارة يف 14 

اأيل�ل/�شبتمرب.
القارة،  �شرق  اأن��دي��ة  مباريات  اأم��ا 
االأول/ ت�شرين   17 يف  فتنطلق 

اأكت�بر.
املباريات  ان  اىل  االحت����اد  واأ����ش���ار 
املجم�عات  دور  م����ن  امل��ت��ب��ق��ي��ة 
ال���دور  ح��ت��ى  االأب����ط����ال،  دوري  يف 
“بنظام  ���ش��ت��ق��ام  ال��ن��ه��ائ��ي،  ن�شف 
اأيل�ل/�شبتمرب   14 من  التجمع 
ولغاية الثالث من ت�شرين االأول/

اأكت�بر«.

 14 ب��ني  االأول  ال���دور  وي�شتكمل 
اأيل�ل/�شبتمرب و24 منه، على ان 
تقام االأدوار االإق�شائية )من ثمن 
النهائي اىل ن�شف النهائي( بنظام 
م��ب��اراة واح���دة ب��دال م��ن الذهاب 
واالإياب، وذلك يف الفرتة بني 26 
اأيل�ل/�شبتمرب وحتى الثالث من 

ت�شرين االأول/اأكت�بر.
وتقام املباراة النهائية )من ج�لة 
واح�����دة اأي�����ش��ا( يف اخل��ام�����ش من 
ت�شرين االأول/اأكت�بر، على اأن يتم 

حتديد االأمكنة يف فرتة الحقة.
الثانية،  االأن����دي����ة  م�����ش��اب��ق��ة  اأم�����ا 
ك���اأ����ش االحت�������اد، ف��ي�����ش��ت��ك��م��ل دور 
جم��م���ع��ات��ه��ا اع���ت���ب���ارا م����ن 23 

تقام  ان  ع��ل��ى  اأي��ل���ل/���ش��ب��ت��م��رب، 
كان�ن   12 يف  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة 
ال�شيغة  ووف���ق  االأول/دي�����ش��م��رب، 

نف�شها للم�شابقة االأم.
مباريات  االحت������اد  و���ش��ي�����ش��ت��ك��م��ل 
اىل  امل���ؤه��ل��ة  امل��زدوج��ة  الت�شفيات 
 2022 ال���ع���امل  ن��ه��ائ��ي��ات ك���اأ����ش 
2023 يف  اآ���ش��ي��ا  وك��اأ���ش  يف قطر 
االأول/ ت�����ش��ري��ن  خ���لل  ال�����ش��ني، 
اأكت�بر وت�شرين الثاين/ن�فمرب.

اأمينه  ع��ن  بيان  يف  االحت���اد  ونقل 
العام املاليزي دات� ويند�ش�ر ج�ن 
االحتاد  يف  االإدارة  “كانت  ق���ل��ه 
االآ�شي�ي لكرة القدم على ت�ا�شل 
ال�طنية  احت��ادات��ن��ا  م��ع  م�شتمر 

ورواب��ط ال��دوري واالأن��دي��ة خلل 
االأ�شابيع االأخرية، كي نتمكن من 
للفر�ش  وا���ش��ح��ة  ����ش����رة  اإي���ج���اد 

املتاحة اأمام كل احتاد وطني«.
وتابع “خلل هذه امل�شاورات التي 
بداأت يف ك�االملب�ر والدوحة ودبي 
ودل���ه���ي، خ����لل ���ش��ه��ري ���ش��ب��اط/
فرباير واآذار/مار�ش، ثم ت�ا�شلت 
بعد ذلك عرب االنرتنت، كنا ن�شعى 
للمباريات  روزنامة  على  للتفاق 
ت�شمح لنا با�شتكمال كلتا بط�لتي 
يف  املجمعة”  والبط�الت  االأندية 

.2020
كافة  اأ���ش��ك��ر  اأن  “اأريد  واأ����ش���اف 
وكذلك   )...( امل��ع��ن��ي��ة  االأط�����راف 

�شركائنا التجاريني و�شركاء البث 
تفهمهم  على  وذل��ك  التلفزي�ين، 

والتزامهم  واإخل�شهم  و�شربهم 
خلل  االآ�شي�ية  ال��ق��دم  ك��رة  نح� 

واحلافلة  ال�شعبة  االأوق����ات  ه��ذه 
بالتحديات يف تاريخ اللعبة«.

»�حتاد كرة �لطاولة« يد�صن �لتحول �لرقمي �لكامل يف �لت�صجيل و�إد�رة �ملباريات وتنظيم �لبطوالت

اأحمد البحر: اإقبال كبري على امل�ساركة يف اأول بط�لة دولية افرتا�سية يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

الدراج العاملي حممد البل��سي يبداأ برنامج 
اإعداده لرايل اأب�ظبي ال�سحراوي

ا�ستكمال م�سابقتي الحتاد الآ�سي�ي يف �سبتمرب 

قال اللعب االإيطايل ال�شابق دانيلي دي رو�شي الذي لعب 
اإن��ه يفكر يف   2019 لفرتة ق�شرية يف ب�كا ج�ني�رز يف 
الع�دة كمدرب للفريق االأرجنتيني وك�شف اأنه كان يرتب 

للعمل كمدرب يف قطاعات النا�شئني يف ب�كا.
وعلي  ك�شائح  ال��ع���دة  “علي  ن��اث��ي���ن:  ال  ل�شحيفة  وق��ال 

الع�دة  واأف��ك��ر يف  ���ش��اع��دوين،  ال��ذي  النا�ش  ل�شكر  ال��ع���دة 
ولكن هذه  القائمة  االأخ���ري يف  اأك����ن  ق��د  لب�كا،  ك��م��درب 

فكرتي«.
كنت  االأم����ر م�شت على نح� جيد،  كانت  “ل�  واأ���ش��اف: 
بقطاعات  ك��م��درب  بالعمل  م�شريتي  اأب���داأ  لكي  �شاأ�شتمر 

النا�شئني يف النادي، بداأ ذلك قبل بداية امل�شاكل االأ�شرية 
ال�شغرية«.

وف�شخ دي رو�شي عقده واعتزل يف 6 يناير )كان�ن الثاين( 
مرتبطة  “م�شاكل” �شخ�شية  ب�شبب  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن 

ببناته اللتي يع�شن يف اإيطاليا.

دي رو�سي: اأفكر يف الع�دة كمدرب 
لب�كا ج�ني�رز
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ب��ع��د م�����ش��ي 4 اأ���ش��ه��ر ع��ل��ى امل���ب���اراة 
االأخرية يف دوري اأبطال اأوروب��ا لهذا 
امل��شم، تتجه االأنظار الي�م اجلمعة، 
حيث  ال�ش�ي�شرية،  ني�ن  مدينة  اإىل 
مع  امل�شغرة،  البط�لة  قرعة  جت��رى 
ك�رونا  ف��ريو���ش  يت�شبب  ب���اأال  االأم���ل 
امل�شتجد بتعكري خطة اإكمال امل�شابقة 
الربتغالية  العا�شمة  االأم يف  القارية 

ل�شب�نة.
باري�ش  تغلب  )اآذار(  م��ار���ش   11 يف 
�شيفه  على  الفرن�شي  جريمان  �شان 
ب��رو���ش��ي��ا دورمت�����ن����د االأمل������اين 0-2 
تاأهله  وح�شم  م��شدة،  اأب����اب  خلف 
اإىل ربع النهائي للمرة االأوىل منذ 4 
بعدها مع م�شجعيه  اأع���ام، حمتفًل 
ملعب  اأ���ش���ار  خ��ارج  الذين جتمهروا 

بران�ش«. دي  “بارك 
ليفرب�ل  ف��ق��د  ذات���ه���ا،  االأم�����ش��ي��ة  يف 
االإجنليزي لقبه بخ�شارته على اأر�شه 
 3-2 االإ�شباين  مدريد  اأتلتيك�  اأم��ام 
0-1(، لكن هذه  )�شقط اأي�شاً ذهاباً 
األف متفرج   52 املرة بح�ش�ر قرابة 
يف مدرجات ملعب اأنفيلد، ما �شاهم، 
بح�شب علماء بريطانيني، يف ت�شريع 

تف�شي “ك�فيد19-” يف البلد.
القرار  ك����ان  م����ع����دودة،  اأي������ام  خ����لل 
متخذاً بتعليق الن�شاطات الكروية يف 
اأنحاء القارة العج�ز، وانتظر االحتاد 
القاري “ي�يفا” حتى منت�شف ي�ني� 
الإكمال  خ��ط��ة  ل������ش��ع  )ح�����زي�����ران( 
وال���دوري  االأب��ط��ال  دوري  م�شابقتي 

االأوروبي “ي�روبا ليغ«.

مل�����ش��اب��ق��ة دوري  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  واخل���ط���ة 
االأب�������ط�������ال، امل�����ح�����رك االق���ت�������ش���ادي 
ال���رئ���ي�������ش���ي ل�����لحت�����اد ال��������ذي ق����در 
اإج���م���ايل اإي���رادات���ه���ا ال��ت��ج��اري��ة هذا 
ي����رو قبل  م��ل��ي��ارات  ب�3،25  امل������ش��م 
اأن يدخل “ك�فيد19-” على اخلط، 
ال�شتكمال  ل�شب�نة  اإىل  ال��ذه��اب  ه��ي 
اعتباراً  م�����ش��غ��رة  ب��ب��ط���ل��ة  امل�����ش��اب��ق��ة 
خروج  بنظام  تقام  النهائي،  رب��ع  من 
املغل�ب بعد م��ب��اراة واح��دة ب��دءاً من 
اإىل  و����ش����اًل  )اآب(،  اأغ�����ش��ط�����ش   12

املباراة النهائية املقررة يف 23 منه.
مباريات  اإق����ام����ة  “ي�يفا”  وق������رر 
الدورين ربع النهائي ون�شف النهائي 
امللعبني  ع���ل���ى  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  وامل�����ب�����اراة 
دا  اإ�شتادي�  بنفيكا  بناديي  اخلا�شني 
ج�زيه  “اإ�شتادي�  و�شب�رتينغ  ل��ش 

األفاالدي«.
و�شبق اأن ا�شت�شاف االأول الذي يت�شع 
ل�65 األف متفرج نهائيي كاأ�ش اأوروبا 
االأبطال  دوري  ون��ه��ائ��ي   ،2004

.2014
االإيطايل  اأت��االن��ت��ا  اأن���دي���ة  و���ش��م��ن��ت 
مدريد  واأتلتيك�  االأمل����اين  والي��ب��زي��غ 
وب��اري�����ش ���ش��ان ج��ريم��ان ال��ت��اأه��ل اإىل 
مباريات   4 تبقى  فيما  النهائي،  ربع 
ي�فنت��ش  ال��ن��ه��ائ��ي:  ث��م��ن  اإي����اب  يف 
 1-0( الفرن�شي  ول��ي���ن  االإي���ط���ايل 
وناب�يل  االإ�شباين  بر�شل�نة  ذه��اب��اً(، 
�شيتي  مان�ش�شرت   ،)1-1( االإيطايل 
االإ�شباين  مدريد  وري��ال  االإجنليزي 
االأمل�����اين  م��ي���ن��خ  وب����اي����رن   ،)1-2(

وت�شيل�شي االإجنليزي )0-3(.
ومل يحدد االحتاد القاري بعد ما اإذا 
�شتقام  املتبقية  االإياب  كانت مباريات 
بدا  لكنه  املعنية،  االأندية  ملعب  يف 
منفتحاً على فكرة نقلها اإىل الربتغال 
لتقام يف املدينتني ال�شماليتني ب�رت� 

وغيماراي�ش.
و8   7 يف  ال�16  دور  وي�����ش��ت��ك��م��ل 
الدور  يقام  اأن  على  )اآب(،  اأغ�شط�ش 
منه،  و15   12 ب���ني  ال��ن��ه��ائ��ي  رب����ع 
منه،  و19   18 يف  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف 

واملباراة النهائية يف 23 منه.
وك��ان��ت امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة م��ق��ررة يف 

اأتات�رك االأوملبي يف اإ�شطنب�ل  ملعب 
امل��ا���ش��ي، لكن  )اأي������ار(  م��اي���   30 يف 
الرتكية  امل��دي��ن��ة  اأن  اأك���د  “ي�يفا” 
مل��شم  امل�شابقة  نهائي  �شت�شت�شيف 
اأن ت�شت�شيف  2020-2021، على 
الرو�شية  ب��ط��ر���ش��ب���رغ  ���ش��ان  م��دي��ن��ة 
2022 بعدما كان من املقرر  نهائي 

اأن ت�شت�شيف نهائي امل��شم املقبل.
الربتغال مرتفعة يف  وكانت حظ�ظ 
ا�شت�شافة امل�شابقة نظراً لعدم تاأثرها 
ب�”ك�فيد19-” مقارنة  ب�شكل كبري 
بغريها من دول غرب اأوروبا، اإ�شافة 

اإىل خروج اأنديتها من امل�شابقة.

ل��ك��ن ال������ش��ع ت��غ��ري ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف 
دفع  م��ا  امل��ا���ش��ي��ة،  القليلة  االأ���ش��اب��ي��ع 
اإج�������راءات  ت�����ش��دي��د  اإىل  ال�����ش��ل��ط��ات 
اأن  ق��ررت  ل�شب�نة حيث  االإغ���لق يف 
ب��داي��ة ال�شهر  م��ن  ت��ف��ر���ش اع��ت��ب��اراً 
19 من  اإج������راءات ع���زل يف  احل����ايل 
مل���اج��ه��ة تف�شي  ال�����ش���اح��ي،  اأح���ي���اء 

فريو�ش ك�رونا امل�شتجد.
ن���ط���اق خم�ش  وت�����ش��م��ل االإج���������راءات 
ب��ل��دي��ات ب��ي��ن��ه��ا ب��ل��دي��ة ل�����ش��ب���ن��ة، اإذ 
خم�شة  ع��ل��ى  ال��ت��ج��م��ع��ات  �شتقت�شر 
كانت  بعدما  اأق�شى،  كحد  اأ�شخا�ش 
يف  و20  العا�شمة،  مناطق  يف   10

املناطق االأخرى من البلد.
اإال اأن هذه االإجراءات ال تقلق االحتاد 
القاري بح�شب ما �شدر عن متحدث 
اأن ت�شري  “ناأمل يف  با�شمه قال فيه: 
االأم������ر ع��ل��ى م��ا ي����رام، ون��ت��م��ك��ن من 
تنظيم الدورة يف الربتغال، يف ال�قت 
ل��������ش���ع خطة  اأ����ش���ب���اب  احل�������ايل، ال 

بديلة«.
واأ�شاف: “نتابع ال��شع ب�شكل ي�مي 
حال  يف  ال��لزم��ة  التدابري  و�شنتخذ 

دعت احلاجة«.
“ي�يفا” ال�شل�فيني  رئي�ش  واجتمع 
تقنية  ع���رب  ت�����ش��ي��ف��ريي��ن  األ��ك�����ش��ن��در 

ال�زراء  برئي�ش  بالفيدي�  االت�����ش��ال 
ورئي�ش  ك��شتا  اأنط�ني�  ال��ربت��غ��ايل 
فرناندو  ال���ب���لد  يف  ال��ل��ع��ب��ة  احت�����اد 
امل�شتجدات  اآخر  يف  للبحث  غ�مي�ش، 
املرتبطة با�شت�شافة ل�شب�نة ملا تبقى 

من دوري االأبطال.
“خلل  اإن����������ه  “ي�يفا”  وق����������ال 
االج����ت����م����اع، اأك��������دت ك����ل االأط��������راف 
من  معاً  بالعمل  الكامل  “التزامها 
ل�شب�نة،  ناجح يف  اأجل تقدمي حدث 
اأن هذه  ح��ق��ي��ق��ة  امل�����ش��ارك���ن  ن��اق�����ش 
حتديات  متثل  م�شب�قة  غري  بط�لة 
باأن  اعتقادهم  اأك���دوا  لكنهم  ك��ب��رية، 
متاحة  �شتك�ن  ال�شرورية  الظروف 
مباريات  ال���ش��ت�����ش��اف��ة  ال��ربت��غ��ال  يف 
دوري  الثمانية  ايت” نهائي  “فاينل 
املقررة الختتام م��شم  اأوروب��ا  اأبطال 

.»2020-2019
اإع���لن  ل���دى  “ي�يفا”  يح�شم  ومل 
بح�ش�ر  �شي�شمح  ك��ان  اإذا  م��ا  ق���راره، 
امل�شجعني، م�شرياً اإىل اأن قراراً ب�شاأن 
ذلك �شيتخذ “بحل�ل منت�شف ي�لي� 

)مت�ز(«.
ل���ك���ن م����ع و�����ش�����ل ع�����دد االإ����ش���اب���ات 
من  اأك������رث  اإىل  ب�”ك�فيد19-” 
يبلغ  ال���ذي  ال��ب��ل��د  يف  ي���م��ي��اً   300
ن�شمة،  م���لي���ني   10 ���ش��ك��ان��ه  ع����دد 
ي�شمح  اأن  امل�����ش��ت��ب��ع��د  م����ن  ���ش��ي��ك���ن 
واإن  امل��ب��اري��ات  بح�ش�ر  للم�شجعني 

باأعداد حمدودة.
اأكد  املا�شي،  االأ�شب�ع  له  ويف ت�شريح 
دوري  غ���رار  وع��ل��ى  اأن����ه،  ت�شيفريين 

خطة  اإىل  بحاجة  “ل�شنا  االأب���ط���ال، 
ليغ” التي  “ي�روبا  بديلة” مل�شابقة 
اأمل���ان���ي���ا. وقال  ا���ش��ت��ك��م��ال��ه��ا يف  ت��ق��رر 
ع���ق���ب حم����ادث����ة ع����رب ال���ف���ي���دي���� مع 
القدم  ل��ك��رة  االأمل����اين  االحت���اد  رئي�ش 
ف��ري��ت�����ش ك��ي��ل��ر: “كما ه��� احل����ال يف 
االأدوار املتبقية )ربع النهائي ون�شف 
مل�شابقة  النهائية(  وامل��ب��اراة  النهائي 
الربتغال،  يف  اأوروب������ا  اأب���ط���ال  دوري 
ل��ي�����ش��ت ه��ن��اك ح��اج��ة خل��ط��ة بديلة 
االأوروبي(  )ال���دوري  البط�لة  لهذه 

يف اأملانيا«.
النهائية  االأدوار  تقام  اأن  املقرر  ومن 
ك�لن  م���دن  يف  ل��ي��غ  ي����روب���ا  مل�شابقة 
وغيل�شنكري�شن  ودوي�����������ش�����ب������رغ 
اإىل   10 الفرتة من  ودو�شلدورف يف 

)اآب(. اأغ�شط�ش   21
 11-10 النهائي  رب��ع  اأدوار  وت��ق��ام 
النهائي  ون�����ش��ف  )اآب(  اأغ�����ش��ط�����ش 
ال�شهر نف�شه يف مباراة  16-17 من 
واحدة، ولي�ش بنظام الذهاب واالإياب، 
وتقام املباراة النهائية يف 21 منه يف 

ك�لن.
وت���ق���ام م���ب���اري���ات اإي�����اب ال�����دور ثمن 
)اآب(،  اأغ�شط�ش  و6   5 يف  ال��ن��ه��ائ��ي 
اأما بالن�شبة مل�اجهتي روما االإيطايل 
ميلن  واإن��رت  االإ�شباين  اإ�شبيلية  مع 
االإي�����ط�����ايل م����ع خ���ي���ت���ايف االإ����ش���ب���اين 
ب�شبب  ذه�����اب�����اً  ت��ل��ع��ب��ا  مل  وال���ل���ت���ني 
فريو�ش “ك�فيد19-”، ف�شتح�شمان 
مبباراة واحدة على اأر�ش حمايدة يف 

اأملانيا اأي�شاً.

الي�م.. ني�ن ت�ست�سيف قرعة ربع نهائي اأبطال اأوروبا

•• دبي-وام:

اأعلن فريق “رين� م�انئ دبي العاملية للف�رم�ال 1” اأم�ش 
األ�ن�ش�”  “فرناندو  االإ���ش��ب��اين  ال�شباقات  بطل  ان�شمام 
اإىل الفريق، حيث �شي�شارك يف م��شم 2021 اإىل جانب 
اأن ي�شارك  اأوك�ن ومن املت�قع  ال�شائق الفرن�شي ا�شتيبان 
القرار  وياأتي هذا  املقبلة.  امل�ا�شم  الفريق يف  األ�ن�ش� مع 

تت�يجا للروابط الق�ية بني األ�ن�ش� والفريق، حيث اأحرز 
األ�ن�ش� لقب “بطل العامل” مرتني يف م�شابقتي 2005 
و2006 عندما كان ميثل “رين�” يف ال�شباق، بينما حاز 
ع��ل��ى 314 ج��ائ��زة ك���ربى وح��ق��ق 32 ف����زا و���ش��ع��د اإىل 

املن�شة 97 مرة على مدار تاريخه الريا�شي.
ويعترب هذا القرار ثاين اأهم القرارات التي يعلنها الفريق 
هذا امل��شم بعد الك�شف عن اتفاقية ال�شراكة مع “م�انئ 

اأول �شريك ر�شمي للفريق  دبي العاملية” لت�شبح ال�شركة 
على االإط��لق، وي�ؤكد القراران عزم “رين�” ت�فري اأكرب 
اال�شتعدادات املمكنة للمناف�شة يف ال�شباق واإ�شرارها على 

ا�شتعادة لقب بط�لة العامل.
االإدارة  جمل�ش  رئ��ي�����ش  �شليم،  ب��ن  اأح��م��د  �شلطان  وق���ال 
“ قمنا  والرئي�ش التنفيذي ل�شركة م�انئ دبي العاملية : 
ال�شراكة  اتفاقية  ت�قيع  عن  ب��االإع��لن  املا�شي  مار�ش  يف 

الر�شمي  ال��راع��ي  مب�جبها  اأ�شبحنا  وال��ت��ي  “رين�”  م��ع 
ل��ل��ف��ري��ق، ومتثل  االأول  ال��ع��امل��ي  ال��ل���ج�����ش��ت��ي  وال�����ش��ري��ك 
االتفاقية اإجنازا كبريا لرين� وم�انئ دبي العاملية، وهذه 
و�شائل  ا�شتك�شاف  نح�  االأهمية  غاية  يف  خط�ة  ال�شراكة 
لل�شيارات  العاملية  الت�ريد  �شل�شلة  كفاءة  لتعزيز  جديدة 
ل���دى ���ش��رك��ة ري��ن��� م��ن خ���لل خ��ف�����ش ال��ت��ك��ال��ي��ف وزي����ادة 

ال�شرعة وال�شفافية، وتخفيف التاأثري على البيئ » .

من جانبه قال فرناندو األ�ن�ش� : “ اإن “ رين� “ هي مبثابة 
ب�شباقات  املتعلقة  ذك��ري��ات��ي  اأج��م��ل  مت��ث��ل  ف��ه��ي  ع��ائ��ل��ت��ي، 
العامل” مرتني،  “بطل  لقب  فمعها حققت   ،1 فروم�ال 
بالفخر  الأ���ش��ع��ر  واإين   .. االآن  للم�شتقبل  اأت��ط��ل��ع  لكنني 
الذي  الفريق  اإىل  اأخ��رى  مرة  للع�دة  ال�شديد  واحلما�ش 
الفر�شة  ومينحني  م�شريتي  بداية  يف  الفر�شة  منحني 

االآن للع�دة جمددا اإىل اأعلى قمة النجاح » .

فرناندو األ�ن�س� ين�سم اإىل فريق »رين� 
م�انئ دبي العاملية للف�رم�ل 1« 

االأول  الفريق  األعاب  �شانع  اإ�شابة  امل�شري  الزمالك  ن��ادي  اأعلن 
لكرة القدم كرمي بامب� بفريو�ش ك�رونا.

وقال امل�شرف العام علي كرة القدم بالنادي اأمري مرت�شي من�ش�ر، 
يف ت�شريحات تليفزي�نية لقناة نادي الزمالك اأم�ش اخلمي�ش، اإن 

بدور  يق�م  للفريق  الطبي  اجلهاز  رئي�ش  اأ�شامة  الطبيب حممد 
كبري مع جميع اللعبني، ويت�ا�شل ب�شكل م�شتمر مع بامب� ومع 
جميع اللعبني. واأو�شح: “اجلهاز الطبي يعمل بنظام على اأعلى 
الك�شف  اأي اختلط بني اللعبني، حتى يتم  م�شت�ى وال ي�جد 

املرمي  ع���اد حار�ش  “حممد  وتابع:  امل�شحات«.  نتائج جميع  عن 
�شيت�اجد ب�شكل طبيعي مع الفريق يف مع�شكر مدينة برج العرب، 
تام  ب�شكل  لها، و�شفائه  التي خ�شع  االأخ��رية  امل�شحات  �شلبية  بعد 

من فريو�ش ك�رونا امل�شتجد«.

الزمالك يعلن اإ�سابة لعبه 
بفريو�س ك�رونا

بيليغريني  مان�يل  الت�شيلي  تعيني  اخلمي�ش  بيتي�ش  ريال  نادي  اأعلن 
مدربا جديدا له، معيدا اإياه بذلك اىل الدوري االإ�شباين لكرة القدم 

للمرة االأوىل منذ العام 2013.
66 ع��ام��ا، وق��ع معه  امل���درب البالغ م��ن العمر  ال��ن��ادي اىل ان  واأ���ش��ار 
حزيران/ي�ني�  حتى  وميتد  املقبل،  امل��شم  التنفيذ  حيز  يدخل  عقدا 

.2023
وكانت التقارير ال�شحافية االإ�شبانية قد رجحت يف االأيام املا�شية اإبرام 
الفريق  �شمن  بعدما  ياأتي  ر�شميا  بيتي�ش  اإع��لن  لكن  ال�شفقة،  هذه 

على  نظيفة  بثلثية  ف���زه  بعد  االأوىل،  االإ�شبانية  ال��درج��ة  يف  البقاء 
�شيفه اأو�شا�ش�نا يف املرحلة اخلام�شة والثلثني االأربعاء.

الثالث  املركز  نقطة يف   41 اىل  ر�شيده  بيتي�ش  رفع  النتيجة،  وبهذه 
ع�����ش��ر، و���ش��م��ن ع���دم ال��ه��ب���ط اىل ال��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة، م��ع تبقي ثلث 

مباريات له يف 2020-2019.
وكان بيتي�ش قد اأعلن يف حزيران ي�ني�، رحيل مدربه ج�ان فران�شي�شك 
فريير “روبي” وتعيني املن�شق الريا�شي األيك�شي�ش تروخّي� بدال منه 

حتى نهاية امل��شم.

ال�قت  يف  ع�دتني  اجل��دي��د،  املن�شب  خ��لل  من  بيليغريني  و�شيحقق 
عينه: فه� يع�د اىل االإدارة الفنية للمرة االأوىل منذ رحيله عن و�شت 
ون�شف  عام  نح�  بعد  املا�شي  دي�شمرب  االأول  كان�ن  االإنكليزي يف  هام 
عام من ت�ليه مهامه، ويع�د اىل الليغا االإ�شبانية منذ نهاية تعاونه مع 

امل�ش�ؤولية. �شدة  يف  اأع�ام  ثلثة  بعد  ملقة يف 2013 
الت�شيلية  االأن����دي����ة  اأم���ريك���ا اجل��ن���ب��ي��ة ال���ش��ي��م��ا م���ع  وب��ع��د جن����اح يف 
اأوروبا،  يف  لبيليغريني  االأوىل  املحطة  اإ�شبانيا  كانت  واالأرجنتينية، 

باإ�شرافه على فياريال اعتبارا من مت�ز ي�لي� 2004.

الفريق اىل ن�شف نهائي  اأم�شاها، قاد  التي  االأع���ام اخلم�شة  وخلل 
العام  2006، قبل االنتقال اىل ري��ال مدريد يف  اأوروب��ا  اأبطال  دوري 
انتهى بحل�له ثانيا يف  مثمر،  غري  واحدا  عاما  اأم�شى  حيث   2009
ترتيب الدوري خلف بر�شل�نة، وخروج من الدور ثمن النهائي مل�شابقة 

دوري اأبطال اأوروبا.
�شيتي  مان�ش�شرت  اإىل  بيليغريني  ان��ت��ق��ل  م��ل��ق��ة،  م��ع  جت��رب��ت��ه  وب��ع��د 
االإنكليزي حيث اأم�شى ثلثة اأع�ام اأحرز خللها لقب الدوري املمتاز 

مرة واحدة، ولقب كاأ�ش الرابطة مرتني.

بيليغريني يع�د اىل اإ�سبانيا مدربا لريال بيتي�س 
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الفجر الريا�ضي

ع��اود ال���دوري االأم��ريك��ي لكرة القدم 
ت�قف  ب��ع��د  ن�شاطه  اأ�ش”(  األ  )“اأم 
فريو�ش  تف�شي  ب�شبب  اأ�شهر  الأرب��ع��ة 
باحتفالية  وذل���ك  امل�شتجد،  ك���رون��ا 
وو�شط  للعن�شرية،  مناه�شة  قامتة 
خم��اوف من ا�شطرار فريق اآخ��ر اىل 
اإ�شابات يف �شف�فه  ب�شبب  االن�شحاب 

ب�”ك�فيد19-«.
اآذار/مار�ش  منذ  املناف�شات  وت�قفت 
امل���ا����ش���ي ب��ع��د م��رح��ل��ت��ني ف��ق��ط على 
ان���ط���لق امل��������ش���م اجل����دي����د، وق����ررت 
ب�شيغة  ا���ش��ت��ك��م��ال��ه  ال������دوري  راب���ط���ة 
االأندية  مب�شاركة  العامل  كاأ�ش  ت�شبه 
داال�ش  ا�شتبعاد  قبل  جميعها،  ال�26 
ه����ذا االأ����ش���ب����ع ب�����ش��ب��ب ت�����ش��ج��ي��ل 11 

�شف�فه. اإ�شابة ب�”ك�فيد19-” يف 
اأ�ش  األ  “اأم  وتبداأ الدورة التي �ُشميت 
اأدوار  املجم�عات ثم  ب��دور  اإي��ز باك”، 
اإق�شائية و�ش�ال اىل النهائي، على اأن 
تقام املباريات يف جممع وورلد ديزين 

مبدينة اأورالندو يف والية فل�ريدا.
وبداأت الع�دة بف�ز اأورالندو على اإنرت 
ميامي اململ�ك من النجم االإنكليزي 
 1-2 بنتيجة  بيكهام،  ديفيد  ال�شابق 
بف�شل هدف �شجله اجلناح الربتغايل 
ل����ي�������ش ن������اين خ������لل ال������ق�����ت ب���دل 

ال�شائع.
ي�نايتد  مان�ش�شرت  جنم  ه��دف  وج��اء 
 ،7+90 الدقيقة  �شابقا يف  االإنكليزي 
بعدما  بعيد  من  فريقه  ع���دة  ليكمل 
الثاين  ال�����ش���ط  م�����ش��ت��ه��ل  ت��خ��ل��ف يف 
بهدف الك�ل�مبي خ�ان اأغ�ديل�، قبل 

اأن يعادل كري�ش م�يلر الأورالندو.
وق��������د ط����غ����ت احل������رك������ة امل���ن���اه�������ش���ة 
للعن�شرية على املباراة يف اأورالندو، اإذ 

اأندية  من  اللعبني  ع�شرات  ا�شطف 
خمتلفة يف خمتلف اأنحاء امللعب قبل 
ال�شامت  للحتجاج  اللقاء  ان��ط��لق 
ال�شرطة،  ووح�شية  العن�شرية  �شد 
امل�اطن  م�����ش��رع  خلفية  ع��ل��ى  وذل����ك 
االأمريكي االأ�ش�د ج�رج فل�يد يف 25 
�شرطي  ي��د  على  اختناقا  اأي��ار/م��اي��� 

اأبي�ش يف مينياب�لي�ش.
ورفع اللعب�ن الذين ارتدوا قم�شانا 
وق����ف����ازات �����ش�����داء، ق��ب�����ش��ات��ه��م نح� 
ال�شماء يف حتية رمزية امتدت لثماين 
دق��ائ��ق و46 ث��ان��ي��ة، وه���ي امل���دة التي 
على  ركبته  وا�شعا  ال�شرطي  ق�شاها 
عنق فل�يد حلظة ت�قيف االأخري، ما 

ت�شبب ب�فاته.

ثم ركع العب� ميامي واأورالن��دو على 
ب��ع��د �شافرة  رك��ب��ة واح�����دة م��ب��ا���ش��رة 
االفتتاح، يف لفتة ت�شامنية مع حركة 
“حياة ال�ش�د مهمة” التي جتددت يف 
�شغب،  اأع��م��ال  العامل مع  اأن��ح��اء  كافة 
ال���ش��ي��م��ا يف ال����الي���ات امل��ت��ح��دة، على 

خلفية حادثة م�شرع فل�يد.
فل�يد  م��ع  الت�شامن  لفتة  تكن  ومل 
من  االأول  ال��ي���م  يف  ال�حيد  العن�ان 
الع�دة، بل طغت خماوف من اإمكانية 
ال�25  م����ن  اآخ�������ر  ف����ري����ق  ان�������ش���ح���اب 
نا�شفيل  اأك���د  بعدما  وذل���ك  املتبقية، 
العبيه  م����ن  خ��م�����ش��ة  اأن  ال����ث����لث����اء 

م�شاب�ن ب�”ك�فيد19-«.
وكانت رابطة الدوري ا�شتبعدت داال�ش 

بعد  امل��شم  ا�شتئناف  يف  امل�شاركة  من 
اأف���راده، من  اإ�شابة بني   11 اكت�شاف 

بينهم ع�شرة العبني.
وج���اء يف ب��ي��ان مل��ف������ش ال�����دوري دون 
غاربر اأنه “نظرا لتاأثري عدد احلاالت 
االإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى ق����درة ال���ن���ادي على 
تناف�شية،  م��ب��اري��ات  ول��ع��ب  ال��ت��دري��ب 

فقد اتخذنا قرارا ب�شحب داال�ش«.
جميع  ���ش��ح��ة  �شكلت  “لطاملا  وت��اب��ع 
البط�لة  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  يف  امل�������ش���ارك���ني 
و�شن�شتمر  ل��ن��ا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  االول�����ي����ة 
تلك  م��ع  تتما�شى  ق�����رارات  ات��خ��اذ  يف 

االول�ية«.
�شف�ف  يف  احل������االت  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
�شل�شلة  اأن  غ���ارب���ر  راأى  ن��ا���ش��ف��ي��ل، 

اأن  اأظ�����ه�����رت  احل��������االت االإي����ج����اب����ي����ة 
���ش��ي��ا���ش��ات االخ��ت��ب��ار ال�����ش��ارم��ة كانت 
ل�شبكة  ت�����ش��ري��ح  يف  م�����ش��ددا  ف��ع��ال��ة، 
“اأي اأ�ش بي اأن” الريا�شية “ال نريد 
�ش�اء  مري�شا،  �شخ�ش  اأي  ي��ك���ن  اأن 
لديه  ك��ان  اإذا  اأو  ع���ار���ش  لديه  كانت 

“ك�فيد19-«.
ووا�شل “املفه�م برمته ه� اأن نكت�شف 
االإ�شابات اأثناء و�ش�لهم )اللعبني( 
اىل اأورالندو. هذا ما حدث مع داال�ش 
مع  كثب  ع��ن  نعمل  نحن  ونا�شفيل. 
وجدنا  اإذا  معهم.  و�شنجتمع  اأطبائنا 
اأنف�شنا يف حالة نا�شفيل اأنه ال ميكنهم 
اال�شتمرار يف البط�لة، ف�شنتخذ هذا 

القرار ومن�شي قدما من هناك«.

نطاق  على  ع��دي��دة  تقارير  ذك���رت 
التفاق  ت������ش��ل  م��ي��لن  اأن  وا���ش��ع 
االأمل��اين رالف  امل��درب  للتعاقد مع 
املقبل،  امل��شم  من  ب��دءاً  رانغنيك 
ال���ف���ري���ق حت���ت قيادة  ت���األ���ق  ل��ك��ن 
�شع�بة  من  تزيد  بي�يل  �شتيفان� 

تربير اإبعاده.
ميلن  ف��از  اأي����ام،   4 غ�ش�ن  ففي 
�شاحبي  والت�شي�  ي�فنت��ش  على 
اأول مركزين يف الدوري االإيطايل، 
بعقد  يرتبط  ال��ذي  بي�يل،  وجنح 
اأن  يف  امل��ق��ب��ل،  امل������ش��م  نهاية  حتى 
يلعب بت�شكيلة �شابة واإيقاع �شريع 
وهما من االأم���ر التي ي�شتهر بها 

رانغنيك نف�شه.
ت��ق��اري��ر ارت���ب���اط ميلن  وب������داأت 
ف���رباي���ر  ب�����امل�����درب ران���غ���ن���ي���ك يف 
ك����ان بي�يل  )����ش���ب���اط(، وح��ي��ن��ه��ا 
اأ�شهر   4 م��ن��ذ  امل�����ش���ؤول��ي��ة  ي��ت���ىل 
اأ�ش�اأ  اأتاالنتا يف  اأمام   5-0 وخ�شر 

هزمية للنادي يف 21 عاماً.
اأن  ع��ل��ى  اأ����ش���ر  ب���ي����يل  اأن  ورغ�����م 
ت�شكيلته ال�شابة ت�شري يف الطريق 
النتائج  حتقق  ال  واأنها  ال�شحيح، 
ال��ت��ي ت�����ش��ت��ح��ق��ه��ا، ا���ش��ت��م��رت هذه 

التقارير.
يحظى  ال��ذي  ب��ي���يل،  اإىل  وُينظر 
باأنه مدرب رحالة  باحرتام كبري، 
ف��ق��د ع��م��ل امل�����درب ال��ب��ال��غ عمره 
54 عاماً مع العديد من االأندية 
 20 م��دار ح���ايل  االإيطالية على 
عاماً، وت�شمن ذلك قيادة الت�شي� 
لكنه مل  واإنرت ميلن  وفي�رنتينا 

يح�شد اأي لقب.
رانغنيك  اإىل  امل��ق��اب��ل  يف  وي��ن��ظ��ر 
ب����اع����ت����ب����اره مي���ل���ك روؤي���������ة واأح������د 

ال�شغط  تنفيذ  يف  امل��درب��ني  اأب���رز 
املتقدم.

وذكرت تقارير عديدة ي�م االإثنني، 
مع  الت����ف����اق  ت��������ش���ل  م���ي���لن  اأن 
يف  امل�ش�ؤولية  ت���يل  على  رانغنيك 
امل��شم اجلديد مع احل�ش�ل على 
وامل�ش�ؤوليات  االأدوار  م��ن  امل��زي��د 
ي�شغل  اأن  اأي�������ش���اً  وم��ن��ه��ا  ال��ف��ن��ي��ة 
املدير  م��ال��دي��ن��ي  ب���اول����  م��ن�����ش��ب 

الفني للنادي.
وق��ال��ت ت��ق��اري��ر اأخ����رى اإن���ه ميكن 
هذا  ع��ل��ى  االإب���ق���اء  م��ي��لن  الإدارة 
الثنائي اإىل جانب تعيني رانغنيك 

اأي�شاً.
ر�شمي  ب�����ش��ك��ل  م��ي��لن  ي��ع��ل��ق  ومل 
بي�يل  يتعر�ش  بينما  االأم���ر  على 
االأ�شئلة  م��ن  للعديد  وم��ال��دي��ن��ي 

قبل كل مباراة وبعدها.

على  االنت�شار  عقب  بي�يل  وق��ال 
“ال  االإي���ط���ايل:  ال����دوري  مت�شدر 
التفكري  اإه��دار طاقتي يف  ميكنني 
يد  اأي  يل  ل��ي�����ش  م�����اق����ف  ح������ل 
اأنا �شعيد هنا وفخ�ر واأت�ق  فيها، 
اأحب  ق����ي،  ب�شكل  امل��شم  الإن��ه��اء 
وج�دي مع الفريق وال يهمني ما 
�شيحدث، اأريد فقط اإنهاء الدوري 

بق�ة«.
ومل يتحدث مالديني، الذي ق�شى 
كلعب  م��ي��لن  يف  م������ش��م��اً   25
ب�شكل  ه��ائ��ل��ة،  ب�شعبية  وي��ح��ظ��ى 

مبا�شر عن االأمر.
اأريد  اأع��رف،  “ال  وق��ال مالديني: 
الأنه  امل������ش��م  نهاية  اإىل  ال������ش���ل 
االأهداف  حتقيق  ب��شعنا  ي��زال  ال 
التي و�شعناها الأنف�شنا، بعد ذلك 
�شياأتي ال�قت ونح�شم م�شتقبلنا«.

دورمت�ند يتجه اىل �س�ق النتقالت 
يف حال رحيل �سان�س� 

اأملح نادي ب�رو�شيا دورمت�ند و�شيف الدوري االأملاين لكرة القدم اإىل اإمكانية 
رحيل العب اجلناح االإنكليزي جايدون �شان�ش� عن �شف�فه، م�ؤكدا انه �شين�شط 

يف �ش�ق االنتقاالت لتع�ي�ش اأي خط�ة من هذا الن�ع.
ان  يبدو  اأندية عدة  اهتمام  20 عاما،  العمر  البالغ من  ال�شاب  ويثري اجلناح 
بح�شب  بينها،  ما  يف  االأف�شلية  مب�قع  يحظى  االإنكليزي  ي�نايتد  مان�ش�شرت 

التقارير ال�شحافية.
االأملانية  “كيكر”  ملجلة  ت�ش�رك  ميكايل  ل��دورمت���ن��د  الريا�شي  امل��دي��ر  وق��ال 
متابعا “ن�شع ن�شب  هج�منا”،  لتعزيز  جمددا  �شنن�شط  جايدون،  رحل  “اذا 
اأعيننا العبا اأو العبني بالتاأكيد«. و�شاهم العب اجلناح ال�شريع يف حل�ل فريقه 
و�شيفا لبايرن مي�نيخ يف الب�ند�شليغا مل��شم 2019-2020، مع 17 هدفا 
ومثلها من التمريرات احلا�شمة. وان�شم �شان�ش� اىل �شف�ف دورمت�ند يف العام 
2017 اآتيا من مان�ش�شرت �شيتي، وترجح التقارير رغبته يف الع�دة اىل الدوري 
االإنكليزي املمتاز. وبح�شب التقارير، يبدو غرمي �شيتي، ي�نايتد، االأقرب اىل 
نيل ت�قيعه، يف حال اتفق مع دورمت�ند على قيمة انتقاله التي يقدرها النادي 

االأملاين ب�120 ملي�ن ي�رو )136 ملي�ن دوالر(.
ويت�قع ان يتم ح�شم انتقال �شان�ش� من عدمه، بحل�ل نهاية اآب/اأغ�شط�ش.

واأبرم دورمت�ند اىل االآن �شفقة واحدة ا�شتعدادا للم��شم املقبل، بالتعاقد مع 
الظهري البلجيكي ت�ما م�نييه بانتقال حر من باري�ش �شان جرمان الفرن�شي، 
فرتة  نهاية  بعد  االإيطايل،  اإنرت  اىل  حكيمي  اأ�شرف  املغربي  انتقال  لتع�ي�ش 
اإعارته من ريال مدريد االإ�شباين. وترجح التقارير تعاقد دورمت�ند اأي�شا مع 

االإنكليزي ال�شاب ج�د بيلينغهام )17 عاما( العب برمنغهام �شيتي.

دوري الكرة الأمريكي يعاود ن�ساطه 
باحتفالية قامتة 

واف���ق االحت����اد االأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ع��ل��ى الربوت�ك�ل 
الكروي  الن�شاط  ال�شتئناف  اتباعه  �شيجري  ال��ذي  ال�شحي 
ك�رونا  ب�شبب فريو�ش  املا�شي  )اآذار(  مار�ش   17 منذ  املعلق 
الثاين  االجتماع  بعد   ، الربوت�ك�ل  االحت��اد  واأق��ر  امل�شتجد. 
اإىل  �شيتم تقدميه  املقبلة  القليلة  االأي��ام  الطبية، ويف  للجنة 
وزارة ال�شحة، و�شتك�ن اخلط�ة التالية هي اجتماع يف نهاية 

ال�شهر بني وزير ال�شحة، خيني غ�نزالي�ش غار�شيا، ورئي�ش 
االحت����اد االأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ك��رة ال��ق��دم، ك��لودي��� ت��اب��ي��ا، ورئي�ش 
رابطة الدوري مار�شيل� تينيللي. وعلى الرغم من اأنه مل يتم 
حتديد م�عد للع�دة اإىل كرة القدم، فاإن االجتماع التايل مع 
ال�شلطات ال�شحية يف البلد �شي�شعى اإىل و�شع هذا اجلدول 
للمباريات.  ال��ع���دة  ث��م  اأواًل  ال��ت��دري��ب��ات  ال�شتئناف  ال��زم��ن��ي 

و�شجلت االأرجنتني اأعلى معدل اإ�شابات ي�مي بك�رونا اأم�ش 
اآالف  اإذ بلغ عدد حاالت العدوى اجلديدة 3  االأول االأربعاء، 
و30.  األ��ف   87 اإىل  بذلك  االإج��م��ايل  العدد  لي�شل  و604، 
كما جاء يف اأحدث تقرير �شدر عن وزارة ال�شحة االأرجنتينية 
و694  األ��ف  اإىل  و�شل  ك�فيد19-  ب�شبب  ال�فيات  ع��دد  اأن 

عقب االإبلغ عن 40 وفاة جديدة.

الحتاد الأرجنتيني ي�سدق على 
الربوت�ك�ل ال�سحي

ف��ري��ق ميلن  اأ���ش��ع��د  اأي����ام،   4 رائ��ع��ني يف غ�ش�ن  انت�شارين  م��ن خ��لل 
االإيطايل جماهريه، ولكن هذين االنت�شارين مل يخرجا النادي العريق 

من حالة احلرية واالرتباك ب�شاأن خططه للم��شم املقبل.
للفريق  احل��ايل  امل���درب  تغيري  املقبل  للم��شم  ميلن  خطط  وتت�شمن 
ورمبا ت�شمل التغيريات م�ش�ؤولني اآخرين بالنادي بينما يحلم امل�شجع�ن 
املحلية  امل�شابقات  م�شت�ى  على  للفريق  الذهبية  امل�ا�شم  بتكرار  االآن 

واالأوروبية.
اللقب  ح��ام��ل  ي�فنت��ش  اأم����ام  نظيفني  ب��ه��دف��ني  ت��اأخ��ره  م��ي��لن  وق��ل��ب 
ومت�شدر جدول امل�شابقة اإىل ف�ز كبري 4-2 ، بف�شل 3 اأهداف يف غ�ش�ن 

خم�ش دقائق وهدف متاأخر يف املباراة.
وجاء هذا الف�ز بعد ثلثة اأيام فقط من الف�ز الكبري 3-0 على الت�شي� 

�شاحب املركز الثاين يف جدول الدوري االإيطايل.
وكان الف�ز على ي�فنت��ش اأول اأول اأم�ش ه� الثاين على الت�ايل مليلن 
والرابع مقابل تعادل واحد فقط يف خم�ش مباريات خا�شها الفريق منذ 
ا�شتئناف فعاليات امل��شم احلايل يف 22 ي�ني� )حزيران( بعد فرتة ت�قف 

الأكرث من ثلثة اأ�شهر ب�شبب اأزمة تف�شي فريو�ش ك�رونا.
ويتطلع ميلن اإىل حجز مقعد له يف دور املجم�عات مب�شابقة الدوري 

االأوروبي يف امل��شم املقبل.
ولكن ا�شتعدادات الفريق قبل م�اجهة ي�فنت��ش  اأول اأول اأم�ش  �شاحبتها 
بع�ش التقارير التي ت�ؤكد تعاقد النادي يف امل��شم املقبل مع املدرب االأملاين 
رالف رانغنيك ليت�ىل من�شبي املدير الفني للفريق واملدير الريا�شي ما 
يعني اإقالة املدرب �شتيفان� بي�يل واأيق�نة الكرة االإيطالية باول� مالديني 

الذي ق�شى 25 م��شماً كلعب يف �شف�ف ميلن.
“هل  ي�فنت��ش:  اأم���ام  الفريق  م��ب��اراة  م��ن  دق��ائ��ق  قبل  مالديني  وق���ال 
ب�شكل جيد.. ما  امل��شم  اإنهاء هذا  اأود  اأعلم،  �شيك�ن هناك مكان يل؟ ال 
زالت اأمامنا العديد من املباريات، ميكننا حتقيق بع�ش النتائج اجليدة، 

وبعدها، ميكننا التفكري يف م�شتقبلنا«.
خلفاً  املا�شي  االأول(  )ت�شرين  اأكت�بر  يف  الفريق  تدريب  بي�يل  وت���ىل 

للمدرب مارك� جانباول�.
امل��شم  يركز يف  اأن��ه  بي�يل  اأك��د  املقبل،  امل��شم  عن  اأخ���رياً  �ش�ؤاله  ول��دى 

احلايل واملباريات التي يخ��شها الفريق يف ال�قت احلايل.
التي  النتيجة  وحتقيق  جيد  ب�شكل  امل��شم  نهاية  “اأترقب  بي�يل:  وق��ال 
االأوروب���ي(.. رغبتي هي  ال��دوري  اإليها )بحجز مقعد يف م�شابقة  ن�شب� 
التدريب، اأود الت�اجد مع فرق اأجيد معها ووجدت هذا الفريق، و�شرى 
فعاليات  لنهاية  ال��ت��ايل  )ال��ي���م  امل��ق��ب��ل  )اآب(  اأغ�����ش��ط�����ش   3 يف  ال������ش��ع 

الدوري(«.

وق���اد ب��ي���يل ف��ري��ق م��ي��لن م��ن امل��رك��ز ال��راب��ع ع�شر اإىل اح��ت��لل املركز 
ال�شاد�ش حالياً وتقدمي م�شت�يات رائعة يف املباريات االأخرية للفريق بعد 

ا�شتئناف فعاليات امل��شم رغم �شغط املباريات وت�اليها.
كما جنح املهاجم ال�ش�يدي املخ�شرم زالتان اإبراهيم�فيت�ش، 
يف  املا�شي  الثاين(  )كان�ن  يناير  يف  للفريق  ان�شم  ال��ذي 

االندماج مع كتيبة اللعبني ال�شبان بالفريق.
من  الهدف  عن  االآن  ومعلق�ن  م�شجع�ن  يت�شاءل  واالآن، 
املدرب  ذل��ك يف ظ��ل  ك��ان  واإن  ال�شفر،  م��ن  ال��ب��دء جم���دداً 

املتميز رانغنيك على نطاق وا�شع.
و�شبق لرانغنيك اأن ت�ىل تدريب فرق ه�فنهامي و�شالكه واليبزغ 

�شالزب�رغ  ب���ل  ري��د  ن��ادي��ي  يف  ريا�شياً  م��دي��راً  ك��ان  االأمل��ان��ي��ة كما 
التي  الطاقة  مل�شروبات  ب���ل  ري��د  ل�شركة  اململ�كني  والي��ب��زغ 

وتنمية  الريا�شة  ل�ش�ؤون  كمدير  حالياً  رانغنيك  ميثلها 
كرة القدم.

واأ�شبح تغيري املدربني يف ميلن اأمراً متكرراً وم�شتمراً 
مع  األيغري  ما�شيميليان�  امل���درب  م�شرية  انتهاء  منذ 

العام ق�شاها  اأع���ام ون�شف   3 بعد   ،2014 الفريق يف 
األقابه  مع الفريق حيث قاد خللها ميلن للف�ز باآخر 

يف الدوري االإيطايل وذلك يف 2011.
وبعد رحيل األيغري عن قيادة الفريق، تناوب على تدريب 
م��ي��لن ك��ل م��ن م����اورو ت��ا���ش���ت��ي وك��لرن�����ش �شيدورف 
وكري�شتيان  ميهايل�فيت�ش  و�شيني�شا  اإنزاغي  وفيليب� 

بروكي وفن�شنزو م�نتيل وجينارو غات�زو.
لدوري  التاأهل  يف  دائماً  يف�شل  كان  الفريق  ولكن 

اأح��رز لقب  ب��اأن الفريق  االأبطال االأوروب��ي علماً 
�شابقة  م���رات  �شبع  االأوروب���ي���ة  البط�لة  ه��ذه 

مالديني  م�شرية  خ��لل  م��رات  خم�ش  منها 
كلعب يف �شف�ف الفريق.

2019، مل ي�شتطع ميلن خ��ش  ويف 
االأوروب����ي  ال����دوري  م�شابقة  ف��ع��ال��ي��ات 

املايل  ال��ل��ع��ب  ق���اع��د  خ���رق  ب�شبب 
النادي  ك����ن  رغ���م  ال��ن��ظ��ي��ف 

مم������ل�������ك������اً ل�������ش���رك���ة 
االأمريكية  اإل���ي����ت 

العملقة.
اإيفان  اإلي�ت  وعينت 

كان  ال��ذي  غازيدي�ش،  ولكن   2018 يف  مليلن  اإداري���اً  مديراً  غازيدي�ش 
ثابت  اإيجاد م�شار  ي�شتطع  االإجنليزي، مل  اآر�شنال  بنادي  �شابقاً  م�ش�ؤواًل 

للنادي.
ا�شتقال زف�نيمري  وك�شفت اجلماهري عن �شخطها عندما 
ب�بان كبري م�ش�ؤويل كرة القدم يف مار�ش )اآذار( املا�شي 
يتح�شن  ول��ن  غازيدي�ش  م��ع  مزع�مة  خ��لف��ات  ب�شبب 

مزاج اجلماهري حال ترك مالديني مكانه.
واالأ�ش�اأ من هذا اأن اجلماهري ال ت�شتطيع الت�اجد 
واللعبني  ب���ي����يل  ل��ت��ح��ي��ة  االإ����ش���ت���اد  يف 
ال�قائية  االإج�����راءات  ب�شبب  وذل���ك 
اأزمة  ب�شبب  املطبقة  ال�����ش��ارم��ة 

وباء ك�رونا.

�سح�ة ميالن ت�سطدم بغم��س امل�ستقبل

بي�يل.. مدرب يجعل من 
ال�سعب تربير اإقالته!



 
تعذيب عج�ز ت�سعينية بحجة اإ�سحاك النا�س

الت�شعني  عمرها  جت��اوز  عج�ز  تعذيب  ي�ثق  فيدي�  مقطع  اأث��ار 
العام يف الدمنارك،  ال��راأي  عاما، م�شابة مبر�ش اخل��رف، غ�شب 

بعد اإذاعته �شمن اأحد برامج "الكامريا اخلفية".
وبداأت الق�شة بعد اأن منعت حمكمة دمناركية ب�شكل م�ؤقت عر�ش 
برنامج للكامريا اخلفية، يظهر فيه تعر�ش عج�ز طاعنة يف ال�شن 

لعملية تعذيب يف اإحدى دور الرعاية مبدينة اأره��ش.
وي��ظ��ه��ر يف ال��ف��ي��دي���، ال���ذي ع��ر���ش��ت م��ق��اط��ع م��ن��ه ع��ل��ى من�شات 
الت�ا�شل االجتماعي، تنكر فريق العمل بلبا�ش ممر�شني ودخ�لهم 

اإىل غرفة العج�ز اإلي�شي، لتنفيذ مقلب م�شحك.
اإلي�شي  يرفع�ن  وه��م  ال��رج��ال  روؤي���ة  الفيدي�  خ��لل  م��ن  وميكن 
ب�ا�شطة حبال، ويطلب�ن منها اأن تق�شي حاجتها وهي على تلك 

ال��شعية بحجة عدم قدرتهم على اأخذها اإىل املرحا�ش.
من  اأ�شا�شا  ت��ع��اين  ال��ت��ي  للعج�ز،  ب���اآالم  ال��شعية  تلك  وت�شببت 
العديد من االأمرا�ش مثل التهاب املثانة، لتبداأ بعد فرتة ق�شرية 
بالبكاء، ك�نها بقيت معلقة يف اله�اء لنح� 7 دقائق، حلني و�ش�ل 

اأحد م�ظفي الدار ليق�م باإنزالها.
والحقا، قدمت دار امل�شنني اعتذراها عن تلك احلادثة، فيما اأكدت 
ال�شركة املنتجة اأنها كانت قد ح�شلت على م�افقة م�شبقة من اأبناء 

."ekstrabladet" واأحفاد اإلي�شي قبل تنفيذ املقلب، وفقا مل�قع
"اإجراءات منا�شبة"  اتخذت  اأنها  اأره��ش  بلدية  اأعلنت  املقابل،  يف 
بحق امل�ظفني يف تلك الدار، م�شددة على اأنها "ال تقبل باأي �شكل 

اأي ت�شرفات مهينة ومذلة �شد نزالء دور امل�شنني".

 تزايد حالت النتحار بالعامل العربي
ارتفاع  العربية، من  ال��دول  حذرت منظمات حق�قية يف عدد من 
اأع���داد ح��االت االن��ت��ح��ار، داع��ي��ة اإىل ت�فري امل�شاعدة ال��لزم��ة ملن 

ي�اجه�ن م�شكلت اأو يعان�ن من اأمرا�ش نف�شية.
و�شجلت عدد من الدول العربية حاالت انتحار يف االآونة االأخرية، 
ارتبط بع�شها باالأزمة االقت�شادية التي متر بها املنطقة والعامل، 

ب�شبب تف�شي فريو�ش ك�رونا امل�شتجد.
اأقدم  اأن  واالأ�شب�ع املا�شي، �شادت �شدمة يف ال�شارع اللبناين، بعد 
بريوت،  بالعا�شمة  املزدحم  احلمرا  �شارع  يف  االنتحار  على  رج��ل 

تاركا ر�شالة كتب فيها: "اأنا م�ش كافر.. اجل�ع كافر".
على  االأخ���رية  كلماته  االنتحار،  على  اأق��دم  ال��ذي  اللبناين  وكتب 
�شجل عديل، وه� ورقة ر�شمية تفيد باأنه غري حمك�م عليه باأي 

جنحة اأو جناية، واإىل جانب ال�رقة علم لبنان.
وبعد اأن اأنهى الرجل حياته بطلق ناري يف الراأ�ش، ترك لفرتة جثة 
هامدة على الر�شيف يف العا�شمة بريوت، يف م�شهد �شدم الراأي 

العام اللبناين من �شدة ق�شاوته.
وخلل ي�مني، �شجل لبنان، 3 حاالت انتحار، يف ظل �شع�ر بالياأ�ش 
والب�ؤ�ش و�شل اإليه ال�ش�اد االأعظم من ال�شعب اللبناين، الذي يئن 
لبنان يف  ي�شهدها  �شيئة مل  اأ�شهر، يف ظل ظ��روف  اقت�شاديا منذ 
تاريخه. ويف املغرب، فقد قطاع التعليم 3 اأ�شاتذة جامعيني قرروا 
اإىل  االأم���ر  متخ�ش�ش�ن  ي��رج��ع  فيما  ب��االن��ت��ح��ار،  حياتهم  اإن��ه��اء 

طبيعة العمل ال�شاق الذي يق�م به االأكادميي�ن.
اأ�شب�ع،  اأق���ل م��ن  ال��ت��ي وق��ع��ت خ��لل  واأث����ارت عمليات االن��ت��ح��ار، 
النقا�ش ح�ل  التعليمية، وفتحت باب  االأ�شرة  خماوف يف �شف�ف 

االأ�شباب التي دفعتهم لذلك.
هذه  يف  حتقيقات  فتحت  التي  املغربية،  ال�شلطات  ح�شب  اأن��ه  بيد 

احل�ادث، فاإن الدوافع "غري معروفة" بعد.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ن�سائح من الكمبي�تر الياباين الفائق مل�اجهة ك�رونا
قد  امل�شتجد  ك�رونا  فريو�ش  اأن  اإىل  ت�شري  التي  اجلديدة  املعل�مات  بعد  العامل  يعي�شها  التي  املخاوف  و�شط 
يك�ن قادرا على االنتقال من �شخ�ش الآخر عرب اله�اء، قدمت مناذج حماكاة بجهاز كمبي�تر فائق القدرات 
يف اليابان، جمم�عة من االإر�شادات التي ال بد من تطبيقها مل�اجهة خطر العدوى. ويف ر�شالة مفت�حة حدد 
239 عاملا من 32 دولة، اخلط�ط العري�شة الأدلة يق�ل�ن اإنها تظهر اأن وج�د الفريو�ش يف اجلزيئات العالقة 

يف اجل�، ميكن اأن ي�شيب من ي�شتن�شقها به.
و�شلمت منظمة ال�شحة العاملية باأن اأدلة بداأت تظهر على انتقال الفريو�ش عرب اله�اء، لكنها قالت اإنها "لي�شت 

قاطعة".
وللتعامل مع ال�اقع اجلديد، ا�شتخدمت م�ؤ�ش�شة "ريكن" اليابانية العملقة للأبحاث، اأ�شرع اأجهزة الكمبي�تر 

الفائقة يف العامل، التي يطلق عليها ا�شم "ف�جاك�"، ملحاكاة انت�شار الفريو�ش يف اله�اء يف بيئات خمتلفة.
وخل�شت الدرا�شة اإىل عدة ن�شائح، ال بد من تطبيقها لتقلي�ش العدوى يف االأماكن العامة، وفق ما ذكرت وكالة 

رويرتز.
وقال رئي�ش فريق البحث، ماك�ت� ت�ش�ب�ك�را، اإن اإجراءات ب�شيطة تلعب دورا كبريا يف حماية النا�ش، مثل فتح 
الن�افذ يف قطارات ال�ش�احي، لزيادة الته�ية مرتني اأو ثلث مرات، مما يقلل من تركيز امليكروبات يف حميط 

املكان.
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ك�رونا والدماغ.. حتذير طبي جديد
اأ�شهر من تف�شي فريو�ش ك�رونا، حذر فريق طبي بريطاين،   6 بعد نح� 
االأربعاء، من اأن م�شاعفات ت�شيب الدماغ من جراء وباء ك�فيد 19-، بينها 
كان  مما  �شي�عا  اأكرث  تك�ن  قد  والهل��شة،  والهذيان  الدماغية  اجللطات 
ُيعتقد. ومن املعل�م اأن االإ�شابات اخلطرة مبر�ش ك�فيد19- تنط�ي على 
خماطر م�شاعفات ع�شبية، غري اأن البح�ث التي اأجراها علماء يف جامعة 
اأن م�شكلت خطرة قد  تظهر  األ(  �شي  لندن" )ي�  ك�لدج  "ي�نيفر�شيتي 

حتدث حتى لدى الذين يعان�ن من ع�ار�ش طفيفة.
وركز الفريق على االأعرا�ش الع�شبية لثلثة واأربعني مري�شا يعاجل�ن يف 
امل�شت�شفى ب�شبب اإ�شابة م�ؤكدة اأو م�شتبه بها بك�فيد19-. ومن بني ه�ؤالء، 
ثمة 10 حاالت الختلل دماغي م�ؤقت، و12 حالة اللتهابات دماغية، و8 

جلطات دماغية، و8 حاالت تلف يف االأع�شاب.
ب�ج�د  ت�شخي�شا  بالتهابات  امل�شابني  املر�شى  ه����ؤالء  اأك��رثي��ة  تلقى  وق��د 
ي�شيب  ن��ادر  مر�ش  وه���  لديهم،  املنت�شر  احل��اد  وال��ن��خ��اع  ال��دم��اغ  التهاب 
عم�ما االأطفال بعد تعر�شهم الأمرا�ش فريو�شية. وقال مايكل زاندي من 
معهد "ك�ين �شك�ير اإن�شتيتي�ت اأوف ني�رول�جي" التابع جلامعة "ي� �شي 
األ"، " حددنا عددا اأكرب من املت�قع من االأ�شخا�ش امل�شابني با�شطرابات 

ع�شبية )..( من دون وج�د رابط دائم مع خط�رة االأعرا�ش التنف�شية".

خدمة جتمع لك الأخبار اجلديدة
تق�م خدمة Panda بجمع االأخبار اجلديدة وعر�شها للم�شتخدم؛ حيث 
يق�م قارئ RSS، الذي يحمل نف�ش ا�شم اخلدمة، بجمع االأخبار وعر�شها 

يف ع�شرة تن�شيقات قراءة ميكن اختيارها بحرية.
االأول،  املقام  Panda تطبيق ويب يف  التقنية تعترب خدمة  الناحية  ومن 

مبعنى اأنها خدمة على االإنرتنت تعمل يف مت�شفح ال�يب.
https://usepanda. واإذا رغب امل�شتخدم يف عدم ا�شتدعاء م�قع ال�يب

ال�يب،  ملت�شفح  اإ�شافية  اأداة  على  االعتماد  فيمكنه  ك��ث��رياً،   com/app
والتي حتمل ا�شم Panda 5 وتعمل يف مت�شفح غ�غل كروم فقط.

للم�شتخدم  ت�فر  باندا  خدمة  ف��اإن  االأخ���رى  ال��ق��راءة  برامج  عك�ش  وعلى 
ع�شرات من م�شادر االأخبار اجليدة، ولكنها يف الغالب عبارة عن مدونات 

تقنية وم�اقع ويب مهتمة مب��ش�عات الت�شميم ب�شكل خا�ش.
وعندما يق�م امل�شتخدم باإن�شاء ح�شاب والقيام بت�شجيل الدخ�ل يف اخلدمة، 
فاإنه يتمكن من اإزالة خل�شات RSS واإ�شافة اأي م�شادر جديدة، وعادة ما 
اأو   RSS راب��ط  البحث عن  خ��لل  املطل�بة من  العناوين  البحث عن  يتم 

�شعار RSS يف م�اقع ال�يب اأو مدونات االإنرتنت.
التي ميكن  العناوين،  ن�شخ  يتم  ال�شعار  اأو  الرابط  النقر على  ومن خلل 

 .Panda اإ�شافتها اإىل خدمة

ج�ين ديب وطليقته.. 
تفا�سيل حمرجة بقاعة املحكمة

اأدىل النجم االأمريكي ج�ين ديب، 
اتهامات  ب�شاأن  ب��اأق���ال��ه  االأرب���ع���اء، 
املمثلة  ال�شابقة  زوجته  باأنه �شرب 
اأم��ب��ري ه���ريد، ب��ع��دم��ا ���ش��خ��رت من 
الي�م  يف  وذل��ك  ج�شمه،  على  و�شم 
ال�����ث�����اين م�����ن حم���اك���م���ة ب���دع����ى 
�شن"  "ذي  �شحيفة  ���ش��د  رف��ع��ه��ا 
الربيطانية، بتهمة ت�ش�يه �شمعته. 
ال�شابقان، كل  الزوجان  وقد و�شل 
يف  العليا  املحكمة  اإىل  ح���دة،  على 

لندن مغطيني وجهيهما ب��شاح.
وتنظر املحكمة على مدى 3 اأ�شابيع 
وجمم�عة  �شن"  "ذي  ق�شية  يف 
"ني�ز غروب ني�ز بيربز" )اأن جي 

اأن( املالكة لها.
وي������اأخ������ذ ب����ط����ل ����ش���ل�������ش���ل���ة اأف�������لم 
"بايريت�ش اأوف ذي كارابيني" )57 
اأوردت  اأنها  ال�شحيفة  على  عاما( 
 2018 اأب��ري��ل  يف  ن�شرته  م��ق��ال  يف 
املمثلة  ال�شابقة  زوجته  �شرب  اأن��ه 
االأم��ريك��ي��ة اأم��ب��ري ه��ريد، على اأنه 
اأمر مثبت. وقد ركزت حمامية "اأن 
جي اأن" يف اأ�شئلتها خلل اجلل�شة 
ع��ل��ى م������ش���ع اإدم�����ان ج����ين ديب 

على املخدرات والكح�ل.

ف�سل جديد من اخلالف بني 
هاري و ويليام

م��ن��ذ زواج االأم����ري ه���اري م��ن م��ي��غ��ان م���ارك���ل، بدء 
احل��دي��ث ع��ن اإخ��ت��لف يف وج��ه��ات النظر ب��ني هذا 
وزوجته  ويليام  االأم��ري  و�شقيقه  جهة  من  الثنائي 
كيت ميدلت�ن، اإىل اأن تاأكد هذا االإختلف بعد قرار 

هاري وماركل بالتخلي عن حياتهما امللكية.
وم����ؤخ���راً، ظ��ه��ر ف�شل ج��دي��د م��ن االإخ���ت���لف بني 
"ف�ك�ش  �شحيفة  ك�شفت  اأن  بعد  وذل��ك  ال�شقيقني، 
ني�ز" االأمريكية، اأن ال�شقيقني �شيقت�شمان العائدات 
من اأم�ال �شندوق والدتهما الراحلة االأمرية ديانا 
انق�شاًما  اع��ت��ربت��ه  م��ا  وذل���ك  اخل��ريي��ة  للن�شاطات 
بينهما؛  اخل���لف���ات  يف  وت����ط�����ًرا  ب��ي��ن��ه��م��ا  ج���دي���ًدا 
وفًقا  االأم�����ال  ه��ذه  ي���ج��ه  اأن  منهما  ك��ل  ف�شل  اإذ 

الأن�شطته اخلريية اخلا�شة.
اإن�شاوؤه يف  ال�شندوق مت  ووفًقا لل�شحيفة، فاإن هذا 
ا�شمها  ليحمل  م�شرعها  لقيت  اأن  بعد   1997 ع��ام 
بها  تق�م  كانت  التي  اخلريية  االأعمال  م�ا�شلة  يف 

االأمرية الراحلة.

ببغاء يتف�ق على طلبة اأعرق اجلامعات 
باعتبارهم  العريقة  ه��ارف��رد  جامعة  بطلبة  املثل  ي�شرب 
حملت  ج��دي��دة  درا���ش��ة  لكن  ال��ع��امل،  يف  النخبة"  "نخبة 
ن��ت��ائ��ج غ��ري��ب��ة وخ��ارج��ة ع��ن امل���األ����ف، ك�شفت ق���درة ببغاء 
على قهرهم يف اختبار للذاكرة. وق��ارن باحث�ن يف جامعة 
هارفارد مهارات الذاكرة التي يتمتع بها الطلب، باالإ�شافة 
اإىل جمم�عة االأطفال الذين ي�شكن�ن يف املنطقة املحيطة، 
مع قدرات ببغاء رمادي اإفريقي يطلق عليه ا�شم "غريفني" 
الببغاء  اإن  الباحث�ن  وي��ق���ل  ع��ام��ا.   22 العمر  م��ن  ويبلغ 
التط�ر،  من  �شنة  ملي�ن   300 م�شافة  الب�شر  عن  يف�شله 
اأي اختبار  اأن يتف�ق عليه االإن�شان يف  لذلك من املفرت�ش 
عقلي، وهذا ما مل يح�شل، مما اأثار حرية العلماء. و�شملت 
املنطقة،  من  طفل  و21  اجلامعة،  يف  طالبا   21 التجربة 
ترتاوح اأعمارهم بني 6-8 اأع�ام، وطائر الببغاء، واعتمدت 
وتتطلب  الكل�شيكية.  "ال�شدفة"  لعبة  ع��ل��ى  ال��ت��ج��رب��ة 
على  امل������ش���ع��ة  االأك�����اب  على  عقليا  ت��رك��ي��زا  اللعبة  ه��ذه 
طاولة، ملعرفة اأين ت�شتقر الكرات التي تك�ن حتت االأك�اب 
ويف  اللعبة.  لق�اعد  طبقا  با�شتمرار،  اأماكنها  تتغري  التي 
ك��ل ج���ل��ة، ك��ان��ت ه��ن��اك اأرب��ع��ة ك���رات ب��األ���ن خمتلفة هي: 
االأحمر واالأزرق واالأ�شفر واالأخ�شر، ت��شع حتت االأك�اب 
البل�شتيكية، قبل اأن تتم عملية حتريكها. واعتمد االختبار 
ال�شحيح  املكان  ملعرفة  امل�شاركني  على  االأ�شئلة  ط��رح  على 

للكرات. وكان الببغاء يجيب بالنقر على االأك�اب.

ر�سالة م�ؤثرة من احلفيدة ال�حيدة اإىل رجاء اجلداوي
وجهت رو�شة هندي، حفيدة الفنانة امل�شرية رجاء اجلداوي، 
معاناة  بعد  م���ؤخ��را  ت�فيت  ال��ت��ي  جدتها  اإىل  م���ؤث��رة  ر���ش��ال��ة 
ال�حيدة  احل��ف��ي��دة  واأع���رب���ت  امل�شتجد.  ك���رون��ا  ف��ريو���ش  م��ع 
في�شب�ك،  م�قع  يف  افرتا�شية  ر�شالة  عرب  الراحلة،  للفنانة 
تقع  كانت  اأح��داث طريفة  اإىل  ا�شتياقها جلدتها، م�شرية  عن 
اأو  الن�ش��ش،  حفظ  يف  جدتها  ه��ن��دي  ت�شاعد  ك���اأن  بينهما، 
امل�شاركة يف لعبة ورق. وقالت: "هي�ح�شني اأين اأدخل اأو�شتك 
ال�شكريبت  هاتي  مفاجئ  امتحان  واأق���ل��ك  ف��ج��اأة  )غرفتك( 
ملا ندمع، هي�ح�شني  وا�شمعلك ونقعد ن�شحك حلد  )الن�ش( 
دورين  يف  تتغلبي  نف�ش  ملكي�ش  واأق����ل���ك  عليك  اأدخ����ل  اأين 
ك�ت�شينة )لعبة ال�رق( يا ج�جا". كما حتدثت رو�شة هندي 
التقنية،  باالأم�ر  اإملامها  "خفة دم" رجاء اجل��داوي وعدم  عن 
قائلة: "هي�ح�شني اأين اأك�ن نامية واأالقي مامي )اأمي( داخلة 
عليا تق�يل احلقي اأنا نزلت Story اأو تطلع live اأو اأي كارثة 
اأو�شتك  اأن��ا ومامي على  بتعتك، جن��ري  التانية  ال��ك���ارث  من 

وتق�ليلنا جملتك ال�شهرية: مال� التليف�ن اأب� قر�ش!".

ماكرون ي�ستخدم تطبيق تيك ت�ك
ا���ش��ت��خ��دم ال��رئ��ي�����ش ال��ف��رن�����ش��ي اإمي��ان���ي��ل م���اك���رون للمرة 
ال�شهادة  يف  الناجحني  ت�ك" لتهنئة  "تيك  من�شة  االأوىل 
املاأل�ف" يف فيدي�  "خارجة عن  �شنة  بعد  العامة  الثان�ية 
نال ا�شتح�شنانا كبريا وجلب له 145 األف م�شرتك. وقال 
الق�شر  ح��دائ��ق  يف  واق��ف��ا  ���ش���ر  ال���ذي  الفرن�شي  الرئي�ش 
الر�شمية  ال�شهادة  نتائج  �شدور  على  �شاعات  بعد  الرئا�شي 
هذه  للت�  العامة  الثان�ية  �شهادة  على  ح�شلتهم  حال  "يف 
نتيجة  ذل��ك  اأت���ى  لقد  تهانينا!  اإل��ي��ك��م.  م�جهة  ال��ر���ش��ال��ة 
الذي  اجليل  "اأنتم  الق�شري  ال�شريط  يف  وتابع  لعملكم". 

ن�شميه اأحيانا جيل عامل ما بعد" ك�رونا.

ارتفاع جديد يف 
احلرارة لغاية 2024 
مت��شط  اأن  امل��ت��ح��دة  االأمم  ق��ال��ت 
احلرارة يف العامل يف كل من �شن�ات 
اأعلى  �شيك�ن   2024-2020 ف��رتة 
بدرجة مئ�ية واحدة على االأقل مما 
ال�شناعية.  احلقبة  قبل  عليه  ك��ان 
وتظهر الت�قعات املناخية اجلديدة 
العاملية  امل��ن��ظ��م��ة  ع����ن  ال���������ش����ادرة 
املناطق  ك��ل  اأن  اجل���ي��ة  ل��لأر���ش��اد 
القطاعات  بع�ش  با�شتثناء  تقريبا 
�شت�شجل  اجل��ن���ب��ي��ة،  امل��ح��ي��ط��ات  يف 
امل�شت�يات  اأعلى من  درج��ات ح��رارة 

احلالية.
رط�بة  اأك�����رث  ال��ط��ق�����ش  و���ش��ي��ك���ن 
م��ق��ارن��ة ب��ال�����ش��ن���ات االأخ�����رية، على 
م���رت���ف���ع���ات ع���ال���ي���ة يف ال����ع����امل ويف 
منطقة ال�شاحل، واأكرث جفافا على 
اأمريكا اجلن�بية  االأرج��ح يف �شمال 
االأطل�شي  ���ش��م��ال  اأم�����ا  و����ش���رق���ه���ا. 
ما  اأق�����ى  غ��رب��ي��ة  ري��اح��ا  ف�شي�شهد 
ال��ع���ا���ش��ف يف  م��ن  يت�شبب مب��زي��د 
وب�����ش��ب��ب ن�شاط  ال��غ��رب��ي��ة.  اأوروب������ا 
االإن�شان، زادت حرارة االأر�ش درجة 
م���ئ����ي���ة واح�������دة ع���ل���ى االأق�������ل منذ 
تزايد  اإىل  اأدى  م��ا   1900-1850
كبري يف الك�ارث الطبيعية. وكانت 
االأع�ام  االأخ��رية  اخلم�ش  ال�شن�ات 
االأكرث حرا التي ت�شجل حتى االآن. 
للأر�شاد  العاملية  املنظمة  وق��ال��ت 
اجل�ية اإن مت��شط احلرارة العاملية 
واحدة  مئ�ية  بدرجة  اأعلى  �شتبقى 
على االأقل حتى العام 2024. وتبلغ 
اأرجحية اأن تتجاوز 1،5 درجة مئ�ية 
امل�شجلة قبل  امل�شت�يات  مقارنة مع 
الث�رة ال�شناعية خلل �شنة واحدة 
ال�����ش��ن���ات اخلم�ش  االأق���ل م��ن  على 
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ماأ�ساة �سائح.. 110 اأيام يف املطار ب�سبب ك�رونا
فريو�ش  انت�شار  اإث��ر  ال��رح��لت  ت�قف  ب�شبب 
االإ�شت�ين  بال�شائح  ال�شبل  تقطعت  ك���رون��ا، 
رومان ت������روفيم�������ف، ال���ذي ال يزال ع������القا 
 100 م������ن  اأكث�������ر  من������ذ  ماني�������ل  مط����ار  يف 

ي�م. 
االأذهان  اإىل  تروفيم�ف  ق�شىة  اأع��ادت  وق��د 
الك�ميدي  تريمنال"  "ذا  فيلم  من  م�شاهد 
حني  هانك�ش،  ت���م  بط�لة  م��ن   ،2004 ع��ام 
ع��ل��ق ب��ط��ل ال��ف��ي��ل��م يف امل��ط��ار مل���دة ع���ام كامل 

ب�شبب وق�ع انقلب يف بلده.
ويقيم تروفيم�ف يف منطقة املغادرة مبطار 
على  و�ش�له  منذ  وذل��ك  الفلبني،  يف  مانيل 
م���نت رح��ل��ة ط����ريان ق���ادم���ة م���ن ب��ان��ك���ك يف 
تايلند يف 20 مار�ش املا�شي، وفق ما ذكرت 

�شحيفة "ال�شن" الربيطانية.
من  حملية،  اإ�شت�نية  اإع���لم  و�شائل  ونقلت 

بينها م�قع "اإي اآر اآر" عن تروفيم�ف ق�له، 
ب��ل��دان جن�ب  �شياحية يف  رح��ل��ة  ك���ان يف  اإن���ه 
�شرق اآ�شيا، قبل اأن حتط به الرحال يف مطار 
مانيل، وتتم م�شادرة ج�از �شفره قبل املرور 

عرب ق�شم الهجرة.
وبينما مل تتمكن �شركة الطريان من اإعادته 
ب�شبب  املفرو�شة  القي�د  و�شط  تايلند،  اإىل 
دخ�ل  م��ن  اأي�شا  ُم��ن��ع  فقد  ك���رون��ا،  جائحة 
الفلبني، الأن تاأ�شريات الدخ�ل مل تعد ت�شدر 
ا�شطره  ال��ذي  االأم��ر  ال��ب��لد،  اإىل  لل�افدين 

للمك�ث يف اإحدى غرف املطار.
يك�ن  اجل���������اري،  ي����ل���ي����  م����ن  ال�������ش���اب���ع  ويف 
تروفيم�ف قد اأم�شى 110 اأيام يف املطار منذ 
اأن و�شل اإىل مانيل يف 20 مار�ش املا�شي، اإذ 
من  الكثري  "ما�شاوية" ت�ش�بها  حياة  يعي�ش 

الف��شى واالرتباك.

بيال حديد غا�سبة ب�سبب حذف 
من�س�ر لها عن فل�سطني

اأعربت عار�شة االأزياء االأمريكية من اأ�ش�ل فل�شطينية بيل حديد عن اإنزعاجها 
ال�شديد ب�شبب حذف من�ش�ر لها عن �شفحتها اخلا�شة على اأحد م�اقع الت�ا�شل 
االإجتماعي يتعلق مب�طنها االأ�شلي فل�شطني. وجاء ذلك بعد اأن مّت حذف املن�ش�ر 
االأع��م��ال حممد حديد  الفل�شطيني رج��ل  وال��ده��ا  �شفر  ���ش���رة جل����از  ه���  ال���ذي 
الذي  امل�قع  تعليق  مع  �ش�رة احلذف  ن�شر  فاأعادت  بانتمائها،  معرّبة عن فخرها 
اأّن ذلك املن�ش�ر �شد �شيا�شات امل�قع، وعّلقت هي بالق�ل:"اإن�شتغرام  اأ�شار فيه اإىل 
اأّن مكان والدة وال��دي ه� يف فل�شطني… اأحت��ّدث فيه فقط  حذف من�ش�راً يل 
بالتحديد  ج��زء  واأ�شافت:"اأي  االأمريكي".  �شفره  جل���از  �ش�رة  مع 
حتّر�شاً  ُيعترب  فل�شطني  يف  وال��دي  والدة  مبكان  فخروة  ك���ين  من 
اأو تنّمراً اأو �ش�رة عارية؟هل ممن�ع اأّن نت�اجد كفل�شطينيني على 

اإن�شتغرام؟؟هذا االأمر بالن�شبة يل ه� تنّمر".

�مر�أة تلتقط �صورة لقناع متماثل باحلجم �لطبيعي مللك م�صر �لفرعوين توت عنخ �آمون خال عر�ص �إعامي ملعر�ص 
توت عنخ �آمون: قربه وكنوزه، يف زيوريخ ، �صوي�صر�.   )رويرتز(


