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الهوية واجلن�صية: ا�صتئناف اإ�صدار اأذونات الدخول
•• اأبوظبي - وام: 

ب�ش�أن  العمل  ا�شتئن�ف  واجلن�شية  للهوية  االحت���دي��ة  الهيئة  اأعلنت 
اإ�شدار خمتلف الت�أ�شريات فيم� عدا ت�ش�ريح العمل وذلك ابتداء من 

اأم�س املوافق 24 �شبتمرب 2020. 
واأو�شحت الهيئة اأن ا�شتئن�ف عملي�ت اإ�شدار اأذون�ت الدخول ي�أتي يف 
اإط�ر تخفيف القيود وتعزيز جهود الدولة نحو دعم خطط التع�يف 
ودعم عجلة النمو ب�لتزامن مع متكني منظومة العمل الق�ئمة على 
حتقيق االتزان احليوي بني االإجراءات والتدابري الوق�ئية من جهة، 
وعودة املن�خ ال�شي�حي واالقت�ش�دي وخمتلف اجلوانب التنموية من 

جهة ث�نية.                    )التف��شيل �س2(

نتيجة النتخابات الإقليمية عززت موقفها:
تعادل بطعم االنت�صار حلكومة جوزيبي كونتي!

•• الفجر-خرية ال�شيباين

ك�ن منتظرا اأن ت�شع االنتخ�ب�ت االإقليمية جوزيبي كونتي على كر�شي 
هّزاز، ولكنه� يف النه�ية عززته. 

مل حتدث حّمى �شعبوية لهذه االنتخ�ب�ت االأوىل بعد وب�ء كوفيد19-. 
وعد م�تيو �ش�لفيني ب�نت�ش�ر حلزبه على امل�شتوى املحلي والذي �شيكون 
مبث�بة نقطة انطالق لطموح�ته الوطنية. ال �شيء من ذلك: 3-3 هي 
لتلخي�س  االيط�لية  لل�شحف  االأوىل  ال�شفح�ت  احتّلت  التي  النتيجة 

التع�دل بطعم االنت�ش�ر للحكومة.
وخ�شر م�تيو �ش�لفيني معركة اأرنو، بعد ف�شله يف ال�شيطرة على اإميلي� 
املنطقة  بتو�شك�ن�،  ال��ف��وز  يف  الرابطة  زعيم  وف�شل  ين�ير،  يف  روم�ني� 
الي�ش�ر ببولي�،  اإيط�لي�.  واحتفظ  االأخ��رى يف و�شط  الكربى احلمراء 
وك�مب�ني�، لكن خ�شو�ش� بتو�شك�ن�، اآخر مع�قله الت�ريخية التي اأعلنت 

ا�شتطالع�ت الراأي اأنه� مهددة ب�شكل خطري.      )التف��شيل �س11(

 تنفيذا ملر�سوم رئي�س الدولة

م�صاواة اأجور الن�صاء بالرجال
يف القطاع اخلا�ص اعتبارا من اليوم

 52 يحرم  احل��وث��ي 
األف طالب من التعليم

•• اليمن-وكاالت

ك�����ش��ف��ت احل���ك���وم���ة ال��ي��م��ن��ي��ة عن 
االنقالبية  احلوثي  ميلي�شي�  قي�م 
وحرم�ن  مدر�شة،   428 ب���إغ��الق 
األ�����ف ط����ل���ب من   52 اأك�����ر م���ن 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف حم����ف���ظ���ة اجل�����وف، 

�شم�يل �شرق البالد.
ال���رب���ي���ة  وزارة  م���ك���ت���ب  وق���������ل 
وال��ت��ع��ل��ي��م يف حم����ف���ظ���ة اجل����وف 
ميلي�شي�  اإن  االأرب����ع�����ء،  ب���ي����ن،  يف 
�شيطرته�  م��ن��ذ  ع��م��دت  احل���وث���ي 
نه�ية  اجل�������وف  حم����ف���ظ���ة  ع���ل���ى 
 428 اإغ��الق  اإىل  امل��شي،  فرباير 
م��در���ش��ة، وح��رم���ن اأك���ر م��ن 52 
وحّمل  التعليم.  م��ن  ط���ل��ب  األ���ف 
البي�ن ميلي�شي� احلوثي امل�شوؤولية 
املن�ش�آت  اإغ��������الق  ع����ن  ال���ك����م���ل���ة 
وحرم�ن  اجل�����وف،  يف  التعليمية 
من  ال��ط��الب  م��ن  االآالف  ع�شرات 
ميلي�شي�  اأن  اإىل  الف��ت���  ال��ت��ع��ل��ي��م، 
اإىل  امل������دار�������س  احل����وث����ي ح����ول����ت 
ب�لطالب  للدفع  ع�شكرية  ثكن�ت 

لاللتح�ق بجبه�ت القت�ل.

ال�صدر: بع�ص ف�صائل 
احل�صد ال�صعبي تعمل 
العراق اإ�صعاف  على 

•• بغداد-وكاالت

اأك������د زع���ي���م ال���ت���ي����ر ال�������ش���دري، 
مقتدى ال�شدر، اأن بع�س ف�ش�ئل 
ت���ع���م���ل على  ال�������ش���ع���ب���ي  احل�������ش���د 

اإ�شع�ف العراق.
�شل�شلة  يف  ال���������ش����در  وط������ل�����ب 
ت����وي����ر، بع�س  ع���ل���ى  ت���غ���ري���دات 
بوقف  ال�شعبي  احل�شد  ف�ش�ئل 
ال  ق�ئاًل:  واالغ��ت��ي���الت،  الق�شف 
ع��م��� يحدث  ر���ش���ك��م  ع���دم  يكفي 
بع�س  من  واغتي�الت  ق�شف  من 

املنتمني لكم.
احل�شد  م��ي��ل��ي�����ش��ي���ت  دع������  ك���م���� 
جعل  الإنه�ء  ال�شعي  اإىل  ال�شعبي 

العراق �ش�حة ل�شراع االآخرين.
ال�شتقالل  م���ع����ً  ل��ن�����ش��َع  وت����ب���ع: 
العراق و�شي�دته واأمنه، واإال �ش�ع 

من بني اأيدين�.
بعدم  امل��ط���ل��ب��ة  ج����دد  ذل����ك  اإىل 
التدخل ب�شوؤون العراق الداخلية 

من جميع االأطراف.

ق�فلة  �شريت  االأ���ش��ر، حيث  حي�ة 
م�ش�عدات اإغ�ثية ت�شمنت توزيع 
جرام  كيلو   400 و  ط��ن���   21
من  ف��رد   2500 منه�،  ا�شتف�د 
االأ����ش���ر ال��ف��ق��رية وامل��ح��ت���ج��ة يف 
ي�أتي توزيع هذه  مديرية ترمي. 
�شك�ن  على  االإن�ش�نية  امل�ش�عدات 

•• ح�رض موت-وام:

االأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ت��وا���ش��ل 
االإغ�ثية  اأع��م���ل��ه���  االإم������رات�����ي 
حم����ف���ظ���ة  يف  واالإن�����������ش������ن�����ي�����ة 
جهوده�  اإط�������ر  يف  ح�����ش��رم��وت 
وتطبيع  امل��ع���ن���ة  ل��رف��ع  احلثيثة 

���ش��م��ن م�شروع  ت����رمي،  م��دي��ري��ة 
الغذائية  امل�������ش����ع���دات  ت����وزي����ع 
ال�����ذي ت��ن��ف��ذه ال��ه��ي��ئ��ة يف اإط�����ر 
ال��دع��م االإن�����ش���ين ال���ذي تقدمه 
املتحدة،  العربية  االإم����رات  دول��ة 
للتخفيف من مع�ن�ة االأه�يل.                     

   )التف��شيل �س2(

املغرب ي�ستعد لعودة الفرقاء الليبيني وا�ستئناف املفاو�سات

تظاهرات وقطع طرق يف طرابل�ص احتجاجًا على انقطاع الكهرباء
•• عوا�شم-وكاالت

االأعلى  املجل�س  يف  م�ش�در  اأف���دت 
للدولة الليبية ب�أن جل�ش�ت احلوار 
الليبي يف املغرب �شت�شت�أنف االأحد 
املقبل، كم� رجحت اختي�َر اأع�ش�ء 
خالل  اجلديد  الرئ��شي  املجل�س 
االأي�م الق�دمة، يف وقت  اقرحت 
الق�هرة اآلية لتفكيك امليلي�شي�ت.

ممثلي  اأن  امل�������ش����در  واأو����ش���ح���ت 
احلوار  جلنة  يف  االأع��ل��ى  املجل�س 
طرابل�س   ال��ع������ش��م��َة  ���ش��ي��غ���درون 
حيث  املغرب،  نحو  اجلمعة  اليوم 
املف�و�ش�ت،  خ���الل  ���ش��ي��ن���ق�����ش��ون 
املن��شب  يتقلد  من  اختي�ر  اآلي�ِت 

ال�شي�دية.
من�ق�شُة  تتم  اأن  امل�ش�در  وتوقعت 
املجل�س  اأع�������ش����ء  اخ��ت��ي���ر  اآل���ي����ت 
�شيتكون  الذي  اجلديد،  الرئ��شي 
م����ن رئ���ي�������س ون����ئ���ب���ني ورئ���ي�������ِس 

حكومة منف�شل.
اأن��ه يف ح�ل  اإىل  امل�ش�در  واأ���ش���رت 
االآلي�ت اخل��شة  التوافق على  مت 
واملجل�س  ال�����ش��ي���دي��ة  ب���مل��ن������ش��ب 
جلنة  اأع�ش�ء  �شيتوجه  الرئ��شي، 
على  للعمل  ق���ع��دت��ه  اإىل  احل���وار 

الليبية  وال���ع��������ش���م���ة  زل���ي���ن  يف 
الطريق  ب������إغ�����الق  ط����راب����ل���������س، 
ال�شط  وط��ري��ق  زل��ي��ن  ال�ش�حلي 
احتج�ًج�  طرابل�س  يف  وال��غ��رارات 
ال��ك��ه��رب���ء لفرات  ان��ق��ط���ع  ع��ل��ى 

و�شلت وجت�وزت 24 �ش�عة.
واأف�د �شهود عي�ن لعدد من املواقع 
وال�����ش��ح��ف ال��ل��ي��ب��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة، اأن 
اأ�شرموا  ال��غ������ش��ب��ني  امل��ح��ت��ج��ني 
واأغلقوا  �شي�رات  اإط����رات  يف  الن�ر 
اجلمعة  ���ش��وق  مبنطقة  ال��ط��ري��ق 
اليوم  فجر  طرابل�س،  ب�لع��شمة 
انقط�ع  على  احتج�ًج�  اخلمي�س، 
ال���ك���ه���رب����ء ع����ن امل���ن���ط���ق���ة ط����وال 

اليوم.
وت��������داول ن�����ش��ط���ء ل��ي��ب��ي��ون على 
االجتم�عي  ال���ت���وا����ش���ل  م����واق����ع 
ف��ي��دي��و و�����ش����ورا تظهر  م��ق���ط��ع 
����ح����ب من  خ���الل���ه���� ح�����رائ�����ق و�����شُ
اإ�شع�ل  ج��راء  املت�ش�عدة  ال��دخ���ن 
امل��ت��ظ���ه��ري��ن ال��ن��ريان يف اإط�����رات 
بع�س  غلق  اإىل  اإ�ش�فة  ال�شي�رات، 

ال�شوارع الرئي�شية يف الع��شمة.
تع�ين  ل��ي��ب��ي���  اأن  ب���ل��ذك��ر  ج��دي��ر 
التي�ر  يف  م�شتمرة  انقط�ع�ت  من 

الكهرب�ئي.

تطبيق م� مت االتف�ق عليه.
ل��ق���ًء جديداً  ال��ق���ه��رة  و���ش��ه��دت 
بني ق�ئد اجلي�س الوطني الليبي 
الربمل�ن  ورئ��ي�����س  ح��ف��ر  خ��ل��ي��ف��ة 
برع�ية  ���ش���ل��ح  ع��ق��ي��ل��ة  ال��ل��ي��ب��ي 
م�شرية، لتقريب وجه�ت النظر، 
الطرفني،  ب��ني  خ��الف���ت  واإزال�����ة 
انطالق  ن��ق��ط��ة  ل��ت��ك��ون مب��ث���ب��ة 
ال�شف  ت���وح���ي���د  ن���ح���و  ج����دي����دة 

•• بروك�شيل-وكاالت

دع��� االحت����د االأوروب�����ي، اخلمي�س، 
الدول االأع�ش�ء اإىل ت�شديد القيود 
على الفور يف مواجهة بوؤر جديدة 
ملوجة  للت�شدي  كوفيد19-  لوب�ء 
كورون�  ف��ريو���س  تف�شي  م��ن  ث�نية 
و�شع  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  امل�����ش��ت��ج��د، 
كورون� مقلق يف 7 دول ب�لق�رة من 

بينه� اإ�شب�ني�.
ل�شوؤون  االأوروب��ي��ة  املفو�شة  وق�لت 
ال�شحة، �شتيال كريي�كيد�س، خالل 
م���وؤمت���ر ���ش��ح���يف ع��ل��ى ك���ل ال����دول 
االأع�����ش���ء ات��خ���ذ اإج�����راءات فورية 
ويف الوقت املن��شب مع ظهور اأوىل 

املوؤ�شرات على بوؤر جديدة.
واأ���ش���ف��ت ق��د ت��ك��ون ه��ذه فر�شتن� 
الو�شع  ت���ك���رار  ل��ت��ج��ن��ب  االأخ������رية 

الذي �شهدن�ه يف الربيع امل��شي.
اأك�������ر من  اأوروب������������  و����ش���ج���ل���ت يف 
بفريو�س  اإ���ش���ب��ة  م��الي��ني  خم�شة 
دول  ب���داأت  وق��د  امل�شتجد،  ك��ورون��� 

املفو�سية تتجه ميينا:

�صيا�صة الهجرة االأوروبية: ت�صّدد ال مفر منه!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

م� مت تقدميه يوم االأربع�ء يف بروك�شل على اأنه قطع البزل املفقودة من 
اأجل مق�ربة �ش�ملة ل�شي��شة الهجرة، يجد ترجمته على اأر�س الواقع يف 
ت�شديد اال�شراتيجية االأوروبية. ومل يكن اأم�م مفو�شية اأور�شوال فون 
اأرادت  اإذا  اليمني  اإىل  �شوى دفع موؤ�شر مقرح�ته�  اأي خي�ر  دير الين 

ح�شد جميع الدول االأوروبية مل�شروعه�.         )التف��شيل �س13(

واملوؤ�ش�ش�ت الليبية ب�شكل ك�مل.
تلقت  ب����أن م�شر  م�����ش���در  اأف�����دت 
عن��شَر  دخ�����ول  ع���ن  م��ع��ل��وم���ت 
اإره�بية  لتنظيم�ت  تتبع  جديدة 
االأرا�شي  اإىل  وال��ع��راق  �شوري�  يف 
حيث  �شوري�،  من  َقدمت  الليبية 
اأم��ن��ي��ٌة م�شرية  اأك���دت م��ع��ل��وم���ٌت 
اأن هن�ك تنظيم�ت اإره�بية ت�شعى 
ليبي�  داخ���ل  م��ن  نف�شه�  الإح���ي����ء 

اإج���راءات اإغالق  اإع���دة فر�س  عدة 
ال�شيطرة  عن  خ���رج  انت�ش�ر  لوقف 

جمددا.
اإىل  ي���ع���د  مل  ال����وف����ي�����ت  وم����ع����دل 
امل�����ش��ت��وي���ت ال��ت��ي ���ش��ج��ل��ت يف وقت 
االإ�ش�ب�ت  لكن  ال�شنة،  ه��ذه  �ش�بق 
اجل����دي����دة ت��رت��ف��ع يف ال��ك��ث��ري من 

املن�طق.

•• عمان-وكاالت

عقد يف عم�ن اأم�س اجتم�ع وزاري رب�عي ب�ش�أن الق�شية 
الفل�شطينية �ش�رك فيه وزراء خ�رجية كل من م�شر 

واالأردن واأمل�ني� وفرن�ش� وممثلة االحت�د االأوروبي.
وركز االجتم�ع الوزاري على تب�دل وجه�ت النظر حول 
االأو�شط  ال�شرق  يف  ال�شالم  لعملية  ال��راه��ن  الو�شع 
�شي��شية  ت�شوية  اإىل  التو�شل  لدعم  اإ�ش�فة  وتبع�ته، 
�ش�ملة وع�دلة للق�شية الفل�شطينية على اأ�ش��س مبداأ 

حل الدولتني.
اإنه  اإي��ف ل��ودري���ن،  وق���ل وزي��ر خ�رجية فرن�ش�، ج���ن 
الفل�شطيني  ل��ل�����ش��راع  ال��دول��ت��ني  ح��ل  ع��ن  ب��دي��ل  »ال 

وترتيِب اأوراقه� مب�ش�عدة تركي�
وذل�����ك يف ال���وق���ت ال�����ذي ج���ددت 
على اخلط  ت�أكيده�  الق�هرة  فيه 
االأحمر الذي و�شعته بني مدينتي 
وجود  مع  خ��شة  واجلفرة،  �شرت 
تخطيط  اإىل  ت�����ش��ري  م��ع��ل��وم���ت 
تركي�  تدعمه�  ال��ت��ي  امليلي�شي�ت 

لعملي�ت ممنهجة جت�ه املدينتني
م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ق����م حمتجون 

لكن كريي�كيد�س التي ي�شعى مكتبه� 
لتن�شيق التحرك يف مواجهة الوب�ء 
حذرت  االأع�����ش���ء  ال�27  ال���دول  يف 
ترفع  ب���داأت  املن�طق  بع�س  اأن  م��ن 

القيود يف وقت �ش�بق الأوانه.
اأن  واأو���ش��ح��ت »ه���ذا يعني ب��و���ش��وح 
التي فر�شت مل تكن فع�لة  القيود 

مب� فيه الكف�ية«.

مواقــيت ال�صالة
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•• اأبوظبي-وام:

مت��شي�ً مع خطة وزارة ال�شحة ووق�ية املجتمع لتو�شيع 
االكت�ش�ف  بهدف  الدولة  الفحو�ش�ت يف  نط�ق  وزي���دة 
ب��ف��ريو���س كورون�  امل�����ش���ب��ة  امل��ب��ك��ر وح�����ش��ر احل������الت 
اأعلنت  لهم وعزلهم،  واملخ�لطني   19 امل�شتجد كوفيد 
خالل  ج��دي��دا  فح�ش�   93،618 اإج���راءه����   ال�����وزارة 

مظ�هرات متوا�شلة يف الع��شمة الليبية احتج�ج� على حكومة الوف�ق وانقط�ع الكهرب�ء  )اأر�شيفية(

املفو�شة االأوروبية ل�شوؤون ال�شحة، �شتيال كريي�كيد�س خالل موؤمتره� ال�شحفي

الهجرة ه�ج�س يوؤرق اوروب� ويق�شمه�

ك�صف خمطط للمخابرات الرتكية الغتيال �صيا�صية كردية من�صاوية

اجتماع رباعي باالأردن.. دعم اتفاقات ال�صالم وتاأكيد على حل الدولتني

قلق �سديد على 7 دول اأوروبية ب�سبب كورونا

اأوروبا تدعو لت�صديد االإجراءات ملواجهة خماطر موجة ثانية من الوباء

جتميد احل�صابات امل�صرفية 
ل��ل��م��ع��ار���ص ال��رو���ص��ي 
�صقته  وم�صادرة  نافالني 

•• مو�شكو-رويرتز:

ال�شي��شي  ب������ش��م  امل��ت��ح��دث��ة  ق���ل��ت 
ن�ف�لني  األيك�شي  املع�ر�س  الرو�شي 
ال�شلط�ت جمدت  اإن  اأ�س اخلمي�س 
ح�ش�ب�ته امل�شرفية و�ش�درت �شقته 
يف مو�شكو مبوجب دعوى ق�ش�ئية 
ت�شمم  ا�شتب�ه  م��ن  يتع�فى  بينم� 
يف م�شت�شفى بربلني. وق�لت كريا 
ي���رم��ي�����س يف م��ق��ط��ع م�����ش��ور على 
توير هذا يعني اأن ال�شقة ال ميكن 

بيعه� اأو التربع به� اأو رهنه�.
ُنقل جوا من رو�شي�  وك�ن ن�ف�لني 
بعد  امل��������ش���ي  ال�����ش��ه��ر  ب���رل���ني  اإىل 
من  على  �شحية  لوعكة  تعر�شه 
وطلب  �شيبريي�.  يف  داخلية  رحلة 
الكرملني،  م���ن  ت��ف�����ش��ريا  ال���غ���رب 
الذي نفى تورطه يف احل�دث وق�ل 
اإنه مل تظهر بعد اأدلة على ارتك�ب 

جرمية.

•• عوا�شم-وكاالت

املخ�برات  ج��ه���ز  ع��م��ي��ل  اأو،  ف��ي���ز  ال��رك��ي  اع����رف 
يف  اأوام����ر  بتلقيه  ال��ن��م�����ش���وي��ة  لل�شلط�ت  ال��رك��ي��ة، 
اأ�شالن،  برييف�ن  ب�غتي�ل  امل��شي،  )اآب(  اأغ�شط�س 
ال�شي��شية الكردية النم�ش�وية، وع�شو حزب اخل�شر 

النم�ش�وي.
الذي  اأو،  في�ز  اإن  اأج�ن�شي  خرب  اإتكني  موقع  واأف����د 
يحمل اجلن�شية االإيط�لية، اأخرب ال�شلط�ت ب�أنه ك�ن 
وانتظر  واأن��ه حجز غرفة يف فندق  اأ���ش��الن،  يراقب 

فيه ال�شي��شية الكردية االأ�شل.
ل��ل��م��وق��ع، ف�����إن ف��ي���ز ك����ن ال�����ش���ه��د ال�شري  ووف���ق����ً 
املوظف  اعتق�ل  اإىل  اأدت  التي  ب�شه�دته  اأدىل  ال��ذي 
االإره�ب،  بتهمة  توبوز،  االأمريكية متني  ب�لقن�شلية 

ح�شب موقع اأحوال الركية اأم�س اخلمي�س.

بيلز،  ب��ي��ر  ال�����ش���ب��ق،  ال��ن��م�����ش���وي  ال�شي��شي  وك�����ش��ف 
االإخب�ري،  زاك  زاك  م��وق��ع  ع��ل��ى  االغ��ت��ي���ل  خ��ط��ط 
يف  مدرج  ب�أنه  اأبلغته  النم�ش�وية  املخ�برات  اإن  ق�ئاًل 
ق�ئمة ت�شم العديد من االأ�شم�ء املر�شحة لالغتي�ل، 
الربمل�ن  يف  النم�ش�وي  والع�شو  اأ���ش��الن  ج�نب  اإىل 

االأوروبي اأندري��س �شيدر.
ب�إدالئه ب�شه�دة زور �شد  اإن في�ز اعرف  وق�ل بيلز، 
توبوز، عندم� ا�شتجوبته وحدة املخ�برات النم�ش�وية 
و�شرح  اع���رف  اأن���ه  اإىل  واأ���ش���ر  االإره������ب،  ومك�فحة 

ب�لتف�شيل خطط�ً الإحداث الفو�شى يف النم�ش�.
عمالء  �شبكة  ك�شفت  اأ���ش��الن،  ب��ريي��ف���ن  اأن  وُي��ذك��ر 
للمخ�برات الركية يف مق�طع�ت من�ش�وية عدة، مب� 
فيه� الع��شمة فيين�، واأظهرت اأن هذه ال�شبكة مكلفة 
املجتمع�ت الركية والكردية  ب�إث�رة ا�شطراب�ت بني 

يف البالد.

ترامب يرف�ص التعهد بنقل �صلمي لل�صلطة 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

ح�ل  يف  لل�شلطة  �شلمي  بنقل  التعهد  ت��رام��ب  دون���ل��د  االأم��ريك��ي  الرئي�س  رف�����س 
هزميته يف انتخ�ب�ت 3 ت�شرين الث�ين/نوفمرب م� اأث�ر ردود فعل منددة من املع�شكر 
ترامب يف موؤمتر �شح�يف يف  وق�ل  الدميوقراطي وحتى يف �شفوف اجلمهوريني. 
�ش�أله  �شح�يف  على  ردا  كالمه  واأت��ى  �شيح�شل«.  م�  ن��رى  اأن  »يجب  االأبي�س  البيت 
املتحدة وهي  الوالي�ت  الدميوقراطية يف  ب�أب�شط قواعد  االلتزام  اذا ك�ن يتعهد  م� 
الذي  اجلمهوري  الرئي�س  وي�شتكي  الرئي�س.  يتغري  حني  لل�شلطة  ال�شلمي  النقل 
يتقدم عليه املر�شح الدميوقراطي جو ب�يدن يف ا�شتطالع�ت الراأي، على الدوام من 
ظروف تنظيم االنتخ�ب�ت ويوؤكد اأن الت�شويت ب�ملرا�شلة قد يوؤدي اىل عملي�ت تزوير 
حمتملة. و�ش�رع ب�يدن اىل التعليق على ت�شريح�ت ترامب ق�ئال »يف اأي بلد نعي�س؟ 
م�شيف� هو يقول اأكر االأمور غري العقالنية. ال اأعرف م� اأقول«. وذهب ال�شن�تور 
اجلمهوري ميت رومني اأبعد من ذلك ق�ئال اإن ابداء اأي تردد ب�ش�أن تطبيق م� ي�شمنه 
الد�شتور »اأمر ال يعقل وغري مقبول«. وكتب يف تغريدة »النقل ال�شلمي لل�شلطة اأمر 
اأ�ش��شي للدميوقراطية، بدون ذلك �شنكون اأ�شبه ببيالرو�س«. وبدا ترامب االربع�ء 

وك�أنه ي�شري اىل احتم�ل الغ�ء بط�ق�ت االقراع التي تر�شل ب�لربيد.
)التف��شيل �س9(

�ص 03

�ص 10

�ص 19

خالد بن حممد بن زايد يتلقى اجلرعة الأوىل 
من لقاح كوفيد - 19 دعما للربنامج الوطني

اأخبار الإمارات

النزعات الطائفية عوائق 
بطريق التغيري يف لبنان

عربي ودويل

»بطولة حماربي الإمارات« 
تقدم اأقوى النزالت يف دبي اليوم 

الفجر الريا�ضي
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•• اأبوظبي-وام:

6 ل�شنة  املر�شوم بق�نون احت�دي رقم  التنفيذ  اليوم اجلمعة حيز  يدخل 
ل�شنة   8 رق��م  االحت���دي  الق�نون  اأحك�م  بع�س  بتعديل  اخل��س   2020
ال�شمو  �ش�حب  اأ���ش��دره  ال��ذي  العمل،  عالق�ت  تنظيم  �ش�أن  يف   1980
وين�س على  الدولة حفظه اهلل،  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 

م�ش�واة اأجور الن�ش�ء ب�لرج�ل يف القط�ع اخل��س.
ون�شت امل�دة االأوىل من املر�شوم بق�نون على اأن ي�شتبدل بن�س امل�دة 32 
من الق�نون االحت�دي رقم 8 ل�شنة 1980 ب�ش�أن تنظيم عالق�ت العمل 
الن�س االآتي »متنح املراأة االأجر املم�ثل الأجر الرجل اإذا ك�نت تقوم بذات 

العمل، اأو اآخر ذي قيمة مت�ش�وية، وت�شدر بقرار من جمل�س الوزراء - بن�ء 
على اقراح من وزير املوارد الب�شرية والتوطني - االإجراءات وال�شوابط 

واملع�يري الالزمة لتقييم العمل ذي القيمة املت�ش�وية.
لة هدف تعزيز امل�ش�واة بني اجلن�شني يف االأجور والرواتب  وتدعم امل�دة املُعدَّ
يف القط�ع اخل��س، الأن الق�نون االحت�دي رقم 8 ل�شنة 1980، هو الق�نون 
الذي ينظم خمتلف جوانب عالق�ت العمل بني اأ�شح�ب العمل واملوظفني 
اأن  التعديل  هذا  �ش�أن  ومن  ك�فة؛  الدولة  اإم���رات  يف  اخل��س  القط�ع  يف 
ُي�شفي املزيد من اجل�ذبية على العمل يف القط�ع اخل��س، ويعزز م�ش�ركة 
املراأة فيه، خ��شة مع ات�ش�ع حجم القط�ع يف الدولة وح�شته الكبرية من 

جمموع قوة العمل فيه�.                             )التف��شيل �س2(

الهالل االأحمر االإماراتي يوزع اأكرث من 21 طنا 
من املواد الغذائية على اأهايل ترمي يف ح�صرموت

ال�ش�ع�ت االأربع والع�شرين امل��شية على فئ�ت خمتلفة 
الفح�س  تقني�ت  واأحدث  اأف�شل  ب��شتخدام  املجتمع  يف 
الطبي. و�ش�هم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف 
الدولة وتو�شيع نط�ق الفحو�ش�ت على م�شتوى الدولة 
اإ�ش�بة جديدة بفريو�س  1،002 ح�لة  يف الك�شف عن 
كورون� امل�شتجد من جن�شي�ت خمتلفة، وجميعه� ح�الت 

م�شتقرة.                               )التف��شيل �س2(

اأجرت 93,618 فح�سا ك�سفت عن 1,002 اإ�سابة

ال�صحة تعلن �صفاء 942 حالة جديدة من كورونا 

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي«. واأ����ش����ف خ���الل م��وؤمت��ر ���ش��ح���يف بعد 
اجتم�ع لوزراء خ�رجية م�شر واالأردن وفرن�ش� واأمل�ني� 
ال�����ش��الم االأخ�����رية م��ه��م��ة ج���دا لتحقيق  ات��ف���ق���ت  ان 
حتقيق  على  م�شممون  ونحن  املنطقة  يف  اال�شتقرار 
اإ�شرائيل  »تعليق  اأن  اىل  واأ�ش�ر  االإقليمي.  اال�شتقرار 
ل�شم اأرا�س فل�شطينية يجب اأن يتحول لقرار نه�ئي. 
البحرين  بني  ال�شالم  اتف�ق�ت  اأن  دراي��ن  لو  واعترب 

واالإم�رات واإ�شرائيل حتقق اال�شتقرار.
ورح����ب وزي����را خ���رج��ي��ة م�����ش��ر واأمل���ن��ي��� ه���ي��ك��و م��س 
ب�تف�ق�ت ال�شالم بني البحرين واالإم�رات واإ�شرائيل. 
وق�ال: ب�الإمك�ن توظيف اتف�ق�ت ال�شالم حلل ال�شراع 

الفل�شطيني - االإ�شرائيلي.
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 93,618 فح�سا ك�سفت عن 1,002 اإ�سابة

ال�صحة تعلن �صفاء 942 حالة جديدة من كورونا 
•• اأبوظبي-وام:

مت��شي�ً مع خطة وزارة ال�شحة ووق�ية املجتمع لتو�شيع وزي�دة 
وح�شر  املبكر  االكت�ش�ف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�ش�ت  نط�ق 
 "  19 " ك��وف��ي��د  ب��ف��ريو���س ك��ورون��� امل�شتجد  امل�����ش���ب��ة  احل�����الت 
 93،618 اإج��راءه���  ال���وزارة  اأعلنت  وعزلهم،  لهم  واملخ�لطني 
على  امل��شية  والع�شرين  االأرب��ع  ال�ش�ع�ت  خ��الل  جديدا  فح�ش� 
تقني�ت  واأح����دث  اأف�����ش��ل  ب��شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ���ت 

الفح�س الطبي. و�ش�هم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف 
الدولة وتو�شيع نط�ق الفحو�ش�ت على م�شتوى الدولة يف الك�شف 
عن 1،002 ح�لة اإ�ش�بة جديدة بفريو�س كورون� امل�شتجد من 
للرع�ية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت  وجميعه�  خمتلفة،  جن�شي�ت 
ال�����ش��ح��ي��ة ال���الزم���ة، وب���ذل���ك ي��ب��ل��غ جم��م��وع احل������الت امل�شجلة 
وذلك  م�ش�ب  وف���ة  عن  ال��وزارة  اأعلنت  كم�  ح�لة.   88،532
يبلغ  وبذلك  امل�شتجد،  كورون�  بفريو�س  االإ�ش�بة  تداعي�ت  من 
واأع��رب��ت وزارة ال�شحة  407 ح���الت.  ال��دول��ة  الوفي�ت يف  ع��دد 

لذوي  وموا�ش�ته�  تع�زيه�  وخ�ل�س  اأ�شفه�  عن  املجتمع  ووق�ية 
مهيبة  امل�ش�بني،  جلميع  ال��ع���ج��ل  ب�ل�شف�ء  ومتني�ته�  امل��ت��ويف، 
ب�أفراد املجتمع التع�ون مع اجله�ت ال�شحية والتقيد ب�لتعليم�ت 
وااللتزام ب�لتب�عد االجتم�عي �شم�ن�ً ل�شحة و�شالمة اجلميع. 
كم� اأعلنت الوزارة عن �شف�ء 942 ح�لة جديدة مل�ش�بني بفريو�س 
املر�س  اأعرا�س  الت�م من  امل�شتجد كوفيد19- وتع�فيه�  كورون� 
امل�شت�شفى،  دخوله�  منذ  الالزمة  ال�شحية  الرع�ية  تلقيه�  بعد 

وبذلك يكون جمموع ح�الت ال�شف�ء ?77،937 ح�لة.

رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ص غينيا بي�صاو بذكرى ا�صتقالل بالده

•• اأبوظبي - وام:

اإىل  "حفظه اهلل" برقية تهنئة  الدولة  نهي�ن رئي�س  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �ش�حب 
فخ�مة عمرو �شي�شوكو امب�لو رئي�س جمهورية غيني� بي�ش�و مبن��شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.

الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وبعث �ش�حب 
ح�كم دبي "رع�ه اهلل" و�ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد 

االأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مم�ثلتني اإىل فخ�مة الرئي�س عمرو �شي�شوكو امب�لو.
كم� بعث �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهي�ن برقيتي تهنئة بهذه املن��شبة اإىل مع�يل نينو جوميز نبي�م رئي�س وزراء جمهورية غيني� بي�ش�و.

تنفيذا ملر�صوم رئي�ص الدولة.. م�صاواة اأجور الن�صاء بالرجال يف القطاع اخلا�ص اعتبارا من اليوم

الهالل االأحمر االإماراتي يوزع اأكرث من 21 طنا من املواد الغذائية على اأهايل ترمي يف ح�صرموت

•• اأبوظبي-وام:

ل�شنة   6 رق��م  احت����دي  بق�نون  املر�شوم  التنفيذ  حيز  اجلمعة  ال��ي��وم  يدخل 
ل�شنة   8 رق��م  االحت����دي  الق�نون  اأح��ك���م  بع�س  بتعديل  اخل��س   2020
1980 يف �ش�أن تنظيم عالق�ت العمل، الذي اأ�شدره �ش�حب ال�شمو ال�شيخ 
"حفظه اهلل"، وين�س على م�ش�واة  اآل نهي�ن رئي�س الدولة  خليفة بن زايد 

اأجور الن�ش�ء ب�لرج�ل يف القط�ع اخل��س.
 32 امل���دة  بن�س  ي�شتبدل  اأن  على  بق�نون  املر�شوم  االأوىل من  امل���دة  ون�شت 

العمل  تنظيم عالق�ت  ب�ش�أن   1980 ل�شنة   8 رق��م  االحت���دي  الق�نون  من 
اإذا ك�نت تقوم بذات  امل��راأة االأج��ر املم�ثل الأج��ر الرجل  "متنح  الن�س االآت��ي 
العمل، اأو اآخر ذي قيمة مت�ش�وية، وت�شدر بقرار من جمل�س الوزراء - بن�ء 
على اق��راح من وزي��ر امل��وارد الب�شرية والتوطني - االإج���راءات وال�شوابط 

واملع�يري الالزمة لتقييم العمل ذي القيمة املت�ش�وية.
لة هدف تعزيز امل�ش�واة بني اجلن�شني يف االأجور والرواتب  وتدعم امل�دة املُعدَّ
يف القط�ع اخل��س، الأن الق�نون االحت�دي رقم 8 ل�شنة 1980، هو الق�نون 
الذي ينظم خمتلف جوانب عالق�ت العمل بني اأ�شح�ب العمل واملوظفني يف 

القط�ع اخل��س يف اإم�رات الدولة ك�فة؛ ومن �ش�أن هذا التعديل اأن ُي�شفي 
املزيد من اجل�ذبية على العمل يف القط�ع اخل��س، ويعزز م�ش�ركة املراأة فيه، 
خ��شة مع ات�ش�ع حجم القط�ع يف الدولة وح�شته الكبرية من جمموع قوة 
العمل فيه�. وك�نت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني، بداأت اإجراءاته� لتفعيل 
م�ش�واة االأجور بني الرج�ل والن�ش�ء يف ح�ل القي�م بذات العمل اأو االأعم�ل ذات 
القيمة املت�ش�وية، تنفيذاً الأحك�م املر�شوم بق�ونون رقم 6 ل�شنة 2020 الذي 
�شدر يف 25 اأغ�شط�س امل��شي. واأكدت الوزارة اأن التعديالت اجلديدة ت�شهم 
يف تعزيز مك�نة الدولة اإقليمي� وع�ملي� يف امل�ش�واة بني اجلن�شني على خمتلف 

االأ�شعدة واملج�الت. وتت�شدر االإم�رات الدول العربية ودول املنطقة، يف �شّد 
الفجوة النوعية وامل�ش�واة بني اجلن�شني وموؤ�شر تك�فوؤ االأجور، وفق�ً للتقرير 
االقت�ش�دي  املنتدى  ع��ن  ال�����ش���در   ،2020 اجلن�شني  ب��ني  للفجوة  الع�ملي 
اجلديدة  احلكومية  وال�شوابط  االإج����راءات  تعمل  اأن  املقرر  وم��ن  الع�ملي. 
املتعلقة بتقييم العمل ذي القيمة املت�ش�وية يف من�ش�آت القط�ع اخل��س، على 
و�شع قيمة مك�فئة اأو اأجر مت�ش�و عن العمل ذي القيمة املم�ثلة دون الو�شع 
يف االعتب�ر اأية فروق بني اجلن�شني، على اأن تكون اأ�شع�ر ال�شوق هي االأ�ش��س 

يف تقييم الرواتب.

•• ح�رضموت-وام:

واالإن�ش�نية يف  االإغ�ثية  االإم�راتي" اأعم�له�  االأحمر  الهالل  "هيئة  توا�شل 
املع�ن�ة وتطبيع حي�ة  اإط���ر جهوده� احلثيثة لرفع  حم�فظة ح�شرموت يف 
و  طن�   21 ت��وزي��ع  ت�شمنت  اإغ���ث��ي��ة  م�ش�عدات  ق�فلة  �شريت  حيث  االأ���ش��ر، 
2500 فرد من االأ�شر الفقرية واملحت�جة  400 كيلو جرام ا�شتف�د منه�، 

يف مديرية ترمي.

�شمن  ت��رمي،  مديرية  �شك�ن  على  االإن�ش�نية  امل�ش�عدات  ه��ذه  توزيع  ي�أتي    
الدعم  اإط����ر  الهيئة يف  ال���ذي تنفذه  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����ش���ع��دات  ت��وزي��ع  م�����ش��روع 
االإن�ش�ين الذي تقدمه دولة االإم�رات العربية املتحدة، للتخفيف من مع�ن�ة 
على  ال�شك�ن  مل�ش�عدة  واالإن�ش�نية،  اخلريية  جلهوده�  وموا�شلة  االأه����يل، 

موا�شلة حي�تهم وتعزيز اأمنهم وا�شتقراره.
بجزيل  ترمي  مديرية  ع�م  مدير  هويدي   خ�لد  الق�نوين  امل�شت�ش�ر  وتقدم   
" الهالل  وف��ري��ق  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم������رات  دول���ة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر 

اإىل  للو�شول  كبرية  يبذل جهودا  وال��ذي  االأر����س  على  " املتواجد  االأح��م��ر 
الفئ�ت املحت�جة وحر�شه على تخفيف وط�أة مع�ن�ة املواطنني يف حم�فظة 

ح�شرموت نتيجة الظروف الراهنة التي ت�شهده� البالد.
هيئة  تلقته�  التي  االإن�ش�نية  للنداءات  ال�شريع  ب�لتج�وب  هويدي  واأ���ش���د   
الهالل االأحمر من االأ�شر املت�شررة مبديرية ترمي عرب ت�شيري هذه القوافل 
املعي�شية عرب  االأه���يل وحت�شن حي�تهم  �شتخفف من مع�ن�ة  التي  االإغ�ثية 
توفري م�ش�عدات اإن�ش�نية واإغ�ثية وتنموية لهم.   وعربت االأ�شر امل�شتفيدة 

مرددين  مع�ن�تهم،  من  �شتخفف  والتي  االإغ�ثة  هذه  بو�شول  فرحته�  عن 
م�ش�عدات  م��ن  تقدمه  م���  على  االإم�����رات  ل��دول��ة  والتقدير  ال�شكر  ع��ب���رات 
اإن�ش�نية �شرورية ترفع عن ك�هلهم اأعب�ء احلي�ة املعي�شية اليومية ال�شعبة.

2020م  ع�م  بداية  منذ  توزيعه�  التي مت  الغذائية  ال�شالل  عدد  اأن  يذكر 
كيلوجرام�   728 و  اأط��ن���ن   2504 ت��زن  غذائية  ���ش��الل   32410 بلغت 
يف  وامل��ت�����ش��ررة  املحت�جة  االأ���ش��ر  م��ن  ف���ردا   50 و  األ��ف���   162 منه�  ا�شتف�د 

حم�فظة ح�شرموت.

�صرطة اأبوظبي تخالف 1672 �صخ�صا غري ملتزمني باالجراءات الوقائية يف مراكز الت�صوق وال�صواطئ

معامل جزيرة يا�ص تتزين باللون االأخ�صر احتفاء باليوم الوطني ال�صعودي

•• ابوظبي - وام:

ال�شي�حية  ال�����ش��رط��ة  ق�����ش��م  ح����رر 
�شهرين  خ��الل  خم�لفة   1672
ب��ح��ق غ���ري امل��ل��ت��زم��ني ب����ج���راءات 
انت�ش�ر  م��ن  ال��وق���ي��ة االح���رازي���ة 
الت�شوق  فريو�س كورون� يف مراكز 

ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ال���ق����ن���ون وق�����رارات 
ال��ن���ئ��ب ال��ع���م يف ال��ت��زام اجلمهور 
الع�مة  ال�������ش���الم���ة  ب��������إج�������راءات 
واالإج����راءات االح��رازي��ة للوق�ية 
على  ك��ورون���، حف�ظ�ً  من فريو�س 
واأه�بت  املجتمع.  و�شحة  �شالمة 
�شرطة اأبوظبي ب�جلمهور االلتزام 

�شملت  وال���������ش����واط����ئ  ال���ت���ج����ري���ة 
الكم�م�ت  ارت���داء  ع��دم  املخ�لف�ت 
اجل�شدي  التب�عد  م��راع���ة  وع���دم 

عالوة على التجمع�ت.
�شهيل  حم����م����د  ال���ع���م���ي���د  واأك����������د 
ال����را�����ش����دي م���دي���ر ق���ط����ع االأم�����ن 
اأبوظبي  �شرطة  ح��ر���س  اجل��ن���ئ��ي 

ب�الإجراءات والتدابري االحرازية 
وال��ق��وان��ني وال��ل��وائ��ح وال���ق���رارات 
ال�����ش���درة ع��ن اجل��ه���ت احلكومية 
للم�ش�ءلة  ي���ت���ع���ر����ش���وا  ال  ح���ت���ى 
ال����ق�����ن����ون����ي����ة وال����ت����ح����ل����ى ب������روح 
اأن��ه��� �شتتخذ  امل�����ش��وؤول��ي��ة. واأك����دت 
االإج��راءات الق�نونية �شد كل من 

ال ي��ل��ت��زم ب���ل��ت��داب��ري واالإج������راءات 
مر�س  انت�ش�ر  من  ب�حلد  املتعلقة 
على  منه�  حر�ش�   "19 "كوفيد 
ح���م����ي���ة ���ش��ح��ة و����ش���الم���ة اأف������راد 
اجلهود  ودع���م  االإم������رات  جمتمع 
الحتواء  ال����دول����ة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 

تداعي�ت ج�ئحة "كوفيد 19".

•• اأبوظبي-وام:

الوجهة  ي����������س،  ج����زي����رة  اح���ت���ف���ت 
اأبوظبي،  يف  ال����رائ����دة  ال��رف��ي��ه��ي��ة 
ب���ل��ي��وم ال��وط��ن��ي ال�����ش��ع��ودي ال���� 90 
23 �شبتمرب م��ن كل  ي��واف��ق  ال���ذي 
ب�للون  املميزة  مع�مله�  ب�إ�ش�ءة  ع���م، 
األع�ب  ع��ر���س  وت��ن��ظ��ي��م  االأخ�������ش���ر، 
ال�شعودي  ال�����ش��ع��ب  مل�����ش���رك��ة  ن����ري���ة 

ب�الحتف�ل بهذه املن��شبة.
مب�شهد  ي��س  جزيرة  زوار  وا�شتمتع 

من�ش�ت  ع��ل��ى  م��ب������ش��رة  بثه�  ج���رى 
االج��ت��م���ع��ي، يف خطوة  ال��ت��وا���ش��ل 
ي��س  ج��زي��رة  موا�شلة  �شمن  ت���أت��ي 
مع  التوا�شل  اإىل  ال�ش�عية  جهوده� 
زواره������ يف دول���ة االإم�������رات وجميع 
امل��ن��ط��ق��ة. واأت����ح���ت اجلزيرة  اأن��ح���ء 
الزوار  م��ن  حم���دود  ل��ع��دد  الفر�شة 
ل��ال���ش��ت��م��ت���ع ب���ل��ع��ر���س م���ن خالل 
امل�شبقة يف مط�عم ي��س  احلجوزات 
ي���ت���واف���ق م���ع تدابري  م����ري���ن����، مب���� 
والتب�عد  وال�������ش���الم���ة  ال�������ش���ح���ة 

اإ�������ش�������ءة واج�����ه�����ة ع�������مل ف������رياري 
االأبط�ل  واأفعوانية طريان  اأبوظبي 
بومرب  ب�نديت  واأف��ع��وان��ي��ة  امل��م��ي��زة، 
وال���ل���وؤل���وؤة ال��ع��م��الق��ة ال�����ش��ه��رية يف 
ي������س ووت����روورل����د، وب����رج امل���ي����ه يف 
ع�مل وارنر براذرز اأبوظبي، وواجهة 
دبليو  وف��ن��دق  اأبوظبي"،  "كالمي 
ب�للون  ي��������س،  ج���زي���رة   - اأب���وظ���ب���ي 
التي  ب���الإجن���زات  احتف�ًء  االأخ�شر 
اجلزيرة  و�شهدت  اململكة.  حققته� 
التي  ال���ن����ري���ة  ل���الأل���ع����ب  ف��ع���ل��ي��ة 

يف  املقيمون  وا�شتمتع  االجتم�عي. 
ب��ع��رو���س ح�شرية  االإم�������رات  دول���ة 
يرتدون  ملن  املج�ين  "الدخول  مثل 
االأخ�شر"، حيث حظي الزوار الذين 
االأخ�����ش��ر بتجربة  ال��ل��ون  ي���رت���دون 
زون"  "ك�رت  يف  املج�نية  الك�رتينج 
اأطلقت  ..ك��م���  ي������س  مر�شى  بحلبة 
امل�����ش��ت��وى جتربة  ال��ع���مل��ي��ة  احل��ل��ب��ة 
"بوالري�س درفت" لالحتف�ل ب�ليوم 
ت�شمنت  والتي  ال�شعودي،  الوطني 
جمموع�ت مكونة من �شتة اأ�شخ��س 

ب��ت��ج��رب��ة ق��ي���دة �شيقة  ل��ال���ش��ت��م��ت���ع 
ال���ل���ون االأخ�������ش���ر. ومتكن  ي��زي��ن��ه��� 
املن��شبة  الذي احتفلوا بهذه  ال��زوار 
من اال�شتمت�ع بوقتهم يف ا�شتك�ش�ف 
املدن الرفيهية واملرافق ال�شي�حية 
احل����ئ���زة ع��ل��ى ج���وائ���ز م��رم��وق��ة يف 
جزيرة ي��س، مب� فيه� ع�مل فرياري 
و ع�مل  ووت��روورل��د،  ي��س  اأبوظبي، 
اأب��وظ��ب��ي، و"كالمي  ب�����راذرز  وارن����ر 
ي��س،  م��ر���ش��ى  وح��ل��ب��ة  اأبوظبي"، 

وي��س لينك�س، وي��س مول.

الهوية واجلن�صية: ا�صتئناف اإ�صدار اأذونات الدخول

الداخلية ووزارة االأمن العام ال�صينية يتبادالن 
التجارب واخلربات يف مواجهة كورونا

•• اأبوظبي - وام: 

ا�شتئن�ف  واجلن�شية  للهوية  االحت���دي��ة  الهيئة  اأعلنت 
عدا  فيم�  ال��ت���أ���ش��ريات  اإ����ش���دار خمتلف  ب�����ش���أن  ال��ع��م��ل 
ت�����ش���ري��ح ال��ع��م��ل وذل���ك اب��ت��داء م��ن اأم�����س امل��واف��ق 24 
ا�شتئن�ف  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأو����ش���ح���ت   .2020 ���ش��ب��ت��م��رب 
اإط���ر تخفيف  ي�أتي يف  الدخول  اأذون���ت  اإ�شدار  عملي�ت 
التع�يف  خطط  دعم  نحو  الدولة  جهود  وتعزيز  القيود 
ودعم عجلة النمو ب�لتزامن مع متكني منظومة العمل 
االإجراءات  بني  احليوي  االت���زان  حتقيق  على  الق�ئمة 
ال�شي�حي  امل��ن���خ  وع���ودة  م��ن جهة،  الوق�ئية  وال��ت��داب��ري 
جهة  م��ن  التنموية  اجل��وان��ب  وخمتلف  واالق��ت�����ش���دي 

ث�نية.
اأن القرار ج�ء ا�شتج�بة للمعطي�ت  واأ�ش�رت الهيئة اإىل 
الراهنة املتمثلة يف حزمة التدابري االحرازية واآلي�ت 
ج�نب  اإىل  اجل���وي  النقل  ق��ط���ع  ل��دى  امل��ت��خ��ذة  ال�شفر 
تطبيق خمتلف املم�ر�ش�ت الرامية اإىل احلد من تبع�ت 
الهيئة  اأن  ي��ذك��ر   ."19  - ك��وف��ي��د   " ف��ريو���س  تف�شي 
االحت�دية للهوية واجلن�شية ك�نت قد اأ�شدرت يف م�ر�س 
ب�لتعليق املوؤقت الإ�شدار ك�فة الت�أ�شريات  امل��شي قراراً 
من  وذل���ك  ال��دب��ل��وم������ش��ي��ة  اجل�����وازات  حملة  ب��شتثن�ء 
االإم������رات  دول����ة  ب��ه���  تتحلى  ال��ت��ي  امل�����ش��وؤول��ي��ة  منطلق 
العربية املتحدة جت�ه املجتمع الدويل وجهوده� الرامية 

اإىل مك�فحة تف�شي هذه اجل�ئحة.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت جلنة تفعيل التع�ون بوزارة 
افرا�شية،  عمل  ور���ش��ة  الداخلية 
ال�شينية  ال��ع���م  االأم����ن  وزارة  م��ع 
عرب تقنية االت�ش�ل املرئي ، لتب�دل 
اأف�������ش���ل ال���ت���ج����رب وامل���م����ر����ش����ت، 
املتخذة  االإج�����������راءات  وم��ن���ق�����ش��ة 
ج�ئحة  ملواجهة  املبذولة  واجلهود 

"كورون�".
ا�شتعرا�س  ال���ور����ش���ة  خ����الل  ومت 
االأجهزة  تتخذه�  التي  االإج���راءات 
ملواجهة  الداخلية  ب���وزارة  االأمنية 
ج����ئ���ح���ة ك�����ورون������، واالإج������������راءات 
املوظفني  و�شالمة  ب�شحة  املتعلقة 

واالأمن الع�م و�شالمة املجتمع.
ال�شيني  اجل�����ن����ب  وا����ش���ت���ع���ر����س 
م���واج���ه���ة  جت���رب���ت���ه���م يف جم��������ل 
تعزيز  و����ش���ب���ل  ك�����ورون������،  ج����ئ���ح���ة 
التع�ون الدويل بني وزارة الداخلية 

وجمهورية ال�شني.
وزارة  الور�شة من ج�نب  �ش�رك يف 
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور علي 
الأمن  ال��ع���م��ة  االإدارة  م��ن  �شنجل 
ال��ه��ي��ئ���ت وامل��ن�����ش���آت وال���ط���وارئ يف 
الدكتور  �شرطة دبي والعميد ركن 
ع��ل��ي ���ش���مل ال��ط��ن��ي��ج��ي م��دي��ر ع�م 
ال���ع���م���ل���ي����ت امل����رك����زي����ة االحت�����دي����ة 
بوزارة الداخلية، والعميد الدكتور 
ج��م���ل ���ش��ي��ف ف���ر���س رئ��ي�����س جلنة 
االأمن  وزارة  م��ع  ال��ت��ع���ون  تفعيل 
ن��شر  وال��ع��م��ي��د  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ال���ع����م 
ال�شع�دة  ع���م  م��دي��ر  الكعبي  خ����دم 
رئي�س جلنة اجل�هزية وا�شتمرارية 
االأع���م����ل ب����ل���وزارة وال��ع��ق��ي��د حمد 

م��دي��ر مديرية  ال��ن��ي���دي  ع��ب��داهلل 
�شرطة الع��شمة ب�شرطة اأبوظبي.

فيم� �ش�رك من ج�نب وزارة االأمن 
الع�م ال�شينية لي� وجني رونغ املدير 
الع�م ملكتب التع�ون الدويل، وي�نغ 
دون��غ وي ن�ئب امل��دي��ر ال��ع���م ملكتب 
ال��ت��ع���ون ال���دويل ، ويل ي���ن هونغ 
اأفريقي�  و  اآ�شي�  �شوؤون  اإدارة  مدير 
مبكتب التع�ون ال��دويل وع��دد من 
الع�م.  االأم�����ن  ب�����وزارة  امل�����ش��وؤول��ني 
وق�ل العميد الدكتور جم�ل �شيف 
ف�ر�س اإن هذه الور�شة ت�أتي ت�أكيدا 
ع��ل��ى ع��م��ق ال��ع��الق���ت ال��ت��ي تربط 
بجمهورية  االإم���������رات  دول�����ة  ب���ني 
اإىل وج��ود حتدي�ت  ، الفت�ً  ال�شني 
دول  جميع  تواجهه�  كبرية  اأمنية 
�شرورة  من�  يتطلب  وه���ذا  ال��ع���مل 
تعزيز التع�ون والتن�شيق فيم� بينن� 
للت�شدي لهذه التحدي�ت ومواجهة 
و�شوره�.  اأ�شك�له�  بك�فة  اجلرائم 
على  الداخلية  وزارة  حر�س  واأك��د 

ت���ع���زي���ز ال���ت���ع����ون وال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
وزارة االأمن الع�م ال�شينية وتب�دل 
اخلربات واملعلوم�ت بني اجل�نبني 
جم�ل  يف  جت�ربه�  من  واال�شتف�دة 

مك�فحة اجلرمية.
ملكتب  الع�م  املدير  اأك��د  ج�نبه  من 
االأمن  وزارة  يف  ال����دويل  ال��ت��ع���ون 
الع�م ال�شينية حر�شه على توطيد 
ال�شني  ب����ني  ال���ع���الق����ت  وت���ع���زي���ز 
مك�فحة  جم������ل  يف  واالإم��������������رات 
ف��ريو���س ك��ورون��� وت��ب���دل التج�رب 

واخلربات يف هذا املج�ل.
وق�����ل اإن م��� ي��واج��ه��ه ال��ع���مل من 
حتدي�ت وم�شتجدات اأمنية يتطلب 
اللج�ن  خ��الل  من  مع�  العمل  من� 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة وال���ف���رع���ي���ة ال���ت���ي مت 
والزي�رات  اإن�����ش���ئ��ه���  ع��ل��ى  االت��ف���ق 
من  لل�شني  امل�شتقبلية  امل��ي��دان��ي��ة 
اأجل و�شع اأ�ش��س للتع�ون امل�شرك 
االأم���ن���ي���ة  امل�����ج������الت  يف خم���ت���ل���ف 

ب�مل�شتقبل.



اجلمعة  25  سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13046  
Friday   25  September   2020   -  Issue No   13046

03

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهي�ن ممثل احل�كم يف منطقة الظفرة 
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة البيئة يف اأبوظبي.. ب�إكث�ر النوع اجلديد من نب�ت 
اأعلنت الهيئة عن اكت�ش�فه موؤخراً واإدراجه �شمن برامج  "احلرمل" الذي 
م�شتل  �شمن  الهيئة  تديره�  التي  املهمة  املحلية  النب�ت�ت  واإك��ث���ر  حفظ 

النب�ت�ت الت�بع له� يف منطقة الظفرة.
م��رة يف  الأول  احل��رم��ل  نب�ت  م��ن  اجل��دي��د  النب�تي  ال��ن��وع  الهيئة  و�شجلت 
اإم�رة اأبوظبي ويف الدولة والذي يختلف اختالف�ً ت�م�ً عن النوع امل�ش�به له 
وال�ش�ئع يف الدولة الذي ي�شمى اأي�ش� يف اللهجة املحلية ب�حلرمل واملتواجد 

يف من�طق �شرقي العني والعديد من االإم�رات االأخرى.

وتكمن اأهمية ت�شجيل هذا النوع اجلديد من خالل اإ�ش�فة اجلن�س كجن�س 
التنوع  اأهمية  من  يزيد  ال��ذي  االأم��ر  للنوع  اإ�ش�فة  للدولة  جديد  نب�تي 
للمن�طق  املميزة  النب�ت�ت  النوع اجلديد من  يعترب  للدولة حيث  النب�تي 
اجل��غ��راف��ي��ة احل��ي��وي��ة الأق���ل��ي��م ال�����ش��ح��راء ال��ع��رب��ي��ة واالإق��ل��ي��م ال�����ش��ن��دي - 
املتو�شط و�شرقي  البحر  ال�شحراوي و�شواًل للمن�طق اجل�فة من حو�س 

القوق�ز.
وق�لت �شع�دة الدكتورة �شيخة �ش�مل الظ�هري االأمني الع�م للهيئة.. " وفق 
الهيئة مبراقبة  �شتقوم  نهي�ن  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  توجيه�ت 
وحفظه  جمعه  كذلك  دوري  ب�شكل  اجلديد  احلرمل  ن��وع  انت�ش�ر  من�طق 
واإكث�ره �شمن م�شتل النب�ت�ت الت�بع للهيئة، ف�شال عن التع�ون مع املراكز 
البحثية املتخ�ش�شة واجل�مع�ت كونه من النب�ت�ت الطبية الربية اله�مة 

قواعد  �شمن  النوع  هذا  توثيق  �شيتم  اأنه  اإىل  م�شرية  ع�ملي�"..  املوثقة 
البي�ن�ت على م�شتوى االإم�رة والدولة وجمع عين�ت ت�شنيفية واإ�ش�فته� 

�شمن مع�شبة النب�ت�ت الربية للهيئة.
و"احلرمل" هو نب�ت ع�شبي معمر �شيق�نه متعددة ق�ئمة ومتعرجة ي�شل 
اأوراق��ه ب�أنه� متن�وية �شديدة التف�ش�س  30-60 �شم وتتميز  طوله� من 
ثالثية  ثم�راً  ويعطي  بي�ش�ء  مفردة  االأزه���ر  �شيقة  اأج��زاء  اإىل  ومق�شمة 
امل�ش�ريع كروية ال�شكل به� بذور �شوداء �شغرية وينمو هذا النب�ت بري�ً يف 
البيئ�ت ذات  املن�طق ال�شخرية يف  معظم بلدان الوطن العربي خ��شة يف 
املطر الوفري ن�شبي�، كم� ينمو يف كثري من بلدان البحر االأبي�س املتو�شط.. 
ويف اإم�رة اأبوظبي يتن�شر هذا النوع يف حممية احلب�رى بني منطقة املرزوم 

ومدينة زايد.

حمدان بن زايد يوجه باإكثار نوع جديد من نبات »احلرمل«

خالد بن حممد بن زايد يتلقى اجلرعة االأوىل من لقاح كوفيد - 19 دعما للربنامج الوطني
•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شمو ال�شيخ خ�لد بن حممد 
املجل�س  ع�شو  نهي�ن،  اآل  زاي��د  بن 
رئي�س  اأبوظبي  الإم����رة  التنفيذي 
التنفيذي اجلرعة  اأبوظبي  مكتب 
 "19 " كوفيد -  االأوىل من لق�ح 
وذلك دعم� منه للربن�مج الوطني 
يف   19  - كوفيد  لق�ح  ال�شتخدام 
الدولة وت�شجيع� لكوادر القط�ع�ت 
ال�شيخ خ�لد  �شمو  واأك��د  احليوية. 
نهي�ن  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 
بجميع  الر�شيدة  ال��ق��ي���دة  اهتم�م 
احليوية  ال��ق��ط���ع���ت  يف  الع�ملني 
االأول وحر�شه�  ال��دف���ع  خ��ط  م��ن 
على �شم�ن وتوفري اأق�شى درج�ت 

ال�شالمة واالأم�ن لهم، والذي يعد 
يف مقدمة اأولوي�ته�.

�شموه  زي��������رة  خ�����الل  ذل�����ك  ج������ء 
يف  الطبية  خليفة  ال�شيخ  مل��دي��ن��ة 
اليوم  اإج�����راءات  لتفقد  اأب��وظ��ب��ي، 
 " ل��ق���ح  اإع��ط���ء  عملية  م��ن  االأول 
الع�ملة  19" ل��ل��ك��وادر   - ك��وف��ي��د 
يف ال��ق��ط���ع���ت احل��ي��وي��ة م��ن خط 
بعد   ، االإم��������رة  يف  االأول  ال���دف����ع 
ووق�ية  ال�شحة  وزارة  اأج�����زت  اأن 
املجتمع يف الدولة االأ�شبوع امل��شي 
للع�ملني يف خط  اللق�ح  ا�شتخدام 

الدف�ع االأول.
اأجريت  التي  التج�رب  اأثبتت  وقد 
يف الدولة و�ش�رك به� اأكر من 31 
األف متطوع من 125 جن�شية، اأن 

ال��ل��ق���ح اآم����ن وف��ع���ل ون��ت��ج��ت عنه 
ا�شتج�بة قوية ملح�ربة الفريو�س.

و�شيتيح ا�شتخدام لق�ح " كوفيد - 

19" احلف�ظ على االأرواح وتقليل 
ع���ن ج�ئحة  ال��ن���جت��ة  االإ����ش����ب����ت 
كوفيد19-، وهو اأحد ال�شبل التي 

انت�ش�ر  من  للحد  ال��دول��ة  اتبعته� 
و�شالمة  ���ش��ح��ة  وح��م���ي��ة  ال���وب����ء 

املجتمع.
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الرتبية: توزيع لوحات اإر�صادية على املدار�ص احلكومية من االأحد اإىل االأربعاء
•• دبي- حم�شن را�شد:

الرق�بة، من خطة توزيع  والتعليم ممثلة يف قط�ع  الربية  اأنتهت وزارة 
م�شتوى  على  حكومية  مدر�شة   617 يف  االإر���ش���دي��ة  ال��ل��وح���ت  وتركيب 
ال��دول��ة، ب��دء م��ن ي��وم االأح���د امل��واف��ق 27 �شبتمرب اجل����ري ول��غ���ي��ة يوم 

االأربع�ء املوافق 30 منه.
والنط�ق�ت  امل��ج���ل�����س  م��دي��ري  ي��خ���ط��ب  ل��ه���  تعميم  ال�����وزارة يف  واأف������دت 
واملدار�س، وح�شلت "الفجر" على ن�شخة منه، ب�أن خطة تركيب اللوح�ت 

اجلديدة، ت�شتند اإىل التوعية مبف�هيم البيئة وال�شحة وال�شالمة املهنية 
يف القط�ع التعليمي، مو�شحة اأن القط�ع املعني اأ�شتع�ن مبطبعة املتحدة 
للطب�عة والن�شر لركيب اللوح�ت االإر�ش�دية يف املدار�س احلكومية وفق 

اخلطة املعتمدة.
املنفذة  بت�شهيل عمل اجلهة  يلزم  اإب��الغ من  اأهمية  ال��وزارة على  و�شددت 
الرقم  على  ب�ملطبعة  اخل��س  االت�ش�ل  مركز  مع  والتوا�شل  للم�شروع، 
مبواعيد  م��ت��ع��ل��ق��ة  ا���ش��ت��ف�����ش���رات  اأي�����ة  وج�����ود  ح�����ل  يف   )8002220(

الركيب.

ووجهت الوزارة قط�ع العملي�ت املدر�شية ملت�بعة عملية التنفيذ، وارفقت 
ن�شخة م��ن خ��ط��ة ت��رك��ي��ب ال��ل��وح���ت اجل���دي���دة، ال��ت��ي ا���ش��ت��ه��دف��ت جميع 
القط�ع�ت يف امليدان الربوي، مو�شحة اأن اأهمية تطبيق اخلطة املعتمدة، 

وت�شهيل مهمة املعنيني ب�لركيب.
من ن�حية اأخرى، دعت الوزارة جميع موظفيه� اإىل �شرورة تفعيل خدمة 
)الهوية الرقمية) UAEPASS -، يف اإط�ر مواكبة التطورات التقنية 
ظل  يف  احلكومية،  التوجيه�ت  وف��ق  ال��دول��ة،  يف  الرقمي  التحول  ودع��م 
ج�ئحة كورون�، واملتمثلة يف توفري اخلدم�ت عن بعد، وعطف� على التن�شيق 

مع هيئة تنظيم االت�ش�الت، فيم� يتعلق ب�مل�شروع الوطني اال�شراتيجي 
بربط  الهيئة  ق���م��ت  ح��ي��ث   ،)   -  UAEPASS ال��رق��م��ي��ة)  )ال��ه��وي��ة 

اخلدم�ت التي ت�شكل اكرب ن�شبة من املع�مالت ب�لهوية.
 30 املوافق  ي��وم اجلمعة  ال���وزارة من خ��الل تعميمه� ملوظفيه�،  وح��ددت 
اأكتوبر املقبل ، اأخر موعد للت�شجيل والتفعيل من خالل اتب�ع اخلطوات 

على الرابط:  
https://uaepassupgradewithsmartpass .

government.ae

خالل الجتماع الوزاري ملوؤمتر التفاعل وتدابري بناء الثقة يف اآ�سيا

قرقا�ص : نهج االإمارات االإن�صاين ركيزة اأ�صا�صية يف �صيا�صة الدولة
مركز النقل املتكامل يبا�صر تنفيذ اأحكام الالئحة التنظيمية 

للتحويالت املرورية يف اإمارة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

اأكد مع�يل الدكتور اأنور بن حممد 
لل�شوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ق��رق������س 
االإم�������رات  دول����ة  اأن  اخل����رج���ي���ة.. 
االإن�ش�نية  التزام�ته�  م��ن  ع���ززت 
الذي  للنهج  ا�شتمرارا  ت�أتي  التي 
غ��ر���ش��ه امل���غ���ف���ور ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي���د 
اهلل  "طيب  نهي�ن  اآل  �شلط�ن  ب��ن 
اأ�ش��شية  ركيزة  تُعد  والتي  ثراه"، 
االإم�راتية  ال�����ش��ي������ش��ة  رك���ئ��ز  م��ن 
�شرورة  قي�دته�  اأكدت  لط�مل�  التي 
م���د ي���د ال���ع���ون وامل�����ش���ع��دة لك�فة 
ال�شعوب التي متر بظروف �شعبة، 
اأ�ش��س  ع��ل��ى  ب��ن���ء  متييز  دون  م��ن 

الدين اأو اجلغرافي� اأو العرق.
ك��ل��م��ت��ه خالل  م��ع���ل��ي��ه يف  وق�������ل 
التف�عل  ملوؤمتر  الوزاري  االجتم�ع 
اآ�شي�  يف  ال���ث���ق���ة  ب����ن�����ء  وت�����داب�����ري 
"CICA" الذي عقد ام�س عرب 
دولة  اإن  امل��رئ��ي..  االت�ش�ل  تقنية 
االإم������رات م��ن اأوائ����ل ال����دول التي 
تف�شي  ملك�فحة  ال��ع��ون  ي��د  ق��دم��ت 
فريو�س كورون� امل�شتجد "كوفيد-
ب�لتخطيط  ق���م��ت  ح��ي��ث   ،"19
امل���ب���ك���ر ل���ل���ع���دي���د م�����ن امل�����ب������درات 
للم�ش�عدة يف احلد من  االإن�ش�نية 

انت�ش�ر الفريو�س.
عمله�  اإط�������ر  يف  اإن�����ه  واأ������ش������ف.ز 
وامل�شتمر يف دعم اجلهود  ال��دوؤوب 
ال���ع����مل���ي���ة ال���رام���ي���ة يف احل�����د من 
قدمت  "كوفيد19-"،  ان��ت�����ش���ر 
الطبية  امل�ش�عدات  االإم����رات  دول��ة 
ال�شخ�شية  احلم�ية  وم�شتلزم�ت 

ال���ع����مل،  ح�����ول  دول������ة   118 اإىل 
وا���ش��ت��ف���د م��ن��ه��� اأك����ر م��ن 1.47 
القط�ع  ال��ع���م��ل��ني يف  م��ن  م��ل��ي��ون 
ال�شحي لدعم جهودهم يف احتواء 

الوب�ء.
ولفت مع�ليه اإىل اأن دولة االإم�رات 
الوقت  ه�����ذا  خ�����الل  ا����ش���ت���ط����ع���ت 
جهوده�  م��وا���ش��ل��ة  م���ن  ال�����ش��ع��ب 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ط��م��وح��ة ع��رب اإطالق 
ال�شلمية،  النووية  للط�قة  حمطة 
"م�شب�ر االأمل" يف مهمة  واإطالق 
ت�ريخية ال�شتك�ش�ف املريخ، لتثبت 
التقدم  ع��ل��ى  ق�����درة  منطقتن�  اأن 
والتطور من خالل التوجه للعلم 

واالبتك�ر.
منطقتن�  اإن  م���ع����ل���ي���ه..  وق��������ل 
على  ل��ل��ت��غ��ل��ب  م��������ش���ة  ح�����ج����ة  يف 
املتزايدة،  وال��ت��وت��رات  ال�شعوب�ت 
واحلف�ظ على االأمن واال�شتقرار، 
وح��ل ال��ن��زاع���ت، واإح���الل ال�شالم، 
وتعزيز التع�ون االإقليمي والع�ملي، 
وم��ك���ف��ح��ة ال��ت��ط��رف واالإره��������ب، 
والتف�هم  ال���ت�������ش����م���ح  وت����ع����زي����ز 

املتب�دل.
اأظهرت  االإم������رات  دول���ة  اأن  واأك����د 
النزاع�ت  بحل  التزامه�  بو�شوح 
ال�����دول�����ي�����ة م������ن خ�������الل احل�������وار 
وال�����و������ش������ئ�����ل ال����دب����ل����وم����������ش����ي����ة، 
وامل�ش�همة يف تعزيز ال�شلم واالأمن 
ج���ه���ود مكثفة  وب�����ذل  ال���دول���ي���ني، 
الحتواء االأزم�ت، وتقدمي االإغ�ثة 
من�طق  يف  ل��الج��ئ��ني  وامل�����ش���ع��دة 
الثن�ئية  العالق�ت  وتعزيز  النزاع، 

واالإقليمية والتع�ون الدويل.

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلن مركز النقل املتك�مل الت�بع لدائرة البلدي�ت والنقل اأنه �شيبداأ اعتب�راً 
من االأول من اأكتوبر 2020 تطبيق اأحك�م الالئحة التنظيمية للتحويالت 
املرورية يف اإم�رة اأبوظبي وذلك يف خطوة تهدف اإىل تنفيذ م�شروع�ت البنية 
التحتية اخل��شة ب�لطرق واخلدم�ت وفق اأعلى املع�يري واملم�ر�ش�ت الع�ملية 
املرورية وجتنب تعر�س اجلمهور من  ال�شالمة  اأعلى درج�ت  ومب� ي�شمن 

م�شتخدمي الطرق والع�ملني يف التحويالت املرورية للمخ�طر.
وتبداأ املرحلة االأوىل بتطبيق الالئحة التنظيمية يف مدينة اأبوظبي على اأن 
تدخل هذه الالئحة حّيز التطبيق يف منطقتي العني والظفرة بداية الع�م 
املقبل. وتنظم الالئحة العمل بحرم الطريق فيم� يتعلق ب�أعم�ل التحويالت 
واالإج���راءات  التنظيمية  القواعد  الالئحة  حت��دد  كم�  االإم����رة  يف  امل��روري��ة 
املخ�لف�ت  وتت�شمن  االأع��م���ل  تلك  تنفيذ  عند  اتب�عه�  ال���الزم  وال�����ش��روط 
اإلكروين  نظ�م  بتوفري  ق���م  ق��د  امل��رك��ز  اأن  ب�لذكر،  وال��غ��رام���ت. واجل��دي��ر 
بهدف ت�شهيل وت�شريع اإجراءات العمل وقد بداأ اال�شتخدام الفعلي له منذ 
2019 حيث ميكن النظ�م املعنيني من الت�شجيل االلكروين  �شهر ين�ير 
وتقدمي ومت�بعة الطلب�ت وا�شتالم ت�ش�ريح التحويالت املرورية وذلك من 
 www.itc.gov.aeاملتك�مل النقل  مل��رك��ز  االل��ك��روين  امل��وق��ع  خ��الل 
ون�شت الالئحة التنظيمية للتحويالت املرورية على فر�س غرام�ت م�لية 
على املخ�لفني، وحظرت تنفيذ جميع اأنواع االأعم�ل �شمن حرم الطريق من 
دون احل�شول على ت�شريح مروري لتجنب تعر�س اأفراد املجتمع للخطر اأو 
الت�شبب يف االإ�شرار ب�خلدم�ت والبنية التحتية واملمتلك�ت الع�مة واخل��شة، 
حفري�ت  ب�أعم�ل  القي�م  احل�شر،  ال  املث�ل  �شبيل  على  االأع��م���ل  ه��ذه  وم��ن 
عميقة يف حرم الطريق دون توفري احلواجز اخلر�ش�نية اأو تعبئة احلواجز 
البال�شتيكية ب�ملي�ه اأو الرم�ل، اأو وقوف املركب�ت الع�ملة ب�مل�شروع يف حرم 
الطريق ب�شورة ت�شكل خطرا على ال�شالمة املرورية، اأو عدم توفري ممرات 
املخ�لف�ت  ت�شمل  كم�  العمل.  مواقع  يف  الهوائية  وال��دراج���ت  للم�ش�ة  اآمنة 
موؤقت،  ملوقع  خم��رج  مدخل/  لتنفيذ  ت�شريح  على  احل�شول  ع��دم  ح���الت 
اإزال��ة ك�فة  الت�شريح، وعدم  املعتمدة يف  املخ�رج  اأو  املداخل  ا�شتخدام  وعدم 
اللوح�ت والتجهيزات واملخلف�ت من حرم الطريق بعد انته�ء العمل، وعدم 

تواجد م�شوؤول ال�شالمة املرورية يف موقع العمل وفق �شروط الت�شريح.
كم� ن�شت الالئحة التنظيمية على اأنه يجوز يف احل�الت الط�رئة للجه�ت 
املخت�شة القي�م ب�الأعم�ل �شمن حرم الطريق قبل اإ�شدار الت�شريح املروري 
االأعم�ل،  بتلك  البدء  فور  املركز  اإب��الغ  �شريطة  املتك�مل،  النقل  مركز  من 
 24 اأق�ش�ه�  مدة  خالل  امل��روري  الت�شريح  على  احل�شول  بطلب  والتقدم 

�ش�عة من بدء االأعم�ل.
له�  امل�شرح  املرورية تتحمل اجلهة  للتحويالت  التنظيمية  وطبق� لالئحة 

بخطوط  اأو  الع�م  ب�لطريق  تلحق  قد  اأ�شرار  اأي  عن  التعوي�س  م�شوؤولية 
املق�مة �شمن حرم  املن�ش�آت  اأو  الت�شغيلية  التجهيزات  ب�أي من  اأو  اخلدم�ت 
الطريق مب� يف ذلك عن��شر �شبكة االإن���رة، واللوح�ت املرورية واالإر�ش�دية، 

واالأنظمة املرورية، وغريه� من املمتلك�ت الع�مة اأو اخل��شة.
اإج�����راءات تطبيق الالئحة  امل��ت��ك���م��ل دل��ي��ل  ال��ن��ق��ل  اأ���ش��در م��رك��ز  اإىل ذل���ك 
تو�شيح  يف  االأ���ش������ش��ي  امل��رج��ع  ل��ي��ك��ون  امل���روري���ة،  ل��ل��ت��ح��وي��الت  التنظيمية 
حيث  الطريق،  حرم  �شمن  االأعم�ل  بتنفيذ  اخل��شة  واالآل��ي���ت  االإج���راءات 
واملم�ر�ش�ت  واملتطلب�ت  واالإج���راءات  ال�شي��ش�ت  جميع  على  الدليل  يحتوي 
مب�  االأعم�ل  بتلك  القي�م  اأثن�ء  به�  االلتزام  يجب  التي  وال�شوابط  املهنية 

ي�شمن تنفيذه� بطريقة اآمنة وبكف�ءة ع�لية.
اجله�ت  ح�شول  بعد  امل��روري��ة  التحويالت  ت�ش�ريح  ب�إ�شدار  املركز  ويقوم 
املعنية على املوافق�ت و�شه�دات عدم املم�نعة الالزمة من اجله�ت املخت�شة 
الطريق وذلك طبق�  الطرق واخلدم�ت �شمن حرم  ب�أعم�ل  العالقة  وذات 
لدليل اأبوظبي ملن�طق العمل يف اإم�رة اأبوظبي واالإجراءات املتبعة وال�شروط 
العمل  اأن  املركز على  ال�شي�ق �شدد  الواجب االلتزام به�، ويف هذا  واالأحك�م 
يف حرم الطريق من دون ت�شريح حتويلة مرورية ُيعد اإجراًء غري ق�نوين 
اأي �شخ�س  اأنه ُيحظر على  على  يعر�س �شالمة اجلمهور للخطر، م�شدداً 
اأو جهة القي�م ب�أي عمل يوؤثر على ال�شالمة واحلركة املرورية �شمن حرم 
الطريق مب� فيه� عمل حتويلة مرورية، اإال مبوجب ت�شريح مروري م�شبق 
من مركز النقل املتك�مل بعد ا�شتيف�ء موافق�ت اجله�ت املخت�شة واأ�شح�ب 
 2020 العالقة ب�ش�أنه�. وك�ن املركز قد ب��شر يف االأول من �شهر �شبتمرب 
املخ�لف�ت  وج���دول  تطبيقه�  وت���ري��خ  الالئحة  ح��ول  توعوية  حملة  تنفيذ 
والغرام�ت ..وت�شمل احلملة عدة عن��شر منه� الزي�رات امليدانية التي يقوم 
به� مهند�شو ومفت�شو املركز ملواقع التحويالت املرورية للت�أكد من �شم�ن 
املق�ولني  وع��ي  وتعزيز  املعتمدة،  واملم�ر�ش�ت  املع�يري  وف��ق  االأع��م���ل  تنفيذ 
املرورية  للتحويالت  التنظيمية  الالئحة  و�شروط  ب�أحك�م  واال�شت�ش�ريني 
وت�ريخ تطبيقه� والغرام�ت املرتبة على عدم االلتزام ب�أحك�مه�. وب�الإ�ش�فة 
اإىل ذلك يقوم املركز ب�إر�ش�ل ر�ش�ئل الكرونية للمق�ولني واال�شت�ش�ريني عرب 
نظ�م الت�ش�ريح املرورية لتعزيز معرفتهم ب�لالئحة ومتطلب�ته� ..ب�الإ�ش�فة 
العالقة  اأ�شح�ب  اال�شراتيجيني  ال�شرك�ء  بح�شور  عمل  ور���س  عقد  اإىل 
لتعزيز املعرفة مب�شمون الالئحة التنظيمية وال�شي��ش�ت واالإجراءات املقرر 
و�ش�ئل  عرب  الالئحة  حمتوى  عن  ب�الإعالن  املركز  �شيقوم  ..كم�  تطبيقه� 

التوا�شل االجتم�عي والقنوات االإعالمية املختلفة.
اأن مفت�شيه املدربني �شيقومون اعتب�راً من ت�ريخ تطبيق  اإىل  املركز  واأ�ش�ر 
الالئحة التنظيمية يف االأول من اأكتوبر 2020 ب�أعم�ل الرق�بة واالإ�شراف 
على تطبيق هذه الالئحة و�شبط املخ�لف�ت وحتديد املدة الزمنية املن��شبة 

لتعديل االأو�ش�ع وفق� لالأحك�م املن�شو�س عليه� يف الالئحة.

ويف ه��ذا ال�����ش��دد ق���ل م��ع���ل��ي��ه.. " 
لقد وقعت دول��ة االإم����رات موؤخراً 
دولة  م��ع  ت�ريخية  �شالم  مع�هدة 
اإ�شرائيل، مم� يفتح �شفحة جديدة 
م����ن ال���ع���الق����ت ب����ني ال���دول���ت���ني، 
وي���ح���ف���ز ع���ل���ى ت�������ش����ف���ر اجل���ه���ود 
ل��ت��ع��زي��ز اال����ش���ت���ق���رار واالأم�������ن يف 
املع�هدة  تلك  اأن  ون��رى  منطقتن�، 
���ش��ت��ع��زز م��ن دورن����� ب���ل��دف��ع قدم� 
اأ���ش������س حل  ع��ل��ى  ال�����ش��الم  بتعزيز 
جهودن�  يف  وامل�ش�همة  ال��دول��ت��ني، 
فل�شطينية  دولة  الإق�مة  امل�شركة 

م�شتقلة".
واختتم مع�ليه كلمته ب�لت�أكيد اأن 
دولة االإم�رات تتبنى منذ ت�أ�شي�شه� 

اأجندة معتدلة و�شلمية يف الداخل 
املجتمع  ي��رت��ك��ز  ح��ي��ث  واخل��������رج، 
االنفت�ح  ق���ي���م  ع���ل���ى  االإم�������رات������ي 
والت�ش�مح واحرام االآخرين بغ�س 
وعرقهم،  معتقداتهم  ع��ن  النظر 
امل���راأة،  ح��ق��وق  تعزيز  على  ويعمل 
االيديولوجي�ت  ج��م��ي��ع  ورف�������س 
كم�  والتمييز.  للعنف  ت��روج  التي 
ت�شعى دول��ة االإم���رات يف �شي��شته� 
الو�شطية  ت��ع��زي��ز  اإىل  اخل���رج��ي��ة 
العمل  خ������الل  م����ن  واالع������ت������دال 
ال��دول��ي��ني والقوى  ال�����ش��رك���ء  م��ع 
التحدي  مل��واج��ه��ة  ك���ف��ة  امل��ع��ت��دل��ة 
والط�ئفية  التطرف  ي�شكله  ال��ذي 

واالإره�ب.

لعدم مراعاة الإجراءات الحرتازية للوقاية من كورونا 

�صرطة دبي ُتخالف �صيدة نظمت حفاًل يف منزلها وت�صتدعي اإعالميني وفنانة �صاركوا يف فعالياته 
•• دبي-الفجر:

اآالف   10 الع�مة ل�شرطة دبي، خم�لفة بقيمة  القي�دة  اأ�شدرت 
درهم بحق �شيدة عربية "مهند�شة ديكور"، نظمت حفاًل خ��ش�ً 
والتب�عد  الع�مة  ال�شالمة  ال�شراط�ت  مراع�ة  دون  منزله�  يف 
االحرازية  ال��ت��داب��ري  واإج����راءات  الكم�م�ت  وارت����داء  اجل�شدي 
فريو�س  انت�ش�ر  م��ن  للحد  املفرو�شة  وال��واج��ب���ت  والتعليم�ت 
من  جم��م��وع��ة  مب�����ش���رك��ة   ،"19 "كوفيد  امل�����ش��ت��ج��د  ك����ورون����� 
مقطع  اأحدهم  ن�شر  اأن  بعد  وذل��ك  عربية،  وفن�نة  االإعالميني 

فيديو على موقع للتوا�شل االجتم�عي لفع�لي�ت احلفل.

الع�مة  االإدارة  م��دي��ر  اجل�����الف،  ���ش���مل  ج��م���ل  ال��ع��م��ي��د  واأك�����د 
دبي  �شرطة  اأن  دب��ي،  �شرطة  يف  اجلن�ئية  وامل��ب���ح��ث  للتحري�ت 
بحقه�  واأ�شدرت  الفيديو،  مقطع  انت�ش�ر  بعد  ال�شيدة  ا�شتدعت 
الع�م  الن�ئب  �شع�دة  من  ال�ش�در  ب�لقرار  عماًل  امل�لية  املخ�لفة 
ب�ش�أن   2020 ل�شنة   38 املتحدة رقم  العربية  االإم���رات  لدولة 
ال�ش�در  االإداري����ة  واجل����زاءات  املخ�لف�ت  �شبط  الئ��ح��ة  تطبيق 
2020، ب�ش�أن الئحة  17 ل�شنة  ال��وزراء رقم  به� قرار جمل�س 
والواجب�ت  والتعليم�ت  االحرازية  والتدابري  خم�لف�ت  �شبط 

املفرو�شة للحد من انت�ش�ر فريو�س كورون�.
التدابري  اأن الئ��ح��ة خم���ل��ف���ت  ع��ل��ى  ال��ع��م��ي��د اجل����الف  و���ش��دد 

االحرازية تّوقع يف بنده� الرابع توقع غرامة م�لية مقداره� 
اآالف درهم لكل من يقدم على اإق�مة جتمع�ت اأو اجتم�ع�ت   10
اأو حفالت خ��شة اأو ع�مة اأو التجمع يف االأم�كن الع�مة اأو املزارع 
ا�شتدعت  دبي  �شرطة  اأن  اإىل  اجل��الف  العميد  واأ�ش�ر  الِعزب.  اأو 
قرار  لتطبيق  احلفل  يف  �ش�ركوا  ال��ذي��ن  والفن�نة  االإع��الم��ي��ني 
التدابري  خم�لف�ت  الئحة  ب�ش�أن  للدولة  ال��ع���م  الن�ئب  �شع�دة 
االحرازية بحقهم، والتي توقع غرامة م�لية مقداره� 5 اآالف 
اأو احلفالت  االجتم�ع�ت  اأو  التجمع�ت  امل�ش�ركني يف  درهم على 

املُخ�لفة لالإجراءات االحرازية الوق�ئية.
واأكد العميد اجلالف اأن القي�دة الع�مة ل�شرطة دبي ال تته�ون 

اأب���داً م��ع ك��ل م��ن ُيخ�لف االإج����راءات االح��رازي��ة للوق�ية من 
ف�يرو�س كورون�، اله�دفة اإىل حم�ية اأفراد املجتمع ووق�يتهم من 
الدائم  اأهمية احلر�س  اإىل  املجتمع  اأف��راد  داعي�ً  املر�س،  انت�ش�ر 
التب�عد  على  واحل��ف���ظ  االح���رازي���ة  االإج�����راءات  تطبيق  على 
�ش�أنه�  التي من  واملن��شب�ت  تنظيم احلفالت  االجتم�عي، وعدم 

اأن ت�ش�هم يف ن�شر الف�يرو�س.
 واأه�بت القي�دة الع�مة ل�شرطة دبي، ب�أفراد املجتمع االإبالغ عن 
خم�لف�ت االإجراءات االحرازية من خالل الرقم املج�ين 901 
اأو عرب خدمة "عني ال�شرطة" على تطبيق �شرطة دبي الذكي يف 

الهواتف النق�لة.
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•• اأبوظبي-وام:

افتتح �شع�دة م�دي�ر مينيليكوف، �شفري جمهورية ك�زاخ�شت�ن لدى الدولة اأم�س 
مبقر ال�شف�رة يف اأبوظبي مركز اآب�ي للمعلوم�ت والثق�فة، وذلك ب�لتزامن مع 
الك�زاخي  والفيل�شوف  ال�ش�عر  175 مليالد  ال�  ب�لذكرى  احتف�الت ك�زاخ�شت�ن 

اإبراهيم قون�نب�ي اآب�ي.
ال�����ش��ل��ك الدبلوم��شي  اأع�����ش���ء  ال����ذي ح�����ش��ره ع���دد م��ن  ومت خ���الل احل��ف��ل - 
املكتبة  رئي�شة   ، م��ون���ل��ب���ي��ف���  اوم��ي��ت��خ���ن  وال��دك��ت��ور  ال��دول��ة  ل���دى  املعتمدين 
االأك�دميية الوطنية لك�زاخ�شت�ن، والك�تب واالأديب االإم�راتي ن��شر الظ�هري، 

والدكتور عبد الرحيم عبد الواحد، والدكتور ك�بويل، مدير فرع احت�د كت�ب 
جمهورية ك�زاخ�شت�ن .. تد�شني الن�شخة العربية االأوىل من كت�ب »اأعم�ل اآب�ي« 

التي ُترجمت اإىل 10 لغ�ت ع�ملية.
الثق�فة  وتعزيز  االإم���رات يف دعم  دول��ة  ب��دور وجهود  الك�زاخي  ال�شفري  واأ�ش�د 
والتعليم والفكر على ال�شعيد املحلي والدويل.. وق�ل يف كلمته اإن افتت�ح مركز 
والري��شة جلمهورية  الثق�فة  وزارة  ب�لتع�ون مع  والثق�فة  للمعلوم�ت  »اآب���ي« 
خطوة  ميثل  �شلط�ن،  نور  مدينة  يف  االأك�دميية  الوطنية  واملكتبة  ك�زاخ�شت�ن 
واملنطقة  وك�زاخ�شت�ن،  االإم����رات  ل�شعبي  املتب�دل  الثق�يف  االإث���راء  نحو  مهمة 
ل��الط��الع على  ال��راغ��ب��ني  امل��رك��ز جلميع  ا�شتقب�ل  م��وؤك��دا  ب���أ���ش��ره���،  ال��ع��رب��ي��ة 

يف  والفكرية  واالأدب��ي��ة  الثق�فية  احلي�ة  مفردات  حول  والتف�شيالت  املعلوم�ت 
ك�زاخ�شت�ن.

من ج�نبه اأثنى الك�تب واالأديب االإم�راتي ن��شر الظ�هري خالل كلمته، على 
اأعم�ل املفكر الك�زاخي »اآب�ي« الذي و�شفه� ب�أنه� نربا�س قوي وموؤثر يف حي�ة 
ال�شعب الك�زاخي واأ�ش��س قوي من تركيبته ال�شعرية واالأدبية، وقراأ بع�ش� من 
ت�أثري كبري  له�  ك�ن  التي  االإن�ش�نية واالجتم�عية  املع�ين  ذات  وكلم�ته  اأ�شع�ره 

على ترابط املجتمع الك�زاخي وتكوينه وتركيبته.
الوطنية  املكتبة  رئي�شة  مون�لب�يف�،  اوميتخ�ن  ال��دك��ت��ورة  ق�لت  ج�نبه�  م��ن 
»اآب����ي«  الفيل�شوف  ق���ل  كم�  وع��ق��ل��ه،  بعلمه  يرتقي  االإن�����ش���ن  اإن  االأك���دمي��ي��ة، 

اأهمية افتت�ح الق�عة الثق�فية والتعليمية »اآب�ي« ب�لتزامن مع احتف�ل  موؤكدة 
ك�زاخ�شت�ن هذا الع�م ب�لذكرى ال�شنوية ال� 175 لل�ش�عر واملفكر الك�زاخي على 
الك�تب  الواحد،  الرحيم عبد  الدكتور عبد  اأ�ش�ر  ال��دويل. من ج�نبه  امل�شتوى 
اإىل  »اآب�����ي«  اأع��م���ل  لكت�ب  والن��شر  ال��ك���زاخ��ي  ال�����ش���أن  يف  واخل��ب��ري  وال�شحفي 
»تعزيز  ومنه�  175ع�م�  وا�شتمراريته� حتى  »اآب���ي«  اأعم�ل  نق�ط ميزت  عدة 
واإبراز املف�هيم اخل��شة بثق�فة �شك�ن ال�شهوب الك�زاخية اإ�ش�فة اإىل احلث على 
التم�شك ب�لقيم االأ�شيلة وتقبل احلق ورف�س الب�طل بكل اأ�شك�له، اإ�ش�فة اإىل 
القوة يف  نق�ط  االإن�ش�ن وغريه� من  بثق�فة  اخل��شة  املف�هيم  واإب��راز  تكري�س 

�شخ�شية الفيل�شوف االأدبية.

•• اأبوظبي-الفجر:

نظم مركز زايد للدرا�ش�ت والبحوث الت�بع لن�دي تراث االإم���رات ب�لتع�ون مع 
دارة امللك عبد العزيز يوم اأم�س االأول االأربع�ء، ندوة افرا�شية عن بعد مبن��شبة 
الت�ريخية واحل�ش�رية  »العالق�ت  ال�شعودي، ج�ءت حتت عنوان  الوطني  اليوم 
فيه�  �ش�رك  ال�شعودية«،  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  االإم����رات  دول��ة  بني 
االأ�شت�ذ يف ج�معة اجل��وف يف  ال�شراري  ال�شنيد  بن علي  ن�يف  الدكتور  كل من 
حترير  رئي�س  احل��م���دي  اإبراهيم  حممد  واالأ�شت�ذ  ال�شعودية،  العربية  اململكة 
االإعالمي  امل�شت�ش�ر  احل��وار  واأدار  االإخب�رية،  الرقمية  الروؤية  و�شحيفة  من�شة 

علي ال�ش�م�شي.
وح�شر الندوة �شع�دة ال�شيخ الدكتور �ش�مل حممد بن رك��س الع�مري، وال�شيد 
�شعيد املن�عي مدير اإدارة االأن�شطة يف ن�دي تراث االإم�رات، وعدد من ال�شيوف.

للدرا�ش�ت  زاي��د  مركز  مديرة  املن�شوري  ف�طمة  ق�لت  االفتت�حية  كلمته�  ويف 

الت�شعني  الوطني  ب�ليوم  ال��دول��ة  احتف�ل  �شي�ق  يف  ت���أت��ي  ال��ن��دوة  اإن  والبحوث 
االإم�رات  ت��راث  ن���دي  اهتم�م  اإط���ر  يف  ت�أتي  كم�   ال�شعودية،  العربية  للمملكة 
ب�لت�ريخ اخلليجي، وذلك ب��شتظه�ر م��شيه وا�شتح�ش�ر اأبرز حمط�ته واأحداثه، 
التي من �ش�أنه� دعم اأوا�شر التع�ون االإم�راتي اخلليجي، ال�شيم� اأن مركز زايد 
والبحوث  الوث�ئق  ملراكز  الع�مة  االأم�نة  االإم���رات ع�شو يف  تراث  لن�دي  الت�بع 
اخلليجية. وتقدمت ف�طمة املن�شوري ب�لتهنئة للمملكة العربية ال�شعودية قي�دًة 
املتحدة  العربية  االإم���رات  العالق�ت بني دولة  اأن  واأك��دت  املن��شبة.  بهذه  و�شعب�ً 
واململكة العربية ال�شعودية قوية، و�شتبقى كذلك، فهي عالق�ت اأخوية را�شخة، 
امل�شتوي�ت  اأعلى  اإىل  به�  واالرتق�ء  تعزيزه�  على  البلدين  قي�دت�  حتر�س  حيث 
دائم�ً. واأكدت اأن العالق�ت بني دولة االإم�رات العربية املتحدة واململكة العربية 
حتر�س  حيث  را�شخة،  اأخوية  عالق�ت  فهي  كذلك،  و�شتبقى  قوية،  ال�شعودية 
قي�دت� البلدين على تعزيزه� واالرتق�ء به� اإىل اأعلى امل�شتوي�ت دائم�ً. وق�لت اإن 
الندوة ت�أتي يف �شي�ق احتف�ل الدولة ب�ليوم الوطني الت�شعني للمملكة العربية 

ب�لت�ريخ اخلليجي،  االإم���رات  ن�دي تراث  اهتم�م  اإط���ر  ت�أتي يف  ال�شعودية، كم�  
�ش�أنه�  من  التي  واأحداثه،  حمط�ته  اأب��رز  وا�شتح�ش�ر  م��شيه  ب��شتظه�ر  وذلك 
لن�دي  الت�بع  زاي��د  اأن مركز  اخلليجي، ال�شيم�  االإم���رات��ي  التع�ون  اأوا�شر  دعم 

تراث االإم�رات ع�شو يف االأم�نة الع�مة ملراكز الوث�ئق والبحوث اخلليجية.
العالق�ت  ت�ريخ  يف  املحط�ت  اأب��رز  عن  ال�شنيد  علي  بن  ن�يف  الدكتور  وحت��دث 
واململكة  االإم����رات  بني  االأخوية  العالق�ت  اأن  اإىل  واأ�ش�ر  ال�شعودية،  االإم�راتية 
وال���روؤى  امل�شرك  ال��ت���ري��خ  م��ن  را�شخة  اأ�ش�س  اإىل  ت�شتند  ال�شعودية  العربية 
دعم  يف  وت�شب  وال��ع���مل،  املنطقة  ق�ش�ي�  جت���ه  املت�شقة  والتوجه�ت  وامل��واق��ف 
امل�ش�لح امل�شركة وتعزيزه�. واأكد الدكتور ن�يف اأن القي�دة يف كال البلدين لديه� 

من الكف�ءة واخلربة م� يوؤهله� ملواجهة التحدي�ت بتن�شيق ع�يل امل�شتوى.
من ج�نبه اأكد حممد اإبراهيم احلم�دي اأن احتف�ل دولة االإم�رات ب�ليوم الوطني 
الهدف  وح��دة  ثوابت  من  تنطلق  التي  امل�شركة  الروابط  قوة  يوؤكد  ال�شعودي 
وامل�شري وقوة ال�شراكة والتالحم بني البلدين قي�دة و�شعب�. ولفت احلم�دي اإىل 

اأن التحدي�ت التي تواجهه� املنطقة العربية ع�مة، واخلليجية خ��شة، وم� جتلى 
التهديدات  البلدين يف مواجهة كل  فيه� من وحدة مواقف وعمل تع�وين بني 
وال�شعودية،  االإم����رات  بني  العالق�ت  وعمق  ق��وة  جلي  ب�شكل  تظهر  واملخ�طر، 
وم�ش�عر االأخوة واالنتم�ء العربي واخلليجي بني اأبن�ء البلدين .واأ�ش�ر احلم�دي 
ا�شت�شراف  على  وق��درة  للواقع  وا�شحة  روؤي��ة  متتلك�ن  وال�شعودية  االإم����رات  اأن 
امل�شتقبل. ومن اأبرز اأ�شك�ل التع�ون التي حتدث عنه� احلم�دي املجل�س التن�شيقي 
ال�شعودي االإم�راتي الذي يعد منوذج� فريدا وا�شتثن�ئي� للتع�ون االإ�شراتيجي 
والري�دة على م�شتوى املنطقة، وحتقيق التك�مل من خالل ال�شراك�ت ال�شي��شية 
واالقت�ش�دية الوثيقة. وخالل الندوة األقت الط�لبة رمي�ن �شم�س الدين ق�شيدة 

مبن��شبة اليوم الوطني ال�شعودي، ح�زت اإعج�ب احل�شور.
الفر�شة  اإت���ح��ة  على  االإم����رات  ت��راث  لن�دي  ب�ل�شكر  اجلميع  تقدم  اخلت�م  ويف 
من خالل هذه الندوة الإظه�ر روح االأخ��وة وال�شداقة واملحبة التي تربط بني 

ال�شعبني االإم�راتي وال�شعودي.

�صفري كازاخ�صتان يفتتح مركز اآباي للمعلومات والثقافة يف اأبوظبي

مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سعودي

مركز زايد للدرا�صات والبحوث ينظم ندوة حول العالقات االإماراتية ال�صعودية

•• العني -وام:

ال��ع��ني امللتقى  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  ن��ظ��م��ت 
مدينة  الأه����يل  االف��را���ش��ي  ال�شك�ين 
ن�هل 2020 مب�ش�ركة دائرة ال�شحة 
احتي�ج�ت  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  اأب��وظ��ب��ي   -
وم��ق��رح���ت االأه������يل و���ش��ب��ل تطوير 
امللتقى  لهم. ح�شر  املقدمة  اخلدم�ت 
اأم�س االأول عن بعد  اأقيم م�ش�ء  الذي 
االت�ش�ل  و�ش�ئل  ا�شتخدام  خ��الل  من 
امل��رئ��ي��ة ���ش��ع���دة امل��ه��ن��د���س ع��ل��ي خليفة 
مدينة  لبلدية  ال��ع���م  امل��دي��ر  ال��ق��م��زي 
الكعبي  جم�ل  الدكتور  و�شع�دة  العني 
– اأبوظبي وعدد  وكيل دائرة ال�شحة 
اإىل  للبلدية  التنفيذيني  امل���دراء  م��ن 
والهيئ�ت  اجل����ه�����ت  مم��ث��ل��ي  ج����ن���ب 
احلكومية املعنية واأه�يل مدينة ن�هل. 
ومت خالل امللتقى ا�شتعرا�س امل�ش�ريع 
من�طق  تطوير  خطة  �شمن  امل��ن��ج��زة 
املجتمعية  واالح���ت���ي����ج����ت  ال���ق���ط����ع، 
املعنية  اجل��ه���ت  اإف������دات  م��ع  لل�شك�ن 

اأف�شل  تقدمي  يف  للم�ش�همة  ب�ش�أنه�، 
اخلدم�ت الأه�يل املدينة.

القمزي  خ��ل��ي��ف��ة  ع��ل��ي  ����ش���ع����دة  وق������ل 
اإن��ه على ال��رغ��م م��ن حت��دي���ت ج�ئحة 
ب��ل��دي��ة مدينة  ا���ش��ت��م��رت   19 ك��وف��ي��د 
املتع�ملني  م���ع  ال���ت���وا����ش���ل  يف  ال���ع���ني 
ال�شرك�ء  مع  ب�لتن�شيق  املدينة  و�شك�ن 
اال�شراتيجيني من خالل اال�شتمرار 

للمتع�ملني  خ���دم����ت���ه����  ت���ق���دمي  يف 
وامل�����ش���ري��ع اخل��دم��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة التي 

تخدم �شك�ن املن�طق يف مدينة العني.
حتقيق  اإىل  يهدف  امللتقى  اأن  واأ�ش�ف 
وتعزيز  ال�شك�ن  مع  الفع�ل  التوا�شل 
لالرتق�ء  �شعي�  االجتم�عية  امل�ش�ركة 
وخدم�ت  البلدية  خ��دم���ت  مب�شتوى 
للمجتمع  امل��ق��دم��ة  االأخ����رى  اجل��ه���ت 

مب��دي��ن��ة ن����ه���ل، م���ن خ����الل حت�شني 
احل�لية  وامل�ش�ريع  اخلدم�ت  وتطوير 
وامل�شتقبلية اإ�ش�فة اإىل حتديد وح�شر 
اح��ت��ي���ج���ت ال�����ش��ك���ن وال��ت��ع��رف عليه� 
يتوافق  مب���  لتلبيته�  �شعي�  ق��رب  ع��ن 
ب���ل��ع��م��ل البلدي  اأ���ش�����س االرت���ق����ء  م��ع 
لتقدمي امل�شتوى الالئق من اخلدم�ت 
مب���� ي���ع���زز ج�����ودة احل���ي����ة وي�����ش��ه��م يف 

م��ن ج�نبه  املجتمع.  ورف���ه��ي��ة  اإ���ش��ع���د 
اأن  الكعبي  جم�ل  الدكتور  �شع�دة  اأك��د 
توجيه�ت القي�دة الر�شيدة وا�شحة يف 
ال�شرورية  توفري وتلبية االحتي�ج�ت 
لك�فة اأفراد املجتمع يف املج�ل ال�شحي 
ب�����إم�����رة اأب���وظ���ب���ي، وذل�����ك م���ن خالل 
والعالجية  ال�شحية  توفري اخلدم�ت 
عرب املراكز ال�شحية ال�ش�ملة ل�شم�ن 
واالرتق�ء  اخل���دم����ت  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي 

مبنظومة القط�ع ال�شحي.
– اأبوظبي  دائ��رة ال�شحة  اأن  واأو���ش��ح 
�شتقوم بدار�شة احتي�ج�ت مدينة ن�هل 
درا�شة  رف��ع  مقدمته�  ويف  وتوفريه�، 
املجل�س  اإىل  و�شيدلية  ع��ي���دة  الإن�ش�ء 
العتم�ده�،  اأبوظبي  الإم���رة  التنفيذي 
ل��ت��خ��دم اأه�������يل امل��ن��ط��ق��ة م���ن خالل 
تقدمي الرع�ية ال�شحية الالزمة التي 
ت�ش�هم يف تعزيز ال�شحة الع�مة للفرد 
و�شملت  اأب��وظ��ب��ي.  اإم����رة  يف  واملجتمع 
اإن�ش�ء  ن�هل  ملدينة  اخلدمية  امل�ش�ريع 
واإجن�ز عدد 3 حدائق م�شغرة، واإع�دة 

ت�أهيل حديقة ن�هل الع�مة التي بلغت 
واأي�ش�ً   ،%  99 فيه�  االجن����ز  ن�شبة 
الهمم  الأ�شح�ب  ن�هل  حديقة  ان�ش�ء 
ب�الإ�ش�فة  التنفيذ،  قيد  الت��زال  التي 
اإىل االإع���الن ع��ن رف��ع درا���ش��ة الإن�ش�ء 
عي�دة �شحية و�شيدلية الأه�يل مدينة 

ن�هل اإىل اجله�ت املخت�شة العتم�ده�، 
و�شتخدم العي�دة اأه�يل املنطقة وذلك 
ال�شحية  اخل���دم����ت  اأف�����ش��ل  ل��ت��وف��ري 
�شحة  على  احل��ف���ظ  يف  ت�ش�هم  ال��ت��ي 
م�ش�ريع  تنفيذ  م��ع  واملجتمع،  ال��ف��رد 
احتي�ج�ت  ت���ل���ب���ي  اأخ��������رى  خ���دم���ي���ة 

تعزز جودة  والتي  االأه���يل  ومتطلب�ت 
ن���ه��ل. وج���رى فتح  احل��ي���ة يف مدينة 
ب�����ب ال��ن��ق������س ب���ني ال�����ش��ك���ن وممثلي 
احل�لية  االحتي�ج�ت  ملن�ق�شة  اجله�ت 
وم���الح���ظ����ت���ه���م حول  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

اخلدم�ت وامل�ش�ريع احلديثة.

بلدية العني تنظم امللتقى ال�صكاين االفرتا�صي الأهايل مدينة ناهل

•• دبي-الفجر: 

التج�رية  ال��رق���ب��ة  لقط�ع  الت�بعة  امل��ي��داين  التفتي�س  ف��رق  نفذت 
وحم�ية امل�شتهلك يف اقت�ش�دية دبي، يوم اأم�س االأول 684 زي�رات 
ومراكز  املفتوحة  امل��راك��ز  م��ن  ع��دد  على  تفتي�شية  رق�بية  وج��ول��ة 
الت�شوق يف خمتلف اأنح�ء االإم�رة، بهدف �شم�ن التزام جميع املن�ش�آت 
ج�ئحة  تف�شي  من  للحد  الرامية  االحرازية  ب�لتدابري  التج�رية 
كوفيد19-. وقد مت خالل اجلوالت خم�لفة 24 من�ش�أة جت�رية، 
الكم�م�ت،  ب���رت��داء  فيه�  الع�ملني  التزام  ع��دم  ب�شبب  منه�   17
و�شملت  اجل�شدي،  التب�عد  ب���إج��راءات  االل��ت��زام  لعدم  من�ش�آت  و7 

ا�شتهالكي،  جممع  التجزئة،  قط�ع  يف  ع�ملة  من�ش�آت  املخ�لف�ت 
جت�رة ع�مة، جت�رة االإلكروني�ت، جت�رة الهواتف املتحركة، جت�رة 
املالب�س اجل�هزة، جت�رة العطور، جت�رة قطع غي�ر املكيف�ت، وجت�رة 
االأحذية، وقد توزعت املن�ش�آت املخ�لفة على مواقع: املمزر، ال�شبخة، 

ن�يف، حمي�شنة 4، اإىل ج�نب عدد من املراكز التج�رية.
على  ب�لتنبيه  امل���ي���داين  التفتي�س  ف���رق  ق���م��ت  ذل����ك،  ج���ن��ب  اإىل 
التب�عد  ملل�شق�ت  و�شعه�  ع��دم  ب�شبب  وذل��ك  اأخ���رى،  من�ش�آت   5
لل�شروط والتدابري  امل�شتوفية  املن�ش�آت  بلغ عدد  اجل�شدي، يف حني 
فئ�ت  مبختلف  دبي  اقت�ش�دية  واأه�بت  من�ش�أة.   655 االحرازية 
حققته�  التي  املكت�شب�ت  على  احلف�ظ  ���ش��رورة  املجتمع،  و�شرائح 

ب��دوره يف العودة  اأ�شهم  اإم���رة دب��ي خ��الل املرحلة الراهنة، وال��ذي 
ك�فة  فتح  اإىل  و���ش��وال  ال��ت��ج���ري��ة،  االأن�����ش��ط��ة  ملم�ر�شة  التدريجية 
القط�ع�ت واإع�دة دوران عجلة االقت�ش�د ب�شكله� الطبيعي. م�شرية 
اإىل اأنه� لن تته�ون مع املخ�لف�ت والتج�وزات التي يتم ر�شده� اأو 

االإبالغ عنه� من قبل جمهور امل�شتهلكني واملتع�ملني.
وتدعو اقت�ش�دية دبي خمتلف فئ�ت اجلمهور، اإىل �شرورة االإبالغ 
واالإج����راءات  للتدابري  خم�لفة  �شلبية  ظ��واه��ر  اأو  ح����الت  اأي  ع��ن 
اآبل  مت�جر  على  املتوفر  دب��ي  م�شتهلك  تطبيق  ع��رب  االح��رازي��ة، 
وغوغل وهواوي اأو ب�الت�ش�ل على 600545555 اأو عرب املوقع 

.consumerrights.ae االإلكروين

ل�سمان اللتزام بالتدابري الحرتازية للحد من كوفيد-19
اقت�صادية دبي تخالف 24 من�صاأة جتارية وتنبه على 5 اأخرى خالل جوالتها امليدانية 

مندوبة الدولة يف االأمم املتحدة تلتقي املندوب الدائم الإ�صرائيل
•• نيويورك -وام:

ا�شتقبلت �شع�دة الن� زكي ن�شيبة املندوبة الدائمة للدولة لدى االأمم املتحدة اأم�س االأول، �شع�دة ال�شفري 
جلع�د اإردان املندوب الدائم لدولة اإ�شرائيل لدى االأمم املتحدة، مبقر بعثة دولة االإم�رات لدى االأمم 
املتحدة وذلك يف اأول لق�ء عقب توقيع مع�هدة ال�شالم بني البلدين يف وا�شنطن بت�ريخ 15 �شبتمرب 
لتعزيز  التع�ون يف ح�شد اجلهود  اأهمية  البلدين - خالل االجتم�ع - على  اأك��د �شفريا  اجل���ري. وقد 
االإم���رات ودولة  املب��شرة بني دولة  الدبلوم��شية  املنطقة، وبحث� كيفية م�ش�همة العالق�ت  ال�شالم يف 

اإ�شرائيل يف اإت�حة فر�س ه�ئلة اأم�م البلدين واملنطقة ب�أ�شره�.
اال�شتج�بة  ذل��ك  يف  مب�  املتحدة،  االأمم  م�شتوى  على  امل�شركة  االأول��وي���ت  ال�شفريان  ا�شتعر�س  كم� 
جل�ئحة فريو�س كورون� /كوفيد19-/، والتع�ون يف جم�ل التكنولوجي� الرقمية، ومك�فحة التطرف 
التغري  مبك�فحة  املتعلق  العمل  جم���ل  يف  وكذلك  الهمم،  واأ�شح�ب  الن�ش�ء  ومتكني  االإن��رن��ت،  عرب 

املن�خي، وحم�ية البيئة، والط�قة، والتعليم والتب�دل الثق�يف.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -الفجر:

التقت  املرئي  التوا�شل   من خالل 
طلبته�  بك�فة  الق��شمية  اجل�معة 
للدرا�شة  وامل��ق��ب��ول��ني  امل�شتجدين 
اخل���ري���ف  ل��ف�����ش��ل   « ك���ل���ي����ت���ه����  يف 
 2021-2020 اجل���م��ع��ي  للع�م 
وذل����ك يف اإط�����ر ال��ل��ق���ء االإر����ش����دي 
الطلبة  �شوؤون  نظمته عم�دة  الذي 

لتعريف الطلبة بنظم الدرا�شة .
طريق  ع��ن  ال��ل��ق���ء  تنظيم  وج���رى 
اإط�ر  يف  االلكرونية  زووم  من�شة 
ال�شي��ش�ت  لك�فة  اجل�معة  تطبيق 
التب�عد  حت���ق���ي���ق  اإىل  ال����رام����ي����ة 
االج���ت���م����ع���ي وات����ب�����ع االإر������ش������دات 
ع���ن اجله�ت  ال�������ش����درة  وال���ل���وائ���ح 
امل��ع��ن��ي��ة وال���رام���ي���ة ل��ل��ح��ف���ظ على 

ال�شحة الع�مة و�شالمة الطلبة .
ال�شالم  برفع  بداأ  االر�ش�دي  اللق�ء 
الوطني ثم ت��الوة اآي���ت عطرة من 
ال��ذك��ر احل��ك��ي��م م��ن ق��ب��ل الط�لب 
ك�زاخ�شت�ن  دولة  يحيى قرب�ن من 
. بعد ذلك مت عر�س م�دة م�شورة 
االأن�شطة  اأب��رز  على  ال�شوء  ت�شلط 
الطالبية واالإجن���زات التي حققت 
امل��شي  اجل����م���ع���ي  ال����ع�����م  خ�����الل 
ال�شمو  ���ش���ح��ب  ب��ج��ه��ود  واأ�����ش�����دت 

حممد  بن  �شلط�ن  الدكتور  ال�شيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق������ش��م��ي 
_حفظه  ال�ش�رقة  ح�كم  لالحت�د 
اجل�معة  رئ���ي�������س   _ ورع��������ه  اهلل 
ال��ق������ش��م��ي��ة وم����� ق���دم���ه م���ن دعم 
�شموه  واه��ت��م���م  للج�معة  ومت��ك��ني 

املتوا�شل ب�لطلبة .
تبع ذلك كلمة قدمه�  الدكتور عمر  
اأب����و ن��وا���س ال��ق���ئ��م ب���أع��م���ل عميد 
عب�رات  ت�شمنت  ال��ط��ل��ب��ة  ����ش���وؤون 
ب�لرحيب  ا���ش��ت��ه��ل��ه���  حت��ف��ي��زي��ة 
ب�لطلبة اجلدد من خمتلف الدول، 

وتنظيم  وامل��ث���ب��رة  للجد  ودع���ه��م 
الوقت لتحقيق التميز، واال�شتف�دة 
من اخلدم�ت املختلفة التي تقدمه� 
عن  لطلبته�  الق��شمية  اجل���م��ع��ة 
بعد والتي تدعم العملية التعليمية 
خ�������ش���و����ش���� م���ك���ت���ب���ة اجل�����م����ع����ة، 
تعزز  التي  االإلكرونية  وال��ربام��ج 
اأبو  ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت���ط���رق 
نوا�س يف كملته اإىل اأهمية م�ش�ركة 
الطالبية  االأن�����ش��ط��ة  يف  ال��ط��ل��ب��ة 
مل���� ل��ه��� م���ن ت����أث���ري اإي���ج����ب���ي على 
�شخ�شية الط�لب.  بعد ذلك تن�وب 

يف  اخلم�س  اجل�معة  كلي�ت  عمداء 
ب�أبن�ئهم  ترحيبية  كلم�ت  ت��ق��دمي 
للكلي�ت  املنت�شبني  اجل��دد  الطلبة 
اال�شتف�دة  ب�أهمية  الكلم�ت  تالقت 
وم�  الق��شمية  اجل�معة  �شرح  من 
به� من علوم ومع�رف واإمك�ن�ت هي 
من  ولتمكينهم  للطلبة  م�شخرة 
على  فيه�  اأك���دوا  تعليمه  موا�شلة 
والعزم  واالجته�د  املث�برة  �شرورة 
الكبري  الدعم  ظل  يف  التفوق  على 
�ش�حب  م��ن  اجل�معة  تلق�ه  ال���ذي 
ومت�بعة  ال�����ش���رق��ة  ح���ك��م  ال�����ش��م��و 

الدكتور  االأ���ش��ت���ذ  م��دي��ر اجل���م��ع��ة 
ر�ش�د �ش�مل .

 كم� واألقت اإدارة القبول والت�شجيل 
ب���ل��ط��ل��ب��ة وجره�  ت��رح��ي��ب��ي��ة  ك��ل��م��ة 
مل�  تو�شيحي  ���ش��رح  ت��ق��دمي  خ���الل 
اخل��شة  ال�����ش��وؤون  ببع�س  يتعلق 
بي�ن  ع���ل���ى  ع��������الوة  ب����ل���ت�������ش���ج���ي���ل 
وال��رد على بع�س  امل��ف��ردات  لبع�س 

اال�شتف�ش�رات.
ق����دم اخلريج  ال���ل���ق����ء  وم����ع خ���ت����م 
جميل بن ر�شوان من دولة ت�يوان 
كلمة لزمالئه امل�شتجدين، نقل لهم 
جتربة درا�شته ب�جل�معة الق��شمية 
ب���جل���م��ع��ة وحتى  ال��ت��ح���ق��ه  م��ن��ذ 
ت��خ��رج��ه م��ت��ن��ق��ال ب����ني  اخل����ربات 
االأن�شطة  خالل  من  اكت�شبه�  التي 
الطالبية واال�شتف�دة من االأ�ش�تذة 
الطلبة  ل��زم��الئ��ه  ووج���ه  وعلمهم 
ال��ن�����ش��ح ب�����ش��رورة ا���ش��ت��خ��دام ك�فة 
اجل�معة  توفره�  التي  الت�شهيالت 
و�شخ�شي�تهم  مه�راتهم  لتطوير 
م���وؤك���دا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة امل�����ش���رك��ة يف 
االأع���م����ل ال��ت��ط��وع��ي��ة ال��ت��ي ت�شقل 
�شخ�شي�تهم وخرباتهم ليعودوا اإىل 
وامله�رات  ب�لعلم  حمملني  دول��ه��م 
اك���ت�������ش���ب���وه���� يف اجل����م���ع���ة  ال����ت����ي 

ويخدموا اأوط�نهم وجمتمع�تهم.

•• دبي-الفجر:

ك�شفت وزارة ال�شحة ووق�ية املجتمع 
�شبتمرب   28 ت�����ري����خ  اع���ت���م����د  ع����ن 
ال�شنوية  حملته�  الإط����الق  اجل�����ري 
املو�شمية  ب����الإن���ف���ل���ون���زا  ال��ت��وع��وي��ة 
ال�شحية،  اجل���ه����ت  م���ع  ب����ل���ت���ع����ون 
م�شتمرة  خ��ط��ة  خ����الل  م���ن  وذل�����ك 
الع�م  م���ن  ي��ن���ي��ر  ���ش��ه��ر  ن��ه���ي��ة  اإىل 
ومب�درات  اأن�شطة  تت�شمن   2021
ال�شحي  الوعي  رفع  بهدف  خمتلفة 
ب�أهمية  املجتمع  اأف���راد  جميع  ل��دى 
املو�شمية،  االإنفلونزا  �شد  التطعيم 
ال�شحيني  ال��ع���م��ل��ني  ك���ف����ءة  ورف����ع 
املم�ر�ش�ت  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��م 
ال���ع����مل���ي���ة، ل���ل���وق����ي���ة م����ن ف���ريو����س 

االإن���ف���ل���ون���زا امل��و���ش��م��ي��ة وخم����ط���ره، 
لتطعيم  الك�فية  اللق�ح�ت  وت��وف��ري 
الفئ�ت امل�شتهدفة يف املراكز ال�شحية 

ورفع ن�شبة التغطية ب�للق�ح. 
وت�أتي اأهمية احلملة هذا الع�م ب�شبب 
انت�ش�ر كوفيد19- مم�  تزامنه� مع 
ي�شتدعي �شم�ن اأخذ اللق�ح قبل بدء 
لتقليل  املو�شمية  االإنفلونزا  مو�شم 
الن�جمة  امل�ش�عف�ت  ح���دوث  م��ع��دل 
عن انت�ش�ر املر�س. وح�شب تو�شي�ت 
منظمة ال�شحة الع�ملية ف�إن االأولوية 
امل�شتهدفة  الفئ�ت  �شمن  الق�شوى 
احلوامل  ل��ل��ن�����ش���ء  ه���ي  ب���ل��ت��ط��ع��ي��م 
فئة  ت�شمل  بينم�  االأوىل،  ب���ل��درج��ة 
ذات االأولوية كاًل من االأطف�ل حتت 
من  وامل�شنني  ���ش��ن��وات،  اخلم�س  �شن 

كب�ر املواطنني واملقيمني، وامل�ش�بني 
والع�ملني  مزمنة،  مر�شية  بح�الت 

ال�شحيني.

تغطية �سحية �ساملة
واأك����د ���ش��ع���دة ال��دك��ت��ور ح�����ش��ني عبد 
امل�ش�عد  ال���وك���ي���ل  ال���رن���د  ال���رح���م���ن 
لقط�ع املراكز والعي�دات ال�شحية اأن 
احلملة ال�شنوية للتوعية ب�الإنفلونزا 
امل��و���ش��م��ي��ة م���ن اأه����م االأح������داث على 
اأجندة الوزارة، انطالق�ً من حر�شه� 
ال�شحية  امل��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
لالأمرا�س  الر�شد  اآل��ي���ت  وتعزيز 
ب�الإ�ش�فة  االإنفلونزا،  املعدية خ��شة 
�ش�ملة  ���ش��ح��ي��ة  ت��غ��ط��ي��ة  ل���ت���وف���ري 
وتطوير  امل�شتهدفة  للفئ�ت  ب�للق�ح 

مه�رات الع�ملني ال�شحيني، واتخ�ذ 
للحد  الالزمة  الوق�ئية  االإج���راءات 
املر�س  ع��بء  لتقليل  انت�ش�ره�  م��ن 

ال�شحي واالقت�ش�دي.
تتخذ  ال��وزارة  اأن  اإىل  �شع�دته  واأ�ش�ر 
اأق�������ش���ى االإج������������راءات االح�����رازي�����ة 
امل����راك����ز  ال���وق����ئ���ي���ة يف  وال����ت����داب����ري 
تطعيم  اأخ����ذ  ف���رة  اأث���ن����ء  ال�شحية 
االإنفلونزا خالل هذا املو�شم، والذي 
االأعب�ء  لتخفيف  ���ش��روري���ً  ي��ع��ت��رب 
على القط�ع ال�شحي ومنحه الوقت 
الالزم للركيز على مك�فحة ج�ئحة 
كوفيد19-، وذلك اإدراك�ً من الوزارة 
الأهمية االأمن ال�شحي ودرء املخ�طر 
دولة  يف  وطنية  ك�أولوية  واحتوائه� 
االإم������������رات، واأه���م���ي���ة ت��ط��ب��ي��ق��ه��� يف 

والتع�ون  اجل��ه��ود  وت�ش�فر  ال��دول��ة 
امل�شتدام بني جميع اجله�ت املعنية يف 
الدولة، وفق االأهداف اال�شراتيجية 
املجتمع  ووق�����ي����ة  ال�����ش��ح��ة  ل�������وزارة 
�ش�ملة  �شحي�ة  خ��دم���ت  ت��ق��دمي  يف 
ومتك�ملة بطرق مبتكرة وم�شتدامة 
ت�شمن وق�ية املجتمع من االأمرا�س 

وال�شيم� املعدية منه�.

موؤمتر �سحفي م�سرتك
واأو���ش��ح��ت ال��دك��ت��ورة ن��دى املرزوقي 
ب�لوزارة  الوق�ئي  الطب  اإدارة  مدير 
للتوعية  ال�شنوية  اإطالق احلملة  اأن 
ب���الإن��ف��ل��ون��زا ���ش��ي��ت��م االإع������الن عنه� 
اجله�ت  ي��ج��م��ع  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف 
ال�����ش��ح��ي��ة ب����ل���دول���ة، وت����راف����ق مع 

املن�ش�ت  جميع  عرب  ترويجية  خطة 
االإعالمية لن�شر التوعية، وت�شتهدف 
ت��وف��ري ال��ت��ط��ع��ي��م ع��ل��ى اأو����ش���ع مدى 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��غ��ط��ي��ة ال�����ش���م��ل��ة، كم� 
ال�شحيني  الع�ملني  توعية  تت�شمن 
ورفع كف�ءتهم من خالل حم��شرات 
علمية وتدريبية على اأهم االأ�ش�ليب 
احل���دي���ث���ة ل���ل���وق����ي���ة م����ن ف���ريو����س 
االإن�����ف�����ل�����ون�����زا وجت����ن����ب خم�����ط����ره، 
وا�شتهداف اأفراد املجتمع ب�الإر�ش�دات 
وم�ش�عف�ته  املر�س  حول  التوعوية 
وط�����رق ال���وق����ي���ة م���ن���ه. م����وؤك����دة اأن 
تزامن مو�شم االنفلونزا مع كوفيد-

19 يف الع�مل يحمل حتدي�ت كبرية 
املزيد  ويتطلب  ال�شحية،  ل��ل��ك��وادر 
بتطبيق  امل��ج��ت��م��ع��ي  االل�����ت�����زام  م����ن 

ال��و���ش���ئ��ل ال��وق���ئ��ي��ة ال����الزم����ة ملنع 
انت�ش�ر الفريو�شني.

لقاح فعال واآمن 
ليلى  ال����دك����ت����ورة  اأ������ش������رت  ب����دوره����� 
يف  التح�شني  ق�شم  رئي�س  اجل�شمي 
اإدارة الطب الوق�ئي اإىل اأن االإنفلونزا 
املو�شمية عب�رة عن عدوى فريو�شية 
الب�شر  ب���ني  ب�����ش��ه��ول��ة  ت��ن��ت�����ش��ر  ح�����دة 
الفئ�ت  ج��م��ي��ع  ت�����ش��ي��ب  اأن  ومي���ك���ن 
بني  م�  االإ�ش�بة  وت���راوح  العمرية، 
للوف�ة  ت���وؤدي  وق��د  و���ش��دي��دة  خفيفة 
االإنفلونزا  ل��ق���ح  وي��ع��ت��رب  اأح���ي����ن����ً، 
مل�  ا�شتخدامه  وق��د مت  واآم��ن���ً  ف��ع���اًل 
ل��ل��وق���ي��ة من  ي��زي��د ع���ن 60 ع����م����ً 
جن�ح  بن�شبة  ب���الإن��ف��ل��ون��زا  االإ���ش���ب��ة 

املر�س  م�ش�عف�ت  تقليل  يف  ع�لية 
الأنه  للم�شت�شفي�ت،  االإدخ���ل  ون�شبة 
الفريو�ش�ت  ���ش��د  احل��م���ي��ة  ي���وؤم���ن 
ولفتت  املر�س،  ت�شبب  التي  ال�ش�ئعة 
اأنه يتم حتديث لق�ح االإنفلونزا  اإىل 
ل��ت��وف��ري احلم�ية  ���ش��ن��وي���ً  امل��و���ش��م��ي��ة 
التي  ال�����ش���ئ��ع��ة  ال���ف���ريو����ش����ت  ���ش��د 
ت�����ش��ب��ب امل���ر����س يف ك���ل ع������م، ودع���ت 
اأفراد املجتمع للتوجه ملراكز الرع�ية 
ال�����ش��ح��ي��ة االأول����ي����ة ب������دءاً م���ن 28 
اللق�ح واتب�ع  �شبتمرب اجل�ري الأخذ 
الع�دات الوق�ئية ال�شليمة للحد من 

انت�ش�ر املر�س.

•• اأبوظبي- الفجر

�شركة  ال�شيدالنية يف  الكوادر  توؤدي 
اأبوظبي للخدم�ت ال�شحية »�شحة« 
الطبي  الفريق  �شمن  اأ�ش��شي�ً  دوراً 
امل��ع���ل��ج، وي��ح��ر���س ال�����ش��ي���دل��ة على 
ت���وف���ري  االأدوي��������ة  وال���ع���الج ال����الزم 
و�شف  يف  وي�����ش���رك��ون  ب��ل  للمر�شى 
الدواء املن��شب مع الكوادر الطبية، اإذ 
ال�شريرين  وال�شي�دلة  لل�شي�دلة  اأن 
اأف�شل  حت����دي����د  يف  ح����ي����وي�����ً  دوراً 
االأدوية ا�شتخدام�ً للح�الت املر�شية 
وتف�عالته�، والتحقق من اجلرع�ت 
الدوائية مم� ي�شهم يف تعزيز التك�فل 
وال�����ش��ي���دل��ة لتحقيق  االأط���ب����ء  ب��ني 
اأف�شل اخلطط العالجية والدوائية 
للمري�س، مم� ي�شهم يف �شرعة �شف�ء 
اإق���م��ت��ه��م يف  امل��ر���ش��ى، وتقليل ف��رة 

امل�شت�شفى اأو مراكز العن�ية املركزة.

مدير  الي�فعي  زي��ن  ال��دك��ت��ور  وق����ل 
يف  امل�ش�عد  وال��ط��ب  ال�شيدلة  اإدارة 
مبن��شبة  ت�شريح  يف  »�شحة«  �شركة 
اليوم الع�ملي لل�شي�دلة الذي ُيحتفل 
ف��ي��ه يف اخل����م�������س وال��ع�����ش��ري��ن من 

�شركة  اإن  ع�م  كل  �شبتمرب من  �شهر 
ال�شيدالنية  ال��ك��وادر  ت��ويل  »�شحة« 
 900 قرابة  عددهم  والب�لغ  لديه� 
���ش��ي��ديل، اأه��م��ي��ة ك��ب��رية وت��ت��ي��ح لهم 
الفر�شة لتطبيق اخلربات حول اأهم 

م� تو�شلت اإليه البحوث والدرا�ش�ت 
جم�ل  يف  التطورات  واآخ��ر  العلمية، 
اإدارة  م���ن  ال�����ش��ي��دالن��ي��ة  ال���رع����ي���ة 
العالج الدوائي وال�شالمة الدوائية، 
�شيدلية   74 يف  ع��م��ل��ه��م  وي�������وؤدون 

اخل�رجية  ال��ع��ي���دات  مر�شى  ت��خ��دم 
واملر�شى الداخليني واالأورام وغ�شيل 

الكلى.
على  ع��م��ل��ت  »����ش���ح���ة«  اأن  واأ�����ش�����ف 
اال�شتف�دة من نت�ئج الثورة ال�شن�عية 
الرابعة وطبقت ال�شيدلية الذكية يف 
اأ�شهم  مم�  ال�شحية  من�ش�آته�  معظم 
يف حت��ق��ي��ق ن��ت���ئ��ج م��ه��م��ة م���ن حيث 
دق���ة ���ش��رف االأدوي�������ة، وت��ق��ل��ي��ل مدة 
االنتظ�ر، وانعدام االأخط�ء الدوائية، 
اإذ و�شل عدد االأدوية التي مت �شرفه� 
بداية  منذ  »���ش��ح��ة«  �شيدلي�ت  م��ن 
ال��ع���م اجل�����ري ن��ح��و ث��الث��ة ماليني 
تو�شيل  مت  فيم�  دواء،  األ��ف  و500 
املع�د  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��و���ش��ف���ت  االأدوي�������ة 
بعد  عن  التطبب  وو�شف�ت  �شرفه� 
ب�لتع�ون  مري�س   64،000 لنحو 
مع �شركة توزيع، منذ بداية تطبيق 
مب�درة تو�شيل االأدوي��ة للمر�شى يف 

�شهر م�ر�س  امل��شي. 
 وم����ن ج���ن��ب��ه��� ق����ل���ت م����رل���ني بي�ر 
مدينة  يف  ال�شيدلية  مديرة  بج�ين 
الت�بعة  ال��ط��ب��ي��ة  ���ش��خ��ب��وط  ال�����ش��ي��خ 
دوراً  لل�شيديل  اإن  »�شحة«  ل�شركة 
مهم�ً يف م�ش�عدة الطبيب يف اختي�ر 
ال��������دواء وجت���ن���ي���ب امل���ري�������س االآث�������ر 
اجل���ن��ب��ي��ة ل���ل���دواء، ف���ل�����ش��ي��ديل هو 
امل��ري�����س قبل  م��ع  اآخ���ر م��ن يتع�مل 
خروجه من امل�شت�شفى، وعلى ع�تقه 
مط�بقة  م��ن  الت�أكد  م�شوؤولية  تقع 
الدواء حل�لة املري�س، ويقوم كذلك 

ب��ت��و���ش��ي��ح ك��ي��ف��ي��ة ا���ش��ت��خ��دام ال����دواء 
التوجيه�ت  واإع���ط����ئ���ه  ل��ل��م��ري�����س 
التعليم�ت  ل����ه  وي����ق����دم  ال�����الزم�����ة، 
والتوجيه�ت، قبل مغ�درته امل�شت�شفى 

اإىل بيته.
اأ�شد  يحر�س  ال�شيديل  اأن  واأ�ش�فت 
اأفراد  و�شالمة  �شحة  على  احلر�س 
املب��شر  التوا�شل  املجتمع من خالل 
على  ال�شيدلي�ت  مع  املتع�ملني  مع 
الذي  ال���دواء  لتوفري  ال�ش�عة  م��دار 
وقت  اأي  يف  املجتمع  اأف���راد  يحت�جه 

من الليل والنه�ر.

وم���ن ج���ن��ب��ه ق����ل ال�����ش��ي��ديل حممد 
ال�شيخ  م��دي��ن��ة  �شيدلية  يف  ي��و���ش��ف 
الع�ملي  ال��ي��وم  اإن  الطبية  �شخبوط 
لل�شي�دلة ي�أتي هذا الع�م يف ظروف 
كورون�،  ج���ئ��ح��ة  ظ��ل  يف  ا�شتثن�ئية 
للكوادر  حت��دي���ت  ل��ظ��ه��ور  اأدى  مم��� 
بع�س  وا����ش���ت���ح���داث  ال�����ش��ي��دالن��ي��ة 
اخل����دم�����ت م��ن��ه��� ت��و���ش��ي��ل االأدوي������ة 
ل��ل��م��ن���زل وال��ت��ث��ق��ي��ف ال���دوائ���ي عرب 
ك�نوا  ال�شي�دلة  اإىل  اله�تف، م�شرياً 
مه�مهم  واأدوا  امل�شوؤولية  ق��در  على 
�شمن خط الدف�ع االأول بكل جدارة.

•• ال�شارقة -الفجر:

برن�مج  ال�������ش����رق���ة  ج����م���ع���ة  اأط���ل���ق���ت 
العن�ية  العلوم يف متري�س  »م�ج�شتري 
اعتم�ده  مت  وال��ذي  للب�لغني«  الف�ئقة 
موؤخرا من وزارة الربية والتعليم، وهو 
الدرا�ش�ت  يف  اجل��دي��دة  براجمه�  اأح��د 
واأكد  احل���يل.  االأك���دمي��ي  للع�م  العلي� 
جمول  حميد  الدكتور  االأ�شت�ذ  �شع�دة 
اأن  ال�ش�رقة،  ج�معة  مدير  النعيمي، 
برن�مج »م�ج�شتري العلوم يف متري�س 
ي�شتجيب   « للب�لغني  الف�ئقة  العن�ية 
احل�لية  ال�شحية  الرع�ية  الحتي�ج�ت 
التمري�س  والن��شئة وموا�شلة تطوير 
يف ال��دول��ة، وي��دع��م ال��ربن���م��ج اخلطة 
للج�معة  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  اخل��م�����ش��ي��ة 
اله�دفة اإىل تطوير براجمه� للدرا�ش�ت 
ال��ع��ل��ي���، ح��ي��ث ي���رك���ز ال���ربن����م���ج على 
اإىل  ويهدف  للطلبة،  العملي  التدريب 
تخريج جيل من املمر�شني املخت�شني 
الق�درين  الف�ئقة  ال��رع���ي��ة  جم���ل  يف 
املتقدمة  الرع�ية  على توفري مم�ر�شة 
من  يع�نون  الذين  الب�لغني  للمر�شى 
وهذا  متعددة،  معقدة  �شحية  م�ش�كل 
ال�شحة  ا�شتدامه  على  ي�ش�عد  ب��دوره 
وال��ع���ف��ي��ة الأك����ر ال��ف��ئ���ت ���ش��ع��ف���، مع 
التكنولوجي�،  ا�شتخدام  على  الركيز 
والتقدم يف مم�ر�شة الرع�ية احلرجة، 
االأدلة  على  الق�ئم  التمري�س  وتفعيل 
ال��ع��ل��م��ي��ة، ك��م��� ي��ه��دف ال��ربن���م��ج اإىل 
للخريجني  البحثية  امل��ه���رات  تطوير 
العلمية  االأب����ح�����ث  ون�����ش��ر  ت��ق��ي��ي��م  يف 
درا�شة  اإىل  ي��وؤه��ل��ه��م  مم���  ال�����ش��ري��ري��ة 

م�شتوى الدكتوراه بعد تخرجهم،.
خريج  اأن  اجل����م���ع���ة  م���دي���ر  واأ�����ش�����ف 
ال��ق��درة على  ل��دي��ه  �شيكون  ال��ربن���م��ج 
للمر�شى  ����ش����م���ل���ة  رع�����ي����ة  ت��ط��ب��ي��ق 
ب�الإ�ش�فة  خطرية،  ب�أمرا�س  امل�ش�بني 
اإجراءات  وتقييم  وتنفيذ  ت�شميم  اإىل 
ال���ت���م���ري�������س ال���ق����ئ���م���ة ع���ل���ى االأدل�������ة 
التوجيهية  وامل��ب���دئ  وال��ربوت��وك��والت 
الرع�ية  مم����ر����ش���ة  ن��وع��ي��ة  ل��ت��ح�����ش��ني 
العلمي  التحقيق  خ��الل  م��ن  احل��رج��ة 
العمل على  و  ال�شريرية،  املم�ر�ش�ت  يف 
لتح�شني  وع���ئ��الت��ه��م  امل��ر���ش��ى  دع����م 
نت�ئج الرع�ية من خالل اإظه�ر كف�ءة 
والعمل �شمن فريق متعدد  التوا�شل، 
ل��ت��ق��دمي رع����ي���ة فع�لة  ال��ت��خ�����ش�����ش���ت 
الق�نونية  امل��ب���دئ  وتنفيذ  للمر�شى، 
امل�ش�بني  للمر�شى  الرع�ية  تقدمي  يف 
ب�أمرا�س خطرية، والقدرة على اإجراء 
البحوث ذات ال�شلة يف جم�ل متري�س 
على  ي�ش�عدهم  مم���  احل��رج��ة  العن�ية 
التطوير  الذاتي امل�شتمر . من ج�نبه�، 

اأكدت الدكتورة اأمينة حممد املرزوقي، 
العلوم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ب����أع���م����ل  ال��ق���ئ��م 
ال�شحية، اأن برن�مج »م�ج�شتري العلوم 
يف متري�س العن�ية الف�ئقة للب�لغني » 
التمري�س،  ملهنة  ه�م�  ا  اإجن����ز  يعترب 
و�شيعمل على تلبية احتي�ج�ت املجتمع 
واملدربة  املوؤهلة  ال�شحية  الكوادر  من 
تدريب� حديث� وبجودة ع�لية من خالل 
واملعلوم�ت  امله�رات  ب�أحدث  تزويدهم 
والتي �شوف ت�ش�هم بدوره� يف تقدمي 
ل�شم�ن  التمري�شية  اخلدم�ت  اأف�شل 
اأن  واأ���ش���ف��ت  للمر�شى،  احل��ي���ة  ج���ودة 
االأك�دميي  للع�م  ب�لفعل  بداأ  الربن�مج 
احل������يل ب��ع��د اع���ت���م����ده اأك����دمي���ي���� من 
ب�لدولة،  املخت�شة  املعنية  املوؤ�ش�ش�ت 
العلوم  ع��م��ل��ت اجل���م��ع��ة وك��ل��ي��ة  وق����د 
اأك�دميية  ك��وادر  تعيني  على  ال�شحية، 
خ���ربات  وذات  وم��ت��خ�����ش�����ش��ة  م���وؤه���ل���ة 
علمية وعملية بهذا املج�ل حتى تري 
العملية التعليمية للب�حثني الدرا�شني 

ب�لربن�مج.

بالتعاون مع اجلهات ال�سحية وت�ستمر لنهاية يناير القادم

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع حتدد موعد 28 �صبتمرب الإطالق احلملة التوعوية باالإنفلونزا املو�صمية
خطة حمكمة لتطبيق اأق�سى الإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية

قدمت نحو ثالثة ماليني و500 األف دواء للمر�سى منذ بداية العام اجلاري

  الكوادر ال�صيدالنية يف من�صاآت »�صحة« تقوم بدور اأ�صا�صي �صمن الفريق الطبي املعالج 

جامعة ال�صارقة تطلق برنامج ماج�صتري 
العلوم يف متري�ص العناية الفائقة للبالغني

اجلامعة القا�صمية تنظم لقاءها االإر�صادي للطلبة امل�صتجدين 
من خالل التوا�صل املرئي وتعرفهم بنظم الدرا�صة

•• دبي - وام:

جه�زا   50 ام�س  االإ�شع�ف  خلدم�ت  دب��ي  موؤ�ش�شة  د�شنت 
املتطور   »3 »ل��وك������س  ن��وع  م��ن  ال��رئ��وي  القلبي  لالإنع��س 
حلم�ية اأرواح االأفراد واحلف�ظ على حي�تهم وانق�ذ مر�شى 
اأو جلط�ت خطرية اأو  القلب وم� يتعر�شون له من نوب�ت 

اإغم�ءات عميقة.
وك�نت املوؤ�ش�شة ت�شلمت االأجهزة من جمعية دار الرب تربعت 
املوؤ�ش�شة  يف  االأول  الدف�ع  خلط  دعم�  اإم�راتية  ع�ئلة  به� 
القط�ع  االإلتزام مب�شوؤولية  اإط���ر  يف  ت�أتي  كمب�درة وطنية 
اخل��س جت�ه الدولة لدعم اجلهود الكبرية التي تقوم به� 

خمتلف االأجهزة املعنية يف الدولة ملواجهة فريو�س كورون� 
احلم�ية  م�شتوي�ت  اأعلى  وتوفري  »كوفيد19-«  امل�شتجد 

والوق�ية للمجتمع وجميع اأفراده.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي جلمعية  امل��دي��ر  امل��ه��ريي  وق����ل حم��م��د �شهيل 
الوطنية  للجهود  ودعمهم  اخل��ري  اأه��ل  اإن عط�ء  ال��رب  دار 
التي تهدف اإىل ت�شديد االإج��راءات الوق�ئية واالإحرازية 
الدف�ع  خ��ط  تقوية  و  القلب  مر�شى  ان��ق���ذ  يف  وامل�ش�همة 
الذي  املجتمعي  والت�ش�من  التك�تف  م��دى  يظهر  االأول 
ولقي�دتن�  لوطنهم  حبهم  وم��دى  االإم���رات��ي��ون  ب��ه  يتمتع 

الر�شيدة.
التنفيذي  امل��دي��ر  ال����دراي  خليفة  ���ش��ع���دة  اأك���د  ج�نبه  م��ن 

دعم�  تلقت  املوؤ�ش�شة  اأن  االإ���ش��ع���ف  خل��دم���ت  دب��ي  ملوؤ�ش�شة 
امل�شعفني  عمل  لتي�شري  الوطن  اأبن�ء  من  كثري  من  �شخي� 
..وق���دم  ال��ط���رئ��ة  ل��ل��ح���الت  ا�شتج�بتهم  ���ش��رع��ة  وت�شهيل 
هذه  مثل  ت��رع��ى  ال��ت��ي  ال��رب  دار  جلمعية  وامتن�نه  �شكره 
املب�درات اخلريية الرائدة ولكل الداعمني من اأبن�ء الوطن 
املخل�شني. واأو�شح حممد عبد اهلل العبود مهند�س املعدات 
 3 »لوك��س  اأن  االإ�شع�ف  خلدم�ت  دب��ي  مبوؤ�ش�شة  الطبية 
دبي«  »اإ�شع�ف  �شي�رات  يف  الرئي�شية  االأجهزة  من  يعترب   «
حيث اأنقذ حي�ة الكثري من مر�شى توقف القلب و التنف�س 
اأتوم�تيكي�  من خالل قي�مه بعملية ال�شغط على ال�شدر 

دون احل�جة جلهد امل�شعف يف عملية ال�شغط.

اإ�صعاف دبي تد�صن 50 جهازا متطورا لالإنعا�ص القلبي الرئوي
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/عي�دة بر فالي 

CN قد تقدموا الين� بطلب لال�شن�ن رخ�شة رقم:2119931 
تعديل اإ�شم جت�ري من/ عي�دة بر فالي لال�شن�ن 

BUTTERFLY DENTAL CLINIC

 اإىل/ مركز 7 دي الطبي
7D MEDICAL CENTER

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ش�دية خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25 

اإعــــــــــالن
حممد  ال�ش������دة/موؤ�ش�شة  ب�ن  االقت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN رزوق للنج�رة واحلدادة امل�شلحة رخ�شة رقم:1097879 
قد تقدموا الين� بطلب

 تعديل اإ�شم جت�ري:
من/موؤ�ش�شة حممد رزوق للنج�رة و احلدادة امل�شلحة 
اإىل/موؤ�ش�شة حممد رزوق للنج�رة واحلدادة امل�شلحة 

MOHD RAZOUK CARPENTRY AND REINFORCED BLACKSMITH EST

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ش�دية خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/تيليتك �شليو�شنز ذ.م.م 

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:1165665 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة الدني� لتمثيل ال�شرك�ت

AL DUNIA REPRESENTATION OF COMPANIES

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة على قيدوم %49
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف جمموعة الري�دة الع�ملية 

ALREYADA INTERNATIONAL GROUP

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف على قيدوم
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�ش�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  واال  االعالن 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/احلزام االخ�شر للتج�رة الع�مة 

CN قد تقدموا الين� بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1093406 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة �شداد �شبيب �شج�ع الدو�شرى %100

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف حمد عبداهلل �ش�مل اجل�برى
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف نعيم م�شطفى �شيبعه

تعديل �شكل ق�نوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جت�ري من/ احلزام االأخ�شر للتج�رة الع�مة ذ.م.م

GREEN BELT GENERAL TRADING L.L.C

 اإىل/احلزام االخ�شر للتج�رة الع�مة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
GREEN BELT GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  واال  االعالن  هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�ش�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�ش�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/عي�دة ات�س ات�س �شي الطبية -  

�شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:2798522 

تعديل مدير/ا�ش�فة حمد هدى بطي
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة ميداليف - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

medlife - Sole Proprietorship LLC

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف عبداهلل علوي عبداهلل حممد اجلنيبي
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف اأي ام ايه الطبية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 

ima medical - Sole Proprietorship LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  واال  االعالن  هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�ش�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�ش�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/مركز القدوة الطبي- �شركة ال�شخ�س 

CN قد تقدموا الين� بطلب الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:1022681 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / �ش�مل �شعيد �شلط�ن اجلراحى النعيمى من م�لك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شرك�ء / �ش�مل �شعيد �شلط�ن اجلراحى النعيمى من 100 % اإىل %51
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة ليلى كنج مراد %49

تعديل �شكل ق�نوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
 تعديل اإ�شم جت�ري من/ مركز القدوة الطبي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AL QUDWAH MEDICAL CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل مركز القدوة الطبي ذ.م.م 
AL QUDWAH MEDICAL CENTRE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ش�دية 
خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/اوبن هوم للعق�رات ذ.م.م 

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:2832576 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 

 اإ�ش�فة حممد �ش�لح �شعيد �ش�مل الع�مرى %51
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 

 اإ�ش�فة حممد غ�لب ر�شوان �شرح�ن %24
تعديل ن�شب ال�شرك�ء 

 حمزه ي��شني عبداملجيد العبدالت من 49% اإىل %25
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع 

 حذف خلف�ن ح�شن عبداهلل ح�شن احلمودي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�ش�دية خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/ع�شقالن لالن�ش�ء والتطوير 

CN  قد تقدموا الين� بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1034719 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة خليل ح�شن خليل حممد عوده  %5

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة حممد ح�شن خليل حممد عوده %5
 HE Holding L.L.C. تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / اإ�ش�فة ات�س اإي الق�ب�شة ذ.م.م

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف ح�شن خليل حممد عوده
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع / حذف حمد هالل �ش�مل حممد الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن  االقت�ش�دية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ش�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/وايد فيلد للخ�شروات والفواكه

CN  قد تقدموا الين� بطلب  رخ�شة رقم:3682571 
تعديل اإ�شم جت�ري من/ وايد فيلد للخ�شروات والفواكه

WIDE FIELD VEGETABLES AND FRUITS
اإىل: وايد فيلد للمواد الغذائية 

WIDE FIELD FOODSTUFF
تعديل ن�ش�ط / اإ�ش�فة بيع االأرز - ب�لتجزئة 4721031

 تعديل ن�ش�ط / اإ�ش�فة بيع اخلبز ومنتج�ت املخ�بز - ب�لتجزئة  4721013
 تعديل ن�ش�ط / اإ�ش�فة بيع ال�شج�ئر والتبغ ومنتج�ته - ب�لتجزئة  4723001

تعديل ن�ش�ط / اإ�ش�فة بيع التوابل و البه�رات - ب�لتجزئة  4721030
 تعديل ن�ش�ط / اإ�ش�فة بيع ال�شمن والزيوت النب�تية - ب�لتجزئة  4721029

 تعديل ن�ش�ط / اإ�ش�فة بيع االأ�شم�ك و االأغذية البحرية املجمدة - ب�لتجزئة  4721007
 تعديل ن�ش�ط / اإ�ش�فة بيع الدواجن املجمدة - ب�لتجزئة  4721011

 تعديل ن�ش�ط / اإ�ش�فة م�شروب�ت ب�ردة و �ش�خنة  5630004
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ش�دية 
خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/خي�ط الفني زاخر 

CN  قد تقدموا الين� بطلب لل�شيدات  رخ�شة رقم:1135116 
تعديل اإ�شم جت�ري من/ خي�ط األفني زاخر لل�شيدات

ALFAIN ZAKHIR LADIES TAILORS

 اإىل /األفني زاخر للخي�طة والتطريز 
ALFAIN ZAKHIR TAILORING&EMRBOIDERY

تعديل ن�ش�ط / اإ�ش�فة تطريز االأقم�شة 1410901
تعديل ن�ش�ط / حذف تف�شيل وخي�طة املالب�س الن�ش�ئية 1410907

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�ش�دية  التنمية 
االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/ بريزم 

CN 2335486:لل�شي�نة الع�مة  رخ�شة رقم
تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�ش�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25 

اإعــــــــــالن
جود  ال�ش������دة/  ب�ن  االقت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وي للنقلي�ت واملق�والت الع�مة 
رخ�شة رقم:CN 2414245 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�ش�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/ الف�شيف�ش�ء 

CN 1173203:للخدم�ت الفنيه رخ�شة رقم
تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�ش�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25 

اإعــــــــــالن
ال�ش������دة/كيو ك�ر لت�شليح  ب�ن  التنمية االقت�ش�دية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الين� بطلب ال�شي�رات رخ�شة رقم:2848676 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة جمعه ح�شن عبداهلل حممد فكري %100
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

حذف دروي�س عثم�ن دروي�س ح�شن احلو�شني
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ش�دية خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/ا�شتوديو الب�شمة- 

CN �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:1028755 
قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
ا�ش�فة را�شد حممد را�شد الكيومي %100

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
حذف مطر حميد معيوف �ش�مل املن�شوري

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ش�دية خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25 

اإعــــــــــالن
للزهور  ال�ش������دة/روف�ن  ب�ن  االقت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:2008821 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة مرمي احمد احمد احمد حممد %100
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

حذف ن��شر جمعه علي م�شعود الظ�هري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ش�دية خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25 

اإعــــــــــالن
العلمي  ال�ش������دة/التقدم  ب�ن  االقت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN للتجهيزات العلمية والطبية رخ�شة رقم:1123596 
قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
ا�ش�فة حممد يو�شف حممد را�شد النقبي %100

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
حذف مب�رك عبداهلل خلف�ن الدوي�س ال�ش�م�شي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ش�دية خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التج�ري:�شركة ال�ش�م للمق�والت الزراعية ذ.م.م
�شلط�ن  �شرور  ورثة  بن�ية  الع�م  ال�ش�رع  الع�م  ال�شركة:ال�ش�رع  عنوان 

الظ�هري
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�ش�دي: 1404570 

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

�ش�مل(  اأحمد  )�شليم�ن  والتدقيق  للمراجعة  ال�ش�دة/الدرة  تعيني   -  2
قرار  على  بن�ء  وذلك  بت�ريخ:2020/8/24  لل�شركة  ق�نوين  كم�شفي 
العدل  ك�تب  لدى  املوثق  الع�دية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

ب�لرقم:2058001245 ت�ريخ التعديل 2020/9/24
امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التج�ري:�شو برمي �شوفت وير �شي�شتم ذ.م.م
 C10-C11 ط�بق 23 رقم املكتب SKY2339 عنوان ال�شركة:�س

جزيرة الرمي �ش�رع جزيرة الرمي الرمي �شم�س 6 القطعة
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�ش�دي: 1527819 

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

2 - تعيني ال�ش�دة/مكتب دلت� لتدقيق احل�ش�ب�ت كم�شفي ق�نوين لل�شركة 
بت�ريخ:2020/9/24 وذلك بن�ء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غري الع�دية املوثق لدى ك�تب العدل ب�لرقم:2005009543 
ت�ريخ التعديل 2020/9/24

امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
املعني خالل مدة 45 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل / امل�لك:

 جمعية القوات امل�شلحة التع�ونية
طلب لت�شجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: AL MAQTAA MALL املقطع مول

ت�ريخ: 2020/09/20 املودعة ب�لرقم: 335894 
بي�ن�ت االأولوية: 

ب��شم: جمعية القوات امل�شلحة التع�ونية
املوطن: مدينة بوابة ابوظبي.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:35
خدم�ت الدع�ية واالعالن وادارة وتوجيه االعم�ل وتفعيل الن�ش�ط املكتبي.

 AL MAQTAA MALL و�شف العالمة: عب�رة عن كلم�ت ب�للغتني العربية واالجنليزية
املقطع مول بحروف التينية.

  اال�شراط�ت: 
وزارة  يف  التج�رية  العالم�ت  الإدارة  مكتوب�  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 

االإقت�ش�د اأو اإر�ش�له ب�لربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  25  �شبتمرب  2020 العدد 13046 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

دبي،  ل�شرطة  الع�مة  القي�دة  وا�شلت 
اإىل  امل����ي����داين  ال����ن����زول  ج���ه���وده���� يف 
ال��ت��وع��ي��ة ب�أهمية  اأج���ل  امل���دار����س م��ن 
االل����ت����زام ب������الإج�����راءات االح���رازي���ة 
بف�يرو�س  االإ����ش����ب���ة  م���ن  ل��ل��وق���ي��ة 
الطلبة  ب��ني  »كوفيد19-«  ك���ورون���� 

والكوادر االإدارية والتدري�شية.
واإدارة  االأمنية  التوعية  اإدارة  وزارت 
العالق�ت املجتمعية يف االإدارة الع�مة 
الإ����ش���ع����د امل��ج��ت��م��ع يف ����ش���رط���ة دب����ي، 
م��در���ش��ة ال�����ش��الم ك��وم��ن��ت��ي يف اإم�����رة 
االإجراءات  حول  �شرح�ً  وقدمت�  دبي، 
االحرازية الواجب اتخ�ذه� للوق�ية 
واأطلعت�  ك�����ورون������،  ف�����ي����رو�����س  م����ن 
ع���ن ك��ث��ب ك��ي��ف��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق اإج������راءات 
وارتداء  والتعقيم  اجل�شدي  التب�عد 

الكم�م�ت.
وق�ل الرائد علي يو�شف يعقوب رئي�س 
التوعية  اإدارة  الثق�يف يف  التنوع  ق�شم 
�شمن  ت�أتي  الزي�رة  هذه  اإن  االأمنية، 

وال�شب�ب«  »ال��ن�����سء  ت��وع��ي��ة  ب��رن���م��ج 
الذي تنفذه اإدارة التوعية االأمنية يف 
اإط�ر جهود �شرطة دبي لتوعية اأفراد 
ب�أهمية  �شرائحه  مبختلف  املجتمع 
للمح�فظة  ال�شحية  التدابري  ات��ب���ع 
ف�يرو�س  اأزم��ة  خالل  �شالمتهم  على 
كورون�، حر�ش� من� على �شالمة اأبن�ئن� 
االن��خ��راط يف  الطلبة ومتكينهم من 

العملية التعليمية دون �شعوب�ت.
من ج�نبه، اأكد املالزم اأول خ�لد �شقر 

احل�ي، اأن �شرطة دبي تكثف جهوده� 
واخل��شة  احل��ك��وم��ي��ة  امل����دار�����س  يف 
واحلد  كورون�  ف�يرو�س  من  للتوعية 
التوعية  خ����الل  م���ن  ان���ت�������ش����ره،  م���ن 
ب���أه��م��ي��ة االإج����������راءات االح����رازي����ة، 
للطلبة  ُمب�شطة  ���ش��روح���ت  وت��ق��دمي 
ك�اللتزام  احل��م���ي��ة  اإج������راءات  ح���ول 
ب����رت���داء ال��ك��م���م���ت وغ�����ش��ل االأي����دي 
على  واحل��ف���ظ  املعقم�ت  وا���ش��ت��خ��دام 

م�ش�فة التب�عد اجل�شدي املطلوبة.

•• الظفرة -الفجر:

ب��ل��دي��ة منطقة  ق��ط���ع���ت  ت��وا���ش��ل 
الظفرة حمالت التوعية ب�الإجراءات 
للحد من  وال��وق���ئ��ي��ة  االح���رازي���ة 
انت�ش�ر فريو�س كورون� على م�شتوى 
حمالت  ���ش��م��ل��ت  امل���ن���ط���ق���ة.  م�����دن 
الع�مة  احل����دائ����ق  زوار  ال��ت��وع��ي��ة 
االحرازية  ب�الإجراءات  وال�شواطئ 
وال��ت��ب���ع��د االج��ت��م���ع��ي واالل���ت���زام 
قبل  وال��ق��ف���زات  الكم�م�ت  ب���رت��داء 
الع�مة  وامل���راف���ق  احل���دائ���ق  دخ����ول 
واأث�����ن������ء ال����وج����ود ب���ه����، واحل���ر����س 
الوق�ئية  ال��ت��داب��ري  ك��ل  ات��خ���ذ  على 
ع��ل��ى �شحة  احل��ف���ظ  ت�شمن  ال��ت��ي 
احلدائق  م��رت���دي  جميع  و���ش��الم��ة 

وال�شواطئ.
وكم� �شملت احلمالت توعية مالك 
ال���ع���زب وامل�������زارع وال��ع���م��ل��ني فيه� 
النظ�فة  ع��ل��ى  امل��ح���ف��ظ��ة  ب�����ش��رورة 
وامل���ظ���ه���ر واالل�����ت�����زام ب������الإج�����راءات 
توعية  اإىل  ب�الإ�ش�فة  االح��رازي��ة، 

التج�رية  امل���ح���الت  يف  ال��ع���م��ل��ني 
رواد  وت����وع����ي����ة  وال���������ش����ي����دل����ي�����ت، 
والع�ملني  ال��ري������ش��ي��ة،  ال�����ش���الت 
ب�أهمية تعقيم جميع االأجهزة  فيه� 
اال�شتخدام،  وب��ع��د  قبل  الري��شية 
ال���������ش�����الت على  م�����رت������دي  وح������ث 
اال�شتمرار يف املح�فظة على التب�عد 
�شحة  ع��ل��ى  للمح�فظة  اجل�����ش��دي 
و�شالمة املجتمع.  وتوعية الع�ملني 
مب����ح����الت احل����الق����ة وال����ع�����م����الت 

مبراكز التجميل الن�ش�ئي والت�أكيد 
على اأهمية نظ�فة االأدوات واالأ�شطح 
وا�شتخدام  امل�����ش��ت��م��ر  وال���ت���ع���ق���ي���م 
رفع  اأج��ل  من  والقف�زات  الكم�م�ت 
ب�ملخ�طر  ال��ت��وع��ي��ة  خ��دم���ت  ج���ودة 

الن�جتة عن املم�ر�ش�ت ال�شلبية. 
البطح�ء  مركز  افتت�ح  مع  وتزامن� 
احل��������������دودي وك����������رة امل�����غ������دري�����ن 
والزائرين للدولة، مت تنفيذ حملة 
توعوية الأ�شح�ب املحالت التج�رية 

الواقعة يف منطقة الغويف�ت واملركز 
القدمي ب�لقرب من املنفذ احلدودي.  
ا����ش���ت���م���رت احل���م���ل���ة مل������دة ي���وم���ني، 
التج�رية  املحالت  اأ�شح�ب  لتوعية 
ب�����الل����ت����زام ب��ت��ط��ب��ي��ق االإج����������راءات 
ال��وق���ئ��ي��ة. ب���الإ���ش���ف��ة اإىل ذل���ك مت 
تنظيم حملة نظ�فة ملواقف �شي�رات 
مركز  مع  ب�لتع�ون  املتنقلة  الطع�م 
)تدوير(  النف�ي�ت  الإدارة  اأبوظبي 
الع�م  املظهر  اإزال��ة م�شوه�ت  بهدف 

ورفع  نظيفة  بيئة  ع��ل��ى  واحل��ف���ظ 
املح�فظة  ب�شرورة  الوعي  م�شتوى 
واملرافق  احل�������ش����ري  امل��ظ��ه��ر  ع��ل��ى 
الع�مة وحم�يته� من اآث�ر املخلف�ت، 
مب� يوفر حي�ة اأف�شل وبيئة �شحية 
البلدية  وت�شتمر  للمجتمع.  �شليمة 
ل�شم�ن  الالزمة  احلمالت  بتنفيذ 
االحرازية  ل���الإج���راءات  االم��ت��ث���ل 
يف مدن منطقة الظفرة للمح�فظة 

على ال�شالمة وال�شحة الع�مة. 

•• اأبوظبي : رم�شان عطا

الع�مة جل���ئ��زة خليفة  االأم���ن��ة  اأك���دت 
اأه��م��ي��ة دور االأ����ش���رة  ال���رب���وي���ة ع��ل��ى 
املعتزة  الطالبية  ال�شخ�شية  ب��ن���ء  يف 
ومنجزاته،  احل�ش�ري  واإرثه�  بوطنه� 
اأن دولة االإم���رات العربية  م�شرية اإىل 
بن�ء  يف  فريداً  منوذج�ً  قدمت  املتحدة 
واملتطلعة  وامل��ث��ق��ف��ة  ال��واع��ي��ة  االأ����ش���رة 
ومتكينهم  اأف��راده���  نه�شة  اإىل  دائ��م���ً 
من التميز والري�دة .  واأكدت اجل�ئزة 
االأ�����ش����رة  ط���رح���ه���� جل�����ئ����زة  اأن  ع���ل���ى 
توجيه�ت  يرجم  املتميزة  االإم���رات��ي��ة 
ال�شوء  ت�شليط  يف  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي���دة 
على اإبداع�ت االأ�شر االإم�راتية املتميزة 
التي قدمت اإبداع�ت رائدة على �شعيد 
واالجتم�عي  التعليمي  التميز  حتقيق 

واملهني ملختلف اأفراده�. 

حيث تكرم اجل�ئزة كل ع�م يف دوراته� 
املختلفة عدداً من هذه االأ�شر ب�عتب�ره� 
من�ذج م�شيئة يف م�شرية التعليم على 

امل�شتوى املحلي . 
الذي  املفتوح  اللق�ء  خ��الل  ذل��ك  ج���ء 
نظمته االأم�نة الع�مة للج�ئزة بعنوان 
عن  التميز  �شفرة  االإم���رات��ي��ة  االأ���ش��رة 
بعد واأدارته� الدكتورة جميلة خ�جني 
للج�ئزة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و 
اأح��م��د م�شبح  ك��ال م��ن  وحت���دث فيه� 
خلف�ن  ف��ه��د  واأ����ش���رة  ال��ن��ي���دي،  خليفة 
احل�����ش���ين ع���ن جت��رب��ة اأ���ش��رت��ي��ه��م��� يف 
العفيفي  اأم��ل  وق���ل��ت  التميز.  حتقيق 
الربوية  الع�م جل�ئزة خليفة  االأم��ني 
تعزيز  ودوره��� يف  ر�ش�لة اجل�ئزة  اإن   :
التعليمي  امل���ي���دان  م���ن  ال��ت��م��ي��ز مي��ت��د 
مب��دار���ش��ه وم��ن�����ش���أت��ه االأك���دمي��ي��ة اإىل 
املجتمع  ل��ب��ن��ة  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي  االأ�����ش����رة 

نه�شة  حتقيق  يف  االأ�ش��شية  وركيزته 
تعليمية متميزة، ومن هن� ج�ء اهتم�م 
االأ�شر  على  ال�شوء  بت�شليط  اجل���ئ��زة 
وهي  جمتمعن�  يف  املتميزة  االإم���رات��ي��ة 
كثرية وممتددة يف ربوع الوطن وتقدم 

اإ�شه�م�ت رائ��دة يف متكني االأف��راد من 
يف  ال���ري����دة  امل��ت��م��ي��ز وحت��ق��ي��ق  التعليم 
وهذه  العلمية،  التخ�ش�ش�ت  خمتلف 
االأ����ش���ر مب���� ل��ه��� م���ن جت�����رب متميزة 
واإب����������داع ت��ع��ل��ي��م��ي وجم���ت���م���ع���ي متثل 
ج�شراً من ج�شور التميز التي حتر�س 

اجل�ئزة على تر�شيخه� يف املجتمع .
الدكتورة  اأ����ش����رت  ال���ن���دوة  ب��داي��ة  ويف 
القي�دة  توليه  م���  اإىل  خ�جني  جميلة 
لالأ�شرة  واإهتم�م  رع�ية  من  الر�شيدة 
را�شخة  اأ�ش�س  على  وبن�ئه�  االإم�راتية 
املجتمع  يف  بدوره�  القي�م  من  متكنه� 
.  واأو�شحت اأن هذه الندوة تفتح نوافد 
االأ�شر  خمتلف  اأم����م  والتميز  االإب����داع 
التج�رب  هذه  مثل  لتب�دل  االإم�راتية 

والتعرف على اآلي�ت التميز املن�شود. 
املتميزة  اال����ش���رة  ف��ئ��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
على  امل�ش�فة  القيمة  ذات  الفئ�ت  من 

م�شتوى بن�ء منظومة التميز امل�شتدام 
يف ه���ذا ال��وط��ن ال��غ���يل ال��ت��ي حتر�س 
ب�شكل  ال��رب��وي��ة  خليفة  ج���ئ��زة  عليه� 
ومنطلق  م��رت��ك��ز  م���ن  وذل�����ك  ك���ب���ري، 
االجتم�عية   املوؤ�ش�شة  ه��ي  االأ���ش��رة  اأن 
االأ�ش��شية التي تعمل على تن�شئة الفرد، 
وت�شكيله، فلقد خل�شت نت�ئج الدار�ش�ت 
التخ�ش�شية، املختلفة على اأهمية واأثر 
الربية الكبري والعميق يف االأ�شرة، يف 
و�شلوكي�ته،  الطفل،  �شخ�شية  ت�شكيل 
و�شحية  �شليمة  ع���الق����ت  وج����ود  م���ع 
االأوالد،  وبني  وبينهم�  الوالدين،  بني 
وبني االأوالد بع�شهم البع�س، عالق�ت 
واالح���رام  والثقة  احل��ب  على  ترتكز 
امل���ت���ب����دل ب���ني ج��م��ي��ع اأف������راد االأ����ش���رة، 
وم�شتقبل  ل����ق����درات  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م���ع 
التميز  يكون  هن�  كبري،  بوعي  االأب��ن���ء 
التميز هو منط  ويكون  االإجن����زات  يف 

احلي�ة ال�ش�ئد يف ه��ذه االأ���ش��رة.  ومن 
الني�دي  م�شبح  اأح��م��د  ت��ط��رق  ج�نبه 
ب�جل�ئزة  ال��ف���ئ��زة  اأ���ش��رت��ه  اإىل جت��رب��ة 
اأعمل م�شوؤول  يف دورة �ش�بقة، ق�ئاًل : 
الربية  ب��وزارة  التعليم  ج��ودة  تطوير 
وال��ت��ع��ل��ي��م ، وت�����ش��رف��ت ب���مل�����ش���رك��ة يف 
الت�بعة جل�ئزة   « التميز  »�شفرة  ور�شة 
بع�ش�ً  ن�شر  بهدف   ، الربوية  خليفة 
والربوية  االأ���ش��ري��ة  امل��م���ر���ش���ت  م��ن 
االرتق�ء  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ب��دور االأ���ش��رة االإم���رات��ي��ة ، التي يعول 
عليه� وطنن� الغ�يل يف ا�شتدامة الت�ألق 
والتفوق ، حيث اإين اأتخذ يف تع�ملي مع 
اأ�شرتي م�ش�ر الربية ال�ش�ملة ، والتي 
الربوية  اجل���وان���ب  مب��خ��ت��ل��ف  ت��ع��ن��ى 
واملجتمعية  واالأ�����ش����ري����ة  وال�����ش��ح��ي��ة 
عموم�ً ، يف نهج يت�شم ب�لت�ش�ور وو�شع 
اخل��ط��ط امل���رن���ة وم��ن���ق�����ش��ة االأه�����داف 

واأ�شري�ً  درا�شي�ً  حتقيقه�  على  والعمل 
واجتم�عي�ً ، واأوازن بني عملي واأ�شرتي 
من خالل التخطيط اجليد وا�شتثم�ر 
الربوية  اخل���ربات  وا�شتثم�ر  ال��وق��ت 
ك��ذل��ك، وه��ذا م��� اأه���دف لتعزيزه عند 
هدفه�   ، دائمة  حي�تية  كقيمة  اأبن�ئي 
االأ�ش��شي هو خدمة هذا الوطن املعط�ء 
.  كم� حتدثت اأ�شرة فهد احل�ش�ين عن 
جتربة اأ�شرتهم املتميزة الف�ئزة يف دورة 
�ش�بقة ب�جل�ئزة ق�ئلني اإىل اأنن� ك�أ�شرة 
ن��ح��ر���س دائ���م����ً ع��ل��ى اإن�����ش���ء ج��ي��ل واع 
يحر�س على تطوير امله�رات والقدرات 
املواهب  من  الكثري  لدين�  جتعل  التي 
واالإب����داع�����ت، ك��م��� اأن��ن��� ح��ر���ش��ن��� على 
النهج  على  وتربيتهم  االأب��ن���ء  تن�شئة 
االإ�شالمي والتحلي ب�الأخالق احل�شنة، 
الوالدين  م���ن  ت��ت��ك��ون  اأ����ش���رة  ف��ن��ح��ن 
 7 و�شوق  �شنوات   10 )هي�م  اأبن�ء  و4 

���ش��ن��وات و خلف�ن   6 ���ش��ن��وات وع���ئ�����ش��ة 
�شنهم  �شغر  م��ن  وب���ل��رغ��م   ،) �شنت�ن 
الكثري  ح��ق��ق��وا  احل��م��د  وهلل  اأن��ه��م  اإال 
ال�شعيد  وال��ف��وز على  االإجن������زات  م��ن 
الهواي�ت  والأن  اأي�ش�ً،  وال��دويل  املحلي 
على  حر�شن�  لذلك  التميز  بداية  هي 
تنمية هواي�تهم وتفريغ ط�ق�تهم مب� 
ال��ع��دي��د من  ه��و مفيد واإ���ش��راك��ه��م يف 
امل�ش�رك�ت املجتمعية والتطوعية ،«فال 
ق�مو�س  يف  م�����ش��ت��ح��ي��ل  ل��ك��ل��م��ة  وج�����ود 
الطموح والتميز« .  ويف خت�م اللق�ء دار 
حوار بني املتحدثني وجمهور احل�شور 
اآلي�ت التميز  عرب االت�ش�ل املرئي عن 
املفهوم  ه��ذا  وكيفية غر�س  االأ���ش��رة  يف 
ل���دى خم��ت��ل��ف االأ����ش���ر االإم����رات���ي���ة بل 
ال�شعيد  على  التميز  ثق�فة  وت�شجيع 
االأ�شري مب� يقود يف النه�ية اإىل التميز 

املجتمعي ال�ش�مل . 

•• دبي-وام:

كلية  �شمن   - ال�شحية  وال��ع��ل��وم  للطب  را���ش��د  ب��ن  حممد  ج�معة  اأط��ل��ق��ت 
التمري�س والقب�لة - برن�جمني مل�ش�رات امل�ج�شتري يف علوم متري�س القلب 
واالأوعية الدموية وعلوم متري�س االأطف�ل املعتمدة من قبل وزارة الربية 

والتعليم.
اأن ت�شبح  امل�ش�عي احلثيثة للج�معة يف  اإط�ر  اإطالق الربن�جمني يف  وي�أتي 
وال�ش�مل  املبتكر  ال�شحي  والتعليم  االأب��ح���ث  يف  متخ�ش�ش�  ع�ملي�  حم��ورا 
اأطلقته� اجل�معة  التي  امل�ج�شتري  برامج  ت�شتهدف  االإن�ش�نية حيث  خلدمة 

دعم وتعزيز مم�ر�شة التمري�س ب�لدولة واملنطقة.
وحتقيق� لهذه الروؤية عقدت اجل�معة - متمثلة يف كلية التمري�س والقب�لة 
اأيرلندا  يف  الربيط�نية  بلف��شت«  »كوينز  مع ج�معة  ا�شراتيجية  �شراكة   -
ال�شم�لية بهدف متكني طلبة اجل�معة من االنخراط يف تدريب �شريري ملدة 
12 اأ�شبوع� يف موؤ�ش�شة »بلف��شت« للرع�ية ال�شحية واالجتم�عية وتدريبهم 
التمري�س  على تقدمي رع�ية ع�لية اجلودة وتطوير مه�راتهم يف جم�الت 

برن�مج  م��ن  وذل��ك كجزء  �شريري حم��ددة  ت��دري��ب  م��راك��ز  ويف  املتخ�ش�شة 
امل�ج�شتري الك�مل الذي ميتد ملدة ع�م واحد عرب م�ش�ر الدوام الك�مل اأو ملدة 

ع�مني من الدرا�شة بدوام جزئي.
�شمية  الدكتورة  ال�شحية  والعلوم  للطب  را�شد  بن  حممد  ج�معة  وعينت 
كعميد  املجتمع  ووق���ي��ة  ال�شحة  وزارة  يف  التمري�س  اإدارة  مدير  البلو�شي 
هذا  ي�أتي  حيث  والقب�لة  التمري�س  كلية  يف  االأك�دميية  لل�شراك�ت  م�ش�رك 
التعيني الفخري تقديرا مل�ش�همة الدكتورة البلو�شي ودعمه� املتميز وامل�شتمر 
لتعليم مهنة التمري�س. وبهذه املن��شبة ق�ل الدكتور علوي ال�شيخ علي ن�ئب 
مدير ج�معة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�شحية لل�شوؤون االأك�دميية 
عميد كلية الطب: »ي�شرفن� اأن تن�شم اإلين� الدكتورة �شمية البلو�شي كعميد 
الف�علة  مل�ش�ركته�  ونتطلع   .. االإم���رات��ي���ت  للممر�ش�ت  ق��دوة  فهي  م�ش�رك 

ملهنة  االإيج�بية  ال�شورة  وتعزيز  ور�ش�لته�  اجل�معة  ب���أه��داف  النهو�س  يف 
التمري�س يف الدولة«. من ج�نبه ذكر الدكتور كيفني جورملي عميد كلية 
اأن  التمري�س والقب�لة يف ج�معة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�شحية 
رع�ية طبية  لتوفري  الداعمة  الرئي�شية  العوامل  تعد من  التمري�س  مهنة 
اأجل  من  املحلية  الكف�ءات  مه�رات  و�شقل  تطوير  اأهمية  ..م��وؤك��دا  متميزة 

متكني م�شتقبل القط�ع ال�شحي ككل.
اإىل �شعي اجل�معة لتقدمي برامج جديدة ورائ��دة ب�إ�شراف نخبة من  ولفت 
اخلرباء االإقليميني والع�مليني يف هذا املج�ل من اأجل توفري اأحدث املم�ر�ش�ت 
خربات  �شتعزز  التي  املبتكرة  التعليمية  واالأ�ش�ليب  املعرفة  م�ش�در  واأه���م 

الطلبة وجتربتهم التعليمية ومتكنهم من ري�دة هذا املج�ل يف امل�شتقبل.
املواطن�ت  الط�لب�ت  ن�شبة  بلغت  حيث  ملحوظ�  اإقب�ال  الربن�جم�ن  و�شهد 

اأكر من 70 ب�مل�ئة من طالب الدفعة االأوىل ..كم� ح�شلت جميع الط�لب�ت 
امللتحق�ت ب�لربن�جمني على منح درا�شية من عدة جه�ت منه� وزارة ال�شحة 
ووق�ية املجتمع و�شركة اأبوظبي للخدم�ت ال�شحية »�شحة« وم�شت�شفى »دانة 
االإم�رات« للن�ش�ء واالأطف�ل وموؤ�ش�شة عي�شى �ش�لح القرق اخلريية. وق�لت 
االأطف�ل:  متري�س  يف  العلوم  م�ج�شتري  برن�مج  يف  ط�لبة  امل���زم��ي،  �شيخة 
اإ����ش���راك املر�شى  اأرى ف��وائ��د  اأن  اأح���ب  »اخ����رت مت��ري�����س االأط���ف����ل الأن��ن��ي 
الرع�ية  ت��ق��دمي  م��ن  اأمت��ك��ن  واأن  ال�شحية  ال��رع���ي��ة  عملية  يف  وع�ئالتهم 
ال�شحية املطلوبة للمر�شى من خالل املعرفة امل�شتندة على االأدلة ..واأتطلع 
متري�س  يف  قيمة  خ��ربة  �ش�أكت�شب  حيث  »يلف��شت«  يف  ت��دري��ب��ي  ف��رة  اإىل 

االأطف�ل يف بيئة واقعية«.
العلوم  الط�لبة يف برن�مج م�ج�شتري  الطنيجي،  اأو�شحت مرية  من جهته� 
يف متري�س القلب واالأوعية الدموية اأن تطوير مه�راته� العملية والنقدية 

ب�إ�شراف خرباء ع�مليني ك�ن الدافع االأكرب وراء التح�قه� ب�لربن�مج.
را�شد  بن  الق�دم يف ج�معة حممد  االأك���دمي��ي  للع�م  التقدمي  ب���ب  اأن  يذكر 

للطب والعلوم ال�شحية �شيفتح يف 15 اأكتوبر املقبل.

جامعة حممد بن را�صد للطب تطلق برناجمني للماج�صتري يف كلية التمري�ص والقبالة

�صرطة دبي توا�صل جهودها التوعوية 
باالإجراءات االحرتازية لطلبة املدار�ص

توا�صل حمالت التوعية باالإجراءات 
االحرتازية مبنطقة الظفرة 

لعتبارها مناذج م�سيئة يف م�سرية التعليم

»خليفة الرتبوية« تنظم لقاء مفتوحًا بعنوان االأ�صرة االإماراتية �صفرة التميز

•• اأبوظبي-وام:

���ش���رك��ت ���ش��ع���دة ن���ع��م��ة ع��ب��د اهلل 
لرئي�س  ال��ث���ين  الن�ئب  ال�شره�ن 

امل����ج����ل���������س ال�����وط�����ن�����ي االحت����������دي 
ورئي�شة جلنة ال�شوؤون االجتم�عية 
وال����رب����وي����ة وال���ث���ق����ف���ي���ة وامل�������راأة 
وال�شب�ب يف الربمل�ن العربي، اأم�س 
االفرا�شي  االج��ت��م���ع  يف  االأول 
العربي  ال����ربمل�����ن  ب���ني  امل�������ش���رك 
العرب  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزراء  وم���ع����يل 
الدول  جل�معة  ال��ع���م��ة  واالأم����ن���ة 
وثيقة  م�شروع  ل��درا���ش��ة  العربية، 
العربي  الع�مل  يف  التعليم  تطوير 
العربي،  ال����ربمل�����ن  اأع����ده�����  ال���ت���ي 
التي  الوثيقة  اعتم�د  خالله  ومت 
العربية  القمة  اإىل  رفعه�  �شيتم 

الإقراره�.
اجتم�ع  يف  �شع�دته�  ���ش���رك��ت  ك��م��� 
هيئة مكتب الربمل�ن العربي الذي 

امل��رئ��ي يف  االت�����ش���ل  بتقنية  ع��ق��د 
ال��ق���ه��رة خ���الل ال��ف��رة م��ن 21 
ون�ق�س  اجل�����ري  �شبتمرب   23  -
اأهمه�  امل��و���ش��وع���ت  م��ن  جمموعة 
الق�دمة  اجلل�شة  لعقد  ال��رت��ي��ب 
ل����ل����ربمل�����ن ال����ع����رب����ي، ب����الإ����ش����ف���ة 
امل��و���ش��وع���ت االإداري�����ة  ب��ع�����س  اإىل 

وامل�لية.
التعليم  تطوير  وثيقة  وتت�شمن 
يف ال��ع���مل ال��ع��رب��ي - ال��ت��ي تهدف 
العلمي  البحث  مك�نة  تعزيز  اإىل 
املعرفة  جمتمع  تطورات  ومواكبة 
وتكنولوجي�  االت�������ش����الت  وث�����ورة 
اآلي�ت ت�شريعية ميكن  املعلوم�ت - 
به�  ت�شر�شد  اأن  العربية  ل��ل��دول 
ت�شريع�ته�  حتديث  اأو  اإع��داد  عند 

الوطنية ذات ال�شلة، وت�شم ثالثة 
التع�ريف  ح����ول  االأول  ف�����ش��ول، 
يت�شمن  فيم�  ال��ع���م��ة،  واالأح���ك����م 
ال���ف�������ش���ل ال����ث�����ين ن���ظ���م م���راح���ل 
حني  يف  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة،  ال���ع���م���ل���ي���ة 
جم�الت  الث�لث  الف�شل  يت�شمن 
ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 

الع�مل العربي.
ال�شره�ن  ن���ع��م��ة  ���ش��ع���دة  وق����ل���ت 
االجتم�عية  ال�������ش���وؤون  جل��ن��ة  اإن 
وال����رب����وي����ة وال���ث���ق����ف���ي���ة وامل�������راأة 
العربي  ال�����ربمل������ن  يف  وال�������ش���ب����ب 
تطوير  وث��ي��ق��ة  خ���الل  م��ن  ت�شعى 
ال��ع��رب��ي اإىل  ال���ع����مل  ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
هدف �ش�م، ي�ش�هم يف نه�شة االأمة 
العربية وا�شتع�دة مك�نته� امل�أمولة 

خالل  من  االأمم،  بني  وامل�شتحقة 
التعليم  ب��ي��ئ��ة  وحت���دي���ث  ت��ط��وي��ر 
واآلي�ت واأدوات وو�ش�ئل التعليم يف 
الع�مل العربي، ومع�جلة م� يواجه 

من م�ش�كل وحتدي�ت.
واأكدت �شع�دته� - يف مداخلة خالل 
ال���ذي تراأ�شه  امل�����ش��رك  االج��ت��م���ع 
م��ع���يل ال��دك��ت��ور ح��م��د ب��ن حممد 
اململكة  التعليم يف  وزير  ال�شيخ  اآل 
تطوير  اأن   - ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اأول��وي���ت جلنة  التعليم يف مقدمة 
والربوية  االجتم�عية  ال�����ش��وؤون 
وال��ث��ق���ف��ي��ة وامل�������راأة وال�����ش��ب���ب يف 
ب�أهمية  الإمي�نن�  العربي،  الربمل�ن 
التعليم يف �شن�عة غد اأف�شل يعيد 
يف  امل��ق��در  ودوره  قيمته  املعلم  اإىل 

ب��ن���ء االأج���ي����ل، وم��ن ه��ذا املنطلق 
و�شعن� خطة عمل لتن�ول املو�شوع، 
ح��ي��ث ان��ت��ه��ت ال��ل��ج��ن��ة اإىل اإع����داد 
لتطوير  ج���م��ع��ة  ع��رب��ي��ة  وث��ي��ق��ة 

التعليم يف الع�مل العربي.
ت�شكل  الوثيقة  اإن  �شع�دته�  وق�لت 
اإط�راً ت�شريعي�ً عربي�ً مرجعي�ً مب� 
للدول  ميكن  مب�دئ  من  ت�شمنته 
العربية اأن ت�شتند اإليه� عند اإعداد 
الوطنية  ت�شريع�ته�  حت��دي��ث  اأو 
العلمي  والبحث  ب�لتعليم  املتعلقة 

والق�ش�ء على االأمية.
من ج�نبه ق�ل الدكتور م�شعل بن 
لمي رئي�س الربمل�ن العربي  فهم ال�شُّ
اأع����د هذه  ال��ع��رب��ي  ال���ربمل����ن  اإن   ،
الوثيقة اإدراك�ً منه ب�أن التعليم هو 

الدول  يف  والنه�شة  التقدم  اأ�ش��س 
وامل��ج��ت��م��ع���ت ال��ع��رب��ي��ة، وه���و اأحد 
االأمن  ل�شي�نة  االأ�ش��شية  الرك�ئز 
القومي العربي، مو�شح� اأن هدف 
ال��ربمل���ن ال��ع��رب��ي م��ن اإع����داد هذه 
تعليمي  نظ�م  اإق�مة  هو  الوثيقة، 
ع���رب���ي ع�����يل اجل������ودة م���ن خالل 
الب�شري  ال��ع��ن�����ش��ر  يف  اال���ش��ت��ث��م���ر 
الق�در  ال��ط���ل��ب  �شخ�شية  ل��ب��ن���ء 
وحل  الَبّن�ء  النقدي  التفكري  على 
املن�هج  تطوير  وكذلك  امل�شكالت، 
ال��درا���ش��ي��ة وط����رق ال��ت��دري�����س مب� 
�شوق  احتي�ج�ت ومتطلب�ت  يالئم 
ف�شاًل  العربية،  ال���دول  يف  العمل 
العلمي  البحث  مك�نة  تعزيز  ع��ن 
يف الع�مل العربي وحت�شني القدرة 

التعليمية  للموؤ�ش�ش�ت  التن�ف�شية 
العربية.

خ�ش�شت  الوثيقة  اأن  على  و���ش��دد 
ُبعد  عن  للتعليم  م�شتقاًل  حم��وراً 
امل��ه��م��ة لتقدمي  ك����أح���د اخل���ي����رات 

التعليم يف الدول العربية.

• اأمل العفيفي : جمتمع الإمارات يزخر بالأ�سر املتميزة ور�سالة اجلائزة ت�سليط ال�سوء على منجزاتها 
وعلميًا وجمتمعيًا  �سلوكيًا  ومنظومته  الأفراد  متيز  ركيزة  الأ�سرة   : خاجني  • جميلة 
التعليم والتنمية امل�ستدامة  يف  الأ�سرة  متيز  �سر  ال�ساملة  الرتبية   : النيادي  • اأحمد 

الأبناء طريق التميز الأ�سري  لدى  وتنميتها  الهوايات  اكت�ساف   : احل�ساين  فهد  • اأ�سرة 

ناعمة ال�صرهان: »وثيقة تطوير التعليم« ت�صاهم يف نه�صة االأمة العربية وا�صتعادة مكانتها بني االأمم

فقد املدعو  / زي�ش�ن احمد 
ب�ك�شت�ن     ، اح��م��د  ال��ي������س 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )1171731PP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش����ل 

0561657578

فقدان جواز �صفر
ف�طمه   / امل�����دع�����و   ف���ق���د 
اثيوبي�     ، ع���ل���ى  ك��������ش����ي���ى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP1345497( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش����ل 

0507738272

فقدان جواز �صفر
ادوي���������ن   / امل��������دع��������و   ف�����ق�����د 
دزيفنيى  ف����ون����دزي����ك�����ف�����ه 
اجلن�شية  ال�����ك������م�����ريون     ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
يجده  م��ن   )1034562(
رقم   بتليفون  االت�ش�ل  عليه 

 0525643600

فقدان جواز �صفر
بريتوك�ن   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اثيوبي�     ، ا�شيمو  تيكيتيل 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP5540195( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش����ل 

0507738272

فقدان جواز �صفر
�ش�جويرا   / امل���دع���و   ف��ق��د 
ال����ف����ل����ب����ني     ، م�����ن�����������ش�����وجن 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )A3736783P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش����ل 

0544777111

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د امل���دع���و/ م��ي��ك��� ب�شري 
اجلن�شية  اثيوبي�    ، ب��رات��و 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )E P 4 4 5 3 5 1 4 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش����ل 

0507738272

فقدان جواز �صفر

�ش�جنيت�  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
راج��ورام ، الهند  اجلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )4 7 6 5 6 6 5 M (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش����ل 

0506625469

فقدان جواز �صفر

اإعالن فقدان اأ�شهم 
فقدت ال�شيخة/ مهره �شيف بن حممد اآل نهي�ن ، �شه�دة 
اأ�شهم �ش�درة عن �شركة دبي لالإ�شتثم�ر )�س م ع( لل�شه�دة 

رقم )5995( وحتمل عدد )6220( �شهم�. 
يرجى ممن يعر عليه� االإت�ش�ل على ه�تف )-050

املب��شر  الرقم  على  ب�ل�شركة  االإت�ش�ل  اأو   )5249060
 .)04-8122305(
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عربي ودويل

 �صاركوزي يخ�صر 
معركة لتجنب حماكمته 

•• باري�س-اأ ف ب

رف�����ش��ت حم��ك��م��ة اال���ش��ت��ئ��ن���ف يف 
ب���ري�����س غ���ل��ب��ي��ة ال�����ش��ك���وى التي 
الفرن�شي  ال���رئ���ي�������س  ب���ه����  ت���ق���دم 
االأ�شبق نيكوال �ش�ركوزي ومقربون 
وجود  ح��ول  ب�لتحقيق  طعن�  منه 
ب��ح�����ش��ول مت���وي���ل ليبي  ���ش��ب��ه���ت 
الرئ��شية  االن��ت��خ���ب��ي��ة  حل��م��ل��ت��ه 
ذكرت  م���  ع��ل��ى   ،2007 ال��ع���م  يف 

م�ش�در متعددة.
وك�����ن ����ش����رك���وزي وم��ق��رب��ون عدة 
منه الواردة اأ�شم�وؤهم يف التحقيق، 
اال�شتئن�ف  حم��ك��م��ة  اإىل  جل�����وؤوا 
التحقيق  م�شروعية  اأك����دت  ال��ت��ي 
الذي بو�شر قبل ثم�ين �شنوات يف 

هذا امللف املت�شعب جدا.
ومي�����ك�����ن ل����ف����ري����ق ال�������دف��������ع عن 
الطعن  وامل��ق��رب��ني منه  ���ش���رك��وزي 

ب�لقرار اأم�م حمكمة التمييز.
واكتفت املحكمة فقط ب�إلغ�ء مربر 
واحد لتوجيه تهمة انته�ك ق�نون 

االنتخ�ب�ت اإىل نيكوال �ش�ركوزي.
ال�ش�بق  ال��رئ��ي�����س  ا�شتئن�ف  وك����ن 
اإج���رائ���ي���ة ولي�س  م�����ش���ئ��ل  ي�����ش��م��ل 

اأ�ش��س االته�م�ت.

اإغالق �صامل يف اإ�صرائيل عقب ت�صجيل 11 األف اإ�صابة ب� »كورونا« يف اأقل من 48 �صاعة

اجتماع عّمان يدعو اإىل مفاو�صات مبا�صرة »جادة« 

ترامب يرف�ص التعهد بنقل �صلمي لل�صلطة 

•• عمان-اأ ف ب

خ�رجية  وزراء  ���ش��م  اج��ت��م���ع  ح�����س 
واأمل����ن���ي����  وف���رن�������ش����  وم�������ش���ر  االأردن 
لل�شالم  االأوروب�������ي  االحت������د  ومم��ث��ل 
على  والفل�شطينيني  اإ�شرائيل  اأم�س 
عرب  ال�شالم  لعملية  االأمل”  “اإع�دة 

مف�و�ش�ت مب��شرة “ج�دة«.
خت�م  يف  ب����ي�����ن  يف  ال�����������وزراء  واأك��������د 
اجتم�عهم يف عّم�ن اأن “اإنه�ء اجلمود 
اآف�ق  يف م��ف���و���ش���ت ال�����ش��الم واإي���ج����د 
�شي��شية، واإع�دة االأمل عرب مف�و�ش�ت 

ج�دة يجب ان يكونوا اأولوية«.
والفل�شطينيني  اإ���ش��رائ��ي��ل  وح�����ش��وا 
ج����دة  م��ف���و���ش���ت  “ا�شتئن�ف  ع��ل��ى 
الدويل  الق�نون  اأ�ش��س  على  وف�علة 
حتت  او   ... عليه�  املتفق  واملرجعي�ت 
ذلك  يف  مب����  امل��ت��ح��دة،  االأمم  م��ظ��ل��ة 

الرب�عية الدولية«.
“االلتزام  اإىل  ال��ط��رف��ني  دع����وا  ك��م��� 
حم�دثة  وب��دء  ال�ش�بقة  ب�التف�قي�ت 

ج�دة على اأ�ش��شه�«.
ب��ني اجل�نبني  ال�����ش��الم  وم��ف���و���ش���ت 
متوقفة  والفل�شطيني  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
رف�س  وق�������د   .2014 ع��������م  م����ن����ذ 
االإدارة  م�����ب������درات  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون 
واتهموه�  ال���ش��ت��ئ��ن���ف��ه���  االأم���ريك���ي���ة 
بعد  خ�شو�ش�  الإ���ش��رائ��ي��ل  ب���الن��ح��ي���ز 

اأ����ش��������س حتقيق  ح���ل ال���دول���ت���ني ه���و 
ال�شالم ال�ش�مل«.

ج�ن  الفرن�شي  اخل�رجية  وزير  وق�ل 
ل��ودري���ن خ��الل موؤمتر �شح�يف  اي��ف 
عقب االجتم�ع اإن “على اال�شرائيليني 
املف�و�ش�ت  ا�شتئن�ف  والفل�شطينيني 

وب�شرعة«.

القد�س  االأم��ريك��ي��ة  االإدارة  اع��ت��ب���ر 
ع��شمة للدولة العربية.

واأك������د ال��������وزراء ع��ل��ى �����ش����رورة وقف 
اأرا�شي  اال�شرائيلي و�شم  اال�شتيط�ن 

فل�شطينية “ب�شكل ك�مل«.
واأع�دوا الت�أكيد على اأن “حل ال�شراع 
اأ�ش��س  على  الفل�شطيني-االإ�شرائيلي 

امل�شتقبل  ال�شروري يف  “من  واأ�ش�ف 
من  نتمكن  حتى  الثقة  بن�ء  القريب 
اإع������دة اإط����الق امل��ف���و���ش���ت ف��ه��ي من 

م�شلحة الطرفني«.
�شرورية  ال�ش�بقة  االتف�ق�ت  واعترب 
التع�ون  اإط����الق  الإع������دة  ك”اإط�ر” 
“تنفيذ  اإىل  ودع�هم�  الطرفني،  بني 

وتطبيقه�  ال�����ش��روري��ة  االل���ت���زام����ت 
ب�شرعة«.

اخل�رجية  وزي������ر  ق������ل  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
“جميعن�  ال�����ش��ف��دي  اأمي����ن  االأردين 
قلقون من ح�ل االن�شداد ال�شي��شي يف 
االإ�شرائيلية،  الفل�شطينية  املف�و�ش�ت 
ب��د م��ن حتقيق تقدم  اأن���ه ال  ون����درك 

نحو ال�شالم ال�ش�مل والع�دل«.
“اللحظة حرجة و�شعبة  اأن  واأ�ش�ف 
اأن  وعلين�  ي��ت��وق��ف  ان  ل��ك��ن ال مي��ك��ن 

ن�شتمر بجهودن�«.
ومن ج�نبه، ق�ل وزير خ�رجية م�شر 
�ش�مح �شكري “نح�ول ايج�د الو�ش�ئل 
لدفع عملية ال�شالم وتقريب وجه�ت 
النظر وفتح قنوات ات�ش�ل بني طريف 
الفل�شطينيون  وي��ط���ل��ب  ال�����ش��راع«. 
ب����إق����م���ة دول���ت���ه���م امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة على 
اأن  على   ،1967 ع���م  ح���دود  اأ���ش������س 
له�.  ع��شمة  ال�شرقية  القد�س  تكون 
األف   760 نحو  بعودة  يط�لبون  كم� 
من  ن���زح���وا  اأو  ه����ج���روا  فل�شطيني 
التي   1948 ع�م  منذ حرب  دي�رهم 

مهدت لقي�م دولة اإ�شرائيل.
“زوال  اأن  ب��شتمرار  االأردن  وي��وؤك��د 
لالرا�شي  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  االحتالل” 
هو  الدولتني  حل  وف��ق  الفل�شطينية 
يف  ال�شالم  لتحقيق  الوحيد  الطريق 

املنطقة.

اأحد اأكرب م�صت�صاري ترامب الع�صكريني يعلن تاأييد بايدن االحتاد االأوروبي يرف�ص االعرتاف بلوكا�صنكو رئي�صا لبيالرو�ص 
•• وا�شنطن-رويرتز

االأمريكي  الرئي�س  م�شت�ش�ري  اأك��رب  اأح��د  يوم�  ك���ن  بعدم� 
دون�لد ترامب الع�شكريني، ان�شم اجلرنال املتق�عد بول �شيلف� 
“البنت�جون”  ال��دف���ع  وزارة  ق���دة  من  كبرية  جمموعة  اإىل 
ال�ش�بقني يف اإعالنهم ت�أييد املر�شح الدميقراطي جو ب�يدن 
الرئ��شية،  الث�ين  ت�شرين  نوفمرب  من  الث�لث  انتخ�ب�ت  يف 
وذلك وفق� خلط�ب اطلعت عليه رويرز. ويظهر ا�شم �شيلف�، 
امل�شركة  االأمريكية  االأرك����ن  هيئة  رئي�س  ن�ئب  ك���ن  ال��ذي 
حتى يوليو متوز 2019، على ق�ئمة ت�شم 489 من خرباء 
ب�لبيت  وم�شوؤولون  ع�شكريون  ق���دة  بينهم  القومي،  االأم��ن 
االأبي�س و�شفراء �ش�بقون، وقعوا على خط�ب ي�شدر يعلنون 

فيه اأن ترامب “لي�س ندا للم�شوؤولي�ت اجل�شيمة ملن�شبه«.

ما حقيقة �صفينة امل�صرفيني اللبنانني واالإ�صرائيليني واالأموال مهّربة؟ 
•• نيقو�شيا-اأ ف ب

ويحملون  اللبن�نيون  يعي�شه  خ�نق  اقت�ش�دي  انهي�ر  ظ��ّل  يف 
ظهر  ب���ل��ك���م��ل،  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه  وامل�����ش���رف  ال�شي��شية  الطبقة 
عن  خرب  االجتم�عي  التوا�شل  ومواقع  اإخب�رّية  مواقع  على 
اإ�شرائيل  اإىل  مّتجهة  �شفينة  اليون�نية  ال�شلط�ت  اع��را���س 
وعلى متنه� رج�ل اأعم�ل لبن�نيون واإ�شرائيلّيون ومب�لغ م�لّية 
�شخمة مهّربة من لبن�ن. وو�شل االأمر مب�شوؤولني لبن�نيني 
هذه  اأ�ش��س  على  ب�لتحرك  الق�ش�ئية  ال�شلط�ت  مط�لبة  اإىل 

املعلوم�ت. لكن متى ظهر هذا اخلرب؟ وم�ذا نعرف عنه؟
بداأ انت�ش�ر اخلرب فجر االأحد يف 20 اأيلول/�شبتمرب 2020، 
وك�لة  يف  االأخ��ب���ر  �شّحة  ي  تق�شّ فريق  عليه  وق��ع  م�  بح�شب 
فران�س بر�س. وظهر اخلرب اأواًل على ، قبل اأن ينتقل منه اإىل 
التوا�شل  انت�شر اعتب�راً من �شب�ح االأح��د على �شفح�ت  ، ثم 

االجتم�عي من و، حيث حّقق اآالف امل�ش�رك�ت والتف�عالت.
اأي عن�شر يعّزز روايته، فال هو يذكر  اإىل  يفتقر هذا اخلرب 
مرف�أ االنطالق، علم�ً اأن االإبح�ر من لبن�ن اإىل حيف� لي�س من 
�ش�أنه لفت انتب�ه القوات البحرّية اليون�نية، اإال يف ح�ل ك�نت 

ال�شفينة املزعومة مبحرة من مك�ن اآخر مل يحّدده اخلرب.
ال�شبب الذي يجعل لبن�نيني يفّرون  اأي�ش�ً  وال يو�شح اخلرب 
اإ�شرائيل، ولي�س الأي دولة اأخرى، مع م� يعنيه ذلك من  اإىل 
مالحق�ت ق�ش�ئّية واأمنّية يف بلدهم الذي ال يعرف ب�إ�شرائيل 

بل م� زال ر�شمي�ً يف ح�لة حرب معه�.
ومل يذكر اخلرب ت�ريخ�ً لهذا احل���دث، وال موقع�ً حم��دداً يف 
على  وا�شع�ً  انت�ش�راً  اخلرب  حّقق  ذل��ك،  رغم  املتو�ّشط.  البحر 
النقمة  �شّيم� يف ظّل  لبن�ن، وال  التوا�شل يف  �شفح�ت مواقع 
يتهمهم  الذين  امل�ش�رف  واأ�شح�ب  ال�شي��شيني  على  ال�شعبّية 
والقدرة  الوطنّي  االقت�ش�د  على ح�ش�ب  ب�لتح�لف  املحتّجون 

ال�شرائية للبن�نيني ومّدخراتهم.
وب��ع��د ���ش���ع���ت ع��ل��ى ظ��ه��ور اخل����رب، ط���ل��ب ل��ب��ن���ن��ي��ون ومن 
بن�ء على هذه  ب�لتحّرك  الق�ش�ء  �شي��شيون  بينهم م�شوؤولون 
املعلوم�ت. وق�ل الن�ئب ق��شم ه��شم يف ت�شريح اإن هذا اخلرب 
ق�ش�ئي�ً  املعنيني  جلميع  “اإخب�راً  ي�شّكل  اأن  يجب  امل��ت��داول 
وخ�شو�ش�ً  اإىل حقيقة م� ح�شل”  للو�شول  و�شي��شي�ً  واأمني�ً 
م�  ل��ب��ن���ن، بح�شب  يف  امل�لّية”  االأزم����ة  ف��ي��ه  ت����زداد  وق���ت  “يف 
القّوات  اأخرى يف لبن�ن. لكن  الر�شمّية لالإعالم و  نقلت عنه 

البحرّية اليون�نية اأّكدت ملكتب وك�لة فران�س بر�س يف اأثين� اأن 
ال علم له� بهذا اخلرب، واأنه ب�لت�يل ع�ر عن ال�شّحة.

كذلك اأّكدت قوات خفر ال�شواحل يف اأثين� لوك�لة فران�س بر�س 
اأنه� مل تعر�س �شفينة على متنه� رج�ل اأعم�ل وم�شرفّيون 
املن�شور  يف  ج���ء  كم�  مهّربة،  واأم���وال  واإ�شرائيليون  لبن�نيون 

املتداول. وق�لت “ال علم لن� ب�أي �شيء من هذا القبيل«.
ي �شّحة االأخب�ر يف وك�لة فران�س  ويف ات�ش�ل مع خدمة تق�شّ

بر�س، نفى م�شدر اأمنّي لبن�يّن رفيع �شّحة املن�شور.
وق�ل “هذا خرب ك�ذب، كّل عن��شره خط�أ، ولي�س فيه معلومة 
واحدة �شحيحة«. واأ�ش�ف رّداً على �شوؤال “لو حدث �شيء م� 
من هذا القبيل يف البحر املتو�ّشط كّن� لنكون على اّطالع عليه، 

لكن هذا اخلرب ال اأ�ش��س له من ال�شّحة«.
من جهة اأخرى، نفى امل�شرف�ن اللذان تداولت ا�شمهم� بع�س 
املن�شورات �شّحة مثل هذه املعلوم�ت، واعتربا اأن هذه االأخب�ر 

، و”غري منطقّية وال ميكن لع�قل اأن ي�شّدقه�«.
عن  اأ�شهر  قبل  ن�شرت  اأن  ف�شبق  ب�ملن�شور  املرفقة  ال�شور  اأم��� 
اعرا�س ب�رجة يون�نّية �شفينة تركّية قب�لة �شواحل ليبي�، اأو 

عن القّوات البحرّية يف اجلي�س الركي.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

رف�س الرئي�س االأمريكي دون�لد ترامب التعهد بنقل �شلمي لل�شلطة 
يف ح�ل هزميته يف انتخ�ب�ت 3 ت�شرين الث�ين/نوفمرب م� اأث�ر ردود 
فعل منددة من املع�شكر الدميوقراطي وحتى يف �شفوف اجلمهوريني. 
نرى  اأن  “يجب  االأبي�س  البيت  يف  �شح�يف  موؤمتر  يف  ترامب  وق���ل 
م� �شيح�شل«. واأتى كالمه ردا على �شح�يف �ش�أله م� اذا ك�ن يتعهد 
وهي  املتحدة  ال��والي���ت  يف  الدميوقراطية  ق��واع��د  ب�أب�شط  االل��ت��زام 
الرئي�س  وي�شتكي  ال��رئ��ي�����س.  يتغري  ح��ني  لل�شلطة  ال�شلمي  النقل 
يف  ب�يدن  جو  الدميوقراطي  املر�شح  عليه  يتقدم  ال��ذي  اجلمهوري 
االنتخ�ب�ت  تنظيم  ظ���روف  م��ن  ال����دوام  على  ال����راأي،  ا�شتطالع�ت 
ويوؤكد اأن الت�شويت ب�ملرا�شلة قد يوؤدي اىل عملي�ت تزوير حمتملة. 

و�ش�رع ب�يدن اىل التعليق على ت�شريح�ت ترامب ق�ئال “يف اأي بلد 
نعي�س؟” م�شيف� “هو يقول اأكر االأمور غري العقالنية. ال اأعرف 
ذلك  اأبعد من  رومني  ال�شن�تور اجلمهوري ميت  وذه��ب  اأق���ول«.  م� 
“اأمر ال  الد�شتور  اأي تردد ب�ش�أن تطبيق م� ي�شمنه  اب��داء  اإن  ق�ئال 
يعقل وغري مقبول«. وكتب يف تغريدة “النقل ال�شلمي لل�شلطة اأمر 
وبدا  ببيالرو�س«.  اأ�شبه  �شنكون  ذلك  بدون  للدميوقراطية،  اأ�ش��شي 
االقراع  بط�ق�ت  ال��غ���ء  احتم�ل  اىل  ي�شري  وك���أن��ه  االرب��ع���ء  ت��رام��ب 
التي تر�شل ب�لربيد. وق�ل “فلنتخل�س من هذه البط�ق�ت و�شيكون 
“لل�شلطة”�شيكون االأمر  االأمر �شلمي� جدا، ولن يح�شل نقل فعلي 
جمرد ا�شتمرارية«. ويف ا�ش�رة اىل تزايد ا�شتخدام الت�شويت ب�لربيد 
انني  “تعلمون  ترامب  ق�ل  امل�شتجد  كورون�  فريو�س  انت�ش�ر  ب�شبب 
وت�أتي  ك�رثة«.  ت�شكل  وهي  البط�ق�ت،  هذه  ب�ش�أن  بقوة  ا�شتكي  كنت 

ونزيهة  ح��رة  تكون  ان  ميكن  ال  االنتخ�ب�ت  ب���أن  ترامب  ت�شريح�ت 
ب�شبب تلك البط�ق�ت، فيم� يتزايد ال�شغط ب�ش�أن خطته تعيني ق��س 
غين�شبورغ  ب���در  روث  الليربالية  للق��شية  خلف�  العلي�  املحكمة  يف 
التي توفيت االأ�شبوع امل��شي. و�شيعلن ترامب ال�شبت عن ال�شخ�شية 
االأع�ش�ء اجلمهوريون  التي ير�شحه� خلالفة غين�شبورغ فيم� وعد 
لكن  التعيني.  على  للم�ش�دقة  �شريع  بت�شويت  ال�شيوخ  جمل�س  يف 
ب�لريث  ب�يدن يط�لبون  الدميوقراطيني ويف مقدمهم  املع�ر�شني 
حينم�  الث�ين/نوفمرب  ت�شرين  م��ن  الث�لث  انتخ�ب�ت  بعد  م���  اإىل 
يت�شح م� اإذا �شيحظى ترامب بوالية ث�نية. ويتج�هل اجلمهوريون 
ذلك املوقف م� مينح ترامب، الذي �شبق اأن عنّي ق��شيني يف املحكمة، 
ق�دمة،  لعقود  العلي�  املحكمة  على  اليمني  هيمنة  الفر�شة لر�شيخ 

بغ�س النظر عم� اإذا ف�ز على ب�يدن اأم ال.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• بيري مارتن

   ����ش���ي���وؤدي ا���ش��ت��ب��دال روث ب�����در ج��ي��ن�����ش��ب��ريغ يف 
املحكمة العلي� اإىل اندالع مواجهة حزبية عمالقة 
وبعيدة  به�  التنبوؤ  �شي��شية ال ميكن  تداعي�ت  مع 

املدى.
   ي����وم اجل��م��ع��ة امل��������ش���ي، ه���ز ن���ب����أ وف������ة زعيمة 
احلملة  املتحدة  ال��والي���ت  يف  امل���راأة  حقوق  حركة 

االنتخ�بية.
   ومن ال�شعب التنبوؤ بت�أثري ال�شراع�ت املحيطة 
الرئي�س  ق���م  اإذا  ولكن  االنتخ�ب�ت،  على  بخلفه� 
جديد  ق��ٍس  بتعيني  ال�شيوخ  جمل�س  يف  وحلف�وؤه 
قبل ين�ير املقبل، وهو اأمر مرجح للغ�ية، ف�شتكون 
العواقب وخيمة، حتى اإذا اأ�شبح جو ب�يدن رئي�ًش�.

عواقب ل حت�سى
    تركت الوف�ة ثالثة ق�ش�ة ذوي عقلية ليربالية 
املحكمة  رئي�س  منهم  حم�فظني،  ق�ش�ة  وخم�شة 
ال��ع��ل��ي��� ج���ون روب���رت�������س، ال����ذي جن���ح م���ع ذل���ك يف 
من  وم�شداقيته�  املحكمة  �شرعية  على  احلف�ظ 

خالل التح�لف اأحي�ًن� مع الليرباليني.
    ق��س �ش�د�س حم�فظ �شوف يرجح كفة املحكمة 

بحزم اإىل اليمني، ولفرة طويلة ق�دمة.
املح�فظني  ق��وة  يقل�س  ال��دمي��وغ��رايف  التغيري     
وي�شعر  امل����ت����ح����دة،  ال������والي�������ت  يف  وح�������ش���وره���م 
املح�فظون اأن ال�شلطة تفلت منهم، لكن االأغلبية 
لهم  ت�شمح    اأن  ميكن  العلي�  املحكمة  يف  امل��وؤك��دة 
ب��ك��ب��ح اأي حت���ول ت��ق��دم��ي، وح��ت��ى االن���ق���الب على 
اجل  م��ن  اإح���رازه  �شبق  ال��ذي  االجتم�عي  التقدم 
ك�نت  عندم�  امل��شية  احلقبة  تلك  ت�أ�شي�س  اإع���دة 

اأمريك�، يف نظرهم، “عظيمة«.

نفاق هائل
   عند ورود خرب وف�ة الق��شي جين�شبريغ، اأعلن 
جمل�س  يف  اجلمهورية  االأغلبية  وزعيم  الرئي�س 

ال�شيوخ ميت�س م�كونيل عزمهم� االإ�شراع يف تعيني 
ق��ٍس من اختي�رهم�.

   ل��ك��ن ع����م 2016، رف�����س م���ك��ون��ي��ل ال��ن��ظ��ر يف 
اأ�ش��س  على  اأوب�م�،  ب�راك  اقرحه  الذي  الق��شي 
ع�م  خ���الل  ج��دي��د  ق������س  ت��ع��ي��ني  ع���دم  “مبداأ” 
ق�ش�ة  بتعيني  ت��رام��ب  تعهد  وك����ن  االن��ت��خ���ب���ت. 
حم���ف��ظ��ني م��ت�����ش��ددي��ن ق���د ل��ع��ب ل�����ش���حل��ه ع�م 

.2016
   ال��ي��وم، ُي��ظ��ه��ر م���ك��ون��ي��ل واجل��م��ه��وري��ون نف�ًق� 
املهمالت.  ���ش��ّل��ة  يف  “املبداأ”  ه���ذا  ب���إل��ق���ء  ه���ئ��اًل 
يف ال��واق��ع، ف����إن امل��ب��داأ ال��وح��ي��د ال���ذي يهمهم هو 
قدًم�  امل�شي  من  �شيء  اأي  مينعهم  ولن  ال�شلطة، 
اإذا ح�شلوا على االأ�شوات اخلم�شني الالزمة، قبل 

اأو بعد االنتخ�ب�ت.
اأع��ل��ن اث��ن���ن م��ن اأع�����ش���ء جمل�س ال�شيوخ     وق��د 
ل��ك��ن ال غ��راب��ة يف  ال��ع��م��ل��ي��ة،  رف�شهم� دع���م ه���ذه 
بعد  لع�بهم  ي�شيل  ال��ذي��ن  ل��زم��الئ��ه��م،  ي��ك��ون  اأن 
ال�شلطة  على  اجلمهوريني  �شيطرة  تعزيز  لفكرة 

الق�ش�ئية، القول الف�شل.

تاأثريات غري متوقعة
   اآث�ر هذه املواجهة على االنتخ�ب�ت غري موؤكدة، 
ومن املرجح اأن تكون ه�م�شية. وقد يفيد الره�ن 
ت��رام��ب اإذا ا���ش��ت��ط���ع ���ش��رف االن��ت��ب���ه ع��ن اأدائ����ه 
يعتقد خ�شومه  الوب�ء. ومع ذلك،  ب�ش�أن  الك�رثي 

اأنه �شيحّفز حم��شة الدميقراطيني.
   واإذا جنح اجلمهوريون يف تعيني ق��ٍس حم�فظ 
يكون  فقد  ذل���ك،  غ�شون  يف  اأو  االن��ت��خ���ب���ت  قبل 

لذلك اآث�ر مدمرة على ت�شور �شرعية املحكمة.
    ك�نت الوالي�ت املتحدة، يف ظل توتر �شديد منذ 
لل�شرعية  حمتملة  اأزم���ة  نحو  تتجه  اأ���ش��ه��ر،  ع��دة 
ال�شي��شية على ه�م�س انتخ�ب�ت نوفمرب، ومع وف�ة 
الق��شية جين�شبريغ واالأزمة املحيطة ب��شتبداله�، 

ت�ش�عد التوتر عدة درج�ت.
ترجمة خرية ال�شيب�ين

وفاة قا�صي ترفع من�صوب التوتر...!

*اأ�شت�ذ العلوم ال�شي��شية - مركز الدرا�ش�ت والبحوث الدولية يف ج�معة 
مونري�ل لتنمية املعرفة حول الره�ن�ت الدولية

االأربع�ء  الد�شتورية  اليمني  اأدى  البالد،  تظ�هرات ح��شدة يف 
ب�شكل غري متوقع خالل حفل نظم بعيدا عن االأنظ�ر. وت�شبب 
ذلك فورا بتظ�هرة جديدة للمع�ر�شة يف مين�شك قمعته� قوات 
اأداء  اأن  بوريل  واأ�ش�ف  اال�شخ��س.  واعتقلت عددا من  االأم��ن 
اليمني “ين�ق�س ب�شكل مب��شر رغبة �شرائح وا�شعة من ال�شعب 
وغري  �شلمية  ع��دة  ت��ظ���ه��رات  خ��الل  عنه�  ع��رب  البيالرو�شي 
م�شبوقة، ولن يوؤدي اإال اإىل تف�قم االأزمة ال�شي��شية” يف البالد. 
وت�بع “نظرا للو�شع احل�يل، يعيد االحت�د االأوروبي النظر يف 
عالق�ته مع بيالرو�س«. واأعد االحت�د االأوروب��ي عقوب�ت على 
اأي�ش�  وي��در���س  القمع  ع��ن  م�شوؤولة  تعترب  �شخ�شية  اأرب��ع��ني 
اأف�دت  كم�  لوك��شنكو،  الك�شندر  الرئي�س  على  عقوب�ت  فر�س 
اإجم�ع الدول االع�ش�ء �شروري من  م�ش�در دبلوم��شية. لكن 

اأجل اعتم�د قرار كهذا، وقد ربطت قرب�س موافقته� ب�عتم�د 
الغ�ز  التنقيب ع��ن  اأع��م���ل  اج���راءات الإرغ����م تركي� على وق��ف 
ال�شويد  هم�  دولت�ن  وترف�س  االقت�ش�دية.  منطقته�  مي�ه  يف 
وفنلندا فر�س عقوب�ت على لوك��شنكو من اأجل اف�ش�ح املج�ل 
اأم�م و�ش�طة منظمة االمن والتع�ون يف اأوروب� التي �شتراأ�شه� 
خالل  امل�ش�ألة  و�شتبحث  نف�شه�.  امل�ش�در  اأ�ش�فت  كم�  ال�شويد 
2 ت�شرين االول/اك��ت��وب��ر يف  1 و  ال��ق���دة االوروب��ي��ني يف  قمة 
اأنن�  ال��ت���أك��ي��د  “نكرر  اأم�����س اخلمي�س  ب��وري��ل  وق����ل  ب��روك�����ش��ل. 
ننتظر من ال�شلط�ت البيالرو�شية اأن متتنع عن اأي قمع وعنف 
اإ�ش�فيني �شد �شعب بيالرو�س واأن تفرج فورا ودون �شروط عن 
“انتخ�ب�ت  التظ�هرات داعي� اىل  اإط�ر  يف  اأوقفوا”  الذين  كل 

دميوقراطية جديدة” يف البالد.

•• بروك�شل-اأ ف ب

رف�س االحت�د االأوروبي االعراف ب�لك�شندر لوك��شنكو رئي�ش� 
ب�شكل غري متوقع،  الد�شتورية  اليمني  اأدائ��ه  رغم  لبيالرو�س 
م�شريا اىل “نت�ئج مزورة” النتخ�ب�ت 9 اآب/اغ�شط�س واإىل اأنه 
“يفتقد اإىل اأي �شرعية دميوقراطية” كم� اأعلن وزير خ�رجية 
االحت�د جوزيب بوريل اأم�س اخلمي�س. وق�ل بوريل يف بي�ن اإن 
االحت�د  نزيهة.  وال  حرة  تكن  مل  اآب-اغ�شط�س   9 “انتخ�ب�ت 
ي�شمى  ف���ن م�  ب�لت�يل  امل���زورة.  ب�لنت�ئج  االأوروب���ي ال يعرف 
“اأداء اليمني” يف 23 اأيلول-�شبتمرب والوالية اجلديدة التي 
�شرعية  اأي  لهم�  لي�س  يتواله�  اإن��ه  لوك��شنكو  الك�شندر  يقول 
انتخ�به  اإع����دة  اأث����رت  ال��ذي  دمي��وق��راط��ي��ة«. وك���ن لوك��شنكو 

•• رام اهلل-وام:

االإ�شرائيلي  ال��وزراي  املجل�س  قرر 
فر�س  “كورون�”  ل�شوؤون  امل�شغر 
اإغالق �ش�مل وم�شدد ملدة اأ�شبوعني 
الث�نية  ال�������ش����ع���ة  م�����ن  اب�����ت�����داء 
اجلمعة،  ال��ي��وم  املحلي  ب�لتوقيت 
اال�ش�بة  ح����الت  ارت��ف���ع  مل��واج��ه��ة 

بفريو�س كورون� امل�شتجد.
اإغالق  اجل��دي��دة  ال��ق��ي��ود  وت�شمل 
غري  واالأ�شواق  التج�رية  االأعم�ل 
ت�شمل حتديد عدد  االأ�ش��شية كم� 
امل�ش�ركني يف مظ�هرات اأو �شلوات 
�شخ�ش�،  ب�20  املفتوحة  ب�الأم�كن 
على اأن تكون التجمع�ت على بعد 

كيلومر فقط من من�زلهم.
اليهودية  امل��ع���ب��د  ت��غ��ل��ق  و����ش���وف 
الغفران،  يوم عيد  اأبوابه� م� عدا 
وي�شتمر  االأح��د  م�ش�ء  يبداأ  ال��ذي 
يتم  �����ش����وف  ح���ي���ث  �����ش�����ع����ة،   25
ال�شم�ح للمواطنني ب�أداء ال�شلوات 

وفق� لقواعد حمددة.
الع�م  النقل  و�ش�ئل  تعمل  و�شوف 

ب�شورة حمدودة.
الري��شية،  املن�ف�ش�ت  و�شتحظر 
م������ع�����دا امل����ن�����ف���������ش�����ت ال����دول����ي����ة 

ينتهى  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  الر�شمية. 
امل�شددة  ب�إجراءات االإغالق  العمل 
يف  ال��ي��ه��ودي��ة  العطلة  مو�شم  بعد 
وزارة  وك���ن��ت  املقبل.  اأكتوبر   11
اأعنلت  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة  ال�����ش��ح��ة 

 8 ت�����ش��ج��ي��ل  االأول  اأم�������س  م�����ش���ء 
جديدة  اإ���ش���ب��ة  و4031  وف��ي���ت 
م��ن��ذ منت�شف  ك���ورون����  ب��ف��ريو���س 
عدد  لريتفع  امل��شية  قبل  الليلة 
 1317 اإىل  ب�لفريو�س  الوفي�ت 

وف������ة وح�����ش��ي��ل��ة االإ�����ش�����ب�����ت اإىل 
وت�شري  اإ�����ش�����ب����ة.   203،136
 11 ن��ح��و  ت�شجيل  اإىل  امل��ع��ط��ي���ت 
اأقل  ب���ل��ف��ريو���س يف  اإ���ش���ب��ة  األ����ف 
����ش����ع���ة م������ رف������ع ع���دد   48 م�����ن 

االإ�ش�ب�ت الن�شطة اإىل 57،134 
اإ�ش�بة و658 م�ش�ب� يرقدون يف 
امل�شت�شفي�ت بح�لة �شحية حرجة 
ب�أجهزة  مو�شولون   177 منهم 

التنف�س اال�شطن�عي.

احلجرف واالأمني العام لالأمم املتحدة 
يبحثان اأولويات العمل امل�صرتك

•• الريا�س-وام:

ن����ي���ف ف�����الح مب�رك  ال���دك���ت���ور  ب���ح���ث م���ع����يل 
لدول  التع�ون  ملجل�س  ال��ع���م  االأم���ني  احل��ج��رف 
غوتريي�س  اأنطونيو  وم��ع���يل  العربية  اخلليج 
االأمني الع�م لهيئة االأمم املتحدة الق�ش�ي� ذات 
امل�شرك  العمل  واأول���وي����ت  امل�شرك  االه��ت��م���م 
يف  املتحدة،  االأمم  وهيئة  التع�ون  جمل�س  ب��ني 
واأكد  اجل�نبني.  بني  املربمة  االتف�قي�ت  �شوء 
الذي  االفرا�شي  االجتم�ع  خ��الل   - اجل�نب�ن 
ُعقد اأم�س االأول مبن��شبة افتت�ح الدورة ال� 75 

اآث�ر  للجمعية الع�مة لالأمم املتحدة - حر�شهم� على تعزيز تع�ونهم� يف درا�شة 
ج�ئحة كورون� على االقت�ش�د والتنمية امل�شتدامة. كم� ا�شتعر�ش� م�شتجدات امللف 
اليمني ، ورحب� ببي�ن املجموعة الوزارية ب�ش�أن اليمن، موؤكدين اأهمية ا�شتئن�ف 
واآليته�  اخلليجية  للمب�درة  وف��ق���ً  ل��الأزم��ة  �شي��شي  حل��ل  للو�شول  امل��ف���و���ش���ت 
ذات  االأم���ن  جمل�س  وق����رارات  اليمني،  الوطني  احل���وار  وخم��رج���ت  التنفيذية، 
ال�شلة، خ��شة القرار 2216، كم� اأكدا �شرورة تع�مل املجتمع الدويل مع خزان 
�ش�فر من خالل مم�ر�شة اأق�شى درج�ت ال�شغط على احلوثيني لتمكني الفريق 

الفني من مع�ينة �ش�فر تف�دي� لك�رثة بيئية و اقت�ش�دية متوقعة.

فر�ص العزل على 2500 طالب يف لوزان 
•• جنيف-اأ ف ب

ُفر�َس العزل على نحو 2500 ط�لب يف مدر�شة لوزان الفندقية يف �شوي�شرا بعد 
ظهور بوؤر تف�ّس لفريو�س كورون� امل�شتجد يف هذا املعهد املرموق، نتيجة تنظيم 
احتف�الت خ��شة، على م� اأعلنت ال�شلط�ت . وُتعترب مدر�شة لوزان الفندقية التي 
ت�أ�ش�شت ع�م 1893 اأف�شل معهد فندقي يف الع�مل، ويت�بع طالب من نحو مئة 
اأن  جن�شية درو�شهم فيه�. واأو�شحت �شلط�ت ك�نتون فو الذي تقع لوزان �شمنه 
“بوؤر العدوى املهمة ظهرت على اأكر من م�شتوى تدري�شي، مم� جعل من ال�شعب 
اعتم�د اإقف�ل حمدد اأكر” من اإجراء عزل الطالب ال�2500. وي�شّكل هذا الرقم 
نحو ثالثة اأرب�ع العدد االإجم�يل للطالب. ونقلت وك�لة االأنب�ء ال�شوي�شرية عن 
طبيب الك�نتون كرمي بوبكر قوله اإن “11 اإ�ش�بة �شجلت اإيل اليوم” يف املدر�شة، 
ع بوؤر  موزعة “على ثالثة م�شتوي�ت تعليمية«. وبّينت التحقيق�ت االأولية اأن َتوزُّ
االإ�ش�بة على هذا النحو يعود اإىل تنظيم حفلة اأو اأكر قبل قرار ال�شلط�ت املحلية 
د انت�ش�ر  دُّ يف منت�شف اأيلول/�شبتمرب اجل�ري اإع�دة اإغالق كل املراق�س ب�شبب جَتَ
امل�ش�ركني  عدد  يفوق  التي  اخل��شة  االأن�شطة  الك�نتون  حظر  كذلك  الفريو�س. 
املقفلة،  الع�مة  االأم�كن  كل  يف  اإلزامي�ً  الكم�مة  و�شع  وجعل  �شخ�س،  املئة  فيه� 

ب��شتثن�ء املت�جر التي يوجد فيه� اأقل من ع�شرة اأ�شخ��س.
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فجوة كبرية بداًل من واجهة احل�نة، وخ�شفت اأر�شية اإحدى غرفه�، و�شقطت 
ال�شرفة مت�م�ً. لذلك يبدو اأن ح�نة “مدام اأم” �شت�شطر اإىل اأن جتد مك�ن�ً اآخر 
تعيد فيه اإحي�ء لي�يل ال�شهر الطويلة. تقف جيزيل فوق رك�م ح�نته� وخلفه� 
جدار اأحمر اللون ال يزال �ش�مداً وعليه �شورة الأم كلثوم ب�الأبي�س واالأ�شود. 
ط�قمن�  ونعيد  جم��دداً  النهو�س  من  نتمكن  عّلن�  متويل  عن  “نبحث  وتقول 
ال�شغري اإىل العمل«. ومتكنت جيزيل و�شريكته� يف احل�نة حتى االآن من جمع 
مبلغ خم�شة اآالف دوالر من اأ�شل 85 األف�ً حتت�ج�نه� الإع�دة افتت�ح احل�نة. قبل 
االنفج�ر، ك�ن �ش�رع اجلميزة املعروف ب�أبنيته ذات الط�بع الراثي ومبق�هيه 
وح�ن�ته، ينب�س ب�حلي�ة وبزحمة ال تتوقف لياًل نه�راً. واليوم، برغم مع�ودة 
بع�س املح�ل فتح اأبوابه� ورفع الرك�م من بع�س نواحيه واإزالة اأطن�ن الزج�ج 
الذي تتط�ير يف كل ن�حية و�شوب، ال يزال يفتقد احلي حيويته املعهودة. وبعد 
190 قتياًل  اأكر من  اأ�شفر عن �شقوط  اأكر من �شهر على االنفج�ر، الذي 

غري حكومية لربغل املواد الالزمة الإ�شالح االأ�شرار. ويقول “ت�ش�من معن� 
كر«. واأعلن اجلي�س اللبن�ين االأ�شبوع امل��شي االنته�ء من اأعم�ل م�شح املب�ين 
املت�شررة التي �شملت اأكر من 85 األف وحدة، بينه� 962 مطعم�ً و19115 
موؤ�ش�شة و�شركة جت�رية. يف املن�طق االأكر ت�شرراً جراء االنفج�ر، ينكب منذ 
اأكر من �شهر متطوعون ومنظم�ت غري حكومية على تقييم االأ�شرار واإ�شالح 
م� اأمكن يف غي�ب ملحوظ ملوؤ�ش�ش�ت الدولة. واأ�شلحت منظم�ت عدة حتى االآن 
العديد من املن�زل ب�إمك�ني�ت ب�شيطة، اأم� تلك التي ط�لته� اأ�شرار ج�شيمة اأو 
ب�تت غري ق�بلة لل�شكن فتحت�ج اإىل متويل وجهد اأكرب الإع�دة اإعم�ره�. بعدم� 
انه�ر جدار الت�شلق يف �شتوديو التمرين التي اعت�دت ارتي�ده، جل�أت لورا كرم 
)24 ع�م�ً( اإىل و�ش�ئل التوا�شل االجتم�عي. وتقول “ا�شطرين� الأن نلج�أ اإىل 
اأن  املت�شلقني خ�رج لبن�ن  حملة التمويل اجلم�عي واأن نطلب من جمموع�ت 

يدعمون�«.

•• بريوت-اأ ف ب

يف احل�نة املطلة على مرف�أ بريوت، مل تعد �شور اأم كلثوم املعلقة على م� تبقى 
من جدران �ش�هدة على لي�ل من الرق�س واملرح بل على جمرد خراب. واأم�م 
هول الف�جعة، وجدت جيزيل احلل ب�إطالق حملة اإلكرونية بحث�ً عن متويل 
يعيد اإحي�ء املك�ن. وتقول جيزيل ح�شون )46 ع�م�ً( “هذا املك�ن هو حي�تي.. 
لكن فج�أة و دون �ش�بق اإن��ذار، مل يعد هن�ك اأي �شيء«. تقع ح�نة “مدام اأم”، 
اللون  اأزرق  اأث��ري  اأم كلثوم، يف مبنى  ال�شرق”  “كوكب  وا�شمه� م�شتوحى من 
اإح��دى املن�طق االأك��ر ت�شرراً جراء انفج�ر مرف�أ بريوت يف  يف حي اجلميزة، 
الرابع من اآب/اغ�شط�س. واعت�دت احل�نة خ�شو�ش�ً يف نه�ية االأ�شبوع اأن ت�شج 
ب�لزب�ئن، وكر منهم ك�نوا يرددون اإليه� ب�شكل دوري، ومنهم من ك�ن ال يوفر 
اللي�يل املخ�ش�شة للمو�شيقى العربية واأغ�ين الثم�نين�ت. اأم� اليوم فقد حّلت 

و6500 جريح، ويف غي�ب اأي دور فعلي لل�شلط�ت، قرر ُكر البحث عن متويل 
خ�شو�ش�ً عرب حمالت التمويل اجلم�عي االإلكرونية مل�ش�عدتهم على اإنع��س 
الري��شة. والإع���دة فتح مقه�ه، ح�شل ه�ين  املط�عم واحل�ن�ت وحتى �ش�الت 
برغل )37 ع�م�ً( على قر�س من م�شرف يف دبي، ثم اأطلق حملة اإلكرونية 
ي�أمل اأن يوؤمن عربه� مبلغ 20 األف دوالر ليتمكن من ت�شديد القر�س، وقد 
جمع حتى االآن ربع املبلغ فقط. ويقول املح�مي اللبن�ين الفرن�شي، الذي افتتح 
اأن ننتظر اجلي�س  “ال ن�شتطيع  امل��شي،  الع�م  ب�ل�شراكة مع �شديق له  املقهى 
او احلكومة ليتحرك�. اأردن� اأن ن�شت�أنف العمل” على االأقل من اأجل الع�ملني 
يف املقهى الذين يحت�جون اإىل عمل يف ظل االنهي�ر االقت�ش�دي التي متر به 
الذي  الروم�ين،  �شديقه  اأطلق  االإلكرونية،  احلملة  مع  وب�لتزامن  البالد. 
علمه �شن�عة القهوة، حملة اأخرى بني مق�هي يعرفه� يف روم�ني� لتتربع بجزء 
منظمة  اأمنت  كم�  البريوتي.  “كورت�دو”  مقهى  ت�شغيل  الإع���دة  اأرب�حه�  من 

لبنانيون يطلقون حمالت متويل جماعية الإعادة اإحياء موؤ�ص�صاتهم 

•• عوا�شم-وكاالت

ال�شوء  �شح�فية  تق�رير  �شلطت 
األق�ه�  ال��ت��ي  الكلمة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
�شلم�ن  امل��ل��ك  ال�����ش��ع��ودي  ال��ع���ه��ل 
لو�شع  اأم���������س،  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ب����ن 
يف  واأذن����ب���ه����  اإي�����ران  ل�شي��شة  ح��د 

املنطقة.
ولفتت �شحف عربية �ش�درة اأم�س 
اخلمي�س، اإىل اأن الع�هل ال�شعودي 
�شدد على �شرورة نزع �شالح حزب 
اأ�����ش�����رت  ح����ني  يف  ل���ب���ن����ن،  يف  اهلل 
م���ر خم�يل”  “تف�هم  اإىل  اأخ��رى 
الوطني  و”التي�ر  اهلل  ح��زب  ب��ني 
االأمريكية  العقوب�ت  بعد  احلر”، 

االأخرية.

حرب �ساملة
الع�هل  ح���م���ل  ال��ت��ف������ش��ي��ل،  ويف 
ال���������ش����ع����ودي امل����ل����ك ����ش���ل���م����ن بن 
عبدالعزيز بقوة على اإيران، الذي 
ط�لب بوقفه� وبنزع �شالح حليفه� 

حزب اهلل يف لبن�ن.
واعترب م�شدر دبلوم��شي خليجي، 
اللندنية،  ال���ع���رب  �شحيفة  وف���ق 
اأن  ال��ت���أك��ي��د  اأراد  �شلم�ن  امل��ل��ك  اأن 
الراهنة،  املرحلة  يف  ب��الده  اأولوية 
ب�لتحرك  ال��ق��وم��ي  اأم��ن��ه���  ت���أم��ني 
االإيرانية  االأن�شطة  ل��وق��ف  دول��ي���ً 
عن  ف�شاًل  املالحة،  الأم��ن  املهددة 
من  ع��دد  يف  الع�شكرية  تدخالته� 

الدول العربية.
ويرى مراقبون ح�شب ال�شحيفة، 
“الع�هل ال�شعودي وجه ر�ش�لة  اأن 
دقيقة اإىل اللبن�نيني، واإىل الدول 
ح��ك��وم��ة جديدة  ع��ن  تبحث  ال��ت��ي 
تدور يف فلك حزب اهلل، مف�ده� اأن 
ال�شعودية ال تفكر يف ا�شتثم�رات، اأو 
لبن�ن  اأن  اأو هب�ت ط�مل�  متويالت، 

•• بريوت-رويرتز

لبن�ن  الط�ئفية يف  القي�دات  فّوتت 
فرن�ش�  م���ع  ع��ل��ي��ه���  ات��ف��ق��ت  م��ه��ل��ة 
ل��ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ج���دي���دة ورمب���� 
نه�ئية  م���واع���ي���د  جت������وز  ي��ع��ر���س 
الذي  النج�ة  للخطر ط��وق  اأخ��رى 
امتدت به يد فرن�ش� النت�ش�ل لبن�ن 
من اأ�شواأ اأزمة م�لية ي�شهده� منذ 
 1975 احلرب االأهلية بني ع�مي 

و1990.
وك����ن���ت ف��رن�����ش��� ق���د ر���ش��م��ت اإط�����را 
زم��ن��ي��� ل��ك��ي ي��ع���ل��ج ل��ب��ن���ن خالله 
اإ�شالح�ت  وينفذ  الف�ش�د  م�شكلة 
احل�شول  ت����أم���ني  يف  ل��ل��م�����ش���ع��دة 
مبلي�رات  خ�رجية  م�ش�عدات  على 
ال��ب��الد الغ�رقة  ال����دوالرات الإن��ق���ذ 

يف الدين.
غ��ري اأن ال���ق���ي����دات، ال��ت��ي ظ��ل��ت يف 
مواقع امل�شوؤولية على مدى �شنوات 
�شهدت فيه� البالد اإهدارا يف اإنف�ق 
اأول  ال��دول��ة وف�����ش���دا، ت��ع��رت عند 
ع�ئق يواجهه� فلم تنجز م� وعدت 
اإمي�نويل  ال��ف��رن�����ش��ي  ال��رئ��ي�����س  ب��ه 
م�كرون من ت�شكيل حكومة جديدة 

بحلول منت�شف �شبتمرب اأيلول.
ت�شكيل  ي���ك���ون  ف���رمب����  ذل����ك  وم����ع 

احلكومة اأهون م� يف االأمر.
�شيواجهون  ال���وزراء  ت�شمية  فبعد   
ج��ب��ال م��ن ال��ت��ح��دي���ت ت����راوح من 
امل�ش�ب  امل�����ش��ريف  ال��ق��ط���ع  اإن��ع������س 
ب�ل�شلل اإىل اإ�شالح قط�ع الكهرب�ء 
التي�ر  ت����وف����ري  مي���ك���ن���ه  ال  ال�������ذي 

ي��د ح���زب اهلل، يف تالٍق  ره��ي��ن��ة يف 
التي  ترامب  اإدارة  ت�م مع خي�رات 
اهلل،  ح��زب  على  ال�شغط  ت��وا���ش��ل 
تط�ل  التي  امل�لية  العقوب�ت  ع��رب 
�شرك�ت، وح�ش�ب�ت، واأ�شخ��ش� على 

�شلة به داخل لبن�ن وخ�رجه«.

لبنان يف عيون ال�سعودية
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، ق���ل��ت �شحيفة 
“ب�الأم�س  اللبن�نية:  الوطن  نداء 
امللك  ال�شعودي  الع�هل  ك��الم  ج���ء 
لي�شّخ�س  العزيز  عبد  بن  �شلم�ن 
بيت  م�����وارب�����ة  وال  م����������داراة  ب�����ال 
املر�شية  وال���دواء يف احل�لة  ال��داء 
على  اهلل  ح��زب  هيمنة  اللبن�نية: 
وتدمريه  لبن�ن،  يف  ال��ق��رار  اتخ�ذ 
الد�شتورية  ال����دول����ة  م��وؤ���ش�����ش���ت 

ك�فة«.

يف دولة حزب اهلل
ويف �شي�ق مت�شل، ق�ل ح�زم اأمني، 
“حّول حزب  م��وق��ع احل����رة:  ع��ل��ى 
الوق�ئع  من  �ش�حة  اإىل  لبن�ن  اهلل 
عنه�.  امل��ف�����ش��ح  غ����ري  ال�����ش��م��ن��ي��ة 
كبري  ان���ف���ج����ر  ي���ث���ري  اأال  ف��ي��ج��ب 
ك���ل��ذي وق��ع يف ع��ني ق���ن��� ريبتن�. 
يجب اأن ن�شتيقظ يف ال�شب�ح وك�أن 
�شيئ�ً مل يح�شل. يجب على و�ش�ئل 
االن��ف��ج���ر ال  اإن  اأن تقول  االإع���الم 
يعدو اأن قذائف خلفه� العدو اأثن�ء 

حرب 2006«.
يكتمل  “اال�شتبداد  وت�������ب������ع 
تدجني  يف  ���ش��ل��ط��ة  ت���ن���ج���ح  ح����ني 
االإ�ش�حة  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��م  ال��ن������س 

وت�����ش��ب��ب��ه ن��ت��ي��ج��ة ه��ي��م��ن��ت��ه هذه 
اإىل  ل��ي��ن��ت��ه��ي  املرف�أ”،  ب���ن��ف��ج���ر 
�شعودية  خ��ال���ش��ة  ع��ل��ى  الت�شديد 
ح��شمة “ال�شعب اللبن�ين ال�شقيق 
اإال  وال��رخ���ء  ب�ال�شتقرار  ينعم  لن 

بتجريد حزب اهلل من ال�شالح«.
وحتدثت م�ش�در لل�شحيفة ق�ئلة، 
“ال�شقف  اأو���ش��ح  �شلم�ن  امللك  اإن 
ل����ع����ودة االأم���������ور اإىل  ال�������ش���ع���ودي 
ب���ني العرب  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  جم���ري��ه��� 
ولبن�ن، وه��و ن��زع �شالح ح��زب اهلل 
وكل الب�قي تف��شيل، فكل �شي��ش�ت 
الرقيع مل تعد ق�درة على اإخف�ء 
م����ع�����مل اجل��������رح ال���ع���م���ي���ق ال�����ذي 
ح��زب اهلل يف ج�شم  خلفته طعن�ت 
اللبن�نية،  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��الق���ت 
من خالل اإمع�ن احلزب يف تنفيذ 

معترباً  اأخ���رى،  وخ�رجية  داخلية 
ال���ت���م����ي���ز وبع�س  ه�����ذا  اأن������ه رغ�����م 
ال�شج�الت ف�إن تف�هم م�ر خم�ئيل 

م�شتمر«.
ق�ش�ي�  “هن�ك  اأن  ق�شري  وي���رى 
ونق��س  م�����ش��ت��ج��دة حت��ت���ج حل����وار 
ق���د ي�شتدعي  م����  ال��ط��رف��ني،  ب���ني 
ال��ذي وقع  ق��راءة جديدة للتف�هم 
يكون  “قد  م�شيف�ً   .”2006 يف 
�شببه  امل���واق���ف  بع�س  يف  ال��ت��ب���ي��ن 
العقوب�ت االأمريكية وخ�شية التي�ر 
من اأن تط�له هذه العقوب�ت، لكن 
اأي�ش�ً عن الو�شع  ال ميكن ف�شله� 
والو�شع  للتي�ر  احلزبي  الداخلي 
ال�شي��شي  وال����و�����ش����ع  امل�����ش��ي��ح��ي 
يواجه  حيث  ع���م،  ب�شكل  اللبن�ين 
ال�شعد  على  وحت��دي���ت  م�شكالت 

ال�ش�عية  الع�شكرية  اإي���ران  اأج��ن��دة 
اإىل متزيق املنطقة العربية«.

“كالم  اأن  ع��ل��ى  امل�����ش���در  و����ش���ددت 
ب�ملخت�شر  اأت��ى  ال�شعودي  الع�هل 
امل��ف��ي��د ل��ي��وؤك��د اأم�����م ال��ع���مل، ومن 
لبن�ن  اأن  اأمم���ي،  منرب  اأع��ل��ى  على 
�ش�قطة  ال��ري������س دول���ة  ع��ي��ون  يف 
الت�بع  اهلل  ح����زب  ب��ي��د  ع�����ش��ك��ري���ً 
الدولة  لهذه  الإي��ران، وال خال�س 
ق��ب�����ش��ة احلزب  م���ن  ب���ل��ت��ح��رر  اإال 

و�شالحه«.

تفاهم عون ـ حزب اهلل يهتز
من ج�نبه�، ق�لت م�ش�در ل�شحيفة 
اهلل  “حزب  اإن  االأو����ش���ط،  ال�����ش��رق 
احلر  الوطني  التي�ر  قي�دة  �ش�رح 
اإمك�نية  ب���ع���دم  ع����ون  وال���رئ���ي�������س 

ت��ق��دمي امل���زي���د م���ن ال���ت���ن����زالت يف 
“م�ر  تف�هم  املرحلة حلم�ية  هذه 
يف  يفعله  ك���ن  م���  واأن  خم�ئيل”، 
هذا ال�شدد منذ 2006 جلهة اأنه 
التف�هم يهتز ك�ن يعمل  كلم� ك�ن 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ع���دة ت���وازن���ه م��ن خالل 
اأن  ميكنه  ال  ح�شته،  م��ن  التن�زل 
الأنه يخو�س معركة  اليوم،  يفعله 
���ش��غ��وط داخلية  وج��ودي��ة يف ظ��ل 

واإقليمية ودولية غري م�شبوقة«.
ال�شي��شي  وامل��ح��ل��ل  ال��ك���ت��ب  واأك����د 
ق��شم  اهلل،  ح���زب  مل���واق���ف  امل��ت���ب��ع 
“وجود  اأن  ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة،  ق�����ش��ري، 
مت�يز يف املواقف بني عون وب��شيل 
م����ن جهة  م����ن ج���ه���ة وح������زب اهلل 
االأزمة  �شعيد  على  ���ش��واء  اأخ���رى، 
ق�ش�ي�  �شعيد  على  اأو  احلكومية، 

بلد  يف  ان��ق��ط������ع  دون  الكهرب�����ئي 
ماليني  �شتة  �ش����ك�نه  ع����دد  يبلغ 

ن�شمة.
الع��شمة  زار  م������ك�����رون  وك��������ن 
اله�ئل  االن��ف��ج���ر  ب��ع��د  ال��ل��ب��ن���ن��ي��ة 
ال�������ذي ����ش���ه���ده م����رف�����أ ب�������ريوت يف 
لل�ش��شة  امل��شي وق�ل  اآب  اأغ�شط�س 
م�  اإذا  عقوب�ت  يواجهون  قد  اإنهم 
االإ�شالح.  م�����ش��رية  ال��ف�����ش���د  ع��ط��ل 
لن  لبن�ن  اإن  م��رارا  ب�ري�س  وق�لت 

يتلقى م�ش�عدات دون التغيري.

ال��ب��ن��ك امل���رك���زي اإن����ه ال مي��ك��ن اأن 
ي�شتمر الأجل غري م�شمى اإىل مزيد 

من املع�ن�ة ورمب� يوؤجج التوتر.
االقت�ش�دي  االنهي�ر  مع  وتزامنت 
اال�شطراب�ت  م��ن  ب�شيطة  اأح���داث 
الفئوية.  واال���ش��ت��ب���ك���ت  الط�ئفية 
ب�ملزيد  التدهور  من  املزيد  ويهدد 
يح�شل  وق��ت  يف  اال�شطراب�ت  من 
مرتب�تهم  على  االأم���ن  اأف����راد  فيه 

بعملة تفقد قيمته� �شريع�.
وقد وعد امل�نحون بتقدمي ملي�رات 

* ما الذي حال دون ت�سكيل 
حكومة يف لبنان ب�سرعة؟

يكمن ال�شبب يف النزع�ت الط�ئفية 
لب  اأن  اإذ  ال�شي��شة.  يف  وال��ف��ئ��وي��ة 
مطلب  احل��ك��وم��ة  ت�شكيل  مع�شلة 
من احلزبني ال�شيعيني الرئي�شيني 
يف ال��ب��الد وه��م��� جم�عة ح��زب اهلل 
وحليفته�  اإي�������ران  م���ن  امل���دع���وم���ة 
اأن يكون لهم� احلق يف  اأم��ل  حركة 
اختي�ر عدد من الوزراء واالحتف�ظ 

بحقيبة امل�لية.
حيوي  دور  امل�لية  ل���وزارة  و�شيكون 
يف ر�شم خطط اخلروج من االأزمة 

االقت�ش�دية.
وق���د ���ش��ع��ى رئ��ي�����س ال�����وزراء املكلف 
مبقت�شى  ال�شني  اأدي���ب،  م�شطفى 
الط�ئفي  ال�����ش��ل��ط��ة  اق��ت�����ش���م  ن��ظ���م 
تغيري  اإىل  ل��ب��ن���ن،  يف  ب���ه  امل��ع��م��ول 
القي�دات يف الوزارات والتي �شيطرت 

عدد  �شقط  وق��د  ج��دي��دة.  حكومة 
براثن  يف  ال��ل��ب��ن���ن��ي��ني  م���ن  ك��ب��ري 
وخرج  االقت�ش�د  انهي�ر  مع  الفقر 
االآالف منهم اإىل ال�شوارع يف الع�م 

امل��شي مط�لبني ب�لتغيري.
م�لية  �شيولة  اإىل  ل��ب��ن���ن  وي��ح��ت���ج 
اأن ع��ج��ز ع��ن �شداد  ب��ع��د  وب�����ش��رع��ة 
ال�شخم  ال�شي�دي  الدين  التزام�ت 
البنوك  االأزم������ة  اأ����ش����ب���ت  اأن  ب��ع��د 

ب�ل�شلل.
واأ�ش�ف انفج�ر مرف�أ بريوت، الذي 
ف��رد، عبئ�   200 اأودى بحي�ة نحو 
م���ل��ي��� ج���دي���دا ع��ل��ى ال���ب���الد يقدر 

بحوايل 4.6 ملي�ر دوالر.
وي���������ش����ت����خ����دم ال����ب����ن����ك امل�����رك�����زي 
اح����ت����ي�����ط����ي�����ت ال����ن����ق����د االأج����ن����ب����ي 
املتن�ق�شة لدعم الواردات الرئي�شية 
م��ث��ل ال��ق��م��ح وال����وق����ود واالأدوي�������ة. 
و���ش��ي��وؤدي اإل��غ���ء ال��دع��م ال���ذي ق�ل 

فئ�ت بعينه� عليه� ل�شنوات.
الذي  اهلل  ح��زب  اإن  �ش��شة  وي��ق��ول 
وحركة  ال�����ش��ي������ش��ي  ن���ف���وذه  ازداد 
الرامية  التحرك�ت  يف  ي��ري���ن  اأم��ل 
الإب���ع����ده���م���� ع���ن م��ن������ش��ب وزاري�����ة 
رئ���ي�������ش���ي���ة حم�������ول������ة الإ�����ش����ع�����ف 

نفوذهم�.
وي��ت��م��ت��ع ح����زب اهلل وح���رك���ة اأم���ل 
حلف�ء  م�����ع  ب���رمل����ن���ي���ة  ب����أغ���ل���ب���ي���ة 
م�����ش��ي��ح��ي��ني وغ���ريه���م وذل����ك رغم 
ب�شبب  اجل����ن���ب���ني  اآراء  اخ���ت���الف 
النزاع على ت�شكيل احلكومة. وق�ل 
امل�شيحي  ع����ون،  م��ي�����ش���ل  ال��رئ��ي�����س 
امل�روين املتح�لف مع حزب اهلل، اإنه 
ال يجوز الأي ط�ئفة اأن تط�لب ب�أي 

وزارة.
تقول  ���ش��ي������ش��ي��ة  م�����ش���در  اأن  غ���ري 
�شبتمرب  يف  وا����ش���ن���ط���ن  ق������رار  اإن 
اأمريكية  ع��ق��وب���ت  ف��ر���س  اأي���ل���ول 

ع��ل��ى ح��ل��ف���ء حل���زب اهلل ���ش��دد من 
الت�شبث  على  ال�شيعية  الكتلة  ع��زم 
الوزارية.  التعيين�ت  من  مبوقفه� 
وتعترب وا�شنطن حزب اهلل جم�عة 

اإره�بية.
اأن يحقق  ذل����ك مي��ك��ن  ك���ل  ورغ�����م 
ال�����ش��غ��ط اخل�����رج����ي ن���ت����ئ���ج. فقد 
دف�����ع ت���دخ���ل م�����ك����رون ال���ق���ي����دات 
على  لالتف�ق  املت�ش�حنة  اللبن�نية 
�ش�ع�ت  قبل  املكلف  ال���وزراء  رئي�س 
اإىل  الفرن�شي  الرئي�س  و�شول  من 
بريوت يف زي�رته الث�نية خالل اأقل 

من �شهر.

* اأين يكمن اخلطر؟
ق�لت فرن�ش� اإن لبن�ن يواجه خطر 
وق�ل  اإذا مل يغري م�ش�ره.  االنهي�ر 
ت�شري  البالد  اإن  اللبن�ين  الرئي�س 
ت�شكل  مل  اإذا  “اجلحيم”  ن��ح��و 

عني  �ش�حة  يف  الرجل  بوجوههم. 
ق�ن� خ�ئف، وهو يعرف اأن اجلميع 
ال�شلطة  على وج��ه��ه.  ي��رى خ��وف���ً 
ب��دوره��� غري مكرثة من حقيقة 
اأن خوف�ً ظ�هراً على وجهه. االأهم 
ب�لن�شبة له� اأن يقول م� ق�له على 
مثلم�  مت���م���ً  ال��ت��ل��ف��زي��ون.  �ش��شة 
غري مهم ب�لن�شبة اإليه� اأن يعتقد 
خلفه  االن���ف���ج����ر  اأن  ال��ل��ب��ن���ن��ي��ون 
ال�شك�ن.  من�زل  بني  �شالح  خم��زن 

االأهم هو اأن ي�شمتوا«.
واأ�ش�ف “تن�شحب هذه املع�دلة على 
كل وق�ئع حي�تن� يف ظل جمهورية 
ال�شالح. ف�أن ُي�شر الثن�ئي ال�شيعي 
ح��زب اهلل وح��رك��ة اأم��ل على تويل 
وزير �شيعي وزارة امل�ل، واأن يجري 
اإجه��س املح�ولة الفرن�شية الإنق�ذ 
لي�شت  فهذه  الذريعة،  بهذه  لبن�ن 
مم�ر�شة مذهبية، وعلين� اأن نعتقد 
نبيه  اأن  حقيقة  ينفي  ال  ه���ذا  اأن 
بري يريد دولة مدنية، واأن حزب 

اهلل لي�س حزب�ً ط�ئفي�ً«.

الدوالرات مل�ش�عدة لبن�ن يف موؤمتر 
عجزت  ع��ن��دم���   2018 ب����ري�������س 
ال����ب����الد ع����ن ت��ن��ف��ي��ذ اإ����ش���الح����ت. 
امل�ش�ر  تغيري  م��ن  امل���ن��ح��ون  وج��ع��ل 

�شرط� للم�ش�عدة.
ووج�����ه م�����ك����رون ر����ش����ل���ة ق���وي���ة يف 
بريوت يف االأول من �شبتمرب اأيلول 
“اإذا ف�شلت طبقتكم  اجل���ري فق�ل 
مل�ش�عدة  ن���ه���ب  ف���ل���ن  ال�����ش��ي������ش��ي��ة 

لبن�ن«.

* هل �ست�سبح الأمور اأي�سر
 اإذا ت�سكلت احلكومة؟

الطريق.  ك���ربى يف  ث��م��ة حت��دي���ت 
طريق  خ�رطة  فرن�ش�  و�شعت  فقد 
من  اجل��دي��دة  للحكومة  تف�شيلية 
ا���ش��ت��ئ��ن���ف امل���ح����دث����ت ���ش��ري��ع��� مع 
اإطالق  اإىل  ال��دويل  النقد  �شندوق 
من�ق�ش�ت للبدء يف اإق�مة حمط�ت 

كهرب�ء جديدة.
ال�شروري  م��ن  اإن  فرن�ش�  وق���ل��ت 
مع�جلة  يف  احل���ك���وم���ة  ت����ب����داأ  اأن 
ل�شم�ن  ب�شرعة  امل�شت�شري  الف�ش�د 
احل�شول على االأم��وال املوعودة يف 
موؤمتر اآخر للم�نحني ق�لت ب�ري�س 
اإنه� على ا�شتعداد لعقده يف الن�شف 

الث�ين من اأكتوبر ت�شرين االأول.
اأي حكومة جديدة  اأن  وهذا معن�ه 
جدا  ق�شرية  فرة  اأم�مه�  �شيكون 
يتعذر  ورمب������  امل���ط���ل���وب.  الإجن�������ز 
املت�شبثني  لبن�ن  �ش��شة  على  ذل��ك 
مبواقفهم الذين اأخفقوا يف ت�شكيل 

احلكومة يف الوقت املن��شب.

لبنان يف عيون الريا�س دولة �ساقطة ع�سكريًا بيد احلزب الإرهابي

�صحف عربية: حزم �صعودي ثابت �صد عبث اإيران وتغول حزب اهلل

ت�سلب املواقف ال�سيا�سية يهدد الو�ساطة الفرن�سية

النزعات الطائفية عوائق بطريق التغيري يف لبنان
احلكومة اجلديدة تواجه مهمة �سخمة لإنقاذ القت�ساد  القيادات اللبنانية اأهدرت املهلة املحددة لت�سكيل حكومة

 فرن�صا و�صعت اإطارا زمنيا لتنفيذ االإ�صالحات

دعوات الإ�صالح جمل�ص االأمن.. واملهمة م�صتحيلة 
 •• االأمم املتحدة-اأ ف ب

ط�لبت اأطراف عدة اأكر من اأي وقت م�شى يف االأ�شبوع احل�يل خالل 
اجلمعية الع�مة لالأمم املتحدة ب�إ�شالح جمل�س االأمن الدويل الذي 
مل تتغري تركيبته منذ احلرب الع�ملية الث�نية، دون توقع اأي تقدم يف 
هذا املج�ل. فمع ج�ئحة كوفيد-19، بلغت االنق�ش�م�ت بني الدول 
اخلم�س الدائمة الع�شوية وهي الوالي�ت املتحدة وفرن�ش� وبريط�ني� 
ت��ع��د م��ق��ب��ول��ة ب�لن�شبة  وال�����ش��ني ورو���ش��ي���، وال�����ش��ل��ل م�����ش��ت��وي���ت مل 
الدول  لكن  ع�شوا.   15 ال���دويل  االأم���ن  جمل�س  وي�شم  لكثريين. 
الع�شر غري الدائمة الع�شوية فيه التي تتجدد كل خم�س �شنوات ال 
وق�ل  الع�شوية.  الدائمة  اخلم�س  ال��دول  الفيتو بخالف  متلك حق 
ب�قراح  دول��ة  لكل  “يحق  ا�شمه  عن  الك�شف  ع��دم  طلب  دبلوم��شي 
م�ش�ريع قرارات لكن يف الواقع ت�أتي االقراح�ت خ�شو�ش� من الدول 
مبب�درة  كوفيد-19  وب�ء  بعد  الع�ملية  احلوكمة  و�شتكون  الغربية«. 
الدويل  االأم���ن  ملجل�س  الفيديو  ع��رب  م��وؤمت��ر  مو�شع  النيجر،  م��ن 
اخلمي�س. و�شيطرح مو�شوع تو�شيع جمل�س االأمن خالل املوؤمتر مع 

توقع اأن تع�ر�س الدول اخلم�س الدائمة الع�شوية خ�ش�رته� لبع�س 
من امتي�زاته�. وق�ل االأمني الع�م لالأمم املتحدة انطونيو غوتريي�س 
يف ني�ش�ن/اأبريل “نعرف اأن العالق�ت بني القوى العظمى يف الع�مل 
اليوم تع�ين من عدم انتظ�م م� يجعل اتخ�ذ القرارات اأمرا �شعب� يف 
جمل�س االأمن الدويل”. وال يبدو اأن هذا الو�شع �شيتغري يف امل�شتقبل 
القريب. ومع غي�ب التوافق بني القوى العظمى، ال ميكن ت�شور اأي 
تع�ون فع�ل اأو حل للنزاع�ت يف �شوري� واليمن وليبي� وغريه� اأو على 
ب�إفريقي�  م��رورا  اآ�شي�  اإىل  اجلنوبية  اأمريك�  فمن  اجل�ئحة.  �شعيد 
واأوروب�، ا�شتغل ق�دة دول عدة فر�شة انعق�د اجلمعية الع�مة لالأمم 
االأمن  جمل�س  الإ�شالح  “امللحة”  ال�شرورة  على  للت�شديد  املتحدة 
الدويل ليعك�س بطريقة اأف�شل ح�ل الع�مل اليوم. ويف خت�م اجتم�ع 
اع�ش�ء  ت�شبح  ب���أن  واأمل�ني�  وال��ربازي��ل  والي�ب�ن  الهند  ط�لبت  مغلق، 
دائمة يف جمل�س االأم��ن. و�شددت الدول االأرب��ع على �شرورة اإ�شالح 
جمل�س االأمن على وجه ال�شرعة من خالل تو�شيعه “جلعله يتمتع 

ب�شفة متثيلية اأكر �شرعية وفع�لية” واإال قد ي�شبح “ب�لي�«.
“يجب التو�شل اإىل ت�شكيلة  وق�ل الرئي�س االأنغويل جواو لورين�شو 

واأكد  والق�رات”.  واالأمم  ال�����ش��ع��وب  مت��ث��ي��ل  اأف�����ش��ل  ب�شكل  تعك�س 
جمل�س  اإىل  بح�جة  ال��ع���مل  اأن  ت�شي�شيكيدي  فيليك�س  ال��ك��ون��غ��ويل 
رئي�س  وط�لب  ومتثيال«.  ودميوقراطية  �شف�فية  اأك��ر  “يكون  اأم��ن 
العلي�  االأمم��ي��ة  الهيئة  ه��ذه  بت�شمية  ال��ف���رادو  ك�رلو�س  كو�شت�ريك� 
اخلم�س  ال���دول  لكون  اأ�شفه  ع��ن  معرب�  الب�شري”  االأم���ن  “جمل�س 
وق�ل  ال��ع���مل.  يف  لالأ�شلحة  الرئي�شي  املنتج  ه��ي  الع�شوية  الدائمة 
يجب اأن يكون هيئة “ق�درة على جت�وز االنق�ش�م�ت الداخلية العميقة 
للعمل ب�شكل موحد وب�شوت واحد«. كذلك فعل الرئي�س االأرجنتيني 
الربتو فرن�نديز الذي دع� اإىل “منزل م�شرك” جديد فيم� اعترب 
“مل يعد يلبي  االأم��ن  اأن جمل�س  �شيب�شتي�ن بينريا  الت�شيلي  نظريه 
ح���ج���ت ه��ذا ال��زم��ن وحت��دي���ت��ه«. ويبقى ال�����ش��وؤال كيف ميكن حمل 
ع��رب قمة  يكون احل��ل  التحرك؟ فهل  ال��ك��ربى على  ال���دول اخلم�س 
وكيف  وا�شح؟  ه��دف  دون  من  بوتني  فالدييمرب  الرو�شي  اقرحه� 
ال�شبيل اإىل اإقن�ع ال�شني ب�أن حتول الهند اإىل دولة دائمة الع�شوية ال 
ي�شكل تهديدا له�؟ كيف ميكن اإقن�ع فرن�ش� املوؤيدة للوحدة االأوروبية 

بت�ش�رك هذا الو�شع مع اأمل�ني�؟
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عربي ودويل

 انت�سارات عديدة لليمني لن ي�ستفيد منها �سالفيني, وت�سكك بعمق يف ا�سرتاتيجيته وزعامته

ل تزال الرابطة هي احلزب الأول يف اإيطاليا, لكن ا�سرتاتيجية »الكابنت« تظهر حدودها 

حتليل اخباري

احتفظ الي�سار ببوليا, كامبانيا, لكن 
خ�سو�سا تو�سكانا, اآخر معاقله التاريخية

تقلي�س عدد اأع�ساء الربملان يزيل اأي
 ميول لإثارة اأزمة حكومية ب�سرعة كبرية

رئ���ي�������ص   
احل��ك��وم��ة 
ج��وزي��ب��ي 
ك���ون���ت���ي
من�صبه يف   
 ح��ت��ى ع��ام

2023 

ق�صية بريونا تايلور توؤجج الغ�صب يف �صوارع اأمريكا
فتح  اأّن��ه  اآي”  بي  “اأف  الفدرايل  التحقيق�ت  مكتب  اأعلن  بينم�  به،  م�شتبه�ً 
مدجج  بع�شهم  االأ�شخ��س  مئ�ت  جتمع  �ش�بق  وقت  ويف  الهجوم.  يف  حتقيق�ً 
ب�ل�شالح يف �ش�حة جيفر�شون يف و�شط املدينة يف اأجواء توتر قبل اأن تفرقهم 
ال�شرطة قبيل دخول حظر التجول حيز التنفيذ. و�شهدت مدن اأخرى منه� 
يف  ت�شجل  فيم�  عفوية  جتمع�ت  وفيالدلفي�  ووا�شنطن  ونيويورك  بو�شطن 
واأتى  العن�شرية.  �شد  واحتج�ج�ت  تظ�هرات  موجة  عدة  اأ�شهر  منذ  البالد 
ال�شرطة  عن��شر  م��ن  اأي  مالحقة  ع��دم  م��ن  امل���رة  ه��ذه  املتظ�هرين  غ�شب 
الثالثة الذين اقتحموا منزل بروين� ت�يلور )26 ع�م�( بتهمة القتل. وق�ل 
ال�شوداوات«.  الن�ش�ء  خذلت  “لويفيل  التظ�هرة  يف  امل�ش�رك  واال���س  ديفون 
وحده بريت ه�نكي�شون وهو اأحد ال�شرطيني الثالثة مالحق بتهمة تعري�س 
�شقة  ر���ش������ش���ت��ه  واخ�����راق  ال��ن���ر  اإط���الق���ه  ب�شبب  للخطر  االآخ���ري���ن  ح��ي���ة 
االأرب��ع���ء. ومل توجه  كنت�كي  الع�م يف  املدعي  اأعلن  م�  ال�شحية على  ج��ريان 

•• لويفيل-اأ ف ب

ق�ش�ئي  بقرار  تنديدا  ع��دة  اأمريكية  م��دن  �شوارع  اإىل  غ��شبون  متظ�هرون 
اآذار/م�ر�س  يف  قتلوا  ال��ذي��ن  ال�شرطة  عن��شر  م��ع  ج��دا  مت�ش�هال  اع��ت��ربوه 
م�ش�ء  �شرطي�ن  اأ�شيب  حيث  لويفيل  يف  ت�يلور  بريون�  ال�شوداء  االأمريكية 
ب�لر�ش��س. وق�ل ق�ئد �شرطة لويفيل ب�الإن�بة روبرت �شرويدر خالل موؤمتر 
العالج  يتلّقي�ن  الر�ش��س، وهم�  اأ�شيب�  ال�شرطة  “عن�شرين من  اإّن  �شح�يف 
مطمئن�ً اإىل اأّن ح�لتهم� م�شتقّرة وحي�تهم� مل تكن  يف امل�شت�شفى اجل�معي”، 
الن�ر وقع  اإطالق  اأّن  واأ�ش�ف  اأحدهم� خ�شع لعملية جراحية.  يف خطر لكّن 
�ش�عة من موعد دخول  اأي قبل ن�شف  لياًل  والن�شف  الث�منة  ال�ش�عة  قرابة 
حظر جتّول فر�شته ال�شلط�ت املحلّية يف وقت �ش�بق خالل النه�ر )اخلمي�س 
اعتقلت  ال�شرطة  اأّن  ���ش��روي��در  واأو���ش��ح  غرينيت�س(.  بتوقيت  ف��ج��راً  االأوىل 

يقف�ن  اأنهم�  زميليه جون�ث�ن م�تينغلي وم�يلز كوزغروف مع  اإىل  تهمة  اأي 
ال�ش�بة  ع�ئلة  حم�مي  وق���ل  ال�شوداء.  ال�ش�بة  اأردى  ال��ذي  الن�ر  اإط��الق  وراء 
املتظ�هرة  اآدام��ز  ديكورين  وق�لت  واإه���ن��ة«.  “ف�شيحة  القرار  اإن  كرامب  بن 
تكون  ب”اال  مط�لبة  العدالة”  ت�يلور  بريون�  “ت�شتحق  لويفيل  يف  ال�شوداء 
الق�ش�ئي  القرار  �شدور  وقبل  ب�شرتي«.  لون  ب�شبب  للخطر  معر�شة  حي�تي 
واأوقف  اأمنية  تعزيزات  ون�شرت  الطوارئ.  ح�لة  فر�شت  املدينة  بلدية  ك�نت 
اأ�شخ��س ع��دة بعد ظهر االأرب��ع���ء. وق���ل الرئي�س االأم��ريك��ي دون���ل��د ترامب 
اإىل  اأن��ه حتدث  مو�شح�  امل�ش�بني”  ال�شرطة  اأج��ل عن�شري  “ي�شلي من  اإن��ه 
ح�كم الوالية الدميوقراطي اأندي بي�شري واأعرب عن ا�شتعداده للتع�ون معه. 
من�زلهم«.  اإىل  العودة  “اإىل  م�شورة  كلمة  يف  املواطنني  االأخ��ري  ه��ذا  ون��شد 
وك�نت ت�يلور وهي ممر�شة قتلت يف منزله� ليل 13 اآذار/م�ر�س عندم� ح�شر 
فتح  و�شولهم  ول��دى  توقيف.  مبذكرة  مزودين  ال�شرطة  من  عن��شر  ثالثة 

�شريكه� الن�ر من �شالح مرخ�س. ورد عن��شر ال�شرطة واأ�ش�بوا بريون� ت�يلور 
بر�ش��ش�ت عدة. واأو�شح �شريكه� الحق� اأنه ظن اأن االأمر يتعلق بعملية �شرقة 
ه��وؤالء يف  ال��ذي ينفيه  االأم��ر  اأنف�شهم  ال�شرطة مل يعرفوا عن  اأن عن��شر  اإذ 
راوية تدعمه� اأقوال �ش�هد عي�ن على م� اأو�شح املدعي الع�م دانييل ك�مرون. 
واأ�ش�ف “اأدرك اأن االته�م�ت املعلنة لن تر�شي اجلميع. لقد اأجريت حم�دثة 
ال�شرطي  اأن  اإع��الم حملية  مع ع�ئلة بريون� ت�يلور. وذك��رت و�ش�ئل  �شعبة” 
اإىل �شجن يف املنطقة واأف��رج عنه بعدم� دفع كف�لة  بريت ه�نكين�شون ح�شر 
يف  املحددة  ب�لكف�الت  مق�رنة  ج��دا  متدن  مبلغ  وه��و  دوالر  اأالأف   15 قدره� 
ق�ش�ي� كهذه. وقد طرد من �شرطة لويفيل يف حزيران/يونيو امل��شي ويواجه 

يف ح�ل اإدانته احتم�ل احلكم عليه ب�ل�شجن 15 ع�م�.
لقد  “�شقيقتي،  “اإن�شتغرام”،  ت�يلور عرب  بريون�  �شقيقة  ب�ملر  وق�لت جوني� 

خذلك النظ�م الذي كنت تعملني بجهد يف �شبيله«.

احلزب الدميقراطي 
اأكرب الفائزين

معركة  �ش�لفيني  م�تيو  خ�شر     
اأرنو، بعد ف�شله يف ال�شيطرة على 
وف�شل  ين�ير،  يف  روم�ني�  اإميلي� 
زعيم الرابطة يف الفوز بتو�شك�ن�، 
املنطقة الكربى احلمراء االأخرى 

يف و�شط اإيط�لي�.
ببولي�،  ال����ي���������ش�����ر  واح����ت����ف����ظ   
خ�شو�ش�  ل����ك����ن  وك�����م����ب�����ن����ي�����، 
بتو�شك�ن�، اآخر مع�قله الت�ريخية 
الراأي  ا�شتطالع�ت  اأعلنت  التي 

اأنه� مهددة ب�شكل خطري.
 واب�������ت�������ع�������د م������ر�������ش������ح احل��������زب 
اأوج��ي��ن��ي��و جي�ين  ال��دمي��ق��راط��ي 
ب�أكر  الرابطة  من  من�ف�شه  عن 

من 10 نق�ط.
     ومن خالل االحتف�ظ بتو�شك�ن� 
وك���ذل���ك امل��ن���ط��ق اجل��ن��وب��ي��ة من 
بولي� وك�مب�ني�، يخرج ال�شكرتري 
الدميقراطي  ل��ل��ح��زب  ال��وط��ن��ي 
خ�طر  ال��ذي  زينغ�ريتي،  نيكوال 
مب��ق��ع��ده يف ح����ل���ة ال��ف�����ش��ل، من 

االقراع ب�شوت اأقوى.
    فقرار التح�لف على امل�شتوى 
غريللو  بيبي  حركة  مع  الوطني 
ل��ع��رق��ل��ة ال���ي���م���ني امل���ت���ط���رف مل 
ي���ت���رباأ م��ن��ه ال��ن���خ��ب��ون، ب���ل على 

احلزب  ي���أت��ي  ذل���ك،  م��ن  العك�س 
مق�رنة  اأق�������وى  ال���دمي���ق���راط���ي 

ب�شرك�ئه يف احلكومة
   ال��ك��ث��ري م���ن ال��ن��ج���ح���ت تعزز 
احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي ه��و الذي 
اأقوى  اأن��ه  على  االآن  نف�شه  يقدم 

حليف لالئتالف احلكومي.
نيكوال  ���ش��ك��رت��ريه  ان��ت��ه��ز  وق����د   
للمط�لبة  ال��ف��ر���ش��ة  زي��ن��غ���ري��ت��ي 
اآلية اال�شتقرار  على الفور بتبني 
املرا�شيم  اإلغ�ء  االأوروبي، وكذلك 
االأمنية مل�تيو �ش�لفيني.    ملف�ت 
ب�شكل  مع�ر�شته�  على  يجروؤ  مل 

وا�شح مع حركة 5 جنوم.
   ه���ذه االأخ������رية، ت��واج��ه ك�رثة 
مع  املحلي  امل�شتوى  على  جديدة 
االأحي�ن  اأغ�����ل��ب  يف  مر�ش������حني 
من  ب�����مل����ئ����ة   10 ع����ت����ب����ة  دون 
االأ�����ش����وات. ت���راج���ع ح��ج��ب��ه فوز 
اال�شتفت�ء  يف  ال�����ش���ح��ق  “نعم” 
الربمل�نيني  ع������دد  تخفي�س  على 
وال������ذي  ب�����مل�����ئ����ة،   30 ب��ن�����ش��ب��ة 
املعرك�ة  ح�����ش������������ن  مب��ث���ب��ة  ك�����ن 

الرئي�شي.

اأوروب�������، ت��راج��ع ال��راب��ط��ة االآن 
يكون  وق�����د  ال����ب����الد.  ج���ن���وب  يف 
اال���ش��ت��ف��ت���ء ال����ذي ف����ز ب��ه رئي�س 
فينيتو املنتهية واليته، لوك� زاي�، 
�شوكة يف خ��شرة وزير الداخلية 
للرابطة  م���وؤي���ًدا  ك����ن  ال�����ش���ب��ق. 
اأك�������ر اع�����ت�����دااًل وح���ك���ًم���� ذات����ًي����� 
وقد  ال��ب��الد،  �شم�ل  يف  ومتجذًرا 
اأعيد انتخ�به بحوايل 75 ب�مل�ئة 

من االأ�شوات.

 5 ال���واق���ع، ت�شجل ح��رك��ة      يف 
ك���ل مك�ن.  ان��ت��ك������ش���ت يف  جن����وم 
���ش��ي��ح�����ش��ل��ون ع��ل��ى ح��وال�����������������ي 7 
تو�ش�������ك�ن�،  يف  فق�����ط  ب���مل���ئ��ة 
و10ب�مل�ئة يف بولي�������، و3 ب�مل�ئ��ة 

يف فينيتو.
للحركة  مي���ك���ن  ذل������ك،  وم�����ع     
ب�الرتي�ح  ت�شعر  اأن  ال�����ش��ع��ب��وي��ة 
ن��ت��ي��ج��ة اال���ش��ت��ف��ت���ء ع��ل��ى خف�س 
عدد اأع�ش�ء الربمل�ن بنحو الثلث 
متت   .)600 اإىل   945 )م����ن 
امل���واف���ق���ة ع��ل��ى االإ�����ش����الح ال���ذي 
5 جنوم من قبل  طرحته حركة 
م���� ي���ق���رب م���ن 70 ب����مل����ئ���ة من 
ال�ش�بق  زعيمه�  وق���ل  الن�خبني. 
ووزير اخل�رجية احل�يل لويجي 
“هذه  ال����ف����ور،  ع���ل���ى  م����ي���و  دي 
ال�شي��شة  ت�ريخية”...  نتيجة 
املواطنني، وكل  اإىل  اإ�ش�رة  تر�شل 
هذا م� ك�ن ليحدث دون حركة 5 

جنوم ».

تراجع �سالفيني يتاأكد
   فر�س اليمني نف�شه يف م�ر�س 
مع مر�شح حزب م� بعد الف��شية 
يف  يكن�س  ومل  ديت�لي�،  فراتيلي 
ليغوري� حيث اأعيد انتخ�ب رئي�شه 
اإي��ط���ل��ي���، وانت�شر يف  ف���ورزا  م��ن 
فينيتو. يف املنطقة االأخ��رية، ن�ل 

ا�شراتيجية “الك�بن” لتحويل 
اإىل  االأ�شل  الفيدرايل يف  احلزب 
ق�����وة وط���ن���ي���ة ع���ل���ى غ������رار حزب 
م���ري��ن ل��وب���ن يف ف��رن�����ش��� تظهر 

حدوده�.
   بعد اأن اأح��رزت الرابطة نق�ًط� 
من  اجلنوبية  امل��ن���ط��ق  يف  ج��ي��دة 
م��ي��زوج��ي��ورن��و يف اآخ���ر م��ب���راة يف 

اأكر  زاي���  لوك�  ال�شهري  ح�كمه� 
من 76 ب�مل�ئة من االأ�شوات.

الرابطة  م���ن  ج�����ء  اأن�����ه  ورغ�����م   
الرباغم�تية  روحه�  يج�شد  التي 
تقدم  اأن����ه  اإال  ال�����ش��ي���دي��ة،  وغ���ري 
على  للح�شول  �شخ�شية  بق�ئمة 
ف���رة والي����ة ث���ل��ث��ة. ال��ك��ث��ري من 
االن��ت�����ش���رات ال��ت��ي ال مي��ك��ن اأن 

ي�شتفيد منه� م�تيو �ش�لفيني، بل 
هي ت�شكك بعمق يف ا�شراتيجيته 

وزع�مته.
   تبدو هذه االنتخ�ب�ت على وجه 
اخل�����ش��و���س وك���أن��ه��� ت��وق��ف اآخر 

مل�تيو �ش�لفيني.
الت�شكيل  ال��راب��ط��ة ه��ي  ت���زال   ال 
لكن  اإي������ط�������ل������ي�������،  يف  االأول 

احلكومة تتنف�س ال�سعداء 
     يف النه�ية، بعد ع�م من ت�شكيل 
بدعم  ك��ون��ت��ي،  ج��وزي��ب��ي  حكومة 
م���ن ال��ي�����ش���ر وح���رك���ة 5 جن���وم، 
تتنف�س  اأن  ل���الأغ���ل���ب���ي���ة  مي���ك���ن 
االنهي�ر  يحدث  مل  اذ  ال�شعداء 
هذه  نتيجة  ك���ن��ت  فقد  املخيف. 
االإقليمية  الفرعية  االنتخ�ب�ت 
اأن  ي���ب���دو  وال  ارت�����ي������ح.  م�������ش���در 
و�شع  يف  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  امل���ع����ر����ش���ة 
انتخ�ب�ت  ت����أم���ني  م���ن  مي��ّك��ن��ه��� 

برمل�نية مبكرة.
معزًزا  كونتي  جوزيبي  وخ���رج     
� على عدم  ال��ذي ك���ن حري�شً هو 
االنتخ�بية.  احلملة  يف  امل�ش�ركة 
ائتالفه  يف  حل��ل��ي��ف��ني  ومي���ك���ن 
تقلي�س  اأن  ك��م���  ال��ن��ج���ح،  ادع�����ء 
ع���دد اأع�����ش���ء ال���ربمل����ن ي��زي��ل اأي 
حكومية  اأزم�������ة  الإث���������رة  م���ي���ول 

ب�شرعة كبرية.
حتى  م��ن�����ش��ب��ي  يف  »����ش����أب���ق���ى     
املجل�س  ون���ه����ي���ة   2023 ع������م 
وهكذا  كونتي.  اأكد  الت�شريعي”، 
التعديل  ف��ك��رة  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي  مت 
ح�ل  يف  وردت  ال���ت���ي  ال���������وزاري 
الهزمية يف االنتخ�ب�ت اجلهوية. 
حتقيق  ه�����و  امل����ع����ل����ن  وال������ه������دف 
التنفيذية  ال�شلطة  اال�شتقرار يف 
والركيز  اأك���رب،  ب�شكل  احل���ل��ي��ة 
االإيط�لية.  ال��ت��ع���يف  خ��ط��ة  ع��ل��ى 
توزيع موارد ت�شل قيمته�  يجب 
-يف  ي�����ورو  م���ل���ي����رات   209 اإىل 
به�  �شكل منح وق��رو���س -وع���دت 

بروك�شل... 
احلي�ة  على  ت���أم��ني  اأف�شل  وه��ذا 

للحكومة احل�لية.

نتيجة النتخابات الإقليمية عززت موقفها:

تعادل بطعم االنت�صار حلكومة جوزيبي كونتي...!

الي�ش�ر يح�فظ على تو�شك�ن�جوزيبي كونتي الف�ئز االكرب

لوك� زاي� �شوكة يف رجل �ش�لفيني

ذهب التو�شك�ن بكث�فة اإىل �شن�ديق االقراعم�تيو �ش�لفيني انتك��شة جديدة

•• الفجر-خرية ال�شيباين
الإقليمية  النتخابات  ت�سع  اأن  منتظرا  كــان     
جوزيبي كونتي على كر�سي هّزاز, ولكنها يف النهاية 
عززته. مل حتدث حّمى �سعبوية لهذه النتخابات 
الأوىل بعد وباء كوفيد-19. وعد ماتيو �سالفيني 
�سيكون  املحلي والذي  امل�ستوى  بانت�سار حلزبه على 
مبثابة نقطة انطالق لطموحاته الوطنية. ل �سيء 
من ذلك: 3-3 هي النتيجة التي احتّلت ال�سفحات 
الأوىل لل�سحف الإيطالية لتلخي�س التعادل بطعم 

النت�سار للحكومة.
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عربي ودويل

التوازن »العادل واملعقول« الذي تطالب به املفو�سية 
الأوروبية مليثاقها اجلديد للهجرة, لي�س �سوى واجهة

ا�ستخدام اأدوات امل�ساعدة الإمنائية ومنح التاأ�سريات يف 
امل�سـتقبل لل�سغط على بلدان املهاجـرين غري ال�سـرعيني

اأور�شوال  اأم���م مفو�شية  يكن   ومل 
اأي خي�ر �شوى دفع  فون دير الين 
اإذا  اليمني  اإىل  مقرح�ته�  موؤ�شر 
اأرادت ح�شد جميع الدول االأوروبية 
مل�شروعه�.     االإج���راءات الوحيدة 
التي حظيت ب�الإجم�ع يف العوا�شم 
االأوروب����ي����ة يف ال�����ش��ن��وات االأخ����رية 
ال�شوابط  ���ش��ددت  ال��ت��ي  ت��ل��ك  ه��ي 

ع��ل��ى احل����دود اخل���رج��ي��ة الأوروب�����، 
ون��ظ��م��ت م���راق���ب���ة امل���ه����ج���ري���ن يف 
ودربت   ، املتو�شط  االأبي�س  البحر 
و�شهلت  الليبية،  ال�شواحل  حر�س 
ع����ودة ط���ل��ب��ي ال��ل��ج��وء ال���ذي���ن مت 
رف�س التم��شهم اأو امله�جرين غري 
ال�شرعيني. ومع ذلك، مل يكن كل 
الدول  غ�لبية  الإق��ن���ع  ك���ف��ي���ً  ه���ذا 
ب��ع�����س ط�لبي  ا���ش��ت��ق��ب���ل  ب��ق��ب��ول 
اللجوء على ارا�شيه�.    ان التوازن 
تط�لب  ال��ذي  واملعقول”  “الع�دل 

ي�شّجل  االأوروبية، وحيث  االأرا�شي 
عودة ثلثهم فقط. 

لل�شوؤون  ال���دول���ة  وزي�����ر  واأو�����ش����ح 
االأوروبية، كليمنت بيون، االأربع�ء، 
ا�شتخدام  ميكنهم  االأوروب��ي��ني  اأن 
ومنح  االإمن���ئ��ي��ة  امل�����ش���ع��دة  اأدوات 
لفر�س  امل�شتقبل  يف  ال��ت���أ���ش��ريات 

تفّهم اأكرب لهذه البلدان.

»تدفق املهاجرين«  
ال��ي��م��ني من  اإىل  ال��ت��ح��ول     ه����ذا 
مف�جًئ�.  ل��ي�����س  امل��ف��و���ش��ي��ة  ق��ب��ل 
ف��ق��د ك�����ش��ف��ت م��وج��ة ال��ه��ج��رة ع�م 
جت����ه  ال�����ش��ع��ب��ي  ال���ق���ل���ق   2015

انفت�ح  �شي��شة  ودفعت  امله�جرين. 
ال�شوريني  ال��الج��ئ��ني  ع��ل��ى  اأمل���ن��ي��� 
ث��م��ن��ه��� ن���ق���ًدا، م���ع ال���دخ���ول املثري 
املن�ه�شة  البوند�شت�غ للحركة  اإىل 
للمه�جرين البديل من اأجل امل�ني� 
لع�م  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  االن��ت��خ���ب���ت  يف 
حقق  اإي��ط���ل��ي���،  يف  بينم�   ،2017
املتطرف  اليميني  ال��راب��ط��ة  ح��زب 
كبرًيا يف  ف��وًزا  برل�شكوين،  ومي��ني 

انتخ�ب�ت 2018.
اأمل�ني� يف   كم� ان ابتع�د فرن�ش� عن 
الكثري  ي��ق��ول   2015 ع���م  �شيف 
ت�شتفيد  اأن  م����ن  امل�����خ������وف  ع����ن 
التطور  هذا  من  الوطنية  اجلبهة 
من خالل العزف على وتر مو�شوع 

“تدفق امله�جرين«. 
تقليدي�  املفتوحة  البلدان  وحتى    
ال�شويد  والالجئني،  للمه�جرين 
كبري  ب�شكل  ���ش��ددت  وال����دمن�����رك، 
ال�شنوات  يف  اال���ش��ت��ق��ب���ل  �شي��ش�ت 

االأخرية. 
ويف ظ��ل ه���ذه ال���ظ���روف، ك����ن من 
ت�شديد  ع��دم  اأوروب�����  على  ال�شعب 
املتعلقة  ����ش���ي��������ش���ت���ه����  ع���������ش����الت 

ب�لهجرة.
عن لزيكو

مليث�قه�  االأوروب����ي����ة  امل��ف��و���ش��ي��ة  ب��ه 
م�شوؤولية  ب��ني  ل��ل��ه��ج��رة،  اجل��دي��د 
ا�شتقب�ل  يف  االأم����م���ي  اخل���ط  دول 
�شرك�ئه�،  وت�����ش���م��ن  امل��ه���ج��ري��ن 
لي�س �شوى واجهة. بل هو ب�الأحرى 
حال و�شط� ل�ش�لح الدول املت�شددة 
الدول  االحت����د.  يف  تع�ون�  واالأق���ل 
ترف�س  وبولندا،  املجر  مثل  التي، 

ا�شت�ش�فة اأي الجئ.

اأكرب اخلا�سرين
   على عك�س م� اقرحته اأور�شوال 
ف��ون دي��ر الي��ن يف وق��ت �ش�بق من 
اإلغ�ء قواعد  هذا االأ�شبوع، لن يتم 

دبلن: البلد الذي تط�أه قدم امله�جر 
عند دخوله اأوروب��� هو البلد الذي 
الك�ملة،  امل�شوؤولية  �شل�شلة  يتحمل 
طلب  مع�جلة  اإىل  الت�شجيل  م��ن 

اللجوء، ويتحمل معظم العبء.
  ل����ذا ف�����ن اأك�����رب اخل������ش��ري��ن من 
امل����ق�����رب����ة االأوروب������ي������ة اجل����دي����دة، 
خط  دول  م����ن  اأق�������ل  ����ش���ي���ك���ون���ون 
واإيط�لي�،  اليون�ن  مثل  املواجهة، 
اللجوء والذين ي�شعون  بل ط�لبي 
اأوروب�����.    من  اأف�شل يف  اإىل حي�ة 
الفرز  اإج����راءات  ت�شريع  اأن  امل��وؤك��د 
ب����ني ط����ل���ب���ي ال���ل���ج���وء اجل�����دي����ن 
وامله�جرين الأ�شب�ب اقت�ش�دية عند 

م��ن ب��ل��دان اأوروب��ي��ة اأخ���رى، ميكن 
م��رون��ة، ومم�ر�شته  اأك��ر  يكون  ان 
ا�شتقب�ل  ب�شكل خمتلف مت�ًم� عن 
ال��الج��ئ��ني. وه���ك���ذا مي��ك��ن لدولة 
اأ�شخ��س  ع����ودة  “ترعى”  اأن  م��� 
مل ي��ح�����ش��ل��وا ع��ل��ى ح���ق االإق����م���ة 
توزيع  ان��ه  اال�شلية.  بلدانهم  اإىل 
الدول  ب��ه  ت��ط���ل��ب  للمه�م  غ��ري��ب 
والتي  ب��ول��ن��دا(،  )امل��ج��ر،  ال�شرقية 

له� ح�ش��شية جت�ه الالجئني.
   اأخ��رًيا، ت�شتد النغمة يف التع�مل 
للمه�جرين  االأ�شلية  البلدان  مع 
ا�شتع�دة  ت��رف�����س  م����  غ���ل��ًب���  ال��ت��ي 
مواطنيه� مبجرد اأن تط�أ اأقدامهم 

يف  يون�نية  ج��زي��رة  اإىل  و�شولهم 
بحر اإيجه اأو يف المبيدوزا ميكن اأن 
الالمتن�هي  االنتظ�ر  على  يق�شي 
وي�ش�عد  امل�����رء،  م�����ش��ري  ل��ت��ح��دي��د 
املخيم�ت.  ازدح���������م  ت��خ��ف��ي��ف  يف 
اإىل  ي��وؤدي  ب���أن   � اأي�شً لكنه يخ�طر 
الفردية:  تقلي�س احرام احلقوق 
لكل مه�جر احلق يف فح�س طلب 
اإمك�نية  م��ع  ب��ه  اخل������س  ال��ل��ج��وء 
جنيف  اتف�قية  ح�شب  اال�شتئن�ف، 

لالجئني.

توزيع املهام
املق�بل  امل��ط��ل��وب يف  ال��ت�����ش���م��ن     

املفو�سية تتجه ميينا:

�صيا�صة الهجرة االأوروبية: ت�صّدد ال مفر منه...!

رو�صيا جتمع حلفاءها بتنظيم مناورات ع�صكرية
واأ�ش�ف اخلبري “عليهم اوال اختب�ر الرتب العلي� يف القي�دة الع�شكرية«. ووفق� 
 250 وحتى  جندي   12900 القت�لية  العملي�ت  يف  �شي�ش�رك  الدف�ع  ل��وزارة 
واأحدثه�  وال�شواريخ  املدفعية  منظوم�ت  م��ن  و200  م��درع��ة  و450  دب���ب��ة 
اأقل  ال��ت��دري��ب���ت  ه��ذه  ف����إن  املعلنة،  ال�����ش��رب  ق��وة  ورغ���م  “تو�س-2«.  منظومة 
ع�م  مم�ثلة  م��ن���ورات  يف  ع�شكري  األ���ف   128 م�ش�ركة  م��ع  م��ق���رن��ة  �شخ�مة 
2019 يف و�شط البالد، وال300 الف الذين متت تعبئتهم يف اق�شى ال�شرق 
وان ك�نت بيالرو�س معت�دة على املن�ورات الرو�شية، تدل وتريته�   .2018 يف 
�شعبية  حركة  يواجه  ال��ذي  لوك��شنكو  الك�شندر  رئي�شه�  دعم  على  ال�شنة  هذه 
غري م�شبوقة احتج�ج� على اإعالنه فوزه يف انتخ�ب�ت الت��شع من اآب/اغ�شط�س 
والتي و�شفته� املع�ر�شة ب�نه� مزورة. وتنظم من�ورات “القوق�ز-2020” يف 
فيه�  ي�ش�رك  التي  ال�شالفية”  “االخوة  رو�شية-بيالرو�شية  م��ن���ورات  م��وازاة 
فوق  “تو-160”  ط��راز  رو�شيت�ن  مق�تلت�ن  حلقت  والثالث�ء  جندي.   900

•• مو�شكو-اأ ف ب

ال�شفوف مع حلف�ئه�  لتوحيد  الع�شكرية  املن�ورات  رو�شي� هذا اخلريف  تكثف 
رغم تف�شي فريو�س كورون� امل�شتجد، يف الوقت الذي ت�شهد عالق�ته� مع الغرب 
ال�شالفية”  “االخوة  املو�شمية  املن�ورات  اأكرب  االثنني  وب��داأت  جديدة.  توترات 
القوق�ز  يف  و”القوق�ز-2020”  االوقي�ين”  وال���درع  الدائمة”  و”االخوة 
يف  مقررة  بحرية  تدريب�ت  مع  ع�شكري  الف   80 حتى  فيه�  ي�ش�رك  الرو�شي، 
يف  وبيالرو�س،  ال�شني  االج�نب  امل�ش�ركني  وبني  اال�شود.  والبحر  قزوين  بحر 
حني تر�شل اإيران �شفن�. وق�ل املحلل الع�شكري ف��شيلي ك��شني من املعهد الع�يل 
“القوق�ز- ا�شم  عليه�  يطلق  التي  التدريب�ت  ه��ذه  ان  مو�شكو  يف  لالقت�ش�د 
2020” واملفر�س ان ت�شتمر حتى 26 ايلول/�شبتمرب “هي الدليل ال�شنوي 
الرئي�شي على قدرة القوات امل�شلحة الرو�شية على مواجهة نزاع وا�شع النط�ق«. 

منطقة التدريب قرب مدينة بري�شت على احلدود بني بيالرو�س وبولندا. وهو 
حترك رمزي يف االو�ش�ع احل�لية. ويحمل لوك��شنكو الدول املج�ورة م�شوؤولية 
رو�شي� متينة  ان عالق�ته مع  اعلن  التوتر  اأ�شهر من  وبعد  بيالرو�س.  م�ش�كل 
معركة  و�ش�حة  انطالق”،  “نقطة  بالده  ال�شتخدام  ب�ل�شعي  الغربيني  متهم� 
ل”حرب” �شد رو�شي�. واعلن عن من�ورات جديدة ل�شهر ت�شرين االول/اكتوبر 
يف بيالرو�س يف اط�ر منظمة مع�هدة االمن اجلم�عي التي تهيمن عليه� رو�شي� 
ال�شرق  التي ت�شهد نزاع� يف  اوكراني�  ام�  �ش�بقة.  �شوفي�تية  وت�شم جمهوري�ت 
ب�شبب دعم رو�شي� لالنف�ش�ليني، فرى يف هذه املن�ورات تهديدا خ�شو�ش� على 
�شف�ف البحر اال�شود. وق�لت وزارة الدف�ع االوكرانية ان “التدريب�ت الع�شكرية 
الدولية التي تقوده� رو�شي� تطرح تهديدا. ت�ش�رك وحدات ع�شكرية موجودة يف 

املن�ورات التي قد ت�شتخدم بهدف الت�شعيد وتهديد ا�شتقرار البحر اال�شود«.
و�شبق ان ح�شلت ا�شتب�ك�ت يف املنطقة بني اال�شطولني الرو�شي واالوكراين منذ 

�شم �شبه جزيرة القرم يف 2014 وي�شري حلف �شم�ل االطل�شي دوري�ت فيه�. 
وتوؤكد هذه التدريب�ت توجه رو�شي� نحو اآ�شي� منذ تف�قم التوتر مع الغرب على 
خلفية االزمة االوكرانية. و�شت�ش�رك ال�شني يف املن�ورات كم� تفعل يف كل مرة منذ 
وتدهورت عالق�ت مو�شكو مع الغرب اكر يف ال�شنوات امل��شية ب�شبب   .2018
اليك�شي  رو�شي  مع�ر�س  اب��رز  ت�شميم  مع  وموؤخرا  والتدخل  التج�ش�س  ق�ش�ي� 
ن�ف�لني. وان ك�نت مو�شكو توؤكد �شنوي� ان هدف هذه التدريب�ت “دف�عي بحت” 
اي�ش� الظه�ر ع�شالته�.  فهي من��شبة  “افرا�شي”،  وهي موجهة اىل خ�شم 
عدة  واختربت  امل�شلحة  لقواته�  مكلفة  حتديث  خطة  تطبيق  رو�شي�  وتوا�شل 
ا�شلحة فعلي� منذ 2015 يف احلرب يف �شوري�. ب�لن�شبة اىل املن�ورات االخرية 
يف القوق�ز يف 2016 زادت رو�شي� “عدد انظمته� املدفعية والط�ئرات امل�شرية 
وعدد مق�تالته� اجلديدة وانظمته� الدف�عية امل�ش�دة للط�ئرات” ومنه� انظمة 

ا�س-400 املتطورة كم� ك�شف اخلبري ف��شيلي ك��شني.

اليمني املتطرف فر�س قواعده

الهجرة ه�ج�س يوؤرق اوروب� ويق�شمه�

ت�شديد اجراءات طلب اللجوء

تقدمي م�شروع ا�شالح الهجرة اىل اوروب�

   ما مت تقدميه يوم 
الأربعاء يف بروك�سل 
“قطع  ــــــه  اأن عـــلـــى 
املفقودة”  الـــبـــزل 
مـــن اأجـــــل مــقــاربــة 
ل�سيا�سة  ــة  ــامــل ــس �
الـــــهـــــجـــــرة, يــجــد 
اأر�س  على  ترجمته 
ت�سديد  يف  الــواقــع 
ال�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة 

الأوروبية.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

حتليل اخباري

قيود جديدة ملكافحة الوباء تثري جدل يف فرن�سا 

اأملانيا على قائمة املناطق اخلطرة يف 11 بلدا اأوروبيا
•• باري�س-اأ ف ب

اأعلنت احلكومة الفرن�شية قيودا جديدة �ش�رمة ملك�فحة 
وب�ء كوفيد-19 اأث�رت الذهول والغ�شب يف مر�شيلي� يف 
حني تقدم مدينة ميونيخ االأمل�نية على القرار نف�شه اأم�س 

اخلمي�س.
اإ���ش���ب��ة يف  اأك���ر م��ن خم�شة م��الي��ني  ففي ح��ني �شجلت 

اإج����راءات االإغ����الق االلزامية  اأي�����ش���  اإن��ك��ل��را  ت��دخ��ل اخلمي�س يف  اأوروب�����، 
للح�ن�ت واملط�عم عند ال�ش�عة الع��شرة ليال، حيز التنفيذ.

�شرق  جنوب  يف  اإيك�س-مر�شيلي�  منطقة  يف  الفريو�س  انت�ش�ر  تو�شع  وم��ع 
فرن�ش� ويف غوادلوب يف جزر االنتيل الفرن�شية، اأعلن وزير ال�شحة الفرن�شي 
اأوليفييه فريان االأربع�ء اإجراءات �ش�رمة جدا يف ه�تني املنطقتني اللتني 

ب�تت� �شمن “منطقة االإنذار الق�شوى«.
من  اعتب�را  واملط�عم  للح�ن�ت  ك�مل  اإغ���الق  اإىل  الت�شنيف  ه��ذا  وي���وؤدي 
اأي�ش�  ف�شتغلق  املواطنني”  ت�شتقبل  التي  االأخرى  “املوؤ�ش�ش�ت  اأم�  ال�شبت. 
امل�ش�رح  مثل  �ش�رم�”  �شحي�  “بروتوكوال  تعتمد  ال��ت��ي  تلك  ب��شتثن�ء 

واملت�حف ودور ال�شينم�.
واأث������رت ه���ذه االإج������راءات ال��ذه��ول وال��غ�����ش��ب ل���دى م�����ش��وؤول��ني منتخبني 

واقت�ش�ديني.
“عق�ب جم�عي  اأن��ه  ب�لقرار معتربا  رون��و موزولييه  املنطقة  رئي�س  ون��دد 

ت�شديد القيود يف ميونيخ مع اإلزامية و�شع الكم�مة يف و�شط املدينة اعتب�را 
من اخلمي�س. وب�ت ينبغي على اللق�ءات اأن تقت�شر على ع�ئلتني اأو خم�شة 
بلدية  رئي�س  ق���ل  م���  على  اأق�شى،  كحد  قربى  عالقة  دون  م��ن  اأ�شخ��س 

ميونيخ دير راير.
من جهة اأخرى، اأدرجت اأمل�ني� من�طق جديدة على ق�ئمة املن�طق اخلطرة 

يف 11 بلدا اأوروبي�.
و�شط  يف  ال�ش�عة  م��دار  على  اإلزامي�  الكم�مة  و�شع  �شي�شبح  اإيط�لي�  ويف 

جنوى الت�ريخي يف �شم�ل غرب البالد، على م� اأعلنت ال�شلط�ت املحلية.
اأوروب��� ت�أثرا ب�لوب�ء، فتدخل االإج���راءات التي  اأك��ر دول  اأم��� يف بريط�ني� 
ومبوجبه�  اخلمي�س.  التنفيذ  حيز  يومني  قبل  جون�شون  بوري�س  اأعلنه� 
اإنكلرا  يف  م�ش�ء  الع��شرة  ال�ش�عة  من  اعتب�را  واملط�عم  احل�ن�ت  �شتغلق 

و�شي�شجع العمل عن بعد جمددا.
ومع االنت�ش�ر اجلديد للوب�ء، تطلق احلكومة الربيط�نية اخلمي�س اأي�ش� 
اأربعة  امل�شتجد بت�أخر  تطبيق� لتقفي االإ�ش�ب�ت اجلديدة بفريو�س كورون� 

روبريوال  مي�ش�ل  بلدية مر�شيلي�  رئي�شة  واأعربت  ق��س جدا لالقت�ش�د”. 
وق�ل م�ش�عده� بونوا ب�ي�ن اإن  يف تغريدة عن “غ�شبه�” و”ا�شتغرابه�”. 

“حدة م� اأعلنه )وزير ال�شحة( غري مقبولة«.
وت�شمل  ب�ملنطقة.  يحدق  اقت�ش�دية”  “ك�رثة  خطر  اأن  ري��ب��وروال  واأك��دت 

االإجراءات مدينة اإيك�س-اأن-بروف�ن�ش�س اأي�ش�.
يف  اأخ���رى  ك��ربى  مدينة   11 و�شعت  وغ���وادل���وب،  مر�شيلي�  ج���ن��ب  واإىل 
م� يعني اإغالق احل�ن�ت اعتب�را من ال�ش�عة  “منطقة االإن��ذار الق�شوى” 

الع��شرة م�ش�ء مع احلد من بيع الكحول.
و�شتقت�شر التجمع�ت على األف �شخ�س فقط يف مق�بل خم�شة اآالف راهن�. 
تنطلق  التي  امل�شرب  لكرة  غ�رو�س  روالن  بطولة  على  القرار  هذا  ويوؤثر 

االأحد بعد ت�أخر دام اأربعة اأ�شهر.
و�شهدت اأمل�ني� التي تعترب قدوة يف اإدارة اجل�ئحة يف اأوروب�، ظهور اإ�ش�ب�ت 

جديدة يف االأ�ش�بيع االأخرية.
وت�شجل هذه االإ�ش�ب�ت خ�شو�ش� يف منطقة ب�ف�ري� حيث قررت ال�شلط�ت 

اأ�شهر عن املوعد االأ�شلي.
ويف اإ�شب�ني� مينع نحو مليون من �شك�ن الع��شمة مدريد 
الأ�شب�ب  اإال  حييهم  مغ�درة  من  االثنني  منذ  و�شواحيه� 

حمددة جدا مثل التوجه اإىل العمل اأو الدرا�شة.
ع��دة قلق  اأوروب���ي���ة  امل��ت��خ��ذة يف دول  االإج�����راءات  وتعك�س 
�شجلت يف  االإ���ش���ب���ت. فقد  ع��دد  ارت��ف���ع  اأم����م  ال�شلط�ت 
اأوروب� خم�شة ماليني و421 اإ�ش�بة فيم� و�شلت الوفي�ت 

اإىل 227130.
ويف الع�مل، ح�شد الوب�ء اأرواح 971 الف� و677 �شخ�ش� منذ نه�ية ك�نون 

االأول/دي�شمرب ا�شتن�دا اإىل تعداد لوك�لة فران�س بر�س االأربع�ء.
ن�شرته  الوفي�ت. ويظهر تعداد  اأكرب عدد من  املتحدة  الوالي�ت  و�شجل يف 
ج�معة جونز هوبكنز م�ش�ء االأربع�ء اأن 201 األف و882 وف�ة �شجلت يف 

هذا البلد فيم� اأ�شيب 6 ماليني و940 األف� و721 �شخ�ش�.
اإىل م�ش�عفة اجلهود  ال�شك�ن  ت��رودو  ال��وزراء ج��شن  يف كندا، دع� رئي�س 
املق�طع�ت االأربع  “يف  االأم��ة  اإىل  يف مك�فحة كوفيد-19. وق�ل يف خط�ب 

الرئي�شية بداأت املوجة الث�نية«.
مو�شمه�  اإلغ�ء  االأرب��ع���ء  اأوبرا”  “مروبوليت�ن  دار  اأعلنت  نيويورك،  ويف 
راأت  الع�مة،  ال�شحة  �شلط�ت  مع  الت�ش�ور  فبعد   .2021-2020 للع�م 
الدار اأنه “من غري االآمن مع�ودة الن�ش�ط�ت” ط�مل� مل يتوافر اللق�ح ب�شكل 

وا�شع يف �شفوف املواطنني.
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العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : امليم للتجارة العامة - �س ذ م م  
ذات   : ال��ق���ن��وين  ال�شكل   - ن���ي��ف   - لال�شتثم�ر  الغرير  ملك   310 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
 1125190  : التج�ري  ب�ل�شجل  القيد  رقم   698414  : الرخ�شة  رقم   ، حم��دودة  م�شوؤولية 
ال��ت���أ���ش��ري يف ال�شجل  ب���أن��ه ق��د مت  ب��دب��ي  مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية االق��ت�����ش���دي��ة 
التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ 
2020/9/17 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2020/9/16  وعلى من لديه اأي 
اعرا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي املعني برو�سبيكتف فيجن لتدقيق احل�سابات 
املركز   - ليمتد   25 ب��رمي  ملك   2701 رق��م  مكتب   : العنوان  ال�سريبية  وال�ست�سارات 
امل�شتندات  ك�فة  معه  2877163-04 م�شطحب�ً   : ف�ك�س   04-6877163  : - ه�تف  التج�ري 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  فيجن  برو�سبيكتف  امل�شفي:  ا���ش��م 
ال�سريبية - العنوان : مكتب رقم 2701 ملك برمي 25 ليمتد - املركز التج�ري 
- ه�تف : 6877163-04 ف�ك�س : 2877163-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�ش�دية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية امليم للتجارة 
العامة - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ  2020/9/17 واملوثق 
لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2020/9/16 وعلى من لديه اأي اعرا�س 
اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�شطحب�ً معه ك�فة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً 

من ت�ريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

Date 25/ 9/ 2019  Issue No : 13046
Service by publication

In Case No 18/2020/758 Real Estate Summary
Case Subject :
 A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 145136), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the full 
payment. 
Service Applicant : Ajman Real Estate Corporation (AQAAR)   
Capacity   : Plaintiff 
Notified party  : 1- Youri Vidinic   Capacity : Defendant 
    2- Natalya Fohlvic   Capacity : Defendant 

Service Subject:
The applicant filed the case against you, which subject is a claim to order the defendant to pay 
an amount of (AED 145136), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 
12% from the claim until the full payment. 

The hearing of Tuesday 06-10-2020 at 08:30 AM through online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
submit the memos or documents you have to the court at least three days by the hearing. 
Case Manager
Amera Hasan Karam

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 
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املال والأعمال

»تنفيذي اأبوظبي« ي�صدر قرارا بنقل ملكية 
موؤ�ص�صة االإمارات للطاقة النووية اإىل »القاب�صة«

مليار درهم ت�صهيالت مالية للم�صاريع ال�صغرية خالل 6 اأ�صهر   1.4

ع�مة  ب�شفة  االإم�����رة  يف  واملقيمني 
ب�ل�شب�ب  للنهو�س  �شموه  وحر�س 
م�ش�ريع  ل��ت���أ���ش��ي�����س  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م 
���ش��غ��رية وم��ت��و���ش��ط��ة مت��ك��ن��ه��م من 
امل�ش�همة يف حتقيق التنمية ال�ش�ملة 

وامل�شتدامة«.

•• الفجرية -وام:

اأك�������د ال�������ش���ي���خ ����ش���ع���ي���د ب�����ن ����ش���رور 
ادارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال�������ش���رق���ي، 
الفجرية..  و�شن�عة  جت����رة  غ��رف��ة 
اأن امل��ت��ت��ب��ع مل�����ش��رية ت��ط��ور االإم������رة 

م��ق���ل��ي��د احلكم  ال���ف���ج���رية  ح����ك���م 
فيه� يف الع�م 1974، �شهدت نقلة 
من  ج��دي��دة  تنموية  ملرحلة  نوعية 
التطور والتحديث ب�جن�ز م�ش�ريع 
و�شي�حية  و���ش��ن���ع��ي��ة  اق��ت�����ش���دي��ة 
مواكبة  م����ن  م��ك��ن��ت��ه���  وخ���دم���ي���ة 
مل�شرية التنمية ال�ش�ملة يف الدولة. 
واأ������ش������ف “ اف���ت���خ���ر ك�����أح����د اأب���ن����ء 
االإم�����رة ب����الجن����زات ال��ت��ي حتققت 
ال�شمو  �ش�حب  يوليه  ،ومب����  فيه� 
ح���ك��م ال��ف��ج��رية م��ن اه��ت��م���م ب�لغ 
املواطنني  م�ش�لح  وخدمة  لرع�ية 

ب�الإم�رة،  احلكم  مق�ليد  الفجرية 
التي  ال���ن���وع���ي���ة  االجن�����������زات  ف�������إن 
�شموه  حكم  �شنوات  خ��الل  حتققت 
اأهلته� الأن حتتل مك�نة ري�دية على 
ال�شيم�  والع�ملي،  املحلي  امل�شتويني 
ال���ث����ين يف جم�ل  امل���رك���ز  ب��ت��ب��وئ��ه��� 
تزويد ال�شفن ب�لوقود على م�شتوى 
الع�مل وكث�لث مركز ع�ملي يف جم�ل 
االإم�رة  اأن  واأو�شح  النفط.  تخزين 
ا�شراتيجية  خ��ط��ط  وف���ق  مت�شي 
مدرو�شة لتحقيق التميز والري�دة يف 
واالجتم�عية  االقت�ش�دية  املج�الت 

يالحظ اأنه� متكنت خالل ال�شنوات 
ال� 46 امل��شية من اإجن�ز حزمة من 
امل�ش�ريع اال�شراتيجية اأحدثت نقلة 
نوعية ملع�مله� العمرانية، ورفعت من 
مع�دالت منوه� االقت�ش�دي ومكنته� 
يف  ال�شرك�ت  من  العديد  جذب  من 
اإيج�ب�  انعك�س  م���  امل��ج���الت،  ك���ف��ة 
على م�شتوى م�شريته� احل�ش�رية.

مبن��شبة  اإن���ه  الغرفة  رئي�س  وق����ل 
46 ع�م� على تويل �ش�حب  م��رور 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
ال�شرقي ع�شو املجل�س االأعلى ح�كم 

واخلدمية ك�فة، م�شفوعة ب�حلكمة 
وب���ت���ج���رب���ة غ��ن��ي��ة ب�������الإجن�������زات يف 
الواعد  امل�شتقبل  ن��ح��و  م�����ش��ريت��ه��� 
ال��دول��ة لتحقيق  ل��روؤي��ة  وم��واك��ب��ة 
روؤية  خالل  من  امل�شتدامة  التنمية 
االإم�رات  لتكون   ،2021 االإم���رات 

من اأف�شل دول الع�مل.
�شلط�ن  ����ش���ع����دة  ق�����ل  ج���ن��ب��ه  م���ن 
جميع الهندا�شي مدير ع�م الغرفة، 
�ش�حب  ت�����ويل  م���ن���ذ  االإم����������رة  اإن 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال�����ش��رق��ي 

وااللتزام�ت  ب�حلقوق  امللكية  نقل  يخل  وال  ال��دول��ة. 
وامل�شوؤولي�ت املرتبة على املوؤ�ش�شة اأو اأي من ال�شرك�ت 
حكومة  والتزام�ت  واج��ب���ت  ذل��ك  وي�شمل  له�،  الت�بعة 
اأبوظبي جت�ه املوؤ�ش�شة مب� يف ذلك العقود واالتف�قي�ت 

وال�شم�ن�ت واملتفق عليه� قبل �شدور هذا القرار.
يف   /ADQ/ “الق�ب�شة«  ل���  احل���ق  ال���ق���رار  واأع���ط���ى 
�شركة  اإىل  النووية  للط�قة  االإم����رات  موؤ�ش�شة  حتويل 
م�ش�همة ع�مة مملوكة ب�لك�مل له� اأو الإحدى ال�شرك�ت 

الت�بعة له� ب�لك�مل.

•• اأبوظبي-وام: 

بنقل  ق��رارا  اأبوظبي  الإم����رة  التنفيذي  املجل�س  اأ���ش��در 
ملكية موؤ�ش�شة االإم�رات للط�قة النووية اإىل “الق�ب�شة« 

./ADQ/
ب�لراخي�س  ي��خ��ل  ال  امل��ل��ك��ي��ة  ن��ق��ل  اأن  ال���ق���رار  واأك�����د 
ملوؤ�ش�شة  ال�ش�درة  واملوافق�ت  واال�شتثن�ءات  والت�ش�ريح 
الت�بعة  ال�شرك�ت  اأي من  اأو  النووية،  االإم���رات للط�قة 
ل��ه���، م��ن اجل��ه���ت احل��ك��وم��ي��ة االحت����دي���ة وامل��ح��ل��ي��ة يف 

�شهر يونيو من الع�م اجل�ري.
االإقرا�شي  ب�لن�ش�ط  اخل������س  الر�شد  يظهر  وتف�شيال 
امل��وج��ه ل��ف��ئ���ت امل�����ش���ري��ع امل��ت��و���ش��ط��ة وامل��ت��ن���ه��ي��ة ال�شغر 
�شواء  ن�ش�ط�  االأك��ر  ك�نت  االأخ��رية  الفئة  اأن  وال�شغرية 
اأو  له�  املقدمة  االئتم�نية  الت�شهيالت  حجم  حيث  م��ن 
خالل  ل�ش�حله�  افتتحت  التي  البنكية  احل�ش�ب�ت  اأرق���م 

الفرة من ين�ير وحتى يونيو من الع�م اجل�ري.
ب�مل�ش�ريع  ال��ب��ن��ك��ي��ة اخل������ش��ة  اإج���م����يل احل�����ش���ب���ت  وب��ل��غ 
ال�شغرية 63 األف� و147 ح�ش�ب� خالل الربع الث�ين من 
مع  مق�رنة  ح�ش�ب�   2637 قدره�  بزي�دة   2020 الع�م 

الربع االأول من الع�م ذاته .
وال�شغرية  ال�����ش��غ��ر  متن�هية  امل�����ش���ري��ع  ق��ط���ع  وي��ح��ظ��ى 

االحت�دية  احلكومة  قبل  من  كبرية  ب�أهمية  واملتو�شطة 
الرئي�شي  امل��ح��رك  كونه�  ال��دول��ة  يف  املحلية  واحل��ك��وم���ت 

لالقت�ش�د الوطني .
وزارة  تخ�شي�س  جرى  فقد  االأهمية  هذه  من  وانطالق� 
ل���ري����دة االأع����م�����ل وامل�����ش���ري��ع ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة يف 
الت�شكيل ال��وزاري االأخري ، يف خطوة �شكلت نقطة حتول 
املزيد من  االأع��م���ل وتقدمي  ببيئة  االرت��ق���ء  مهمة جلهة 

الدعم للقط�ع .
وزارة  ع��ن  ���ش���ب��ق  وق���ت  ���ش��درت يف  اح�����ش���ئ��ي���ت  وبح�شب 
التي يتوزع عمله�  امل�ش�ريع  النوع من  ف�إن هذا  االقت�ش�د 
على جميع القط�ع�ت ي�شكل نحو %94 من اإجم�يل عدد 

ال�شرك�ت الع�ملة يف الدولة.

   •• اأبوظبي -وام:

بلغت قيمة القرو�س التي ح�شلت عليه� امل�ش�ريع ال�شغرية 
خالل االأ�شهر ال�شتة االأوىل من الع�م 2020 نحو 1.4 
ملي�ر درهم بزي�دة ن�شبته� %5 تقريب� مق�رنة مع نه�ية 
اأ�شدره�  التي  االإح�ش�ئي�ت  بح�شب  وذلك   2019 الع�م 

م�شرف االإم�رات املركزي.
ومع توا�شل منو الت�شهيالت التي ح�شلت عليه� امل�ش�ريع 
من  ال��راك��م��ي  ر�شيده�  اإج��م���يل  ارت��ف��ع  فقد  ال�شغرية 
القرو�س اإىل 29.6 ملي�ر درهم ، ت�شكل م� ن�شبته 32% 
من اإجم�يل القرو�س املقدمة جلميع فئ�ت هذا النوع من 
امل�ش�ريع /متن�هية ال�شغر ومتو�شطة و�شغرية/ مع نه�ية 

غرفتا دبي وتل اأبيب توقعان اتفاقية ا�سرتاتيجية حول التعاون يف جمال دعم الأعمال

التعاون ي�صمل اإعداد الدرا�صات اال�صتثمارية وتبادل الوفود التجارية وتنظيم منتديات االأعمال وتن�صيق ال�صراكات التجارية واال�صتثمارية بني اجلانبني
التكنولوجيا النظيفة والري والتقنيات الزراعية والرعاية الطبية الرقمية من اأهم م�سارات التعاون �سمن التفاقية

م�صاريع تنموية تر�صم مالمح 
م�صتقبلية يف دبا الفجرية

•• الفجرية-وام:

ت�شهد مدينة دب� يف اإم�رة الفجرية تنفيذ العديد من امل�ش�ريع التنموية يف قط�ع�ت 
البنية التحتية والفن�دق والطرق وال�شي�حة البيئية تعمل عليه� خمتلف اجله�ت 
االإج��راءات االإحرازية والوق�ئية. وق�ل  احلكومية واخل��شة مع مراع�ة تطبيق 
�شع�دة املهند�س ح�شن �ش�مل اليم�حي مدير ع�م بلدية دب� يف ت�شريح لوكلة اأنب�ء 
البلدية تعمل ب�لتع�ون مع دائ��رة االأ�شغ�ل الع�مة والزراعة  اإن  االإم���رات / وام / 
وم  وت�شمل من�طق  دب�  الداخلية يف مدينة  الطرق  تنفيذ م�شروع  ب�لفجرية على 
و �شدن� والعك�مية و الرا�شدية اإ�ش�فة اإىل اإن�ش�ء حدائق جديدة يف منطقتي رول 
دب� والبدية. واأ�ش�ر اإىل توا�شل العمل يف ت�شيد فندق ومنتجع العنوان يف منطقة 
�شرم والذي يتكون من فندق ي�شم 7 اأدوار ومب�ين �شكنية بخم�شة طوابق اإ�ش�فة 
ومبنى  غرفة   233 ي�شم  جن��وم   5 فئة  العقة  منطقة  يف  جديد  فندق  مل�شروع 
لل�ش�ليه�ت يتكون من ط�بقني اإ�ش�فة اإىل مرافق خدمية تت�شمن مطعم ال�ش�طئ 
و مبنى الألع�ب اأطف�ل و اآخر للن�ش�ط�ت الري��شية. واأ�ش�ف اليم�حي اأن البلدية 
تعمل على اإن�ش�ء مبنى بلدية دب� فرع البدية يتكون من ط�بقني وي�شم  52 موقف� 
لل�شي�رات، وق�عة متعددة االأغرا�س خلدمة العمالء والإق�مة الفع�لي�ت واالأن�شطة 
2442 مرا  االإجم�لية  وتبلغ م�ش�حته  للخدم�ت  اإىل مك�تب ومبنى  ب�الإ�ش�فة 
مربع� و�شي�شهل توفري اخلدم�ت ب�شكل اأف�شل الأه�يل املنطقة وفق اأف�شل مع�يري 
الفجرية  مركز  ع���م  مدير  املعمري  �شعيد  �شع�دة  ق���ل  جهته  من  البلدي.  العمل 
للمغ�مرات يف ت�شريح ل� / وام / اإن املركز يعمل على جتهيز املتحف البيئي البحري 
12 مرا يف منطقة �شدن� وذلك ب�لتع�ون مع بلدية دب� والذي  حتت امل�ء بعمق 
يعترب االأول من نوعه اإ�ش�فة اإىل اإع�دة تطوير وت�أهيل امل�ش�رات اجلبلية وعدده� 
10 م�ش�رات متوزعة يف مدينة دب� ال�شتقط�ب هواة املغ�مرات اجلبلية والتي تعترب 
اإ�ش�فة جديدة لل�شي�حة البيئية. جدير ب�لذكر اأنه ج�ري العمل على اإن�ش�ء اال�شت�د 
اجلديد لن�دي دب� الفجرية الري��شي والذي يعد �شرح� عمراني� واأيقونة فريدة 
10 اآالف م�شجع بتكلفة  ت�ش�ف اإىل امل�ش�ريع التنموية يف املدينة حيث ي�شتوعب 

تقديرية ت�شل حلوايل 100 مليون درهم.

االقت�ش�دي يف املنطقة، حيث تتيح الفر�س اال�شتثم�رية لكل االأط��راف يف 
يعود  االأعم�ل  ملم�ر�شة  وتن�ف�شية  مالئمة  بيئة  خلق  على  وتركز  املنطقة، 

نفعه� على جمتمع�ت االأعم�ل على امتداد ال�شرق االأو�شط.
من ج�نبه ق�ل يوريل لني، رئي�س احت�د غرف التج�رة االإ�شرائيلية ورئي�س 
غرفة جت�رة تل اأبيب.. اإن االتف�قية مع غرفة دبي تدعم مع�هدة ال�شالم 
اللذين عمال  البلدين،  �شراكة بني  واإ�شرائيل، وتخلق  االإم���رات  بني دولة 
اإىل  م�شريا  �شعبهم�..  مل�شلحة  وقويني  مزدهرين  اقت�ش�دين  لبن�ء  بجد 
اأن االتف�قية �شت�ش�هم يف بن�ء ج�شور التع�ون امل�شرك يف قط�ع�ت التقنية 
املتقدمة وال�شي�حة والطريان واال�شتثم�ر والعق�رات وخ�شو�ش� يف جم�الت 
الطبية  وال��رع���ي��ة  ال��زراع��ي��ة  وال��ت��ق��ن��ي���ت  وال����ري  النظيفة  التكنولوجي� 
دبي يف متثيل  دور غرفة  االتف�قية  وتوؤكد هذه  الكثري.  الرقمية وغريه� 
جمتمع االأعم�ل املتنوع واملتعدد اجلن�شي�ت يف دبي، حيث تعمل الغرفة على 
زي�دة الفر�س املت�حة اأم�م القط�ع اخل��س يف االإم�رة، وخلق اأر�شية خ�شبة 
جلذب اال�شتثم�رات املحلية واالإقليمية والدولية، اإىل ج�نب توفري فر�س 
تب�دل التج�رب والتدريب الالزم على امله�رات، التي من �ش�أنه� تعزيز قدرة 
اأع�ش�ئه� على مم�ر�شة اأعم�لهم التج�رية على اأف�شل وجه ممكن وحتقيق 

م� يتطلعون اإليه من اأعلى م�شتوي�ت النج�ح.

واإ�شرائيل، حيث تعد غرفة دبي ممثال للقط�ع اخل��س ب�الإم�رة وت�شم يف 
250،000 �شركة. وت�شهم هذه االتف�قية يف تو�شيع  ع�شويته� اأكر من 
اآف�ق التع�ون االقت�ش�دي على ال�شعيدين االإقليمي والدويل، حيث لن تعود 
فوائده� على جمتمعي االأعم�ل يف دبي واإ�شرائيل فقط، بل �شتمتد لت�شمل 
االأو�شط،  ال�شرق  منطقة  يف  االأعم�ل  وجمتمع�ت  املعنية  االأط��راف  جميع 
م� يرجم نهج دبي يف مد ج�شور التع�ون ودعم ال�شراك�ت الع�ملية الع�برة 
للحدود التي تفيد النمو االقت�ش�دي يف املنطقة. وق�ل �شع�دة حمد بوعميم، 
اإط���ر مرحلة  ت�أتي يف  االتف�قية  اإن  دب��ي  ع���م غرفة جت���رة و�شن�عة  مدير 
واإ�شرائيل،  دب��ي  يف  االأع��م���ل  ال��رواب��ط بني جمتمعي  من  وحيوية  جديدة 
خمتلف  يف  وري�دته  الع�ملية،  االأ�شواق  على  دبي  اقت�ش�د  انفت�ح  اأن  معتربا 
املج�الت االقت�ش�دية، يجعل من دبي �شريك� ذي ثقل واأهمية نوعية ملعظم 
االقت�ش�دات الع�ملية. واأ�ش�ف اإن االتف�قية متهد ملزيد من قنوات التع�ون 
يف العديد من القط�ع�ت الرئي�شية، م�شريا اإىل اأن درا�شة االأ�شواق الثن�ئية، 
اأمور  التع�ون  جم�الت  وحتديد  واأولوي�تهم،  امل�شتثمرين  متطلب�ت  وفهم 
االأهداف  خلدمة  اأب��ي��ب  ت��ل  غرفة  م��ع  التع�ون  م��ن  االأوىل  املرحلة  ت�شكل 

اال�شراتيجية التنموية للج�نبني.
واالزده�ر  النمو  اآف���ق  تعزيز  ت�شتهدف  ال�شراكة  اتف�قية  اأن  بوعميم  واأك��د 

•• دبي-وام:

وقعت غرفة جت�رة و�شن�عة دبي اأم�س اتف�قية تع�ون ا�شراتيجية مع غرفة 
جت�رة تل اأبيب، ممثلة ب�حت�د غرف التج�رة االإ�شرائيلية، لتعزيز التع�ون 
يف عدد من اجلوانب االأ�ش��شية املتعلقة مبم�ر�شة االأعم�ل لدى اجل�نبني، 
االأعم�ل  امل�شركة مب� يخدم م�ش�لح جمتمعي  بتن�شيق اجلهود  واالرتق�ء 
لدى الطرفني، وذلك يف اأعق�ب توقيع مع�هدة ال�شالم بني دولة االإم�رات 

ودولة اإ�شرائيل.
وت�شمل بنود االتف�قية التع�ون يف اإجراء درا�ش�ت اقت�ش�دية حول االأ�شواق 
ت�شكل  اأن  التي ميكن  وال�شراك�ت  النمو  واآف���ق  اال�شتثم�ر  الثن�ئية وفر�س 
اجل�نبني،  بني  االقت�ش�دية  القط�ع�ت  خمتلف  يف  الثن�ئي  للتع�ون  اأ�ش��ش� 
ب�الإ�ش�فة اإىل تنظيم فع�لي�ت افرا�شية حول فر�س النمو والتع�ون بني 
منتدي�ت  وتنظيم  االقت�ش�دية  الوفود  زي���رات  وتب�دل  االأعم�ل،  جمتمعي 
اأع��م���ل م�����ش��رك��ة، ك��ذل��ك ال��ت��ع���ون يف جم����يل ري�����دة االأع���م����ل وامل�ش�ريع 

الن��شئة.
العالق�ت  وتن�شيق  تنظيم  يف  دب��ي  غ��رف��ة  م�ش�ركة  االتف�قية  ت�شمل  كم� 
دبي  يف  االأع��م���ل  جمتمعي  بني  املقبلة  واال�شتثم�رية  التج�رية  وال��رواب��ط 

غرفة الفجرية : نقلة نوعية ملعامل االإمارة 
االقت�صادية واحل�صارية خالل 46 عاما من االجنازات

االإمارات ت�صارك يف االجتماع الوزاري ال� 11 للطاقة النظيفة بال�صعودية
•• اأبوظبي-وام: 

املزروعي  ف���ر���س  ف��رج  ب��ن حممد  �شهيل  ت��راأ���س مع�يل 
امل�ش�رك  ال��دول��ة  وف��د  التحتية  والبنية  الط�قة  وزي��ر 
الط�قة  مل��وؤمت��ر  احل�����دي ع�شر  ال�����وزاري  االج��ت��م���ع  يف 
مهمة  مل��ب���درة  اخل�م�س  ال���وزاري  واالجتم�ع  النظيفة، 
االبتك�ر اللذين ت�شت�شيفهم� اململكة العربية ال�شعودية 
برع�ية من وزارة الط�قة يف اململكة خالل الفرة من 

22 – 23 �شبتمرب2020.
وا���ش��ت��ع��ر���س م��ع���يل وزي����ر ال��ط���ق��ة وال��ب��ن��ي��ة التحتية 
خالل كلمته عن جهود دولة االإم�رات يف تعزيز التنوع 
االقت�ش�دي من خالل ا�شتدامة قط�ع الط�قة النظيفة 
حتقيق  يف  اأهميته�  اإىل  م�شرياً  الط�قة،  ك��ف���ءة  ورف��ع 
اله�دفة   2050 ل��ل��ط���ق��ة  ال��وط��ن��ي��ة  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
مزيج  اإج��م���يل  يف  النظيفة  الط�قة  م�ش�همة  رف��ع  اإىل 
مق�رنة  اال���ش��ت��ه��الك  وخ��ف�����س   50% بنحو  ال��ط���ق��ة 
 “ م��ع���ل��ي��ه  وق�����ل   .40% اإىل  االع���ت���ي����دي  ب���ل��و���ش��ع 
الهيدروكربونية  ب�مل�ش�در  غنية  االإم�����رات  دول��ة  تعد 

ولديه� مزيج متنوع من الط�قة، وتعد هذه فر�شة لن� 
لال�شتف�دة منه�، والبن�ء على خرباتن� يف قط�ع النفط 
والغ�ز والط�قة املتجددة وتعزيز التع�ون اال�شراتيجي 
م��ع ���ش��رك���ئ��ن��� امل��ح��ل��ي��ني وال��دول��ي��ني يف ت��ط��وي��ر ط�قة 
تخزين  يف  م�شتقبال  ا�شتخدامه  وفر�س  الهيدروجني 
الط�قة ال�شم�شية«. و�شلط مع�ليه ال�شوء على م�شروع 
جممع  يف  عليه  العمل  اجل���ري  االأخ�شر  الهيدروجني 
حممد بن را�شد للط�قة ال�شم�شية. واأ�ش�ر اإىل اأن دولة 
اإن�����ش���ء حمطة  اأع��ل��ن��ت ع��ن  االإم�����رات العربية امل��ت��ح��دة 
للط�قة ال�شم�شية بقدرة 2 جيج�وات مبنطقة الظفرة 
ع�ملي  قي��شي  رق���م  امل�����ش��روع  �شجل  ح��ي��ث  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
ك�أدنى م�شتوى لتكلفة االإنت�ج بقيمة 0.0135 دوالر 
امل��شي  يوليو  يف  واأعلنت  كم�  �ش�عة  كيلوواط  اأمريكي 
عن تو�شيل اأول وحدة يف حمطة براكة للط�قة النووية 
ب�ل�شبكة الكهرب�ئية وتدعم حمطة براكة قط�ع الط�قة 
يف الدولة كم� اأنه� ت�شهم يف خف�س ن�شبة ث�ين اأك�شيد 
الكربون. كم� �شلط مع�ليه ال�شوء على جهود الدولة 

يف تقني�ت التق�ط وتخزين الكربون.

�شن�عة »بيئة اأبوظبي« تطلق حملة »التزام البيئية 2020« ق��ط���ع  ا�شتهدفت   2013
 130 و�شملت  اجل�هزة  اخلر�ش�نة 
ن�شبة  وارتفعت  خمت�ش�شة  من�ش�أة 
االم��ت��ث���ل ل��ه��ذه ال�����ش��رك���ت مبعدل 
فقط  واح�����د  ���ش��ه��ر  خ����الل   64%
االإجراءات  اتخ�ذ  ومت  احلملة  من 
املخ�لفة  امل��ن�����ش���آت  ���ش��د  االإن��ف���ذي��ة 
لعدم االمتث�ل ل�شروط الرخي�س 
بح�شب  وذل���ك  البيئية  وال��ق��وان��ني 
واالإنف�ذ  املتك�مل لالمتث�ل  النظ�م 
اأي�ش�  ال��ه��ي��ئ��ة  وح��ر���ش��ت  ال��ب��ي��ئ��ي. 
منذ  البيئي  االمتث�ل  مراقبة  على 
ب��داي��ة ال��ع���م اجل����ري يف ظ��ل اأزمة 
ف���ريو����س ك����ورون����� امل�����ش��ت��ج��د حيث 
يقوم مفت�شو هيئة البيئة بدوري�ت 
ال�شن�عية  امل���ن����ط���ق  يف  ي���وم���ي���ة 
امل�ش�ريع  وم�����واق�����ع  وال����ت����ج�����ري����ة 
من  كجزء  والتطويرية  التنموية 
البيئي  واالإن��ف���ذ  االمتث�ل  اأن�شطة 
ال�شك�وى  اإىل  اال�شتج�بة  وك��ذل��ك 
للهيئة من  ت��رد  التي  وامل��الح��ظ���ت 

اجلمهور.
التفتي�س  ن���ظ����م  ت��ن��ف��ي��ذ  مت  ح��ي��ث 
البيئي  االم��ت��ث���ل  مل��راق��ب��ة  بعد  ع��ن 
وتقدمي الدعم لت�شحيح املخ�لف�ت 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ل���ل���م���ن�������ش����آت وامل�������ش����ري���ع 
 338 اإجن����ز  مت  حيث  التطويرية 
للمن�ش�آت  البيئي  لالمتث�ل  تقييم� 
الن�شف  خ��الل  بعد  ع��ن  وامل�ش�ريع 

االأول من الع�م اجل�ري.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي   - ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
اأم�س االأول حملة “ التزام البيئية 
“ خ��الل ح��دث افرا�شي   2020
رك���ز ع��ل��ى ق�ش�س جن����ح ع���دد من 
املن�ش�آت ال�شن�عية يف اإم�رة اأبوظبي 
يف حت��ق��ي��ق االم���ت���ث����ل ال��ب��ي��ئ��ي من 
ب�إر�ش�دات  وااللتزام  التع�ون  خالل 
املفت�شني البيئيني وا�شتخدام طرق 
على  احلف�ظ  يف  واإبداعية  مبتكرة 

البيئة.
����ش����رك ب����حل���دث اأك����ر م���ن 200 
القط�ع�ت  خم��ت��ل��ف  م���ن  م��ن�����ش���أة 
اأب���وظ���ب���ي  اإم����������رة  ال�������ش���ن����ع���ي���ة يف 
التي  اجل��ه��ود  ا�شتعرا�س  مت  حيث 
ال�شن�عية  امل���ن�������ش����آت  ب���ه����  ق����م���ت 
االإدارية  املم�ر�ش�ت  اأف�شل  لتطبيق 
واحللول  الت�شغيلية  وال�����ش��واب��ط 
االأمثل  اال����ش���ت���خ���دام  يف  امل��ب��ت��ك��رة 
الط�قة  ا�شتهالك  وتقليل  للموارد 
اأف��ك���ر وحلول  ت��ق��دمي  اإىل  اإ���ش���ف��ة 
لرفع كف�ءة االنت�ج لتقليل النف�ي�ت 
ومنع التلوث ل�شم�ن حم�ية البيئة 
املم�ر�ش�ت  اأف�شل  م��ع  يتوافق  مب��� 
املتطلب�ت  وال����ق����وان����ني  ال���ع����مل���ي���ة 

البيئية الن�فذة.
�شيخة  امل��ه��ن��د���ش��ة  ���ش��ع���دة  وق����ل���ت 
التنفيذي  امل��دي��ر  احلو�شني  اأح��م��د 
�شلطت  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  اجل������ودة  ل��ق��ط���ع 

ال��ت��م��ي��ز واالإب�������داع وامل���ب����درات  روح 
لدى خمتلف القط�ع�ت ال�شن�عية 
املن�ش�آت  ب�شمعة  وحت�شني واالرتق�ء 
واملوؤ�ش�ش�ت التي تعمل ب�الإم�رة مم� 
الدولة ب�شكل  اإيج�بي�ً على  ينعك�س 
اأح��م��د حممد  ع���م. وق���ل املهند�س 
االمتث�ل  وح����دة  رئ��ي�����س  ال��وه��ي��ب��ي 
اجلودة  قط�ع   - البيئي  والتدقيق 
البيئية اإن “حملة التزام” جنحت 
ال�ش�بقة  االأرب�����ع  احل��م��الت  خ���الل 

البيئي  واالل���ت���زام  ال��وع��ي  رف���ع  يف 
للمن�ش�آت والتي ا�شتهدفت قط�ع�ت 
و�شن�عة  اجل������ه�����زة  اخل���ر����ش����ن���ة 
ال��ب��ال���ش��ت��ي��ك امل����ق����وى ب����الأل���ي����ف 
ال�����زج������ج�����ي�����ة /ف������ي�����ربج�����ال������س/ 
و�شن�عة  املعدنية  االأ�شطح  وط��الء 
فيم� يخ�س  اأنه  واأ�ش�ف  االأ�شفلت. 
“التزام”على  ح����م����الت  ن���ت����ئ���ج 
التزام  ح��م��ل��ة  ف������إن  امل���ث����ل  ���ش��ب��ي��ل 
اأكتوبر  يف  ب������داأت  وال���ت���ي  االأوىل 

خالل  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  “التزام”  ح��م��ل��ة 
على  ال�شوء  امل��شية  دورات  االأرب��ع 
كل  يف  حم���ددة  �شن�عية  ق��ط���ع���ت 
حملة على حدة بهدف رفع الوعي 
ال�شن�عية  امل��ن�����ش���آت  ل���دى  ال��ب��ي��ئ��ي 
البيئي  االل��ت��زام  م�شتوى  وحت�شني 
من خالل مبداأ ال�شراكة والتع�ون 
وتوجيههم  اخل��������س  ال��ق��ط���ع  م���ع 
ب����خ���������ش����و�����س اأف�����������ش�����ل احل�����ل�����ول 
البيئية  وامل���م����ر����ش����ت  وال��ت��ق��ن��ي���ت 

حتقيقه� االمتث�ل البيئي ب�لتع�ون 
مم�  الهيئة  يف  التفتي�س  فريق  مع 
االلتزام  م�����ش��ت��وى  رف����ع  اإىل  اأدى 
 91 اإىل   2020 ع����م  يف  ال��ب��ي��ئ��ي 
% مم� يثبت التزام املن�ش�آت وزي�دة 
ن�شبة الوعي لديه� ب�أهمية االلتزام 
البيئية  وال��ت�����ش��ري��ع���ت  ب���مل��ع���ي��ري 

و�شرورة احلف�ظ على البيئة.
مع  ب�لتع�ون  الهيئة  اأن  واأ���ش���ف��ت 
ت�شعى  املعنية  واجل��ه���ت  �شرك�ئه� 

ال�شن�ع�ت  ت���ل���ك  يف  امل�������ش���ت���دام���ة 
وتقليل  ال��ب��ي��ئ��ي  االأداء  ل��ت��ح�����ش��ني 
واحلف�ظ  البيئة  ع��ل��ى  ال��ت���أث��ريات 

على �شحة االإن�ش�ن.
واأ�ش�رت اإىل اأن الهيئة تفخر اليوم 
ق�ش�س  ع���ل���ى  ال�������ش���وء  ب��ت�����ش��ل��ي��ط 
االإيج�بية حلمالت  النج�ح واالآث�ر 
خمتلف  ع��ل��ى  ال�����ش���ب��ق��ة  “التزام” 
قط�ع�ت  اإىل  تنتمي  التي  املن�ش�آت 
���ش��ن���ع��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة الإب������راز كيفية 

من�ش�آت  بني  تن�ف�شي  جو  خلق  اإىل 
الوعي  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ق��ط���ع اخل��������س 
اأي  جهود  وتقدير  البيئي  ب�لتميز 
وذلك  الهيئة  م��ع  ت��ع���ون��ت  م��ن�����ش���أة 
ال�شن�عية  املن�ش�آت  ت�شجيع  بهدف 
البيئي  االم����ت����ث�����ل  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى 
ليكون جزء من منظومة متك�ملة 
ت�������ش����ع���ده���م ع���ل���ى حت���ق���ي���ق جن����ح 

م�شتدام طويل االأجل.
وت�شمل اأهداف حملة التزام البيئية 
ال��ه��ي��ئ��ة يف  م���ب���داأ  ت��ع��زي��ز   2020
مع  والعمل  ال�شراكة  اأ�ش�س  تطوير 
واحد،  ك��ف��ري��ق  ال�شن�عي  ال��ق��ط���ع 
التلوث  م��ن  البيئة  حم�ية  ب��ه��دف 
من  م�شتدامة  بيئة  اإىل  للو�شول 
وحي�ة  م�����ش��ت��دام  م�����ش��ت��ق��ب��ل  اأج�����ل 
اإىل بث  اأف�شل. كم� تهدف احلملة 
روح التن�ف�س بني امل�ش�نع الوطنية 
مم����� ي���ك���ون ل����ه اأب����ل����غ االأث�������ر على 
النمو  وحتقيق  ب�ل�شن�عة  االرتق�ء 
واالزده�ر له�، وا�ش�تنه��س اجلهود 
اخل��س  ال�������ش���ن����ع���ي  ال���ق���ط����ع  يف 
وعملية  ع��ل��م��ي��ة  ب��ح��ل��ول  ل��ل��خ��روج 
مبتكرة للتحدي�ت البيئية احل�لية 
املم�ر�ش�ت  اأف�شل  وت�شجيع وتقدير 
تلك  يف  املطبقة  امل��ت��م��ي��زة  البيئية 
وت�شجيع  وتنمية  امللتزمة،  املن�ش�آت 
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وا�شتيف�ء  اجل���م���رك���ي���ة  ال���ق���ي���ود 
حلم�ية  اجل���م���رك���ي���ة  ال����ر�����ش����وم 
تقييم  واإع����دة  الوطنية،  املنتج�ت 
القواعد املوحدة الإعط�ء االأولوية 
يف امل�شري�ت احلكومية للمنتج�ت 
ومتكني  املجل�س،  ب��دول  الوطنية 
ملك�فحة  ال��ف��ن��ي��ة  االأم����ن���ة  م��ك��ت��ب 
التج�رة  يف  ال�������ش����رة  امل��م���ر���ش���ت 
ملم�ر�شة  الك�فية  ب���مل��وارد  الدولية 

اخت�ش��ش�ته.
كم� مت ا�شتعرا�س نت�ئج االجتم�ع 
اللجنة  ب��ني  امل�����ش��رك  التن�شيقي 
ال����دائ����م����ة مل���ك����ف���ح���ة امل���م����ر����ش����ت 
الدولية  ال����ت����ج�����رة  يف  ال���������ش�����رة 
ال�شن�عة  وزارات  م��ن  وامل��ع��ن��ي��ني 
وامل�لية واجلم�رك وهيكلة اللج�ن 

الفنية.
ال�شن�عي  التع�ون  جلنة  وت��ه��دف 
اخل��ل��ي��ج��ي ال��ت��ي ت���أ���ش�����ش��ت يف ع�م 
املوا�شيع  م��ن���ق�����ش��ة  اإىل   1981
اخلليجي  ال����ع����م����ل  ت����ه����م  ال�����ت�����ي 
وتنفيذ  امل���������ش����رك،  ال�������ش���ن����ع���ي 
واملجل�س  االأع��ل��ى  املجل�س  ق���رارات 
ال�����وزاري وال��ل��ج���ن ال���وزاري���ة ذات 
ال�شن�عي،  ب����ل���ق���ط����ع  ال���ع���الق���ة 
االتف�قية  يف  ورد  م�����  وت��ط��ب��ي��ق 
يف  التك�مل  لتحقيق  االقت�ش�دية 
املجل�س،  بدول  ال�شن�عي  الن�ش�ط 
الدول  توجه�ت  وتوحيد  وتن�شيق 
الدولية  امل��ح���ف��ل  اأم�����م  االأع�����ش���ء 
ب�لتدريب  واالهتم�م  واالإقليمية، 
ال�شن�عي  ال��ق��ط���ع  يف  امل�����ش��رك 
اخلربات  وتب�دل  االأنظمة،  ح�شب 
االأع�ش�ء،  ال���دول  ب��ني  وال��ت��ج���رب 
واالأنظمة  ال��ت�����ش��ري��ع���ت  وت��وح��ي��د 

ال�شن�عية بني الدول االأع�ش�ء.

•• اأبوظبي-وام:

بن  �شلط�ن  ال��دك��ت��ور  م��ع���يل  اأك���د 
ال�شن�عة  وزي�����ر  اجل����ب���ر  اأح���م���د 
حر�س   ، املتقدمة  والتكنولوجي� 
موا�شلة  ع���ل���ى  االإم�����������رات  دول������ة 
التن�شيق والت�ش�ور وتب�دل اخلربات 
لدعم العمل االقت�ش�دي اخلليجي 
امل�شرك، م�شيدا ب�جلهود اله�دفة 
يف  االأع���م����ل  ا���ش��ت��م��راري��ة  ل�شم�ن 
ج�ئحة  خ��الل  ال��ق��ط���ع���ت  جميع 

كوفيد-19.
ج����ء ذل���ك خ���الل ت���روؤ����س مع�ليه 
التع�ون  للجنة  ال�47  لالجتم�ع 
ال�����ش��ن���ع��ي اخل��ل��ي��ج��ي، ال�����ذي مت 
تنظيمه عن بعد، ملن�ق�شة جمموعة 
من الق�ش�ي� ذات االأولوية واتخ�ذ 
تلك  وال�شيم�  ب�ش�أنه�،  ال��ق��رارات 
ج�ئحة  بعد  م���  مبرحلة  املتعلقة 
االأم���ث���ل  واالآل�����ي������ت  “كورون�”، 
لتوظيف تقني�ت الثورة ال�شن�عية 
الرابعة يف حتقيق التقدم واالرتق�ء 

ب�لقط�ع ال�شن�عي.
االجتم�ع  بداية  ورحب مع�ليه يف 
ال�شن�عة،  وزراء  املع�يل  ب�أ�شح�ب 
ك��م��� رح���ب مب��ع���يل االأم����ني الع�م 
وال�شن�عة  التج�رة  وزي��ر  ومع�يل 
العم�ين  اال����ش���ت���ث���م����ر  وت�����روي�����ج 
لتوليهم م�شوؤولي�تهم موؤخراً، كم� 
لالأ�شق�ء  ب�لتهنئة  مع�ليه  توجه 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
ال�شعودي  الوطني  اليوم  مبن��شبة 
والذي وافق االأربع�ء 23 �شبتمرب 

.2020
امل�شتجدات  اإن  م��ع���ل��ي��ه..  وق�����ل 
الع�مل  ي�شهده�  التي  وامل��ت��غ��ريات 

امل�ش�فة،  املحلية  القيمة  وزي�����دة 
ال�شن�ع�ت  وتن�ف�شية  كف�ءة  ورفع 
الوطنية. واأو�شح مع�ليه اأن دولة 
االإم����رات متتلك جت���رب وخربات 
الذك�ء  جم�����ل  يف  م��ه��م��ة  ع��م��ل��ي��ة 
تطبيق�ته،  ون�����ش��ر  اال���ش��ط��ن���ع��ي 
وكذلك يف مب�درات تعزيز القيمة 

املحلية امل�ش�فة.
للتن�شيق  دع�����وة  م��ع���ل��ي��ه  ووج�����ه 
والتع�ون يف هذه املج�الت احليوية 
امل�ش�لح  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ش��ه��م  مب���� 
م�شرياً  املجل�س،  ل���دول  امل�شركة 
جم�الت  يف  ال��ت��ع���ون  ف��ر���س  اإىل 
التدريبية  وال���ربام���ج  ال��درا���ش���ت 
وال��ت��ط��وي��ر يف جم�الت  وال��ب��ح��ث 
الثورة ال�شن�عية الرابعة والذك�ء 
اال����ش���ط���ن����ع���ي ب�����ني اجل����م���ع����ت 
احلكومي  وال����ق����ط�����ع  وامل����ع�����ه����د 

واخل��س عرب دول املجل�س.
االجتم�ع  اأع��م���ل  ج��دول  وت�شمن 
الداخلية  ال����الئ����ح����ة  م���ن����ق�������ش���ة 
ملنظمة  التنفيذي  املكتب  وتقرير 
ال�شن�عية،  لال�شت�ش�رات  اخلليج 
يواجهه�  ال����ت����ي  وال���������ش����ع����وب�����ت 
م��ق���ط��ع احلديد،  ���ش��ن���ع��ة  ق��ط���ع 
وت�شورات لتعزيز التج�رة البينية 
ب�الإ�ش�فة  امل��ج��ل�����س،  اأع�����ش���ء  ب��ني 
زي�دة  ق���رار  مت��دي��د  من�ق�شة  اإىل 
ال��ر���ش��وم اجل��م��رك��ي��ة ع��ل��ى حديد 

الت�شليح ولف�ئف احلديد.
املجل�س  ق����رار  ون���ق�����س االج��ت��م���ع 
ب�ش�أن  ال�40  دورت�����ه  يف  االأع���ل���ى 

توؤكد  احل���ل��ي��ة،  ال��ظ��روف  ب�شبب 
على  ال��رك��ي��ز  م�����ش���ع��ف��ة  حتمية 
امل�شرك،  اخلليجي  العمل  تعزيز 
واإع����������������دة حت�����دي�����د ال����ت����وج����ه�����ت 
بعد  م������  مل����رح����ل����ة  امل�������ش���ت���ق���ب���ل���ي���ة 
االعتب�ر  يف  اآخ��ذي��ن  كوفيد-19، 
م�ش�حلن�  تخدم  التي  االأول��وي���ت 
اأهدافن� يف النمو والتقدم  وحتقق 
التك�مل  ذل���ك  واالزده�������ر، مب��� يف 
ال�شن�عي، وتبني برامج وم�ش�ريع 
ال�شن�ع�ت  يف  م�شركة  تك�ملية 
اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة واحل���ي���وي���ة، مع 
الفريدة  امل���زاي����  م���ن  اال���ش��ت��ف���دة 
التي  وال�����ق�����وة  اخل�������ربة  ون����ق�����ط 
متتلكه� كل دولة من دول املجل�س. 
وبني مع�ليه اأن هن�ك العديد من 
يف  ت�شهم  اأن  ميكن  التي  الو�ش�ئل 
البيني  ال��ت��ج���ري  ال��ت��ب���دل  تنمية 
والتي  ال��ت��ع���ون،  دول جمل�س  ب��ني 
ت��رك��ز يف ت��ع��زي��ز اال���ش��ت��ف���دة من 
االقت�ش�دية  االت���ف����ق���ي���ة  م����زاي����� 
متطلب�ت  وا���ش��ت��ك��م���ل  امل����وح����دة، 
امل�شركة  اخل���ل���ي���ج���ي���ة  ال���������ش����وق 
واالحت�����������د اجل����م����رك����ي، وك���ذل���ك 
ال�شوق  نط�ق  تو�شيع  على  العمل 
جديدة  من�فذ  واإي��ج���د  اخلليجي 
وت�شجيع  ورع������ي�����ة  ل��ل��ت�����ش��دي��ر 
اإق�مة خمتلف  القط�ع اخل��س يف 
اإ�ش�فة  االإنت�جية،  امل�ش�ريع  اأن��واع 
اخلليجية  امل���وؤمت���رات  اإق���م��ة  اإىل 
ب�ل�شن�ع�ت  للتعريف  امل�����ش��رك��ة 

الوطنية لدول املجل�س.

التج�رة  اإج��راءات  لت�شهيل  الكبري 
البينية لل�شلع احليوية يف حتقيق 
وا�شتعر�س  امل���ط���ل���وب.  ال���ت���ق���دم 
م��ع���ل��ي��ه خ���الل االج��ت��م���ع جتربة 
دول���ة االم������رات م��ن خ���الل و�شع 
للثورة  وط���ن���ي���ة  ا����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
ال�������ش���ن����ع���ي���ة ال����راب����ع����ة وال����ذك�����ء 
وزير  اأول  وت��ع��ي��ني  اال���ش��ط��ن���ع��ي، 
للذك�ء اال�شطن�عي، واإن�ش�ء وزارة 
املتقدمة  والتكنولوجي�  لل�شن�عة 
يف الت�شكيل الوزاري االأخري بهدف 
ال�شن�عية،  التنمية  على  الركيز 

التنمية  �شت�شهم   “ مع�ليه  وق���ل 
تعزيز  يف  ال�����ش���م��ل��ة  ال�����ش��ن���ع��ي��ة 
االأن�شطة  وتنويع  امل�ش�فة  القيمة 
وامل�ش�همة يف حم�ية  االقت�ش�دية، 
ال��ب��ي��ئ��ة م��ن خ���الل ت��ع��زي��ز امل����وارد 
الط�قة،  ا���ش��ت��خ��دام  يف  وال��ك��ف���ءة 
العملي�ت  يف  االإن���ت����ج���ي���ة  ورف�����ع 
اآث�ره�  اإىل  ب�الإ�ش�فة  الت�شنيعية، 
رفع  مثل  االإيج�بية  االجتم�عية 
م�����ش��ت��وى االأم�������ن وال�������ش���الم���ة يف 
العمل، وحت�شني اخلدم�ت  اأم�كن 
ال��ع���م��ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، وبن�ء 

الع�مل  يعي�س   “ مع�ليه  واأ���ش���ف 
ال�شن�عية  ال���ث���ورة  م��رح��ل��ة  االآن 
للقط�ع  ي��ت��ي��ح  وه������ذا  ال����راب����ع����ة، 
العربي  اخل���ل���ي���ج  يف  ال�������ش���ن����ع���ي 
اال����ش���ت���ف����دة م����ن اب����ت����ك�����رات هذه 
الثورة يف املج�الت ذات ال�شلة، مثل 
والروبوت�ت،  اال�شطن�عي،  الذك�ء 
واإنرنت  احليوية،  والتكنولوجي� 
تتمتع  وغ���ريه����، ح��ي��ث  االأ����ش���ي����ء 
ب���إم��ك���ن���ت ه�ئلة  ال��ت��ق��ن��ي���ت  ه���ذه 
التنمية  حت���ق���ي���ق  يف  ت�������ش����ه���م 
وامل�شتدامة”.  ال�ش�ملة  ال�شن�عية 

اأهمية  واأك�������د  الذكية”.  امل������دن 
اتخ�ذ اإجراءات حلم�ية ال�شن�ع�ت 
الدولية  ال���ت���ج����رة  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
والبينية، م�شرياً اإىل �شرورة تعزيز 
ك�ل�شن�ع�ت  احليوية  ال�شن�ع�ت 
واال�شتعداد  وال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
من  امل�شتقبلية  ال��ظ��روف  ملختلف 
خليجية  م�ش�ريع  ت�أ�شي�س  خ��الل 
�شال�شل  يف  وت��ك���م��ل��ي��ة  م�����ش��رك��ة 
االإم���������داد، وت�����أم����ني امل������واد اخل����م 
احليوية، والتخزين اال�شراتيجي 
لل�شن�ع�ت احليوية مع اإبراز الدور 

خالل الجتماع الـ47 للجنة التعاون ال�سناعي اخلليجي

�صلطان اأحمد اجلابر: تطبيق اأحكام االتفاقية االقت�صادية وتعزيز التكامل االقت�صادي بني دول جمل�ص التعاون اخلليجي �صرورة ملحة
الثورة ال�سناعية الرابعة تتيح للقطاع ال�سناعي يف دول املجل�س فر�سة لال�ستفادة من البتكارات والتكنولوجي املتطورة

حيث   ، اخليمة  راأ����س  ح�كم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  الق��شمي 
املرج�ن  جزيرة  مل�شروع  �شموه  بتد�شني  التطوير  رحلة  ب��داأت 
ع�م 2004 وحتويل روؤية �شموه اإىل واقع ق�در على االرتق�ء 
مك�نته�  وتعزيز  والثق�فية  ال�شي�حية  اخليمة  راأ���س  ب�إمك�ن�ت 
املهم  امل�شروع  ه��ذا  خ��الل  من  الع�ملية  ال�شي�حة  خ�رطة  على 

والذي يعمل على تعزيز تن�ف�شية االإم�رة على ك�فة ال�شعد.
ومتثل جزيرة املرج�ن اليوم واحدة من اأهم املع�مل ال�شي�حية 
واأ�شبحت  ب�أ�شره�،  االإم���رات واملنطقة  راأ�س اخليمة ودولة  يف 
الع�مل،  دول  ك���ف��ة  م��ن  وال�����زوار  ال�����ش��ي���ح  ال�شتقط�ب  م��رك��زا 
واملنتجع�ت  ال��ف��ن���دق  اأرق���ى  م��ن  جمموعة  يحت�شن  و���ش��رح��� 
التي  التج�رية  وامل��راك��ز  ال�شكنية  املجمع�ت  بج�نب  الف�خرة، 
تعك�س الطفرة العمرانية يف االإم���رة. وتتكون جزيرة املرج�ن 

من اأربع جزر �شن�عية �شممته� اأن�مل فنية لتقف على �شفحة 
مي�ه اخلليج العربي على هيئة �شع�ب مرج�نية تعك�س مالمح 
طويلة..  لقرون  االأم��ة  م��وروث  �شكلت  التي  البحرية  احلي�ة 
�ش�همت  توفره�،  التي  وخدم�ته�  احليوي  موقعه�  وبف�شل 
جزيرة املرج�ن يف تعزيز مك�نة راأ�س اخليمة كوجهة �شي�حية 
جزيرة  وت��ع��د  ال���ع����مل.  دول  م��ن  ال�����زوار  م��ن  لكثري  مف�شلة 
ال�شي�حية  راأ�س اخليمة  اإم�رة  اإ�ش�فة جوهرية ملع�مل  املرج�ن 
التي تتميز بتنوع كبري يف ت�ش�ري�شه� اجلغرافية م� بني جب�ل 
طوله�  ي�شل  خالبة  و�شواطئ  �ش�حرة  رملية  وكثب�ن  �ش�هقة 
اإىل  امل��رج���ن  جزيرة  �ش�حل  ميتد  حيث  كيلومرا..   64 اإىل 
23 كيلومرا وعمقه� اإىل 4.5 كيلومر داخل مي�ه اخلليج 

العربي.

•• راأ�س اخليمة -وام:

راأ���س اخليمة جم��رد فكرة  اإم����رة  امل��رج���ن يف  تتخطى جزيرة 
روؤية  جت�شد  فريدة  اأيقونة  متثل  بل  ف�خر،  �شي�حي  م�شروع 
�شلبة  وع��زمي��ة  اإرادة  وتعك�س  ال�شي�حة  لقط�ع  ا�شت�شرافية 
واحدة  اإىل  اخلليج  مي�ه  حتويل  ا�شتط�عت  ه�ئلة  واإم��ك���ن���ت 
اإىل  لتتحول  الع�مل،  اإبداع� حول  ال�شن�عية  اأك��ر اجل��زر  من 
الق�دمة  لالأجي�ل  ي��روى  �ش�خم�  يقف  و�شرح  ح�ش�ري  معلم 
ق�شة حتول حموري يف م�شرية االإم�رة التي ا�شتط�عت خالل 
من  العديد  وحتقيق  عمالقة  بقفزة  القي�م  من  قي��شي  زمن 
املرج�ن هو  اإن تطوير جزيرة  الواقع.  اأر���س  االإجن����زات على 
نت�ج روؤية ا�شت�شرافية ل�ش�حب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر 

»القاب�صة« ت�صيف موؤ�ص�صة االإمارات للطاقة النووية اإىل حمفظة اأعمالها  10 اآالف موؤ�ص�صة �صغرية ومتو�صطة و 1500 
�صركة خا�صة ا�صتفادوا من خطة الدعم االقت�صادي

نت�ئج اختب�ر فح�س العقوب�ت، حيث ق�م امل�شرف املركزي 
للموؤ�ش�ش�ت  العقوب�ت  فح�س  اأنظمة  واخ��ت��ب���ر  بتحليل 
االأموال  غ�شل  مك�فحة  وح��دة  قبل  من  املرخ�شة  امل�لية 
ومتويل االإره�ب املن�ش�أة حديث�ً يف امل�شرف املركزي.  وق�ل 
“يوؤّكد  االأح���م���دي:  �شعيد  حممد  احلميد  عبد  م��ع���يل 
م�����ش��رف االإم�������رات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة امل���رك���زي التزامه 
خالل  م��ن  ب���ل��دول��ة،  وامل����يل  النقدي  اال�شتقرار  بتعزيز 
االإ�شراف الفّع�ل، وال�شراكة مع املوؤ�ش�ش�ت امل�لية، وتوفري 
امل�شتمر  الركيز  ك�ن  كم�  متم��ش��كة.  م�لية  حتتية  بنية 
ج�نب  اإىل  الرئي�شية  امل���ل��ي��ة  الن�شب  ع��ل��ى  ال��ب��ن��وك  م��ن 
تقدمي امل�ش�عدة للعمالء املت�أثرين اأمراً �شروري�ً ل�شم�ن 
واأ�ش�ف :” تهدف  اال�شتقرار امل�يل ال�ش�مل يف الدولة”. 
املب�درات الرق�بية والتنظيمية التي ي�شطلع به� امل�شرف 
املركزي، اإىل الت�أكد من امتث�ل البنوك الع�ملة يف الدولة 
ب�اللتزام�ت الق�نونية وفق�ً للت�شريع�ت املعمول به� ب�ش�أن 
قوانني مواجهة غ�شل االأموال ومك�فحة متويل االإره�ب 
و�شم�ن االلتزام مبع�يري جمموعة العمل امل�يل /ف�تف/ 
ال��دول��ة ك��م��رك��ز م����يل متميز يتمتع  ي��ع��زز م��ك���ن��ة  ومب���� 

ب�ل�شمعة اجليدة.«

والبهجة مع مواطني ال�شعودية عرب جمموعة وا�شعة 
من االأن�شطة االحتف�لية والرفيهية وجت�رب الت�شوق 

التي تنت�شر يف خمتلف اأنح�ء املدينة.
الراغبني  االأ���ش��دق���ء  وجم��م��وع���ت  للع�ئالت  ومي��ك��ن 
يف االح���ت���ف����ل ب���ه���ذه امل��ن������ش��ب��ة اخ��ت��ي���ر ال���ه���داي���� التي 
الرويجية  العرو�س  من  واال�شتف�دة  اأذواقهم  تن��شب 
والتخفي�ش�ت واالأن�شطة الرفيهية يف خمتلف املت�جر 

ومراكز الت�شوق واملع�مل والوجه�ت ال�شهرية يف دبي.

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلن م�شرف االإم�رات العربية املتحدة املركزي اأن اأكر 
ال�10،000  ي��ق���رب  وم���  االأف����راد  م��ن   300،000 م��ن 
اأكر من  اإىل  اإ�ش�فة  املوؤ�ش�ش�ت ال�شغرية واملتو�شطة  من 
1،500 من �شرك�ت القط�ع اخل��س ا�شتف�دوا من خطة 

الدعم االقت�ش�دي املوّجهة حتى اليوم .
ج�ء ذلك خالل االجتم�ع الدوري الذي عقده اأم�س االأول 
حم�فظ  االأح��م��دي،  �شعيد  حممد  احلميد  عبد  م��ع���يل 
الروؤ�ش�ء  املركزي، مع  املتحدة  العربية  االإم���رات  م�شرف 
لالطالع  ب�لدولة  الع�ملة  البنوك  لكربى  التنفيذيني 
على مدى ا�شتعداد القط�ع امل�شريف للتع�مل مع تداعي�ت 
وب�ء “ كوفيد-19” واأهمية وجود �شوابط �ش�رمة للحد 
االإره����ب.   متويل  ومك�فحة  االأم���وال  غ�شل  خم�طر  م��ن 
وبداأ االجتم�ع ب��شتعرا�س الو�شع االقت�ش�دي الكلي مع 
م�شتجدات  ون�ق�س  امل�شريف  القط�ع  على  ال�شوء  ت�شليط 
وتطورات  امل��وّج��ه��ة  ال�ش�ملة  االق��ت�����ش���دي  ال��دع��م  خطة 
االإعف�ء املوؤقتة واأهمية و�شع ال�شي��ش�ت والتدابري الفع�لة 
الإع�دة هيكلة القرو�س. كم� مت اإطالع روؤ�ش�ء البنوك على 

•• دبي -وام:

تقدم دبي العديد من العرو�س الرويجية واالأن�شطة 
والفع�لي�ت الع�ئلية الرفيهية احتف�ال ب�ليوم الوطني 
الذي  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  للمملكة   90 ال��� 

ي�ش�دف 23 �شبتمرب من كل ع�م.
لالحتف�ل  من��شبًة  ال�شعودي  الوطني  ال��ي��وم  وي�شكل 
يف دولة االإم���رات حيث ي�ش�رك ال�شك�ن اأجواء ال�شع�دة 

•• اأبوظبي -وام:

/ “الق�ب�شة«  اأم�����������س  اأع����ل����ن����ت 
ال�شرك�ت  اأك��رب  اإح��دى   ،/ADQ
املنطقة،  م�شتوى  على  الق�ب�شة 
وا�شعة  حم��ف��ظ��ة  مت��ت��ل��ك  وال���ت���ي 
يف  الع�ملة  الكربى  ال�شرك�ت  من 
اقت�ش�د  �شمن  رئي�شية  ق��ط���ع���ت 
اإ�ش�فة  املتنوع، عن  اأبوظبي  اإم���رة 
موؤ�ش�شة االإم�رات للط�قة النووية 
قط�ع  يف  اأع��م���ل��ه���  حم��ف��ظ��ة  اإىل 

املرافق.
�ش�در  مر�شوم  مبوجب  ذل��ك  ج���ء 
ع���ن امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم������رة 
اأب���وظ���ب���ي، ي��ت��م م���ن خ���الل���ه نقل 
امللكية الك�ملة الأ�شهم املوؤ�ش�شة من 
حكومة اأبوظبي اإىل “الق�ب�شة« /
ADQ/، على اأن يتم تنفيذ هذا 

القرار فور اإ�شداره.
ح�شن  حم����م����د  �����ش����ع�����دة  وق����������ل   
ل�  التنفيذي  الرئي�س  ال�����ش��وي��دي، 
»نرحب   :/ADQ/ “الق�ب�شة« 
ب����ن�������ش���م����م م���وؤ����ش�������ش���ة االإم����������رات 
حمفظة  اإىل  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط���ق��ة 

ال�����������ش�����وي�����دي، رئ����ي���������س حم����ف���ظ 
/ “الق�ب�شة«  يف  ا����ش���ت���ث���م����ري���ة 
ال���ط����ق���ة  »ت������������وؤدي   :/ADQ
م�شتقبل  يف  م��ه��م���  دورا  ال��ن��ووي��ة 
ل��ل��ع��م��ل جنب�  ون��ت��ط��ل��ع  دول���ت���ن����. 
االإم�����رات  موؤ�ش�شة  م��ع  ج��ن��ب  اإىل 
للط�قة النووية فيم� توا�شل بن�ء 
ط�قة  لتوليد  الطموح  برن�جمه� 
مع�يري  اأع���ل���ى  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ���ش��ل��م��ي��ة 
ويعد  الع�ملية.  واجل���ودة  ال�شالمة 
نظيفة  لكهرب�ء  املوؤ�ش�شة  ت��وف��ري 
،اأحد  النووية  الط�قة  من  منتجة 
العوامل التي تدعم تنويع م�ش�در 
موثوقية  وت�شمن  الط�قة،  توليد 
اأنح�ء  جميع  يف  ال��ك��ه��رب���ء  �شبكة 

دولة االإم�رات.«.
االإم�رات للط�قة  وتن�شم موؤ�ش�شة 
النووية اإىل حمفظة “الق�ب�شة« /
ADQ/ اال�شراتيجية يف قط�ع 
املرافق والتي ت�شمل كذلك كال من 
للط�قة  الوطنية  اأبوظبي  �شركة 
اأبوظبي  و�شركة  /ط�قة/،  ���س.م.ع 
خلدم�ت ال�شرف ال�شحي، و�شركة 

مي�ه وكهرب�ء االإم�رات.

اخل�لية من االنبع�ث�ت الكربونية 
ب���ه���دف ت��ع��زي��ز ق���ط����ع ال��ط���ق��ة يف 
دولة االإم�رات وحتقيق ا�شتدامته. 
براكة  حمط�ت  عملي�ت  ب��دء  وم��ع 
موؤخرا،  ال�شلمية  النووية  للط�قة 
نظيفة  كهرب�ء  توفري  على  نعمل 
اأعلى مع�يري االأم�ن  للدولة، وفق 
العمل  خالل  من  وذلك  والكف�ءة، 
واأ�شح�ب  ���ش��رك���ئ��ن���  خم��ت��ل��ف  م���ع 

امل�شلحة املحليني.«.
�شلط�ن  خليفة  ق����ل  ج���ن��ب��ه،  م��ن 

العديد من القط�ع�ت االقت�ش�دية 
االأخرى.« . من جهته، ق�ل �شع�دة 
حممد اإبراهيم احلم�دي، الرئي�س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���وؤ����ش�������ش���ة االإم����������رات 
“ي�شعدن�  ال����ن����ووي����ة:  ل���ل���ط����ق���ة 
/ “الق�ب�شة«  اإىل  االإن�������ش���م����م 
التزامن�  م���ن  ك���ج���زء   /ADQ
بتعزيز التنويع االقت�ش�دي طويل 
نود  اأبوظبي. كم�  اإم����رة  االأم��د يف 
توليد  ال���ت���زام���ن���� مب��ه��م��ة  ت����أك���ي���د 
ه��ذا ال��ن��وع اجل��دي��د م��ن الكهرب�ء 

من  العديد  ت�شم  والتي  اأعم�لن�، 
اأكر ال�شرك�ت طموح� وجن�ح� يف 
ب�شكل  نعمل  اأبوظبي. حيث  اإم���رة 
وث��ي��ق م��ع ���ش��رك���ت ق��ط���ع املرافق 
اأي�ش�  ت�����ش��م��ل  ل��ن��� وال���ت���ي  ال��ت���ب��ع��ة 
�شركة اأبوظبي الوطنية للط�قة /
خلدم�ت  اأبوظبي  و�شركة  ط�قة/، 
ال�����ش��رف ال�����ش��ح��ي، و���ش��رك��ة مي�ه 
وكهرب�ء االإم�رات، من اأجل تطوير 
له�  مل�  متينة،  وطنية  حتتية  بنية 
م���ن اأه��م��ي��ة ح��ي��وي��ة يف دع����م منو 

»مكتب اأبوظبي لال�ستثمار« ي�سدر الأطر القانونية والإر�سادية اخلا�سة برت�سية م�ساريع ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س

حكومة اأبوظبي تعلن عن خططها ملنح �صركات القطاع اخلا�ص م�صاريع بنية حتتية رئي�صية بقيمة 10 مليارات درهم
•• اأبوظبي-وام:

الق�نونية  واالأط���ر  الت�شريع�ت  لال�شتثم�ر  اأبوظبي  مكتب  اأ���ش��در 
اخل��شة بعملية منح وتر�شية امل�ش�ريع يف اإط�ر برن�مج ال�شراكة بني 

القط�عني الع�م واخل��س يف اإم�رة اأبوظبي.
كم� انتهى املكتب من اإعداد دليل اإر�ش�دي خ��س ب�لربن�مج بهدف 
ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة ب��ني ال��ق��ط���ع��ني ال��ع���م واخل��������س، وت��ط��وي��ر �شبل 
والت�شريع�ت  االأط���ر  وت��ت��واف��ق  اأب��وظ��ب��ي.  اإم����رة  بينهم� يف  ال��ت��ع���ون 
مع  واخل������س  ال��ع���م  القط�عني  ب��ني  ال�����ش��راك��ة  اخل������ش��ة مب�ش�ريع 
اأف�شل املم�ر�ش�ت الدولية لتعزيز وترية ا�شتثم�رات القط�ع اخل��س 
اإجن�زه�  اآل��ي���ت  وت��ط��وي��ر  الرئي�شية  التحتية  البنية  م�����ش���ري��ع  يف 
الت�شريع�ت  وت���أت��ي  اأب��وظ��ب��ي.  اإم�����رة  اأن��ح���ء  خمتلف  يف  وت�شليمه� 
واخل��س  الع�م  القط�عني  بني  ال�شراكة  ق�نون  اإط���ر  يف  اجل��دي��دة 
املزيد  اخل��س  القط�ع  �شرك�ت  ولتمنح   ،2019 الع�م  يف  ال�ش�در 
من ال�شف�فية والو�شوح عند العمل مع الهيئ�ت احلكومية الإجن�ز 
وت�شليم م�ش�ريع البنية التحتية الرئي�شية يف االإم�رة. كم� ت�أتي هذه 
الت�شريع�ت عقب اإعالن حكومة اإم�رة اأبوظبي �ش�بق�ً هذا الع�م عن 
خططه� ملنح �شرك�ت القط�ع اخل��س م�ش�ريع بنية حتتية رئي�شية 
التعليم  مثل  خمتلفة  قط�ع�ت  ت�شمل  دره��م  ملي�رات   10 بقيمة 
والنقل واخلدم�ت البلدية، وذلك �شمن برن�مج اأبوظبي للم�شرع�ت 
االإم����رة من  التنمية يف  يقود م�شرية  ال��ذي   ”21 “غداً  التنموية 
خالل اال�شتثم�ر يف االأعم�ل واالبتك�ر واأهل الدار. و�شتتوىل وحدة 

م�شوؤولية  اأبوظبي لال�شتثم�ر  لدى مكتب  التحتية  البنى  �شراك�ت 
تنفيذ اأطر العمل اخل��شة مب�ش�ريع ال�شراكة بني القط�عني الع�م 
والدوائر  الهيئ�ت  خمتلف  مع  ب�لتع�ون  �شتقوم  والتي  واخل������س، 
الرئي�شية.  التحتية  البنية  م�����ش���ري��ع  وم��ن��ح  لتحديد  احل��ك��وم��ي��ة 
اأبوظبي  ملكتب  الع�م  املدير  الدكتور ط���رق بن هندي،  �شع�دة  وق���ل 
“يدخل التع�ون الوثيق والفّع�ل بني القط�عني الع�م  لال�شتثم�ر: 
واخل��س يف �شميم اال�شراتيجية االقت�ش�دية طويلة املدى الإم�رة 
الت�شجيع على  اأبوظبي لال�شتثم�ر يف  اأبوظبي. ويتمثل دور مكتب 
واالبتك�ر  الكف�ءة  وعوامل  اخل��س،  القط�ع  خربات  من  اال�شتف�دة 
التي يتمتع به� الإجن�ز م�ش�ريع البنية التحتية االأ�ش��شية يف االإم�رة. 
الهيئ�ت  م��ع  ب���ل�����ش��راك��ة  ال��راغ��ب��ني  امل�شتثمرين  بجميع  ون��رح��ب 
احلكومية الإجن�ز امل�ش�ريع احليوية هن� يف اإم�رة اأبوظبي«. كم� ن�شر 
مكتب اأبوظبي لال�شتثم�ر دليل م�ش�ريع ال�شراكة الذي يوفر نظرة 
الع�مة لعملي�ت طرح وتر�شية  �ش�ملة وعملية لالأطر واالإج��راءات 
ي��دع��م جهود  اأب��وظ��ب��ي، ومب����  اإم�����رة  ال�����ش��راك��ة يف  واإدارة م�����ش���ري��ع 
بكف�ءة  واإجن���زه���  امل�ش�ريع  توفري  يف  واخل��شة  الع�مة  املوؤ�ش�ش�ت 

وفع�لية، ويف الوقت املحدد له�.
و�شي�ش�عد الدليل على حت�شني وت�شهيل اإق�مة االأعم�ل مع القط�ع 
مب�شدر  واملمولني  وامل�شتثمرين  املطورين  تزويد  خالل  من  الع�م 
التحتية  البنية  م�����ش���ري��ع  تقييم  ع��ن��د  للمعلوم�ت  م��وث��وق  واح���د 
االر�ش�دات  خمتلف  الدليل  يغطي  كم�  وتنفيذه�.  له�  والتخطيط 
املعتمدة  املم�ر�ش�ت  واأف�شل  والتنفيذ،  ال�شراء  بعملي�ت  اخل��شة 

القط�عني  ال�شراكة والتع�ون بني خمتلف موؤ�ش�ش�ت  لتعزيز كف�ءة 
�شراك�ت  رئي�س  الظ�هري،  الع�م واخل��س. من ج�نبه، ق�ل حممد 
االأطر  و�شع  “اإن  لال�شتثم�ر:  اأبوظبي  مكتب  لدى  التحتية  البنى 
برن�مج  اإط�����ر  يف  امل�����ش���ري��ع  وت��ر���ش��ي��ة  مل��ن��ح  والت�شريعية  ال��ق���ن��ون��ي��ة 
�شيمكنن�  مهم  اإجن���ز  هو  واخل������س  الع�م  القط�عني  بني  ال�شراكة 
العط�ءات  اإ�شدار  وترية  ت�شريع  من  لال�شتثم�ر  اأبوظبي  مكتب  يف 
وت��ع��زي��ز ك��ف���ءة وف��ع���ل��ي��ة ج��ه��ود ت��ط��وي��ر واإجن������ز م�����ش���ري��ع البنية 
التحتية الرئي�شية. و�شنوا�شل يف مكتب اأبوظبي لال�شتثم�ر العمل 
الع�م  القط�عني  بني  وامل�شتدامة  الطويلة  ال�شراك�ت  حتقيق  على 
واخل��س، وتوفري الفر�س اال�شتثم�رية للقط�ع اخل��س، مب� ي�شهم 
يف اإجن�ز اأف�شل م�ش�ريع البنية التحتية واخلدمية االأ�ش��شية ل�شك�ن 

اإم�رة اأبوظبي، وخلق املزيد من فر�س العمل«.
ويعد مكتب اأبوظبي لال�شتثم�ر الهيئة امل�شوؤولة عن حتديد ومنح 
بني  ال�شراكة  ب��رن���م��ج  اإط����ر  يف  التحتية  البنية  م�ش�ريع  خمتلف 
القط�عني الع�م واخل��س يف اإم�رة اأبوظبي، مب� يتم��شى مع اأهدافه 
مكتب  وق���م  اخل��س.  القط�ع  ال�شتثم�رات  الدعم  لتوفري  الرامية 
اأبوظبي لال�شتثم�ر يف وقت �ش�بق من هذا الع�م بتن�شيق عملية طرح 
وهو اأول م�شروع يف اإط�ر برن�مج  وتر�شية حمطة “نور اأبوظبي”، 
ت�شميم  ت�شمن  وال��ذي  واخل��س،  الع�م  القط�عني  بني  ال�شراك�ت 
وتوريد وتركيب وت�شغيل و�شي�نة م� ي�شل اإىل 43 األف�ً من وحدات 
االإن�رة املوفرة يف ا�شتخدام الط�قة. و�شي�ش�هم هذا امل�شروع يف توفري 

م� يكفي من الط�قة الإمداد 8000 �شقة ب�لكهرب�ء.

عرو�ص ترويجية وفعاليات ترفيهية بدبي احتفاال باليوم الوطني ال�صعودي
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة _ الفجر

بحث ن�دي مليحة الري��شي خالل 
اال�شتثم�ر  جلنة  لرئي�س  ا�شتقب�له 
مبجل�س  ال���ري��������ش���ي  وال���ت�������ش���وي���ق 
عبداهلل  �شع�دة  الري��شي  ال�ش�رقة 
اأوج��ه تعزيز اخلطط  ال��دح  �شلط�ن 
وتنمية  ال���ن����دي  يف  اال���ش��ت��ث��م���ري��ة 

موارده.
ج����ء ذل���ك خ���الل ا���ش��ت��ق��ب���ل �شع�دة 
رئي�س  اخل������ش��وين  �شلط�ن  حممد 
يرافقه  مليحة  ن���دي  اإدارة  جمل�س 
���ش��ع���دة ع���ب���داهلل ���ش���مل خ��ل��ف���ن بن 
اإدارة  جمل�س  ع�شو  الكتبي  جر�س 
الت�شويق  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  ال�����ن������دي 

واال�شتثم�ر ب�لن�دي للجنة.
�شم وفد جلنة اال�شتثم�ر والت�شويق 
ال�ش�رقة  جم��ل�����س  م���ن  ال��ري������ش��ي 
ال��ري������ش��ي ���ش��ع���دة ع��ب��داهلل �شلط�ن 
ال��������دح ع�������ش���و جم���ل�������س ال�������ش����رق���ة 
ال��ل��ج��ن��ة وعمر  ال��ري������ش��ي رئ��ي�����س 

اإب��راه��ي��م امل��ال واأح��م��د عبد الكرمي 
امل����زم���ي وخ���ل��د ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 

�شلط�ن.
�شع�دة  رح����ب  االج���ت���م����ع  ب���داي���ة  يف 
رئي�س  اخل������ش��وين  �شلط�ن  حممد 
برئي�س  مليحة  ن���دي  اإدارة  جمل�س 
واأع�ش�ء جلنة اال�شتثم�ر والتطوير 
ال��ري������ش��ي وح��ر���ش��ه��م ع��ل��ى تعزيز 
ن����دي مليحة بهدف  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل 
اجلوانب  لتنمية  امل�شرك  التع�ون 
مرافق  �شمن  املت�حة  اال�شتثم�رية 

الن�دي واإمك�ن�ته.
الن�دي  ا�شراتيجية  اأن  اإىل  واأ���ش���ر 
اإدارة  جمل�س  اأع�ش�ء  ر�شمه�  والتي 
الوظيفية  ال���ك���وادر  وك���ف��ة  ال��ن���دي 
يف  ال��ن���دي  اأدوار  تنمية  نحو  تتجه 
ك�فة املج�الت ارتك�زا على توجه�ت 
ظل  يف  الري��شي  ال�ش�رقة  جمل�س 
الطفرة التي يحققه� من م�ش�رك�ت 
اأن�������ش���ط���ت���ه وب����راجم����ه  وت���و����ش���ع يف 
الري��شية والثق�فية عالوة على م� 

ري��شية  اإجن�����������زات  م����ن  ي��ح��ق��ق��ه 
م�شرفة يف عدد من االألع�ب ال�شيم� 
اجل��م���ع��ي��ة ك��م��� يف ك���رة ال��ي��د وكرة 

ال�ش�الت .

�شلط�ن  �شع�دة عبداهلل  اأ�ش�ر  ب��دوره 
ال��������دح ع�������ش���و جم���ل�������س ال�������ش����رق���ة 
اال�شتثم�ر  جلنة  رئي�س  ال��ري������ش��ي 
حر�س  اإىل  ال��ري������ش��ي  وال��ت�����ش��وي��ق 

اللجنة على تعزيز التع�ون مع ن�دي 
املن�شود  ال��ت��ك���م��ل  وحت��ق��ي��ق  مليحة 
يف  للن�دي  ا�شتثم�رات  جلب  بهدف 
ال�ش�رقة  اإط�ر حتقيق روؤية جمل�س 

ال���ري��������ش���ي م����ن دع�����م االأن�����دي�����ة يف 
واال�شتثم�رية  الت�شويقية  النواحي 

.
ب���ع���ده���� ج������رى خ������الل االج���ت���م����ع 

الن�دي  يف  يتوافر  م���  اإىل  التطرق 
ت�شويقية  وم�����ش���ح���ت  ف��ر���س  م���ن 
وم���الع���ب مي��ك��ن ا���ش��ت��غ��الل��ه��� وفق 
والعوائد   وامل�����ش��ت��ه��دف���ت  اخل��ط��ط 

املراد حتقيقه�.
االآلي�ت  و�شع  اجل�نب�ن  وا�شتعر�س 
التع�ون  تعزيز  �شبيل  يف  امل�شركة 
ال�شيم�  مواتيه  فر�س  خلق  بهدف 
يف ظ���ل ب��ي��ئ��ة م��ن��ط��ق��ة م��ل��ي��ح��ة وم� 
تزخر به من مقوم�ت ف�علة عالوة 
على  دور الن�دي وم�ش�همته يف تلك 
اجلوانب . .وبعد االجتم�ع اأكد �شع�دة 
ع���ب���داهلل ���ش���مل خ��ل��ف���ن ب���ن جر�س 
الن�دي  اإدارة  جمل�س  ع�شو  الكتبي 
واال�شتثم�ر  الت�شويق  جلنة  رئي�س 
ك����ن ن�جح�  اأن االج��ت��م���ع  ب���ل��ن���دي 
ويب�شر مبزيد من الفر�س الواعدة 
اال�شتثم�ر  جل��ن��ة  ح���ر����س  ظ���ل  يف 
وال��ت�����ش��وي��ق ال���ري��������ش���ي ع��ل��ى دعم 
الن�دي وتنمية قدراته اال�شتثم�رية 
ال��ن���دي وتقديره  �شكر  ع��ن  واأع���رب 
وكوادره�  اللجنة  واأع�ش�ء  لرئي�س 
على جهودهم يف التوا�شل مع ن�دي 
املن�شودة  روؤي����ة  يحقق  مب���  مليحة 

خالل املرحلة املقبلة.

اأخ��رى، يق�م معر�س طوكيو الألع�ب الفيديو،  على غرار ملتقي�ت ع�ملية كثرية 
ح�شرا  افرا�شية  بن�شخة  امل��ج���ل،  ه��ذا  يف  الكربى  ال�شنوية  املواعيد  من  وه��و 
هذا الع�م ب�شبب ج�ئحة كوفيد19-... لكن هذا الو�شع قد ينعك�س اإيج�ب� على 

احلدث.
وقد اأثبت هذا احلدث الذي انطلق االأربع�ء وي�شتمر حتى االأحد، جن�ح� �شعبي� 
الفت� اإذ ا�شتقطب يف ال�شنوات االأخرية اأكر من 250 األف زائر يف االأي�م االأربعة 

التي يق�م خالله�.
غري اأن ت�أثريه يف قط�ع األع�ب الفيديو حول الع�مل ينح�شر �شريع�.

ويقول املحلل يف �شركة "ك�نت�ن غ�ميز" يف طوكيو �شريك�ن توتو لوك�لة فران�س 
بر�س اإن هذا املعر�س "ي�شري يف منحى انحداري منذ 10 اإىل 15 �شنة"، ع�زي� 
ذلك خ�شو�ش� اإىل تراجع هيمنة االألع�ب الي�ب�نية يف الع�مل خالل هذه الفرة.

وقد اأُطلق هذا احلدث يف 1996 واأثبت موقعه كملتقى ع�ملي اأ�ش��شي يف املج�ل 
منذ مطلع القرن احل�يل، لكنه يواجه من�ف�شة �شر�شة مع اأحداث م�ش�بهة اأخرى 
يف  "غ�ميزكوم"  ومعر�س  الع�م،  هذا  األغي  ال��ذي  اأجنلي�س  لو�س  بينه� معر�س 

مدينة كولوني� غرب اأمل�ني� الذي اأقيم افرا�شي� قبل اأ�ش�بيع.

األع�ب  مطوري  اأن  كم�  ال���زوار،  من  االأك��رب  العدد  االأمل����ين  املعر�س  وي�شتقطب 
الفيديو ب�توا يف�شلونه للك�شف عن اأحدث اإنت�ج�تهم اأم�م اجلمهور.

يف  املقيم  اأ���ش��ك��راف��ت  ب��راي��ن  املتخ�ش�س  "كوت�كو"  م��وق��ع  يف  ال�شح�يف  وي��ق��ول 
الي�ب�ن والذي يغطي احلدث منذ اأكر من 15 ع�م� "يبدو يل اأن عدد الزوار 

واالإعالن�ت ي�شهد تراجع� مطردا يف كل ع�م" خالل معر�س طوكيو.
ب���ت املعر�س يركز ج��ه��وده يف  ال���زوار االأج���ن��ب،  ل��دى  ويف ظ��ل نق�س اجل�ذبية 
ال�شنوات االأخرية على ال�شوق الي�ب�نية. ويقول توتو "من الوا�شح اأكر ف�أكر 
ال  الداخلية  ال�شوق  على  اهتم�مه  ي�شب  الفيديو  الأل��ع���ب  طوكيو  معر�س  اأن 

الع�ملية".
ويو�شح االأمني الع�م ملنظمة "�شي�ش�" التي تدير معر�س طوكيو الألع�ب الفيديو، 
ي��شويوكي ي�م�جي لوك�لة فران�س بر�س اأن هذا احلدث الذي يق�م قبيل اأعي�د 
نه�ية ال�شنة، وهي الفرة التي حتقق فيه� األع�ب الفيديو عموم� الن�شبة االأعلى 

من مبيع�ته�، "يتيح للزوار جتربة" االألع�ب املعلن عنه� يف املع�ر�س االأخرى.
وي�شيف "الن��س ي�أتون اإىل هن� الأجواء املرح ال�ش�ئدة وملت�بعة م�ش�بق�ت الري��شة 

االإلكرونية" اأو "لتم�شية اأوق�ت ممتعة مع الع�ئلة".

على  املبنية  االأج����واء  ه��ذه  كوفيد19-  ج�ئحة  حرمته  ال��ذي  املعر�س  وي���أم��ل 
افرا�شية جلذب جمهور  ن�شخة  اإىل  انتق�له  االإف���دة من  ال��زوار،  التق�رب بني 
اأو�شع، اإذ اإن "70 % اإىل 80 % من الزوار ي�أتون ع�دة من طوكيو و�شواحيه�"، 

وفق ي�م�جي.
كم� يلفت ي�م�جي اإىل اأن اأكر من ن�شف الع�ر�شني �شيكونون من االأج�نب هذه 

ال�شنة، م� يوؤ�شر اإىل اأن الن�شخة احل�لية �شتكون "اأكر ع�ملية".
املب��شرة حتى وقت مت�أخر ليال ب�لتوقيت  وحدد املعر�س �ش�ع�ت بث لالأحداث 
الي�ب�ين، م� من �ش�أنه ال�شم�ح لفئ�ت اأو�شع من املت�بعني يف اخل�رج ب�مل�ش�ركة يف 

هذا احلدث.
كم� اأن بع�س مطوري االألع�ب �شيقدمون اإعالن�ت عن اآخر اإنت�ج�تهم ب�للغتني 
االإنكليزية وال�شينية، اإ�ش�فة اإىل الي�ب�نية. هذه ح�لة "�شكوير اإنيك�س" املطورة 
ف�ير"  ل�"�شريت  )امل��ط��ورة  و"ك�بكوم"  ف�نت��شي"،  "ف�ينل  الأل��ع���ب  خ�شو�ش� 

و"ريزيدنت اإيفل"(، و"�شيغ� اأتلو�س" )"بر�شون�"(.
ويذّكر �شريك�ن توتو ب�أن الع�ئق اللغوي ك�ن "م�شكلة" يف معر�س طوكيو الألع�ب 

الفيديو، اإذ اإن كل املعلوم�ت يف هذا احلدث تقريب� ك�نت ت�شدر ب�لي�ب�نية.

كذلك يع�ين هذا احلدث من التج�هل �شبه التلق�ئي من جمموعة "نينتندو" 
العمالقة املهيمنة على ال�شوق الي�ب�نية. وقد ك�شفت مواطنته� "�شوين" االأ�شبوع 
امل��شي عرب االإنرنت عن تف��شيل لعبته� "بالي �شت�ي�شن 5" التي �شتطلق يف 

ت�شرين الث�ين/نوفمرب.
لن  اأنه�  ن�حيته�  من  العمالقة  "م�يكرو�شوفت" االأمريكية  جمموعة  واأعلنت 
تك�شف يف معر�س طوكيو عن اأحدث اأجهزته� الألع�ب الفيديو من �شل�شلة "اإك�س 

بوك�س �شرييز" املزمع اإطالقه� اأي�ش� يف ت�شرين الث�ين/نوفمرب.
وي�أمل منظمو احلدث الي�ب�ين االإف�دة من هذه التجربة االفرا�شية م�شتقبال 

وا�شتخال�س العرب الأحداث مقبلة.
ملعر�س  ال��ق��وة  نق�ط  يحفظ  هجني  ح��دث  تنظيم  يف  "نرغب  ي�م�جي  وي��ق��ول 

طوكيو بن�شخته االفرا�شية" اإذا م� جرت ال�شيطرة على الوب�ء الع�م املقبل.
ويرى براين اأ�شكرافت اأن ن�شخة الع�م 2021 "�شتكون مثرية لالهتم�م" الأن 
املنظمني �شيكونون اأدركوا جيدا "م� الذي ميكن طرحه عرب االإنرنت وم� ميكن 
فعله يف الن�شخة غري االفرا�شية"... لذا ف�إن ن�شخة هذا الع�م �شتكون موؤ�شرا 

جيدا على هذا ال�شعيد.

•• دبي -الفجر

 اطلع وفد رفيع من ن�دي دبي الدويل للري��ش�ت البحرية على اأحدث 
ال�شريعة  للمحرك�ت  الع�ملية  م��ريك��وري  �شركة  تنتجه  �شريع  حم��رك 
وذلك خالل االحتف�ل امل�شغر الذي نظمه فريق ال�شركة الع�ملية يف دبي 

عرب املوزع الر�شمي يف الدولة �شركة اك�شرمي م�رين.
ل��ن���دي دب��ي الدويل  امل��دي��ر التنفيذي   وح��ر���س حممد عبد اهلل ح���رب 
للري��ش�ت البحرية وهزمي حممد القمزي مدير اإدارة ال�شب�ق�ت وحممد 
االحتف�ل  املوؤ�ش�شي على ح�شور  الدعم  اإدارة  ال�ش�م�شي مدير  اهلل  عبد 
املب�شط ب�إطالق املحرك اجلديد حيث ك�ن من املقرر اأن يتم االإعالن يف 

�شهر م�ر�س امل��شي غري اأن قيود ج�ئحة كورون� حينه� اأرج�ت االإطالق 
الري��ش�ت  يف  امل�����ش��وؤول��ني  على  ح�شرا  م��وؤخ��را  العر�س  خ�ش�س  حيث 

البحرية وكب�ر ال�شخ�شي�ت من املهتمني ب�ل�شن�عة وال�شب�ق�ت
االأمريكية  ال��والي���ت  من  تتخذ  التي  الع�ملية  م��ريك��وري  �شركة  وك�نت 
)اإي���ه بي  املنتج اجل��دي��د وه��و حم��رك  اأعلنت ع��ن  ق��د  املتحدة مقرا له� 
للزوارق  الع�مل  بطولة  ملن�ف�ش�ت  ال�شركة  قدمته  وال��ذي  اك�س360-( 

ال�شريعة -فورموال-1. 
جب�رة  بن  حممد  ال�ش�بق  الع�ملي  البطل  بح�شور  الن�دي  وفد  وا�شتمع 
�شرح تف�شيلي وعر�س خ��س  اإىل  اك�شرمي م�رين   �شركة  امل��رر م�لك 
ل�شركة  ال��ع���م  امل��دي��ر   ، قبل م�ك�س ميت�دير  م��ن  اجل��دي��د  امل��ح��رك  ع��ن 

مريكوري م�رين ال�شرق االأو�شط  وزي�د فغ�يل ،مدير خدمة املنطقة ، 
حيث �شلط� ال�شوء على الفوائد والتطور التكنولوجي اخل��س ب�إطالق 

املحرك اجلديد. 
 واأب����دى حم��م��د ع��ب��داهلل ح����رب امل��دي��ر التنفيذي ل��ن���دي دب���ي الدويل 
للري��ش�ت البحرية عن اإعج�به ب�ملحرك اجلديد والذي يدعم توجه�ت 
االحت�د الدويل لل�شب�ق�ت البحرية -يو اأي ام- يف اإق�مة �شب�ق�ت �شديقة 
الذي  اجلديد  املحرك  واأن  خ��شة  الكربوين  االنبع�ث  وتقليل  للبيئة 
ا�شتهالك  %80 من  اإىل  ي�شل  م�  �شيوفر  �شتورك(  بتقنية )4  يعمل 

الوقود.
وق�ل اأن ن�دي دبي الدويل للري��ش�ت البحرية حر�س على ح�شور حفل 

االإطالق والتعرف عن كثب حول املحرك اجلديد م�شريا اإىل اأن اجله�ز 
الفني لفريق الفيكتوري تيم ق�م اأي�ش� ب�الطالع على املحرك والتعرف 
على مميزاته قبل خطط الت�شغيل املرتقبة يف حلب�ت ال�شب�ق بعد العودة 

لبطولة الع�مل للزوارق ال�شريعة -فورموال-1.
التن�ف�س  �ش�حة  يف  بقوة  ظهر  تيم  فيكتوري  فريق  اأن  ب�لذكر  اجلدير 
2015 حيث  1 منذ ع�م  ال�شريعة -فورموال  للزوارق  الع�مل  ببطولة 
وف����ز مع  ال��ع���مل وقته�  ال��ع���م يف بطولة  ال��ث���ين للرتيب  امل��رك��ز  حقق 
خت�م تلك البطولة ب�أول األق�ب اجل�ئزة الكربى يف جولة ال�ش�رقة قبل 
الع�مل  بطولة  من  االفتت�حية  اجلولة  من�ف�ش�ت  الن�دي  ي�شت�شيف  اأن 

للزوارق ال�شريعة -فورموال-1 �شهر م�ر�س 2016.

ينتظره اجلميع مع عودة مونديال فورمول 1

)دبي البحري( يطلع على اأحدث حمركات الزوارق 
حممد حارب : الإطالق اجلديد يعم اأهداف الحتاد الدويل

نادي مليحة الريا�صي ي�صتقبل رئي�ص جلنة اال�صتثمار مبجل�ص ال�صارقة الريا�صي ويبحث اخلطط اال�صتثمارية امل�صرتكة

•• اأبوظبي-وام:

دائرة  رئي�س  اخلييلي  خمي�س  مغري  الدكتور  مع�يل  اأك��د 
تنمية املجتمع اأن ا�شت�ش�فة اأبوظبي ملن�ف�ش�ت الن�شخة ال�" 
تعد خطوة مهمة  للكريكت  املمت�ز  الهندي  " للدوري   13
اأن  يف تعزيز التق�رب بني البلدين ال�شقيقني ..م�شريا اإىل 
الري��شة متثل دائم� ر�ش�لة للمحبة والتوا�شل بني ال�شعوب 

واملجتمع�ت الع�ملية.
وق�ل مع�ليه اإن ا�شت�ش�فة هذا احلدث بعد اأن ت�أجل املو�شم 
الري��شي يف الهند ب�شبب االأو�ش�ع الع�ملية وج�ئحة كورون� 
وج�هزية  الري��شية  واملرافق  التحتية  للبنية  جن�ح  ميثل 

اأن دولة  اإىل  جميع فرق العمل واجله�ت املخت�شة .. الفت� 
الراهنة  االأزم����ة  ل��ظ��روف  ب���إدارت��ه���  ا�شتط�عت  االإم������رات 
كبرية  خ��ط��وات  تخطو  اأن  الع�لية  وق��درات��ه���  ب�إمك�ني�ته� 
احلي�ة  ا�شتمرارية  لت�أمني  االح��رازي��ة  االإج����راءات  �شمن 

ب�شتى جم�الته� ومن �شمنه� الري��شية.
واأو�شح اأن القط�ع االجتم�عي يلعب دورا اأ�ش��شي� يف تنظيم 
ونحن  الري��شية  واملوؤ�ش�ش�ت  وال��ن��وادي  اجل���ل��ي���ت  اأن��دي��ة 
مت�ش�مح  بن�ء جمتمع  اإىل  نتطلع  املجتمع  تنمية  دائ��رة  يف 
وح��شن ل�شتى فئ�ته واإىل تفعيل دور جميع اأفراد املجتمع 
اإىل  واالأم����ن  ب�ل�شع�دة  ي�شعرون  وال�شب�ب  االأط��ف���ل  وجعل 
ج�نب توفري حي�ة حمرمة ون�شطة ومفعلة للجميع جلعل 

املجتمع متالحم مبني على الت�ش�مح واحرام االآخر.
اأبوظبي  جمتمع  يف  الري��ش�ت  بجميع  نرحب   " واأ���ش���ف 
االأف�����راد  ج��ع��ل  ع���رب  وم�������ش���وؤوال  ن�����ش��ط���  جمتمعن�  لي�شبح 
بثق�فة  ي��ت��م��ت��ع��ون  ن�شطني  وج��ع��ل��ه��م  ب��ف���ع��ل��ي��ة  ي�����ش���رك��ون 
ال�شحة البدنية وهن�ك يف الهند غ�لبية االأف��راد يف�شلون 
ال�شعبية  اللعبة  ل��ه��م  ب�لن�شبة  ت��ع��د  ال��ت��ي  ال��ك��ري��ك��ت  لعبة 

االأوىل".
املمت�ز للكريكت حقق  ال��دوري الهندي  اإط�ر من�ف�ش�ت  ويف 
مومب�ي اندي�نز فوزا مهم� على فريق كولك�ت� ن�يت رايدرز 
زايد  ���ش��ت���د  �شهده�  ال��ت��ي  امل���ب����راة  يف  رك�����ش��ة   49 بنتيجة 

للكريكت يف ن�دي اأبوظبي للكريكت م�ش�ء اأم�س االأول.

مغري اخلييلي : الريا�صة ر�صالة حمبة بني ال�صعوب واملجتمعات

كوفيد-19 فر�صة لتو�صيع جمهور معر�ص طوكيو الألعاب الفيديو 

بعد �ش�ع�ت من توقيع االأوروغواي�ين لوي�س �شواريز، بداأ 
مواطنه  مع  مف�و�ش�ت  االإ�شب�ين  مدريد  اأتلتيكو  ن���دي 
"اأقوى  لتكوين  خطة  يف  ك���ف���ين،  اإي��دن�����ش��ون  املخ�شرم 

ثن�ئي هجومي" يف الع�مل.
م�شوؤولون  التقى  الفرن�شية،  "ليكيب"  ل�شحيفة  ووفق� 
الع��شمة  ب��ك���ف���ين ومم��ث��ل��ي��ه يف  م���دري���د  اأت��ل��ت��ي��ك��و  م���ن 
الفرن�شية ب�ري�س، بهدف التف�و�س ب�ش�أن اإمك�نية انتق�ل 

الهداف االأوروغواي�ين للعب بجوار مواطنه �شواريز.
جرم�ن  �ش�ن  ب�ري�س  م��ع  عقده  انتهى  ك���ف���ين  اأن  يذكر 

الفرن�شي، هذا ال�شيف، مم� يتيح له االنتق�ل جم�ن�.

وقد ميثل ثن�ئي �شواريز وك�ف�ين خط هجوم "مرعب" 
يف اأوروب�، وذلك للخربة الكبرية التي ميتلكه� النجم�ن 
يف كرة القدم االأوروبية، ولتف�همهم� الكبري يف اللعب مع 

املنتخب الوطني.
مدريد  اأتلتيكو  ل�شفوف  انتق�له  اأنهى  قد  �شواريز  وك�ن 

ب�شكل ر�شمي، االأربع�ء، ق�دم� من بر�شلونة االإ�شب�ين.
�ش�ن  ب���ري�����س  م��وا���ش��م يف �شفوف   7 فلعب  ك���ف���ين،  اأم���� 
اأ�شبح خالله� من بني  2013 و2020،  جرم�ن، بني 
138 هدف� يف  بت�شجيله  للن�دي،  الت�ريخيني  الهدافني 

هن�ك. خ��شه�  مب�راة   200

اأتلتيكو مدريد يطلق خطة »اأخطر هجوم باأوروبا«
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•• ال�شارقة-وام:

اأنهت اإدارة ن�دي ال�ش�رقة لكرة القدم 
اإجراءات التع�قد مع مدرب املنتخب 
ال�ش�الت  ق�����دم  ل���ك���رة  ال����ربازي����ل����ي 
�ش�حب  خ�����ف����ي����ري  م�����رك����ي����ن����و�����س 
ع��ل��ى م�شتوى  ال��ك��ب��رية  االإجن�������زات 
مو�شم  ملدة  وذل��ك  والق�رة  الربازيل 
واحد ..كم� مت التع�قد مع ويل�شون 
ب�الإ�ش�فة  للمدرب  م�ش�عداً  م�رينز 
للثالثي الربازيلي املحرف والذي 
�شيتم قيدهم يف فئة الالعب املقيم 

وج�برييل  م���رين���دا  ل��وك������س  وه����م 
�ش�فيز وك�رلو�س ادواردو كم� قررت 
الفريق  مدير  مهمة  اإ�شن�د  االإدارة 
�شي�شغل  بينم�  احل���م����دي  لفي�شل 
م��ن�����ش��ب مدير  خ��ل��ي��ف��ة احل����م�����دي 

التوا�شل وال�شوؤون االإدارية.
واأع����������������رب امل��������������درب ال������ربازي������ل������ي 
�شكره  ع���ن  خ���ف��ي��ري  م���رك��ي��ن��ي��و���س 
القدم  ل��ك��رة  ال�����ش���رق��ة  ن����دي  الإدارة 
وطريقة  ال����ك����ب����رية  ال���ث���ق���ة  ع���ل���ى 
اإن���ه����ء  ت��ع���م��ل��ه��م االح����راف����ي����ة يف 
للبدء  مت�شوق  اأنه  ..موؤكدا  التع�قد 

يف مه�مه وال��دخ��ول يف حتد جديد 
اإيج�بية ال  نت�ئج  الفريق  يقدم  واأن 

القدم يف  ك��رة  فريق  نت�ئج  تقل عن 
واع��دا بتقدمي كل  الفرة االخ��رية 

م� ميلك من خربات اكت�شبه� خالل 
الفرق يف  �شواء مع  ال�ش�بقة  الفرة 

بالده الربازيل اأو منتخب ال�ش�مب�.
م��ن ج���ن��ب��ه وج���ه ع��م��ران اجل�شمي 

�شركة  يف  واالإداري  امل������يل  امل���دي���ر 
اإدارة ن�دي  القدم �شكره ملجل�س  كرة 
مقدمتهم  ويف  ال��ري������ش��ي  ال�����ش���رق��ة 
�شع�دة علي �ش�مل املدفع بعد املوافقة 
ق��دم ال�ش�الت  ك��رة  على ع��ودة لعبة 
ا�شم  وت�����واج�����د  ال�������ش����رق���ة  ل����ن�����دي 
ال�ش�رقة ومتثيل االإم�رة يف خمتلف 

االألع�ب الري��شية يف الدولة.
هدفه�  امل�ش�ركة  اأن  اجل�شمي  واأك���د 
تكوين فريق قوي ق�در على املن�ف�شة 
على األق�ب املو�شم واإحرازه� ..الفت� 
اإىل اأن التع�قد مع املدرب الربازيلي 

م�ركينيو�س خ�فيري ج�ء نظراً لقوة 
ال�����ش��رية ال��ذات��ي��ة ل��ل��م��درب وال���ذي 
الربازيلي  امل��ن��ت��خ��ب  ع��ل��ى  ي�����ش��رف 
املنتخب�ت  اأف�����ش��ل  ي��ع��د م��ن  وال����ذي 
ال�ش�رقة  الع�ملية ووج��وده مع فريق 
فقط  لي�س  ق��وي��ة  اإ���ش���ف��ة  �شي�شكل 
اإمن�  ال�����ش���رق��ة  ن����دي  م�شتوى  ع��ل��ى 
على ك��رة االإم�����رات ب�شكل ع���م كون 
دولي�ً  حم������ش��راً  ي��ع��ت��رب  امل����درب  اأن 
ولديه عدد من الكتب واالإ�شدارات 
التي تتحدث عن اخلطط والفني�ت 

اخل��شة بلعبة كرة قدم ال�ش�الت.

فريق نادي ال�صارقة لل�صاالت يتعاقد مع مدرب املنتخب الربازيلي ماركينو�ص خافيي

•• دبي-وام: 

فهيد  ب��ن  فهد  ف��الح  �شع�ر  ح�شل 
لقب  ع��ل��ى  ال���ه����ج���ري  حم��م��د  اآل 
التوقيت االأف�شل يف ميدان املرموم 
اأن  بعد  التوايل  على  الث�ين  لليوم 
ال�شوط  �شدارة  "هج�مة"  ك�شبت 
املهجن�ت  ل��ل��ح��ول  ع�����ش��ر  ال����راب����ع 
التي  ال���ك���ب����ر  ���ش��ب���ق���ت  وذل�����ك يف 
اأقيمت على مدار �شتة ع�شر �شوط�ً 

ومتكنت  "اخلمي�س"  اأم�س  �شب�ح 
امل��ط��ي��ة امل��م��ي��زة م��ن ال��و���ش��ول اىل 
خ���ط ال��ن��ه���ي��ة م�����ش��ج��ل��ة زم���ن����ً بلغ 

دقيقة.  9:35:9
الرئي�شي  ال�شوط  يف  التميز  وك���ن 
ن�شيب  م����ن  امل���ح���ل���ي����ت  ل���ل���ح���ول 
حممد  ن������ش��ر  م��ل��ك  "ح�شيمة" 
حم���م���د غ����ّن�����م ال���ه����م���ل���ي وال���ت���ي 
ق��ط��ع��ت رح���ل���ة ���ش��ت��ة ك��ي��ل��وم��ر يف 
زمن وقدره 9:37:0 دقيقة فيم� 

مرغم  ب�����ش��ع���ر  "اجلموح"  ك���ن��ت 
ال��ن���م��و���س يف ث�ين  ه���ي ���ش���ح��ب��ة 
حيث  املهجن�ت  للحول  االأ���ش��واط 
اأه����دت م���ل��ك��ه��� ح��م��د را���ش��د حمد 
توقيت  يف  ال�شدارة  الكتبي  غدّير 

بلغ 9:41:0 دقيقة.
�شلهود  �شاللة  اأظ��ه��رت  وب���مل��ق���ب��ل 
قدراته� من خالل ث�لث االأ�شواط 
ل���ل���زم���ول امل���ح���ل���ي����ت ح���ي���ث متكن 
حمد  را�شد  �ش�مل  ملك  "�شلهود" 

االأول  ب�ملركز  الظفر  الوهيبي من 
دقيقة   9:42:5 توقيت�ً  حمقق�ً 

م�شفر  ل�����ش���مل  "ن�يف"  وح�����ش��م 
�شدارة  املن�شوري  ب�لقوبع  غ���من 

املهجن�ت  للزمول  ال��راب��ع  ال�شوط 
بزمن وقدره 9:42:5 دقيقة.

»ح�صيمة« الهاملي اأمرية للحول و »�صلهود« 
ملك الزمول باملرموم يف دبي 

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : �سم�س الدين لنقل املواد العامة بال�ساحنات )�س ذ م م(  
العنوان : م�شتودع ملك عق�رات حكومة دبي - دي��رة - راأ���س اخل��ور - ال�شكل الق�نوين 
 : ال��ت��ج���ري  ب�ل�شجل  القيد  رق��م    560209 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات   :
يف  الت�أ�شري  مت  قد  ب�أنه  بدبي  االقت�ش�دية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1029534
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حم�كم  املذكورة  ال�شركة  ب�إنحالل  لديه�  التج�ري  ال�شجل 
 2020/9/21 بت�ريخ  دب��ي  حم�كم  ال��ع��دل  ك�تب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/9/21 بت�ريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز -   ال�شع�يل - دي��رة - هور  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  واملحا�سبة 
واالأوراق  امل�شتندات  ك�فة  معه  م�شطحب�ً   04-2389722  : ف�ك�س   04-2389721 ه�تف  

الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
العنز  ه��ور   - دي���رة   - ال�شع�يل  ع��ب��داهلل  ملك   -204 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2389722  : ف�ك�س   04-2389721  : ه�تف   -
التنمية االقت�ش�دية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
�سم�س الدين لنقل املواد العامة بال�ساحنات )�س ذ م م( وذلك مبوجب قرار 
حم�كم دبي بت�ريخ 2020/9/21 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 
امل�شفي  اإىل  التقدم  مط�لبة  اأو  اعرا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2020/9/21
معه  ، م�شطحب�ً  اأع��اله  املذكور  العنوان  بدبي على  الك�ئن  املعني يف مكتبه 
ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً   )45( وذلك خالل  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  ك�فة 

هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25   
اإعالن بالن�شر 

الدعوى الإ�شتئنافية رقم 998 ل�شنة 2020 
لدى حمكمة اأبوظبي الإ�شتئنافية - الدائرة الإ�شتئنافية التجارية الرابعة 

امل�شت�أنف من : مكتب ال�شيخ نهي�ن بن حمدان بن حممد اآل نهي�ن 
�شد : احمد عبدالق�در حمدان زهران )امل�شت�أنف �شده اخل�م�س( 

امل�شت�أنف �شده اخل�م�س / احمد عبدالق�در حمدان زهران - مدعو للح�شور �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل 
معتمد الجتم�ع اخلربة )امل�شرفية( الث�ين املقرر عقده ال�ش�عة 11.00 �شب�ح�. يوم االأربع�ء املوافق 

 : ZOOM 2020/10/7 موعدا لعقد اجتم�ع اخلربة امل�شرفية عرب تطبيق زووم
Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/73411716394?pwd=WEVwMDZzTDR6VnhyUy9OeEo1VTIDdz09

Meetin ID 734 1171 6394 

Passcode : 5MCFkA

اخلبريامل�شريف 
يون�ص علي حممد املال  

اإجتماع خربة
العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�شديق�ت- خورفك�ن  : ال�شيد/ را�شد 
يت�شمن  حم��رر  على  الت�شديق  وطلب  االإم�����رات    : اجلن�شية   ، النقبي  �شيف  احمد  علي 
الرخ�شة  ن�ش�ط   ، ك�فيه  م�ر�شيلي�  التج�ري  اال�شم  يف   %100 الب�لغة  ح�شته  يف  )ت��ن���زل( 
جتهيز وتقدمي الوجب�ت ال�شريعة - ال�شندوي�ش�ت ، تقدمي املرطب�ت والع�ش�ئر وامل�شروب�ت 
ال�ش�خنة ، جتهيز وتقدمي احللوي�ت ، واملرخ�س من دائرة التنمية االإقت�ش�دية يف خورفك�ن 
االقت�ش�دية  التنمية  دائ��رة  يف   2007/1/14 بت�ريخ  ال�ش�در   552630 رق��م  جت�رية  رخ�شة 
بخورفك�ن. اىل ال�شيد/ عبداهلل �شعيد عبداهلل الع�شعو�شي احلب�شي ، اجلن�شية : االإم�رات، 
ال�شيد/ حممد اأحمد عتيق احمد ال�شحي ، اجلن�شية : االإم���رات.  ليكن معلوم� للجميع 
ب�ن الك�تب العدل يف مدينة خورفك�ن �شيقوم ب�لت�شديق على توقيع�ت ذوي ال�ش�أن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ش�ء ا�شبوعني من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 20200924/14
رقم  هوية  يحمل  بنغالدي�س  اجلن�شية   ، زكري�  حممد  ال�شيد/غ�زي  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
784196846857512 يرغب يف البيع والتن�زل عن ح�شته الب�لغة %50 وذلك اىل ال�شيد/ 
حممد �شوم�ن حممد م�شطفى اجلن�شية بنغالدي�س ويحمل جواز �شفر رقم BR0512554 يف 
رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�ش�رقة  ب�إم�رة  ت�ش�أ�ش�شت  والتي  ال�شي�رات(  ل�شي�نة  تريان�  )ور�شة  الرخ�شة 
)214705( ال�ش�درة من دائرة التنمية االإقت�ش�دية ، تغيري ن�ش�ط ، تغيري ال�شكل الق�نوين من 

موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدم�ت ، تن�زل �ش�حب الرخ�شة اىل اأخر ، تغيري اال�شم التج�ري.
2013 يف �ش�ن  وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�شنة  
الك�تب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�ش�ر 
ال�شبل  اتب�ع  عليه  ذلك  على  اعرا�س  اي   لديه  فمن  االعالن  هذا  ت�ريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه 

الق�نوين حي�ل ذلك. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25   

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - زهرة احلديقة ملقاولت الفنية   

اإخطار دفع يف الق�شية رقم SHCEXCILABMIN/0001762 عمايل )جزئي(  
اإىل املحكوم عليه :  زهرة احلديقة ملق�والت الفنية 

 0509340386  -  0501902575
حيث انه بت�ريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�ش�لح املدعي 

املنفذ عبداملن�ن عبدالرزاق - اجلن�شية - بنجالدي�س  
يف الق�شية امل�ش�ر اليه� اأعاله 

احلكم  ان  ومب�   ، لذلك  املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومب� 
املطلوب   تنفيذه ك�الآتي :

املجموع الكلي �ش�مال الر�شوم وامل�ش�ريف 18222 درهم ب�الإ�ش�فة اىل تذكرة العودة اىل وطنه عند املغ�درة. 
 / اإعالنك  ت�ريخ  يوم� من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ش�ر  التنفيذي  ال�شند  م� ج�ء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  ف�إن  االإخط�ر.  ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة ق�نون�.  
القا�شي / وليد خمي�ص عبداهلل اخلدمي    
حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 5072/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ش�در يف الدعوى رقم 2019/3891 جت�ري جزئي 

، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )130350.87 درهم( ، �ش�مال للر�شوم وامل�ش�ريف 
ط�لب االإعالن : بنك م�شر - �شفته ب�لق�شية : ط�لب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- كوم�ل الي�شى نورونه� - �شفته ب�لق�شية : منفذ �شده
جمهول حمل االإق�مة 

مو�شوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
او خزينة املحكمة.  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )130350.87( درهم اىل ط�لب  املبلغ 
االلتزام  عدم  ح�لة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج���راءات  �شتب��شر  املحكمة  ف�ن  وعليه 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13046 بتاريخ 2020/9/25   

 اعالن بالن�شر
يف  الإ�شتئناف رقم 1149/2020/305 ا�شتئناف جتاري  

مو�شوع االإ�شتئن�ف : اإ�شتئن�ف احلكم ال�ش�در يف الدعوى رقم 1257/2019 جت�ري 
جزئي والر�شوم وامل�ش�ريف واالتع�ب.   

ط�لب االإعالن : �شفيتالن� ي�كوفليف�  - �شفته ب�لق�شية : م�شت�أنف
وميثله : علي ح�شني علي حممود الرئي�شي - �شفته  ب�لق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 3- الك�شندر زيلينكوف  - �شفته ب�لق�شية : اخل�شم املدخل
جمهول حمل االإق�مة 

مو�شوع االإعالن : قد ا�شت�أنف احلكم ال�ش�در ب�لدعوى رقم 1257 ل�شنة 2019 جت�ري 
�شب�ح�   10.00 ال�ش�عة   2020/9/29 املوافق  الثالث�ء  ي��وم  جل�شه  له�  وح��ددت  جزئي.  
ح�ل  ويف  ق�نوني�  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  ع��ن  التق��شي  بق�عة 

تخلفكم �شتجري حم�كمتكم غي�بي�.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 758/2020/18 عقاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )145136( درهم والر�شوم 

وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة املط�لبة 12% من املط�لبه وحتى ال�شداد الت�م 
ط�لب االإعالن / 1-موؤ�ش�شة عق�رات عجم�ن )عق�ر( - �شفته ب�لق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم�:1- يوري فيدينت�س  2- ن�ت�لي� فوهلفيت�س - �شفته ب�لق�شية : مدعي عليهم� 
مو�شوع االإعالن : قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)145136( درهم والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة املط�لبة 12% من املط�لبه وحتى 
بق�عة  �س   08.30 ال�ش�عة   2020/10/6 املوافق  الثالث�ء  يوم  جل�شة  له�  وح��ددت  الت�م.  ال�شداد 
التق��شي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأي�م على االأقل . 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة اأم القيوين - املحكمة الإبتدائية املدنية   

)جزئي(  جتاري   UAQCFICIPOR2019 /0000442 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : ج��شم حممد ج��شم علي الدربي

العنوان : ب�لن�شر يف اإحدى ال�شحف املحلية الوا�شعة االنت�ش�ر 
من :

BANK MASHREQ )املدعي : بنك امل�شرق )�شركة م�ش�همة ع�مة
نحيطكم علم� ب�أنه بت�ريخ 2020/2/24 قد �شدر �شدكم يف الدعوى املذكورة ب�لرقم اأعاله ل�ش�لح بنك امل�شرق 

BANK MASHREQ )شركة م�ش�همة ع�مة�(
حكمت املحكمة : ب�لزام املدعي عليه / ج��شم حممد ج��شم علي الدربي ، ب�ن يوؤدي اىل املدعي/ بنك امل�شرق 
)�شركة م�ش�همة ع�مة( مبلغ مقداره 195.221.50 درهم )م�ئة وخم�شة وت�شعون الف� وم�ئتي وواحد وع�شرون 
درهم� و 50 فل�ش�( وف�ئدة ت�أخريية مقداره� 5% من ت�ريخ املط�لبة الق�ش�ئية احل��شل يف 2019/11/25 وحتى 

مت�م ال�شداد والزمت املدعي عليه امل�شروف�ت وثالثم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة. 
القا�شي / اأحمد عبداملعز اأحمد  

اأم القيوين / املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : امليم للخدمات الفنية - �س ذ م م  
ذات   : ال��ق���ن��وين  ال�شكل   - ن���ي��ف   - لال�شتثم�ر  الغرير  ملك   310 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
 1124429  : التج�ري  ب�ل�شجل  القيد  رقم   697453  : الرخ�شة  رقم   ، حم��دودة  م�شوؤولية 
ال��ت���أ���ش��ري يف ال�شجل  ب���أن��ه ق��د مت  ب��دب��ي  مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية االق��ت�����ش���دي��ة 
التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ 
2020/9/17 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2020/9/16  وعلى من لديه اأي 
اعرا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي املعني برو�سبيكتف فيجن لتدقيق احل�سابات 
املركز   - ليمتد   25 ب��رمي  ملك   2701 رق��م  مكتب   : العنوان  ال�سريبية  وال�ست�سارات 
امل�شتندات  ك�فة  معه  2877163-04 م�شطحب�ً   : ف�ك�س   04-6877163  : - ه�تف  التج�ري 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  فيجن  برو�سبيكتف  امل�شفي:  ا���ش��م 
املركز   - ليمتد   25 ب���رمي  م��ل��ك   2701 رق���م  م��ك��ت��ب   : ال��ع��ن��وان   - ال�سريبية 
تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-2877163  : ف�ك�س   04-6877163  : ه�تف   - التج�ري 
دائرة التنمية االقت�ش�دية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
وذل��ك مبوجب ق��رار حم�كم دبي بت�ريخ   امليم للخدمات الفنية - �س ذ م م 
2020/9/17 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2020/9/16 وعلى من 
اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي  لديه اأي اعرا�س 
الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  ك�فة  معه  اأع��اله، م�شطحب�ً  املذكور  العنوان  على 

وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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الفجر الريا�ضي

االن���ف���راد  اإىل  ب���رل���ني  ه���رت����  ي�����ش��ع��ى 
ي�شت�شيف  عندم�  موقت�  ب���ل�����ش��دارة 
اجلمعة  اليوم  فرانكفورت  اأينراخت 
يف افتت�ح املرحلة الث�نية من الدوري 

االأمل�ين لكرة القدم.
املرحلة  يف  بقوة  برلني  هرت�  و�شرب 
فريدر  م�شيفه  �شحق  عندم�  االوىل 
ال�شدارة  ل��ي��ت��ق������ش��م   ،1-4 ب���رمي���ن 
ب��ف���رق االأه�����داف م��ع ب���ي��رن ميونيخ 
الثم�ين  االأع�������وام  يف  ال��ل��ق��ب  ح����م���ل 
االأخ�����������رية وب����ورو�����ش����ي����� دورمت�����ون�����د 

الو�شيف واليبزيغ الث�لث.
اأي�����ن�����راخ�����ت  �����ش����ق����ط  امل������ق�������ب������ل،  يف 
فرانكفورت يف فخ التع�دل على ار�شه 
الع�ئد  بيليفيلد  اأرميني�  �شيفه  ام���م 

حديث� اىل دوري اال�شواء.
ا�شتغالل  ب���رل���ني  ه���رت����  و����ش���ي���ح����ول 
اأجل  م��ن  الث�نية  للمرحلة  افتت�حه 
االن���ف���راد ب���ل�����ش��دارة وال�����ش��غ��ط على 
�شرك�ئه خ�شو�ش� بورو�شي� دورمتوند 
والي����ب����زي����غ ال���ل���ذي���ن ي���ل���ع���ب����ن خ�����رج 
ال�شريك  اأوغ�شبورغ  اأم���م  قواعدهم� 
ليفركوزن  وب���ي��ر  ال���ري����دة  يف  االآخ����ر 

على التوايل.
دورمتوند  بورو�شي�  م��ن  ك��ل  ويطمح 
واليبزيغ اىل ت�أكيد انطالقته القوية 
بعدم� اأكرم االأول وف�دة ج�ره بورو�شي� 
مون�شنغالدب�خ بثالثية نظيفة يف قمة 
املرحلة االأوىل، فيم� تغلب الث�ين على 

�شيفه م�ينت�س 1-3.
وي����ع����ول ب���ورو����ش���ي���� دورمت�����ون�����د على 
املوهوبني  م���ن  ال����واع����دة  ت��ر���ش���ن��ت��ه 
وهم  االأوىل  املرحلة  يف  ت�ألقوا  الذين 
ع�م�(   20( ه�الند  اإرلينغ  الرنوجي 
جزاء  ركلة  من   54( ثن�ئية  م�شجل 
رين�  ج��ي��وف���ين  واالأم���ريك���ي  و77(، 
 )35( الت�شجيل  مفتتح  ع�م�(   17(
و�ش�ئد ركلة اجلزاء، واالنكليزي جود 
الهدف  �ش�نع  ع�م�(   17( بيلينغه�م 
�ش�ن�شو  ج����ي���دون  وم��واط��ن��ه  االأول، 

)20 ع�م�( �ش�نع الهدف الث�لث.

ال�شوي�شري  واأ���ش���د م��درب دورمت��ون��د 
لو�شي�ن ف�فر لنجومه الواعدة، وق�ل 
لدين� الكثري من املواهب  اأن  "�شحيح 
يتمتعون  اإن���ه���م  ال���رائ���ع���ة.  ال�����ش���ب��ة 
وب�لن�شبة  ال���ل���ع���ب،  يف  ك��ب��ري  ب���ذك����ء 
ويظهرون  كثريا  يتقدمون  للبع�س، 
���ش��يء هو  اأه���م  ج��ي��دا.  ن�شج�  ب�لفعل 
اإىل  اأي�ش�  حتت�ج  لكنك  اللعب،  ذك���ء 
ب��دن��ي��ة جيدة  وح���ل��ة  فنية  م��وؤه��الت 

وهم ميلكون كل هذه ال�شف�ت".
مع  ب���ل��ع��م��ل  ���ش��ع��ي��د  "اأن�  واأ������ش������ف 
ال��ك��ث��ري م���ن ال�����ش��ب���ب امل��وه��وب��ني كل 
وه���ذا طبيعي،  لديهم،  ي���زال  ال  ي���وم. 
مثل  الإدارة  للتح�شن.  ك��ب��ري  جم����ل 
التوازن  جت��د  اأن  عليك  اجل��ي��ل،  ه��ذا 
والت�ش�مح.  املتطلب�ت  ب��ني  ال�شحيح 
ب�شراحة، االأمور ت�شري على م� يرام. 
ن�درا م� راأيت اأو ك�ن لدي مثل هوؤالء 

الالعبني املوهوبني".
ويختتم ب�يرن ميونيخ املرحلة االأحد 

مبواجهة م�شيفه هوفنه�مي يف رحلة 
اأي�م  له على مدى ثالثة  الث�نية  هي 
ب�عتب�ره  اخلمي�س  �شيخو�س  ك��ون��ه 
اأوروب�����  اأب��ط���ل  دوري  مل�ش�بقة  ب��ط��ال 
م���ب����راة ال���ك����أ����س ال�����ش��وب��ر االأوروب����ي����ة 
االإ�شب�ين بطل م�ش�بقة  ا�شبيلية  �شد 
ليغ" يف  "يوروب�  االأوروب�����ي  ال����دوري 

بوداب�شت.
اأني�به  ال��ب���ف���ري ع��ن  ال��ن���دي  وك�����ش��ر 
املو�شم  اف��ت��ت���ح  يف  امل������ش��ي  اجل��م��ع��ة 
�ش�لكه  �شيفه  على  الت�ريخي  ب��ف��وزه 
ب��ث��م���ن��ي��ة اأه�����داف ن��ظ��ي��ف��ة م���وؤك���دا ان 
تن�زله على اللقب الذي يكت�شحه منذ 
ث��م���ين ���ش��ن��وات ل��ن ي��ك��ون �شهال على 
القوية ملن�ف�شيه  الرغم من اال�ش�رات 
مل  االآن  وحتى  واليبزيغ.  دورمت��ون��د 
يف  �شفق�ت  ب����أي  ميونيخ  ب���ي��رن  يقم 
���ش��وق االن���ت���ق����الت وه����و ال����ذي خ�شر 
فيليبي  ال���ربازي���ل���ي  ج��ن���ح��ي��ه  ج��ه��ود 
كوتينيو والكرواتي ايف�ن بريي�شيت�س 

بر�شلونة  م��ن  اع���رت��ه��م���  ان��ت��ه���ء  اث���ر 
اال�شب�ين واإنر االيط�يل، ف�شال عن 
ثي�غو  اال�شب�ين  الع�به  �ش�نع  رحيل 

الك�نت�را اىل ليفربول االنكليزي.
غي�ب  م��ن  ميونيخ  ب���ي��رن  يع�ين  كم� 
كوم�ن  كينغ�شلي  الفرن�شي  ج��ن���ح��ه 
الذي مل يتمكن من خو�س التدريب�ت 
ب�شبب  ي��وم���   14 م��ن��ذ  ال��ف��ري��ق  م���ع 
اأحد  ك���ن م��ع  ك��ون��ه  ال�شحي  احل��ج��ر 
بفريو�س  اأ�شيبوا  الذين  االأ�شخ��س 
ك���ورون���� امل�����ش��ت��ج��د(، ب���ال���ش���ف��ة اإىل 
الدويل  االمي��ن  للمدافع  بديل  غي�ب 
انته�ء  بعد  ب�ف�ر  بنج�م�ن  الفرن�شي 
اأورديو�شوال  األ��ف���رو  اال���ش��ب���ين  اع����رة 
م��ن ري���ل م��دري��د اال���ش��ب���ين. ويلتقي 
يف  برمين  وف��ريدر  �ش�لكه  اجلريح�ن 
اأي�ش� ال�شبت حيث يلعب  قمة �ش�خنة 
اأرميني� بيليفيلد مع كولن، وبورو�شي� 
اأون���ي���ون برلني،  م��ون�����ش��ن��غ��الدب���خ م��ع 

وم�ينت�س مع �شتوتغ�رت.

هرتا برلني ي�صعى لالنفراد 
ب�صدارة البوندي�صليغا 

ميلك ليل فر�شة مواتية النتزاع ال�شدارة ولو موقت� عندم� ي�شت�شيف ن�نت 
اليوم اجلمعة يف افتت�ح املرحلة اخل�م�شة لبطولة فرن�ش� يف كرة القدم.

اأم�م م�شيفه مر�شيلي�  اإىل �شكة االنت�ش�رات بعد تعره  وي�أمل ليل يف العودة 
توالي�، بتقدمه بهدف  الث�لث  فوزه  حتقيق  اىل  طريقه  يف  ك�ن  بعدم�   1-1
الربازيلي لويز اأراوجو حتى الدقيقة 85 عندم� اأدرك ف�لري جرم�ن التع�دل 

للفريق املتو�شطي.
وي��ح��ت��ل ل��ي��ل امل��رك��ز اخل���م�����س ب��ر���ش��ي��د ث��م���ين ن��ق���ط ب��ف���رق نقطتني خلف 

املت�شدرين �ش�نت اإتي�ن ورين اللذين يلتقي�ن يف قمة ن�رية ال�شبت.
وط�لب مدرب ليل كري�شتوف غ�لتييه العبيه ب�لف�علية اأم�م املرمى وا�شتغالل 

الفر�س التي دفعوا ثمنه� غ�لي� ام�م مر�شيلي�.
وق�ل "ك�نت خيبة اأمل كبرية، ن�شتحق الفوز، خلقن� العديد من الفر�س ولكنن� 

اكتفين� بت�شجيل هدف واحد ودفعن� الثمن غ�لي� يف النه�ية".
بعد  مكتملة  ب�شفوف  اجلمعة  مب�راة  �شيخو�س  ال��ذي  ليل  مهمة  تكون  ول��ن 

تع�يف العب و�شطه الربتغ�يل ت�شيك� من اال�ش�بة، �شهلة اأم�م ن�نت الذي جنح 
يف فرملة انطالقة �ش�نت اإتي�ن يف املرحلة امل��شية وحرمه من الفوز الرابع 

على التوايل عندم� ا�شقطه يف فخ التع�دل.
الذي  ل��وزة  عمران  اال�شل  املغربي  الع�به  �ش�نع  خدم�ت  ن�نت  وي�شتعيد 
كري�شتي�ن  مدربه  واأ�ش�د  االيق�ف.  ب�شبب  االخريتني  املب�راتني  عن  غ�ب 
االأف�شل" منذ  االأرج���ح  "على  اإت��ي���ن  �ش�نت  اأم����م  ب����أداء العبيه  غ��ورك��وف 

ا�شتالمه من�شبه الع�م امل��شي "يف التنظيم واال�شتحواذ والرغبة يف اللعب 
وال�شغط".

ال�شبت  االن���ظ����ر  وت��ت��ج��ه 
"جوفروا  م���ل���ع���ب  اىل 

يحت�شن  ال����ذي  غي�ش�ر" 
�ش�نت  امل��ت�����ش��دري��ن  ق��م��ة 

 10 بر�شيد  وري���ن  اإت��ي���ن 
نق�ط.

اىل  ال��وح��ي��دان  هم�  والفريق�ن 
ج�نب ليل مل مينوا ب�خل�ش�رة حتى 

اإت��ي���ن �شرب  ال���دوري، ف�ش�نت  االن يف 
انت�ش�رات  بثالثة  املو�شم  بداية  يف  بقوة 

ام�م  التع�دل  فخ  يف  ي�شقط  ان  قبل  متت�لية 
ن�نت، فيم� ا�شتهل رين مو�شمه بتع�دل مع ليل، 

قبل اأن يحقق الفوز ثالث مرات متت�لية.
التي  ال��ث��الث  النق�ط  اأهمية  الفريق�ن  وي���درك 

اإ�ش�في�  اأ�شبوع�  ال�����ش��دارة  يف  به�  الف�ئز  �شتبقي 
اإتي�ن الذي فرط بفوز يف املتن�ول  خ�شو�ش� �ش�نت 

على م�شيفه ن�نت االحد عندم� تقدم بهدفني قبل 
اأن ت�شتقبل �شب�كه مثله� اآخره� يف الدقيقة 85.

برجمة  ب�شبب  ال��راب��ط��ة  اىل  النقد  �شه�م  بويل  ووج��ه 
املب�ري�ت التي فر�شت على فريقه خو�س ثالث مب�ري�ت 

يف اأ�شبوع واحد.
ق�ل بويل "ك�ن من الوا�شح جدا ان خو�س ثالث مب�ري�ت يف اأ�شبوع واحد بينه� 
فريقي  اأهنئ العبي  ذلك  ورغ��م  الالعبني.  �شينهك  القواعد،  خ���رج  مب�رات�ن 

النهم بذلوا كل م� يف و�شعهم يف ظروف �شعبة".
ويرب�س �شريك� املركز الث�لث مونبلييه ولن�س ب�ملت�شدرين عندم� يخو�س كل 
اأم���م ديجون االخ��ري ونيم اخل�م�س  القواعد  املتن�ول خ���رج  منهم� اختب�را يف 

ع�شر على التوايل.
موا�شلة  يف  اال����ش���واء  دوري  اىل  ح��دي��ث���  ال��ع���ئ��د  ول��ن�����س  مونبلييه  وي��ط��م��ح 
االوىل،  املرحلة  يف  خ�ش�رتهم�  بعد  توالي�  ال��راب��ع  الفوز  وحتقيق  �شحوتهم� 
فوزه  اىل  وال�ش�عي  اللقب  �ش�ن جرم�ن ح�مل  لب�ري�س  ب�لن�شبة  ذات��ه  واالم��ر 
الث�لث توالي� بعد خ�ش�رتني متت�ليتني عندم� يحل �شيف� على رين�س الت��شع 

ع�شر قبل االخري االحد يف خت�م املرحلة.
بدوره، يخو�س مر�شيلي� اختب�را �شهال ال�شبت ام�م 
�شيفه متز ال�ش�بع ع�شر يف �شعيه اىل ا�شتع�دة 
نغمة االنت�ش�رات التي غ�بت عنه يف مب�راتيه 
االخريتني )خ�ش�رة وتع�دل( بعد بداية قوية 
�ش�ن  ب�ري�س  م�شيفه  على  ثمني  بفوز  توجه� 
منذ  الع��شمة  ن���دي  على  له  االول  هو  جرم�ن 
لنزيف  حد  و�شع  عن  ليون  ويبحث  اأعوام.   10

النق�ط عندم� يحل �شيف� على لوري�ن االأحد.
وا�شتهل ليون املو�شم بفوز على ديجون، 
بعده�  االآم����ل  يخيب  اأن  قبل 

بتع�دلني وخ�ش�رة.

فر�صة مواتية اأمام ليل 
النتزاع ال�صدارة 

•• اأبوظبي- الفجر

م�ش�ء  ال�ش�د�شة  ال�ش�عة  يف  تنطلق 
بطولة  م���ن   13 ال��ن�����ش��خ��ة  ال���ي���وم 
»حم�ربي االإم���رات« الدولية لفنون 
القت�ل املختلطة التي تنظمه� �شركة 
ب�ملز الري��شية ب�لتع�ون مع جمل�س 
دبي الري��شي يف فندق �شيزر ب�ال�س 

بجزيرة بلو ووترز بدبي.
مق�تال   26 البطولة  يف  ويتن�ف�س 
م���ن خم��ت��ل��ف دول  دول�����ة   21 م���ن 
من  ن��زااًل   13 الع�مل يتن�ف�شون يف 
اأب����رزه����� ال���ن���زال ال�����ذي ي��ج��م��ع بني 
�شد  ب���ري  لوي�س  ت�شي  الربيط�ين 
والنزال  ملدن�دو،  ف�بيو  الربازيلي 
االآخر الذي يجمع بني الداغ�شت�ين 
اإ�����ش����الم حم����م����دوف ����ش���د ال���ك���وري 

اجلنوبي كيونغ بيو كيم.
ك�فة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأك����م����ل����ت 
البطولة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  االإع���������������دادات 
ك�فة  تطبيق  خ��الل��ه���  �شيتم  ال��ت��ي 
االإج�����������راءات االح�����رازي�����ة وات���ب����ع 
جمل�س  اأر�شله�  التي  الربوتوكوالت 
تت�شمن  وال���ت���ي  ال���ري��������ش���ي،  دب����ي 
امل�ش�ركة  االأط����راف  جميع  ح�شول 
الفنية  الفرق  واأع�ش�ء  املن�ف�ش�ت  يف 
امل���ت���واج���دي���ن على  واالإع����الم����ي����ني 
النتيجة  يظهر   19 كوفيد  فح�س 

�شلبية.

اأم�س  املنظمة م�ش�ء  اللجنة  واأجرت 
للمتن�ف�شني  الوزن  اخلمي�س عملية 
ومت  البطولة  ان��ط��الق  ت�شبق  ال��ت��ي 
ال���ت���ق����ط ال�������ش���ور ال���ت���ذك����ري���ة لكل 
دبي  ع��ني  خلفيتهم  ويف  املتن�ف�شني 

اأكرب عجلة ترفيهية يف الع�مل.

المتنان والعرفان
اللجنة  رئي�س  دروي�����س  ف���وؤاد  وق����ل 

ومدير ع�م �شركة ب�ملز الري��شية 
لهذه الن�شخة مك�نًة خ��شًة واأهميًة 
ب�لغًة ب�لن�شبة لن� حيث تعترب اإق�مة 
حم���رب��ي االإم�������رات يف دب���ي خطوة 

احل�فلة  اإجن�زاتن�  م�شرية  يف  ه�مة 
فتح  نحو  تطلعن�  ان��ط��الق  ومن�شة 
ب�لبطولة  واالنطالق  جديدة  اآف���ق 

نحو الع�ملية.
اأتقدم  اأن  ي�شرفني  امل��ق���م،  ه��ذا  ويف 
اإىل جميع  والتقدير  ال�شكر  بجزيل 
القي�دات الري��شية يف اإم�رة دبي، على 
راأ�شه� جمل�س دبي الري��شي برئ��شة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن حممد 
الدعم  ع��ل��ى  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
للبطولة من  اأولته  الذي  وامل�ش�ندة 
والرحيب  اال�شتج�بة  �شرعة  حيث 
ك�فة  وت��وف��ري  البطولة  ب��شت�ش�فة 

تقدمي حدٍث  ل�شم�ن  التع�ون  �شبل 
يليق ب��شم االإم�رة و�شمعته� الع�ملية 
يف ال�شي�فة والرفيه، كم� ي�شعدين 
ا�شت�ش�فة  على  نعمل  اأنن�  االإع���الن 
يف  البطولة  م��ن  امل�شتقبلية  الن�شخ 

خمتلف اإم�رات الدولة.
االمتن�ن  اأج������دد  اأن  ي��ف��وت��ن��ي  وال 
اأبوظبي  اإم����������رة  اإىل  وال����ع����رف�����ن 
ع��ل��ى دعمهم  ال��ر���ش��ي��دة  وق��ي���دت��ه��� 
امل�شتمر  ت�����ش��ج��ي��ع��ه��م  ال����الحم����دود 
والتحية  ب�ل�شكر  واأتوجه  للبطولة 
القت�ل  ل��ف��ن��ون  امل��ح��ب��ني  اأه��ل��ه���  اإىل 
النف�س.  ع����ن  ال����دف�����ع  وري����������ش�����ت 

البطولة  ا���ش��م  اق���ران  اأن  �شك  وال 
ب��ع������ش��م��ت��ن��� احل��ب��ي��ب��ة اأب���وظ���ب���ي يف 
تغيريه من »حم�ربي  قبل  بداي�ته� 
اأب��وظ��ب��ي« اإىل »حم���رب��ي االإم�����رات« 
نعّول  م�زلن�  وث��ق��اًل  زخ��م���ً  اأك�شبه� 
عليه حتى االآن ال �شيم� اأن اأ�شبحت 

اأبوظبي ع��شمة القت�ل الع�ملية.
مناف�سات قوية

للح�فظ  ل��وي�����س  ت�����ش��ي  و���ش��ي��ق���ت��ل 
الوزن  البطولة �شمن  على لقبه يف 
ال��ث��ق��ي��ل و���ش��ت��ك��ون م���واج���ه���ة ت�شي 
ف�بيو  م��ع  التن�ف�س  �شديدة  لوي�س 
م��ل��دن���دو ذو االأرب��ع��ني ع���ًم���، نظًرا 

خل�����ربة االأخ�������ري ال���ق���ت����ل���ي���ة، حيث 
خ������س ال��ربازي��ل��ي م��ل��دن���دو 114 
نزااًل منذ بداية م�شريته الري��شية 
نزااًل  يف ع�م 2000 من بينه� 30 
يف م��الك��م��ة امل��ح��رف��ني ف����ز ب��� 26 
25 ب�ل�شربة  ن��زااًل منه� من بينه� 
يف  ن���زااًل   39 خ��س  كم�  الق��شية، 
املختلطة  ال��ق��ت���ل  ف��ن��ون  ب���ط���والت 
��� ب��� 25 ن����زااًل م��ن��ه��� 15  ف����ز اأي�����شً
ب���ل�����ش��رب��ة ال��ق������ش��ي��ة، وخ������س 45 
الهواة  املالكمني  ب��ط��والت  يف  ن���زااًل 
 27 ن��زااًل من بينه�   40 ب�  ف���ز في� 

فوز ب�ل�شربة الق��شية.

 
ك���م���� ت��ت�����ش��م��ن م���ن����ف�������ش����ت ال�����وزن 
املحرف  امل��الك��م  م��واج��ه��ة  الثقيل 
زايبتوف  ت��ق�����ش��ي��م  ال��ك���زاخ�����ش��ت���ين 
�ش�بقة  ن�����زاالت  ���ش��ب��ع  ف����ز يف  ال����ذي 
يلتقي  ح���ي���ث  ه�����زمي�����ة،  اأي  دون 
امل��غ��رب��ي خ�فيري عالوي  م��ع  ال��ي��وم 
يف  تراي�شت�ر  ن����دي  م��ع  يلعب  ال���ذي 
اأويل  الربيط�ين  يواجه  كم�  كندا، 
ويف  ب�رنيت،  كري�س  مع  طومب�شون 
ال�شوري  ي���واج���ه  امل��ت��و���ش��ط  ال�����وزن 
بيوتر والو�شكي،  �شليم�ن مع  ط�رق 
وي�����خ�����و������س ال�����ك�����وي�����ت�����ي ع�����ب�����داهلل 

االأيرلندي  م���ع  ن����زال  ال��ب��و���ش��ه��ري 
دين ب�ري بطل الكيك بوك�س الع�ملي 
االأ�شبق وواحد من اأكر الري��شيني 
امل��ت��وج��ني ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ع���مل يف 
ال��ري������ش��ة، وي��خ��و���س االأردين  ت��ل��ك 
الربازيلي  مع  ن��زااًل  اأرخ���ج���  ه��شم 

اإيوري فراج�. 
الن�ش�ئية  امل���������ش�����رك����ة  و����ش���ت���ك���ون 
اأول����ه����م����� بني  ����ش���ي���ك���ون  ن����زال����ني  يف 
يف  م���رة  الأول  ت�����ش���رك���ن  مالكمتني 
كري�شتين�  اليون�نية  ب��ني  البطولة 
اأونيل،  كي�شي  واالأ���ش��رال��ي��ة  �شتليو 
ويف النزال الث�ين تخو�س الفرن�شية 
م�نون فيورو التي قدمت واحداً من 
ت���ري��خ البطولة  ال��ن��زاالت يف  اأق���وى 
خالل الن�شخة 12 امل��شية عر�شت 
ب��ني امل��ه���رة الفنية  خ��الل��ه م��زي��ج���ً 
والقوة البدنية والقدرة على التحكم 
ال��ن��زال، وتلتقي اليوم مع  يف وت��رية 

الهولندية نعومي تت�روغلو. 
وت���ب���ث م��ن���ف�����ش���ت ال���ب���ط���ول���ة على 
ال���ه���واء م��ب������ش��رة ع���رب ق��ن���ت��ي دبي 
الري��شية واأبوظبي الري��شية، كم� 
ال���ن���زاالت عرب  ك���ف��ة  مي��ك��ن مت�بعة 
من�ش�ت التوا�شل االجتم�عي والبث 
 mmatv.co.uk مثل  الرقمي 
عرب  وك����ذل����ك   Jungo TV و 
ال���ق���ن����ة اخل��������ش���ة ب���ل��ب��ط��ول��ة على 

موقع يوتيوب.

»ت�سي لوي�س« يدافع عن لقبه �سد »فابيو ملدونادو«

»بطولة حماربي االإمارات« تقدم اأقوى النزاالت يف دبي اليوم



 
جرذ عمالق بحجم �صيارة

املك�شيكية جرذا عمالق� بحجم  الع��شمة  تنظيف يف  ك�شف فريق 
لتكت�شف  املدينة،  ال�شحي يف  ال�شرف  نظ�م  داخل  �شي�رة �شغرية، 

الحق� اأنه جم�شم خميف ا�شتخدم يف حفالت "اله�لوين".
ووفق� ل�شحيفة "ال�شن" الربيط�نية، اأخرج املنظفون 22 طن� من 
املخلف�ت يف ال�شرف ال�شحي مبدينة مك�شيكو �شيتي، من بينه� م� 

بدا ك�أنه جرذ عمالق ع�لق يف املج�ري.
وتبني الحق� اأن اجلرذ غري حقيقي، واأنه متث�ل كبري جلرذ عمالق، 
"اله�لوين" التي ي�شتخدمه� ال�شب�ن بعر�س  ا�شتخدم يف حفالت 
العمالق،  اجل���رذ  اكت�ش�ف  وب��ع��د  املخيفة.  واملج�شم�ت  التم�ثيل 
خرجت �شيدة مك�شيكية تدعى اإيفلن لوبيز لتعلن اأن املج�شم له�، 
اجلرذ  بدا  لل�شحيفة،  ووفق�  اأع��وام.  قبل  قوية  ع��شفة  وجرفته 
حقيقي� جدا، لدرجة اأن بع�س من راأوه ق�لوا اأنهم ك�نوا �شيفرون 
هرب� اأن واجهوه يف ال�ش�رع. والقى فيديو تنظيف اجلرذ العمالق 
رواج� كبريا على و�ش�ئل التوا�شل االجتم�عي، وط�لب البع�س ب�أن 

املقبل. يع�د ا�شتخدامه يف اأعي�د "اله�لوين" ال�شهر 

يح�صل على ج�صد ر�صيق بف�صل لعبة 
ق�ل ط�لب ي�ب�ين، اإنه متكن من خ�ش�رة الوزن ونحت ج�شمه ب�شكل 

مثري لالإعج�ب بف�شل لعبة "نينتيندو رينغ فيت"
عليه�  وعلق  توير  موقع  على  جل�شمه  ���ش��وراً  ال�ش�ب  ن�شر  وق��د 
ق�ئاًل: " هذه نتيجة ا�شتخدامي تطبيق نينتيندو رينغ فيت ملدة 
اأ�شهر فقط. وحظي من�شور ال�ش�ب الذي مل يتم ذكر ا�شمه،  �شتة 
ب�هتم�م كبري من قبل م�شتخدمي توير، حيث مت اإع�دة تغريدته 
تعليق،   400 م��ن  ي��ق��رب  م���  على  وح�شل  م���رة،   24000 ح���وايل 

معظمه� من اأ�شخ��س قدموا له التهنئة على هذا االإجن�ز.
ك�ن ال�ش�ب يعتمد على مم�ر�شة لعبة نينتيندو للحف�ظ على لي�قته 
البدنية خالل فرة االإغالق الطويلة التي ُفر�شت يف جميع اأنح�ء 
ال�ش�ب يف �شورة  تف�شي فريو�س كورون�. وظهر  للحد من  الع�مل 
له يف نوفمرب 2019 وه��و يع�ين من زي���دة ال��وزن، يف حني ظهر 
يف �شور الحقة بعد �شتة اأ�شهر بج�شد ر�شيق ومنحوت. يذكر ب�أن 
هذه لي�شت املرة االأوىل التي يتم االعتم�د فيه� على لعبة نينتيندو 
اللي�قة  على  واحل�����ش��ول  ال���وزن  تخفي�س  على  ال�شب�ب  مل�ش�عدة 
ا���ش��ت��خ��دم ف��ن���ن الغرافيك  ي��ن���ي��ر،  ال���الزم���ة، ف��ف��ي �شهر  ال��ب��دن��ي��ة 
الفلبيني، ميغوي غربييل، اللعبة لتخفي�س وزنه خالل مدة مل 
تتج�وز 30 يوم�ً، وفق م� نقل موقع اأوديتي �شنرال االإلكروين.

حيتان قاتلة تهاجم املراكب ال�صراعية 
منعت اإ�شب�ني� موقت�ً املراكب ال�شراعية من االإبح�ر قب�لة ق�شم من 
�س عدد منه�  َتعرُّ ال�شم�يل الغربي منه�، بعد  �شواحله� وحتديداً 

لهجم�ت من حيت�ن ق�تلة خالل االأ�ش�بيع االأخرية.
وُمنع اإبح�ر املراكب ال�شراعية التي يقّل طوله� عن 15 مراً منذ 
الثالث�ء قب�لة املنطقة املمتدة على م�ش�فة نحو مئة كيلومر بني 
)�شم�ل  مبنطقةغ�لي�شي�  ب�ر�س  دي  واإ�شت��ش�  غراندي  بريوريفيو 
االإجراء  ه��ذا  اأن  بي�ن  يف  النقل  وزارة  واأو�شحت  اإ�شب�ني�(.  غ��رب 

يهدف "اإىل حم�ية االأفراد واملراكب على ال�شواء".
واأ�ش�رت الوزارة اإىل اأن الهجوم االأول الأحد هذه احليت�ن البي�ش�ء 
اآب-اأغ�شط�س   19 يف  �شّجل  �شراعي  مركب  على  اللون  وال�شوداء 
للمراكب،  ب�أ�شرار خمتلفة  ت�شببت  اأخرى  وتلته هجم�ت  الف�ئت، 

وخ�شو�ش�ً لدّفة قي�دته�.
ع نط�قه لي�شمل اأجزاء اأخرى  وي�شري هذا املنع اأ�شبوع�ً وقد ُيَو�شَّ

من ال�ش�حل "تبع�ً لطرق هجرة" هذه احليت�ن الق�تلة.
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ما �صر اجل�صد املفتون لهذه اجلدة؟
اأقله �ش�عتني يومي� يف �ش�لة الري��شة وهو م� يظهر وا�شح� على ج�شده�  مت�شي اجلدة ال�شينية ت�شني جيف�نغ 
70 ع�م�، ب�تت مث�ال يحتذى به يف البالد التي تطلب فيه ال�شلط�ت من �شعبه� مم�ر�شة الري��شة  املفتون، زه�ء 

وا�شتع�دة لي�قتهم البدنية.
واأ�شبحت اجلدة التي تعي�س يف مدينة �شنغه�ي م�شهورة يف بالده� خالل اال�شهر االخرية بعد ان احتل حبه� اجلديد 

واملف�جئ ملم�ر�شة الري��شة يف الق�ع�ت عن�وين ال�شحف املحلية.
منذ اأن بداأت مبزاولة �ش�لة اللي�قة البدنية يف ك�نون االأول-دي�شمرب 2018، خ�شرت ت�شني 14 كيلوغرام� يف ثالثة 

اأ�شهر وهي تركز مت�رينه� االآن على املعدة امل�شطحة واإبراز الع�شالت التي يطمح اإليه� الي�فعون.
كم� ب�ت لديه� جم�هري على مواقع التوا�شل االجتم�عي، اإذ يت�بعه� قرابة 410 اآالف �شخ�س على تطبيق "تيك 

توك" اخل��س ب�لفيديوه�ت ليت�بعوا مت�رينه� الروتينية التي حتفز من خالله� اآخرين ليحذو حذوه�.
)�شكوات�س(  القرف�ش�ء  حرك�ت  من  �شريعة  مبجموعة  تقوم  وه��ي  ت�شني  ن�شرته  التطبيق  عرب  من�شور  �شوهد  اإذ 

وغريه� اأكر من مليون مرة.
وق�لت ت�شني التي احتفلت هذا الع�م بعيده� ال�68 يف حديث مع وك�لة فران�س بر�س يف اإحدى �ش�الت الري��شة يف 

�شواحي �شنغه�ي "�ش�أوا�شل التم�رين لط�مل� اأن� على قيد احلي�ة".
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القتل الرحيم للحيتان اجلانحة
ا�شطر عن��شر اإغ�ثة اأ�شراليون اإىل اعتم�د القتل الرحيم حليت�ن طي�رة 
 380 نفق  بعدم�  ت��شم�ني�،  يف  خليج  عند  جنوحه�  اإث��ر  �شمدت  قد  ك�نت 
االأك��رب من  امل�شنفة من  الف�شيلة عينه� يف هذه احل�دثة  اآخر من  حيوان� 

نوعه� يف املنطقة.
اثر  الزمن بداأ على  اأي���م �شب�ق� مع  اأربعة  ال�شلط�ت املحلية منذ  وتخو�س 
الغربي جلزيرة  ال�ش�حل  جنوح احليت�ن عند جروف رملية يف خليج على 

ت��شم�ني�. وقد جنحت فرق االإغ�ثة يف اإنق�ذ 88 من هذه احليوان�ت.
وق�ل مدير هيئة املتنزه�ت الطبيعية يف ت��شم�ني� نك ديك� "م� زال بع�س 
من  ننقله�  اأن  لن�  تتيح  ح�لة  يف  اأنه�  ونظن  احلي�ة  قيد  على  احليوان�ت 
ج�شدي�"،  "م�شنية  مبهمة  تقوم  التي  االإغ�ثة  فرق  اأن  واأو�شح  مك�نه�". 

�شتت�بع عملي�ت االإغ�ثة حتى هبوط الليل واأي�ش� يوم اجلمعة.
واأم�����ش��ى ح����واىل ���ش��ت��ني ���ش��خ�����ش���، ب��ي��ن��ه��م اأخ�����ش���ئ��ي��ون يف ح��م���ي��ة البيئة 
وموظفون يف مزارع جم�ورة لربية احليوان�ت البحرية، �ش�ع�ت يف مي�ه 

خليج م�كواري ه�ربر اجلليدية، و�شط �شيح�ت احليت�ن املن�زعة.
اأمر موؤثر". وتعي�س هذه احليوان�ت  "اإنه  وق�ل عن�شر االإغ�ثة �ش�م ث�مل�ن 
م�أ�ش�ة كبرية لدرجة دفعت ال�شلط�ت اإىل الق�ش�ء على اأربعة حيت�ن طي�رة 
على االأقل ملداواة اأوج�عه�. وق�ل كري�س ك�رليون ع�مل االأحي�ء البحرية يف 
وزارة البيئة يف ت��شم�ني� اإن اأ�شلوب القتل الرحيم اعُتِمد مع هذه احليوان�ت 

االأربعة ب��شتخدام اأ�شلحة ن�رية وذخ�ئر خ��شة".

قيمة جائزة نوبل تزيد 110 اآالف دوالر 
ق�ل رئي�س املوؤ�ش�شة التي ت�شرف على منح جوائز نوبل اإن الف�ئزين ب�جل�ئزة 

هذا الع�م �شيتلقون مليون كرونة اإ�ش�فية )110 اآالف دوالر(.
وذكرت �شحيفة )داجن�س اإند�شري( اليومية اأن قيمة اجل�ئرة �شتزيد اإىل 

ع�شرة ماليني كرونة هذا الع�م.
القرار  "اُتخذ هذا  نوبل لل�شحيفة  وق�ل الر�س هيكن�شن رئي�س موؤ�ش�شة 
امل�ل م�شتقرة على نحو خمتلف مت�م� عن  الأن ال�شلة بني نفق�تن� وراأ���س 
اأي وقت م�شى". وك�ن خمرع الدين�ميت األفريد نوبل قد ترك نحو 31 
اليوم  بح�ش�ب�ت  كرونة  ملي�ر   1.8 ح��وايل  ي�ش�وي  م�  -وه��و  كرونة  مليون 

وفق� للموؤ�ش�شة- لتمويل اجلوائز التي متنح منذ ع�م 1901.
األف   150 بنحو  ب��داأت  اإذ  ال�شنوات،  للج�ئزة عرب  امل�دية  القيمة  واختلفت 

كرونة وو�شلت اإىل مليون كرونة يف ع�م 1981.
ثم �شهدت قيمة اجل�ئزة زي���دات كبرية يف الثم�نيني�ت والت�شعيني�ت حتى 
2000 وع�شرة ماليني بعد ذلك  اإىل ت�شعة ماليني كرونة يف ع�م  و�شلت 
ب��شتثم�رات  اأ���ش��رارا  اأحل��ق��ت   2008 يف  الع�ملية  امل�لية  االأزم���ة  لكن  ب��ع���م. 
من  املركزي  للبنك  رئي�ش�  ك�ن  ال��ذي  بهيكن�شن،  ا�شتع�نت  التي  املوؤ�ش�شة 

ممثل هوليوودي ي�صتعد 
لدخول عامل الكرة

ي�����ش��ت��ع��د امل���م���ث���ل ال���ك���ن���دي راي������ن 
القدم  كرة  ع�مل  لدخول  رينولدز 

كم�شتثمر يف ن�د ويلزي.
يعد  امل��م��ث��ل  اأن  ت��ق���ري��ر  وك�����ش��ف��ت 
م���������ش����ت����ث����م����را حم����ت����م����ال ل�����ن������دي 
يف  ح�لي�  يلعب  الذي  "ريك�شه�م" 
الدرجة اخل�م�شة ب�لدوري الوطني 
االإجنليزي. ودخل الن�دي الويلزي 
وفق م� ذكرت �شبكة "�شك�ي نيوز" 
مع  ال���ربي���ط����ن���ي���ة يف حم������دث������ت 
املمثل  اإىل  ب���الإ���ش���ف��ة  ري���ن���ول���دز، 
الذي  م�كيلهيني  روب  االأم��ريك��ي 
"فيالدلفي�  مب�����ش��ل�����ش��ل  ا���ش��ت��ه��ر 
يف   97.5 و�شوت  م�شم�شة".  دائم� 
امل��ئ��ة م��ن اأع�����ش���ء ���ش��ن��دوق اأن�ش�ر 
 1254 عددهم  "ريك�شه�م" الب�لغ 
ل�����ش���ل��ح ا���ش��ت��م��رار امل���ح����دث����ت مع 
ري���ن���ول���دز. وب������ع ري���ن���ول���دز ال���ذي 
ا�شتهر بلعب دور البطولة يف فيلم 
التج�رية  عالمته   Deadpool
كحولية  مب�������ش���روب����ت  اخل��������ش���ة 
مق�بل 610 مليون دوالر، علم� اأنه 
"فورب�س"  جملة  قبل  م��ن  �شّنف 
االأم��ريك��ي��ة يف امل��رك��ز ال��ث���ين اأكر 

املمثلني اأجرا يف الع�م 2010.

ترامب يهاجم ميغن ماركل 
ه�جم الرئي�س االأمريكي دون�لد ترامب املمثلة ميغن 
متمني�ً  االأخ��رية،  ت�شريح�ته�  ط�ولته  بعدم�  م�ركل 

لزوجه� االأمري ه�ري ب�شخرية "حظ�ً �شعيداً".
ع��ن ت�شريح�ت م�ركل  ���ش��وؤال  على  رداً  ت��رام��ب  وق���ل 

االأخرية "ل�شت من املعجبني به�".
���ش��ع��ي��داً، الأن���ه �شيكون  ل��ه���ري ح��ظ���ً  "اأمتنى  واأ���ش���ف 

بح�جة اإليه".
عر�شته  فيديو  �شريط  يف  عّلق�  وميغن  ه���ري  وك���ن 
�شبكة "اإي بي �شي" االأربع�ء على الئحة "ال�شخ�شي�ت 
االأ�شبوعية،  "ت�مي"  جم��ل��ة  ن�����ش��رت��ه���  ال��ت��ي  املئة" 
الرئ��شية  لالنتخ�ب�ت  الكبرية  االأهمية  على  ف�شددا 
االأمريكية يف 3 ت�شرين الث�ين/نوفمرب، من دون اأن 

ي�أتي� على ذكر ترامب ب�ال�شم.
"اإنه�  ل��ن���  ي��ق���ل  ���ش��ن��وات،  اأرب����ع  "كل  وق���ل��ت م���رك��ل 
االن��ت��خ���ب���ت االأه���م يف حي�تن�"، ول��ك��ن ه��ذه امل���رة هي 
قيمن� معنية،  ت��ك��ون  ن��ق��رع،  ع��ن��دم���  ك��ذل��ك.  ف��ع��اًل 

واأ�شواتن� ت�شبح م�شموعة".
"من املهم جداً رف�س خط�ب  اأم� االأمري ه�ري فق�ل 

الكراهية والت�شليل والتهجم على االإنرنت".

مي�صي 17 عامًا يف مالحقة قاتل والده 
ن�شرت و�ش�ئل االإعالم ال�شينية ق�شة طفل ترك املدر�شة 
وكّر�س حي�ته ملالحقة ق�تل والده بعد اأن ك�ن �ش�هداً على 

اجلرمية.
ك�ن  عندم�   ،2000 )اآب(  اأغ�شط�س  يف  الق�شة  وب����داأت 
اجلريان  اب��ن  م��ع  يلهو  وك����ن   ،9 ال���  يف  مينكي�ن  �شي�نغ 
زه�نغ، ون�شب خالف بينهم� اأدى اإىل �شج�رهم�، وا�شتع�ن 
زه�نغ بجدته التي ح�شرت و�ش�عدت حفيده�، فتدخلت 
يد  على  ب�شربه�  االأم��ر  وانتهى  الكربى،  �شي�نغ  �شقيقة 

ع�ئلة زه�نغ، ف�أخربت زوجه� مب� حدث.
واأث���ن����ء ال�����ش��ج���ر ك����ن وال�����دا ���ش��ي���ن��غ يف ال�����ش��وق ل�شراء 
تلفزيون، وعند عودتهم� مل يخربهم� ال�شبي مب� حدث، 
ذهب  زوجه�  اأن  والديه�  واأخ��ربت  الكربى  �شقيقته  لكن 
اإىل منزل اجلريان ليث�أر لزوجته التي تعر�شت لكدم�ت، 
فم� ك�ن من والد �شي�نغ، وينزهي اإال اأن ارتدى معطفه 

وتوجه اإىل منزل اجلريان.
�شرخ�ت  �شمع  فقط،  دقيقتني  بعد  اأن��ه  �شي�نغ  ويتذكر 
اأ�شرة زه�نغ، ورغم  يد  وال��ده وهو يتعر�س للطعن على 
مت�أثراً  احل��ي���ة  ف����رق  اأن���ه  اإال  امل�شت�شفى،  اإىل  اإ���ش��ع���ف��ه 
املحلية عن  ال�شرطة  االأ�شرة  واأبلغت  بجراحه اخلطرية، 
اإال  ، لكن التحقيق�ت مل تبداأ  الليلة نف�شه�  اجلرمية يف 
ب�لقتل  الرئي�شي  املتهم  مكن  م�  الت�يل،  اليوم  �شب�ح  يف 

ت�ش�نغ موكوي، من الهرب.
والعمل  املدر�شة  �شي�نغ لرك  ا�شطر  وال��ده،  وف���ة  وبعد 
ع�تقه  واأق�����ش��م على  االأ���ش��رة،  اإع���ل��ة  وال��دت��ه يف  مل�ش�عدة 
ال��ب��ح��ث ع��ن ق���ت��ل وال����ده، وت��وج��ه اإىل م��رك��ز ال�شرطة، 

وح�شل منه� على معلوم�ت عن ت�ش�نغ موكوي.

الكالب الكت�صاف امل�صابني بكورونا بهذا املطار 
ر�شد  على  م��درب��ة  كالب�  اإن  الفنلندية  ال�شلط�ت  ق�لت 
فريو�س كورون� امل�شتجد بداأت يف �شم عين�ت من الرك�ب 
م�شروع  اإط����ر  يف  االأ���ش��ب��وع  ه��ذا  هل�شنكي-ف�نت�  مب��ط���ر 
جتريبيي ب�لتزامن مع اإجراء الفحو�س الع�دية االأخرى 
م��ق���رن��ة كف�ءة  ع��ل��م��ي��ة  درا����ش���ة  اأي  ت��ث��ب��ت  ب���مل��ط���ر. ومل 
الكالب يف اكت�ش�ف االإ�ش�بة بكورون�، لذا يتم توجيه من 
ب�إ�ش�بته  الرك�ب للخ�شوع للفح�س وي�شتبه  يتطوع من 

ب�لفريو�س الإجراء م�شحة لت�أكيد النتيجة.
مدربني  وع�شرة  كلب�   15 م��ن  فريق�  متطوعون  ودرب 
الأداء املهمة يف فنلندا حتت رع�ية عي�دة بيطرية خ��شة.

تدرب  اإ�شب�ين  اإنق�ذ  كلب  وهو  كو�شي،  الفريق  بني  ومن 
على ا�شتخدام ح��شة ال�شم يف فنلندا وك�ن يعمل من قبل 

يف اكت�ش�ف االأورام ال�شرط�نية.
وق�لت اآن� هيلم-بيوركم�ن، وهي اأ�شت�ذة م�ش�عدة بج�معة 
اخل��شة  ال�شريرية  االأب��ح���ث  يف  متخ�ش�شة  هل�شنكي 
ب�حليوان�ت االأليفة، لرويرز "م� راأين�ه يف بحثن� هو اأن 
ظهور  من  اأي���م  خم�شة  قبل  )املر�س(  �شتكت�شف  الكالب 

االأعرا�س ال�شريرية )على املر�شى(".
ح�ش��شية  ن�شبة  من  اقربن�  جدا.  ب�رعة  "اإنه�  واأ�ش�فت 
ر�شد  على  ال��ك��الب  ق���درة  اإىل  اإ���ش���رة  يف  املئة"،  يف   100

ح�الت االإ�ش�بة ب�لفريو�س.
من  بقطعة  عنقه  ال��راك��ب  مي�شح  ال��ك��الب،  اخ��ت��ب���ر  ويف 
غرفة  اإىل  ُت�شلم  ال�شفيح  من  علبة  يف  وي�شعه�  ال�ش��س 

اأخرى حتى ي�شمه� الكلب ويعطي نتيجة فورية.

وفاة اإيفانز رائد 
ال�صحافة العاملية 
رحل ال�شحفي الربيط�ين االأمريكي 
 92 اإيف�نز عن عمر  ال�شري ه�رولد 
على  بعد حي�ة مهنية مفعمة  ع�م� 
ب���ل��ط��م��وح والعمل  ع���م���   70 م���دار 
التحقيق�ت  يف  خالله�  عمل  اجل���د 
كم�  جم��ل��ة  واأ���ش�����س  اال�شتق�ش�ئية 
ع��م��ل ن������ش��را ل��ل��ك��ت��ب وم��وؤل��ف��� مم� 
ال�شخ�شي�ت  اأك���ر  اأح���د  منه  جعل 
وق�لت  جيله.  يف  ت�أثريا  االإعالمية 
زوج���ت���ه ت��ي��ن��� ب������راون اإن�����ه ت����ويف يف 
واإيف�نز  ق��ل��ب��ي��ة.  ب����أزم���ة  ن��ي��وي��ورك 
ل�شحيفة  ����ش����ب���ق  حت���ري���ر  رئ���ي�������س 
���ش��ن��داي ت���مي��ز ال��ربي��ط���ن��ي��ة كم� 
لرويرز  ح���را  �شحفي�  يعمل  ك����ن 
فريدة  ب�شمة  وت���رك  وف���ت��ه،  قبيل 
اال�شتق�ش�ئية.  ال�شح�فة  جم�ل  يف 
فقد دافع هو وفريق الع�ملني معه 
لالإهم�ل  تعر�شت  اإم���  ق�ش�ي�  ع��ن 
انته�ك�ت  ع��ن  وك�����ش��ف��وا  االإن���ك����ر  اأو 
�شي��شية  وف�ش�ئح  االإن�ش�ن  حلقوق 
اإىل نق�ء  اأيدوا �شي��ش�ت تهدف  كم� 
اأ�شهر  ال���ه���واء. وك�����ش��ف واح����د م���ن 
حت��ق��ي��ق���ت��ه ع���ن حم��ن��ة م���ئ����ت من 
االأطف�ل الربيط�نيني الذين ولدوا 
ث�ليدوميد  عق�ر  ب�شبب  بت�شوه�ت 
ومل يح�شلوا على اأي تعوي�س. فقد 
ال�شرك�ت  على  حملة  اإي��ف���ن��ز  نظم 
اأدى يف  امل�����ش��ن��ع��ة ل��ل��ع��ق���ر وه����و م���� 
تعوي�ش�ت  نيل  اإىل  امل��ط���ف  نه�ية 
اأكر من  الأ�شر االأطف�ل بعد مرور 
عقد. وق���ل يف مق�بلة مع �شحيفة 
م�  "كل   2014 يف  االإن���دب���ن���دن���ت 
اأملت يف فعله هو  ح�ولت فعله وم� 
واأ�ش�ف  ال�شوء".  بع�س  ت�شليط 
منو  اإىل  ال�����ش��وء  ه���ذا  اأدى  "واإذا 
نح�ول  اأن  فعلين�  ���ش���رة  ح�ش�ئ�س 

اقتالعه�".

فحو�صات وقائية حت�صن حياة مر�صى الزهامير
فحو�ش�ت  اإن  ال�����ش��ب���غ  م�����روان  ال���دك���ت���ور  ق�����ل 
جديدة ميكنه� التنبوؤ ب�حتم�ل االإ�ش�بة مبر�س 
"لو روفو"  م��رك��ز  م��دي��ر  واأ����ش����ف  ال��زه���مي��ر. 
ال���دم����غ يف ك��ل��ي��ف��الن��د ك��ل��ي��ن��ك بال�س  ل�����ش��ح��ة 
امل�ش�عدة يف  بو�شعه�  اأن عق�قري جديدة  فيغ��س 
ع��الج اأع��را���س ه��ذا امل��ر���س ل��دى اأك���ر م��ن 26 
مليون م�ش�ب يف اأنح�ء الع�مل. ومبن��شبة ال�شهر 
)اأيلول(  �شبتمرب  ب�لزه�مير يف  للتوعية  الع�ملي 
االآن  ي�شهد  الطب  اإن  ال�شب�غ  ق���ل  ع���م،  من كل 
ظهور عالج�ت مبتكرة ميكنه� اأن تقلل اأعرا�س 
لهذا  ال��وا���ش��ع  االنت�ش�ر  اإىل  م�شرياً  ال��زه���مي��ر، 
امل��ر���س ح���ول ال��ع���مل. واأ����ش����ف ق���ئ��اًل: "ي�شعر 
الطبيون،  وال��ب���ح��ث��ون  واملتخ�ش�شون  االأط��ب���ء 
العالجية،  االب���ت���ك����رات  ت��ل��ك  اإىل  ب���الط��م��ئ��ن���ن 
املر�شى،  حي�ة  مب�شتوى  تنه�س  اأن  ميكن  التي 
وال��ف��ح��و���ش���ت، ال��ت��ي ب��و���ش��ع��ه��� ال��ت��ن��ب��وؤ مبر�س 
الزه�مير  ومر�س  يتف�قم".  اأن  قبل  الزه�مير 
����ش����ئ���ع ي��ن��ج��م ع����ن تراكم  ا����ش���ط���راب دم�����غ����ي 
ي��ت�����ش��ب��ب يف تدهور  م����  ال����دم�����غ،  ال���ربوت���ني يف 

تدريجي للذاكرة والقدرة على التفكري والتعلم. 
وُي���ق���ّدر ع���دد امل�����ش���ب��ني ب���مل��ر���س ب���أك��ر م��ن 26 
مليون �شخ�س حول الع�مل، ويرجح ت�ش�عفه 4 
 ،2050 106 ماليني بحلول  اإىل  لي�شل  م��رات 
لل�شحة يف  الوطني  للمعهد  وفق تقرير حديث 
الوالي�ت املتحدة. وُيعترب الزه�مير اأكر االأ�شب�ب 
ال�ش�ئعة للخَرف، اإذ يوؤثر يف م� يراوح بني 60 
كلينك.  لكليفالند  وف��ق���ً  احل����الت  م��ن  و80% 
وت�شري االإح�ش�ءات اإىل اأن واحداً من كل ع�شرة 
ب�لزه�مير،  �شي�ش�ب  ع���م���ً،   65 ف��وق  اأ�شخ��س 
يف حني ترتفع  الن�شبة اإىل الن�شف تقريب�ً بني 
الذين جت�وزوا 85 ع�م�ً. وتلقى فحو�ش�ت الدم 
االإ�شع�عي  ب���ل��ع���م��ل  اجل�����ش��م  وَح��ق��ن  اجل���دي���دة 
flortaucipir F18 لت�شوير الدم�غ، ترحيب 
االأطب�ء واملر�شى.  اأم� يف اجل�نب العالجي، ف�إن 
عق�راً  ت��راج��ع  االأمريكية  وال���دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة 
جديداً ُيدعى aducanumab، ميكنه اأن يقلل 
كمية الربوتني يف الدم�غ، ويبطئ كثرياً تف�قم 

املر�س.

لقاء غام�ص بني باري�ص 
هيلتون وكيم كاردا�صيان

ق�شت جنمة تلفزيون الواقع  كيم ك�ردا�شي�ن  �شهرة مميزة مع �شديقته� النجمة 
الع�ملية  ب�ري�س هيلتون  والتي جتمعهم� �شداقة متينة منذ �شنوات طويلة حتى 

قبل �شهرتهم�.
وبعدم� ك�شفت النجمة ب�ري�س هيلتون الب�لغة من العمر 39 ع�م� عن عدد 

من مق�طع الفيديو التي جمعته� بكيم عرب مواقع التوا�شل االجتم�عي 
والتي �شجت بني املت�بعني واملحبني للنجمتني ورجح العديد منهم 

اأن كيم قررت التخل�س من ال�شغوط النف�شية ب�شبب م�ش�كله� 
مع ك�نيي وي�شت وتبحث عن بع�س اللحظ�ت ال�شعيدة مع 

فيديوه�ت  بن�شر  ق�مت  كيم  وبدوره�  ب�ري�س  �شديقته� 
عرب ح�ش�ب�ته� جمعته� بب�ري�س.

رجال الإنقاذ ي�ساعدون حوًتا يف ميناء ماكواري على ال�ساحل الغربي لت�سمانيا, حيث مات مئات من احليتان 
التجريبية يف جنوح جماعي يف جنوب اأ�سرتاليا. ا ف ب 


