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�أجرت 67,821 فح�صًا ك�صفت عن 614 �إ�صابة 
ال�شحة تعلن �شفاء 639 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي - وام:

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سياً 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت 
وامل��خ��ال��ط��ن لهم   19 ك��وف��ي��د  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  امل�����س��اب��ة 
خالل  جديدا  فح�سا   67,821 اإج��راءه��ا  ال���وزارة  اأعلنت  وعزلهم, 
املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�سية  �ساعة  والع�سرين  االأرب����ع 

با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
و���س��اه��م ت��ك��ث��ي��ف اإج��������راءات ال��ت��ق�����س��ي وال��ف��ح�����س وت��و���س��ي��ع نطاق 
اإ�سابة  614 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
وجميعها  خمتلفة,  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفرو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة,  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 72,154 حالة.
639 حالة جديدة مل�سابن بفرو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �سفاء  كما 
كورونا امل�ستجد كوفيد19- وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
وبذلك  امل�ست�سفى,  دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها 

يكون جمموع حاالت ال�سفاء 62,668 .
اأي حالة  اأنه مل يتم ت�سجيل  واأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 

وفاة خالل االأربع والع�سرين �ساعة املا�سية.

الإمارات حتتفي ال�شبت بـاليوم الدويل للعمل اخلريي  
•• اأبوظبي-وام:

ت�سارك دولة االإم��ارات غدا »ال�سبت« العامل احتفاله ب�اليوم الدويل 
�سجلها  ع��ام ويف  كل  �سبتمرب من   5 ي�سادف  ال��ذي  اخل��ري  للعمل 
اأ�سهمت  واالإن�ساين,  اخل��ري  العمل  جمال  يف  ومتميز  حافل  تاريخ 
لكل  وامل�ساعدة  العون  يد  ومد  املحتاجن  معاناة  تخفيف  خالله يف 

�سعوب العامل.                   )التفا�سيل �س3(

غ�صب ليبي مت�صاعد من �نتهاكات و�صرقات �مللي�صيات

تركيا تدرب دفعة جديدة من املرتزقة بانتظار رحلة ليبيا

بدون مناق�صة ... �أو ت�صويت

هكذا وجدت اليابان رئي�شا جديدا للوزراء!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

لقد تكلمت الف�سائل, بعد اأقل من اأ�سبوع من ا�ستقالة �سينزو اآبي يف 28 
اأغ�سط�س, وجدت اليابان رئي�سا جديًدا للوزراء.

ر�سمًيا, لن يتم اختياره, من قبل قّلة من كوادر حزب االأغلبية املحافظة, 
اأن  ق��ب��ل  امل��ق��ب��ل  14 �سبتمرب  ال��دمي��ق��راط��ي, اال يف  ال��ل��ي��ربايل  احل���زب 
يو�سيهيدي  الكوالي�س,  وراء  لكن  يومن,  بعد  ال��ربمل��ان,  عليه  ي�سادق 
�سوجا, املتق�سف, الرجل الثاين يف احلكومة املنتهية واليتها, يعرف من 

االن اأنه يرّجح جدا اأن مي�سك بزمام االمور يف البالد.
 رمبا يكون كل �سيء قد ح�سم وانتهى فعال حتى قبل ا�ستقالة �سينزو اآبي, 
يقرتح اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية كويت�سي ناكانو, االأ�ستاذ يف جامعة �سوفيا 
ال��وزراء ترك من�سبه قبل نهاية واليته  اأن قرر رئي�س  يف طوكيو. بعد 
االأغلبية يف  االأم��ر حلزبه, �ساحب  يعود   ,2021 �سبتمرب  النظرية يف 
الربملان, الختيار زعيم جديد يتوىل زمام ال�سلطة التنفيذية الًيا. ويف 
قيادة  رف�ست  املري�س,  اآب��ي  �سينزو  لتعوي�س  امللّحة  احلاجة  اإىل  اإ�سارة 
اأع�سائه,  م��ن  مليون  ا�ست�سارة  فكرة  الدميقراطي  الليربايل  احل��زب 

واختارت اإجراء اختيار حمدود ومقّيد.           )التفا�سيل �س10(

•• عوا�شم-وكاالت

يف اإثبات جديد على عمق التدخل 
عرب  الليبية,  االأزم����ة  يف  ال��رتك��ي 
�سخ املرتزقة وال�سالح, اأفاد تقرير 
املرتزقة  اآالف  ب���وج���ود  اأم���رك���ي 
اأنقرة  اأر�سلتهم  الذين  ال�سورين 
اإىل  للقتال  الليبية  االأرا���س��ي  اإىل 
ج��ان��ب ح��ك��وم��ة ال���وف���اق, م��ا يعزز 
البالد,  داخ�����ل  االأم������ن  ت��ق��وي�����س 
من  ع���ن���ي���ف���ة  ف���ع���ل  ردة  وي�����ول�����د 

الليبين.
واأو�سح املفت�س العام بوزارة الدفاع 
اجلديد  ال��ت��ق��ري��ر  يف  االأم��رك��ي��ة 
ب��ن��اء ع��ل��ى معلومات  ال���ذي رف��ع��ه 
باإفريقيا  االأم����رك����ي����ة  ال���ق���ي���ادة 
اأ�سارت  م���ا  ب��ح�����س��ب  )اأف���ري���ك���وم(, 
وك���ال���ة اأ���س��و���س��ي��ي��ت��د ب���ر����س حجم 
يف  الرتكية  والتدخالت  االأن�سطة 
اأر�سلت  اأن��ق��رة  اأن  مو�سحا  ليبيا, 
 5000 عن  يقل  ال  ما  ليبيا  اإىل 
م��رت��زق ���س��وري م��ن ال��ذي��ن عملوا 
ب�����س��ك��ل وث����ي����ق م���ع���ه���ا يف احل����رب 
امليلي�سيات  مل�����س��اع��دة  ال�����س��وري��ة, 
يف  ال��وف��اق  مع  املتحالفة  امل�سّلحة 

طرابل�س يف قتال اجلي�س الليبي.
ك��م��ا ذك����ر ال��ت��ق��ري��ر ال�����ذي ر�سد 

ت����ط����ورات االأزم��������ة يف ل��ي��ب��ي��ا يف 
الفرتة بن �سهري اأبريل ويونيو 
من العام احلايل, اأن تركيا ن�سرت 
اأي�سا مئات من قواتها النظامية 
يف االأرا�سي الليبية, بينهم فنيون 
وم�سغلون الأنظمة الدفاع اجلوي 

الرتكية املنت�سرة غرب البالد.
التاأثرات  م��ن  ح���ذر  ذل����ك,  اإىل 

فعل عنيفا من الليبين.
اأخ��������رى, ق�����ال مدير  م����ن ج���ه���ة 
املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان 
دفعة  اإن  ال��رح��م��ن,  ع��ب��د  رام����ي 
جديدة من مئات املرتزقة توجد 
ح���ال���ي���ا مب��ع�����س��ك��رات ت����دري����ب يف 
االأخ�سر  ال�سوء  بانتظار  تركيا, 
ليبيا  اإىل  عنا�سرها  ن��ق��ل  ليتم 

ال�سلبية ال�ستمرار وجود املرتزقة 
االأمني  ال��و���س��ع  على  ال�سورين 
بعد  ال����ب����الد, خ���ا����س���ة  ال����ع����ام يف 
ال�سرقة  ع��ن  امل��ت��زاي��دة  التقارير 
واالع�������ت�������داء اجل���ن�������س���ي و�����س����وء 
الغربية,  امل��ن��اط��ق  يف  ���س��ل��وك��ه��م 
وال���ذي م��ن امل��رج��ح اأن يزيد من 
رد  ويولد  االأمني  الو�سع  تدهور 

»يف حال انهيار وقف اإطالق النار 
وم�ساعي التهدئة هناك«.

عربية,  نيوز  �سكاي  مع  لقاء  ويف 
ق���ال  اخل���م���ي�������س,  االأول  اأم���������س 
هناك  اإن  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  رام����ي 
لتدريبات  االآن  ي��خ�����س��ع��ون  م��ن 
وي���ت���م  ت�����رك�����ي�����ا,  يف  ع�������س���ك���ري���ة 
ليبيا,  اإىل  الإر�سالهم  حت�سرهم 
يف ح�����ال ان���ه���ي���ار وق�����ف اإط�����الق 

النار.
وع��ن ه���وؤالء امل��رت��زق��ة م��ن حملة 
اجل���ن�������س���ي���ة ال���������س����وري����ة, ال���ذي���ن 
قال  ليبيا,  اإىل  تركيا  اأر�سلتهم 
ع���ب���د ال���رح���م���ن: ب��ع�����س ه�����وؤالء 
قتالية,  خ�������ربات  مي���ت���ل���ك���ون  ال 
وبع�سهم كان �سارق �سيء ال�سمعة 

يف �سوريا.
ب��ه��م م��ن املخيمات  اأت����وا  وت��اب��ع: 
اعتمدوا  بينما  ب��امل��ال,  واأغ��روه��م 
ع����ل����ى ال�����������والء االأع�������م�������ى ل����دى 
رجب  ال��رتك��ي  للرئي�س  بع�سهم 
اأولئك  اأردوغ������ان, خ��ا���س��ة  ط��ي��ب 
ال�سلطان  ل��ف�����س��ائ��ل  ال��ت��اب��ع��ن 
مراد و�سليمان �ساه, وغرها من 
التي  الأنقرة(  )املوالية  الف�سائل 
كانت متار�س انتهاكات بحق اأبناء 

عفرين ومناطق �سمال �سوريا.

بيدر�شون: اأجواء اإيجابية بني الأطراف ال�شورية يف جنيف
•• جنيف-وكاالت

اأكد موفد االأمم املتحدة اخلا�س 
اأم�س  اإىل �سوريا غر بيدر�سون, 
االأول اخلمي�س, اأن االإيجابية تعم 
اجتماعات اللجنة الد�ستورية يف 

جينف.
وقال يف موؤمتر �سحايف مع وزير 
هناك  اإن  ال��رو���س��ي:  اخل��ارج��ي��ة 
اأج�����واء اإي��ج��اب��ي��ة ب��ن االأط����راف 
اللجنة  اج��ت��م��اع��ات  ال�����س��وري��ة يف 

الد�ستورية بجنيف. 
اأن  الف�����������������������روف,  اأك�����������������������د  فيم�����ا 
ب�����������������الده ح��ري�����س��ة ع��ل��ى وح���دة 
���س��وري��ا وال��ق�����س��اء ع��ل��ى االإره����اب 

فيه.
اللجنة  ه���ذا وان��ت��ه��ت حم��ادث��ات 
ال���د����س���ت���وري���ة ح�����ول ����س���وري���ا يف 
ملمو�س,  ت��ق��ّدم  اأي  ب��ال  ج��ن��ي��ف 
ال�سبت  اأك�������د,  ب���ي���در����س���ون  ل���ك���ن 
امل�����س��ارك��ن وج���دوا  اأن  امل��ا���س��ي, 

»نقاًطا م�سرتكة« ويتطّلعون اإىل 
االجتماع جمّدًدا.

واأقر باأّنه بعد ما يقرب من ع�سر 
الوا�سح  من  ال��ن��زاع,  من  �سنوات 
اأنه ال تزال هناك خالفات قوّية 

جًدا.
للغاية  ���س��ع��ي��د  اإّن������ه  ق����ال  ل��ك��ّن��ه 

كابول تفرج عن جميع �شجناء طالبان 
•• كابول-اأ ف ب

تقريبا  املتبقن  ال400  طالبان  حركة  �سجناء  كل  عن  كابول  اأفرجت 
با�ستثناء قلة رف�ست فرن�سا واأ�سرتاليا اإطالق �سراحهم, وفق ما اأعلنت 

احلكومة اأم�س, يف خطوة مهمة يف عملية ال�سالم يف اأفغان�ستان.
واأدى تاأجيل اإطالق �سراح مئات ال�سجناء املتبقين بدء املباحثات املرتقبة 

منذ اأ�سهر بن الغرمين.
تويرت  في�سل على  القومي جاويد  االأم��ن  با�سم جمل�س  الناطق  وكتب 
اأطلقت احلكومة �سراح اآخر 400 �سجن, با�ستثناء عدد قليل يثر قلق 

�سركائنا.
الذين  افراد قواتنا اخلا�سة  ا�ستقبلت  اأفغان�ستان  اأن جمهورية  واأو�سح 
كانوا حمتجزين لدى طالبان, وبعد ذلك اأفرجت احلكومة عن �سجناء 
طالبان ال� 400 املتبقن, با�ستثناء عدد قليل يتحفظ عليهم �سركاوؤنا.

املحادثات  تبداأ  اأن  ونتوقع  م�ستمرة  الدبلوما�سية  اجلهود  اأّن  واأ���س��اف 
املبا�سرة على الفور.

اأن  اإىل  م�سرين  ال�سجناء,  ���س��راح  اإط���الق  طالبان  يف  م�����س��وؤوالن  واأك���د 
ال�سجناء الذين اعرت�ست عليهم فرن�سا واأ�سرتاليا ال يزالوا حمتجزين 

لدى احلكومة.
اإّن  هويته  عن  الك�سف  ع��دم  طالبا  بر�س  فران�س  لوكالة  احدهم  وق��ال 
اإدارة  اأن  واأ�ساف  ب�سانهم.  التحفظات  بع�س  لديهما  وفرن�سا  ا�سرتاليا 
املحادثات  خ��الل  احتجازهم  �سيتم  حيث  قطر  اإىل  �سرت�سلهم  ك��اب��ول 

االأفغانية.
الالئحة  ع��ل��ى  ���س��راح م�سلحن  اإط����الق  وك��ان��ب��را  ب��اري�����س  وع��ار���س��ت 

مرتبطن بقتل مدنين وجنود فرن�سين واأ�سرتالين يف اأفغان�ستان.
املباحثات  ببدء  اأف��غ��ان  م�سوؤولون  طالب  التبادل,  �سفقة  اكتمال  واإث��ر 

املبا�سرة مع طالبان على الفور.
اإّن  اأن��واري  ناجية  ال�سالم  ل�سوؤون  الدولة  وزارة  با�سم  املتحدثة  وقالت 
املبا�سرة.  املباحثات  بدء  اأم��ام  العقبات  كافة  اأزال��ت  االأفغانية  احلكومة 
حل�سور  االآن  اال���س��ت��ع��داد  ك���ل  يف  ال��ت��ف��او���س��ي  ال��ف��ري��ق  اأّن  وا����س���اف���ت 

املباحثات.

امل�شي�شي يتعهد بوقف النزيف القت�شادي
•• تون�س-وكاالت

اأكد رئي�س الوزراء التون�سي ه�سام امل�سي�سي, اأم�س اخلمي�س, اأن حكومته 
االقت�سادي  النزيف  �سماه  ما  وق��ف  اأج��ل  من  جهدها  ق�سارى  �ستبذل 

للخروج بالبالد من االأزمة املعي�سية التي متر بها حاليا.
وقال امل�سي�سي, خالل مرا�سم ت�سلمه ملفات احلكومة من رئي�س الوزراء 
وال�سيا�سي  االق��ت�����س��ادي  امل��ن��اخ  اإن  الفخفاخ,  اإل��ي��ا���س  ال�سابق  التون�سي 
ال�سعب واملعقد الذي تعي�سه تون�س حالياً, لن يثني حكومته عن بذل 
التي  التحديات  ورفع  االقت�سادي  النزيف  باإيقاف  الكفيلة  اجلهود  كل 

من �ساأنها �سمان ا�ستقرار البالد«.
على  »�ستعمل  اجل��دي��دة  التون�سية  احلكومة  اأن  على  امل�سي�سي  و���س��دد 
ا�ستقرار  اإىل  م�سرا  ح��زم,  بكل  اجلرمية  وجمابهة  االإره���اب  مكافحة 
للموؤ�س�ستن  دعمه  عن  نف�سه  الوقت  يف  معربا  للبالد,  االأمني  الو�سع 
مع  بال�سراكة  للعمل  ا�ستعداده  امل�سي�سي  واأب��دى  والع�سكرية.  االأمنية 
الربملان ورئا�سة اجلمهورية وجميع القوى من اأحزاب ومنظمات وطنية 
وجمتمع مدين, قائال اإنه �سيكون منفتحا على الن�سح واالإر�ساد مبا فيه 

م�سلحة البالد.
من جانبه قال رئي�س احلكومة التون�سية ال�سابق, اإن تون�س تواجه حالة 

من الف�ساد امل�ست�سري الذي اختلط بال�سيا�سة, على حد تعبره.

جل�سات  رئي�سي  اإىل  لال�ستماع 
املناق�سات, ممّثل النظام ال�سوري 
ومم���ّث���ل امل��ع��ار���س��ة ي���ق���والن بكل 
نقاطا  وج�������دا  اإّن����ه����م����ا  و�����س����وح 

م�سرتكة عدة.
امل����ح����ادث����ات حول  ه�����ذا وك����ان����ت 
ال����د�����س����ت����ور ال�����������س�����وري ق������د مت 

بعد  امل��ا���س��ي,  االأ���س��ب��وع  تعليقها 
م�ساركن  اأربعة  اإ�سابة  ثبتت  اأن 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  فيها 
لدى  للفح�س  خ�����س��وع��ه��م  اإث����ر 

و�سولهم اإىل جنيف.
ا�ستئناف  املّتحدة  االأمم  واأعلنت 
هذه املحادثات عرب جلنة م�سّغرة 
اختيارهم  مت  �سخ�ساً   45 ت�سم 
دم�سق  ج���ان���ب  م���ن  ب��ال��ت�����س��اوي 
بهدف  وب��ي��در���س��ون  وامل��ع��ار���س��ة 
اإ�سراك ممّثلن للمجتمع املدين. 
جرى  م���ا  اإن  ب���ي���در����س���ون  وق�����ال 
يظهر اأنه من املمكن امل�سي قدما 
م�سوؤولة.  بطريقة  املحادثات  يف 
مع  التعامل  املمكن  م��ن  و���س��ّرح 
اأنه  طامل������ا  املعق����دة  احل��������������االت 
الطبي  الربوتوك���ول  ات��ب��اع  يتم 
م�سيفا  وال���ن�������س���ائ���ح,  ال�������س���ارم 
اأن يكون  ��ا يف  اأي�����سً ن��اأم��ل  ول��ه��ذا 
اإج��راء اجلولة املقبلة هنا  ممكنا 

يف جنيف.

مواقــيت ال�صالة
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عامليا   34 و  عربيا  الأوىل  الإمـــارات 
 2020 الــعــاملــي  البــتــكــار  مــوؤ�ــشــر  يف 

•• اأبوظبي-وام:

مركزها  االإم��������ارات  دول�����ة  ع�����ززت 
لعام  العاملي  االب��ت��ك��ار  موؤ�سر  على 
2020, حيث حافظت على املركز 
االأول على م�ستوى الدول العربية 
للعام ال�خام�س على التوايل, فيما 
الت�سنيف  على  مرتبتن  تقدمت 
لتحتل  ال�سنة  لهذه  للموؤ�سر  العام 

املركز 34 عامليا.
الرئي�سين  باملكونن  يتعلق  وفيما 
 ,2020 ال��ع��امل��ي  مل��وؤ���س��ر االب��ت��ك��ار 
وه�����م�����ا م������دخ������الت وخم�����رج�����ات 
االب��ت��ك��ار, حلت دول���ة االإم�����ارات يف 
مدخالت  يف  ع��امل��ي��ا   22 امل���رت���ب���ة 
االبتكار, متقدمة مبقدار مرتبتن 
لعام  امل��ك��ون  ه���ذا  يف  ترتيبها  ع��ن 
يف  ال��دول��ة  تفوقت  وق��د   ,2019
ه���ذا امل��ك��ون ع��ل��ى ع���دد م��ن الدول 
االبتكار,  ال��ري��ادة يف جم��االت  ذات 
ولوك�سمبورغ  اآي�������س���ل���ن���دا  م���ث���ل 
فيما  ورو���س��ي��ا,  واإ�سبانيا  وال�سن 
جاءت الدولة يف املرتبة 55 عامليا 
متقدمة  االب���ت���ك���ار,  خم���رج���ات  يف 
ترتيبها  ع���ن  م���رات���ب   3 مب���ق���دار 

للعام املا�سي.
ويعك�س التقدم الذي حققته الدولة 
حت�سنا  للموؤ�سر  العامة  النتائج  يف 
جمموعة  يف  اإيجابيا  واأداء  مهما 
من املحاور التي تت�سمنها هيكلية 

الفروف خالل ا�ستقباله موفد االأمم املتحدة اىل �سوريا   )رويرتز(

اآالف ال�سبان يتظاهرون �سد حكومة ال�سراج ومرتزقة اأردوغان 

امل�سي�سي يتعهد مبواجهة التحديات التي تعرت�س تقدم تون�س  يو�سيهيدي �سوجا خليفة �سينزو

اليونان: ل حوار مع تركيا يف ظل التهديدات

�شوريا  على  اإ�شرائيلية  غارات 
تقتل عراقيني موالني لإيران

•• عوا�شم-وكاالت

ق��ت��ل 16 م�����س��ل��ح��ا ع��ل��ى االأق�����ل, 
�سربات  يف  اخل���م���ي�������س,  اأم�����������س 
على  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ط��ائ��رات  �سنتها 
املر�سد  اأف��اد  وفقما  �سوريا,  �سرق 

ال�سوري حلقوق االإن�سان.
وق����ال م��دي��ر امل��ر���س��د رام����ي عبد 
ال���رح���م���ن ل�������ف���ران�������س ب����ر�����س, اإن 
ف�سائل  اإىل  ي���ن���ت���م���ون  ال���ق���ت���ل���ى 
ع��راق��ي��ة م��وال��ي��ة ل��ط��ه��ران, وقد 
اأط��راف مدينة  7 منهم عند  قتل 
امليادين, بينما ق�سى 9 يف �سربات 
البوكمال يف حمافظة دير  جنوب 

الزور.
ال�سورية  االأن���ب���اء  وك��ال��ة  وذك����رت 
اأن  االأرب�������ع�������اء,  ل���ي���ل���ة  )������س�����ان�����ا(, 
الدفاعات اجلوية ت�سدت لهجمات 
اإ�سرائيلية, م�سرة اإىل  �ساروخية 
الق�سف  ج���راء  م��ن  اخل�����س��ائ��ر  اأن 

مادية فقط.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة نقال ع��ن م�سدر 
 22:23 ال�����س��اع��ة  يف  ع�����س��ك��ري: 
م���ن م�����س��اء ام�������س اأط���ل���ق ط���ران 
االإ�سرائيلي ر�سقة �سواريخ  العدو 
م��ن اجت����اه ال��ت��ن��ف ب��اجت��اه مطار 

التيفور.
واأ�ساف امل�سدر الع�سكري: ت�سدت 
دفاعنا  و����س���ائ���ط  )ل���ل���ط���ائ���رات( 
معظمها,  واأ����س���ق���ط���ت  اجل��������وي, 
واقت�سرت اخل�سائر على املاديات.

•• اأثينا-وكاالت

اخلمي�س,  اليونانية,  احلكومة  با�سم  املتحدث  ق��ال 
اإن احلوار مع تركيا لي�س ممكنا, يف ظل التهديدات 
ال��ت��ي متار�سها,  وال��ت��ح��ري�����س  االب���ت���زاز  وحم�����اوالت 

حمذرا اأنقرة من فر�س عقوبات اأوروبية عليها.
اأن  على  اليونانية,  احلكومة  با�سم  املتحدث  و�سدد 
عامال  وت�سكل  املنطقة,  يف  امل�سكالت  تفتعل  تركيا 

لعدم اال�ستقرار �سرقي البحر املتو�سط.
واأ�ساف حمذرا: االحتاد االأوروبي �سيفر�س عقوبات 

على تركيا اإن مل تتوقف عن �سيا�ساتها الت�سعيدية.
وتاأتي هذه الت�سريحات بعد يومن من ادعاء تركيا 
�سرق  اأزم���ة  حل��ل  اليونان  م��ع  للحوار  م�ستعدة  اأن��ه��ا 
البحر املتو�سط, فيما مددت يف الوقت ذاته عمليات 
التنقيب املثرة للجدل عن موارد الطاقة يف املنطقة, 

يف تناق�س �سارخ بن االأقوال واالأفعال.
ت�ساوو�س  مولود  الرتكي  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال  فقد 
مع  ل��ل��ح��وار  م�ستعدة  ب����الده  اإن  ال��ث��الث��اء,  اأوغ���ل���و, 
ال��ي��ون��ان حل��ل اخل��الف��ات ح��ول احل��ق��وق وامل����وارد يف 

البحر املتو�سط, طاملا كانت اأثينا م�ستعدة لذلك.
وقالت البحرية الرتكية يف اإ�سعار بحري )نافتك�س( 

اإنها �ستمدد مهمة �سفينة امل�سح الزلزايل عروج ري�س, 
 12 حتى  خ��ان,  وجنكيز  عثمان  �سفينتي  جانب  اإىل 
�سبتمرب. وكانت اأنقرة اأر�سلت ال�سفينة ترافقها قطع 
كا�ستيلوريزو  ج��زي��رة  ج��ن��وب  اإىل  ع�سكرية  بحرية 
اأثينا  غ�سب  اأث���ار  م��ا  اأغ�سط�س,   10 يف  اليونانية 

و�سعد التوتر بن البلدين.
وقبل �ساعات قليلة من اإعالن البحرية الرتكية, قال 
اإن  اأردوغ����ان, االث��ن��ن  ال��رتك��ي رج��ب طيب  الرئي�س 

ال�سفينة عروج ري�س توا�سل بت�سميم اأن�سطتها.
وقت  خ��الل  �سارة  اأخبار  على  ناأمل احل�سول  واأك��د: 
البحر  من  ح�سلنا  كما  املتو�سط,  البحر  من  ق�سر 
اإ���س��ارة اإىل اكت�ساف تركيا االأخ��ر حلقل  االأ���س��ود, يف 
320 مليار مرت مكعب يف  بنحو  يقدر  غاز طبيعي 

البحر االأ�سود.
االأطل�سي  �سمال  حلف  يف  الع�سوان  البلدان  وتتنازع 
ال�سنوات  يف  املكت�سفة  الغاز  احتياطيات  تقا�سم  حول 

االأخرة يف �سرق املتو�سط.
وتوؤكد اأثينا اأن لها احلق يف ا�ستغالل املوارد الطبيعية 
الرتكي,  ال�ساحل  من  بالقرب  الواقعة  جزرها  حول 
اأن ذلك �سيحرمها  اأنقرة ترف�س ذلك, معتربة  لكن 

من ع�سرات اآالف الكيلومرتات املربعة من البحر.

تو�صح �ملتطلبات �لالزمة لدخول كل دولة

اخلارجية تطلق �شفحة 
متخ�ش�شة للم�شافر الإماراتي 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل على اأهمية اطالع مواطني دولة االإمارات 
الراغبن يف ال�سفر على اإر�سادات ون�سائح ال�سفر, والتاأكد من احل�سول على كافة 
امل�ستجد  الوقائية من فرو�س كورونا  باالإجراءات  واملعلومات اخلا�سة  املتطلبات 

اإليها. ال�سفر  قبل  املن�سودة  الدولة  يف  كوفيد19- 
متخ�س�سة  �سفحة  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  اأطلقت  املنطلق  هذا  ومن 
 www.mofaic.gov.ae الر�سمي  االل��ك��رتوين  موقعها  يف  االإم��ارات��ي  للم�سافر 
والتي تو�سح كافة االإر�سادات واملتطلبات الالزمة لدخول كل دولة وما قد يطراأ 
ا�ستقبال دول العامل ملواطني  عليها من حتديثات. كما تبن هذه ال�سفحة حالة 
دولة االإمارات والفئات التي ي�سمح لها بال�سفر والنماذج املطلوب تعبئتها باالإ�سافة 

اإىل التاأكد من اإجراءات الفح�س امل�سبق قبل ال�سفر.       )التفا�سيل �س4(

�ص 09

�ص 13

�ص 19

وزارة ال�صحة تفتتح مركزا لفح�ص 
كورونا يف منطقة اأوحلة بالفجرية

اأخبار الإمارات

الإع�صار ماي�صاك ي�صل اإىل 
الكوريتني حممال باأمطار غزيرة 

عربي ودويل

مودريت�ص: رحيل مي�صي 
خ�صارة  لهيبة الدوري الإ�صباين 

الفجر الريا�صي
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ــي  ــك ــري �ـــشـــوء اأخــ�ــشــر اأم
اكتمال  قبل  كــورونــا  للقاح 
ــة ــري ــري ــش ــ� ـــارب ال ـــج ـــت ال

•• وا�شنطن-وكاالت

وال��������دواء  ال�����غ�����ذاء  اإدارة  اأع���ل���ن���ت 
ال�سوء  �ستعطي  اأن��ه��ا  االأم��رك��ي��ة, 
االأخ�سر لتجربة لقاح �سد فرو�س 
اكتمال  ق���ب���ل  امل�����س��ت��ج��د,  ك����ورون����ا 
التجارب  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة  امل���رح���ل���ة 
الفوائد  كانت  ح��ال  يف  ال�سريرية, 

اأكرث من املخاطر.
والدواء  الغذاء  اإدارة  وقال مفو�س 
اإنهم  ه�����ان,  ���س��ت��ي��ف��ن  االأم���رك���ي���ة, 
اأقرب  اللقاح يف  م�ستعدون لتجربة 
املوافقة  ان��ت��ظ��ار  دون  وق��ت مم��ك��ن, 

الفدرالية الكاملة.
فاينان�سيال  ل�سحيفة  ه���ان  وق���ال 
النهاية  ال��ق��رار يف  ه���ذا  اإن  ت��امي��ز, 

اللقاح. ملطور  “مرتوك 
وي��ع��ت��ق��د ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��ل��م��اء اأن 
ال��ث��ال��ث��ة �سرورية  امل��رح��ل��ة  جت���ارب 
الأي لقاح يتم تطويره, لتجنب اأية 

اآثار جانبية خطرة حمتملة.
حول  امل��ت��ط��وع��ن  اآالف  وي�������س���ارك 
ال��ع��امل يف جت���ارب ل��ق��اح��ات كورونا 
ورو�سيا  ال�سن  وواف��ق��ت  احلالية. 
ا�ستكمال  ان��ت��ظ��ار  دون  ل��ق��اح  ع��ل��ى 

املرحلة الثالثة من التجارب.
اأن جت���اوز  ال��ع��ل��م��اء م���ن  وي��خ�����س��ى 
ميكن  ال�سريرية,  التجارب  مراحل 

اأن يوؤدي اإىل كارثة بيولوجية.

م�شار  دعــم  يــوؤكــد  ال�شي�شي 
احلل ال�شيا�شي للق�شية الليبية

•• القاهرة-وام:
الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س  اأك���د 
الثابت  م�����س��ر  م���وق���ف  ال�����س��ي�����س��ي 
ال�سيا�سي  احل����ل  م�����س��ار  دع����م  م���ن 
ال���ق�������س���ي���ة ال���ل���ي���ب���ي���ة ب����ع����ي����داً عن 
وامليل�سيات  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��دخ��الت 
امل�����س��ل��ح��ة, م�����س��ددا يف االط����ار ذاته 
ع��ل��ى ت��رح��ي��ب ب���الده ب���اأي خطوات 
اإيجابية بناءة يف هذا االجتاه توؤدي 
ال�سلمية  وال��ت�����س��وي��ة  ال��ت��ه��دئ��ة  اإىل 
م�سر  دعم  واكد  والتنمية.  والبناء 
بداية  ال�سلة  ذات  الدولية  للجهود 
الدولين  املبعوثن  كافة  مب�ساندة 
اإىل ليبيا, مرواً باملوؤمترات الدولية 
ذات ال�سلة و�سواًل اإىل م�سار برلن 

و�سدور مبادرة اإعالن القاهرة.
ج���اء ذل���ك خ���الل ا���س��ت��ق��ب��ال��ه ام�س 
ج���وزي���ف ب����وري����ل, امل��م��ث��ل االأع���ل���ى 
لل�سئون  االأوروب����������������ي  ل������الحت������اد 
االأمنية  وال�����س��ي��ا���س��ات  اخل���ارج���ي���ة 

ونائب رئي�س املفو�سية االأوروبية.
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اأخبـار الإمـارات
تنزه باأمان .. مبادرة توعوية ل�شرطة 

اأبوظبي للوقاية من كورونا
•• اأبوظبي- وام:

باأمان"  "تنزه  �سعار  حتت  الربية  للحياة  العن  منتزه  يف  تثقيفية  مبادرة  اأبوظبي  �سرطة  نفذت 
ال��زوار على االلتزام باالإجراءات  " وحث  " كوفيد19  للتوعية مبخاطر جائحة فرو�س كورونا 

الوقائية االحرتازية.
واأو�سح ق�سم ال�سرطة ال�سياحية مبديرية التحريات والتحقيقات اجلنائية اأن املبادرة تاأتي �سمن 
للدولة  احل�سارية  ال�سورة  وعك�س  وال�سياح  ال���زوار  توعية  يف  امل�ستمرة  اأبوظبي  �سرطة  جهود 
الت�سبب يف  اأو  بالعدوى  االإ�سابة  تفادي  باأهمية  تثقيفهم  اأنه مت  اإىل  مبختلف جماالتها, م�سرا 
واملتنزهات مبنطقة  يتبعها مرتادو احلدائق  اأن  التي يجب  بال�سروط  نقلها من خالل تعريفهم 

العن من اأجل �سالمتهم و�سالمة مرافقيهم.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
حاكمي جمهورية �شان مارينو باليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
غرات�سيا  وفخامة  مان�سيني  الي�ساندرو  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل" 
الوطني  اليوم  مبنا�سبة  وذل��ك  مارينو  �سان  جمهورية  حاكمي  زاف���راين 
لبلدهما. كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتن اإىل فخامة الي�ساندرو مان�سيني 

وفخامة غرات�سيا زافراين.

�شراكة بني موؤ�ش�شة الإمارات وت�شافر التطوعي لدعم مبادرة الرعاية ال�شحية عن بعد ليف كري
•• اأبوظبي - وام: 

ب��داأت موؤ�س�سة االإم��ارات, - هي مبادرة وطنية م�ستقلة تعمل بال�سراكة مع 
كفاءات  ورف���ع  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  لرت�سيخ  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعن 
مبادرتي  لتنفيذ  ال��ت��ط��وع��ي  "ت�سافر"  ف��ري��ق  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   ..- ال�����س��ب��اب 
"�سالمة مقدمي الرعاية" و"اليف كر", اللتان تهدفان اإىل الرتكيز على 
اإىل املر�سى وتقدمي الرعاية الطبية لهم,  اإيجاد حلول لتحديات الو�سول 
واالإدارة الكفوؤة للموارد الطبية, و�سمان �سالمة العاملن يف جمال الرعاية 

ال�سحية.
وهم  "ت�سافر",  فريق  م��ع  بالتعاون  امل��ب��ادرت��ن  االإم����ارات  موؤ�س�سة  وت��دي��ر 
جماالت  يف  اال���س��ت�����س��ارات  ي��ق��دم��ون  املتطوعن  م��ن  ربحية  غ��ر  جمموعة 

الرعاية ال�سحية واخلدمات اال�سرتاتيجية.
وتهدف ال�سراكة اإىل توحيد اخلربات املحلية لتنفيذ املبادرات ذات االأهمية 

الق�سوى للمجتمع يف الوقت الذي تواجه فيه الدولة وباء عامليا.
و�ستقدم هيئة امل�ساهمات املجتمعية "معاً" الدعم املايل ل�سمان جناح مبادرة 
2019 من قبل  عام  "معاً" يف  الرعاية" وتاأ�س�ست هيئة  "�سالمة مقدمي 
دائرة تنمية املجتمع يف اإمارة اأبوظبي بهدف تعزيز ثقافة التعاون وال�سراكة 

التكاملية بن القطاعن العام واخلا�س واملجتمع املدين.

ال�سابقة,  ال�سنوات  خالل  اأُقيمت  التي  الناجحة  ال�سراكات  اإىل  وباال�ستناد 
تعاونت موؤ�س�سة االإم��ارات مع الهيئات ذات ال�سلة ل�سمان تنفيذ املبادرتن 
اأبوظبي  و�سركة  اأبوظبي,  يف  ال�سحة  دائ��رة  الهيئات  ه��ذه  وت�سمل  بنجاح. 
وال�سركة  الطبية,  خليفة  ال�سيخ  ومدينة  "�سحة",  ال�سحية  للخدمات 

الوطنية لل�سمان ال�سحي "�سمان".
"اليف كر" اإىل متكن امل�ست�سفيات ومقدمي الرعاية من  وتهدف مبادرة 
اخلا�سعن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س  ملر�سى  بعد  ع��ن  طبية  رع��اي��ة  توفر 
للعزل �سواء يف املنزل اأو يف اأماكن اأخرى ومن �ساأن ذلك اأن ي�ساعد امل�ست�سفيات 
على اإدارة املزيد من احلاالت بكفاءة, وتخفيف العبء على مقدمي الرعاية, 
التفاعالت  م��ن  امل�ست�سفيات, واحل���د  ة يف  ���َرّ االأ����سِ م��ن  اأق���ل  ع��دد  وا���س��ت��خ��دام 
اجل�سدية مع املر�سى. وي�سهم ذلك اأي�ساً يف تطوير منوذج متكامل للرعاية 
املبادرة  ُبعد. وتقبل  بكفاءة عن  املر�سى  ملتابعة  الطبية ومن�سة تكنولوجية 

كافة اأنواع الدعم من املوؤ�س�سات التي ترغب يف االإ�سهام يف اإجناحها.
"�سالمة  م��ب��ادرة  "ت�سافر" م��ن خ��الل  االإم����ارات وف��ري��ق  وت��ه��دف موؤ�س�سة 
الرعاية,  مقدمي  وم��ع��دات  اأج��ه��زة  ومت��وي��ل  رع��اي��ة  الرعاية" اإىل  مقدمي 
حيث ت�سرتط اجلهات التنظيمية اتباع اأعلى معاير االإجراءات االحرتازية 
ل�سمان �سالمة مقدمي الرعاية. ويف هذا ال�سياق, فاإن احلل املقرتح يكمن 
يف ا�ستخدام الغطاء الطبي اأثناء التعامل املبا�سر مع مر�سى "كوفيد19-", 

مقدمي  على  االإج��راء  هذا  وينطبق  واملعامل.  املركزة,  العناية  وح��دات  ويف 
الرعاية الذين يتعاملون مع املر�سى, وحتدده �سيا�سات مكافحة العدوى يف 
امل�ست�سفيات, ومن املتوقع اأن ُيقلل ا�ستخدام الغطاء الطبي معدالت االإ�سابة 
بن مقدمي الرعاية اأو الق�ساء عليها, ما ي�سهم يف تعزيز قدرة امل�ست�سفيات 
بالنف�س  الثقة  تعزيز  اإىل  باالإ�سافة  ب��اأم��ان,  املر�سى  من  املزيد  ع��الج  على 

وهدوء مقدمي الرعاية اأثناء القيام مبهامهم.
ومن املقرر اأن تكون مدينة ال�سيخ خليفة الطبية يف اأبوظبي امل�ستفيد االأول 

من مبادرتي "اليف كر" و "�سالمة مقدمي الرعاية".
وتركز احللول على توفر اأداة تكنولوجية لدعم توفر الرعاية الطبية عن 
ا�ستخدام  ي�سمن  ما  امل�ست�سفيات,  يف  مركزية  متابعة  بلوحة  وربطها  ُبعد, 
اأكرث كفاءة للموارد مع احلاالت احلرجة التي حتتاج اإىل التواجد بامل�ست�سفى 
وتتم حمايتهم  يلتزمون,  والذين  الرعاية,  العالج من قبل مقدمي  لتلقي 

باأعلى معاير ال�سالمة.
وقال مهنا املهري, الرئي�س التنفيذي للعمليات لدى موؤ�س�سة االإمارات.. " 
يواجه العامل حتديا كبرا, و�سهد تغيرات مفاجئة وغر متوقعة. ولكننا 
يف دولة االإم��ارات اأظهرنا كفاءة عالية وفكرا جديدا يتما�سى مع توجيهات 
ثقافتنا.  يف  املرت�سخة  والت�سامن  التعاون  قيم  تعزيز  يف  الر�سيدة  قيادتنا 
حيث تعتزم موؤ�س�سة االإمارات من خالل التعاون مع فريق ت�سافر والهيئات 

والذي  ُبعد,  عن  املر�سى  متابعة  جم��ال  يف  ه��ام  تقدم  حتقيق  اإىل  االأخ���رى 
�سيوؤثر اإيجابياً على م�ستقبل الرعاية الطبية يف الدولة . كما نهدف من هذا 
التعاون اإىل اال�ستفادة من اخلربات الطبية املتنامية التي متتد لعقود من 
اإيجاد منوذج لتوفر الرعاية الطبية عن  الزمن مل�ساعدة امل�ست�سفيات على 
ُبعد مما ي�ساعد املر�سى على التغلب على الفرو�س, ويحافظ على �سالمة 

مقدمي الرعاية خالل هذه االأوقات الع�سيبة".
الأننا  ت�سافر  فريق  يف  وع�سوة  موؤ�س�سة  اجل��اب��ري,  �سما  قالت  جانبها,  من 
لتوفر  اأُط��ل��ق��ت  التخ�س�سات  متعددة  وحملية  م�سرتكة  تعاونية  م��ب��ادرة 
ندرك  فنحن  الطبية,  الرعاية  جمال  يف  ا�سرتاتيجية  وخدمات  ا�ست�سارات 
اأهمية و�سرورة اال�ستجابة ال�سريعة والكفوؤة للمواقف التي ت�سكل عبئاً على 
نظام الرعاية ال�سحية والأن اآثار جائحة كوفيد19- �ستظل م�ستمرة لفرتة 
, فاأي �سيء ميكننا تقدميه لتخفيف حدة االأث��ار ال�سلبية على العاملن يف 

املجال الطبي يعترب اأداًة اأخرى يف عملية مكافحة الفرو�س".
واأ�سافت من خالل �سراكتنا مع موؤ�س�سة االإمارات, نحن ن�ستفيد من خرباتهم 
خلدمة املجتمع من خالل امل�ساركة االإيجابية والفعالة. واإن مبادرتا "اليف 
كر" و"�سالمة مقدمي الرعاية" ت�ساعدانا على الوفاء بالتزامنا بتح�سن 
امل�سائل ذات  اإىل الكفاءة يف  اأف��راد املجتمع االإماراتي الذين يحتاجون  حياة 

ال�سلة بالرعاية ال�سحية".

�شحة دبي ترخ�س 276 من�شاأة �شحية جديدة و 3142 مهنيا �شحيا منذ بداية 2020
•• دبي-وام:

بلغ عدد املن�ساآت ال�سحية التي مت 
ترخي�سها من هيئة ال�سحة بدبي 
منذ بداية العام اجلاري 2020 
اأغ�سط�س  ���س��ه��ر  ن���ه���اي���ة  وح���ت���ى 
�سحية  م��ن�����س��اأة   276 امل���ا����س���ي 
املهنين  بلغ عدد  .. فيما  جديدة 
ال�سحين املرخ�سن خالل نف�س 

الفرتة 3142 مهنيا �سحيا.
ه�����س��ام احلمادي  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
ال�سحية  الرتاخي�س  اإدارة  مدير 
االإهتمام  ب��دب��ي  ال�����س��ح��ة  بهيئة 
لدعم  الهيئة  توليه  ال��ذي  البالغ 
اال�ستثمارية  ال��ف��ر���س  وت�سهيل 
ال��ذي يعد  اأم���ام القطاع اخل��ا���س 
يف  للهيئة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ا  ���س��ري��ك��ا 
تطوير القطاع الطبي يف االمارة 
والنهو�س به لرت�سيخ مكانة دبي 

مدى ا�ستيفائه ملتطلبات و�سروط 
ال����رتخ����ي���������س وم����������دى ت���ط���اب���ق 
وا�سدار  ال���واق���ع  م���ع  امل��ع��ل��وم��ات 
بعد  والنهائية  املبدئية  املوافقات 
و�سروط  متطلبات  كافة  ا�ستيفاء 

الرتخي�س.
واأ�ساد بالدور الهام الذي يقوم بها 
القطاع الطبي اخلا�س يف االمارة 
والتزامه بكافة االأنظمة واملعاير 
ب�سكل  �ساهمت  ال��ت��ي  واملتطلبات 
كبر يف حتقيق ال�سمعة والريادة 
والتميز لالإمارة من خالل ايجاد 
مبتكر  �سحي  ومن���وذج  منظومة 

على م�ستوى املنطقة.
وك��ان��ت ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة ب��دب��ي قد 
اأط����ل����ق����ت خ����دم����ة ال���رتاخ���ي�������س 
االلكرتونية للمهنين ال�سحين 
جهودها  ���س��م��ن  دب����ي  ام������ارة  يف 
ا�سرتاتيجية  لتطبيق  امل�ستمرة 

ال�سحين  املهنين  ع���دد  لي�سل 
االآن  حتى  االم���ارة  يف  املرخ�سن 

�سحيا. مهنيا   39988
احلمادي  ال��دك��ت��ور  واإ���س��ت��ع��ر���س 
اجل��ه��ود ال��دوؤوب��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
الهيئة يف جمال التنظيم ال�سحي 
لالأفراد  الرتاخي�س  منح  واآل��ي��ة 
الهيئة  ودور  ال�سحية  وامل��ن�����س��اآت 
ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  على  ال��رق��اب��ي 
للتاأكد من مدى التزامها بتطبيق 
اخلدمات  يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ع���اي���ر 
مو�سحا  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن  امل��ق��دم��ة 
التي  وال��ت�����س��ه��ي��الت  االإج��������راءات 
احتياجات  لتلبية  الهيئة  تقدمها 
وت�سهيل  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  االأف�������راد 
الرتاخي�س  ع���ل���ى  ح�������س���ول���ه���م 
املهنية من خالل نظام "�سريان" 
وترخي�س  ب��ت�����س��ج��ي��ل  اخل����ا�����س 
اإمارة  يف  الطبية  وامل��ه��ن  املن�ساآت 

العالج  لطالبي  مثالية  كوجهة 
واال���س��ت�����س��ف��اء م���ن خم��ت��ل��ف دول 

العامل.
وقال اإن هيئة ال�سحة بدبي قامت 
منذ ب��داي��ة ال��ع��ام اجل���اري وحتى 
برتخي�س  املا�سي  ال�سهر  نهاية 
276 من�ساأة �سحية جديدة بينها 
�سيدلية   100 و  م�ست�سفيات   3
و3  خ��ارج��ي��ة  طبية  ع��ي��ادة  و80 
الواحد  ال���ي���وم  م���راك���ز جل���راح���ة 
ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  ع����دد  ل��ي�����س��ل 
العاملة يف امارة دبي اإىل 3398 
اأن  اإىل  م�����س��را  م��ن�����س��اأة ط��ب��ي��ة.. 
الهيئة قامت خالل نف�س الفرتة 
�سحيا  مهنيا   3142 برتخي�س 
و1196  ط��ب��ي��ب��ا   643 ب��ي��ن��ه��م 
 987 و  قانونية  وقابلة  ممر�سا 
مهني  و20  م�ساعد  طبيا  مهنيا 
وت��ك��م��ي��ل��ي وبديل  ت��ق��ل��ي��دي  ط���ب 

دبي.
وذك��ر اأن اج��راءات احل�سول على 
تراخي�س مزاولة املهنة يكون من 
الكرتوين  بطلب  ال��ت��ق��دم  خ��الل 
اىل قطاع التنظيم ال�سحي التي 
والتاأكد  ال�سهادات  بتقييم  تقوم 
جهات  مع  بالتعاون  �سحتها  من 
واج���راء  امل��ج��ال  ه���ذا  خمت�سة يف 
اأو  االل���ك���رتون���ي���ة  االم���ت���ح���ان���ات 
ال�سفهية للمتقدمن الراغبن يف 
مزاولة  ترخي�س  على  احل�سول 

املهنة.
املن�ساآت  برتاخي�س  يتعلق  وفيما 
احلمادي  الدكتور  دع��ا  ال�سحية 
على  احل���������س����ول  يف  ال����راغ����ب����ن 
التقدم  اىل  ال���رتاخ���ي�������س  ه�����ذه 
ال�سحة  ل���ه���ي���ئ���ة  االإل�������ك�������رتوين 
تتم  حيث  اخل�سو�س  بهذا  بدبي 
م���راج���ع���ة ال��ط��ل��ب وال���ت���اأك���د من 

ا�سافة  ف����وري  ا���س��ت��الم  اىل  اأي����ام 
اىل توفر التكلفة املالية يف حال 
املهني  الرتخي�س  تلف  اأو  فقدان 
التقدمي  ت�ستدعي  ك��ان��ت  وال��ت��ي 
الرتخي�س  اإ���س��دار  اإع���ادة  لطلب 
الرتخي�س  ن�سخة  تتوفر  ..بينما 

من  ال��الورق��ي��ة  للمعامالت  دب��ي 
التكنولوجيا  ت���وظ���ي���ف  خ�����الل 
وت�سخرها  احلديثة  والتقنيات 

خلدمة و�سعادة املتعاملن.
وقد �ساعدت اخلدمة على اخت�سار 
 5 ا���س��ت��الم الرتخي�س م��ن  وق��ت 

كما  النظام  يف  دائ��م  ب�سكل  حاليا 
اأية  اأو  ال�����س��ح��ي  للمهني  مي��ك��ن 
ج��ه��ة اأخ�����رى ال��ت��اأك��د م���ن �سحة 
من  الرخ�سة  وبيانات  معلومات 
خالل الرابط املدون يف الرخ�سة 

االإلكرتونية ال�سادرة.

وزارة العدل تنظم ور�شة بعنوان التزامات املحامني يف �شوء قانون مواجهة غ�شل الأموال

كجهة  ال���ع���دل  وزارة  واع���ت���م���اد   -
رقابية على املحامن وكتاب العدل 

يف الدولة.
من جانبه قال املحامي زايد �سعيد 
االإمارات  جمعية  رئي�س  ال�سام�سي 
للمحامن والقانونين, اإن امل�سرع 
كثراً  اه����ت����م,  االإم����������ارات  ب����دول����ة 
االأم����وال  غ�سل  ج��رائ��م  مبكافحة 
واالإره��اب, وجتلى ذلك من خالل 
ت�سريع القوانن التي تنظم هاتن 
اثارهما  م��ن  وحت���د  اجل��رمي��ت��ن, 
ب�سكل  الدولة  واأم��ن  اقت�ساد  على 

يف الدولة.
ال�سويدي  مرمي  الدكتورة  واأك��دت 
كبرة  خطوات  حققت  ال��دول��ة  اأن 
متطلبات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  وم���ت�������س���ارع���ة 
"فاتف"  امل����ايل  ال��ع��م��ل  جم��م��وع��ة 
الت�سريعات  واإ�سدار  تعديل  اأهمها 
اأهمها  ال����دول����ة  يف  ال�����س��ل��ة  ذات 
املر�سوم بقانون 20 ل�سنة 2018 
يف ���س��اأن م��واج��ه��ة غ�����س��ل االأم����وال 
ومكافحة متويل االإرهاب ومتويل 
التنظيمات غر امل�سروعة والئحته 
املجل�س  القرار  واإ�سدار  التنفيذية 

تن�سيق  ب�����س��اأن  للتنمية  ال������وزاري 
اجلهات املعنية يف الدولة مع وزارة 
االقت�ساد يف اإدراج بيانات معلومات 
ال�سركات واملن�ساآت املرخ�سة لديها 
بال�سجل التجاري املوحد "ال�سجل 
وكذلك  الوطني",  االق��ت�����س��ادي 
قرار جمل�س الوزراء ب�ساأن حتديد 
االإط������ار امل��وؤ���س�����س��ي ل��ل��رق��اب��ة على 
االأعمال واملهن غر املالية املحددة 
الذي اعتمد وزارة االقت�ساد كجهة 
رقابية جلميع االأعمال واملهن غر 
املالية املحددة خارج املناطق احلرة 

•• اأبوظبي-وام:

عمل  ور���س��ة  ال��ع��دل  وزارة  نظمت 
املحامن  "التزامات  ب���ع���ن���وان 
م���واج���ه���ة غ�سل  ق���ان���ون  ����س���وء  يف 
مع  ب���ال���ت���ع���اون  وذل�����ك  االأموال" 
ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة مل��واج��ه��ة غ�سل 
االأموال, ح�سرها 300 حمام من 
خمتلف اإم����ارات ال��دول��ة, واأداره���ا 
اأح���م���د جا�سم  امل�����س��ت�����س��ار ع���ب���داهلل 
الرا�سد رئي�س ق�سم مواجهة غ�سل 

االأموال يف وزارة العدل.
الرا�سد  عبداهلل  امل�ست�سار  واأو�سح 
اأن الور�سة تاأتي من �سمن �سل�سلة 
�ستنظمها  ق����ادم����ة,  ع���م���ل  ور�������س 
ملوا�سلة  �سعيها  اإط����ار  يف  ال�����وزارة 
دورها التوعوي والتاأكد من اطالع 
جميع �سركائها من املحامن على 
مواجهة  ملف  يف  امل�ستجدات  اآخ��ر 
االرهاب  ومكافحة  االأم���وال  غ�سل 

يف الدولة.
مرمي  ال��دك��ت��ورة  �سعادة  وحت��دث��ت 
ال�������س���وي���دي م���دي���رة مكتب  ب��ط��ي 
املتبادل  ال��ت��ق��ي��ي��م  م�����س��روع  اإدارة 
لقطاع  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب 
امل��ال��ي��ة بهيئة  االأ�����س����واق  ع��م��ل��ي��ات 
اأهمية  املالية, عن  وال�سلع  االأوراق 
ان��ه��م بوابة  امل��ح��ام��ن وق��ال��ت  دور 

املعامالت  تقارير  ورف��ع  االف�ساح 
امل�����س��ب��وه��ة اىل وح����دة امل��ع��ل��وم��ات.

الفتا اىل نية الوحدة يف اال�ستمرار 
وزارة  مع  بالتن�سيق  الور�س  بعقد 
التوا�سل  ا�ستمرار  ل�سمان  العدل 
الفنية  االأم�����ور  يف  مف�سل  ب�سكل 
االأنظمة  يف  بالت�سجيل  املتعلقة 
امل��ع��م��ول ب��ه��ا, م���وؤك���دا ع��ل��ى ال���دور 
الكبر الذي تقوم به وزارة العدل 
بن  م��ا  ال��رب��ط  عملية  ت�سهيل  يف 
املعلومات  ووح��دة  املحاماة  مكاتب 
املحامي  �سلط  جانبه  من  املالية. 
رئي�س  الرا�سد  اأحمد  ط��ارق  العام 
التزامات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق 
التقييم  ب�ساأن عملية  العدل  وزارة 
اللجنة  ع�����س��و  ل���ل���دول���ة  امل���ت���ب���ادل 
االأم���وال  غ�سل  مل��واج��ه��ة  الوطنية 
ومكافحة متويل االإرهاب ومتويل 
ال�سوء  امل�سروعة  غر  التنظيمات 
على بع�س االعمال واالأن�سطة التي 
واحتمال  امل��ح��ام��ون,  ميار�سها  ق��د 
غ�سل  عمليات  مبخاطر  ارتباطها 
االأموال ومتويل االإرهاب, وتطرق 
اىل دور املحامي وواجباته يف اطار 
وااللتزامات  اجل��رمي��ة  م��واج��ه��ة 
ع����ل����ي����ه يف حت���دي���د  ت����ق����ع  ال�����ت�����ي 
ال��ع��ن��اي��ة الالزمة  وب���ذل  امل��خ��اط��ر 
التقارير  ورف�����ع  ال���ع���م���الء,  جت����اه 

الدولة,  االأع��م��ال يف  ال��دخ��ول اىل 
هذه  ت���ك���ون  ان  ي���ج���ب  وب���ال���ت���ايل 
البوابة ح�سينة لكي ال ت�ستغل من 

اأي طرف.
وق�����دم�����ت ����س���ع���ادت���ه���ا ن����ب����ذة عن 
"الفاتف"  امل��ايل  العمل  جمموعة 
حكومية  م��ن��ظ��م��ة  ان���ه���ا  وق����ال����ت 
تاأ�س�ست  باري�س,  يف  مقرها  دولية 
ملحاربة  وت���ه���دف   ,  1989 ع����ام 
غ�سل االأم����وال ومت��وي��ل االإره���اب, 
ال�سبع  ال��دول  جمموعة  وا�س�ستها 
ان�سم  ث���م  ال���ب���داي���ة,  يف  ال���ك���ربى 
 37" ال��دول  ع��دد كبر من  اليها 
دولة" واالحت��اد االأورب��ي وجمل�س 
العربية,  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
الذي ان�سمت دولة االمارات اليها 

من خالله.
التقييم  م��ن��ه��ج��ي��ة  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
االلتزام  بق�سميه  للدولة  املتبادل 
الت�سريعات  ب��ك��ف��اءة  املعني  الفني 
ه����ذه  م�����واج�����ه�����ة  يف  ال����وط����ن����ي����ة 
الذي  الفعالية  وال��ت��زام  اجل��رائ��م 
فعالية  تثبت  م��ع��ي��ارا   11 ي�سمل 
واالإج�����راءات  الت�سريعات  تطبيق 
اأن��ه يف عام  اإىل  ال��دول��ة م�سرة  يف 
اإعداد  من  الدولة  انتهت   2018
الوطني للمخاطر  التقييم  تقرير 
املعنية  االأط���راف  جميع  مب�ساركة 

كبر.
واأ�ساف اإن دور املحامن كبر جداً 
امل��و���س��وع, موؤكدا  ووق��ائ��ي يف ه��ذا 
اال�ستقرار  يف  ال����دور  ه���ذا  اأه��م��ي��ة 
وح�سانة  واالأم����ن����ي  االق��ت�����س��ادي 
ال��دول��ة م��ن االإره����اب, ال �سيما يف 
ظل التن�سيق والتعاون مع االأخوة 
جميعاً  ل��ن��ك��ون  ال���ع���دل  وزارة  يف 
املتينة  االمن  وبوابة  منيعاً  ح�سناً 

لدولتنا الغالية.
في�سل  ع���ل���ي  ق������دم  ذل������ك  وب����ع����د 
املعلومات  وح����دة  رئ��ي�����س  ب��اع��ل��وي 
م�سرف  يف  ب�����االإن�����اب�����ة  امل����ال����ي����ة 
االم���ارات امل��رك��زي نبذة ع��ن نظام 
ل���دى  امل�������س���ت���خ���دم   goAML
الوحدة يف رفع التقارير امل�سبوهة 
اليها وم��ا ت��ق��وم ب��ه م��ن اإج����راءات 
يف  العامة  النيابات  مع  بالتن�سيق 
تعمل مبوجب  انها  الدولة موؤكداً 
تلقي  يف  ت�ستخدمه  متكامل  نظام 
العمليات  تقارير  وتوزيع  وحتليل 
وفعال,  ���س��ري��ع  ب�����س��ك��ل  امل�����س��ب��وه��ة 
النظام م�ستخدم يف عدد  وان هذا 
كبر من وحدات املعلومات املالية 
وتعترب  ال����ع����امل,  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى 
دول��ة االإم���ارات اأول دول��ة خليجية 

ت�ستخدم هذا النظام.
اآليات  وتو�سيح  �سرح  اىل  وتطرق 

ع��ن امل��ع��ام��الت امل�����س��ب��وه��ة وحفظ 
ال�سجالت.

مطر  را���س��د  امل�ست�سار  وا�ستعر�س 
التنفيذي  املكتب  م�ست�سار  املناعي 
اخلارجية  وزارة  يف  ال�سلع  للجنة 
املالية  العقوبات  الدويل  والتعاون 
متويل  وم���ك���اف���ح���ة  امل�������س���ت���ه���دف���ة 
م��ن خالل  ذل��ك  وت��ن��اول  االنت�سار 
ثالثة حماور رئي�سية: هي اأ�سباب 
تطبيق العقوبات املالية امل�ستهدفة 
قوائم  على  احل�سول  ميكن  واأي��ن 
واالدوار  ال��ع��ق��وب��ات  يف  امل���درج���ن 
اجل��ه��ات احلكومية  م��ن  امل��ت��وق��ع��ة 

واخلا�سة لتنفيذ العقوبات.
املحامون  اأك���د  ال��ور���س��ة  خ��ت��ام  ويف 
اإث����ب����ات  ال����ك����ام����ل يف  ال����ت����زام����ه����م 
تتخذها  التي  االإج����راءات  فعالية 
االأموال  غ�سل  مواجهة  يف  الدولة 
ومكافحة متويل االإرهاب ومتويل 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ات غ�����ر امل�������س���روع���ة, 
ال��دف��اع االأول  واأن��ه��م ميثلون خط 
املحاماة  ا���س��ت��غ��الل  مل��ن��ع  احل�����س��ن 
كقناة يف مترير االأم��وال امل�سبوهة 
ومتويل االإره��اب, واأن ذلك يعترب 
واجبا وطنيا قبل اأن يكون قانونيا, 
�سرعة  يف  ج��اه��دي��ن  و���س��ي��ع��م��ل��ون 
يف  منهم  امل��رج��وة  النتائج  حتقيق 

الفرتة القادمة.

مرور دبي توزع عبوات تعقيم وكمامات على عدد من مدار�س الإمارة
•• دبي-الفجر:

كوفيد19-,  كورونا  والوقائية من فرو�س  االحرتازية  ب��االإج��راءات  االلتزام  لتعزيز  التوعوية  اإط��ار جهودها  يف 
العامة للمرور يف �سرطة دبي, عبوات حتوي مواد تعقيم وكمامات وواقيات خمتلفة على عدد من  وّزع��ت االإدارة 

املدار�س يف االإمارة, حفاظا على �سالمة الطلبة والكوادر االإدارية والتدري�سية.
وقال العقيد جمعة �سامل بن �سويدان, مدير االإدارة العامة للمرور بالوكالة, اإن اإدارة احلمالت والتوعية املرورية 
كورونا,  بفرو�س  االإ�سابة  من  التعليمية  املنظومة  عنا�سر  كافة  حلماية  الالزمة  املعدات  توفر  على  حر�ست 

وتوعيتهم ب�سرورة االلتزام بالتدابر االحرتازية تفاديا حلدوث اإ�سابات اأو عدوى بن الطلبة.
و�سدد العقيد بن �سويدان على �سرورة االلتزام بالتباعد اجل�سدي, وارتداء الكمامات والقفازات, حماية لل�سخ�س 
االأعرا�س  االأ�سخا�س وظهور  باأحد  االأ�سطح وتعقيمها, ويف حالة اال�ستباه  اإىل جانب تنظيف  لنف�سه ولالآخرين, 
عليه من ارتفاع يف درجة احلرارة وغره, البد من عزله عن االآخرين واالت�سال فوراً بال�سلطات املخت�سة التخاذ 

االإجراءات الالزمة.
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن زايد ووزير خارجية الدمنارك يبحثان هاتفيا العالقات الثنائية
•• اأبوظبي- وام:

ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن زاي���د  ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل  ب��ح��ث �سمو 
مع  هاتفي  ات�سال  خ��الل  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
م��ع��ايل ي��ب��ا ك���وف���ود وزي����ر خ��ارج��ي��ة مم��ل��ك��ة الدمنارك 
يف  البلدين  بن  امل�سرتك  والتعاون  الثنائية  العالقات 

العديد من املجاالت ومنها املالية والقانونية.
اآخ���ر امل�ستجدات  ال��ن��ظ��ر ح���ول  ت��ب��ادل وج��ه��ات  ك��م��ا مت 
والدويل  االإقليمي  امل�ستوين  على  الراهنة  والتطورات 
االهتمام  ذات  ال��ق�����س��اي��ا  م���ن  ع���دد  ب��ح��ث  اإىل  اإ���س��اف��ة 
امل�سرتك ومنها اإيران . وا�ستعر�س �سموه ومعايل وزير 

كورونا  ف��رو���س  جائحة  ت��ط��ورات  ال��دمن��ارك  خارجية 
والتعاون  البلدين  " وجهود   19  - " كوفيد  امل�ستجد 

والتن�سيق بينهما الحتواء تداعياته ومعاجلة اآثاره .
كما ا�ستعر�سا معاهدة ال�سالم بن دولة االإمارات ودولة 
اال���س��ت��ق��رار واالأمن  ال��ه��ام يف تعزيز  اإ���س��رائ��ي��ل ودوره����ا 

وال�سالم ل�سعوب املنطقة.
واأك����د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان على 
ال��ع��الق��ات امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ت��رب��ط ب���ن دول����ة االإم�����ارات 
وال���دمن���ارك واحل��ر���س ع��ل��ى ت��ع��زي��زه��ا وت��ط��وي��ر اأوجه 
التعاون امل�سرتك مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة للبلدين 

وال�سعبن.

عبداهلل بن زايد ووزيرة خارجية ال�شويد يبحثان 
هاتفيا العالقات الثنائية والتطورات باملنطقة

•• اأبوظبي-وام:

بحث �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل خالل ات�سال هاتفي مع 
معايل اآن ليندي وزيرة خارجية ال�سويد عالقات ال�سداقة والتعاون امل�سرتك بن البلدين يف املجاالت 
كافة. كما بحث اجلانبان تطورات االأو�ساع يف املنطقة وعددا من الق�سايا االإقليمية والدولية ذات 
االهتمام امل�سرتك ومنها اليمن. وا�ستعر�س �سموه ومعايل وزيرة خارجية ال�سويد تطورات جائحة 

فرو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19".
واأ�ساد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بالعالقات االإماراتية ال�سويدية املتميزة, موؤكدا احلر�س 
على تعزيزها وتطوير التعاون امل�سرتك بن البلدين يف املجاالت كافة مبا يحقق م�ساحلهما امل�سرتكة 

ويعود باخلر على �سعبيهما.

عبداهلل بن زايد ووزير خارجية النم�شا يبحثان هاتفيا العالقات الثنائية وتطورات الأو�شاع باملنطقةعبداهلل بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان هاتفيا عالقات ال�شداقة والتطورات مبنطقة �شرق البحر املتو�شط
•• اأبوظبي -وام:

بحث �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
جمهورية  خارجية  وزي��ر  دنديا�س  نيكو�س  معايل  مع  هاتفي  ات�سال  خ��الل 
اليونان العالقات الثنائية بن البلدين ال�سديقن و�سبل دفع اآفاق التعاون 
امل�سرتك يف املجاالت كافة. وتطرق �سموه ومعايل وزير خارجية اليونان اإىل 
ذات  والدولية  االإقليمية  الق�سايا  وعدد من  املنطقة  االأو�ساع يف  م�ستجدات 
البحر  �سرق  منطقة  يف  االأو���س��اع  تطورات  مقدمتها  ويف  امل�سرتك  االهتمام 

كورونا  ف��رو���س  ت��ط��ورات جائحة  اجل��ان��ب��ان  كما بحث  امل��ت��و���س��ط.  االأب��ي�����س 
جتاوز  اأج���ل  م��ن  امل�����س��رتك  وال��ت��ع��اون  والتن�سيق   "19  - "كوفيد  امل�ستجد 
اأجل  م��ن  العاملية  اجل��ه��ود  دع��م  اأهمية  اإىل  واأ���س��ارا  اآث���اره  واح��ت��واء  تداعياته 
االإمارات  دولة  بن  ال�سالم  معاهدة  وا�ستعر�سا  للمر�س.  لقاح  اإىل  التو�سل 
الهام يف تعزيز اال�ستقرار واالأم��ن وال�سالم ل�سعوب  اإ�سرائيل ودوره��ا  ودول��ة 
املنطقة. واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان على عالقات ال�سداقة 
املتميزة التي جتمع بن البلدين يف ظل دعم ورعاية من قيادتهما, م�سرا اإىل 

احلر�س على تعزيزها وتنمية وتطوير التعاون امل�سرتك يف املجاالت كافة.

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل  بحث �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
خالل ات�سال هاتفي مع معايل األك�سندر �ساليرنج وزير خارجية النم�سا العالقات 
الثنائية و�سبل تعزيزها وتنمية التعاون امل�سرتك بن البلدين يف املجاالت كافة 
كما  والطران.  والنفط  والطاقة  والتجارية  واال�ستثمارية  االقت�سادية  ومنها 
ا�ستعر�س اجلانبان م�ستجدات االأو�ساع يف املنطقة وعددا من الق�سايا االإقليمية 
اإيران. وناق�س �سمو ال�سيخ عبداهلل بن  والدولية ذات االهتمام امل�سرتك ومنها 
زايد اآل نهيان ومعايل األك�سندر �ساليرنج جهود احتواء تداعيات جائحة فرو�س 

كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" والتعاون والتن�سيق القائم بن البلدين يف هذا 
لقاح  اإىل  التو�سل  اأج��ل  العاملية من  دعم اجلهود  اأهمية  اإىل  باالإ�سافة  ال�سدد 
األك�سندر �ساليرنج وزير خارجية النم�سا ترحيب بالده  للمر�س. وجدد معايل 
تعزيز  دوره��ا يف  اإ�سرائيل, موؤكدا  ودول��ة  االإم���ارات  دول��ة  ال�سالم بن  مبعاهدة 
عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  وتوجه  ل�سعوبها.  االزده��ار  وحتقيق  باملنطقة  اال�ستقرار 
موؤكدا  النم�سا,  وزير خارجية  اإىل معايل  والتقدير  بال�سكر  نهيان  اآل  زايد  بن 
واأكد �سموه  املنطقة.  البارز يف تر�سيخ دعائم اال�ستقرار وال�سالم يف  دور بالده 
والنم�سا  االإم���ارات  دول��ة  جتمع  التي  املتميزة  والتعاون  ال�سداقة  عالقات  على 

واحلر�س امل�سرتك على تعزيزها وتطويرها يف املجاالت كافة.

عبداهلل بن زايد ووزير خارجية الت�شيك يبحثان 
هاتفيا عالقات البلدين وتطورات كوفيد - 19 

عبداهلل بن زايد يرتاأ�س الجتماع الثاين للجنة العليا لالإ�شراف 
على ال�شرتاتيجية الوطنية ملواجهة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب

عبداهلل بن زايد ووزير خارجية الربتغال يبحثان 
هاتفيا العالقات الثنائية وتطورات الأو�شاع باملنطقة

عبداهلل بن زايد ووزير خارجية �شلوفاكيا يبحثان 
هاتفيا العالقات الثنائية وجهود احتواء كوفيد 19

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  بحث 
والتعاون  وزير اخلارجية  نهيان  اآل 
ال����دويل خ���الل ات�����س��ال ه��ات��ف��ي مع 
م���ع���ايل ت���وم���ا����س ب��ي��ت�����س��ي��ك وزي����ر 
خارجية الت�سيك عالقات ال�سداقة 
وجمهورية  االإم���������ارات  دول�����ة  ب���ن 
الت�سيك و�سبل تعزيزها وتطويرها 
امل�سرتكة  امل�������س���ال���ح  ي����خ����دم  مب�����ا 

للبلدين.
وت������ب������ادال وج�����ه�����ات ال����ن����ظ����ر جت����اه 
املنطقة  يف  االأو�����س����اع  م�����س��ت��ج��دات 
االإقليمية  التطورات  جممل  وبحثا 
االهتمام  ذات  والق�سايا  والدولية 

امل�سرتك.

م�ستجدات  اإىل  اجل��ان��ب��ان  وت��ط��رق 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س  ج��ائ��ح��ة 
البلدين  وجهود   "19 – "كوفيد 

ال�سديقن الحتواء تداعياته.
االت�سال  خ����الل  اجل���ان���ب���ان  واأك������د 

تعزيز  ع���ل���ى  احل����ر�����س  ال���ه���ات���ف���ي 
وت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بن 
امل�سرتك  التعاون  وتنمية  البلدين 
ب��امل��ج��االت ك��اف��ة مب��ا ي��ع��ود باخلر 

على �سعبيهما.

•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���س 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل االج��ت��م��اع ال��ث��اين للجنة 
ملواجهة  الوطنية  اال�سرتاتيجية  على  لالإ�سراف  العليا 
غ�سل االأم��وال ومتويل االإره��اب ال��ذي عقد عرب تقنية 
االت�سال املرئي عن بعد. ورحب �سموه باأع�ساء اللجنة, 
موؤكدا اأهمية ت�سافر جهود جميع فرق العمل من اأجل 
على  بها  امل��ن��وط  ال���دور  واأداء  اللجنة  اأه����داف  حتقيق 
نبذة قدمها ممثلو  اإىل  �سموه  وا�ستمع  االأكمل.  الوجه 
اجلهات امل�ساركة يف اللجنة عن �سر عمل الفرق املعنية 

خالل املرحلة املقبلة.
ح�سر االجتماع .. معايل عبداهلل بن طوق املري وزير 

االقت�ساد ومعايل عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة 
ل��ل�����س��وؤون امل��ال��ي��ة وم���ع���ايل ���س��ل��ط��ان ب���ن ���س��ع��ي��د البادي 
حممد  علي  بن  اأحمد  ومعايل  العدل  وزي��ر  الظاهري 
ال�سام�سي  حماد  ب��ن  علي  وم��ع��ايل  دول��ة  وزي��ر  ال�سايغ 
الوطني  ل��الأم��ن  االأع��ل��ى  للمجل�س  ال��ع��ام  االأم���ن  نائب 
االحتادية  الهيئة  رئي�س  النيادي  �سعيد  علي  وم��ع��ايل 
للجمارك ومعايل عبداحلميد �سعيد حمافظ م�سرف 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة امل���رك���زي وم���ع���ايل اأحمد 
الظاهري رئي�س جهاز اأمن الدولة ومعايل اللواء طالل 
الفال�سي رئي�س جهاز اأمن الدولة يف اإمارة دبي و�سعادة 
و�سعادة  الداخلية  وزارة  وكيل  ال�سعفار  عبداهلل  �سيف 
اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد  ال�سعايل  جمال  عبدالنا�سر 

والتعاون الدويل لل�سوؤون االقت�سادية والتجارية.

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  بحث 
والتعاون  وزير اخلارجية  نهيان  اآل 
ال����دويل خ���الل ات�����س��ال ه��ات��ف��ي مع 
�سيلفا  ���س��ان��ت��و���س  اغ�����س��ط��و  م��ع��ايل 
العالقات  الربتغال  خارجية  وزي��ر 
و�سبل  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ن  ال���ث���ن���ائ���ي���ة 
تعزيزها وتنميتها وتطوير التعاون 

امل�سرتك يف املجاالت كافة.
كما جرى بحث م�ستجدات االأو�ساع 
يف املنطقة بجانب عدد من الق�سايا 
االهتمام  ذات  والدولية  االإقليمية 
امل�سرتك ومنها االأو�ساع يف منطقة 

�سرق البحر االأبي�س املتو�سط.

واأ�ساد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
بن  املتميزة  بالعالقات  نهيان  اآل 
دولة االإمارات والربتغال واحلر�س 
اآفاق  وتنمية  تطوير  على  امل�ستمر 

ال���ت���ع���اون امل�������س���رتك ب��ي��ن��ه��م��ا على 
خمتلف االأ�سعدة مبا يلبي تطلعات 
ويعود  ال�سديقن  البلدين  قيادتي 

باخلر على �سعبيهما.

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وزير 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل خ��الل ات�����س��ال هاتفي مع 
معايل اإيفان كورت�سوك وزير خارجية �سلوفاكيا العالقات 
الثنائية والتعاون امل�سرتك بن دولة االإمارات وجمهورية 
املجاالت و�سبل تطويرها مبا يعزز  �سلوفاكيا يف خمتلف 
االت�سال  خ��الل  ج��رى  كما   . بينهما  ال�����س��داق��ة  اأوا���س��ر 
والدولية  االإقليمية  الق�سايا  م��ن  ع��دد  بحث  الهاتفي 

املنطقة.  امل�سرتك وم�ستجدات االأو�ساع يف  ذات االهتمام 
ون��اق�����س اجل���ان���ب���ان ت���ط���ورات ج��ائ��ح��ة ف���رو����س كورونا 
امل�ستجد " كوفيد – 19 " والتعاون والتن�سيق امل�سرتك 
بن البلدين الحتواء تداعياته ومعاجله اآثاره باالإ�سافة 
 " اإىل دعم اجلهود العاملية من اأجل التو�سل اإىل لقاح ل� 
اآل نهيان  " . واأك��د �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زاي��د  كورونا 
و�سلوفاكيا  االإم����ارات  دول��ة  ب��ن  املتميزة  ال��ع��الق��ات  على 
امل�سرتك  التعاون  اأوج��ه  توطيد  على  امل�ستمر  واحل��ر���س 

بن البلدين.

"G20" عبداهلل بن زايد ي�شارك يف اجتماع وزراء خارجية جمموعة الع�شرين

الإمارات حتتفي ال�شبت باليوم الدويل للعمل اخلريي  

•• اأبوظبي-وام:

 �سارك �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل يف اجتماع وزراء خارجية جمموعة الع�سرين 
"G20" الذي عقد اليوم برئا�سة اململكة العربية ال�سعودية 

ال�سقيقة.
بحث االج��ت��م��اع - ال���ذي عقد ع��رب تقنية االت�����س��ال امل��رئ��ي - 
"كوفيد- ا�ستجابة جلائحة  املتخذة عرب احل��دود  االإج���راءات 
اأهمية  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  اخل����ربات  ت��ب��ادل  خ���الل  م��ن   "19
اال�ستعدادات العاملية و �سرورة اال�ستفادة من الدرو�س املنبثقة 
املرافقة  االأزم���ة  و  للجائحة  املختلفة  اال�ستجابة  من��اذج  ع��ن 

لها.
ج����اءت م�����س��ارك��ة دول����ة االإم�������ارات ب��ه��ذا االج��ت��م��اع ب��ن��اء على 
الع�سرين  جمموعة  قمة  يف  �سيف  ب�سفة  للم�ساركة  دعوتها 
املزمع عقدها يف العا�سمة ال�سعودية الريا�س خالل نوفمرب 

.2020
اململكة  جهود  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  وثمن 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة يف عقد هذا االجتماع الذي يوفر 
اأهمية ت�سافر اجلهود العاملية من  من�سة هامة للتاأكيد على 
اآثاره  19" ومعاجلة  "كوفيد  جائحة  تداعيات  احتواء  اأج��ل 

على خمتلف االأ�سعدة.
ورحب �سموه خالل االجتماع - ب�ساحب ال�سمو االأمر في�سل 
بن فرحان بن عبداهلل اآل �سعود وزير خارجية اململكة العربية 
ال�سعودية رئي�س الدورة احلالية ملجموعة الع�سرين واأ�سحاب 

املعايل وزراء خارجية الدول امل�ساركة يف اأعمال املجموعة.
" اأن جمموعة  نهيان  اآل  زاي��د  ال�سيخ عبداهلل بن  �سمو  واأك��د 
الق�سايا  ه��ذه  جميع  ملعاجلة  مهمة  من�سة  متثل  الع�سرين 
وتعزيز التعاون الدويل ب�ساأن التدابر االإداري��ة املتخذة عرب 
احلدود وقال : " يف �سوء ذلك اأود اأن اأعرب عن عميق امتناين 
للمملكة العربية ال�سعودية لعقد اجتماع اليوم والثناء ب�سكل 
خا�س على قيادتها املتميزة الأعمال جمموعة الع�سرين خالل 

هذا العام ال�سعب".
اأ�سوة بغرها من  االإم��ارات اتخذت  " اأن دولة  واأ�ساف �سموه 
جائحة  اح��ت��واء  و  مل��واج��ه��ة  ا�ستثنائية  اإج����راءات  ال��ع��امل  دول 
الوباء  تف�سي  من  االأوىل  املراحل  يف  فقامت  "كوفيد19-" 
عجلت  و  امل��غ��ادرة  و  القادمة  اجلوية  الرحالت  جميع  بتعليق 
باتخاذ اأ�سد االإجراءات الوقائية عرب جميع املعابر احلدودية 
و�سع جميع  و  باأنواعها  التاأ�سرات  اإ�سدار  تعليق  اإىل  اإ�سافة 

ال�سوابط الكفيلة بتقلي�س احلركة و التنقل عرب احلدود".
مع  التعاطي  يف  ال��دول��ة  ا�سرتاتيجية  اأن  على  �سموه  و���س��دد 
حتديات جائحة "كوفيد- 19" ات�سفت باملرونة واال�ستباقية 
حيث بداأت دولة االإمارات منذ �سهر يونيو املا�سي بالبناء على 
جناحها يف مواجهة الوباء وذلك من خالل تخفيف القيود و 
االإجراءات الوقائية املفرو�سة ب�سكل حذر ومتدرج مبا �ساهم 
يف تخفيف التحديات اأمام املواطنن واملقيمن يف الدولة وهو 
العالقن يف  املقيمن  م��ن  األ��ف   700 ع��ودة  ع��ن  م��ا متخ�س 

اخلارج اإىل بلدهم الثاين - دولة االإمارات.
االإمارات  ذاته لعبت دولة  ال�سعيد  " على  اأنه  اأو�سح �سموه  و 
دورا رائدا يف ت�سهيل عودة املواطنن واملقيمن لديها و لدى 
اأه���م املراكز  ك��اأح��د  ال���دول االأخ����رى وذل���ك يف ���س��وء مكانتها 
االإم����ارات من  دول���ة  م��ط��ارات  تعترب  ل��ل��ط��ران حيث  العاملية 
االأك����رث ازدح���ام���ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل ف��ي��م��ا حت��ت��ل �سركتا 
اأهم  �سلم  على  متقدمة  مرتبة  لديها  الرئي�سيتان  ال��ط��ران 
�سركات الطران العاملية و حتت�سن الدولة على اأرا�سيها عددا 
كبرا من املغرتبن وقد �سهلت دولة االإم��ارات ما يقارب من 

الوطنية". وناقالتها  مطاراتها  عرب  عودة  رحلة   2000
نهيان احل�سور يف  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  �سارك  و 
امل�ستفادة  الدرو�س  من  جمموعة  مداخلته  و�سمن  االجتماع 
"كوفيد- جلائحة  اال�ستجابة  يف  االإم���ارات  دول��ة  جتربة  من 

نقاط. عدة  يف  �سموه  ا�ستعر�سها  19" التي 
ت��وح��ي��د اجلهود  " اأه��م��ي��ة  ���س��م��وه  اأك����د  ال�����س��دد ..  و يف ه���ذا 
و�سي�سمن  للطوارئ  بالتخطيط  املرتبطة  االأف��ك��ار  وتن�سيق 
ذلك تعزيز ا�ستعدادنا للتعامل مع التحديات العاملية امل�سابهة 
جلائحة "كوفيد19-" ب�سكل اأف�سل يف امل�ستقبل واال�ستجابة 
تكن  مل  ذل��ك  م��ن  النقي�س  فعلى  تن�سيقا  اأك��رث  بطريقة  لها 
ومل  املطلوبة  بالدرجة  منظمة  االأول��ي��ة  العاملية  اال�ستجابة 
تراع مبا يكفي انعكا�سات اجلائحة على الكثر من االأ�سخا�س 

الذين تقطعت بهم ال�سبل بعيدا عن منازلهم وعائالتهم".
تفعيل  واآل��ي��ات  �سبل  للنظر يف  " احل��اج��ة  اإىل  �سموه  اأ���س��ار  و 
ال�سفر الدويل خ�سو�سا لالأغرا�س الرئي�سية يف �سوء ا�ستمرار 
اجلائحة " وقال : " لقد عملنا يف دولة االإمارات بجد للتاأكد 
من اأن مطاراتنا الدولية مهياأة لهذا الغر�س ومزودة باأحدث 

االأجهزة ملنع انت�سار حاالت العدوى وحتديدها".
"�سرورة �سمان  اآل نهيان  واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
املعاملة العادلة واملتكافئة ملواطني جميع البلدان بغ�س النظر 
هذا  يف  م�سرا  �سفرهم"..  وج��ه��ات  اأو  مغادرتهم  ن��ق��اط  ع��ن 

ال�سدد اإىل اأن العديد من البلدان التي متت االإ�سادة بنجاحها 
يف مواجهة واحتواء "كوفيد19-" تتعر�س نف�سها االآن ملوجة 

ثانية من تف�سي حاالت االإ�سابة.
املواطنن  الفعال مع  التوا�سل  اأهمية حتقيق  �سموه  اأكد  كما 
املتخذة  ال�سيا�سات  ودواف��ع  الأ�سباب  النطاق  وا�سع  فهم  لبناء 
اأ�سا�سيا  يعد  التوا�سل  هذا  "كوفيد19-" كون  وب��اء  ملواجهة 
الفريق  روح  على  احلفاظ  و  املواطنن  من  القبول  لتحقيق 
الواحد يف مواجهة الوباء خ�سو�سا يف ظل التحديات املتعددة 
من  للعديد  الوباء  مواجهة  �سيا�سات  �سببتها  التي  والكبرة 

االأفراد والعائالت واالأعمال ال�سغرة.
قادة  قمة  انعقاد  اقرتابنا من موعد  " مع   : �سموه  اأ�ساف  و 
القادم  نوفمرب  يف  الريا�س  ال�سعودية  العا�سمة  يف  املجموعة 
فاإنني اأوؤكد ثقتي بالنتائج املثمرة التي �ستحققها هذه القمة 
جهود  وفرته  ال��ذي  الزخم  على  املحافظة  متت  اإذا  خ�سو�سا 
ال��رئ��ا���س��ة ال�����س��ع��ودي��ة امل��ت��م��ي��زة وم�����س��اه��م��ات ال����دول االأع�ساء 
وال�����س��ي��وف ل�����س��م��ان اخل�����روج ب��ر���س��ال��ة م���وح���دة وق���وي���ة من 

القمة".
املجموعة  قادة  لعقد قمة  التح�سرات  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
الدول  م�ساركة  االآن  حتى  ت�سمنت   2020 نوفمرب  �سهر  يف 
14 اجتماعا وزاريا  اأك��رث من  ال�سيوف يف  وال��دول  االأع�ساء 
حدثا  و36  املتخ�س�سة  ال��ع��م��ل  مل��ج��م��وع��ات  اج��ت��م��اع��ا  و49 

جانبيا.
وباالإ�سافة اإىل ذلك عقدت اأول قمة افرتا�سية لقادة جمموعة 
امل�ساركة  ال����دول  ال��ت��زم��ت   2020 م��ار���س   26 يف  الع�سرين 
االقت�ساد  دع��م  اأج���ل  م��ن  حا�سمة  اإج�����راءات  ب��ات��خ��اذ  خاللها 

وال�سحة والتجارة واال�ستثمار.
2019 وجهت اململكة العربية ال�سعودية  و يف �سهر دي�سمرب 
 - احلالية  بدورتها  الع�سرين  جمموعة  رئا�سة  تتوىل  التي   -
ب�سفة  املجموعة  اأعمال  يف  للم�ساركة  االإم���ارات  لدولة  دع��وة 
الدولة  ت��روؤ���س  ���س��وء  وذل���ك يف   2020 ال��ع��ام  خ���الل  �سيف 

للدورة احلالية ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
" التي عقدت الأول مرة عام  الع�سرين  " قمة جمموعة  تعد 
1999 جتمعا �سنويا ملمثلي اأهم القوى االقت�سادية يف العامل 
امل�ستوى  على  االقت�سادي  التعاون  تعزيز  �سبل  بحث  بهدف 

العاملي .
ومت االإعالن عن املو�سوع الرئي�سي لقمة جمموعة الع�سرين 
حتت رئا�سة اململكة العربية ال�سعودية هذا العام وهو "حتقيق 

فر�س القرن احلادي والع�سرين للجميع".

•• اأبوظبي-وام:

ت�سارك دولة االإمارات غدا "ال�سبت" العامل احتفاله ب� "اليوم 
5 �سبتمرب من كل  ال��دويل للعمل اخلري" ال��ذي ي�سادف 
عام ويف �سجلها تاريخ حافل ومتميز يف جمال العمل اخلري 
واالإن�ساين, اأ�سهمت خالله يف تخفيف معاناة املحتاجن ومد 

يد العون وامل�ساعدة لكل �سعوب العامل.
اأهمية ا�ستثنائية جراء تزامنها  وتكت�سب املنا�سبة هذا العام 
�سربت  التي  "امل�ستجد  "كورونا  ف��رو���س  انت�سار  اأزم���ة  م��ع 
دول  مع  الت�سامن  يف  االأمثلة  اأروع  االإم���ارات  دول��ة  خاللها 
تداعيات  م��واج��ه��ة  يف  جانبها  اإىل  وال��وق��وف  ك��اف��ة,  ال��ع��امل 
اأوج��ه الدعم واالإغ��اث��ة, حيث و�سلت  اجلائحة, وتقدمي كل 
كما  املعمورة,  اأنحاء  كل  اإىل  االإماراتية  امل�ساعدات  طائرات 
عامال  العاملية  ال�سحة  منظمة  م��ع  الوثيق  تعاونها  �سكل 
حا�سما يف ت�سريع عملية اال�ستجابة الدولية ملكافحة انت�سار 

الفرو�س.
ومل تقت�سر اجلهود التي تبذلها دولة االإم��ارات لدعم دول 
�سملت  بل  واالإغاثية  الطبية  امل�ساعدات  تقدمي  على  العامل 
اإعادة رعايا الكثر من الدول ال�سقيقة وال�سديقة العالقن 
ال��رج��وع اإىل  اأت��اح��ت لهم فر�سة  اإذ  اأي�����س��ا,  اأوط��ان��ه��م  خ���ارج 
مدينة  يف  منهم  جمموعة  ا�ست�سافت  كما  �ساملن,  بالدهم 
االإمارات االإن�سانية, ووفرت للمر�سى منهم الرعاية الطبية 

الالزمة.
وعك�ست اأزمة "كوفيد 19" قيم اخلر والتعا�سد الرا�سخة 
يف املجتمع االإماراتي الذي بادر بجميع مكوناته من مواطنن 
ومقيمن للم�ساركة يف خمتلف املبادرات املجتمعية الداعمة 
للمت�سررين من االأزمة على النطاق املحلي والدويل اأي�سا.

وتويل االإمارات العمل اخلري اأهمية كربى باعتباره قيمة 
اليوم  اأ�سكاله وهي  بكل  والبذل  العطاء  اإن�سانية قائمة على 
اإىل فكر  ال���رثوة  ال��ت��ي ترجمت معنى  ال��ق��الئ��ل  ال���دول  م��ن 
اأو ا�ستثمار  اإن�سانية ت�سمل العامل باأ�سره دون منة  وم�ساركة 
يف م�سلحة �سيقة, كما كانت من اأوائل الدول التي �سارعت 
و�سلوك  ثقافة  اإىل  وحتويله  اخل���ري  العمل  ماأ�س�سة  اإىل 

جمتمعي را�سخ يف ال�سخ�سية االإماراتية.
كاأكرب  االأول عامليا  املركز  ل�سنوات عديدة  االإم��ارات  واحتلت 
اإىل  قيا�سا  ال��ع��امل  يف  اخل��ارج��ي��ة  للم�ساعدات  مانحة  جهة 

اإجمايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف   1,31 بلغت  بن�سبة  ال��ق��وم��ي,  دخلها 
حددتها  والتي  املطلوبة  العاملية  الن�سبة  �سعف  وهي  دخلها 

االأمم املتحدة ب� 0.7 يف املائة.
االإم���ارات  يف  االأهلية  اخل��ري��ة  والهيئات  املوؤ�س�سات  ومتثل 
رافدا اأ�سا�سيا وعامال مهما يف اإجناح م�سرة العمل االإن�ساين 
خالل  ت��ام  بو�سوح  ذل��ك  جتلى  وق��د  احلكومي,  اأو  الر�سمي 
حمالت التربع واملبادرات االإن�سانية التي وجهت بها القيادة 
دول  م��ن  العديد  يف  وامل��ع��وزي��ن  املنكوبن  الإغ��اث��ة  الر�سيدة 

العامل.
ويعمل يف االإمارات ما ال يقل عن 45 جهة مانحة وموؤ�س�سة 
يف  للمحتاجن  ال��ع��ون  ي��د  مت��د  خ��ري��ة  وجمعية  اإن�����س��ان��ي��ة 
اأهمية ق�سوى لتوفر احلماية  خمتلف دول العامل, وتويل 
الطارئة  االإغ���اث���ة  م���واد  وت��وف��ر  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  للعاملن 

للمت�سررين من االأزمات والطوارئ االإن�سانية يف العامل.
وتعد "هيئة الهالل االأحمر االإماراتي" اأحد اأبرز املوؤ�س�سات 
37 عاماً  راكمت خالل  التي  الدولة  االإن�سانية يف  اخلرية 
والعطاء  ب��االإن�����س��ان��ي��ة  زاخ����را  ر���س��ي��دا  تاأ�سي�سها  ت��اري��خ  م��ن 
لنكبات  تعر�ست  التي  املعوزة,  العامل  �سعوب  مع  والت�سامن 
واأزم��ات متعددة, و�سعتها حتت وطاأة من الظروف ال�سعبة 
حفظاً  عنها,  التخلي  وع��دم  جانبها  اإىل  الوقوف  وا�ستدعت 
ال�����س��الم واال�ستقرار  ي�����س��وده��ا  وت��اأ���س��ي�����س��اً حل��ي��اة  ل��ك��رام��ت��ه��ا 

وامل�ستقبل امل�ستدام.
وبلغ عدد امل�ستفيدين من الربامج وامل�ساعدات املحلية التي 
اأك��رث من   2019 ال��دول��ة خ��الل ع��ام  نفذتها الهيئة داخ��ل 
جن�سية,   87 م��ن  واملقيمن  املواطنن  م��ن  �سخ�س  مليون 
درهماً,  و326  األ��ف��اً  و674  مليوناً   140 بتكلفة  وذل���ك 
حيث بلغت امل�ساعدات االجتماعية 115 مليوناً و281 األف 
درهم, فيما بلغت امل�ساريع املو�سمية 30 مليوناً و495 األفاً 

درهماً. و533 
وعلى امل�ستوى اخلارجي بلغت قيمة العمليات االإغاثية التي 
االأوىل  الت�سعة  االأ�سهر  خالل  الدولة,  خارج  الهيئة  نفذتها 
درهماً,  و778  األفاً  و231  مليوناً   50 املا�سي,  العام  من 
من  �سخ�ساً,  و878  األ��ف��اً  و142  م��ل��ي��ون��ان  منها  ا���س��ت��ف��اد 
ال�سعب اليمني والالجئن ال�سورين, واملتاأثرين من اأحداث 
باك�ستان  يف  الطبيعية  ال��ك��وارث  من  واملت�سررين  ميامنار, 

وجنوب ال�سودان وموريتانيا ومالوي وموزمبيق وغرها.

وتكفل الهيئة اأكرث من 114 األف يتيم داخل االإمارات ويف 
25 دولة حول العامل, فيما ي�ستفيد من براجمها وم�ساريعها 
الرم�سانية ما يزيد على 11 مليون �سخ�س يف 80 دولة يف 

اآ�سيا واأفريقيا واأوروبا واالأمريكيتن.
وتعترب موؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية, 
اإقليمياً يف جمال العمل االإن�ساين, ومنذ انطالقتها  االأكرب 
ت��ب��ل��ورت ر���س��ال��ة امل��وؤ���س�����س��ة ح���ول ال��ع��م��ل االإن�����س��اين, ب�سقيه 
متما�سكة,  جمتمعات  بناء  اأ�سا�س  كونه  واالإغ��اث��ي,  التنموي 
كما يحفظ كرامة االإن�سانية وُي�سهم يف اإعالء قيم التعا�سد 

والتاآلف والتكاتف.
درهم  مليار   1.3  ,  2019 ال��ع��ام  يف  املوؤ�س�سة  اإن��ف��اق  وب��ل��غ 
التنموية واالإن�سانية واملعرفية والتمكينية  �سمن مبادراتها 
واالإغاثية ا�ستفاد منها اأكرث من 71 مليون �سخ�س يف 108 

دول .
املحاور  اأح��د  واالإغ��اث��ي��ة  االإن�سانية  امل�ساعدات  حم��ور  ويعد 
اخلم�سة املن�سوية حتت اإ�سراف موؤ�س�سة مبادرات حممد بن 
را�سد اآل مكتوم العاملية, باالإ�سافة اإىل ن�سر التعليم واملعرفة, 
امل�ستقبل  واب��ت��ك��ار  امل���ر����س,  ال�����س��ح��ي��ة وم��ك��اف��ح��ة  ال��رع��اي��ة 

والريادة, ومتكن املجتمعات.
بدورها ت�سكل "موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال 
اخلرية واالإن�سانية" اأحد اأبرز اأذرع العمل اخلري يف دولة 
االإمارات, وت�سمل م�ساعدات املوؤ�س�سة قطاعات متنوعة اأبرزها 
ال�سحة والتعليم واالإغاثة اإىل جانب اإن�ساء املراكز الثقافية 
واالإن�سانية والبحث العلمي واملدار�س ومعاهد التعليم العام 

والعايل واملكتبات العامة.
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  " م��وؤ���س�����س��ة  وت��ع��ت��رب 
يف  �ساهمت  التي  اخلرية  املوؤ�س�سات  اأب��رز  من   " االإن�سانية 
تعزيز مكانة االإمارات على خارطة العمل االإن�ساين اإقليميا 

وعامليا.
منها  عديدة,  م�ساريع  لت�سمل  املوؤ�س�سة  م�ساعدات  وتنوعت 
اإفطار ال�سائمن داخل وخارج االإمارات, وم�ساعدة املتاأثرين 
التنموية,  وامل�����س��اري��ع  واحل�����روب  الطبيعية  ال���ك���وارث  م��ن 
املحتاجن,  للطالب  وامل��ادي��ة  العينية  امل�����س��اع��دات  وت��ق��دمي 
ال�سمالية,  امل��ن��اط��ق  يف  امل��دع��م��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�سلع  وم�����س��روع 
وبرنامج العالج ال�سحي, ومبادرة دعم االأ�سر املواطنة داخل 

االإمارات وغرها الكثر.
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اأخبـار الإمـارات

البواردي ي�شهد حفل تخريج دورة احلرب الأوىل لكبار القادة وال�شباط

اأحمد  ب����ن  م���ع���ايل حم���م���د  وق������ام 
ل�سوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ال���ب���واردي 
الكلية  ق��ائ��د  جانبه  واإىل  ال��دف��اع 
على  واجل��وائ��ز  ال�سهادات  بتوزيع 
معاليه  وخ�����اط�����ب  اخل����ري����ج����ن 
اخلريجن قائال: " با�سم قيادتنا 
اليوم  اإل��ي��ك��م  اأت���وج���ه  ال���ر����س���ي���دة, 
ب��خ��ال�����س ال��ت��ه��اين , واأب������ارك لكم 
ومثابرتكم  واج���ت���ه���ادك���م  ج���دك���م 
واأو�سيكم  العلمي,  التح�سيل  على 
اأنف�سكم  ب��ت��ث��ق��ي��ف  ب���اال����س���ت���م���رار 
واالإط����الع على ك��ل ج��دي��د بهدف 
االإبداعية  ب���ق���درات���ك���م  االإرت�����ق�����اء 

م�ستقبال يف ظل حتديات وخماطر 
اأمن��اط جديدة  , و�ستظهر  جديدة 
من احلروب , و�سوف تتغر بيئات 
و�ستكون هذه   , القتالية  العمليات 
االأن�سب  ال���ربن���ام���ج  ه���ي  ال�������دورة 
كافة  يف  امل�ستوى  عالية  للبحوث 
بناء  , واالأ�سا�س يف  م�سائل احلرب 
عالقات ذات قيمة عالية ال حدود 

لها لدولتنا " .
وت���اب���ع: " ول���دع���م م��ه��م��ة وروؤي�����ة 
�سنختار  م�ستقبال  امل�سلحة  قواتنا 
اأف�����س��ل ال��دار���س��ن ال��ق��ادري��ن على 
مواجهة وا�ستيعاب هذه التحديات 

امل�سلحة,  ق���وات���ن���ا  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
الكربى  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  لتنفيذ 
ال�سرورية  امل��������وارد  وا����س���ت���غ���الل 
الإجن������از ت��ل��ك اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
و�سائل  جلميع  املنظم  اال�ستخدام 
ال����ق����وة ال���وط���ن���ي���ة حل���ف���ظ االأم�����ن 

الوطني ".
مبا  تنتقلون  اليوم  " اإنكم  وتابع: 
املتقدمة  ال���دورة  ه��ذه  يف  تعلمتوه 
وامل��ت��م��ي��زة اإىل م��رح��ل��ة م��ه��م��ة يف 
كمفكرين  ال��ق��ي��ادي��ة,  م�����س��رت��ك��م 
النقد  يف  وب�����ارع�����ن  وم����ب����دع����ن 
وقادرين على تقدمي حتليل دقيق 

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
باإن�ساء جناح دورة احلرب يف كلية 
القيادة واالأركان امل�سرتكة , والتي 
تهدف اإىل تاأهيل واإعداد ال�سباط 
التخطيطية  ق��درات��ه��م  وت��ط��وي��ر 
اال�سرتاتيجي  التفكر  وم��ه��ارات 
ال����ع����م����ل����ي����ات����ي  امل�����������س�����ت�����وي�����ن  يف 
لتويل  الع�سكري  واال�سرتاتيجي 
�سمن  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م�������س���وؤول���ي���ات 

هيئات ركن القيادة امل�سرتكة".
واأ�ساف :" اأن دورات احلرب �ستعقد 

اإمكانياتكم  وت�سخر  واالبتكارية 
�سيادته  وح��م��اي��ة  وطنكم  خل��دم��ة 
وم����ك����ت���������س����ب����ات����ه وح������ف������ظ اأم�����ن�����ه 
على  حت��اف��ظ��وا  واأن  وا���س��ت��ق��راره, 
وتكونوا  القيادية  وروحكم  همتكم 
لكم  متمنيا  ملروؤ�سيكم,  قدوة  خر 
م�سرتكم  يف  وال��ن��ج��اح  ال��ت��وف��ي��ق 

املهنية".
اأحظى  اأن  " ي�����س��رف��ن��ي  واأ����س���اف: 
دورة  من  االأوىل  الدفعة  بتخريج 
احل��رب يف دول��ة االإم���ارات العربية 
املتحدة, والتي تعترب اأحد املراحل 
ق�����درات قادة  ���س��ق��ل  امل��ت��ق��دم��ة يف 

واتخاذ القرارات وقيادة الرجال ". 
وهناأ قائد الكلية - يف ختام كلمته 
 " ق��ائ��ال:  اخل��ري��ج��ن  ال�سباط   -
االأهم  ال��دورة  بنجاح  اجتزمت  لقد 
يف ح��ي��ات��ك��م ال��ع��م��ل��ي��ة , ك��ن��ت��م عند 
ح�سن الظن بكم , عملتم فاأبدعتم 
اأجمل  ل��ك��م   , اأف����دمت وا���س��ت��ف��دمت   ,

التهاين والتربيكات".
و�ساهد معاليه فيلما ق�سرا حول 
االأوىل  احل������رب  دورة  جم����ري����ات 
ال��دار���س��ون م��ن معارف  وم��ا تلقاه 
ودورات  وعلمية  نظرية  وخ���ربات 

تدريبية.

•• اأبوظبي-وام:

اأحمد  ب����ن  م���ع���ايل حم���م���د  ���س��ه��د 
ل�سوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ال���ب���واردي 
ال��دف��اع ام�����س ح��ف��ل ت��خ��ري��ج دورة 
ال����ق����ادة  ل���ك���ب���ار  االأوىل  احل�������رب 
قواتنا  ك��������وادر  م����ن  وال�������س���ب���اط 
امل�سلحة والتي عقدت بكلية القيادة 
واالأركان امل�سرتكة يف ظل اإجراءات 

احرتازية ووقائية .
الفريق  �سعادة   .. االحتفال  ح�سر 
بن  �سيف  عي�سى  مهند�س  ال��رك��ن 
عبالن املزروعي نائب رئي�س اأركان 
كبار  م��ن  وع���دد  امل�سلحة  ال���ق���وات 

�سباط القوات امل�سلحة.
ب��ال�����س��الم الوطني  ب���داأ االح��ت��ف��ال 
ث��م ت���الوة اآي���ات ع��ط��رة م��ن الذكر 
الركن  اللواء  األقى  بعدها  احلكيم 
الكلية  قائد  الكعبي  عبيد  جمعة 
ك��ل��م��ة رح����ب ف��ي��ه��ا مب���ع���ايل وزي���ر 
الدولة ل�سوؤون الدفاع راعي احلفل 
نحتفل   "  : وق�����ال   .. واحل�������س���ور 
وا�ستثنائي  ج��دي��د  ب��اإجن��از  ال��ي��وم 
وهو  امل�سلحة  قواتنا  اإجن���ازات  من 
احلرب  دورة  ب��ت��خ��ري��ج  االح��ت��ف��ال 
االأوىل لكبار القادة وال�سباط من 
كوادر قواتنا امل�سلحة والتي عقدت 
39 لعام  ال���ق���رار رق���م  ب��ن��اء ع��ل��ى 
2018 ال�سادر عن �سيدي �ساحب 

القومي,  االأمن  م�سكالت  الأ�سعب 
تعلمتوه  م���ا  ت��ن��ق��ل��وا  اأن  واأمت���ن���ى 
قياداتكم  اإىل  احل������رب  دورة  يف 

ومروؤو�سيكم".
املنا�سبة  ه��ذه  :" اأن  معاليه  واأك��د 
تاأتي يف ظروف ا�ستثنائية تعي�سها 
منطقتنا وحتديات اإقليمية وعاملية 
مت�سارعة " .. وقال: " وكما تعلمون 
اأن قيادتنا الر�سيدة انتهجت نهجا 
واملتابعة  وبالتوجيهات  وا���س��ح��ا, 
امل�ستمرة من �سيدي �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
امل�سلحة يف تطوير  االأعلى للقوات 
وو�سعها  امل�����س��ل��ح��ة,  ق��وات��ن��ا  وب��ن��اء 
املتقدمة,  ال��دول  م�ساف  يف  اليوم 
واأ�سبحت ي�سار لها بالبنان يف دعم 
الدول ال�سقيقة وال�سديقة, وعرب 
م�����س��ارك��ت��ه��ا يف م��ك��اف��ح��ة االإره����اب 
واأعلت  ال��دول��ي��ة,  ال�سرعية  �سمن 
االإلتزام  �ساأن  من  امل�سلحة  قواتنا 

بالقوانن ال�سرعية والدولية".
والتقدير  بال�سكر  معاليه  وتوجه 
التوجيه  ه���ي���ئ���ة  اأع�����������س�����اء  اإىل 
االأكادميي واالإداري على ما بذلوه 
من جهود خمل�سة يف �سبيل اإعداد 
وتخريج دورة كلية احلرب بنجاح, 
�سناع  م��ن  ك��وك��ب��ة  اإىل  لين�سموا 

امل�ستقبل وحماة الوطن.

تو�صح �ملتطلبات �لالزمة لدخول كل دولة

اخلارجية تطلق �شفحة متخ�ش�شة للم�شافر الإماراتي 

ي��ت��ب��ع اخل���ط���وات االأ���س��ا���س��ي��ة عند 
ابتداًء  وذل���ك  لل�سفر  التخطيط 
www. من زيارة موقع ال��وزارة
للتاأكد   mofaic.gov.ae
لها  املتوجه  ال��دول��ة  ا�ستقبال  م��ن 
مل��واط��ن��ي دول���ة االإم�����ارات وم��ن ثم 
وا�ستيفاء  ال�����س��ف��ر  ت���ذاك���ر  ح��ج��ز 

ا�سرتاطات وجهة ال�سفر.
طالب  عبدالعزيز  ���س��ع��ادة  ون�سح 
احل��ب�����س��ي م���واط���ن���ي ال����دول����ة اأن 
اإي��ج��اب��ي��ة لدولة  ي��ع��ك�����س��وا ����س���ورة 
االمتثال  خ�����الل  م����ن  االإم����������ارات 
واالل�������ت�������زام ب���ج���م���ي���ع ال����ق����وان����ن 
الوقائية  وال��ت��داب��ر  والتعليمات 
"كوفيد19-"  بفرو�س  اخلا�سة 

�����س����وؤون  اإدارة  م����دي����ر  احل���ب�������س���ي 
اخلارجية  وزارة  يف  امل���واط���ن���ن 
"اإطالق هذه  اأن  والتعاون الدويل 
جهود  مع  متا�سياً  ياأتي  ال�سفحة 
دولة االإمارات جلعل عملية التنقل 
اجلوي من واإىل الدولة اآمناً, واأن 
الدولة  م��واط��ن��ي  و���س��الم��ة  �سحة 
هي اأولوية من خالل تاأمن كافة 
بالتدابر  اخل���ا����س���ة  امل���ع���ل���وم���ات 
الوجهة  يف  امل��ط��ب��ق��ة  ال���وق���ائ���ي���ة 
املق�سودة واالإج��راءات االحرتازية 
من  للقادمن  اتباعها  يجب  التي 

اخلارج".
الواجب  من  اأن��ه  �سعادته  واأ���س��اف 
اأن  االإم��������ارات��������ي  امل������واط������ن  ع���ل���ى 

يف الوجهة التي يق�سدونها, حيث 
اأخرى  اإىل  دول��ة  من  تختلف  اأنها 

واأهمها فرتات احلجر ال�سحي.
اخل����ارج����ي����ة  وزارة  حت������ث  ك����م����ا 
الدولة  الدويل مواطني  والتعاون 
الت�سجيل  اإىل  ال�سفر  الراغبن يف 
وت�سجيل  "تواجدي",  خ��دم��ة  يف 
ج��م��ي��ع اأف�������راد االأ�����س����رة م���ن كبار 
ال�سن واالأط��ف��ال وذل��ك من خالل 
الر�سمي  االإل�������ك�������رتوين  امل�����وق�����ع 
للوزارة اأو التطبيق الذكي للوزارة 
حيث   "UAEMOFAIC"
وبعثاتها  ال�����وزارة  اخل��دم��ة  مت��ك��ن 
التوا�سل معهم يف  اخل��ارج من  يف 
ح���االت ال��ط��وارئ واالأزم����ات اأثناء 

•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأك���دت 
الدويل على اأهمية اطالع مواطني 
دولة االإمارات الراغبن يف ال�سفر 
ال�سفر,  ون�����س��ائ��ح  اإر�����س����ادات  ع��ل��ى 
كافة  على  احل�سول  م��ن  وال��ت��اأك��د 
اخلا�سة  وامل��ع��ل��وم��ات  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
الوقائية من فرو�س  باالإجراءات 
"كوفيد19-" يف  امل�ستجد  كورونا 
الدولة املن�سودة قبل ال�سفر اإليها.

وزارة  اأط��ل��ق��ت  املنطلق  ه���ذا  وم���ن 
اخلارجية والتعاون الدويل �سفحة 
االإماراتي  للم�سافر  متخ�س�سة 
الر�سمي  االل��ك��رتوين  موقعها  يف 
 www.mofaic.gov.ae
وال���ت���ي ت��و���س��ح ك���اف���ة االإر�����س����ادات 
وامل��ت��ط��ل��ب��ات ال��الزم��ة ل��دخ��ول كل 
دول�����ة وم����ا ق���د ي���ط���راأ ع��ل��ي��ه��ا من 
حتديثات. كما تبن هذه ال�سفحة 
حالة ا�ستقبال دول العامل ملواطني 
دولة االإمارات والفئات التي ي�سمح 
املطلوب  وال���ن���م���اذج  ب��ال�����س��ف��ر  ل��ه��ا 
من  التاأكد  اإىل  باالإ�سافة  تعبئتها 
اإج��������راءات ال��ف��ح�����س امل�����س��ب��ق قبل 

ال�سفر.
واأك�����د ���س��ع��ادة ع��ب��دال��ع��زي��ز طالب 

���س��ف��ره��م وت���واج���ده���م يف اخل����ارج 
وتقدمي امل�ساعدة لهم.

ون����وه ���س��ع��ادة ع��ب��دال��ع��زي��ز طالب 
اإ�سابة  ح���ال���ة  يف  اأن������ه  احل��ب�����س��ي 
تواجده  االإم��ارات��ي خالل  املواطن 
يف اخلارج بفرو�س كورونا امل�ستجد 
التوا�سل  فعليه  "كوفيد19-" 
اأق�����رب ب��ع��ث��ة لدولة  م��ب��ا���س��رة م���ع 
التوا�سل  خ��الل  م��ن  اأو  االإم����ارات 
اخلارجية  وزارة  ات�سال  مركز  مع 
والتعاون الدويل على هاتف رقم: 
0097180044444 و�ستقوم 
بعثة الدولة بالتن�سيق مع اجلهات 
م�ست�سفى  اأف�سل  لتوفر  املحلية 
ال�سحي  ال���ع���زل  وم���ك���ان  ل��ل��ع��الج 
النفقات  امل�����واط�����ن  و���س��ي��ت��ح��م��ل 

املتعلقة بالعالج والعزل.
والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأك��دت 
ال��������دويل اأن�������ه ع���ن���د ال�����ع�����ودة اإىل 
الدولة, يجب اإجراء فح�س م�سبق 
ال  مب���دة  ال��ع��ودة  "PCR" ق��ب��ل 
تكون  واأن  ���س��اع��ة   96 ع���ن  ت��زي��د 
االلتزام  وكذلك  �سلبية,  النتيجة 
باللوائح والتعليمات التي حتددها 
ب�ساأن  ب��ال��دول��ة  املخت�سة  اجل��ه��ات 
جائحة"كوفيد- م����ع  ال���ت���ع���ام���ل 
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جلنة امل�شاورات ال�شيا�شية بني الإمارات واليابان تبحث تعزيز التعاون
•• اأبوظبي- وام:

امل�ساورات  الثانية للجنة  ال��دورة  اأعمال  ام�س  انطلقت 
يف  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة  ب��ن  ال�سيا�سية 
دولة االإمارات ووزارة اخلارجية يف اليابان, التي عقدت 

عن بعد عرب تقنية االت�سال املرئي.
.. �سعادة خليفة �ساهن  وتراأ�س جانب دولة االإم��ارات 
املرر م�ساعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل لل�سوؤون 
كات�سوهيكو  اليابان  جانب  تراأ�س  حن  يف  ال�سيا�سية, 
�سوؤون  الإدارة  العام  املدير  ال��وزي��ر  م�ساعد  تاكاها�سي 
اخلارجية  وزارة  يف  واأف���ري���ق���ي���ا  االأو������س�����ط  ال�������س���رق 

اليابانية.
وجرى خالل امل�ساورات ا�ستعرا�س جتربة البلدين يف 

مكافحة فرو�س " كوفيد19-" وجهود دولة االإمارات 
االإن�سانية يف هذا ال�سدد, وم�ساعداتها للدول املت�سررة, 
واأهمية الت�سامن والتعاون الدويل يف حماربة فرو�س 

كورونا امل�ستجد.
كما جرى ا�ستعرا�س تطور العالقات الثنائية والتعاون 
 50 نحو  عليها  م�سى  والتي  البلدين,  بن  امل�سرتك 
اجلانبان  وت��ن��اول  وت��ط��وي��ره��ا  تعزيزها  و�سبل  ع��ام��ا, 
الراهنة,  والدولية  االإقليمية  والتطورات  امل�ستجدات 

ومواقف الطرفن اإزائها.
االإقليمية  ال��ق�����س��اي��ا  م���ن  ع����ددا  اجل���ان���ب���ان  ن��اق�����س  و 
متقاربة  نظر  وج��ه��ات  نقل  يف  ي�سهم  مب��ا  وال��دول��ي��ة, 
اإىل املجتمع الدويل, ومبا يخدم الق�سايا والتحديات 

املطروحة على ال�ساحتن االإقليمية والدولية.

اجلامعة القا�شمية بالتعاون مع هيئة الوقاية وال�شالمة تنظم حما�شرة العودة الأمنة للوقاية من فايرو�س كورونا  
•• ال�شارقة-الفجر:

وال�سالمة  ال��وق��اي��ة  هيئة  م��ع  القا�سمية  اجلامعة  ت��ع��اون  ل��رواب��ط  تعزيزا 
بحكومة ال�سارقة ويف اإطار توا�سل فعاليات عمادة �سوؤون الطلبة باجلامعة 
 2021-2020 اجلديد  الدرا�سي  لعامها  اجلامعة  فعاليات  م�ستهل  يف 
جرى تنظيم حما�سرة بعنوان )العودة االآمنه.. الوقاية من فايرو�س كورونا 

_كوفيد19( .
وتعد املحا�سرة التي جرى تنظيمها من خالل التوا�سل االلكرتوين وعرب 
وهيئة  القا�سمية  اجلامعة  ب��ن  امل�سرتك  التعاون  اأوج���ه  اأح��د  زووم  من�سة 
الوقاية وال�سالمة بهدف ن�سر الوعي الوقائي لدى طلبة اجلامعة يف ظل 
اجلميع  �سالمة  على  ينعك�س  مب��ا  اجلهتن  ب��ن  وتكاملها  االأدوار  ت��الق��ي 
وحتقيق الروؤية  الرامية اإىل الو�سول ملجتمع اآمن خال من االأخطار واآمن 

من انت�سار فايرو�س كورونا .
قدمت املحا�سرة �سارة الدخرت اأخ�سائي تدريب يف هيئة الوقاية وال�سالمة 
واأ�سارت يف بداية املحا�سرة باأن دور الهيئة ممثال يف معهد التدريب الوقائي 
بالهيئة ينظم املحا�سرة بالتعاون مع اجلامعة القا�سمية بهدف ن�سر الوعي 
بن االأفراد واملجتمع خ�سو�ساً يف فرتة اجلائحة حالياً وبالتايل العمل على 

رفع الوعي بن طالب اجلامعة اأثناء عودتهم للمقاعد الدرا�سية.
بالهيئة  املوجز  التعريف  �ستة حماور متثلت يف  اإىل  املحا�سرة  وتطرقت يف 
ثم االنتقال اإىل تعريف ال�سحة واخلطر مع االإ�سارة اإىل بيان اأوجه التعرف 
على كوفيد19- واأعرا�سه واالإجراءات الوقائية ب�سكل عام ثم االنتقال اإىل 

االأ�سئلة ال�سائعة واالإجراءات الوقائية للعودة االآمنة.
و حتدثت الدخرت حول اآخر م�ستجدات فرو�س كورونا والن�سائح واالإر�سادات 

العامة التي يجب اتباعها للوقاية من االإ�سابة بالفرو�س ال�سيما يف احلرم 
اجلامعي وخالل ح�س�س الدرا�سة  الفتة يف هذا ال�سياق اإىل اأهمية النظافة 
العامة وا�ستخدام مواد التطهر لتجنب االإ�سابة بالفرو�س وتناولت طرق 
الوقاية من االإ�سابة باملر�س وتتمثل يف ا�ستخدام املطهرات وغ�سل اليدين 
التباعد  حتقيق  مع  والتجمعات  االختالط  وجتنب  دائماً  وال�سابون  باملاء 
االجتماعي الالزم بن الطلبة والعمل ب�سكل دائم على تغطية الفم واالأنف 

با�ستخدام الكمامات.
اجلامعة  مدير  �سامل  ر�ساد  الدكتور  االأ�ستاذ  �سعادة  اأ���س��اد  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
القا�سمية بالتعاون وال�سراكة الدائمة مع هيئة الوقاية وال�سالمة بحكومة 
ال�سارقة وتكامل االأهداف بهدف خدمة املجتمع اجلامعي وحتقيق الغايات 

املن�سودة يف �سالمة الطلبة ال�سيما مع بدء عامهم الدرا�سي .
الفعاليات  ثاين  الهيئة يف  تعاون  اجلامعة مع  بتعزيز  �سعداء  وق��ال: نحن 
يف  الطلبة  ق���درات  لتعزيز  م�سارا  �سكلت  قيمة  حما�سرة  بطرح  امل�سرتكة 
تطبيق اأعلى درجات الوقاية الأنف�سهم وجتنب اأ�سباب انت�سار فرو�س كورونا 
. من جهته اأكد �سعادة ال�سيخ �سيف بن حممد القا�سمي مدير هيئة الوقاية 
وال�سالمة على اأهمية التعاون امل�سرتك بن كافة املوؤ�س�سات يف اإمارة ال�سارقة 
اخل�سو�س  وج��ه  وعلى  االأخ��ط��ار  من  والوقاية  ال�سالمة  ثقافة  بث  بهدف 
فيما يخ�س جائحة كوفيد 19 االأمر الذي ي�سهم ب�سكل فعال يف تقليل اأثر 
انت�سار الفرو�س بن اأفراد املجتمع. واأ�ساف:" جاء بالتعاون مع  اجلامعة 
القا�سمية بهدف ن�سر التوعية الوقائية لدى طالب اجلامعة وذلك يف �سبيل 
االأخطار  من  خال  اآم��ن  ملجتمع  الو�سول  اإىل  الرامية  الهيئة  روؤي��ة  حتقيق 
التعليمية ل�سمان توفر بيئة  املوؤ�س�سات  الهيئة مع عدد من  حيث تعاونت 

اآمنة من م�سببات فرو�س كوفيد 19".
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اأخبـار الإمـارات

•• الظفرة -الفجر:

يف اإطار حر�س بلدية منطقة الظفرة 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى 
ووقائية  ���س��ح��ة  ع���ل���ى  وامل���ح���اف���ظ���ة 
البلدية  ت��وا���س��ل  امل��ج��ت��م��ع  و���س��الم��ة 
ح��م��الت ال��ت��وع��ي��ة ح���ول االإج������راءات 
االح����رتازي����ة وال���وق���ائ���ي���ة ل��ل��ح��د من 

انت�سار فرو�س كورونا. 
التوعية  ح��م��الت  ال��ب��ل��دي��ة  وك��ث��ف��ت   
وال�سواطئ  ال��ع��ام��ة  احل���دائ���ق  ل����زوار 
والتباعد  االح���رتازي���ة  ب����االإج����راءات 
االج����ت����م����اع����ي واالل�������ت�������زام ب�����ارت�����داء 
ال���ك���م���ام���ات وال����ق����ف����ازات ق��ب��ل دخ���ول 
احلديقة واأثناء الوجود بها, واحلر�س 

على اتخاذ كل التدابر الوقائية التي 
و�سالمة  على �سحة  احلفاظ  ت�سمن 

جميع مرتادي احلدائق وال�سواطئ.

و�سملت احلمالت توعية مالك املزارع 
املحافظة  ب�����س��رورة  فيها  وال��ع��ام��ل��ن 
ع��ل��ى ال��ن��ظ��اف��ة وامل���ظ���ه���ر واالل����ت����زام 

باالإ�سافة  االح���رتازي���ة,  ب���االإج���راءات 
املحالت  يف  ال��ع��ام��ل��ن  ت��وع��وي��ة  اإىل 
بهدف  وال�������س���ي���دل���ي���ات.  ال���ت���ج���اري���ة 

التاأكد من تطبيق ال�سروط ال�سحية 
االإج����راءات  ك��اف��ة  امل��ع��ت��م��دة, وتطبيق 
وت�سمنت  ل���ل���وق���اي���ة.  االح������رتازي������ة 
ب�سرورة  ال��ع��ام��ل��ن  ت��وع��ي��ة  احل��م��ل��ة 
ال�سخ�سية  ال��ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
وارت�������داء ال��ك��م��ام��ات وال���ق���ف���ازات مع 

مراعاة التباعد اجل�سدي.
ال��ع��ام��ل��ن مبحالت  ت��وع��ي��ة  ك��م��ا مت 
احلالقة والعامالت مبراكز التجميل 
اأهمية  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  ومت  ال��ن�����س��ائ��ي 
والتعقيم  واالأ���س��ط��ح  االأدوات  نظافة 
امل�������س���ت���م���ر وا�����س����ت����خ����دام ال���ك���م���ام���ات 
وال�����ق�����ف�����ازات م����ن اأج�������ل رف�����ع ج����ودة 
الناجتة  باملخاطر  التوعية  خ��دم��ات 

عن املمار�سات ال�سلبية. 

•• الذيد-الفجر:

 رفع جمل�س �ساحية الب�ستان التابع 
ال�����س��واح��ي والقرى  ���س��وؤون  ل��دائ��رة 
اجتماعه  خ���الل  ال�����س��ارق��ة  بحكومة 
الذي عقده مبقره يف مدينة  الثاين 
والتقدير  ال�سكر  اأي��ات  اأ�سمى  الذيد 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  وال���ث���ن���اء 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة 
ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ���س��م��وه ال��دائ��م��ة يف 
خدمة املجتمع وقرار �سموه بت�سكيل 
جمل�س �ساحية الب�ستان موؤكدين اأن 
املجل�س �سيعمل على حتقيق االأهداف 
يف  ال���واردة  واالخت�سا�سات  املن�سودة 
ال�سواحي  وجمال�س  ال��دائ��رة  اإن�ساء 
. تراأ�س االجتماع الدكتور �سامل زايد 
خليفه مطر الطنيجي رئي�س جمل�س 
الدكتور  وح�سره  الب�ستان   �ساحية 

علي �سامل �سيف بن عي�سى الطنيجي 
نائب الرئي�س واالأع�ساء اأحمد را�سد 
الندا�س  عبيد  را���س��د  و  الطنييجي 
الطنيجي و �سامل حمدان بن مرتف 
الطنيجي و �سعيد بالليث الطنيجي 
و �سلطان �سعيد بن خليف الطنيجي 
القاب�س الطنيجي و  و�سالح حممد 

وم�سبح  الطنيجي  حامد  ب��ن  عبيد 
مهر  و  الطنيجي  اأحمد  بن  حممد 
عبيد  مهر  و  الطنيجي  خمي�س  بن 
اخليال الطنيجي بجانب ح�سور عمر 
ال�سر  اأم��ن  الطنيجي  خلفان  مهر 
املوظف  الطنيجي  �سامل  وعلي مطر 
االجتماع   خ��الل  وج���رى   . باملجل�س 

التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  ع��ل��ى  االط����الع 
ت�سكيل  ث���م مت  ال�����س��واح��ي  مل��ج��ال�����س 
لتبا�سر  للمجل�س  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ان 
امل��ج��م��ع و�سمت  اأع��م��ال��ه��ا يف خ��دم��ة 
االجتماعية  اللجنة  ثالث جلان هي 
واملتابعة  التن�سيق  جلنة  و  والثقافية 
وعليه   . والت�سويق  اخلدمات  وجلنة 

االجتماعية  اللجنة  ت�سكيل  ج���رى 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ب��رئ��ا���س��ة  ���س��ع��ي��د عبيد 
�سلطان  وع�سوية  الطنيجي  بالليث 
ومهر  الطنيجي  خليف  ب��ن  �سعيد 
ال��ط��ن��ي��ج��ي و علي  ���س��ع��ي��د خ��م��ي�����س 
�سعيد  ����س���امل  و  ال��ط��ن��ي��ج��ي  م���ط���ر  
واملتابعة  التن�سيق  جلنة  اأم��ا  امل��ط��وع 
اخليال  عبيد  مهر  برئا�سة  ف�سكلت 
ال��ط��ن��ي��ج��ي و���س��م��ت ك���ال م���ن را�سد 
و�سالح  ال��ط��ن��ي��ج��ي  ال���ن���دا����س  ع��ب��ي��د 
و�سامل  الطنيجي  ال��ق��اب�����س  حم��م��د 
حمدان را�سد الطنيجي و�سامل �سعيد 
املطوع وجرى ت�سكيل جلنة اخلدمات 
حممد  م�سبح  ب��رئ��ا���س��ة  وال��ت�����س��وي��ق 
ع��ب��ي��د ال��ط��ن��ي��ج��ي و���س��م��ت ك���ال من 
حمد را�سد حممد الطنيجي و�سالح 
و�سعيد  الطنيجي  القاب�س  حممد 
بالليث الطنيجي  وعلي مطر  عبيد 

الطنيجي

�شرطة دبي تكّرم عددا من املتقاعدين يف »اإ�شعاد املجتمع« 
•• دبي-الفجر:

العامة  االإدارة  م��دي��ر  �سهيل,  علي  خ��ال��د  العميد  ك��رم 
الإ����س���ع���اد امل���ج���ت���م���ع, جم���م���وع���ة م����ن امل���ت���ق���اع���دي���ن من 
الع�سكرين واملدنين, تقديرا لعطائهم املثمر ومتيزهم 
وخدمتهم املخل�سة والطويلة يف القيادة العامة ل�سرطة 

دبي.
واأثنى العميد خالد �سهيل على جهود املكرمن وكفاءتهم 
يف اأداء املهام املوكلة اإليهم اأثناء فرتة عملهم يف االإدارة 
به  يحتذى  مثاال  كانوا  واأنهم  املجتمع,  الإ�سعاد  العامة 
يف االأخالق والتفاين يف العمل, متمنياً من اجلميع اأن 

يحذو حذوهم وي�سروا على خطاهم.
�سكر  ���س��ه��ادة  للمكرمن  �سهيل,  خ��ال��د  العميد  وق���دم 
وع��رف��ان ت��ق��دي��راً مل��ا ق��دم��وه ل�سرطة دب��ي ط���وال فرتة 

عملهم, متمنياً لهم حياة �سعيدة.
من جانبهم, عرب املكرمون عن بالغ �سكرهم وتقديرهم 
للقيادة العامة ل�سرطة دبي على هذا التكرمي, وعلى دور 
امل�ستمر يف تقدير عطاءات واإجن��ازات العاملن  القيادة 
دبي  ل�سرطة  متمنين  ومدنين,  ع�سكرين  من  فيها 
دوام التقدم واالزده��ار, كما �سكروا زمالءهم يف العمل 
فرتة  خ��الل  لهم  ال��ع��ون  وت��ق��دمي  املعاملة  ح�سن  على 

عملهم.

•• دبي-وام:

والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
البحث  "قيا�س  االفرتا�سي  امللتقى 
والتطوير ما الذي ميكن اأن يخربنا 
االأمم  م��ن��ظ��م��ة  م���ع  به" ب��ال��ت��ع��اون 
والثقافة  وال��ع��ل��م  للرتبية  امل��ت��ح��دة 
االحتادية  والهيئة  اليون�سكو"   "
لت�سليط  واالإح�������س���اء  ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
البحث  م����وؤ�����س����رات  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
والتناف�سية  التنمية  يف  والتطوير 
العامل,  دول  الوطنية لدى خمتلف 
ال�سنوي  بامل�سح  ذلك  يرتبط  وكيف 
ملوؤ�سر االإنفاق على البحث والتطوير 
املجالن  ه���ذي���ن  ت��ط��وي��ر  وف���ر����س 
وتعزيز دورهما يف حتقيق االأهداف 

الوطنية واال�سرتاتيجية.
الدكتور  ���س��ع��ادة   .. امل��ل��ت��ق��ى  ح�����س��ر 
الرتبية  وزارة  وك��ي��ل  امل��ع��ال  حممد 

وال��ت��ع��ل��ي��م ل���ل�������س���وؤون االأك���ادمي���ي���ة 
مدير  فار�س  وغيث  العايل  للتعليم 
للعلوم  االإقليمي  اليون�سكو  مكتب 
يف ال��������دول ال���ع���رب���ي���ة وك�������ان ج���ون 
برنامج  م���دي���ر  ي��ان��ك��وف�����س��ك��ي  اإي. 
اإح�������س���اءات ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف 
الواليات املتحدة االأمريكية و�سعادة 
التنفيذي  امل����دي����ر  ح�����س��ن  حم���م���د 
لقطاع االإح�ساء والبيانات الوطنية 
للتناف�سية  االحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
واالإح�ساء وروهان باثراج اأخ�سائي 
العلوم  وح����دة  م�����س��ارك يف  ب��رن��ام��ج 
معهد  يف  واالب��ت��ك��ار  والتكنولوجيا 
اليون�سكو لالإح�ساء UIS يف كندا. 
واأكد �سعادة الدكتور حممد املعال - 
دور  على   - امللتقى  خ��الل  كلمته  يف 
ال��وزارة يف تطوير املجاالت العلمية 
املرتبطة بالبحث والتطوير وتعزيز 
الوطني  امل�������س���ت���وى  ع���ل���ى  امل���ع���رف���ة 

الرت����ب����اط ذل�����ك ب�����س��ك��ل وث���ي���ق مع 
اال�سرتاتيجية  االأه��داف  من  جملة 
وال���وط���ن���ي���ة ل���ل���دول���ة ال���رام���ي���ة اإىل 

التحول لع�سر االقت�ساد املعريف .
ي�سكل  امللتقى  اأن  �سعادته  واأو���س��ح 
جماالت  يف  املعرفة  لتعزيز  فر�سة 
قيا�سهما  وكيفية  والتطوير  البحث 
قيا�س  ع���ل���ى  ال����������وزارة  ت�������س���رف  اإذ 
م�ستوى االإنفاق على اأن�سطة البحث 
ال���دول���ة م���ن خالل  وال��ت��ط��وي��ر يف 
م�سح �سنوي يتم تعميمه على جميع 
القطاعات يف الدولة وذلك لتجميع 
البيانات اخلا�سة بالبحث والتطوير 
مثل عدد املوظفن يف جمال البحث 
البحثي  التمويل  وحجم  والتطوير 
وغ���ره���ا م���ن ال���ب���ي���ان���ات م���ن اأج���ل 
وتكري�س  ت��ط��وي��ر  يف  ق��دم��ا  امل�����س��ي 
حتمية  كو�سيلة  والتطوير  البحث 

لتحقيق اأجندة الدولة ومئويتها.

م����ن ج���ان���ب���ه ق�����دم ����س���ع���ادة حممد 
"قيا�س  ح����ول  ع��م��ل  ح�����س��ن, ورق�����ة 
يف  والتطوير  البحث  على  االإن��ف��اق 
املتحدة"  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
بالبحث  االه���ت���م���ام  اأن  م����وؤك����دا   ..
املحّفزان  العامالن  هما  والتطوير 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����س��ت��ه��دف��ات االأج����ن����دة 
نحو  التحول  اإىل  الرامية  الوطنية 
اقت�ساد املعرفة القائم على االبتكار 
هناك  اأن  اإىل  الف��ت��ا   .. والتناف�سية 
البحث  م�ساريع  بن  وثيقا  ارتباطا 
وال��ت��ط��وي��ر م���ع ق����درة ال�����دول على 
ت��ع��زي��ز اق��ت�����س��اده��ا, واإي���ج���اد حلول 

مبتكرة للتحديات التي تواجهها.
من  العديد  "هناك  �سعادته:  وق��ال 
دولة  يف  والتطوير  البحث  م�ساريع 
االإمارات ومن اأهمها م�سروع م�سبار 
اأكرب  اإىل املريخ, وال��ذي يعد  االأم��ل 
البحث  جم����ال  يف  ع���رب���ي  م�������س���روع 

مليون   200 ب��ت��ك��ل��ف��ة  وال��ت��ط��وي��ر 
دوالر, والذي ي�سهم يف حتقيق املزيد 
البحث  على  االإن��ف��اق  الزخم يف  من 
والتطوير من القطاعن احلكومي 

واخلا�س".
م���ن ج��ه��ت��ه اأو����س���ح ال���دك���ت���ور غيث 
فار�س اأن مفتاح التنمية االقت�سادية 
على  ق��ائ��م  اق��ت�����س��اد  تبني  يف  يكمن 
وا�سحا  التوجه  هذا  ويبدو  املعرفة 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف 
بيانات  ج���م���ع  اأن  اإىل  م�������س���را   ..
البحث والتطوير ال ميكن اأن يكون 
م��ن م�����س��وؤول��ي��ة ج��ه��ة واح����دة واإمنا 
املعنية  اجل���ه���ات  ج��م��ي��ع  م�����س��وؤول��ي��ة 
امل�����س��ل��ح��ة م���ن خمتلف  واأ����س���ح���اب 
قطاعات احلكومة والقطاع اخلا�س 

يف الدولة.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ت��ن��اول ك���ان ج���ون اإي. 
يانكوف�سكي - خالل كلمته بامللتقى 

البحث  عن"قيا�س  احل����دي����ث   -
العلوم  �سيا�سة  الإع����الم  وال��ت��ط��وي��ر 
مقدار  اأن  مبينا   .." والتكنولوجيا 
االأم�������وال ال���ت���ي ي��ت��م اإن��ف��اق��ه��ا على 
اأهمية  يكت�سب  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث 
ال�سيا�سات  �سانعي  ل��دى  م�ساعفة 
اإىل جانب الهدف من هذه االأن�سطة 
, والتفاعالت والتعاون بن املوؤ�س�سات 
والقطاعات من خالل هذه االأن�سطة 

االإنفاق  اإح�ساءات  ا�ستخدام  يتم  اإذ 
لتوجيه  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى 
تطوير احلوافز املالية لتحفيز هذه 
م�ساهمتها  كيفية  وف��ه��م  االأن�سطة 
والرفاهية  االق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و  يف 

املجتمعية.
وحتدث روهان باثراج عن منهجية 
ال���ب���ح���ث وال���ت���ط���وي���ر وت����ط����رق اإىل 
االإجراءات الالزم اتخاذها عن عمل 

والتو�سيات  التحديات  واأه��م  امل�سح 
اهتماما  ه���ن���اك  اأن  م���و����س���ح���ا   ..
ال�سيا�سات  �سانعي  قبل  م��ن  كبرا 
اإنفاقها  يتم  ال��ت��ي  االأم����وال  بحجم 
وال��ت��ط��وي��ر, وخا�سة  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى 
املحلي  الناجت  من  الن�سبية  ح�ستها 
االإج����م����ايل ح��ي��ث ي��ع��ت��رب ه����ذا اأحد 
امل�ستخدمة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل���وؤ����س���رات 

لتقييم التنمية.

الرتبية تنظم ملتقى افرتا�شيا لتعزيز التطوير 
والبحث العلمي يف خمتلف قطاعات العمل

حمدان بن حممد ي�شدر قرارين بتعيني مدير تنفيذي لقطاع خدمات الدعم 
التقني املوؤ�ش�شي يف الطرق واملوا�شالت وا�شتبدال ع�شو يف جمل�س اإدارة )اإرادة(

•• دبي -وام:

اأ�سدر �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم, ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة 
دبي, قرار املجل�س رقم 28 ل�سنة 2020 بتعين خولة حممد بالهول, ع�سوا يف جمل�س اإدارة مركز 
»اإرادة« للعالج والتاأهيل يف دبي, املُ�سّكل مبوجب قرار املجل�س التنفيذي رقم 22 ل�سنة 2019, بداًل من 

علياء حمد املري, وُيعمل بهذا القرار اعتبارا من 30 يونيو 2020, وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.
2020 بتعين حممد يو�سف اأحمد عبداهلل املظرب, مديرا  30 ل�سنة  كما اأ�سدر �سموه القرار رقم 
من  القرار  بهذا  وُيعمل  واملوا�سالت,  الطرق  بهيئة  املوؤ�س�سي  التقني  الدعم  خدمات  لقطاع  تنفيذيا 

دوره, وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية. تاريخ �سُ

•• دبي - الفجر

دبي  االأمل��اين  ال�سعودي  امل�ست�سفى  اأطباء اجلراحة يف  اأنقذ 
حياة مري�س يبلغ من العمر 55 عاما اأ�سيب بالغرغرينا 
امل��رت و و�سع حتت  م��اي��ق��ارب  ا�ستئ�سال  االأم��ع��اء, و مت  يف 
امل�ست�سفى بحالة  م��ن  ب��ع��ده��ا  ل��ي��خ��رج  اأي����ام  ع���دة  امل��راق��ب��ة 

جيدة.
و يف التفا�سيل, كان املري�س قد ذهب اإىل اأحد امل�ست�سفيات 
ملعاناته من اأالم �سديدة يف البطن, و مت ت�سخي�سه بان�سداد 
نتيجة  االأمعاء  واإقفار  احل��اد  العلوي  امل�ساريقي  ال�سريان 
اأخ�سائي  ال����دم, و ق��د ق���ام  ان��خ��ف��ا���س ت��دف��ق  االن�����س��داد و 
االأ�سعة و اأخ�سائي القلب يف باإجراء الق�سطرة من �سريانه 
لكن  و  ال��دع��ام��ة,  وو���س��ع  ان�سداد  اإزال���ة  ملحاولة  الع�سدي 
ب��ع��د ي��وم��ن م��ن العملية ا���س��ت��م��رت م��ع��ان��اة امل��ري�����س من 
االآالم �سديدة, لتبن �سوراالأ�سعة املقطعية جتلط حاد يف 

الدعامة مع عالمات احت�ساء االأمعاء. 
االأملاين  ال�سعودي  اإىل  املري�س  حتويل  مبا�سرة  مت  عندها 
اإىل ق�سم االإ�سعاف, و هو يعاين من ارتفاع �سديد يف  دبي 
كريات الدم البي�ساء مع تنف�س احت�ساري و هو ما يعترب 

عالمة خطرة للغاية تتطلب عناية طبية فورية.
اإدخ�����ال امل��ري�����س م��ب��ا���س��رة اإىل ق�����س��م ال��ع��م��ل��ي��ات حيث  مت 
الدموية,  االأوع��ي��ة  جراحة  ا�ست�ساري  راأف��ت  د.حممد  ق��ام 
با�ستئ�سال اخلرثة من داخل االأوعية الدموية و الدعامة 
التي  ال�سريان  الكامنة يف  االآف��ة  اإ�سالح  املخرثة و من ثم 
ميكن اأن تكون قد اأهملت يف الق�سطرة ال�سابقة اأو جنمت 
عنها نتيجة خطاأ. و من ثم قام د. عالءالعجيل ا�ست�ساري 
امل�ستقيم, مبعمل  ال��ق��ول��ون و  ال��ع��ام��ةو ج��راح��ة  اجل��راح��ة 
جراحي ا�ستك�سايف بن وجود غرغرينا يف االأمعاء الدقيقة 

قام على اإثرها با�ستئ�سال حوايل املرت من االأمعاء. مت و�سع 
املري�س حتت العناية املركزة مدة يومن و بعدها مت اإجراء 
االأمعاء  م��ن  �سم   ٤٥ ا�ستئ�سال  خاللها  مت  اأخ���رى  عملية 
االأمعاء.  من  التالف  اجل��زء  كافة  ا�ستئ�سال  من  التاأكد  و 
اأي��ام و ثم نقل اإىل جناح  و�سع املري�س حتت املراقبة عدة 
املر�سى ليخرج من امل�ست�سفى بعدها و هو ب�سحةجيدة. د. 
رمي عثمان املدير التنفيذي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
دبي, اأ�سادت بالتعامل ال�سريع مع احلالة من قبل الفريق 
كفريق  العمل  و  املختلفة  االأق�سام  بن  التعاون  و  الطبي 
واحد متعدد االخت�سا�سات الإنقاذ حياة املري�س بال�سرعة 
كافة  و�سع  على  امل�ست�سفى  حر�س  اإىل  م�سرة  الق�سوى, 
موؤكدة  و  �سالمته,  �سمان  و  املري�س  خلدمة  االإمكانيات 
ال�ستقبال  املتميز  اجلراحة  ملركز  الكامل  اال�ستعداد  على 

احلاالت احلرجة التي حتتاج تدخاًل جراحة. 
يف  اال�سطناعي  الذكاء  ا�ستخدامات   ان  على   , اك��دت  كما 
املجاالت الطبية من �ساأنه ان يحقق نتائج مبهرة , وتطبيقه 
يف م�ست�سفيات ال�سعودي االملاين االمارات �سي�سهم بال �سك 
اأو  مبكراً  االأم��را���س  واكت�ساف  الطبي  القطاع  تطوير  يف 
توقعها قبل حدوثها , ف�ساًل عن ا�ست�سراف طرق العالج 
وت�سريع  للمر�سى  االأف�����س��ل  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  وت��وف��ر 
اىل  الف��ت��ه   , متناهية  ب��دق��ة  الطبية  الفحو�س  اإج����راءات 
لكنه  اأب���داً,  االأط��ب��اء  ي�ستبدل  ل��ن  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  اإن 
م�ستقبل  اأن  اإىل  م�سرة   للطبيب,  رفيق  مبثابة  �سيكون 
اأكمل  على  بها  واالإمل���ام  تقنياته  مبعرفة  مرهون  االأط��ب��اء 
االملاين  ال�سعودي  جمموعة  حر�س  على  وم��وؤك��ده   , وج��ه 
يف  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  تطبيقات  اإدخ���ال  على  ب��االم��ارات 
املجال الطبي , ما يج�سد توجهات القيادة بتبني التقنيات 

الذكية امل�ستقبلية

جناح عملية ا�شتئ�شال غرغرينا من اأمعاء مري�س يف ال�شعودي الأملاين دبي

بلدية منطقة الظفرة توا�شل حمالت التوعية بالإجراءات الحرتازية

جمل�س �شاحية الب�شتان يف الذيد يوجه ال�شكر حلاكم ال�شارقة على توجيهاته يف خدمة املجتمع وي�شكل جلانه الدائمه  

»بيت اخلري« حتتفل مبرور 4 
�شنوات على انطالق اإذاعتها

 
•• دبي –الفجر:

احتفلت »بيت اخلر« مبنا�سبة مرور اأربع �سنوات على تاأ�سي�س اإذاعتها 
�سبتمرب  يف  انطلقت  التي  اخل��ر«,  »�سوت  االأ�سبوعية  االإلكرتونية 
2016, لت�سليط ال�سوء على اأهم اأخبار اجلمعية واإجنازاتها, تعزيزاً 
اأن تكون  لروؤيتها يف  العطاء اخلري, وجت�سيداً  املرموقة يف  ملكانتها 

دائماً االأوىل والرائدة يف جمال تقدمي اخلدمات االإن�سانية املتميزة.
توّجه عابدين طاهر  »�سوت اخل��ر«,  200 من  ومع حلول احللقة 
العو�سي, مدير عام اجلمعية, بالتهنئة لفريق العمل يف االإذاعة, واإىل 
ب�  االحتفال  اأن  موؤكداً  االإعالمي,  م�سوارها  واكبوا  الذين  امل�ستمعن 
واكبت  والتي  حققتها,  التي  للنجاحات  تتويجاً  ياأتي  اخلر«  »�سوت 
امللتزم  ونهجها  ب�سفافيتها,  اجل��م��ه��ور  والم�����س��ت  اجلمعية,  اأن�سطة 
ب��ق�����س��اي��ا ال��ع��م��ل اخل����ري واالإن�������س���اين, ل��ت��ك��ون خ��ر ���س��وت ل��� »بيت 

اخلر«.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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فقدت �سهادات ا�سهم �سادرة عن م�سرف ابوظبي اال�سالمي با�سم كل من 
خليفه �سيف خليفه الطنيجي - رقم ال�سهاده : 1036994 عدداال�سهم : 163 
و عائ�سه خليفه �سيف الطنيجي رقم ال�سهادة :1037001 عدد اال�سهم : 163 
و �سيخه خليفه �سيف الطنيجي رقم  ال�سهادة :1037005 عدد اال�سهم : 163
و �سيف خليفه �سيف الطنيجي رقم  ال�سهادة :1036997 عدد اال�سهم : 163
و عفراء خليفه �سيف الطنيجي رقم ال�سهادة :1037006 عدد اال�سهم : 164

و فاطمة خليفه �سيف الطنيجي رقم  ال�سهادة :1037002 عدد اال�سهم : 163 
و حممد خليفه �سيف الطنيجي رقم ال�سهادة :1036998 عدد اال�سهم : 163
و مرمي خليفه �سيف الطنيجي رقم ال�سهادة :1036999 عدد اال�سهم : 163
و حامد خليفه �سيف الطنيجي رقم ال�سهادة :1037000 عدد اال�سهم : 163
و مطر خليفه �سيف الطنيجي رقم ال�سهادة :1037003 عدد اال�سهم : 163

و كليثم خليفه �سيف الطنيجي رقم  ال�سهادة :1037004 عدد اال�سهم : 163 
و موزه خليفه �سيف الطنيجي رقم ال�سهادة :1036996 عدد اال�سهم : 163

و �سالمه را�سد �سيف رقم ال�سهاده 1036995 عدد اال�سهم 163 
يرجى ممن يعرث عليها ارجاعها للم�سرف املذكور 

او االت�سال على الرقم 0554045044 .

فقدان �شهادات ا�شهم
العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4 

�نذ�ر عديل
مقدم من:�ملنذرة �مرببت ممربين �ند�صرتيز �ش.ذ.م.م - رخ�صة جتارية رقم:301078

وميثلها:حممدمري �ل�صيد - ب�صفته وكيال عن مديرها �ل�صيد/�قبال يو�صف حبيب �ليو�صف
�لعنو�ن:�مارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - �لقوز رقم 1 - بناية �ليو�صف �ش.ذ.م.م �ليو�صف - بجو�ر حمطة مرتو 

hsalih@alyousuf.com:نور بنك - هاتف:0556744465 - �لربيد �اللكرتوين
رقم مكاين:2159583540

�صد �ملنذر �ليهما:1- �صليمان بن �صامل عبد �هلل �لكيومي - عماين �جلن�صية
2- �لزعيم ملقاوالت �لبناء �ش.ذ.م.م وميثلها �ملالك و�ملدير �ل�صيد/�صليمان بن �صامل عبد �هلل �لكيومي

�لعنو�ن:�مارة ر��ش �خليمة - منطقة �لق�صيد�ت - �ل�صارع �لعام - مكتب ملك �ل�صرقية للتجارة �لعامة �ش.ب:30232 
- هاتف متحرك:0506278210

�نذ�ر عديل وتكليف بالوفاء للمنذر �ليها
�ملو�صوع:�نذ�ر عديل وتكليف بالوفاء للمنذر �ليه ب�صرورة �صد�د مبلغا وقدره )113.055( مائة وثالثة ع�صر �لف 

وخم�صة وخم�صون درهم �مار�تي و�لر�صوم و�مل�صاريف مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�صتحقاق
�ىل �ملنتذر �ليهم/�صليمان بن �صامل عبد�هلل �لكيومي �ملنذر �ليه �الول - ومبوجب �ل�صيك �ل�صادر من �ملنذر �ليه �الول 
وقدره  مببلغ  �ملنذرة  ل�صالح  و�ملحرر  �لثانية  �ليها  �ملنذر  ���ش.ذ.م.م  �لبناء  ملقاوالت  للزعيم  و�ملدير  �ملالك  وب�صفته 

)113.055( مائة وثالثة ع�صر �لف وخم�صة وخم�صون درهم و�ملح�صوب على بنك دبي �ال�صالمي كاالتي:
رقم �ل�صيك:100072 - تاريخ �ل�صيك:2015/7/20 - قيمة �ل�صيك:113.055 

 �لبنك �مل�صحوب عليه:دبي �ال�صالمي
وحيث �نه قد قامت �ملنذرة بتقدمي تلك �ل�صيك للبنك �ملح�صوب عليه مبعياد ��صتحقاته �ال �نها قد فوجئت برجوع هذ� 
�ل�صيك وعدم �صرفه لعدم وجود ر�صيد كاف وقابل لل�صحب - وحيث �نه قد قامت �ملنذرة مبطالبة �ملنذر �ليه ب�صد�د 
ذلك �ل�صيك مر�ر� وتكر�ر� �ليها �ال �نكم �متنعتم عن �ل�صد�د دون وجه حق �و م�صوغ قانوين �المر �لذي يكون معه �ملنذر 
�ليه قد �رتكب جرمية �عطاء �صيك بدون ر�صيد وب�صوء نية �ملعاقب عليها قانونا - مما ��صطر �ملنذرة لقيد وت�صجيل 
رقم  جز�ئية  بق�صية  وقيدت  �خليمة  ر��ش  بامارة  �لعامة  �لنيابة  ملقر  �حيلت  �ثرها  على  و�لتي  �صدكم  جنائي  بالغ 
ملدة عام عما  �الول باحلب�ش  �ليه  �ملنذر  ب�صاأنه   2016/8/2 تاريخ  و�لتي حكمت يف  ر��ش �خليمة  2016/89 جنح 
�ملنذرة  تد�ين  �ل�صيك  هذ�  ومبوجب  كذلك  �المر  كان  وملا  �نه  وحيث  مب�صوؤولية  �صيكات  �عطاء  تهمة  عن  �ليه  ن�صب 

�ملنذر �ليه باجمايل للمبلغ عاليه و�لذي �متنع �ملنذر �ليه عن �صد�د �ملبلغ للمنذرة دون وجه حق �و م�صوغ قانوين

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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�إع����������الن
لزجاج  ال�س�����ادة/الكروان  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:1373107 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فاطمه را�سد هالل حممد القبي�سي  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبداهلل ح�سن جا�سم احلمادي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة �سما بر�سلونه 

لبيع قطع غيار ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1002519 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة من�سور حممد بالويع عف�سان اخلييلي  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمد جمعه مراد عبداهلل البلو�سي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافتريا �سيلي �ستار

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1558558 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد خلفان را�سد غليظه القمزي  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عقيل مو�سى ا�سماعيل العبيديل
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
لتجارة  كر  ال�س�����ادة/كويك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االطارات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2905082 

تعديل ن�سب ال�سركاء
امن اال�سالم حممد هارون را�سد من ٤٤% اىل ٤9%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سراج الكرمي حممد عبدال�ستار

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4 

�إع����������الن
لغ�سيل  ال�س�����ادة/الت�سامح  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:2918330 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة زيد مبارك �سامل علي املنهايل  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك خمي�س عبداهلل العباب املن�سوري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/يولو لتنظيم احلفالت 

CN قد تقدموا الينا بطلب واملنا�سبات  رخ�سة رقم:2171079 
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة �سيدحامد �سيدح�سن ال�سيداحمد ال�سيدحممد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد يو�سف حممد ديب كياىل  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيف حميد خمي�س حممد الكعبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4 

�إع����������الن
الوا�سحة  ال�س�����ادة/الروؤية  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للب�سريات ذ.م.م رخ�سة رقم:1414068 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عمار عبيد احمد �سيف الكعبي  ٥1%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة و�سام حممود ابراهيم �سحاده ٤9%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فالح �سعد �سالح �سعد الهاجري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم حممود ابراهيم �سحاده

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4 

�إع����������الن
لال�ستثمارات  ال�س�����ادة/افكار  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التجارية والعقارية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1138906 

تعديل ن�سب ال�سركاء /الع�سرية لال�ستثمار والتجارة العامة
MODERN INVESTMENT & GENERAL TRADING من ٥0% اىل ٤0%

القاب�سة  اند�سرتيال  �سي  ات�س  اي  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
ICH INDUSTRIAL HOLDING LLC ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيمرا لال�ستثمارات املالية ذ.م.م
CHIMERA FINANCIAL INVESTMENTS LLC

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

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

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/البناء الالمع لتغطية 

CN قد تقدموا الينا بطلب االأر�سيات   رخ�سة رقم:1979944 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد جمعه حممد �سهيل الكعبي  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل را�سد املر را�سد النيادي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اإثمار للتجارة العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3015635 
تعديل راأ�س املال/من 1٥0000 اىل ٥0000

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ اإثمار للتجارة العامة

ETHMAR GENERAL TRADING

اىل/ اإثمار للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ETHMAR GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سيف الالمع ملواد البناء 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1294064 
تعديل راأ�س املال/من null اىل ٥0000

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ ال�سيف الالمع ملواد البناء

AL SAIF AL LAMAA BUILDING MATERIALS

اىل/ ال�سيف الالمع ملواد البناء - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
AL SAIF AL LAMAA BUILDING MATERIALS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املتقدمة 

لل�سفر وال�سياحة - فرع 3
رخ�سة رقم:CN 2242208  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافتريا 

ق�سر البارون
رخ�سة رقم:CN 2139658  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تيكنيكال نانو للمقاوالت امليكانيكيه والكهربائيه 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:1198433 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/زكيه احمد حممد من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ زكيه احمد حممد من ٥1% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ب�سام عبدالرحيم �سامل التعبان

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ تيكنيكال نانو للمقاوالت امليكانيكيه والكهربائيه ذ.م.م
 TECHNICAL NANO ELECTROMECHANICAL LLC

اىل/ تيكنيكال نانو للمقاوالت امليكانيكيه والكهربائيه  - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
TECHNICAL NANO ELECTROMECHANICAL - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز اال�سطورة الطبي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2530667 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يو�سف احمد علي حممد ال�سام�سي ٥1%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سامل حمد �سعيد املعمري ٤9%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ال�سيخ هزاع خليفه �سلطان �سخبوط ال نهيان

تعديل راأ�س املال/من null اىل ٥0000
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ مركز اال�سطورة الطبي
 ALOSTORA MEDICAL CENTER

اىل/ مركز مون اليت الطبي ذ.م.م
MOON LIGHT MEDICAL CENTER LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/هيلي للعقارات

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1004597 

تعديل ا�سم جتاري من/ هيلي للعقارات

HILI REAL ESTATE

اىل/ هيلي لالأ�ستثمار والتطوير العقاري

HILI INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/تيار  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املحيط للمقاوالت وال�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 2315600  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون روزا للحناء وجتميل ال�سيدات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1058870 

تعديل ا�سم جتاري من/ �سالون روزا للحناء وجتميل ال�سيدات

 ROZA HENNA & LADIES BEAUTY SALON

اىل/ �سالون لودلو بلونت لل�سيدات

LUDLOW BLUNT LADIES SALON

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع م�ستح�سرات التجميل - بالتجزئة )٤772008(

تعديل ن�ساط/حذف نق�س احلناء )9602202(

تعديل ن�ساط/حذف حمام �سرقي للن�ساء )9609002(

تعديل ن�ساط/حذف ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلالقة للن�ساء فئة ثالثة )9602201.3(

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

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �ستيبنج ا�ستونز للخدمات العلمات التجارية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 1٤9038
با�س��م: ال�سيد هارون الر�سيد

وعنوانه:   �س.ب617   0٤ هاتف: 22٥1188 0٤ فاك�س: 22633٤7 
االمارات العربيه املتحده

وامل�سجلة حتت رقم : )128180(  بتاريخ: 2011/01/11
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف :    2020/11/03 وحتى تاريخ : 2030/11/03 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة   4  �صبتمرب  2020 العدد 13028 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �ستيبنج ا�ستونز للخدمات العلمات التجارية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 39٤88
با�س��م: هارون ر�سيد حمت�سم

 وعنوانه: �س. ب 617 دبي  االمارات العربية املتحدة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ع���ززت دول���ة االإم�����ارات م��رك��زه��ا على 
 ,2020 لعام  العاملي  االبتكار  موؤ�سر 
االأول  امل����رك����ز  ع���ل���ى  ح���اف���ظ���ت  ح���ي���ث 
للعام  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  م�ستوى  ع��ل��ى 
تقدمت  فيما  التوايل,  على  ال�خام�س 
مرتبتن على الت�سنيف العام للموؤ�سر 

لهذه ال�سنة لتحتل املركز 34 عامليا.
الرئي�سين  ب��امل��ك��ون��ن  يتعلق  وف��ي��م��ا 
وهما   ,2020 العاملي  االبتكار  ملوؤ�سر 
م��دخ��الت وخم��رج��ات االب��ت��ك��ار, حلت 
دولة االإمارات يف املرتبة 22 عامليا يف 
مبقدار  متقدمة  االب��ت��ك��ار,  م��دخ��الت 
املكون  ه��ذا  يف  ترتيبها  ع��ن  مرتبتن 
الدولة  ت��ف��وق��ت  وق���د   ,2019 ل��ع��ام 
يف ه���ذا امل��ك��ون ع��ل��ى ع���دد م��ن الدول 
االبتكار,  جم�����االت  يف  ال����ري����ادة  ذات 
وال�سن  ولوك�سمبورغ  اآي�سلندا  مثل 
الدولة  جاءت  فيما  ورو�سيا,  واإ�سبانيا 
خمرجات  يف  ع��امل��ي��ا   55 امل��رت��ب��ة  يف 
مراتب   3 مبقدار  متقدمة  االبتكار, 

عن ترتيبها للعام املا�سي.
ويعك�س التقدم الذي حققته الدولة يف 
مهما  حت�سنا  للموؤ�سر  العامة  النتائج 
واأداء اإيجابيا يف جمموعة من املحاور 
من  امل��وؤ���س��ر,  هيكلية  تت�سمنها  ال��ت��ي 
اأبرزها »راأ�س املال الب�سري والبحوث« 
االأعمال  و«ت��ط��ور  التحتية«  و«البنية 
االإبداعية«,  و«امل��خ��رج��ات  ال��ت��ج��اري��ة« 
من  م���ه���م���ة  جم���م���وع���ة  ج����ان����ب  اإىل 
هذه  ع��ن  املنبثقة  الفرعية  امل��وؤ���س��رات 
امل���ح���اور, م��ث��ل »االإن���ف���اق ع��ل��ى البحث 
»امل�ساركة  وم����وؤ�����س����رات  وال���ت���ط���وي���ر« 
و«العمل  وا�ستخدامها«  االإلكرتونية 
االخرتاع«  ب��راءات  و«عائالت  املعريف« 
العالية«  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و«واردات 
و«الن�سبة املئوية للمواهب البحثية يف 
ال�سلع  و«�سادرات  االأعمال«  موؤ�س�سات 

االإبداعية«.
كما حققت دولة االإمارات مركزا جيدا 
»قيمة  اجل��دي��د  الفرعي  امل��وؤ���س��ر  على 
ال��ع��امل��ي��ة« املندرج  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة 
االإبداعية,  امل��خ��رج��ات  حم���ور  حت���ت 

حيث جاءت يف املرتبة 16.
وي�سنف موؤ�سر االبتكار العاملي الدول 
االبتكارية,  قدرتها  على  بناء  �سنويا 
العام  ل��ه��ذا  بن�سخته  امل��وؤ���س��ر  ويقي�س 
متثل  دول��ة  ل�131  االب��ت��ك��اري  االأداء 
االإجمايل  املحلي  الناجت   99% نحو 

العاملي.
اجلاري  للعام  امل��وؤ���س��ر  تقرير  وح��م��ل 
االب��ت��ك��ار؟«, والذي  »م��ن مي��ول  �سعار 
�سوء  يف  خ���ا����س���ة  اأه���م���ي���ة  ي��ك��ت�����س��ب 
فر�سها  التي  االقت�سادية  التحديات 
انت�سار جائحة كوفيد19- واأثرها يف 
للمخرتعن  التمويل  م��وارد  تقلي�س 

ورواد االأعمال على نطاق دويل.
لدعم  التعاون  اأهمية  التقرير  واأك���د 
االبتكارات االجتماعية والتكنولوجية 
ال���ت���ي ت�����زداد احل���اج���ة اإل��ي��ه��ا يف مثل 
ه������ذه ال�����ظ�����روف ن����ظ����را ل�����دوره�����ا يف 
منوذج  اإىل  واالنتقال  التنمية  جهود 

اقت�سادي اأكرث مرونة.
ومت اح��ت�����س��اب امل���وؤ����س���ر ب���ن���اء ع��ل��ى 7 
فرعيا  موؤ�سرا  و80  رئي�سية  حم��اور 
ت����ت����وزع ع���ل���ى م����دخ����الت وخم���رج���ات 
حول  روؤى  لتقدمي  وتهدف  االبتكار, 
جم�����االت االب���ت���ك���ار امل��خ��ت��ل��ف��ة, حيث 
وراأ�س  املوؤ�س�سات,   « امل��ح��اور..  ت�سمل 
والبنية  وال���ب���ح���وث  ال��ب�����س��ري  امل�����ال 
ال��ت��ح��ت��ي��ة, وت��ط��ور االأ����س���واق, وتطور 
االأع������م������ال ال����ت����ج����اري����ة, وخم����رج����ات 

واملخرجات  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا,  امل��ع��رف��ة 
االإبداعية«.

االبتكار  م���وؤ����س���ر  ا����س���ت���خ���دام  وي���ت���م 
والقطاع  احلكومات  قبل  من  العاملي 
االبتكار  منظومة  لتطوير  اخل��ا���س 
وخمرجات  م��دخ��الت  وتقييم  لديها 

االبتكار.
وي��ع��د م��وؤ���س��ر االب��ت��ك��ار ال��ع��امل��ي اأحد 
ال��وط��ن��ي��ة لروؤية  م��وؤ���س��رات االأج���ن���دة 
حم���ور  ����س���م���ن   2021 االإم�������������ارات 
وت�سرف  تناف�سي«,  م��ع��ريف  »اق��ت�����س��اد 
مع  بالتعاون  االق��ت�����س��اد,  وزارة  عليه 
عدد من اجلهات املعنية, ومن اأبرزها 
والهيئة  وال��ت��ع��ل��ي��م,  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
واالإح�ساء,  ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة  االحت����ادي����ة 
امل����وارد  ووزارة  امل����رك����زي,  وامل�������س���رف 
املالية,  ووزارة  وال��ت��وط��ن,  الب�سرية 
وهيئة االأوراق املالية وال�سلع, والهيئة 

العامة لتنظيم قطاع االت�ساالت.

ت�صهم   33 �ل�  �ملبادر�ت  حزمة   -
�أكرث  �قت�صادي  من��وذج  بناء  يف 

مرونة و�بتكار�..
وق��������ال م����ع����ايل ع�����ب�����داهلل ب�����ن ط����وق 
التطور  اإن   , االق��ت�����س��اد  وزي����ر  امل����ري 
على  االإم�����ارات  دول���ة  اأداء  يف  امل�ستمر 
م��وؤ���س��ر االب��ت��ك��ار ال��ع��امل��ي ه���و نتيجة 
الدولة  تبنتها  امل����دى  ب��ع��ي��دة  ل���روؤي���ة 
الر�سيدة,  ال���ق���ي���ادة  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
اأث����م����رت ع���ن ت�����س��اف��ر اجل���ه���ود على 
والتعاون  واملحلي  االحت��ادي  امل�ستوى 
ب����ن ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي واخل���ا����س 
االإبداع  ثقافة  لرت�سيخ  واالأك��ادمي��ي, 
وحمرك  كاأ�سا�س  الدولة  يف  واالبتكار 
االبتكار  بثقافة  يوؤمن  جمتمع  لبناء 
اقت�ساد  وت��ط��وي��ر  االأع����م����ال  وري������ادة 
على  قائم  وم�ستدام  وتناف�سي  متنوع 
املعرفة واالبتكار.. م�سرا معاليه اإىل 
اأن »هذه النتيجة اليوم متنحنا مزيدا 
االبتكاري  اأدائ���ن���ا  لتعزيز  ال��ث��ق��ة  م��ن 
 2021 ل����روؤي����ة االإم���������ارات  حت��ق��ي��ق��ا 
التي  امل�ستقبلية  التنمية  وم�ستهدفات 
باأن   2071 االإم���ارات  مئوية  اأكدتها 
االإم���ارات مركزا لالبتكار  تكون دول��ة 

يف املنطقة والعامل«.
اليوم  ل��دي��ن��ا   « م���ع���ال���ي���ه..  واأ�����س����اف 
عرب  لالبتكار  حا�سنة  متطورة  بيئة 
رائدة, وجهودنا  وموؤ�س�سات  ت�سريعات 
م�����س��ت��م��رة على  االب���ت���ك���ار  ت���ع���زي���ز  يف 
امل���دى ال��ط��وي��ل, وال��ي��وم ت���زداد اأهمية 
التي  املتغرات  �سوء  يف  اجلهود  ه��ذه 
كوفيد  جائحة  انت�سار  اآث���ار  فر�ستها 
حيث  ال����ع����امل,  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى   19
�سيوؤدي االبتكار دورا اأ�سا�سيا يف ت�سريع 
ع��ل��ى خمتلف  وال��ت��غ��ل��ب  ال��ن��م��و  عجلة 
وزارة  وتعمل  االقت�سادية.  التحديات 
االقت�ساد اليوم بالتعاون مع �سركائها 
على تنفيذ حزمة مرنة وخطة عامة 
القطاعات  ل���دع���م  م���ب���ادرة   33 م���ن 
ال  متكاملة  خطة  وه��ي  االقت�سادية, 

االأن�سطة  دع��م  على  اأهدافها  تقت�سر 
ب��ل �سنعمل  االق��ت�����س��ادي��ة واالأع���م���ال, 
من خاللها على بناء منوذج اقت�سادي 
م�سار  واإط���الق  وابتكارا  مرونة  اأك��رث 
لالقت�ساد  االأم�������د  ط���وي���ل  اإمن����ائ����ي 
اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����ار  ال���وط���ن���ي«. 
اأه����داف ه��ذه احل��زم��ة امل��رن��ة تن�سجم 
لهذا  االبتكار  موؤ�سر  تقرير  �سعار  مع 
العام »من �سيمول االبتكار؟« وال �سيما 
لتعزيز  امل�سممة  امل��ب��ادرات  من خ��الل 
للم�ساريع  ال��ت��م��وي��ل  اآل���ي���ات  م���رون���ة 
التحول  ودع��م  واملتو�سطة  ال�سغرة 
العاملة  ال�سركات  وت�سجيع  الرقمي 
وقطاعات  املتقدمة  التكنولوجيا  يف 
االق���ت�������س���اد اجل����دي����د, االأم�������ر ال����ذي 
�سي�سب يف االرتقاء مبنظومة االبتكار 

يف الدولة اإىل م�ستويات اأعلى.

- دور حموري لل�صركات �ل�صغرية 
بيئة  ت��ط��وي��ر  يف  و�مل��ت��و���ص��ط��ة 

�البتكار..
من جانبه, قال معايل الدكتور اأحمد 
الفال�سي  بالهول  حميد  اهلل  عبد  بن 
وامل�ساريع  االأعمال  لريادة  دول��ة  وزي��ر 
ال�سغرة واملتو�سطة , والوزير املكلف 
مبلف ال�سياحة.. » هناك دور حموري 
واملتو�سطة  ال�سغرة  ال�سركات  تلعبه 
متثل  حيث  االب��ت��ك��ار,  بيئة  تطوير  يف 
االقت�سادي  للنمو  ال��ف��ع��ل��ي  امل��ح��رك 
امل�����س��ت��دام ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل��ع��رف��ة. وقد 
لتعزيز  احلكومية  اجل��ه��ود  اع��ت��م��دت 
املا�سية  الفرتة  خالل  االبتكار  ثقافة 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  اإدارة  حت�����س��ن  ع��ل��ى 
املبتكرة  امل�ساريع  اال�ستثمار يف  وزي��ادة 
ودع���م���ه���ا, م���ن ب���ن م����ب����ادرات اأخ����رى 
نلم�سها  اإي��ج��اب��ي��ة  نتائج  ع��ن  اأ���س��ف��رت 
عمليا اليوم من خالل نتيجة الدولة 
و�ستعمل  ال���ع���ام.  ل��ه��ذا  امل��وؤ���س��ر  ع��ل��ى 
خالل  و���س��رك��اوؤه��ا  االق��ت�����س��اد  وزارة 
مرحلة  اإط����الق  ع��ل��ى  املقبلة  ال��ف��رتة 
امل�ساريع  ق�������درات  ل�����زي�����ادة  ج����دي����دة 
ريادة  ومت��ك��ن  واملتو�سطة  ال�سغرة 
ال�سركات  وت�سجيع  الوطنية  االأعمال 
العاملة  التجارية  واالأن�سطة  النا�سئة 
باالبتكار  امل��رت��ب��ط��ة  ال���ق���ط���اع���ات  يف 
خططنا  تت�سمن  كما  والتكنولوجيا. 
حتفيز تطبيقات االبتكار يف قطاعات 
حيوية مثل ال�سياحة لزيادة تناف�سيتها 
وتطوير خدماتها وتعزيز م�ساهمتها 
�ست�ساهم  االإجمايل.  املحلي  الناجت  يف 
اأ�س�س  ج��م��ي��ع ه���ذه اجل��ه��ود يف و���س��ع 

قوية القت�ساد امل�ستقبل«.

�لتجارة �خلارجية و�ال�صتثمار   -
حمور�ن رئي�صيان لتعزيز �البتكار 

�لعاملي..
الدكتور  م���ع���ايل  ق����ال   , ج��ان��ب��ه  م���ن 
ث������اين ب�����ن اأح�����م�����د ال������زي������ودي وزي�����ر 
والوزير   , اخل��ارج��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  دول���ة 
وا�ستقطاب  ا���س��ت��ب��ق��اء  مب��ل��ف  امل��ك��ل��ف 

اخلارجية  التجارة  متثل   « امل��واه��ب.. 
واال���س��ت��ث��م��ار ع��ام��ل��ن حم���وري���ن يف 
تعزيز االبتكار العاملي, حيث اإن جتارة 
العالية  واملنتجات  االإب��داع��ي��ة  ال�سلع 
امل�ساريع  يف  اال�ستثمار  ومن��و  التقنية 
العابر  والتنفيذ  امل�سافة  القيمة  ذات 
والتطوير,  البحث  مل�ساريع  للحدود 
القاعدة  تطوير  يف  جميعها  ت�ساهم 
توليد  با�ستمرار  لالقت�ساد  املعرفية 
وزارة  وتعمل  ومبتكرة.  جديدة  اأفكار 
حت�سن  على  �سركائها  م��ع  االقت�ساد 
م�ستوى  على  الثالثة  العنا�سر  ه��ذه 
جهودنا  و�سنوا�سل  االإم�����ارات.  دول���ة 
خ����الل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة, وخ��ا���س��ة يف 
اإط�����ار احل���زم���ة امل���رن���ة وامل����ب����ادرات ال� 
بالقائمة  العمل  ت�سريع  على   ,33
االإيجابية لقانون اال�ستثمار االأجنبي 
اال�ستثمارات  ج���ذب  ل���زي���ادة  امل��ب��ا���س��ر 
ت�سجيع  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز  ال���ن���وع���ي���ة, 
الرقمي  القطاع  يف  االأع��م��ال  اأن�سطة 
الرابعة,  ال�سناعية  الثورة  وتطبيقات 
اإىل جانب ت�سهيل وزيادة التجارة عرب 

من�سات مبتكرة«.
اأخرى  ناحية  م��ن   « معاليه  واأ���س��اف 
تنمية  ع���ل���ى  م���ت���وا����س���ل  ال���ع���م���ل  اأن 
وتطوير راأ�س املال الب�سري واحت�سان 
التميز  واأ�سحاب  املواهب  وا�ستقطاب 
واالإب��داع يف خمتلف املجاالت العلمية 
واالأدبية واالإن�سانية, باعتبارهم ثروة 
امل�ستقبلية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  ل���دف���ع 
اإىل  وم�����س��را  االب��ت��ك��ار,  على  القائمة 
اأه��م��ي��ة ن��ظ��ام »االإق���ام���ة ال��ذه��ب��ي��ة« يف 

الدولة لتحقيق هذا امل�ستهدف«.

فئة  ل���دى  �الب��ت��ك��ار  تنمية   -
�ل�صباب �ملو�طن..

قال  ال���وزارة,  ل�سركاء  ت�سريحات  ويف 
احلمادي  اإب��راه��ي��م  ب��ن  ح�سن  معايل 
» نفذت  ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م..  وزي����ر 
من  العديد  والتعليم  الرتبية  وزارة 
املبادرات واالإ�سالحات لتح�سن مناخ 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف دول���ة 
املا�سية.  ال�����س��ن��وات  خ���الل  االإم������ارات 
كبرة  حت�سينات  اإىل  ذل��ك  اأدى  وق��د 
امل��ه��م��ة مثل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���وؤ����س���رات  يف 
واخلريجن  امل��ت��وق��ع,  ال��درا���س��ة  عمر 
على  واالإن��ف��اق  والهند�سة,  العلوم  يف 
املواهب  وانت�سار  والتطوير,  البحث 
وكلها  االأعمال,  موؤ�س�سات  البحثية يف 
زادت ب�سكل كبر خالل فرتة ق�سرة, 
ت�سب  امل��وؤ���س��رات  ه��ذه  اأن  �سك يف  وال 
ع��ل��ى موؤ�سر  ال���دول���ة  ن��ت��ي��ج��ة  يف رف���ع 

االبتكار العاملي«.
تعمل  ال�������وزارة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو�����س����ح 
الراهنة, يف  الفرتة  ب�سورة مكثفة يف 
انت�سار  فر�سها  التي  ال��ظ��روف  �سوء 
تعزيز  على  امل�ستجد,  كورونا  فرو�س 
االبتكار لدى فئة ال�سباب االإماراتين 
ما  متاما  خمتلف  مل�ستقبل  واإعدادهم 
بعد كوفيد19-, من خالل اال�ستفادة 

والتعاون  اجل����دي����دة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م���ن 
البحثية  وامل��وؤ���س�����س��ات  م��ع اجل��ام��ع��ات 
ال���دول���ي���ة ل��ت��م��ك��ن ري�������ادة االأع����م����ال 
امل�ستقبل,  م��ه��ارات  وتنمية  الوطنية 
وم�سيفا اأن »تنمية راأ�س املال الب�سري 
االإمارات  دول��ة  ت�سبح  اأن  يف  �ست�ساعد 
واملعرفة, مما يجعلها  للتعليم  مركزا 
املتغرات  م��واج��ه��ة  يف  م��رون��ة  اأك����رث 
عجلة  دف���ع  يف  وي�����س��اع��د  امل�ستقبلية 

النمو امل�ستدام«.

�لوطنية  �ل���ك���و�در  ت���دري���ب   -
�صوق  يف  �البتكار  ثقافة  وتعزيز 

�لعمل..
الهاملي  ثاين  بن  نا�سر  واأك��د معايل 
اأن  وال��ت��وط��ن  الب�سرية  امل����وارد  وزي���ر 
من  ت��اأت��ي  العمل  �سوق  م��رون��ة  تعزيز 
ال���وزارة انطالقا من  اأول��وي��ات  �سمن 
التزامها بامل�ساهمة يف اجلهود املبذولة 
من  وذل���ك  ال��دول��ة  تناف�سية  لتعزيز 
خ����الل ت��ط��ب��ي��ق ���س��ي��ا���س��ات وم���ب���ادرات 
الكوادر  وت��وظ��ي��ف  ت��دري��ب  ت�ستهدف 
ال��وط��ن��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ائ��ه��ا يف 
واملحلي  االحت���ادي  احلكومي  القطاع 
تكلفة  وخ��ف�����س  اخل���ا����س  وال���ق���ط���اع 
العاملية  ال��ك��ف��اءات واخل����ربات  ان��ت��ق��ال 
بن املوؤ�س�سات وال�سركات يف القطاعات 
اال�ستثمار  وب���ال���ت���ايل  االق���ت�������س���ادي���ة 
العاملة  الب�سرية  ل��ل��ط��اق��ات  االأم��ث��ل 
احتياجات  يلبي  مب��ا  العمل  ���س��وق  يف 
االأه����داف  حتقيق  يف  وي�سهم  ال�����س��وق 

الوطنية.
وقال معاليه.. » تركز الوزارة جهودها 
مع  للتعامل  �سركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�سعيا  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  حت��دي��ات 
الوظائف  االح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي��ة  وراء 
التي تنامى الطلب عليها نتيجة هذه 
امل�ستقبل  وظ��ائ��ف  وك��ذل��ك  اجل��ائ��ح��ة 
عرب تطوير املهارات الوطنية وتهيئتها 
على  واحل��ف��اظ  الوظائف  ه��ذه  ل�سغل 
الكفاءات  وا�ستقطاب  العاملية  املواهب 
خ�����س��و���س��ا م���ن ع��ام��ل��ي امل��ع��رف��ة وهو 
االم���ر ال���ذي م��ن ���س��اأن��ه رف��ع اإنتاجية 
�سوق العمل ليبقى م�ساهما فاعال يف 
املجاالت  خمتلف  يف  الدولة  تناف�سية 

املرتبطة باالبتكار«.

ل���دع���م  مت���وي���ل���ي���ة  ح����ل����ول   -
�ملبتكرين..

الطاير  بن حميد  عبيد  وق��ال معايل 
وزير الدولة لل�سوؤون املالية » حتر�س 
الدعم  ك��ل  ت��ق��دمي  على  امل��ال��ي��ة  وزارة 
االإمارات  دولة  روؤي��ة حكومة  لتحقيق 
االأكرث  احلكومات  م�ساف  يف  لت�سبح 
بحلول  ال��ع��امل  م�ستوى  على  اب��ت��ك��ارا 
عام 2021. ويف هذا االإطار, توا�سل 
ال�����وزارة ال��ع��م��ل ال��وث��ي��ق م��ع خمتلف 
اجلهات احلكومية واخلا�سة الإطالق 
والربامج  واال�سرتاتيجيات  املبادرات 
االبتكار  دف��ع عجلة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

امل����ج����االت, حيث  ك���اف���ة  واالإب���������داع يف 
اأط��ل��ق��ت ال�����وزارة ���س��ن��دوق حم��م��د بن 
را����س���د ل��الب��ت��ك��ار وال�����ذي ي��ه��دف اإىل 
الالزمة  ال��ت��م��وي��ل��ي��ة  ت��وف��ر احل��ل��ول 
االأع�����م�����ال  رواد  م�����ن  ل���ل���م���ب���ت���ك���ري���ن 
وال�����������س�����رك�����ات وت�����ق�����دمي اخل�����دم�����ات 
وت�سريع  ل���ت���ط���وي���ر  ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة 
م�ستمر  ب�سكل  ي�ساهم  مب��ا  اأعمالهم 
وت���وج���ه���ات دولة  اأه������داف  يف حت��ق��ي��ق 
االبتكار وم�ساهمته  دعم  االإم��ارات يف 
يف منو االقت�ساد. كما �ساهم ال�سندوق 
يف تقدمي الدعم املطلوب للمبتكرين 
ت��داع��ي��ات تف�سي ج��ائ��ح��ة / مل��واج��ه��ة 
حتقيق  يف  واال�ستمرار  كوفيد19-/ 
النمو واال�ستقرار املايل لهم, انطالقا 
امل����ايل املخ�س�س  ال��دع��م  اأه��م��ي��ة  م��ن 
واالب��ت��ك��ار يف  االإب����داع  ثقافة  لرت�سيخ 
ورفع  الوطني  اقت�ساد  مرونة  تعزيز 
التناف�سية  خ��ري��ط��ة  ال���دول���ة  م��ك��ان��ة 

العاملية«.

�ملت�صارع  للنمو  د�ئ����م  ر���ص��د   -
لالبتكار يف �لدولة..

من جهة اأخ��رى, قال �سعادة عبد اهلل 
االحتادية  الهيئة  ع���ام  م��دي��ر  ل��وت��اه, 
توا�سل   « واالإح�������س���اء..  للتناف�سية 
الهيئة جهودها احلثيثة لتعزيز اآليات 
ال��ب��ي��ان��ات يف دول���ة االإم����ارات,  حوكمة 
اإح�سائية  بيئة  تطوير  على  والعمل 
وذات  دقيقة,  بيانات  اإنتاج  على  ق��ادرة 
املنا�سب. كما  الوقت  ج��ودة عالية ويف 
املوؤ�س�سات  ت��زوي��د  على  الهيئة  تعمل 
الدولية التي ت�سدر تقارير وموؤ�سرات 
التفا�سيل  ب���اأدق  العاملية  التناف�سية 
وال��ب��ي��ان��ات االإح�����س��ائ��ي��ة, ال��ت��ي تعك�س 
االإم����ارات  ل��دول��ة  التناف�سية  ال��ق��درة 
العربية املتحدة, وال �سيما فيما يتعلق 

مبنظومة االبتكار«.
واأ�ساف اإن االبتكار والقدرة التناف�سية 
هما مفهومان وثيقا ال�سلة, فغالبا ما 
التناف�سية  ال��ق��درة  ذات  ال���دول  ت��ك��ون 
ابتكارا,  االأك�����رث  اأي�����س��ا  ه���ي  االأك������رب, 
تقريرا  العاملي  االبتكار  موؤ�سر  ويعد 
مهما لدولة االإمارات, باعتباره ميثل 
اأه��داف االأجندة الوطنية,  واح��دا من 
وموؤ�سرا على الريادة العاملية يف جمال 
مع  الهيئة  يف  نعمل  ل��ذل��ك  االب��ت��ك��ار, 
املحلين  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ن  ���س��رك��ائ��ن��ا 
واملوؤ�س�سات  وال��ه��ي��ئ��ات  وال���دول���ي���ن, 
وذلك  ب��ال��ب��ي��ان��ات,  املخت�سة  ال��دول��ي��ة 
الوقت  ال��ب��ي��ان��ات يف  ت��وف��ر  ل�����س��م��ان 
امل�سدرة  للجهات  وتقدميها  املنا�سب 
املت�سارع  ال��ن��م��و  ل��ر���س��د  ل��ل��ت��ق��اري��ر, 

لالبتكار يف الدولة.

�لتطور  يف  للدولة  ر�ئ��د  موقع   -
�الت�صاالت  �إىل  �مل�صتند  �لرقمي 

وتكنولوجيا �ملعلومات..
املن�سوري,  عبيد  حمد  ���س��ع��ادة  وق���ال 
االت�ساالت..  تنظيم  هيئة  ع��ام  مدير 

عن   19 ك���وف���ي���د  اأزم���������ة  ك�������س���ف���ت   «
االت�ساالت  االأهمية احلقيقية لقطاع 
م�ستوى  على  املعلومات  وتكنولوجيا 
العامل, حيث ا�ستدعت احلاجة, وب�سكل 
عاجل, االنتقال اإىل القنوات الرقمية 
يف  جنحنا  وق��د  احل��ي��اة.  ال�ستمرارية 
دولة االإمارات بف�سل الروؤية احلكيمة 
انتقال  حتقيق  يف  الر�سيدة  لقيادتنا 
�سل�س و�سريع نحو منوذج رقمي يقوم 
على العمل عن بعد, والتعلم عن بعد, 
وغر  احلكومية  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي 
تقليدية.  قنوات غر  احلكومية عرب 
البنية  م���ن  ذل����ك  يف  ا���س��ت��ف��دن��ا  وق����د 
االت�ساالت  لقطاع  املتقدمة  التحتية 
التطور  ومن  املعلومات,  وتكنولوجيا 
الرتاكمي يف برامج التحول الرقمي, 
حيث دخلت االإم��ارات ع�سر احلكومة 
االإلكرتونية مبكرا يف العام 2001«.

واأ�������س������اف ����س���ع���ادت���ه » ت��ت��م��ت��ع دول����ة 
اليوم مبوقع رائ��د عامليا يف  االإم���ارات 
قطاع  اإىل  امل�ستند  ال��رق��م��ي  ال��ت��ط��ور 
املعلومات,  وتكنولوجيا  االت�����س��االت 
لتوفر  م���ت���ط���ورة  ق����ن����وات  ول���دي���ن���ا 
اخل��دم��ات جل��م��ه��ور امل��ت��ع��ام��ل��ن. وقد 
االت�ساالت,  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة  ح��ر���س��ت 
التنظيمي  دوره�������ا  م����ن  وان���ط���الق���ا 
وال��ت��م��ك��ي��ن��ي يف جم�����ال االت�������س���االت 
وال���ت���ح���ول ال��رق��م��ي ع��ل��ى ت���اأم���ن كل 
خلدمة  والريادة  اجلاهزية  متطلبات 
االأهداف العليا للدولة. ونحن ننطلق 
امل�ستقبل  ل�سناعة  التجربة  ه��ذه  من 
اجلهات  م��ع  ال�ساملة  ال�����س��راك��ة  ع��رب 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة, وال���ت���ع���اون بن 
القطاعن العام واخلا�س, حيث نعمل 
جميعا على تاأ�سي�س جمتمع واقت�ساد 
مفاهيم  اإىل  ا�ستنادا  الرقمي  املعرفة 
ال�سناعية  والثورة  واالإب��داع,  االبتكار 

الرابعة«.

ثقافة  لتعزيز  متو��صلة  جهود   -
����ص��ت��ث��م��اري��ة ج��اذب��ة ود�ع��م��ة 

لالبتكار..
عبيد  الدكتور  �سعادة  ق��ال  ذل��ك,  اإىل 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ال��زع��اب��ي, 
االأوراق املالية وال�سلع.. » تلتزم هيئة 
اأع�ساء  بدعم  وال�سلع  املالية  االأوراق 
جهودهم  يف  الوطنية  االأج��ن��دة  فريق 
يف  االبتكار  ثقافة  تعزيز  اإىل  الرامية 
الهيئة  تعمل  لذلك,  االإم����ارات.  دول��ة 
با�ستمرار على تطوير لوائح اال�ستثمار 
بنظام  للنهو�س  امل���ال  راأ�����س  واأ����س���واق 
التمويل واال�ستثمار يف الدولة, والذي 
يلعب دورا حيويا يف تعزيز االبتكارات 
املايل.  ال�سوق  يف  االإبداعية  واالأف��ك��ار 
ت�سريعية  بيئة  توفر  اأن  يف  �سك  وال 
وت��ن��ظ��ي��م��ي��ة م��ت��ق��دم��ة ل����راأ�����س امل����ال 
امل�ساريع  ع���دد  م��ن  ���س��ي��زي��د  امل��خ��اط��ر 
اإىل  باالإ�سافة  واالبتكارية,  الريادية 
ب�سكل  يعمل  م��ال  راأ����س  �سوق  تطوير 
مل�ساعدة  االأهمية  بالغ  اأمر  فاعل وهو 

متويل  على  وال�سركات  االأعمال  رواد 
خ��ط��ط��ه��م امل���ت���زاي���دة ل��ل��ح��ف��اظ على 
حجم االإن��ت��اج وزي���ادة اخل��دم��ات. ويف 
�ستوا�سل  ال��راه��ن��ة,  ال���ظ���روف  ���س��وء 
العمل  وال�سلع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  هيئة 
امل�سلحة  اأ���س��ح��اب  م���ع  وث��ي��ق  ب�����س��ك��ل 
ل�����س��م��ان اأن حت��اف��ظ دول����ة االإم�����ارات 
جاذبة  ا�ستثمارية  ثقافة  وج��ود  على 
وحا�سنة لالبتكار خالل مرحلة دعم 
ا�ستمرارية االأعمال وتنمية القطاعات 

االقت�سادية«.

 :2020 �لعاملي  - موؤ�صر �البتكار 
دولة  نتيجة  يف  مف�صلة  ق��ر�ءة 

�الإمار�ت..
االبتكار  م���وؤ����س���ر  م��ن��ه��ج��ي��ة  ت��ع��ت��م��د 
ال����ع����امل����ي ع���ل���ى امل�����ح�����اور امل����وؤ�����س����رات 
ال����ف����رع����ي����ة مل������دخ������الت وخم�����رج�����ات 
مدخالت  حت���وي���ل  وي���ع���د  االب����ت����ك����ار, 
اأحد  ابتكارية  خمرجات  اإىل  االبتكار 
دولة  اأداء  ت��ع��زز  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  اأه����م 
ركزت  ما  وه��و  املوؤ�سر,  على  االإم���ارات 
الدولة  يف  االبتكارية  ال�سيا�سات  عليه 
ب�سورة م�ستمرة؛ حيث اأظهرت نتائج 
دول��ة االإم���ارات خ��الل الفرتة ما بن 
قويا  اأداء  و2020   2015 ع��ام��ي 
االب��ت��ك��ار حمققة  م��دخ��الت  وثابتا يف 
 2015 ع��ام��ي  يف  عامليا   25 امل��رت��ب��ة 
عام  يف  عامليا   23 واملرتبة  و2016, 
24 عامليا يف عامي  2017, واملرتبة 
و2019, واملرتبة 22 عامليا   2018
اأداءه����ا  ال��ع��ام اجل�����اري, م��ا يعك�س  يف 
القوي يف املدخالت االبتكارية. وتاأتي 
هذه النتيجة املتميزة للدولة يف مكون 
اأداء  اإىل  ا���س��ت��ن��ادا  االب��ت��ك��ار  م��دخ��الت 
وم��ع��دالت حت�سن مهمة يف عدد  جيد 
من املحاور املندرجة حتت هذا املكون, 
ت�سنيف  يف  ال��ت��ح�����س��ن  اأب����رزه����ا  م���ن 
الدولة على حمور »راأ�س املال الب�سري 
العام   18 امل���رت���ب���ة  م���ن  وال���ب���ح���وث« 
17 هذا العام, والتح�سن  اإىل  املا�سي 
التحتية« من  »البنية  اأي�سا يف حمور 
املرتبة  اإىل   2019 ع��ام   21 املرتبة 
وكذلك  اجلاري,  العام  موؤ�سر  يف   17
االأ��������س�������واق« من  »ت�����ط�����ور  يف حم������ور 
 30 اإىل   2019 ع��ام  يف   34 املرتبة 
»تطور  حم���ور  ويف   ,2020 ع���ام  يف 
ت�سنيف  حت�سن  ال��ت��ج��اري��ة«  االأع��م��ال 
 2019 30 يف  امل��رت��ب��ة  ال���دول���ة م��ن 
22 العام اجل��اري. اأما يف  اإىل املرتبة 
االبتكار,  وموؤ�سرات خمرجات  حماور 
فحققت الدولة قفزة كبرة يف حمور 
»املخرجات االإبداعية« من املركز 50 
يف   34 امل���رك���ز  اإىل   2019 ع����ام  يف 

موؤ�سر العام اجلاري.

�لع�صر  �ل����دول  �صمن  ري����ادة   -
�الأو�ئل يف موؤ�صر�ت فرعية..

اإىل ذل�����ك, ح��ق��ق��ت االإم���������ارات ري����ادة 
عاملية �سمن الدول الع�سر االأوائ��ل يف 
الفرعية ملحاور موؤ�سر  املوؤ�سرات  عدد 
االبتكار العاملي, حيث حلت يف املرتبة 
اإنهاء  »تكلفة  موؤ�سر  يف  عامليا  االأوىل 
امللتحقن  و«ن�سبة  العمالة«,  خدمات 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل م���ن اخل������ارج«, ويف 
املرتبة الثالثة عامليا يف »ن�سبة مواهب 
فيما  االأع��م��ال«,  موؤ�س�سات  يف  البحث 
عامليا  اخل��ام�����س��ة  امل���رت���ب���ة  يف  ج�����اءت 
املمول  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث  »ن�سبة  يف 
املرتبة  ويف  االأع��م��ال«,  موؤ�س�سات  م��ن 
» حالة  م���وؤ����س���ري  ع��امل��ي��ا يف  ال��ث��ام��ن��ة 
ال�سلع  ����س���ادرات  و«  ال��ك��ت��ل��ة«,  ت��ط��وي��ر 

االإبداعية«.

الإمارات تتقدم مرتبتني اإىل 34 عامليا وحتافظ على املركز الأول عربيا يف موؤ�شر البتكار العاملي 2020 

•• دبي-الفجر:

يف اإطار التوجه العام للقيادة العامة ل�سرطة دبي ب�ساأن م�ساندة 
اإ�سعاد اإىل ن�سر  ودعم »اأ�سحاب الهمم«, و�سعياً من جلنة بطاقة 
وحتقيق ال�سعادة لكل فئات املجتمع, منحت االأ�ستاذة منى حممد 
بن  �سعيد  خليفة  ال�ساب  اإ�سعاد,  بطاقة  جلنة  رئي�س  العامري, 
يف  وذل��ك  »اإ�سعاد«,  املميزة  اخل�سومات  بطاقة  امل��زروع��ي,  هميله 
م�سعود  املقدم  بح�سور  للتدريب,  العامة  ب���االإدارة  اللجنة  مقر 
احلماد, نائب رئي�س اللجنة, واملالزم يحيى �سهيل املهري, ممثل 

قطاع ال�سكن يف جلنة بطاقة اإ�سعاد. 
له  وق��دم��ت  امل���زروع���ي,  بال�ساب خليفة  ال��ع��ام��ري,  منى  ورح��ب��ت 
بالكثر  يزخر  البطاقة  برنامج  اأن  اإىل  الفتة   , »اإ�سعاد«  بطاقة 
من العرو�س واخل�سومات التي ميكن اأن ي�ستفيد منها حاملوها, 
بتوفر  تهتم  التي  التجارية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  من  ال�سيما 
املجتمع,  يف  الهمم  اأ���س��ح��اب  بفئة  اخل��ا���س��ة  امل�ستلزمات  جميع 
باالإ�سافة اإىل اجلهات التي توفر اخلدمات العالجية والتاأهيلية 
واال�ست�سارية كمنتجع  قرية �سند لتاأهيل وتدريب اأ�سحاب الهمم, 
والذي يقدم خ�سماً ح�سرياً حلاملي بطاقة اإ�سعاد بن�سبة 30% 

على جميع الربامج التدريبية و التاأهيلية التي ينظمها , وكذلك 
اأن  اإىل  م�سرة  ال�����س��اأن,  ب��ه��ذا  املتخ�س�سة  اجل��ه��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
»اإ�سعاد« ت�سعى للم�ساهمة وامل�ساركة يف كل ما من �ساأنه اأن يحقق 
ال�سعادة يف املجتمع, ولذلك فاإن اللجنة وفريقها يعملون ب�سكل 
مبختلف  اإ�سعاد  بطاقة  حاملي  متطلبات  تغطية  على  م�ستمر 

�سرائحهم وفئاتهم.
من جانبه تقدم خليفة املزروعي, بال�سكر اجلزيل اإىل �سرطة دبي 
واإىل جلنة بطاقة اإ�سعاد على هذه اللفتة الكرمية, متمنياً لبطاقة 

اإ�سعاد والقائمن عليها املزيد من التطور والتقدم النجاح.

خ�صومات يف �لعالج و�لتاأهيل و�ال�صت�صارة يقدمها برنامج �إ�صعاد لهذه �لفئة

»اإ�شعاد �شرطة دبي« متنح الع�شوية ل�شاب من »اأ�شحاب الهمم«

لدينا بيئة متطورة حا�صنة لالبتكار.. وجهودنا م�صتمرة يف تعزيز �البتكار على �ملدى �لطويل  طوق:  • �بن 
• �حلمادي: نحر�ش على ��صتفادة فئة �ل�صباب من �لتقنيات و�لبحوث �جلديدة لتنمية مهار�ت �مل�صتقبل
• �لهاملي: نركز على تنمية �صوق �لعمل بزيادة عاملي �ملعرفة ورفع �الإنتاجية للم�صاهمة يف �البتكار
• �لطاير: نعمل مع �ل�صركاء لتوفري بر�مج �لدعم و�حللول �لتمويلية للمبتكرين و�الأن�صطة �لريادية
• �لفال�صي: مرحلة جديدة لزيادة قدر�ت �مل�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة ومتكني ريادة �الأعمال �لوطنية
• �لزيودي: نعمل على تعزيز �ال�صتثمار�ت يف �لقطاع �لرقمي وزيادة �لتجارة عرب من�صات مبتكرة

•• ال�شارقة-وام: 

تربيد  �ساحنة  االأول  اأم�س  ال�سارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  د�سنت 
متنقلة تت�سمن 5 حجرات منف�سلة كل حجرة جمهزة بالعديد 
اأدوات  ت��وف��ر  امل����ربدة م��ع  ال��ر���س ال�سبابي وامل��ي��اه  م��ن وح����دات 
وو���س��ائ��ل للنظافة وامل��ط��ه��رات وذل���ك ب��ه��دف وق��اي��ة ال��ع��م��ال من 
اأثناء العمل واإع��ادة الن�ساط واحليوية لهم يف  االإجهاد احلراري 
اأثناء متديد  ال�سديدة  احل��رارة  العمل خا�سة يف ظ��روف  مواقع 
واأكد  ال�سحراوية.  املناطق  يف  خا�سة  اال�سرتاتيجية  اخلطوط 
ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  الليم  را�سد  املهند�س  الدكتور  �سعادة 
ال�سارقة اأن الهيئة بتوجيهات من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة 

تطوير  خ��الل  م��ن  ك��ب��را  اهتماما  بها  وال��ع��م��ال  الفنين  ت��ويل 
مهاراتهم وتوفر بيئة العمل املنا�سبة وفق اأف�سل املعاير العاملية 
فالهيئة لديها �سريحة كبرة من العمال الذين اأ�سهموا يف حتقيق 
م�سروعات  يف  العمل  جم��االت  وتطوير  اال�سرتاتيجية  االأه��داف 
الطبيعي  وال���غ���از  وامل���ي���اه  ب��ال��ك��ه��رب��اء  اخل��ا���س��ة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال�سارقة.  اإم���ارة  ل�سكان  متميزة  خدمات  وتقدمي 
والتعرف  للمخاطر  تقييم  اإج���راء  على  با�ستمرار  تعمل  الهيئة 
بيئة عمل  وتوفر  وتلبية متطلباتهم  احتياجات موظفيها  على 
منا�سبة لهم لزيادة اإنتاجيتهم وتعمل الهيئة على تنفيذ درا�سات 
وم�ستلزمات  اح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة  على  للتعرف  وم�ستمرة  �ساملة 
املعايير  وفق  للعمل  بيئة  اأف�سل  توفر  والتي  وتوفرها  العمال 
العاملية وذلك تقديراأ جلهودهم املبذولة يف امل�سروعات اخلدمية 

العامل  يج�سده  ال��ذي  للدور  وتاأكيدا  مهامهم  اأداء  يف  وتفانيهم 
املهند�س  واأو����س���ح  التنمية.  م�����س��رة  يف  مهما  �سريكا  ب��اع��ت��ب��اره 
الزيارات  ج��اءت من  امل��ربدة  ال�ساحنة  ه��ذه  اإن�ساء  فكرة  اأن  الليم 
على  وت�سجيعهم  العمال  م��ع  للتفاعل  بها  يقوم  التي  امليدانية 
العمل والتعرف على احتياجاتهم عن قرب يف جميع االأوق��ات .. 
م�سرا اإىل اأن فكرة امل�سروع نفذتها �سركة اأو�سن اأويلفيلد ع�سو 
جمموعة اأمواج باملنطقة احلرة باحلمرية . و لفت اإىل اأن �ساحنة 
يف  م��رة  الأول  تنفيذها  يتم  مبتكرة  ف��ك��رة  ه��ي  املتنقلة  التربيد 
الدولة و�سي�ستفيد منها العمال يف م�سروعات متديدات الكهرباء 
الهيئة  تنفذها  التي  ال�سيانة  واأع��م��ال  الطبيعي  وال��غ��از  وامل��ي��اه 
و�سيتم تنقلها على مدار اليوم بن املواقع و�سيتم خالل املرحلة 

املقبلة تد�سن عدد من ال�ساحنات يكفي لكافة املواقع.

كهرباء ال�شارقة تد�شن �شاحنة تربيد متنقلة لتخفيف الإجهاد احلراري عن العمال
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 اعالن بالن�صر للح�صور اأمام اإدارة الدعوى

ب�صحيفتني اإحداهما ناطقة باللغة الجنليزية 
يف التما�س رقم 2020/08 جتاري 

نف�سه  ع��ن  اجل��ام��و���س  اح��م��د حم��م��ود   : امللتم�س  ب��ن��اء علي طلب 
وب�سفته �ساحب موؤ�س�سة ال�سمر للهواتف املتحركة 

اىل امللتم�س �سده : �سركة ال�سمر لتجارة الهواتف املتحركة
انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة ال�سارقة 
يوم  يف  وذل���ك  معتمد  وك��ي��ل  بوا�سطة   - اال�ستئنافية  االحت��ادي��ة 
االث��ن��ن امل��واف��ق 2020/9/7 يف ال��دع��وى  امل��ذك��ور رقمها اأع���اله - 

بو�سفك ملتم�س �سده.
مكتب ادارة الدعوى       
خليل الطاهري

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4   

اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2478/2020/16 جتاري جزئي

وقدره  مبلغ  املدعية  اىل  يوؤديا  بان  بينهم  فيما  الت�سامن  �سبيل  على  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
370.038.٥7 درهم )ثالثمائة و�سبعون الف وثمانية وثالثون درهما و�سبعة وخم�سون فل�س( مع الفائدة القانونية بواقع 
12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والزام املدعي عليهما بان يوؤديا اىل املدعية مبلغ وقدره 20.000 درهم 
تعوي�س عن حب�س م�ستحقات املدعية لديهم وعدم االنتفاع بها من تاريخ اال�ستحقاق وحتى تاريخ قيد الدعوى والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
طالب االإعالن : فا�ست لتاأجر ال�سيارات - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : رميا عبداحلكيم اجلر�سي - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- ماركة )م�ساهمة عامة(  �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما على �سبيل الت�سامن فيما بينهم بان 
يوؤديا اىل املدعية مبلغ وقدره 370.038.٥7 درهم )ثالثمائة و�سبعون الف وثمانية وثالثون درهما و�سبعة وخم�سون فل�س( 
ال�سداد وال��زام املدعي عليهما بان يوؤديا اىل  القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام  الفائدة  مع 
املدعية مبلغ وقدره 20.000 درهم تعوي�س عن حب�س م�ستحقات املدعية لديهم وعدم االنتفاع بها من تاريخ اال�ستحقاق 
وحتى تاريخ قيد الدعوى والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2020/9/8  ال�ساعة 
لديك من  ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة  8.30 �سباحا يف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4   

اعالن بالن�صر 
             التنفيذ رقم  41/2019/250 بيع عقار مرهون 
مو�سوع التنفيذ : طلب اذن بيع عقار مرهون رقم 1٤٥0 مبنطقة الثنية الرابعة 

طالب االإع��الن : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - �سفته بالق�سية : وكيل

نعمت   -2 �سده  بالق�سية:منفذ  �سفته  عدى  ا�سامة  باهر  حممد   -1  : اإعالنهم  املطلوب 
حممد حفي الدين �سري - م�سرية اجلن�سية 3- اآمنة م�سطفى العو�س احمد  �سفتهما 

بالق�سية:حاجز �سابق- جمهويل حمل االإقامة
بقائمة  اخطاركم  بتاريخ  2020/8/27  االإبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة   : االإع��الن  مو�سوع 
التوزيع وهي كالتلي : )الطرف : بنك راأ�س اخليمة الوطني - ن�سيبة 3.001.9٤8.00 درهم 
يف امللف رقم 2٥0/2019/٤1( )الطرف : نعمت حممد حفي الدين - ن�سيبة : 0 درهم يف 
امللف ٤1/2019/61( )الطرف : امنه م�سطفى العو�س احمد - ن�سيبه : 0 درهم يف امللف 

207/2019/3716( وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�صعبة  

   

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�صر 

 522/2020/208 تنفيذ مدين  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سهزاد ح�سن �ساه -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/موؤ�س�سة االإمارات لالإت�ساالت  
وميثله / خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)3٤٥7٤.17( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�صر 

 517/2020/208 تنفيذ مدين  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  احمد جميد احمد حمراين - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة االإمارات لالإت�ساالت املتكاملة )�س م ع(  
وميثله / خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)33127.97( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�صر 

 469/2020/208 تنفيذ مدين  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- فهد عبدالرحمن عبداهلل احمد ال�سيخ - جمهول حمل االقامة

ات�ساالت(   االإم��ارات لالإت�ساالت )جمموعة  التنفيذ/�سركة جمموعة  ان الطالب  مبا 
)�س م ع( - وميثله / خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)10٥2٤.٤8( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4   
اعالن بالن�صر 

 521/2020/208 تنفيذ مدين  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سامي عدنان اللهيب -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/موؤ�س�سة االإمارات لالإت�ساالت 
وميثله / خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)290٥1.61( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4   

اعالن بالن�صر 
 519/2020/208 تنفيذ مدين

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- اأمر جواهريان -  جمهول حمل االقامة
اإت�ساالت(  االإم��ارات لالإت�ساالت )جمموعة  التنفيذ/�سركة جمموعة  ان الطالب  مبا 

)�س م ع(  - وميثله / خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)29800.21( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4   

اعالن بالن�صر 
 520/2020/208 تنفيذ مدين  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  رائد احمد منر م�سطفى - جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/موؤ�س�سة االإمارات لالإت�ساالت 

وميثله / خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)28971.08( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4   
اعالن بالن�صر        

 1064/2020/11 مدين جزئي  
تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- بالل احمد مقبول اأحمد  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة جمموعة االإمارات لالإت�ساالت )جمموعة االإمارات( �س م ع  

وميثله : خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها قيد الدعوى واعالن املدعي عليه بها. 

 %12 بواقع  القانونية  الفائدة  دره��م مع   )28,3٤0  .67( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  ال��زام 
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. �سم ملف النزاع بالرقم 6٤1/2020 مدين اىل ملف 
الدعوى. الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم 
مكلف  فاأنت  لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة  �سباحا يف   8.30 ال�ساعة   2020/9/1٤ املوافق  االثنن 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4   
اعالن حكم بالن�صر        
 2670/2017/11 مدين جزئي  

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- ريتا دي كا�سيا دي �سيلفا رودريجيو�س د  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : �سركة جمموعة االإمارات لالت�ساالت )جمموعة االإمارات( �س م ع 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/11/19  يف الدعوى املذكورة اعاله 
املحكمة  م ع بحكمت  االإم���ارات( �س  االإم��ارات لالت�ساالت )جمموعة  ل�سالح/ �سركة جمموعة 
)واحد  دره��م   81.٥78.67 مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام   : احل�سوري  مبثابة 
بواقع  القانونية  والفائدة  فل�س(  و�ستون  و�سبع  درهم  و�سبعون  ثماين  الف خم�سمائة  وثمانون 
9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد على اال تتجاوز ا�سل املبلغ املق�سى 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.    اتعاب  مقابل  دره��م  ومائة  امل�ساريف  والزمتها  به 
لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4   
اعالن حكم بالن�صر        
 2893/2017/11 مدين جزئي  

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- �ساهد نذير احمد حممد نذير احمد - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : �سركة جمموعة االإمارات لالت�ساالت )جمموعة االإمارات( �س م ع 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2017/12/26 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
ل�سالح/�سركة جمموعة االإم��ارات لالت�ساالت )جمموعة االإم��ارات( �س م ع مبثابة احل�سوري 
الف مائتن  يوؤدي للمدعية مبلغ ٤3.2٤8.٤1 درهم )ثالث واربعون  بان  املدعي عليه  بالزام   :
تاريخ  �سنويا من  بواقع %9  القانونية  والفائدة  فل�س(  وارب��ع��ون  وواح��د  دره��م  وارب��ع��ون  ثماين 
املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد على اال تتجاوز ا�سل املبلغ املق  حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4   

اعالن حكم بالن�صر        
 2892/2017/11 مدين جزئي  

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- مب�سر ح�سن غالم ر�سول  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : �سركة جمموعة االإمارات لالت�ساالت )جمموعة االإمارات( �س م ع 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/12/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�سالح/�سركة جمموعة االإمارات لالت�ساالت )جمموعة االإمارات( �س م ع بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعية مبلغ 60.80٥.39 درهم )�ستون الف ثمانية وخم�س درهم وت�سعة وثالثون فل�س( 
اال  على  ال�سداد  مت��ام  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
تتجاوز ا�سل املبلغ املق�سى به والزمته امل�ساريف ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 3910/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/3622 جتاري جزئي , 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )203790 درهم( , �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : لوؤي احمد خمتار اخلياط - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- احل�سان االأ�سود للمقاوالت �س ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )203790( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 18/2020/668 عقاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه وقدره )٥22.960 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام.  

طالب االإعالن :  املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- زاهد ا�سرف جنيب ا�سرف -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه  مو�سوع االإع��الن : قد 
من   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   ٥22.960( وق���دره 
املوافق  2020/9/16   االربعاء   يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التام.   ال�سداد  املطالبة وحتى 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   10.00 ال�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 18/2020/680 عقاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه وقدره )210780 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام.

طالب االإعالن : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية - �سفته بالق�سية : مدعي
املطلوب اإعالنه : 1- حممد عبداهلل خان ع�سمت اهلل خان - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه وقدره 
وحتى  املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   210780(
ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2020/9/10  ال�ساعة 10.00 �سباحا 
يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 04/ 09/ 2020  Issue No : 13028
Service by publication

In Case No 680/2020/18 Real Estate Summary
Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 210780), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the 
full payment. 

Service Applicant : Real Estate Investment Public Corporation  
Capacity   : Plaintiff 
Notified party  : 1- Mohammed Abdullah Khan Esmatullah Khan 
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 210780), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 
12% from the claim until the full payment.  

The hearing of Thursday 10/09/2020 at 10:00 AM through online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and submit 
the memos or documents you have to the court at least three days by the hearing. 
Case Manager
Jawahir Jumaa Atin Saeed Alkutibi 

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 04/ 09/ 2020  Issue No : 13028
Service by publication

In Case No 668/2020/18 Real Estate Summary
Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 522,960), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the 
full payment. 

Service Applicant : Real Estate Investment Public Corporation  
Capacity   : Plaintiff 
Notified party  : 1- Zahid Ashraf Najeeb Ashraf  
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 522,960), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 
12% from the claim until the full payment. 

The hearing of Wednesday 16/09/2020 at 10:00 AM through online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney 
and submit the memos or documents you have to the court at least three days by the hearing. 
Case Manager
Ahmed Ayoub Mahmoud  

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4   
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 1714/2019/305 ا�صتئناف جتاري 
مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 8٤2-2016 جتاري كلي

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  
طالب االإعالن : ابو علي مالك عبد املالك �سروف  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله : ح�سن عبداهلل حممد العبدويل - �سفته  بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 2- موؤ�س�سة بايونر هوتيلز اند ريزورت�س 3-ايروتران�س لل�سحن �س.ذ.م.م 

 ٤- �سيفلد انف�ستمنت�س ليمتد - �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم.
جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/8٤2 جتاري كلي -   وحددت 
لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2020/9/8  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد , وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

Date 04/ 09/ 2020  Issue No : 13028
NOTIFICATION BY PUBLICATION

In Case No 16/2020/2478 Partial Commercial

Case Manager / Nada Abdul Qader Al-Khamri

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Dubai Commercial Court of First Instance  

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4   
اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 734/2020/20 جتاري كلي
والتكافل مببلغ وقدره  بالت�سامن  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
)877.٥176.27( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�سداد التام. 
طالب االإعالن : بنك االمارات دبي الوطني �س.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- جاوراف دهاوان -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )877.٥176.27( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
جل�سة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة 
يوم االحد  املوافق  2020/9/13  ال�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4   

اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2600/2020/16 جتاري جزئي

تفا�سيل االعالن بالن�سر : 
اىل املدعي عليه : 1- مطعم ومقهى رمي البوادي �س.ذ.م.م   

مبا ان املدعي : ال�سرق لتعليب اال�سماك ذ.م.م  
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د   
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )1٥٥.٤81.33(
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2020/9/9  ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4   

اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 1076/2020/11 مدين جزئي

تفا�سيل االعالن بالن�سر : 
اىل املدعي عليه : 1- حممد اأ�سف عا�سق ح�سن   

جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي : �سركة جمموعة االمارات لالت�ساالت )جمموعة االمارات( �س.م.ع  

وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي
 قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )28302.٤٥( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام �سم 
ملف النزاع املدين 63٥/2020.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2020/9/10  ال�ساعة 
8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي املدنيه
العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 6807/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 697/2019 جتاري جزئي , ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )131.9٤9 درهم( , �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : فاير 7 �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : جو�سلن �سبلي خر اهلل - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة خليفة الفهد للمقاوالت ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1319٤9( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

اأع�����ل�����ن�����ت ه����ي����ئ����ة ال����ط����رق 
اأمتتة  ع����ن  وامل����وا�����س����الت 
االإداري����ة  خ��دم��ات��ه��ا  جميع 
والتي  للموظفن  املقدمة 
تت�سمن 25 خدمة رئي�سة 
اإىل  فرعية  خدمة  و127 
تقنيات  ت�����س��خ��ر  ج����ان����ب 
ال�������ذك�������اء اال�����س����ط����ن����اع����ي 
احتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة   AI
وا����س���ت���ف�������س���ارات ك����وادره����ا 
الب�سرية من خالل اإطالق 
وقال  االفرتا�سي.  امل�ساعد 
اإدارة  م��دي��ر  علي  اآل  نبيل 
اخل��دم��ات االإداري����ة بقطاع 
االإداري  ال���دع���م  خ���دم���ات 
اإن  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  امل���وؤ����س�������س���ي 
حتقيق  من  متكنت  الهيئة 
حتويل  يف  ن���وع���ي���ة  ق���ف���زة 
ك��ام��ل خ��دم��ات��ه��ا االإداري�����ة 
النظام  اإىل  ل��ل��م��وظ��ف��ن 
ال��ت��ق��ن��ي ح��ي��ث ع��م��ل��ت على 
رئي�سة  خ��دم��ة   25 اأمت��ت��ة 
فرعية  خ����دم����ة  و127 
و873  األ��ف��اً   23 وتنفيذ 
ط���ل���ب���اً م���وؤمت���ت���اً م���ن���ذ بدء 
وحتى   2018 يف  امل�سروع 
نهاية الربع الثاين من العام 
اإتاحته  مت  والذي   2020
ع��ل��ى امل���وق���ع االإل����ك����رتوين 
الذكي  والتطبيق  للهيئة 
ع�����ل�����ى   MyRTA
الهواتف املحمولة. واأو�سح 
خدمة  اأط��ل��ق��ت  الهيئة  اأن 
امل�����س��اع��د االف���رتا����س���ي من 
تقنية  ت�������س���خ���ر  خ��������الل 
 AI ال��ذك��اء اال���س��ط��ن��اع��ي

•• الفجرية-وام:

بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
الفجرة , افتتحت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع, متمثلة باملنطقة الطبية يف الفجرة, 
مركزاً لفح�س فرو�س  كورونا, يف منطقة اأوحلة يف االإمارة, وذلك بالتن�سيق مع فريق 
العامة  القيادة  وبالتعاون مع  الفجرة,  اإم��ارة  وال��ك��وارث يف  واالأزم���ات  الطوارئ  اإدارة 
حر�س  م��ن  انطالقاً  ك��ورون��ا  لفح�س  اأوح��ل��ة  مركز  افتتاح  وي��اأت��ي  الفجرة.  ل�سرطة 
�ساحب ال�سمو حاكم الفجرة على توفر مراكز الفحو�سات املجانية, لفرو�س كورونا 
اإطار التدابر االحرتازية  اأهايل املنطقة من املواطنن واملقيمن يف  امل�ستجد جلميع 
واالإجراءات الوقائية التي تتخذها دولة االإمارات للحد من انت�سار الفرو�س. وت�سعى 
مراكز  جتهيز  اإىل  ال��ف��ج��رة,  حكومة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة 
الفحو�سات املجانية لفرو�س "كورونا" وتزويدها باأحدث االأجهزة والتقنيات والكوادر 
اأفراد  خدمة  يف  واجبهم  "�سحة" لتاأدية  �سركة  من  واالإداري���ة  والتمري�سية  الطبية 
واملدد  املواقع  بح�سب  وذل��ك  االإم���ارة,  اأنحاء  كل  يف  واملقيمن,  املواطنن  من  املجتمع 
اأهايل  املركز ح�سور عدد من  افتتاح  امليداين. و�سهد  امل�سح  املحددة لربنامج  الزمنية 

منطقة اأوحلة واملناطق املجاورة الإجراء فح�س "كوفيد - 19 ".

•• ال�شارقة -وام:

للدرا�سات  االإم������ارات  م��ع��ه��د  اأع��ل��ن 
نظام  تطبيق  عن  واملالية  امل�سرفية 
الربامج  كافة  يف  ُبعد«  عن  »التعلم 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن ال���ع���ام االأك���ادمي���ي 
والذي   2021-2020 اجل��دي��د 

انطلق مطلع االأ�سبوع اجلاري .
»ال��ت��ع��ل��م عن  ن��ظ��ام  وي��دع��م تطبيق 
بعد« جودة وتوفر بنية تقنية رقمية 
مميزة يف معهد االإمارات للدرا�سات 
امل�سرفية املالية مكنته من التوا�سل 
والتفاعل ب�سورة مي�سرة مع الطلبة 
واملتدربن منذ بداية االأزمة احلالية 

موؤخراً  امل��ع��ه��د  اإط����الق  ج��ان��ب  اىل 
يف  الكرتونية  تعليمية  من�سة  اأول 
االأو�سط  ال�سرق  امل�سريف يف  القطاع 
امل�سرتكن  ع����دد  وو����س���ل  اإن�����س��اي��ت 
فيها اإىل اأكرث من 5000 م�سرتك 

خالل فرتة ق�سرة.
و قال �سعادة جمال اجل�سمي مدير 
للدرا�سات  االإم���������ارات  م��ع��ه��د  ع����ام 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  وامل���ال���ي���ة  امل�����س��رف��ي��ة 
االإمارات )وام( اإن املعهد ي�سعى اإىل 
حتقيق اأعلى االإجراءات االحرتازية 
�سالمة  ب��ه��ا  ل��ي�����س��م��ن  وال���وق���ائ���ي���ة 
املعهد  يف  والعاملن  الطلبة  جميع 
التعليمية  العملية  �سر  يجعل  م��ا 

تطبيق  اأن  مو�سحاً   .. اأم��ان��ا  اأك���رث 
وف����ق توجهات  ي���اأت���ي  ال��ن��ظ��ام  ه����ذا 

بعد  م��ا  ملرحلة  باال�ستعداد  ال��دول��ة 
االأزم����ة ومت��ا���س��ي��اً م��ع خ��ط��ط وزارة 

الرتبية والتعليم.
كافة  م����ن  ال����ط����الب  اأن  واأ������س�����اف 
اإىل  يتطلعون  وال��ذي��ن  اجلن�سيات 
العمل واالن��ط��الق يف ع��امل القطاع 
االلتحاق  م���ن  ���س��ي��ت��م��ك��ن��ون  امل�����ايل 
من  واال�ستفادة  باملعهد  والت�سجيل 
اخل����ربات ال��ع��امل��ي��ة مل��وؤ���س�����س��ات رائدة 
عاملياً عقدنا معها �سراكات كموؤ�س�سة 
يوروموين وكي بي ام جي .. م�سراً 
نحو  ق��دم��اً  مي�����س��ي  امل��ع��ه��د  اأن  اإىل 
ب��ي��ئ��ة تعليمية  ت��وف��ر  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 

عاملية لكافة الطالب .

كما ميكن لكافة الطلبة من جميع 
برنامج  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  اجلن�سيات 
باجنور  جامعة  م��ن  البكالوريو�س 
اأف�سل  ���س��م��ن  وه����ي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
نظام  خالل  من  عاملياً  جامعة   25
الدرا�سة ثالث �سنوات واإمتام ال�سنة 
واحل�سول  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  االأخ�����رة 
ع���ل���ى ����س���ه���ادة ال���ب���ك���ال���وري���و����س من 

جامعة باجنور.
وت���ت���وف���ر ل������دى م���ع���ه���د االإم���������ارات 
برامج  واملالية  امل�سرفية  للدرا�سات 
الراغبن  الطلبة  مل�ساعدة  اأكادميية 
يف بناء م�سرتهم املهنية يف القطاع 
العلوم  بكالوريو�س يف  و هي:  امل��ايل 

يف  بكالوريو�س  و  واملالية  امل�سرفية 
تخ�س�س  واملالية  امل�سرفية  العلوم 
امل�سريف  ال����دب����ل����وم  و  امل���ح���ا����س���ب���ة 

االإ����س���الم���ي و ال���دب���ل���وم امل�����س��ريف و 
التعليم  هي معتمدة من قبل وزارة 
وزارة  و  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل 

م���ن معاهد  و  ال��ت��ع��ل��ي��م  و  ال��رتب��ي��ة 
وم��وؤ���س�����س��ات م��ال��ي��ة رائ����دة يف دولة 

االإمارات وحول العامل .

•• ال�شارقة -الفجر:

وفقاً لتوجيهات �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب 
حاكم ال�سارقة رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة ال�سارقة؛ يف منح اإجازة ا�ستثنائية ملدة 
اأ�سبوع للموظفات ممن لديهن اأبناء يف املراحل الدرا�سية من ال�سف التا�سع فما دون, 
على اأن يطبق نظام العمل عن بعد اعتباراً من االأ�سبوع التايل . وذلك تزامناً مع بدء 

العام الدرا�سي .
 اأو�سح �سعادة الدكتور طارق �سلطان بن خادم ع�سو املجل�س التنفيذي الإمارة ال�سارقة 
رئي�س دائرة املوارد الب�سرية بانه يجوز لل�سلطة املخت�سة باجلهة احلكومية ال�سماح 
للموظفات االأمهات الالتي لديهن اأبناء يف املراحل الدرا�سية خالل الف�سل الدرا�سي 
املرحلة  تكون  اأن  وت�سمل:   , ال�سوابط  من  ملجموعة  وفقاً  بعد  عن  بالعمل  احل��ايل 

الدرا�سية  لالأبناء من مرحلة ريا�س االأطفال وحتى ال�سف التا�سع , واأن يكون العمل 
عن بعد وفقاً للجدول الدرا�سي املعتمد و يف اأيام الدرا�سة التي تكون عن بعد فقط , 
واأن تكون الوظيفة من الوظائف التي ميكن تاأدية مهامها عن بعد , ومبا اليوؤثر على 

�سر العمل لدى اجلهة احلكومية .
ال�سماح بالعمل عن بعد الأ�سحاب  وقال يجوز لل�سلطة املخت�سة باجلهة احلكومية 
احلاالت اخلا�سة من املوظفن الذين ال يوجد لديهم من يتابع درا�سة اأبنائهم اأيام 

التعليم عن بعد ووفقاً للجدول الدرا�سي املعتمد .
واأو�سح باأن على املوظفات االأمهات تقدمي ال�سهادة املوحده ملن يهمة االمر ) التعليم 
https://dhr.gov.ae/ar/e- ال��راب��ط  يف  مو�سحة  ه��ي  ك��م��ا    ) بعد  ع��ن 
اخلدمات  اإدارة  اإىل  وذل��ك   ,  services/online-school-parents

امل�ساندة بعد اإعتمادها .

واأكد اأن اإمارة ال�سارقة تعمل بالتوجيهات احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة حفظه اهلل , واملتابعة 
احلثيثة ل�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب حاكم 
ال�سارقة رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة ال�سارقة, متبنية كافة املبادرات والقرارات 
الداعمة لكافة اأفراد االأ�سرة يف جميع جماالت احلياة , وحتديداً االأم العاملة واالأبناء. 
من�سئة خططها يف التنمية الب�سرية بو�سع املراأة يف قائمة اأولوياتها, لتعزيز تواجدها 

ودعمها يف تاأدية واجباتها يف كافة اأدوارها يف احلياة .  
واأ�ساف باأن هذا القرار ميكن املوظفة االأم من حتقيق التوازن بن حياتها االأ�سرية 
, وميكنها  بعد  الدرا�سة عن  اأبنائها يف ظل ظروف  تعليم  املهنية. ومتابعة  وحياتها 
من اأداء مهامها يف العمل عرب توظيف التكنولوجيا والو�سائل التقنية احلديثة مبا 

يدعم م�ساركتها يف العمل احلكومي ,  ويعزز دورها يف التنمية امل�ستدامة.

د. طارق بن خادم يو�شح العمل عن بعد للموظفات الأمهات بحكومة ال�شارقة 

وزارة ال�شحة تفتتح مركزا لفح�س كورونا يف منطقة اأوحلة بالفجرية

الإمارات للدرا�شات امل�شرفية يفتح باب الت�شجيل لـ )التعلم عن بعد( لكافة اجلن�شيات

•• اأبوظبي -وام:

للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ام���ع���ة  وق����ع����ت 
اتفاقية  اأم���������س  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�سركة  م����ارت����ن«  »ل��وك��ه��ي��د  م���ع 
االأمركية الرائدة عامليا يف جمال 
والتكنولوجيا  واالأم����ن  ال��ط��ران 
بحثية  م������ب������ادرات  يف  ل���ل���ت���ع���اون 
واأكادميية ت�ساهم يف تعزيز تنمية 
والتكنولوجيا  الب�سري  امل��ال  راأ���س 

يف االإمارات.
من  كل  افرتا�سيا  االتفاقية  وق��ع 
�سلطان احلمادي,  ,الدكتور عارف 
ن����ائ����ب ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف 
�ستيفن  والدكتور  خليفة,  جامعة 
ق�سم  الرئي�س ومدير  نائب  ووكر, 
لوكهيد  ���س��رك��ة  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
جوانب  االتفاقية  وحت��دد  مارتن. 
اأج���ل دعم  االه��ت��م��ام امل�سرتك م��ن 
لوكهيد  ل�سركة  البحثية  امل�ساعي 
مارتن وامل�ساهمة يف تطوير اقت�ساد 

قائم على املعرفة مبا يتما�سى مع 
روؤية االإمارات 2021 .

وتعد هذه االتفاقية االأوىل �سمن 
الر�سمية  االتفاقيات  م��ن  �سل�سلة 
لوكهيد  ب���ن  اإب���رام���ه���ا  امل��ف��رت���س 
�سبيل  يف  خليفة  وج��ام��ع��ة  م��ارت��ن 
رف�����د امل��ن��ط��ق��ة مب��ه��ن��د���س��ن ذوي 
الطران  جمال  يف  عالية  مهارات 

والدفاع والتكنولوجيا واالأمن.
وق�����ال ���س��ت��ي��ف��ن ووك�����ر, ن��ي��اب��ة عن 
جمل�س  رئي�سة  هيو�سون,  مارلن 
لوكهيد  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  االإدارة 
�سركة  يف  ن����ل����ت����زم   « م�������ارت�������ن.. 
مع  �سويا  بالعمل  م��ارت��ن  لوكهيد 
ال���ك���ل���ي���ات واجل����ام����ع����ات م����ن اأج����ل 
اال�سرتاتيجية  االول����وي����ات  دع����م 
خليفة  جامعة  وتعترب  لعمالئنا. 
اال�سرتاتيجين,  ���س��رك��ائ��ن��ا  اأح����د 
مرموقة  بحثية  موؤ�س�سة  بو�سفها 
روؤية  تنفيذ  يف  رئي�سي  وم�ساهم 
االإمارات الرامية اإىل اإن�ساء اقت�ساد 

قائم على املعرفة. ونحن على ثقة 
باأن تعاوننا �سي�ساهم يف دعم املهن 
والتكنولوجيا  بالعلوم  ال�سلة  ذات 
وتطوير  والريا�سيات,  والهند�سة 
ال���ب���الد  ال��ب��ح��ث��ي��ة يف  امل���ن���ظ���وم���ة 
�سعيد  على  فريدة  فر�س  واإتاحة 
اأن�������س���ط���ة ال���ب���ح���ث وال���ت���ط���وي���ر«. 

من  ك��ل  ت��ق��وم  االتفاقية  وبح�سب 
ل��وك��ه��ي��د م��ارت��ن وج��ام��ع��ة خليفة 
با�ستك�ساف فر�س التعاون املتاحة, 
ب���اإ����س���راف ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة يف 
اجلامعة, �سمن جماالت االأنظمة 
ال��ذك��ي��ة وال��ت��ح��ك��م ال���ذات���ي وعلم 
االإل���ك���رتون���ي���ات ال��دق��ي��ق��ة وامل�����واد 
وبحوث  واحل����راري����ة  االإن�����س��ائ��ي��ة 
الطران, باالإ�سافة اإىل بحث �سبل 
ال��ت��ب��ادل امل���ع���ريف م���ن خ���الل ن�سر 
البحوث وتطوير املواد االأكادميية 
وتقييمها. من جانبه قال الدكتور 
ي�سعدنا  �سلطان احلمادي..  عارف 

طرق دبي تعلن عن اأمتتة خدماتها 
الإدارية وتطلق امل�شاعد الفرتا�شي

اتفاقية بني جامعة خليفة و لوكهيد مارتن للتعاون يف جمال البحوث والربامج الأكادميية

املوؤ�س�سة  خ���ل���ي���ف���ة,  ج���ام���ع���ة  يف 
التعليمية التي تركز على البحوث 
واإعداد القادة واملفكرين يف جمال 
والهند�سة,  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
ال����ت����ع����اون م�����ع ل���وك���ه���ي���د م���ارت���ن 
البحوث  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز  ب���ه���دف 
امل��ت��ق��دم��ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت. 
�سركة  م���ع  ���س��راك��ت��ن��ا  و���س��ت�����س��اه��م 
مارتن,  ل��وك��ه��ي��د  ك�����س��رك��ة  رائ�����دة 
التكنولوجيات  يف  وامل��ت��خ�����س�����س��ة 
ال����ط����ران,  امل���ت���ق���دم���ة يف جم�����ال 
يف ت���ط���وي���ر امل�����ه�����ارات وال����ق����درات 
امل��ح��ل��ي��ة م��ن خ���الل ال��ت��ع��اون��ات يف 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  جم�����االت 
وال���ري���ا����س���ي���ات, كما  وال��ه��ن��د���س��ة 
من  اال�ستفادة  فر�سة  لنا  �ستتيح 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة. وهذا  االإم���ك���ان���ات 
اإع���داد  يف  خليفة  جامعة  نهج  ه��و 
وتطوير  االإم�������ارات�������ي  ال�������س���ب���اب 
املجاالت,  من  العديد  يف  قدراتهم 
مب��ا يف ذل��ك قطاع ال��ط��ران, مما 
من  ال��دول��ة  على  بالفائدة  �سيعود 
اإىل  التحول  عملية  تعزيز  خ��الل 
االق��ت�����س��اد امل��ب��ن��ي ع��ل��ى امل��ع��رف��ة يف 

اأبوظبي واالإمارات ب�سكل عام«.

املُ�سممة للرد على ا�ستف�سارات واأ�سئلة املوظفن 
ي�ستمل  واالإجنليزية" حيث  "العربية  باللغتن 
امل�ساعد االفرتا�سي على 73 خدمة ا�ستعالمية 
�سواء بخ�سو�س اخلدمات االإدارية اأو املعلومات 
واالإج��راءات ذات ال�سلة بفرو�س كورونا ف�ساًل 
132 اإجابة  عن اأن هذه التقنية تت�سمن اأي�ساً 
املوظفن  م��ن  املحتملة  االأ�سئلة  ع��ن  م��ربجم��ة 

ب�ساأن املجاالت املذكورة.

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/2917

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ش �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �الم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2020/09/07 �الثنني  يوم  م�صاء�   6:00 �ل�صاعة 
�صده بر�صتيج هاو�ش �أوف فا�صن )�ش.ذ.م.م( + مهند حميد عبد�ملجيد و �و�صاف �ملحجوز�ت على 

�لنحو �لتايل :
�صعر �لتقييم                                                      �لو�صف  

 18,475                                               مالب�ش متنوعه  
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ش �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13028 بتاريخ 2020/9/4 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/3333

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ش �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �الم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2020/09/07 �الثنني  يوم  م�صاء�   6:00 �ل�صاعة 

�صده فيلو�صيتي �ل�صناعية �ش.ذ.م.م و �و�صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                                         �لو�صف    �صعر �لتقييم  

  332,510                                            معد�ت �صو�ئل تنظيف    
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ش �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

�سالح   / امل������دع������و   ف����ق����د 
اوغ�������ن�������دا   , ي�����ا������س�����ي�����م�����ن 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1501304B( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0502011666

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو / الل مياه بن 
بنغالدي�س     , م���ي���اه  ����س���ان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BH0682101( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0544914356

فقدان جواز �شفر

ف����ق����د امل�������دع�������و/ ه����اري����ت 
اوغ�����ن�����دا   , ن����اك����ي����ب����ووك����ا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1422579B( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0566053710

فقدان جواز �شفر
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عربي ودويل

االإ�سالحات  هذه  مثل  “تنفيذ  اأن  على  توكاييف  الرئي�س  و�سدد 
اجلذرية �سوف يتطلب مراجعة اأن�سطة جهاز الدولة باأكمله.وقال 
التخطيط  نظام  االول:” اأن  اأم�س  ال�سعب  اإىل  موجهة  كلمة  يف 
احلكومي يجب اأن ي�سمن تعبئة جميع املوارد الب�سرية, واإ�سراك 
املراحل:  جميع  يف  كاملن  ك�سركاء  واملجتمع  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 

التخطيط والتنفيذ والتقييم .
النا�س  رفاهية  حت�سن  على  يعمل  اأن  يجب  االقت�ساد  اأن  واأك���د 
على  ي�ستند  لكازاخ�ستان  اجلديد  االقت�سادي  امل�سار  اأن  مو�سحا 
الدور  وامل�سوؤوليات؛  للفوائد  العادل  التوزيع  اأ�سا�سية:  مبادئ   7
اأمام  ال�سوق  فتح  العادلة,  املناف�سة  ؛  اخلا�سة  للموؤ�س�سة  الرائد 
اجليل جديد من رواد االأعمال؛ زيادة االإنتاجية؛ وتنمية راأ�س املال 

واأ�سدر الرئي�س توكاييف تعليماته باإن�ساء وكالة حماية وتطوير 
املناف�سة,.

اإنفاذ القانون واالأنظمة الق�سائية  كما ركز اخلطاب على ق�سايا 
وحماية حقوق االإن�سان, وقال الرئي�س توكاييف :”..نحن بحاجة 
املنا�سب  ال��وق��ت  يف  امل��واط��ن��ن  ح��ق��وق  حماية  ي�سمن  من���وذج  اإىل 

ويلبي املعاير الدولية العالية ».
حلماية  جديدة  تدابر  كازاخ�ستان  تتخذ  اأن  اأهمية  على  و�سدد 
يل,  بالن�سبة  اأول��وي��ة  ه��ي  امل�سكلة  “هذه  وق���ال:  االإن�����س��ان,  حقوق 
االإلكرتوين, وخا�سة  التنمر  املواطنن من  اأجل حماية  واإنه من 
االختياري  الربوتوكول  اإىل  االن�سمام  ال�سروري  من  االأط��ف��ال, 

التفاقية حقوق الطفل ب�ساأن اإجراء االت�ساالت«.

•• نور �شلطان-وام:

يف  اال�سرتاتيجية  االإ�سالحات  من  حزمة  عن  كازاخ�ستان  اأعلنت 
االقت�ساد و�سناعة القرار وحقوق االإن�سان.

و حدد الرئي�س الكازاخي قا�سم جومارت توكاييف, معامل جديدة 
للمرحلة املقبلة عنوانها اإ�سالحات ا�سرتاتيجية وجذرية يف كافة 
وحقوق  والق�سائية  والت�سريعية  االقت�سادية  احل��ي��اة  جم���االت 
االإن�سان وحماية املواطنن الكازاخ من التنمر االإلكرتوين, م�سددا 
و�سيا�سة  العامة,  االإدارة  مناهج  يف  تغيرات  اإج��راء  �سرورة  على 
املوظفن, ونظام �سنع القرار, و امل�سوؤولية عن تنفيذها, و�سرورة 

التحديث والتطوير الع�سري جلميع جماالت احلياة يف بالده.

الب�سري واال�ستثمار يف نوع جديد من التعليم ؛ وتعزيز االقت�ساد 
“االأخ�سر” وحماية البيئة وتبني الدولة القرارات امل�ستنرة.

“�سيتعن ع��ل��ى احل��ك��وم��ة حتديد  ك��ازاخ�����س��ت��ان:  رئ��ي�����س  واأ����س���اف 
الرئي�سية  الت�سدير  واأول���وي���ات  ا�سرتاتيجًيا  املهمة  ال�سناعات 
الفتا  كبر”  ب�سكل  ال��دع��م  اإج�����راءات  اأدوات  جمموعة  وتو�سيع 
امل�ساريع التي �سيتم ت�سمينها يف  اأن احلكومة �ست�سكل قائمة  اإىل 

االتفاقيات اال�سرتاتيجية بحلول اأبريل 2021«.
واأ�سدر  النقدية  ال�سيا�سة  جم��ال  يف  امل��ه��ام  م��ن  ع���ددا  و���س��ع  كما 
ول���وائ���ح, تهدف  ال�����س��رائ��ب  ل��ق��ان��ون  م��راج��ع��ة  تعليماته الإج����راء 
عدد  وتقليل  ال�سريبية  بااللتزامات  للوفاء  ج��ذري  تب�سيط  اإىل 

ال�سرائب واملدفوعات.

رئي�س كازاخ�شتان يعلن عن حزمة من الإ�شالحات ال�شرتاتيجية 

يو�سيهيدي  الكوالي�س,  وراء  لكن 
“الرجل  امل���ت���ق�������س���ف,  �����س����وج����ا, 
املنتهية  احل��ك��وم��ة  يف  الثاين” 
اأن���ه  االآن  م���ن  ي���ع���رف  والي���ت���ه���ا, 
بزمام  مي�����س��ك  اأن  ج����دا  ي���رّج���ح 
االأمور يف البالد. “رمبا يكون كل 
�سيء قد ح�سم وانتهى فعال حتى 
قبل ا�ستقالة �سينزو اآبي”, يقرتح 
كويت�سي  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ 
ناكانو, االأ�ستاذ يف جامعة �سوفيا 
يف ط��وك��ي��و.    بعد اأن ق��رر رئي�س 
نهاية  ت��رك من�سبه قبل  ال���وزراء 
�سبتمرب  يف  ال���ن���ظ���ري���ة  والي����ت����ه 
حلزبه,  االأم������ر  ي���ع���ود   ,2021
���س��اح��ب االأغ��ل��ب��ي��ة يف ال���ربمل���ان, 
يتوىل  ج����دي����د  زع����ي����م  الخ���ت���ي���ار 
الًيا.  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال�سلطة  زم����ام 
امللّحة  احل���اج���ة  اإىل  اإ����س���ارة  ويف 
املري�س,  اآب���ي  ���س��ي��ن��زو  لتعوي�س 
الليربايل  احل���زب  ق��ي��ادة  رف�ست 
ا�ست�سارة  ف���ك���رة  ال���دمي���ق���راط���ي 
واختارت  اأع�����س��ائ��ه,  م��ن  م��ل��ي��ون 

اإجراء اختيار حمدود ومقّيد.
من  ب���رمل���ان���ًي���ا   394 ف���ق���ط,      
من  ��ا  ���س��خ�����سً و141  احل��������زب, 
ال���ف���روع االإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ح��زب -3 
مم��ث��ل��ن ع���ن ك���ل حم��اف��ظ��ة من 
لهم  -�سيكون   47 ال���  املحافظات 
الزعيم اجلديد.  احلق يف اختيار 
اأن يجمع  ال��ف��ائ��ز  ع��ل��ى  وي��ت��ح��ّت��م 

اأغلبية حول ا�سمه من بن هوؤالء 
الناخبن البالغ عددهم 535.

�ملحافظة على �لو�صع �لقائم
نف�سه  ي��ع��ل��ن  اأن  ق��ب��ل  وح���ت���ى     
يو�سيهيدي  ��ل  حت�����سّ م���ر����س���ًح���ا, 
اأكرث  على  االأرب��ع��اء  م�ساء  �سوجا 
دعم  ت��رتج��م  ���س��وًت��ا   250 م���ن 
ت�سكل  التي  “الف�سائل”  معظم 
اأك���رث  “انها  ال���ي���اب���اين.  ال��ي��م��ن 
م��ن جم���رد ت���ي���ارات, اإن��ه��ا هياكل 
ل��ه��ا مقرات  ال��ت��م��ا���س��ك,  يف غ��اي��ة 
وموظفون ملتفون حول زعيم”, 
ي�����س��رح ك��وي��ت�����س��ي ن��اك��ان��و. “لقد 
فقدت هذه الف�سائل من �سلطتها 
و����س���الح���ي���ات���ه���ا م���ن���ذ االإ�����س����الح 
لكنها  الت�سعينات,  يف  االنتخابي 
م��ا زال���ت م��وؤث��رة يف ال��رتق��ي��ات اأو 
كما ي�سرح  التعيينات الرئي�سية”, 
ال�����س��ي��ا���س��ي.    يحتلون  اخل���ب���ر 
اآبي,  ح��ك��وم��ة  يف  مهمة  منا�سب 
الف�سائل  ق������ادة  ج��م��ي��ع  اخ����ت����ار 
مواقف  يظهرون  الذين  تقريبا, 
اأي���دي���ول���وج���ي���ة م��ت�����س��اب��ه��ة ج����ًدا, 
تعين يو�سيهيدي �سوجا حتى ال 
اإنهم  نفوذهم.  بفقدان  يخاطروا 

يلعبون ورقة االإبقاء على الو�سع 
اآبي  يريدون حكومة  اي  كما هو, 
ي��ل��خ�����س اخلبر.       ,“ اآب����ي  ب����دون 
القوي  ال��ف�����س��ي��ل  ب����ارك  وه���ك���ذا, 
واليته  املنتهية  ال����وزراء  لرئي�س 
-تعين  ه����و�����س����ودا  -جم���م���وع���ة 
�سوجا, على غرار تارو اآ�سو, وزير 
املالية البالغ من العمر 79 عاًما, 

اأو تو�سيهرو نيكاي, االأمن العام 
الدميقراطي,  الليربايل  للحزب 
81 عاما.  ال يزال موؤثرا يف �سّن 
وحذت الف�سائل االأ�سغر حذوهم 
ا�ستبعاد  ع��دم  على  منها  حر�سا 

نف�سها من اللعبة.

مطحنة

ه����ذه املطحنة  م��واج��ه��ة  ف��ف��ي     
خ�سم  مي�����ل�����ك  ال  ال�������ق�������وي�������ة, 
الرئي�سي,  ���س��وج��ا  ي��و���س��ي��ه��ي��دي 
�سيجرو  ال�����س��اب��ق  ال���دف���اع  وزي����ر 
للخالفة.  ف��ر���س��ة  اي  اإي�����س��ي��ب��ا, 
ي�ستطيع  ال  ال���ن���ظ���ام,  ه����ذا  “يف 
ال�����س��ي��د اإي�����س��ي��ب��ا احل�����س��ول على 
اأ���س��وات اأع�����س��اء احل���زب رغ��م اأن 
ا���س��ت��ط��الع��ات ال�����راأي ت��ظ��ه��ر اأنه 
يالحظ  كبرة”,  ب�سعبية  يتمتع 

هاجيمي يو�سيموتا من نومورا. 
واظ���ه���رت, ه���ذا االأ���س��ب��وع, جميع 
اإي�سيبا  اأن  ال����راأي,  ا�ستطالعات 
اإذا متت  ك��ان �سيفوز يف االق���رتاع 
الليربايل  اأع�����س��اء احل���زب  دع���وة 
النا�س  ع��ام��ة  اأو  ال��دمي��ق��راط��ي 

للت�سويت.
االأرب�����ع�����اء, يف خطاب  وم�����س��اء     
تر�سيح ق�سر, تعهد يو�سيهيدي 
العمر  م��ن  �سيبلغ  ال���ذي  ���س��وج��ا, 
مبوا�سلة  ق����ري����ًب����ا,  ع����اًم����ا   72
ل�سينزو  االقت�سادية  ال�سيا�سات 
اآبي, الذي كان يده اليمنى طيلة 
ثماين �سنوات, والعمل على تعزيز 

التحالف مع الواليات املتحدة.
عن ليزكو

بدون مناق�صة ... �أو ت�صويت

هكذا وجدت اليابان رئي�شا جديدا للوزراء...!
على �لفائز �أن يجمع �أغلبية حول ��صمه من بني 535 ناخبا 

•• كراكا�س-اأ ف ب

اأنها  الفنزويلية  احلكومة  اأعلنت 
واالحت�������اد  امل���ت���ح���دة  االمم  دع�����ت 
مراقبن  اإر�����س����ال  اإىل  االأوروب�������ي 
املقررة  الت�سريعية  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
االأول  ك����ان����ون  م����ن  ال�������س���اد����س  يف 

دي�سمرب.
الفنزويلي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
خورخي اأريازا على تويرت “اأبلغكم 
اإىل  )ال��ث��الث��اء(  ي��وم  اأر�سلنا  باأننا 
اأنطونيو غوتري�س )االأمن العام 
ل��الأمم امل��ّت��ح��دة( وج��وزي��ب بوريل 
)وزير خارجية االحتاد االأوروبي( 
ر������س�����ال�����ة ت���ت���ع���ل���ق ب���ال�������س���م���ان���ات 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ع��ام��ة امل��ت��ف��ق عليها 

لالنتخابات الت�سريعية املقبلة«.

“تكرر  الر�سالة  اأن  اأري��ازا  واأ�ساف 
واالحت������اد  امل���ت���ح���دة  االأمم  دع������وة 
ب�سفة  امل�������س���ارك���ة  اإىل  االوروب��������ي 

مراقب«.
ن�سرت  ال����ت����ي  ال����ر�����س����ال����ة  وه�������ذه 
“اإطار  تقرتح  تويرت,  على  الحقا 
“عملية  ع����ن  ن�����اجت  �سمانات” 
بن  م���ن  ���س��م��ل��ت  مكثفة”  ح�����وار 
على  “تعديالت”  اأخ�����رى,  اأم����ور 
امل�ساركة  لتعزيز  الزمني  اجل��دول 
واإ�سافة حرب ال ميحى يتعن على 
الناخبن غم�س اأ�سابعهم فيه بعد 

االإدالء باأ�سواتهم.
وك���������ان ه�������ذا ال����ن����ظ����ام األ������غ������ي يف 
املثرة  ال���رئ���ا����س���ي���ة  االن���ت���خ���اب���ات 
عندما   2018 ل���ل���ع���ام  ل���ل���ج���دل 
نيكوال�س  الرئي�س  انتخاب  اأع��ي��د 

مادورو.
اأن  “ي�سرفنا  ال��وث��ي��ق��ة  وت�����س��ي��ف 
دويل  وم��واك��ب  كمراقب  ندعوكم 
ل��ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات م���ع ت��اأك��ي��د اأن 
ال�سمانات املمنوحة �ستعترب جزءا 
م��ن االإج������راءات ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 

اإحالل الثقة«.
وت���اأت���ي ه����ذه ال���دع���وة غ�����داة عفو 
اأ�����س����دره ن��ي��ك��وال���س م������ادورو على 

م��ئ��ة م���ع���ار����س, مب���ن ف��ي��ه��م نواب 
املعار�سة  زع��ي��م  م���ع  وم��ت��ع��اون��ون 
خ��وان غ��واي��دو, م��ن اأج��ل “تعزيز 
ثالثة  قبل  الوطنية”  امل�ساحلة 
اأ�����س����ه����ر م�����ن ه������ذه االن���ت���خ���اب���ات 

الت�سريعية.
وتدعو املعار�سة اإىل مقاطعة هذه 
تنظيمها  اأّن  معتربة  االن��ت��خ��اب��ات 
الت�سافية  ال�����س��ل��ط��ات  ج��ان��ب  م���ن 
يف  “للتزوير”  عر�سة  �سيجعلها 
ك����ّل االأح���������وال. ل��ك��ن ب��ع�����س ق���ادة 
كابريلي�س  انريكي  مثل  املعار�سة 

املر�سح مرتن للرئا�سة والربملاين 
�ستالن غونزالي�س, يراهنون على 
اأمهلونا  واإذا  وافقوا  “اإذا  امل�ساركة 
قول  ح���د  ع��ل��ى  الوقت”,  ب��ع�����س 

كابريلي�س.
ي��ع��ل��ق يف بث  وك������ان ك��اب��ري��ل��ي�����س 
التوا�سل  ���س��ب��ك��ات  ع��ل��ى  م��ب��ا���س��ر 
االج��ت��م��اع��ي, ع��ل��ى ال���دع���وة التي 
االحت����اد  اإىل  احل���ك���وم���ة  وج��ه��ت��ه��ا 

االأوروبي واالأمم املتحدة.
ي�سمن  اأن  امل�����ف�����رت������س  وم��������ن 
وهو  للربملان  التجديد  الت�سويت 

ال��ت��ي تهيمن  ال��وح��ي��دة  امل��وؤ���س�����س��ة 
عليها املعار�سة.

وك�������ان ج�����وزي�����ف ب�����وري�����ل دع������ا يف 
تاأجيل  اإىل  اأغ�����س��ط�����س  اآب  ب��داي��ة 
االنتخابات الت�سريعية, معتربا يف 
“ال�سروط لعملية  اأن  الوقت  ذلك 
وحرة  و���س��ام��ل��ة  �سفافة  انتخابية 
وراأى  تكن متوافرة.  مل  ونزيهة” 
اأن ال�سمانات غر كافية “ليتمكن 
االحت��اد االأوروب��ي من اإر�سال بعثة 

ملراقبة االنتخابات«.
ت��غ��ري��دة على  ب��وري��ل كتب يف  لكن 
“اإطالق  اأن  ال����ث����الث����اء  ت����وي����رت 
ال�سجناء  م���ن  ك��ب��ر  ع����دد  ����س���راح 
امل�سطهدين  والنواب  ال�سيا�سين 
و�سرط  �سار  خ��رب  ه��و  فنزويال  يف 
من  م��زي��د  لتحقيق  ع��ن��ه  غ��ن��ى  ال 
حرة  انتخابات  تنظيم  يف  التقدم 

و�ساملة و�سفافة«.
املتحدة  االأمم  مفو�سة  واأع���رب���ت 
مي�سيل  االإن�سان  حلقوق  ال�سامية 
با�سليه عن ارتياحها الثالثاء بعد 
اإطالق �سراح 110 معار�سن من 
منظمة  ت��ع��ت��ربه��م   50 ���س��م��ن��ه��م 
احلكومية  غ���ر  بينال”  “فورو 

“�سجناء �سيا�سين«.

مادورو يريد مراقبني دوليني لالنتخابات 

يو�سيهيدي �سوجا خليفة �سينزو

وزير الدفاع ال�سابق �سيجرو اإي�سيبا 
مناف�س منكود احلظ    لقد تكلمت »�لف�صائل«. 

من  �أ�صبوع  من  �أق��ل  بعد 
يف  �آبي  �صينزو  ��صتقالة 
وجدت  �أغ�صط�ش,   28
جديًد�  رئي�صا  �ليابان 
للوزر�ء.    ر�صمًيا, لن يتم 
�ختياره, من قبل قّلة من 
�الأغلبية  ح��زب  ك���و�در 
�مل���ح���اف���ظ���ة, �حل����زب 
�لدميقر�طي,  �لليرب�يل 
�ال يف 14 �صبتمرب �ملقبل 
عليه  ي�����ص��ادق  �أن  قبل 

�لربملان, بعد يومني..

•• الفجر –خرية ال�شيباين

تبخرت حظوظ املعار�س الرئي�شي، وزير الدفاع ال�شابق رغم �شعبيته الكبرية

لتعوي�ش �آبي, رف�صت قيادة �حلزب فكرة ��صت�صارة مليون من �أع�صائه 

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �الآخر

•• لوك الليربتي

   اإذا ك���ان ب��ا���س��ت��ط��اع��ة ج���و ب���اي���دن ال���ف���رح, مع 
يزيد  مبلًغا  م��وؤخ��ًرا  حملته  جمع  ع��ن  االإع���الن 
عن 300 مليون دوالر, فقد ا�سطر مع ذلك اىل 
اللجوء للعبة التوازن, وهو و�سع غر مريح قبل 

�سهرين من االقرتاع.
اأ�سهر, مل يفّوت املر�سح الدميقراطي اأي     منذ 
فر�سة لدعم ال�سود واالأقليات. وقد قرن القول 
من خالل تعين كاماال هاري�س رفيقة له يف رحلة 
االأخرة  ه��ذه  وتدعم  االبي�س,  البيت  اقتنا�س 
-متاًما مثل بايدن -االحتجاجات ال�سلمية التي 

تت�سّدر عناوين ال�سحف منذ بداية ال�سيف.
املتطرف  اليمن  وج��ود  قد نالحظ  امل�سكلة؟     
وامل��ي��ل��ي�����س��ي��ات امل�����س��ل��ح��ة ع��ل��ى االأر��������س, ل��ك��ن ال 
اأع��م��ال العنف  اأو جت��اه��ل  ال��ط��رف,  ميكن غ�����ّس 
الي�سار.  راديكاليي  م��ن  لف�سيل  واال���س��ت��ف��زازات 
واخلوف  ف��ق��ط,  �سلمية  لي�ست  ف��االح��ت��ج��اج��ات 

ينت�سر يف �سرائح وا�سعة من ال�سكان.
   منذ بداية رئا�سته, ومرة اأخرى خالل املوؤمتر 
انه  دائًما,  ثابًتا  ترامب  دونالد  ظّل  اجلمهوري, 
على  معاتبته  ميكن  وال��ن��ظ��ام.  ال��ق��ان��ون  رئي�س 
باليمن  تنديده  وع��دم  ال��ن��ار,  على  الزيت  �سب 
�سحايا  مع  التعاطف  اإىل  افتقاره  اأو  املتطرف, 
خا�س  ب�سكل  نحتفظ  فاإننا  ال�سرطة,  وح�سية 

بقدرته على �سياغة العبارة, وثبات روؤيته.
   اأثناء وجوده يف كينو�سا اأول اأول اأم�س الثالثاء 
ق���دم ال��رئ��ي�����س دع��م��ه الإن���ف���اذ ال��ق��ان��ون, ورف�س 
االعرتاف بوجود عن�سرية منهجية بن �سباط 
ال�سرطة  اأخ��ط��اء  م��ن  يقلل  اأن���ه  وب���دا  ال�سرطة, 
الفادحة بقوله اإنه لن يدين ال�سرطة ب�سبب عدد 
الذين  النا�س  من  قلة  اأو  الفا�سدين,  من  قليل 

ينهارون حتت ال�سغط.
من  مبا�سرة  م��اأخ��وذة  ا�سرتاتيجية  وجم�ّسدا     
فقد حّول ال�سغط الذي  كتابه “فن ال�سفقة”, 
كان مُيار�س على اإدارته باجتاه مع�سكر اخل�سوم. 
اأك��رث من  اإذا كان يف من�سبه منذ  لي�س مهما ما 

ثالث �سنوات االآن, واإذا ما تعّفنت االو�ساع, فان 
ذلك ب�سبب الي�سار الراديكايل الذي يدعمه جو 
بايدن. ال ميكن لالأمريكين اأن ياأملوا يف العي�س 
مع  يتعاهد  قد  ال��ذي  املر�سح  انتخبوا  اإذا  باأمان 

قوى خفّية.
   قد ُينظر اإىل حّجته على اأنها �سخيفة, وت�ستند 
لكن  معيبة,  م��وؤام��رة  نظريات  اإىل  اأخ���رى  م��رة 
الرئي�س  يحرز  اإذ  وم��ردودي��ة,  فاعلّية  لر�سالته 
ي��درك ذلك,  اإن��ه  ال���راأي.  ا�ستطالعات  تقدًما يف 
ال  املنزل,  يحرتق  عندما  جيًدا.  الورقة  ويلعب 
تريد  فاأنت  اأواًل,  امل�سوؤول  ال�سخ�س  عن  تبحث 
اأقرب رجل اإطفاء... ويقدم دونالد ترامب نف�سه 

على اأنه رجل االإطفاء هذا.
اإدانة  �سوى  اأي خيار  بايدن  اأم��ام جو  يكن     مل 
احتجاًجا...  لي�س  “النهب  والفو�سى:  العنف 
اإ���س��ع��ال ال��ن��ار لي�س ال��ت��ظ��اه��ر... ال ع��الق��ة الأي 
اإن��ه��ا فو�سى, نقطة  ب��االح��ت��ج��اج��ات...  م��ن ه��ذا 
اىل ال�سطر ».     وحتى ي��اأم��ل ع��دم ال��ت��وّرط يف 
هذه االأزمة, على نائب الرئي�س ال�سابق اأن يكون 
دقيًقا, واأن مييز بو�سوح بن املحتجن ال�سرعين 
والبلطجية. يف حن اأن دونالد ترامب ال حترجه 
التاأكيد على  الدقيقة. فمن خالل  الفروق  هذه 
اأنه ال ميكن الت�سامح مع العنف واإدانة الفو�سى, 

يروج بايدن ب�سكل غر مبا�سر لر�سالة خ�سمه.
وي�سكون�سن.  والي����ة  يف  ك��ي��ن��و���س��ا  ب��ل��دة  ت��ق��ع      
ا�ستع�ست هذه الوالية على هيالري كلينتون عام 
2016, وهي رهان �سعب مرة اأخرى. وحر�س 
دون��ال��د ت��رام��ب ع��ل��ى زي��ارت��ه��ا, م��ع��ّززا ر�سالته, 

ومطمئنا املواطنن القلقن ب�ساأن التجاوزات.
ال�����س��ح��ي ال�ستئناف  اإن خ���رج م��ن ح��ج��ره     م��ا 
بايدن نف�سه  احلملة االنتخابية, حتى وجد جو 
ي�سر على حبل رفيع, عليه اال�ستمرار يف الدفاع 
ال��ع��ن�����س��ري��ة, م��ع التاأكيد  ال�����س��ود و���س��ح��اي��ا  ع��ن 
رغم  �سلميا,  التظاهر  ميكنهم  اأن��ه  لالأمريكين 
ورد  االأب��ي�����س  البيت  يف  احل��رائ��ق  م�سعل  وج���ود 

الفعل العنيف من جانب بع�س الي�سار. 
 ترجمة خرة ال�سيباين

جو بايدن يخ�شع...!

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

 •• دو�شانبي-اأ ف ب

اخلمي�س  اأم�����س  طاجيك�ستان  يف  احل��اك��م  احل���زب  ر���س��ح 
الرئي�س اإمام علي رحمن لوالية جديدة يف خطوة تعزز 
ال�سلطة,  على  عقود  ثالثة  نحو  منذ  امل�ستمرة  قب�سته 
اأن  امل��ت��وق��ع  ر�سمية. وم��ن  اإع���الم  و���س��ائ��ل  ذك���رت  ح�سبما 
االأول/اأكتوبر  ت�سرين   11 ان��ت��خ��اب��ات  يف  رح��م��ن  ي��ف��وز 
اأن ي�سبح  ���س��ن��وات متكنه م��ن  �سبع  ب��والي��ة ج��دي��دة م��ن 
ويقود  ال�سوفياتية.  احلقبة  بعد  ف��رتة  الأط���ول  زعيما 
 ,1992 منذ  الو�سطى  اآ�سيا  يف  الواقعة  الدولة  رحمن 
تر�سيحه  وج��اء   .1994 منذ  الرئا�سة  من�سب  ويتوىل 
خالل موؤمتر حزب ال�سعب الدميوقراطي لطاجيك�ستان 
اأعلنت وكالة خوفار  الذي يهيمن على الربملان, ح�سبما 
لالأنباء  بال�س  اإيجيا  وكالة  وذك��رت  لالأنباء.  الر�سمية 
امل�ستقلة اأن رحمن مل يكن حا�سرا خالل موؤمتر احلزب. 
ويبدد هذا الرت�سيح على ما يبدو اأي نظريات عن �سعي 

احلزب احلاكم يف طاجيك�شتان ير�شح الرئي�س لولية جديدة 
الرجل القوي للتح�سر خلالفته يف االنتخابات. و�سرت 
 67 البالغ  رحمن  اأن  ع��ن  املا�سية  ال�سنوات  يف  تكهنات 
عاما, �سي�سلم مقاليد احلكم الأحد اأفراد ا�سرته. وذكرت 
تقارير اأن ابنه االأكرب رئي�س بلدية دو�سانبي ر�ستم اإمام 
علي  ام��ام  ر�ستم  وانتخب  االأوف��ر حظا.  املر�سح  هو  علي 
ملجل�س  رئي�سا  مطلقة  باأغلبية  ال��ع��ام  ه��ذا  ع��ام��ا(   32(
ال�سيوخ, يف خطوة جتعله ال�سخ�سية الثانية بعد الرئي�س 
اإع��الن حزب  تر�سيح رحمن عقب  وياأتي  الد�ستور.  وفق 
اأي �سخ�سية  اأنه لن ير�سح  املعار�سة الرئي�سي يف البالد 
خلو�س االنتخابات املتوقع اأن يفوز بها رحمن. وقدمت 
اأربعة اأحزب اأخرى مر�سحيها النتخابات ت�سرين االأول/

اأي منهم حتديا  اأن ميثل  املتوقع  اأكتوبر, لكن من غر 
حلكم رحمن. من جهة اأخرى فاإن نور�سلطان نزارباييف, 
العام  اآذار/م��ار���س  اأعلن يف  لكازاخ�ستان,  ال�سابق  الزعيم 
رئي�س  له  خلفا  ت��واله  ال��ذي  املن�سب  عن  تنحيه  املا�سي 

جمل�س ال�سيوخ اآنذاك قا�سم جومارت توكاييف.
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عربي ودويل

 قال الكوماندر راجنيث راجاباك�سا من البحرية ال�سريالنكية اأم�س 
االأول اإن النار ا�ستعلت يف ناقلة نفط ت�ستاأجرها �سركة اإنديان اأويل 
واإن  للبالد  ال�سرقي  ال�ساحل  قبالة  الهندية  )اآي.اأو.����س���ي(  ك��ورب 
للم�ساعدة  للبحرية  تابعتن  و�سفينتن  بطائرة  ا�ستعانت  ال�سلطات 

يف جهود االإنقاذ.
وكانت الناقلة العمالقة نيو دياموند املحملة بالكامل متوجهة اإىل 
ميناء باراديب الهندي حيث تدير ال�سركة احلكومية م�سفاة طاقتها 
االأحمدي يف  الناقلة من ميناء  واأبحرت  يوميا.  برميل  األ��ف   300
ال�سفن. وقال  اأيكون لتتبع حركة  الكويت وفقا لبيانات ريفينيتيف 
راجاباك�سا اإن النار م�ستعلة يف الناقلة على م�سافة 20 ميال بحريا 
اإعالم  و�سائل  ونقلت  ل�سريالنكا.  ال�سرقي  ال�ساحل  قبالة  تقريبا 
حملية عن هيئة احلماية البحرية يف �سريالنكا قولها اإن ال�سلطات 
�ستتخذ خطوات ملنع اأي ت�سرب حمتمل للنفط من الناقلة التي حتمل 
اإن  األف طن من النفط اخلام. وقال م�سدر ب�سناعة النفط   270

ناقلة املنتجات النفطية هيلن اإم ت�ساعد يف عمليات االإنقاذ.
 

بداأ كبر ق�ساة حقوق االإن�سان يف اأوروبا زيارة مثرة للجدل اإىل تركيا 
�سجل  تعتربه  ملا  احلقوقية  املنظمات  انتقادات  رغم  اخلمي�س  اأم�س 
اأنقرة �سريع التدهور يف جمال حقوق االإن�سان. ومن املقرر اأن يلتقي 
بداأ واليته كرئي�س للمحكمة  اإيطايل  اأي�سلندي  �سبانو, وهو  روبرت 
االأوروبية حلقوق االإن�سان يف اأيار/مايو, الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اإردوغان. بداأ �سبانو زيارته بلقاء رئي�س املحكمة الد�ستورية الرتكية 
الق�ساء  “ا�ستقالل  بعنوان  الرتكية  ال��ع��دل  وزارة  يف  كلمة  واإل��ق��اء 
ا اأن يح�سل �سبانو  ركن اأ�سا�سي يف �سيادة القانون«. ومن املتوقع اأي�سً
اجلمعة على درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة ا�سطنبول. وتاأتي 
يف  تركيا  يف  التعبر  حرية  حالة  اإزاء  املخاوف  تتزايد  فيما  الزيارة 
ظل حكم اإردوغ��ان الذي اأ�سبح رئي�سا يف 2014. و�سنفت املحكمة 
رو�سيا على  بعد  الثانية  املرتبة  االإن�سان تركيا يف  االأوروبية حلقوق 
2019, مع ت�سجيل  قائمتها النتهاكات حقوق االإن�سان امل�سجلة يف 
113 خمالفة يف تركيا و198 خمالفة يف رو�سيا. وتتعر�س تركيا 
ب�ساأن  االإن�سان  املدافعن عن حقوق  قبل  عادة من  النتقادات الذعة 
املعار�سن.  وال�سيا�سين  امل��دين  املجتمع  وق��ادة  ال�سحفين  اعتقال 
اإردوغ��ان �سيطرتها على االإنرتنت, مبا يف ذلك  كما �سددت حكومة 
ال�سنوات  التوا�سل االجتماعي, واأغلقت خالل  اإىل و�سائل  الو�سول 

القليلة املا�سية حمطات تّلفزة وو�سائل اإعالم معار�سة.

قالت م�سوؤولة اأمريكية اإن الواليات املتحدة لن تدفع نحو 80 مليون 
دوالر من م�ستحقات عليها ملنظمة ال�سحة العاملية, و�ست�ستخدم املبلغ 

يف �سداد جزء مما عليها لالأمم املتحدة يف نيويورك.
ال�سحة, ومقرها جنيف, يف  ترك منظمة  املتحدة  الواليات  وتعتزم 
دونالد  الرئي�س  اتهمها  بعدما   2021 مت��وز  يوليو  م��ن  ال�ساد�س 
ترامب خالل اأزمة تف�سي جائحة كورونا باأنها اأ�سبحت دمية يف يد 
با�سم  متحدثة  وقالت  ترامب.  اتهامات  املنظمة  ورف�ست  ال�سن. 
منظمة ال�سحة اأم�س اخلمي�س يف رد بالربيد االإلكرتوين على طلب 
للتعليق “نرجو االطالع على بياناتنا ال�سابقة التي عرّبنا فيها عن 
االأ�سف لقرار الواليات املتحدة االن�سحاب. نحن بانتظار اأي تفا�سيل 
مبوجب  ترامب  على  لزاما  وك��ان  بعناية«.  فيها  و�سننظر  ج��دي��دة, 
قرار م�سرتك للكوجنر�س االأمريكي عام 1948 اأن يبلغ بان�سحاب 
الواليات املتحدة من منظمة ال�سحة العاملية قبل املوعد املقرر بعام, 
املالية  ال�سنة  يف  للمنظمة  وا�سنطن  ال��ت��زام��ات  بدفع  مطالب  وه��و 
احلالية. وقالت نري�سا كوك, نائبة م�ساعد وزير اخلارجية االأمريكي 
ملنظمة  حاليا  تدين  املتحدة  الواليات  اإن  الدولية  املنظمات  ل�سوؤون 
ال�سحة بحوايل 18 مليون دوالر لل�سنة املالية 2019 وبنحو 62 
�سيوجهان  املبلغان  “هذان  واأ�سافت   .2020 املالية  لل�سنة  مليونا 
بدال من ذلك لالأمم املتحدة” ل�سداد التزامات وا�سنطن للمنظمة 

الدولية يف نيويورك.

عوا�شم

نيودلهي

اأنقرة

وا�صنطن

 موجة غ�شب بعد اقرتاح ترامب 
الت�شويت مرتني يف نورث كارولينا 

•• ويلمنجتون-رويرتز

حث الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب �سكان والية نورث كارولينا على حماولة 
عن  م��رة  ال��ث��اين,  ت�سرين  نوفمرب  م��ن  الثالث  انتخابات  يف  م��رت��ن  الت�سويت 
طريق الربيد ومرة �سخ�سيا, مما ت�سبب يف حالة غ�سب الأن ترامب بدا وكاأنه 
ترامب  وق��ال  الناخبن.  اأ�سوات  تزويرا يف  يكون  اأن  ما يحتمل  علنا على  يحث 
اأم�س االأول االأربعاء مع تلفزيون )دبليو.اإي.�سي.تي( يف ويلمنجتون  يف مقابلة 
للت�سويت... ي��ذه��ب��ون  ودع��وه��م  ير�سلونها  “دعوهم  ك��ارول��ي��ن��ا  ن���ورث  ب��والي��ة 

اأنهم لن يكونوا قادرين على  الوا�سح  النظام جيًدا كما يقولون, فمن  واإذا كان 
الت�سويت” �سخ�سيا. واأكد ترامب مرارا وتكرارا, دون دليل, اأن الت�سويت عرب 
الربيد, الذي تو�سعت بع�س الواليات يف ا�ستخدامه ب�سبب وباء فرو�س كورونا, 
من �ساأنه اأن يزيد التزوير ويعطل انتخابات نوفمرب ت�سرين الثاين, على الرغم 
من اأن اخلرباء يقولون اإن تزوير اأ�سوات الناخبن باأي طريقة اأمر نادر للغاية 
يف الواليات املتحدة. والت�سويت اأكرث من مرة يف اأي انتخابات غر قانوين ويف 
جرمية  مرتن  الت�سويت  يعد  ال  كارولينا,  ن��ورث  والي��ة  ومنها  الواليات  بع�س 
بعد من  تعليق  ي�سدر  بذلك. ومل  القيام  على  االآخ��ري��ن  اأي�سا حث  بل  فح�سب 
التي  ت�سريحاته  وبعد  ترامب.  ت�سريحات  على  الوالية  يف  االنتخابات  جمل�س 
اإن  االأبي�س  والبيت  ترامب  حملة  قالت  الدميقراطين,  وغ�سب  ده�سة  اأث��ارت 
الرئي�س مل يطلب من النا�س الت�سويت مرتن. وقالت كايلي ماكيناين املتحدثة 
با�سم البيت االأبي�س لقناة فوك�س نيوز اليوم اخلمي�س “الرئي�س ال يقرتح على 
اأي �سخ�س القيام باأي عمل غر قانوين...ما قاله بو�سوح �سديد هو التاأكد من 

اأن �سوتك م�سجل واإذا مل يكن احلال كذلك فعليك الذهاب للت�سويت«.

جزء من �جلمهور حتّول �إىل �ملن�صات �لرقمية

الإعالن اأداة قوية يف حملة بدون اجتماعات...!
يركز دونالد تر�مب حالًيا ب�صكل �أكرب على �الإعالن �لرقمي عرب �ل�صبكات �الجتماعية

 55 جريحا خالل �شدامات يف بلغاريا 
•• �شوفيا-اأ ف ب

يف  ���س��وف��ي��ا  يف  �سخ�سا   55 ج���رح 
لرئي�س  معار�سن  بن  �سدامات 
الوزراء البلغاري بويكو بوري�سوف 
وال�����س��رط��ة ج���رت خ���الل تظاهرة 
ب���ع���دم���ا ح�������س���ل على  اح����ت����ج����اج, 
اإطالق م�سروعه  الربملان  موافقة 

اخلاليف اإعادة �سياغة الد�ستور.
ال���ت���وت���ر, تكثفت  ي����وم م���ن  وب���ع���د 
اأم�������س االأول  امل���واج���ه���ات م�������س���اء  
البلغارية.  العا�سمة  يف  االأرب��ع��اء 
وق����������ام م�����ت�����ظ�����اه�����رون ب�����اإط�����الق 
وقوارير  حجارة  ور�سق  مفرقعات 
ع��ل��ى رج���ال ال����درك ال��ذي��ن كانوا 

يحمون مقر احلكومة والربملان.
اإىل  امل��ن��ظ��م��ن  ومل جت����ِد دع�����وات 
ال�سرطة  ق��وات  ومتكنت  ال��ه��دوء. 
م��ن ���س��د امل��ت��ظ��اه��ري��ن م��ن مكان 

وا�سع واعتقلت 95 �سخ�سا.
ي�سهد  ال�����ذي  االأول  ال���ي���وم  وه����و 
ب������داأت يف  اأن  اأع����م����ال ع��ن��ف م��ن��ذ 

معظمهم الإ�سابتهم بغازات.
باأن  ال�سرطة  يف  م�����س��وؤول  و���س��رح 
معظمهم  اأوق��ف��وا,  متظاهرا   95
ال��ت��ي اندلعت  ال�����س��دام��ات  خ���الل 

م�ساء االأربعاء.
واأو���س��ح��ت ق��وات االأم���ن اأن بع�س 
امل����ت����ظ����اه����ري����ن ال�����ذي�����ن اأوق�����ف�����وا 
م�����ع�����روف�����ون ب����ت����ق����دمي خ����دم����ات 

كم�سجعن لفرق كرة القدم.
ا�ستخدمت  االأوىل  ول����ل����م����رة 
غاز  رذاذ  بلغاريا  يف  االأم���ن  ق���وات 
للت�سدي  �سوتية  وقنابل  الفلفل 
املنظمة  واحتجت  للمتظاهرين. 
“جلنة هل�سنكي”  غر احلكومية 
على “اال�ستخدام املفرط للقوة”, 
ال�سرطة  ق����ائ����د  ن���ف���ى  ات����ه����ام  يف 
هادجييف  غ��ي��ورغ��ي  ���س��وف��ي��ا  يف 

�سحته.
ال������وزراء بويكو  رئ��ي�����س  وي��رف�����س 
بوري�سوف الذي يحكم البالد منذ 

2009, اال�ستقالة.
“مواطنون  ح���زب���ه  ح�����س��ل  وق����د 

يومية  ت���ظ���اه���رات  مت���وز/ي���ول���ي���و 
املحتجون  ويطالب  الف�ساد.  �سد 
والنائب  احل���ك���وم���ة  ب��ا���س��ت��ق��ال��ة 
املتهمن  غ��ي�����س��ي��ف  اإي���ف���ان  ال���ع���ام 

“باالرتباط باالأقلية احلاكمة«.
وكان 127 من ا�سل 240 نائبا 
يف ال��ربمل��ان واف��ق��وا االأرب��ع��اء على 
ط��ل��ب رئ��ي�����س احل���ك���وم���ة اإط����الق 
م�������س���اورات ت�����س��ت��م��ر الأ���س��ه��ر عدة 
يف ه����ذا ال�������س���اأن, ك��م��ا ذك����ر حزب 
�سد  النا�سطن  لكن  ب��وري�����س��وف. 
الف�ساد مل يروا فيه �سوى مناورة 

ت�سويفية.
وردد اآالف املتظاهرين اأمام مبنى 
الربملان هتافات موجهة اإىل رئي�س 
“ا�ستقالة”  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ال������وزراء 
ير�سقون  كانوا  بينما  و”مافيا”, 

رجال ال�سرطة باأ�سياء خمتلفة.
ال�سحية  ال�������س���ل���ط���ات  وق�����ال�����ت 
�سخ�سا   55 اإن  وال���������س����رط����ة 
ومتظاهرون  �سرطيا   37 بينهم 
و�سحافيون نقلوا اإىل م�ست�سفيات, 

•• الفجر –خرية ال�شيباين
م����ن  ح��������رم��������ان��������ه��������م  ب��������ع��������د     
�ساعات  ت��وّف��ر  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ات 
م����ن ال���ب���ث ال���ت���ل���ف���زي���وين الإق���ن���اع 
اجلمهوريون  ا���س��ت��ف��اد  ال��ن��اخ��ب��ن, 
والدميقراطيون يف االآونة االخرة 
من تغطية اإعالمية وا�سعة النطاق 

مبنا�سبة موؤمتري التن�سيب. 
ن�سب م�ساهدة  كانت  ذل��ك,    وم��ع 
كانت  مما  ارتفاعا  اأق��ل  التلفزيون 
�سجل  ال�����س��اب��ق��ة:  ال��ن�����س��خ  يف  عليه 
��ا يف عدد  ان��خ��ف��ا���سً اجل��م��ه��وري��ون 

يف  ب��امل��ئ��ة   21 بن�سبة  امل�����س��اه��دي��ن 
 2016 ب���ع���ام  امل��ت��و���س��ط م��ق��ارن��ة 
ع���ل���ى م�������دار االأم���������س����ي����ات االأرب�������ع 
�سخ�س(,  م��ل��ي��ون   18.8 )اإىل 
وال���دمي���وق���راط���ي���ون ب��ن�����س��ب��ة 17 
مليون(   21.57 )اإىل  ب���امل���ئ���ة 
قّل�س  فقد  نيل�سن,  اأرق����ام  ح�سب 
ما  االأدن��ى  احل����د  اإىل  املع�س�����كران 
ال�سعبي  النجاح  عادة  ي�سنع  ك�����ان 

لهذه االجتماعات ال�سيا�سية.
   وم����ع ال���ت���ط���ور ال���ق���وي ج�����ًدا ل� 
ال�������س���ن���وات  يف  “�سرتميينغ” 
االأخرة, حتّول جزء من اجلمهور 

الرقمية.  امل��ن�����س��ات  اإىل  ���ا  اأي�������سً
اإنه  ويزعم مع�سكر دونالد ترامب 
مليون   147.9 اإج���م���ايل  ���س��ج��ل 
“م�ساهدة” على التلفزيون وعلى 
مليون   25.9 ب��زي��ادة  االإن��رتن��ت, 

عما اأعلنه الدميقراطيون.

نفقات
   يف االأ�سابيع القليلة التي �سبقت 
امل��وؤمت��ري��ن, اأن��ف��ق ج��و ب��اي��دن 75 
االإع����الن����ات  ع���ل���ى  دوالر  م���ل���ي���ون 
اأربعة  م��ن  اأك��رث  اأي  التلفزيونية, 
 17( مناف�سه  اأنفقه  م��ا  اأ���س��ع��اف 

والواليات  )“الناخبون االأوائل”( 
الرئي�سية يف االنتخابات.

جمع �لتربعات
   ويبدو اأن دونالد ترامب يراهن 
االإعالنات  على  مناف�سه  من  اأكرث 
في�سبوك  ع��ل��ى  خ��ا���س��ة  ال��رق��م��ي��ة, 
فريق  بث  وق��د  وغوغل.  ويوتيوب 
حملة دونالد ترامب على في�سبوك 
تدعو  امل�����وؤمت�����ر  ق���ب���ل  اإع������الن������ات 
ونتيجة  ال���ت���ربع.  اإىل  امل���وؤي���دي���ن 
لذلك, مت على قناة يوتيوب حملة 
اأ�سماء  ن�سر  اجل��م��ه��وري,  املع�سكر 

االإعالنات  وم���ع  دوالر(.  م��ل��ي��ون 
التي  املجموعات  قبل  من  املمولة 
ال�سيا�سي(,  العمل  )جل��ان  تدعمه 
ي��زال االإنفاق االإع��الين املوؤيد  وال 
ل�سالح  االن���ف���اق  ���س��ع��ف  ل��ب��اي��دن 

دونالد ترامب.
 3 ان��ت��خ��اب��ات  اإىل  �سبتمرب  م��ن     
االإنفاق  توقعات  �ستكون  نوفمرب, 
 173 م��ت��ق��ارب��ة, ح��ي��ث مت ح��ج��ز 
لدونالد  تلفزيوين  اإع��الن  مليون 
جلو  م���ل���ي���وًن���ا  و151  ت�����رام�����ب, 
احلمالت  و���س��ت�����س��ت��ه��دف  ب���اي���دن. 
ت�سوت  التي  االأوىل  الواليات  اأواًل 

يف  م�ساهمتهم  وم��ق��دار  املتربعن 
الرئي�سية  ال��ك��ل��م��ات  اأث���ن���اء  الف��ت��ة 

للموؤمتر.
   ك����ان ج��م��ع االأم�������وال ع��ل��ى قدم 
و����س���اق خ����الل امل���وؤمت���ري���ن, وق���ال 
جمعوا  اإن������ه������م  اجل�����م�����ه�����وري�����ون 
قال  ب��ي��ن��م��ا  دوالر,  م���ل���ي���ون   76
جمعوا  اإن����ه����م  ال���دمي���ق���راط���ي���ون 
�سهر  نهاية  يف  دوالر.  مليون   70
يوليو, كان لدى الفريقن حوايل 
خزائنهما,  يف  دوالر  مليون   300
للفريق  ����س���غ���رة  اأ����س���ب���ق���ي���ة  م����ع 

اجلمهوري.

م���ن اأج����ل ال��ت��ن��م��ي��ة االأوروب����ي����ة يف 
االأول  اأم�����س  )غ����رب(  بلغاريا” 
االأرب���ع���اء ع��ل��ى ���س��وء اأخ�����س��ر من 
ال��ربمل��ان ل��ب��دء ن��ق��ا���س��ات يفرت�س 
وخم�سة  �سهرين  ب��ن  ت�ستمر  اأن 
�سياغة  اإىل  احل��اج��ة  ح��ول  اأ�سهر 

د�ستور جديد. ويرى مراقبون اأن 
بقاء  �سمان  اإىل  يهدف  االق���رتاح 
القومين  وحلفائهم  املحافظن 
يف ال�سلطة حتى نهاية واليتهم يف 

اآذار/مار�س 2021.
وي��ع��ار���س ح��زب االأق��ل��ي��ة الرتكية 

واحلريات”  احل����ق����وق  “حركة 
هذا  على  اال�سرتاكية  واملعار�سة 
الي�سار  ف��ي��ه  ي���رى  ال����ذي  ال���ق���رار 
�سالحيات  م���ن  احل����د  يف  رغ���ب���ة 
رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ال��ق��ري��ب من 

مواقفها.

»الدوحة القدمية«... الوجه الآخر لف�شاد النظام القطري

رئي�س رو�شيا البي�شاء ي�شتبدل قادة اأمنيني 
 ••مو�شكو-رويرتز

البي�ساء  رو�سيا  رئي�س  اإن  االأول  اأم�����س  الر�سمية  بلتا  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ذك��رت 
األك�سندر لوكا�سينكو عن روؤ�ساء جددا جلهاز كيه.جي.بي االأمني وجمل�س 
االأمن وجلنة الرقابة احلكومية و�سط احتجاجات واإ�سرابات ب�سبب نتائج 

االنتخابات املختلف عليها.
وقال لوكا�سينكو اإنه فاز يف االنتخابات الرئا�سية التي اأجريت يوم التا�سع 
تزويرا  �سهدت  االنتخابات  اإن  يقولون  املحتجن  لكن  اآب,  اأغ�سط�س  من 
على نطاق وا�سع وخرجوا اإىل ال�سوارع الأكرث من ثالثة اأ�سابيع مطالبن 

الرئي�س بالتنحي.
على  بحمالت  �ساعدته  التي  االأم��ن,  ق��وات  والء  على  لوكا�سينكو  وحفاظ 

هجوم انتحاري بقرية يف �شمال الكامريون 
•• دكار-رويرتز

قالت املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئن التابعة لالأمم املتحدة اإن �سبعة اأ�سخا�س 
على االأقل قتلوا واأ�سيب 14 اآخرون يف تفجر انتحاري يف قرية توؤوي نازحن يف 
�سمال الكامرون يف ثاين هجوم من نوعه خالل �سهر. وقع الهجوم يوم الثالثاء 
يف جولدايف قرب احلدود مع نيجريا حيث فر نحو 18 األف �سخ�س جراء اأعمال 
“لقد روعتنا هذه  العنف باحثن عن م��اأوى. وقال ممثل املفو�سية يف الكامرون 
الهجمات الوح�سية على اأنا�س نزحوا عن قراهم هربا من عنف اجلماعات امل�سلحة 
ليجدوا اأنف�سهم وقد فقدوا االأمان جمددا بعد اأن عرثوا للتو على ماأوى يف مكان 
اأعقاب  يف  وقعت  التي  الهجمات  اإن  املتحدة  ل��الأمم  التابعة  الوكالة  وقالت  اآخ��ر«. 
اأعمال  ال�سمال بالكامرون بينها  اأق�سى  باإقليم  اأعمال العنف  ت�ساعد ملحوظ يف 

النهب واخلطف على اأيدي جماعة بوكو حرام وغرها من اجلماعات امل�سلحة .

املحتجن, اأمر �سروري له وهو يواجه اأكرب حتد حلكمه امل�ستمر منذ 26 
عاما.

املراقبة  للجنة  ال�سابق  الرئي�س  تارليت  اإي��ف��ان  ع��ن  اإن��ه  الوكالة  وذك���رت 
راأ�س  ال��ذي  فاكولت�سيك  وف��ال��ري  كيه.جي.بي,  جلهاز  رئي�سا  احلكومية 
من قبل جلنة الرقابة احلكومية اأمينا عاما ملجل�س االأمن. وعن فا�سيلي 
االأمن  ق��وات  �سلوك  واأ�سبح  اللجنة.  رئي�س  باأعمال  قائما  جرا�سيموف 
حم��ط االأن��ظ��ار بعد اأن ق��ال خ���رباء ح��ق��وق االإن�����س��ان ب���االأمم امل��ت��ح��دة هذا 
االأ�سبوع اإنهم تلقوا تقارير عن مئات من حاالت التعذيب وال�سرب و�سوء 

املعاملة مار�ستها ال�سرطة مع املحتجن.
قوات  اإن  وقالت  املحتجزين  حقوق  انتهاك  البي�ساء  رو�سيا  حكومة  ونفت 

االأمن تعاملت ب�سكل منا�سب مع املتظاهرين.

�لدوحة �لقدمية
 ونقل املوقع الو�سع املاأ�ساوي لعدد كبر من القطرين يف “الدوحة 
وجتاُهل  للبلدية,  التحتية  البنية  غياب  ي�سكون  ال��ذي  القدمية”, 
احل��ك��وم��ة ال��ق��ط��ري��ة ل��ه��م, خ��ا���س��ًة ب��ع��د ا�ستفحال وب���اء ك��ورون��ا يف 
والف�ساد,  باالإهمال  النظام  القدمية  الدوحة  �سكان  ويتهم  البالد. 
حمد,  ب��ن  لتميم  امل��ع��ار���س��ة  وال��ع��ائ��الت  القبائل  م��ن  اأك��رثه��م  الأن 
اأحد  غفران,  �س.  ويقول  منهم.  كبر  عدد  جن�سية  �سحبت  والذين 
�سكان البلدة القدمية, اإن ال�سلطات القطرية رف�ست اإنقاذ عائالت 
مرة  من  اأك��رث  اإ�سعاف  �سيارات  اإر���س��ال  وجتاهلت  القدمية  ال��دوح��ة 
لنقل م�سابن بفرو�س كورونا, واكتفت بعزل ال�سكان, بعيداً عن اأي 

م�ساعدة اأو اإغاثة.

ع�صو�ئيات »�لوكري« 
اإذ ت��رت��ع فيها  ل��الإه��م��ال ال��ر���س��م��ي,   وت��ع��د منطقة ال��وك��ر رم����زاً ح��ي��اً 
اجل��رمي��ة وال�����س��رق��ة وال��ن�����س��ب, ف�����س��اًل ع��ن غ��ي��اب اخل��دم��ات البلدية 
يكتظ باحل�سرات, على بعد  ع�سوائياً  واملرافق االجتماعية, لتبقى حياً 

م�سافة ق�سرة من الدوحة التي تفاخر بغناها.
ا�ستكمال  ع��دم  من  “نعاين  ال��وك��ر:  من  الفهد  منى  القطرية  وقالت 
ال��داخ��ل��ي��ة, فاملنطقة  وال�����س��وارع  ال��ط��رق  ر���س��ف, وتعبيد بع�س  اأع��م��ال 
الفتة اإىل  91 واملوجودة بال�سارع رقم 952, مثال وا�سح على ذلك”, 
مل  التي  “الوكرة”  �سوارع  من  الكثر  منها  يعاين  االإ�سكالية  هذه  اأن 
ي�ستكمل ر�سفها حتى النهاية, وقد ي�سر �سائقون يف �سوارع معبدة, ثم 
يفاجوؤون ب�سارع اآخر غر ممهد, االأمر الذي يت�سبب يف خ�سائر مادية 

اإزعاج  عن  ف�ساًل  ال�سالون,  اأو  ال�سغرة  ال�سيارات  خا�سة  لل�سيارات, 
ال�سكان. اأ�سافت “الطرق املوجودة غر معبدة وتفتقر اإىل وجود اأعمدة 

االإنارة, ما يجعل القيادة يف �ساعات الليل خطراً«.

ممنوع �لت�صوير
تعاين  القطرية  العا�سمة  يف  اأخ��رى  كثرة  مناطق  اأن  م�سادر  واأك��دت 
الع�سوائية ذاتها, وتكتفي ال�سلطات بالقب�س على كل من يحاول توثيق 

ذلك, بال�سورة اأو الفيديو.
 واأ�سافت امل�سادر, اأن “املناطق الع�سوائية يف الدوحة كثرة, اأبرزها, اأم 
غويلينة, واملرخية, وم�سيمر, والنا�سرية, والنجمة, ومعيذر ال�سمالية, 

وخليفة اجلنوبية«.
وتعترب م�سادر يف الدوحة, اأن الع�سوائيات تعك�س �سيا�سة النظام احلاكم 
املعار�سن  اإذالل  ب��داف��ع  معينن,  واأف����راد  طبقات  اإف��ق��ار  يتعمد  ال��ذي 
واملطالبن بتعديل وت�سحيح االأو�ساع, واملطالبن باحلقوق وبالعدالة.

•• عوا�شم-وكاالت

تفاخر الدوحة باأنها االأوىل عاملياً يف ن�سيب الفرد من الدخل القومي, 
يف  ذل��ك  مالم�سة  اإىل  القطرين,  اأغ��ل��ب  فيه  يفتقر  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
حياتهم اليومية, يف ظل اإنفاق اخلزينة القطرية ب�سخاء, على االإرهاب 
والتطرف يف اخلارج والداخل, على ح�ساب املواطن واملقيم. وللتغطية 
اخلارج,  يف  �سورته  جتميل  على  القطري  النظام  يعمل  الف�ساد,  على 
البالد,  يف  املنت�سرة  الفاخرة  والق�سور  ال�ساهقة  االأب��راج  �سور  بتقدمي 
ال�سوارع اخللفية,  اإىل  الت�سوير,  كامرا  فيه  ت�سل  ال��ذي ال  الوقت  يف 
والعدد  القمامة,  تكد�س  يعك�سه  الذي  امل�ست�سري,  الف�ساد  تف�سح  التي 
على  االأك���رب  ال�ساهد  ورمب���ا  ال�سقوط,  اإىل  االآي��ل��ة  امل��ب��اين  م��ن  الهائل 
ذلك اأن نرى االأبراج املرتفعة والق�سور الفارهة يف العا�سمة القطرية,  
املختلفة, وفق ما  ال�سحي واخلدمات واملرافق  ال�سرف  �سبكات  وغياب 

ذكر موقع “العرب مبا�سر” اأم�س اخلمي�س.

اثناء املوؤمتر اجلمهوري بايدن  انفق انفق حتى ينتخبوك

اأنفق املع�شكر الدميقراطي اأكرث من 
اجلمهوريني على الإعالنات التلفزيونية 

ل يزال الإنفاق الإعالين املوؤيد لبايدن
 �شعــف النفــاق ل�شالــح دونـالد ترامب
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•• عوا�شم-وكاالت

ال��ت��ون�����س��ي قي�س  ال��رئ��ي�����س  ���س��ن 
�سعيد هجوماً قوياً على “اأطراف 
حكومة  ح�����س��ول  ب��ع��د  �سيا�سية” 
ويرى  ثقة,  على  امل�سي�سي  ه�سام 
موجه  �سعيد  هجوم  اأن  املراقبون 
بالدرجة  ال��ن��ه�����س��ة  ح�����زب  ����س���د 
تون�س  ق��ل��ب  ح����زب  ث���م  االأوىل, 
اللذان مهدا الطريق اأمام حكومة 
امل�سي�سي �سعياً لتوظيفها يف خدمة 

اأجنداتهما.
اأم�س  ���س��ادرة  عربية  �سحف  ويف 
لبنانية,  م�سادر  توؤكد  اخلمي�س, 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  اأن 
الفر�سة  لرتتيب  فرن�سا  فو�ست 
اللبنانية,  االأزم����ة  حل��ل  االأخ����رة 
الف�سل,  ح����ال  يف  ال����ذه����اب  ق��ب��ل 
تكون  ل����ن  اأخ�������رى  خ����ي����ارات  اإىل 
القوى  وال  ل��ب��ن��ان  م�����س��ل��ح��ة  يف 
لبنان  باإي�سال  املتهمة  ال�سيا�سية, 

اإىل االنهيار.

خيانة �لنه�صة
ت��ع��ه��د ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����س��ي قي�س 
�سعيد, يف كلمة بعد اأداء احلكومة 
ل��ل��ي��م��ن اأم�����ام�����ه, ب��ال��ك�����س��ف عن 
االند�سا�سات,  وع���ن  “اخليانات 
وعن الغدر, وعن الوعود الكاذبة, 
اأح���������س����ان  االرت�������ه�������ان يف  وع�������ن 
ال�سهيونية واال�ستعمار” م�سيفاً 
“ احرتمت الد�ستور الذي اق�سمت 

تن�صيق ُم�صبق
ويف �سحيفة ال�سرق اللبنانية, اأكد 
الرئي�س  زي��ارة  اأن  الكعكي,  ع��وين 
ال��ف��رن�����س��ي اإمي����ان����وي����ل م���اك���رون 
اأم�����اًل يف حت�سن  اأع���ط���ت  ل��ل��ب��ن��ان 
اللبنانين  “واأنع�ست  االأم�������ور, 
واأ�سفت عليهم ن�سمة تفاوؤل الفتة 
ف��ل��رمب��ا ي��ق��وم ل��ب��ن��ان م��ن كبوته, 
ليعود كما كان اأو اأف�سل مما كان, 
كان  ال��ت��ي  ف��رن�����س��ا  ج��ه��ود  بف�سل 
من  اأح���ر  على  ينتظرها  اجلميع 

اجلمر«.
قاله  مب��ا  “اأذكر  كعكي  وي�سيف 
ب�سارة  م����ار  ال��ب��ط��ري��رك  غ��ب��ط��ة 
بطر�س الراعي, تعليقاً على زيارة 
الرئي�س الفرن�سي, اإن هذا الوطن 
ل��ل��ج��م��ي��ع, ف�����اإذا ك���ان امل���وارن���ة قد 
يوماً  ينا�سلوا  مل  فهم  ن��ا���س��ل��وا, 
نا�سلوا من  بل  املوارنة,  اأج��ل  من 
كله, وهم مل يطالبوا  لبنان  اأجل 

يوماً ب�سيء الأنف�سهم«.
وي�����س��ي��ف ع���وين “يف ال���ع���ودة اىل 
زيارة الرئي�س الفرن�سي الذي زار 
ل��ب��ن��ان م��رت��ن يف اأق���ل م��ن �سهر, 
االندفاع  ه��ذا  ي��ك��ون  اأن  ميكن  ال 
االإدارة  عن  بعيداً  االهتمام  وه��ذا 
عالقة  اأّن  خ�سو�ساً  االأم��ري��ك��ي��ة, 
الرئي�س ماكرون بالرئي�س ترامب 
اأك���رث م��ن ج��ي��دة ب��ل مم��ت��ازة, واأن 
ليكون  ك��ان  ما  لبنان  اإىل  جميئه 
بهذا االندفاع, لوال اتفاقه م�سبقاً 

مع الرئي�س االأمريكي ترامب«.

واحرتم����ت  اح��رتام��������������������ه  ع��ل��ى 
ال��ن��ظ��ام, وامل��وؤ���س�����س��ات ب��ال��رغ��م اأن 
ال  ب��ل  ذل��ك  ي�س�����تحق  ال  البع�س 
واالزدراء”,  االحتقار  اإال  ي�ستحق 

قائاًل :”
بعد  ث��م  الد�ستور  ع��ن  يتحدثون   
الد�ستور  ع��ل��ى  ي��ت��ح��ي��ل��ون  ذل����ك 
اإ�سارة  اأق���وى  يف  و�سعوه”  ال���ذي 
حركة  اإىل  و���س��ري��ح��ة,  م��ب��ا���س��رة 
النه�سة التي هيمنت على املجل�س 
االنتقايل  ال���ربمل���ان  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي, 
التون�سي  ال��د���س��ت��ور  و���س��ع  ال���ذي 

اجلديد.
الرئي�س  ف���ع���ل  ردود  وج���������اءت 
ال��ع��ن��ي��ف��ة ع��ل��ى حركة  ال��ت��ون�����س��ي 
املناورات  بعد  وحلفائها  النه�سة 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  �سهدتها  التي 
الت�سويت  جل�سة  قبل  التون�سية 
لتعك�س  امل�����س��ي�����س��ي,  ع��ل��ى ح��ك��وم��ة 
خيبة اأمله يف االأحزاب التي التقى 
على  احلكومة  ع��ر���س  ع�سية  بها 
ال��ت�����س��وي��ت ل��ن��ي��ل ث��ق��ة ال���ربمل���ان, 

•• اأنقرة-وكاالت

تنظيم  زع����ي����م  اع����ت����ق����ال  اأث����������ار 
تركي����ا  يف  االإرهاب������ي  “داع�س” 
يوم�ن,  ق���ب���ل  اأوزدن  حم���م���ود 
احل��رب  حقيقة  ب�����س��اأن  ت�����س��اوؤالت 
على االإرهاب التي يعلنها الرئي�س 
�سيما  اأردوغ�������ان, ال  رج���ب ط��ي��ب 
م����ع االإف���������راج ع���ن���ه م���������رارا رغم 

خطورته.
اأول  اأول  اأعلنت  قد  اأنقرة  وكانت 
اأم�����س ال��ث��الث��اء اع��ت��ق��ال حممود 
جنوبي  اأ���س��ن��ة  منطقة  يف  اأوزدن 
ال�����ب�����الد, وج�������اء االع����ت����ق����ال اإث����ر 
معلومات ح�سلت عليها ال�سلطات 
“داع�س”  ع��ن��ا���س��ر  اأح��������������������د  م�����ن 
اإ�سطنبول  يف  علي����ه  قب�س  ال��ذي 

�سابقا.
“اأمر  اعتقال  اإن  تركيا  وت��ق��ول 
لتنفيذ  خططا  اأح��ب��ط  داع�س” 
اغ������ت������ي������االت و�������س������رب اأه����������داف 
اإىل  م�سرة  البالد,  يف  اقت�سادية 
اأوام��ر من �سوريا  اأن��ه ك��ان يتلقى 

والعراق.

»�لف�صيحة«
تعر�س  ن���ف�������س���ه  اأوزدن  ل����ك����ن 
من�����ذ  م�����������������رات   4 ل��الع��ت��ق�����������������ال 
كانت  م������رة  ك�����ل  ويف   ,2017
ال���������س����ل����ط����ات ت���ط���ل���ق �����س����راح����ه, 

تر�سي�سي  ط���ارق  ق���ال  اللبنانية, 
“اجلمهورية”  ����س���ح���ي���ف���ة  يف 
م�ساعد  اأن  “�سح  اإذا  اللبنانية, 
وزير اخلارجية االأمريكي ل�سوؤون 
�سينكر,  دي��ف��ي��د  االأدن������ى  ال�����س��رق 
الذي بداأ زيارة للبنان اأم�س االأول 
املقبل,  ال�����س��ب��ت  ح��ت��ى  وت�����س��ت��م��ر 
لبناين  �سيا�سي  ب���اأي  يجتمع  ل��ن 
فاإن  ر���س��م��ي,  غ��ر  اأم  ك��ان  ر�سمياً 
املتحدة  الواليات  اأن  �سيوؤكد  ذلك 
فرن�سا  اإىل  ف��و���س��ت  االأم��ري��ك��ي��ة 
خ��و���س غ��م��ار ال��ف��ر���س��ة االأخ����رة 

حلّل االأزمة اللبنانية«.
واأو�سح تر�سي�سي, اأنه “لي�س املهم 
ما �سيفعله �سينكر يف لبنان, واإمنا 
يقول  يفعله”,  ل��ن  م��ا  ه��و  امل��ه��م 
االأمريكي,  املوقف  على  املطلعون 
فهو لن يلتقي اأي م�سوؤول ر�سمي, 
ل��ب��ن��اين يف  ���س��ي��ا���س��ي  اأي  ح��ت��ى  اأو 
اأن  للفرن�سي  ت���ارك���اً  اع��ت��ق��اده��م, 
ي��ف��ع��ل م���ا ب��و���س��ع��ه, ان��ط��الق��اً من 
وترجمه  ل����ه,  اأُع����ط����ي  ت��ف��وي�����س 

حماولة  يف  ب��ال�����س��ل��وع  اأردوغ�������ان 
االنقالب عام 2016.

وي���ق���ول حم��ل��ل ����س���وؤون ت��رك��ي��ا يف 
جم���م���وع���ة االأزم�����������ات ال���دول���ي���ة 
“ال يزال  ب��رك��اي م��ان��دي��را���س��ي: 
ينظرون  االأت��������راك  امل�������س���وؤول���ون 
الكرد�ستاين  ال��ع��م��ال  ح���زب  اإىل 
ومنظمة فتو )غولن( على اأنهما 

تهديد اأكرب لالأمن القومي«.
ت�سدد  ال�����س��ل��ط��ات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
واملحاكمة  امل��الح��ق��ة  اإج��������راءات 
عندما يتعلق االأمر بامل�ستبه فيهم 
وغولن,  للكرد�ستاين  االنتماء  يف 
املتهمن  �سراح  اإط��الق  يتم  بينما 
كثر  يف  “داع�س”  م��ع  ب�����س��الت 

من االأحيان لعدم كفاية االأدلة.
اأن���ه يف بع�س احل���االت,  واأ����س���اف 
تعر�س املحاكم اتهامات من�سوخة 
�سابقة, لدرجة  ن�سخا عن ق�سايا 
اأن���ه اأح��ي��ان��ا ال ت��ك��ون ل��ه��ا عالقة 

بالق�سية احلالية.

د�ع�ش يريد �لعودة
ل��ك��ن م�����س��درا اأم��ن��ي��ا ت��رك��ي��ا اأبلغ 
هذه  ع��ل��ى  ردا  نا�سونال”  “ذا 
تهادن  ال  اأن���ق���رة  اأن  االت���ه���ام���ات, 
م�سرا  عنا�سره,  وال  “داع�س” 
اإىل اأن خطر التنظيم على تركيا 

طويل االأمد.
وت�ساهل  اأوزدن  ح���ال���ة  اأن  اإال 

وبادر ممثلوها اإىل اإظهار الرئي�س 
واأن�������ه طلب  ����س���ع���ف,  م���و����س���ع  يف 
اإ���س��ق��اط حكومة  امل�����س��اع��دة ع��ل��ى 
بحكومة  واالح��ت��ف��اظ  امل�سي�سي, 
اإل��ي��ا���س ال��ف��خ��ف��اخ, م��ق��اب��ل تعهده 
ب��ع��دم ح��ل ال��ربمل��ان وال��ب��ح��ث عن 
د���س��ت��وري��ة م��الئ��م��ة, وفقاً  ���س��ي��غ 
“العرب”  ���س��ح��ي��ف��ة  ذك����رت����ه  مل����ا 

اللندنية.
تون�سية  �سيا�سية  اأو�ساط  وتتوقع 
مقدمة  اخل���ط���اب  ه���ذا  ي��ك��ون  اأن 
موؤ�س�سة  ب���ن  ج���دي���د  ل��ت�����س��ع��ي��د 
وموؤ�س�سة  ج���ه���ة,  م���ن  ال��رئ��ا���س��ة 
�سعي  ثانية مع  الربملان من جهة 
احلكومة  ل��ت��وظ��ي��ف  م��ن��ه��م��ا  ك���ل 
بعد  خا�سة  اأج��ن��دات��ه��ا,  خدمة  يف 
را�سد  النه�سة  زعيم  ت�سريحات 
الغنو�سي الذي قال, اإن “الربملان 
منح  على  وق��ادر  ال�سلطة,  م�سدر 
ع��ل��ى �سحبها.  اأي�����س��اً  ال��ث��ق��ة ق���ادر 
وه����ذا امل��ج��ل�����س ���س��ح��ب ال��ث��ق��ة من 

اأكرث من حكومة«.

اإميانويل  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����س 
 6 يف  للبنان  زي��ارت��ه  م��اك��رون يف 
وي���وم  امل���ا����س���ي  )اآب(  اأغ�����س��ط�����س 
اأم�س االأول الذي �سادف الذكرى 
“دولة لبنان  املئوية االأوىل لقيام 
حتت    1920 ع�����ام  الكبر” 

االنتداب الفرن�سي.
اخلارجية  وزي�����ر  اأن  وي�����س��ي��ف, 
االأم���ري���ك���ي م���اي���ك ب��وم��ب��ي��و اأك���د 
مع  “نعمل  ق�����ائ�����اًل:  االأرب������ع������اء 
ال��ف��رن�����س��ي��ن ول���دي���ن���ا  االأه������داف 
كان  ديفيد هيل  وال�سفر  نف�سها, 
اأ���س��اب��ي��ع, والتقى  ق��ب��ل  ب���روت  يف 
م�سراً  الزعماء”,  م��ن  ال��ع��دي��د 
على  ل��ي�����س��ت  “االأمور  اأن   اإىل 
ول����ن تكون  ل��ب��ن��ان,  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا يف 
على  وم�����س��دداً  ال�سابق« .  يف  ك��م��ا 
ه��ن��اك حكومة  ت��ك��ون  اأن  ���س��رورة 
تقوم باإ�سالحات معتربة وحُتدث 
ال�سعب”,  كما  يطالب  ت��غ��ي��رات 
ومعترباً اأن “نزع �سالح حزب اهلل 

اأكرب التحّديات«.

عرب  االإرهابين  م��رور  مع  تركيا 
اأرا���س��ي��ه��ا اإىل م��ن��اط��ق ال��ن��زاع يف 
ال�����س��رق االأو�����س����ط, ت�����س��ران اإىل 

عك�س ذلك.
نحو  اأن  اإىل  ت���ق���دي���رات  وت�����س��ر 
عا�سوا  ت��رك��ي  م���واط���ن  اآالف   9
“داع�س”  ���س��ي��ط��رة  م��ن��اط��ق  يف 
والعراق,  �سوريا  يف  �سقوطه  قبل 
���س��ق��وط عا�سمة  ق��ب��ل  وحت���دي���دا 
الرقة  مدينة  املزعومة,  خالفته 

ال�سورية عام 2017.
القائد  ي���ال  ي���ا  اأح���م���د  وي��ع��ت��ق��د 
ال�����س��اب��ق يف ���س��رط��ة م��ك��اف��ح��ة يف 
االإره������اب يف ت��رك��ي��ا واالأ����س���ت���اذ يف 
“داع�س”  اأن  �سيليز,  دي  جامعة 
ال����ت����ع����ايف,  م���رح���ل���ة ِ االآن  دخ������ل 
ويحاول بناء �سبكة دعم لوج�ستية 

يف تركيا.

الكرملني: ل مربر 
لتهامنا يف ق�شية نافالني 

•• مو�شكو-اأ ف ب

الدولة  الت��ه��ام  “اأي مربر”  ي��رى  اأن��ه ال  اأم�����س اخلمي�س  الكرملن  اأع��ل��ن 
الرو�سية باأنها خلف ت�سميم املعار�س األيك�سي نافالني, داعيا الغرب اإىل عدم 
اإطالق “اأحكام مت�سرعة«. وقال الناطق با�سم الكرملن دميرتي بي�سكوف 
موؤكدا  الرو�سية”  ال��دول��ة  الت��ه��ام  م��ربر  اأي  ه��ن��اك  “لي�س  لل�سحافين 

ا�ستعداد مو�سكو “للحوار” مع برلن واالأوروبين يف هذه الق�سية.
و�سدد بي�سكوف على اأن االأطباء الرو�س مل ير�سدوا “اأي مادة �سامة” عند 
اإدخال نافالني اإىل امل�ست�سفى يف �سيبريا اأواخر اآب-اأغ�سط�س قبل نقله اإىل 
برلن. وتابع “مل نتلق حتى االآن اأي معلومات” من اأملانيا ب�ساأن التحاليل 
اأعتقد ب�سورة عامة  “ال  اأف�ست اإىل تعر�س نافالني للت�سميم. وقال  التي 
“نود  م�سيفا  كان”  الأي  مفيدا  يكون  اأن  ميكن  ال�سخ�س  هذا  ت�سميم  اأن 
اأحكاما مت�سرعة«.  اأال يطلقوا  اأخرى  اأوروبية  اأملانيا ودول  من �سركائنا يف 
كما اأكد الناطق اأنه ال يرى “اأي مربر” لفر�س عقوبات على رو�سيا ب�ساأن 
هذه الق�سية. وح�ست امل�ست�سارة االأملانية اأنغيال مركل مو�سكو اأم�س االأول 
لنافالني  اأجريت  حتاليل  اأظهرت  بعدما  تو�سيحات  تقدمي  على  االأربعاء 
و�سبق  نوفيت�سوك«.  ن��وع  “من  م��ادة  بوا�سطة  للت�سميم  تعر�سه  اأملانيا  يف 
ال�سابق  امل��زدوج  العميل  �سد  لالأع�ساب  ال�سامة  امل��ادة  ه��ذه  ا�ستخدمت  اأن 
الرو�سي �سرغي �سكريبال وابنته يوليا عام 2018 يف اإنكلرتا, بح�سب ما 

اأكدت ال�سلطات الربيطانية التي حملت الدولة الرو�سية امل�سوؤولية.

 وزير دفاع اليابان يوؤيد
 تويل �شوجا رئا�شة الوزراء 

•• طوكيو-رويرتز

قال وزير الدفاع الياباين تارو كونو اأم�س االأول اإنه يوؤيد تويل كبر اأمناء 
جمل�س الوزراء يو�سيهيدي �سوجا رئا�سة احلكومة الإتاحة اال�ستمرارية يف 
التعامل مع اأزمة فرو�س كورونا, وتوقع اأي�سا اأن ي�سبح هو رئي�سا للوزراء 
مر�سح  ب��اأن��ه  كونو  البداية  يف  املحلية  االإع���الم  و�سائل  وو�سفت  م��ا.  يوما 
حمتمل للمن�سب, وقد فكر يف خو�س ال�سباق على الزعامة خلفا ل�سينزو 

اآبي لكنه عدل عن الفكرة بعد اإعالن �سوجا تر�سحه.
املهم احتواء كوفيد-19 ونحتاج  “من  وق��ال كونو يف مقابلة مع روي��رتز 
يف الوقت نف�سه اإعادة ت�سغيل االقت�ساد«. واأ�ساف “�ساأ�سبح رئي�سا للوزراء 
انتخابات  خو�س  عزمه  االأربعاء  االأول  اأم�س  يوم  �سوجا  واأعلن  م��ا«.  يوما 
احلزب الدميقراطي احلر احلاكم الختيار زعيم جديد, متعهدا بالتم�سك 
ب�سيا�سات اآبي. ويحظى �سوجا, وهو حليف الآبي منذ مدة طويلة, بدعم عدة 
اأجنحة باحلزب, مبا ي�سمل اجلناح الذي ينتمي اإليه كونو, لي�سبح بذلك 
ا�ستقالته يوم اجلمعة الأ�سباب �سحية  اآبي  ال�سابق. واأعلن  االأوفر حظا يف 
و�سُتجرى  باليابان.  وزراء  لرئي�س  والي��ة  اأط��ول  كانت  التي  واليته  منهيا 
انتخابات زعامة احلزب يوم 14 �سبتمرب اأيلول و�سيكون تويل الفائز رئا�سة 
الوزراء اأمرا موؤكدا بالنظر اإىل االأغلبية الربملانية التي يتمتع بها احلزب.

 

�صد �لرئي�ش
التون�سية”  “ال�سروق  يف �سحيفة 
ال�سابق  التون�سي  ال��ربمل��اين  ق��ال 
“اأحداث  اإن  ف����رج,  ب���ن  ال�����س��ج��ي 
االأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي اأ����س���ف���رت عن 
واق���ع ال مي��ك��ن جت��اه��ل��ه, حتجيم 
ل��ع��زل��ه يف  دور ال��رئ��ي�����س مت��ه��ي��داً 
قرطاج وتاأمن نوع من اال�ستقرار 
ال�����س��ي��ا���س��ي ال��ه�����س ت���ق���وده حركة 
النه�سة وحلفاوؤها وت�سمنه قوى 

وطنية ودولية فاعلة«.
“حتويل  اأن  ف������رج,  ب����ن  وي����وؤك����د 
الرئي�س  ي�سكلها  حلكومة  وجهة 
اأح���زاب  اإىل  ت�ستند  ح��ك��وم��ة  اإىل 
اإال يف  ف��ه��م��ه  امل��ج��ل�����س ال مي��ك��ن 
�سياق وطني واإقليمي ودويل اأكرب 
بكثر من جم��رد خ��الف مفاجئ 
ورئ��ي�����س حكومته,  ال��رئ��ي�����س  ب��ن 
وه��و خ��الف ال ميكن اإن��ك��اره ومت 
اأنه  اأجزم  واأك��اد  ا�ستغالله بعناية, 
واال�ستغال  وتاأجيجه  ت�سنيعه  مت 
من  امل�سي�سي,  تعين  م��ن��ذ  عليه 

اأج���ل ت��رت��ي��ب االأو����س���اع ع��ل��ى غر 
ما اأراده الرئي�س, اأي حكومة فوق 
االأح����زاب  ت��ك��ون  االأح�����زاب بحيث 
اإما  لهما,  ث��ال��ث  ال  خيارين  اأم���ام 
معها  وال�سدام  مكرهة  متريرها 
اإ�سقاطها  واإم������ا  ال��رئ��ي�����س  وم����ع 

مكرهة فيُحل الرئي�س الربملان«.
“هذا  اأن  ال����وا�����س����ح  وي�������س���ي���ف, 
ال�سيناريو مل يكن ليحظى بر�سا 
قوى فاعلة داخل البالد وخارجها 
الأنه قد يوؤدي اإىل �سراعات حادة, 
و�ستقود  االآن  فيها  م��رغ��وب  غ��ر 
اال�ستقرار,  وع���دم  ال��ف��و���س��ى  اإىل 
اأو الأن هذا ال�سيناريو �سيوؤدي اإىل 
ال��ق��وى لبع�س من  ه���ذه  ف��ق��دان 

مواقعها ونفوذها وم�ساحلها
هذه  ت��ع��م��ل  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  وم����ن 
القوى بثبات على اإف�سال خمطط 

الرئي�س«.

تفوي�ش �أمريكي لفرن�صا
التطورات  وع��ن  اآخ��ر  �سعيد  على 

مراقبون  اع���ت���ربه  ال����ذي  االأم�����ر 
اأوردت  ح�سبما  “ف�سيح�������ة”, 
نا�سونال”  “ذا  ����س���ح���ي���ف���ة 

االإم��اراتي�����ة, اأم�س اخلمي�س.
يف  “الف�سيحة”  ي��ظ��ه��ر  ومم����ا 
املالأ  ع��ل��ى  اأن���ه ظ��ه��ر  اأوزدن,  اأم���ر 
يف ���س��ري��ط دع���ائ���ي ل��داع�����س عام 
بكل  ت��رك��ي��ا  ف��ي��ه  ه����دد   ,2015

و�سوح.
جدية  اإزاء  �سكوكا  االأم����ر  واأث����ار 

وح�����ق�����ي�����ق�����ة حم��������ارب��������ة ت����رك����ي����ا 
الدالئل  م��ع  خا�سة  ل�”داع�س”, 
مع  ت�ساهلها  اأك��دت  التي  الكثرة 
مرور م�سلحي التنظيم االإرهابي 
نحو �سوريا والعراق عرب اأرا�سيها. 
اإيكر  الرتكي  ال�سحفي  وت�ساءل 
اأك��ري��ر: ه��ل وزي��ر الداخلية غر 
مطلع على التقارير اال�ستخبارية 
ب�ساأن   “ العدل  وزارة  ومعلومات 

اأوزدن؟

�حلرب على 
�لكرد�صتاين وغولن

ورغم اأن تركيا تقول اإن “داع�س” 
 300 اأوقعت  هجمات  يف  ت�سببت 
و�سياحها  م��واط��ن��ي��ه��ا  ب��ن  ق��ت��ي��ل 
و2017,   2014 ع���ام���ي  ب���ن 
فاإنها مل ت�سن عليه حربا �سرو�سا 
العمال  كما تفعل مثال مع حزب 
ال��ك��رد���س��ت��اين وج��م��اع��ة ف��ت��ح اهلل 
حكومة  ت��ت��ه��م��ه��ا  ال���ت���ي  غ����ول����ن, 

�شحف عربية: يف تون�س �شعّيد يفتح النار على النه�شة.. وفر�شة لإنقاذ لبنان

»اأمري داع�س« يك�شف الف�شيحة: هكذا تت�شاهل تركيا مع الإرهابيني 

مقتل 9 ع�شكريني يف هجوم علي مواقع للجي�س �شمال نيجرييا 
•• كانو-اأ ف ب

قتل ت�سعة ع�سكرين نيجرين على االأق��ّل يف هجوم �سّنه م�سّلحون على 
اأفاد  م��ا  بح�سب  نيجريا,  �سرق  �سمال  يف  ب��ورن��و  والي��ة  يف  للجي�س  موقع 

م�سدران اأمنيان وكالة فران�س بر�س .
وقال امل�سدران اإّن مقاتلن من تنظيم داع�س يف غرب اأفريقيا هاجموا ليل 
الثالثاء على منت ع�سرات املركبات املزّودة مبدافع ر�ّسا�سة موقعاً ع�سكرياً 

يف بلدة ماغومري.
واأ�ساف اأحدهما اأّن “االإرهابين ا�ستولوا على املوقع قرابة ال�ساعة الرابعة 

ع�سراً )الثالثة ع�سراً ت غ ( ودحروا اجلنود بعدما قتلوا ت�سعة منهم«.

اأ�سرموا  املهاجمن  ب���اأّن  اأف���اد  ال��ذي  ال��ث��اين  امل�سدر  احل�سيلة  ه��ذه  واأّك���د 
لهجمات  للت�سّدي  اجلي�س  ي�ستخدمها  وبحّفارة  م�سّفحة  ب�سيارة  النار 

املتمّردين.
الفور تعزيزات من مايدوغوري,  اأر�سل على  اأّن اجلي�س  امل�سدران  واأو�سح 
عا�سمة الوالية والتي تقع على بعد 50 كلم تقريباً, واأّن هذه التعزيزات 

ت�سّدت للمهاجمن وقتلت 20 منهم.
واالأربعاء اأ�سدر تنظيم داع�س يف غرب اأفريقيا بيانا اأعلن فيه م�سوؤوليته 
اأّنه اأ�سفر عن مقتل 10 جنود وعن ا�ستيالء مقاتليه  عن الهجوم, موؤّكداً 

على اأ�سلحة و�سيارات.
كما اأعلن التنظيم االإرهابي م�سوؤوليته عن هجوم اآخر بالقرب من ميناء 

�سيد االأ�سماك يف باجا الواقعة على بحرة ت�ساد, موؤّكداً اأن اجلي�س خ�سر 
يف هذا الهجوم اأي�ساً 10 ع�سكرين.

ويوؤّكد اجلي�س النيجري اأّن �سمال �سرق البالد مل يعد حتت وطاأة العنف 
االإرهابي ,لكن على الرغم من ذلك, ُقتل الع�سرات بل املئات من اجلنود يف 

ال�سنوات املا�سية يف هجمات م�سابهة �سّنها تنظيم داع�س يف غرب اإفريقيا.
وهذا التنظيم املن�سّق عن جماعة بوكو حرام ين�سط ب�سكل كبر منذ اإن�سائه 
االأمن  ق��وات  �سّد  هجمات  بانتظام  ي�سّن  وه��و   2016 اآب/اأغ�����س��ط�����س  يف 

واجلي�س وموظفي املنّظمات غر احلكومية املحلّية والدولية.
املنطقة,  العنف يف  نتيجة   2009 األ��ف �سخ�س منذ   36 اأك��رث من  وقتل 

ونزح اأكرث من مليونن.

ترامب يروج لنظريات موؤامرة مع اقرتاب النتخابات 
ركابها تقريبا اأوغ���اد ي��رت��دون ب��دالت قامتة ال��ل��ون, ب��دالت ���س��وداء مع 
جت��ه��ي��زات وك��ل م��ا ه��ن��ال��ك«. وال��ث��الث��اء حت��دث اأم���ام ال�سحافين عن 

“طائرة مليئة بالكامل بالل�سو�س والفو�سوين ومثري ال�سغب«.
واأ�ساف “�ساأرى اإن كان باإمكاين احل�سول على املزيد من املعلومات من 
كاأمنا للحفاظ على اهتمام جمهوريه, غر اأنه مل يفعل ذلك. اأجلكم”, 
ويذكر كالم الرئي�س هذا بنظرية موؤامرة انت�سرت على في�سبوك خالل 
جو  الدميوقراطي  خ�سمه  اأن  ذاتها  املقابلة  يف  ترامب  واأك��د  ال�سيف. 
بايدن الذي يتقدم عليه يف جميع ا�ستطالعات الراأي, هو دمية يحركها 
وردت  ال��ظ��ل«.  يف  يعملون  اأ���س��خ��ا���س  وج���وده���م,  جت��ه��ل��ون  “اأ�سخا�س 
موؤامرة«.  بنظرية  اأ�سبه  “هذا  اإنغرام  ل��ورا  نيوز  فوك�س  يف  ال�سحافية 
اأ�سخا�س مل  “اإنهم  اأك���رب ق��وة يف ال��ع��امل  ف���ردد ت��رام��ب ال���ذي ي��رتاأ���س 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ي�ساعف  االأم��رك��ي��ة,  الرئا�سية  االنتخابات  م��ن  اأ�سابيع  ثمانية  قبل 
الرئي�س دونالد ترامب التلميحات اإىل نظريات موؤامرة على اختالفها, 
يتحدث بع�سها عن خمّربن غام�سن على ا�ستعداد للقيام باأي �سيء 
اأن ي�سّر به. واآخر نظرية نقلها امللياردير اجلمهوري ت�سر اإىل  ميكن 
املوؤمتر  لبلبلة  بح�سبه  اأُر���س��ل��ت  اال�سطرابات  مبثري  مكتظة  ط��ائ��رة 
لت�سميته  وا�سنطن  يف  املا�سي  االأ�سبوع  عقد  الذي  اجلمهوري  الوطني 

ر�سميا مر�سحا عن احلزب للبيت االأبي�س.
وروى االإثنن متحدثا ل�سبكة فوك�س نيوز “�سعد اأحد يف طائرة اأقلعت 
وجميع  مكتظة  الطائرة  وكانت  املا�سي,  االأ�سبوع  نهاية  يف  مدينة  من 

مالب�س  ي���رت���دون  رج���ال  ع��ن  ال���رواي���ات  وه���ذه  اأب�����دا«.  عنهم  ت�سمعوا 
�سيء  ب��اأي  للقيام  ا�ستعداد  الظل وعلى  وق��وى غام�سة تعمل يف  �سوداء 
لتاأكيد  ترامب  ي�ستخدمها  التي  االأدوات  من  هي  انتخابه,  اإع���ادة  ملنع 
اإنها ترتب�س برئا�سته. بع�س ما يقوله ترامب  التي يقول  التهديدات 
وهي جمموعة من  اإيه نون”,  “كيو  اأن�سار  اأفكار يروج لها  قريب من 
اليمن املتطرف تطلق نظريات موؤامرة وحذر منها مكتب التحقيقات 
الفدرايل )اإف بي اآي(. والواليات املتحدة بح�سب هذه املجموعة تديرها 
واأوباما وروت�سيلد  اإجرامية ت�سم عائالت كلينتون  منذ عقود منظمة 
واآخرين من “النخبة” العاملية, وهي منظمة ت�سن حملة ا�ستهداف �سد 
موقع  واأغلق  ال�سعب.  اإىل  ال�سلطة  اإع��ادة  على  القادر  الوحيد  ترامب, 
نون”  اإي��ه  “كيو  مبجموعة  املرتبطة  احل�سابات  اآالف  م��وؤخ��را  تويرت 

اال�ستحقاق  اق��رتاب  مع  كثب  عن  مراقبتها  وتتم  انت�سارها  ازداد  التي 
االنتخابي. وامتنع ترامب عن التنديد باملجموعة, بل نوه بدعمها له 
قائال ال�سهر املا�سي خالل موؤمتر �سحايف “ال اأعرف الكثر عنهم. ما 
علمته اأنهم يحبونني كثرا, وهو اأمر اأقّدره«. وراأى ريت�س هانلي الذي 
اأن ترامب ي�ستخدم  يدّر�س االإع��الم واالت�ساالت يف جامعة كوينيبياك 
بن  م��ع��زول  “اإنه  وق��ال  متزايد.  ب�سكل  فاعليتها  تثبت  ت��اأث��ر  و�سائل 
االأمركين  املتزايد من  العدد  بن  لي�س  اإمن��ا  االأم��رك��ي��ن,  ال��روؤ���س��اء 
التوتر  املتوقع يف ظل  املوؤامرة«. ومن غر  نظريات  ت�ستهويهم  الذين 
الذي ي�سود الواليات املتحدة حاليا, اأن يتغر هذا التوجه يف بلد مقبل 
“اأيا كان الفائز, �سيكون الو�سع  اأنه  على انتخابات رئا�سية. وحذر من 

اأ�سبه مبهرجان لنظريات املوؤامرة«.
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عربي ودويل
غاز نوفيت�شوك �شالح كيميائي رو�شي فتاك 

•• باري�س-اأ ف ب

ا�ستخدمت  اأن��ه��ا  برلن  اأعلنت  التي  لالأع�ساب  ال�سامة  “نوفيت�سوك”  م��ادة 
بالغ  رو�سي  كيميائي  �سالح  هي  نافالني,  األيك�سي  الرو�سي  املعار�س  لت�سميم 
الكيميائية  االأ�سلحة  حظر  منظمة  منعته  الع�سبي,  اجلهاز  ي�سيب  اخلطورة 
العام املا�سي. ابتكر علماء �سوفيات مادة نوفيت�سوك يف �سبعينات القرن املا�سي 
وثمانيناته, خالل العقدين االخرين من احلرب الباردة بن ال�سرق والغرب. 
لكن اخلرباء الغربين ال يعرفون الكثر حول هذا ال�سالح الكيميائي اخلطر. 
و�سبق اأن ا�ستخدمت مادة نوفيت�سوك, وهو ا�سم جمموعة ت�سم مواد �سامة, عام 
2018 لت�سميم اجلا�سو�س الرو�سي ال�سابق �سرغي �سكريبال وابنته يوليا يف 
�سالزبري يف اإنكلرتا. ونفى الكرملن يف ذلك الوقت اأي م�سوؤولية يف الت�سميم 

واأثارت الق�سية اأزمة دبلوما�سية حادة. ويف موقف مماثل, اأكدت مو�سكو اأم�س 
خلف  بالوقوف  الرو�سية  ال��دول��ة  الت��ه��ام  مربر”  “اأي  ت��رى  ال  اأن��ه��ا  اخلمي�س 
نوفيت�سوك  وغ��از  مت�سرعة«.  “اأحكام  اإط��الق  عدم  اإىل  داعية  نافالني,  ت�سميم 
مثل  اأف�سل  ب�سكل  معروفة  �سامة  م���واد  غ���رار  على  لالع�ساب  م�سمم  ع��ام��ل 
ال�سارين او “يف اك�س«. ت�ستهدف هذه املواد انزمي ا�ستيل كولن ا�سرتيز الذي 
تقل�س  اىل  ت��وؤدي  التي  كولن  ا�ستيل  جزيئات  حت��ارب  فهي  حيويا  دورا  يلعب 
الع�سالت. وعندما يعيق عامل االأع�ساب عمل هذا االنزمي فاإن اال�ستيل كولن 
يرتاكم يف اجل�سم ما ي�سبب خلال يف اجلهاز الع�سبي. ونتيجة تاأثر نوفيت�سوك 
اىل  ي���وؤدي  م��ا  الع�سالت  على  ال�سيطرة  اجل�سم  يفقد  الع�سبي,  اجل��ه��از  على 
واأو�سح  القلبية.  بال�سكتة  اأو  اختناقا  املحتمل  وامل��وت  ال�سلل  اإىل  ثم  تقّل�سها 
يف  كولدج  كينغز  معهد  يف  ال�سموم  اخت�سا�سي  بار�سونز  ريت�سارد  الربوف�سور 

اأي اأن “املواد التي تدخل يف تركيبتها تنقل  لندن اأن مواد نوفيت�سوك “ثنائية”, 
ب�سكل منف�سل, وال تكون عندها خطرة, ثم يتم مزجها لتفعيل ال�سّم, فتكون 
العلمي«.  االإع��الم  “مركز  الربيطانية  الهيئة  اأوردت  ما  وفق  ال�سمية”,  بالغة 
ونقلت الهيئة عن اخلبر يف جامعة نوتينغهام الدكتور واين كارتر اأنه ميكن 
واأدرجت  البلع«.  اأو  اال�ستن�ساق  اأو  اجللد  عرب  “باالمت�سا�س  ال�سم  ا�ستخدام 
الثاين-نوفمرب مادة نوفي�سوك  ت�سرين  الكيميائية يف  االأ�سلحة  منظمة حظر 
على قائمتها للمواد املحظورة, مبوجب قرار اتخذته الدول االأع�ساء ال�193 
باالإجماع. وكان ذلك اأول تعديل التفاق حظر االأ�سلحة الكيميائية منذ دخولها 
الت�سمم  التقليدي يف حال  العالج  اأ�سلوب  يق�سي   .1997 العام  التنفيذ  حيز 
بغاز لالأع�ساب ب�سمان ا�ستقرار الوظائف احليوية )التنف�س و�سربات القلب( 
امل��ادة على اجلهاز  اآث��ار  اأت��روب��ن ملحاربة  امل�ساب مب��ادة  الوقت نف�سه حقن  ويف 

احلوؤول  اأجل  من  وذلك  ا�ستيلكولن  القطات  اتروبن  مادة  وتعطل  الع�سبي. 
اجل�سم  ف��اإن  العالج  جنح  واإذا  الع�سبي.  اجلهاز  يف  اجلزئيات  تلك  تراكم  دون 
قادر مع مرور الوقت على التخل�س من املادة ال�سامة واإعادة اإنتاج االنزمي الذي 
ا�ستهدفه. لكن حتى يف حال جناة امل�ساب, فقد يحتفظ بتبعات دائمة. ويف العام 
ت�سكن  ام��راأة  لكن  كثيف,  لعالج  خ�سعا  بعدما  وابنته  �سكريبال  جنا   ,2018
يف املنطقة توفيت بعدما ا�ستخدمت �سائال يف ق��ارورة عرث عليها رفيقها, ظنا 
مادة  لنقل  ا�ستخدمت  القارورة  اأن  املحققون  ويعتقد  ق��ارورة عطر.  اأنها  منها 
الأ�سابيع  عالجا  تلقى  حيث  امل�ست�سفى  رفيقها  واأدخ��ل  رو�سيا.  من  نوفيت�سوك 
وجنا من امل��وت. وق��ال الدكتور واي��ن كارتر “من املهم اأن نحدد متى واأي��ن مت 

الت�سميم, لنتثبت من اأن املادة ال�سامة مل تعد موجودة يف املكان اأو مل تنت�سر«.
ويف �سالزبري, انتهت اأعمال اإزالة التلوث يف مطلع 2019,

 على عك�ش ما يدعيه �أن�صاره

الرئا�شية الأمريكية: دونالد ترامب لي�س بطال ل يقهر...!
 �صيل ��صتطالعات �لر�أي �الأخرية ال يظهر �أي موؤ�صر على تر�جع كبري يف تقدم �ملر�صح �لدميقر�طي

•• الهاي-اأ ف ب

الدولية  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  دان�����ت 
الواليات  فر�ستها  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات 
املتحدة على املدعية العامة للمحكمة 
فاتو بن�سودا التي تريد اإجراء حتقيق 
اأفغان�ستان,  يف  ح�����رب  ج����رائ����م  يف 
معتربة اأنها “غر م�سبوقة” و”غر 

مقبولة«.
ب��ي��ان يف مقرها  امل��ح��ك��م��ة يف  وق��ال��ت 
العقوبات  “تدين  اإن���ه���ا  اله�����اي  يف 
الواليات  فر�ستها  التي  االقت�سادية 
املدعية  على  �سابق  وق��ت  يف  املتحدة 

العامة وعلى ع�سو يف مكتبها«.
اإدارة الرئي�س دونالد ترامب  ونفذت 
اأعداء  األ��د  م��ن  واح��د  �سد  تهديدها 
فر�س  عرب  االأمركين,  املحافظن 
م�سبوقة  غ��ر  اق��ت�����س��ادي��ة  ع��ق��وب��ات 
للمحكمة  ال���ع���ام���ة  امل���دع���ي���ة  ع���ل���ى 
اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي اأن�����س��ئ��ت يف 
اأ�سواأ الفظائع التي  2002 ملحاكمة 

ترتكب يف العامل.
“هذه  اإن  بيانها  يف  املحكمة  وق��ال��ت 
االأع�����م�����ال ال��ق��م��ع��ي��ة امل���وج���ه���ة �سد 
وم�سوؤوليها  دولية  ق�سائية  موؤ�س�سة 
هجمات  وت�������س���ك���ل  م�������س���ب���وق���ة  غ����ر 
خ��ط��رة ع��ل��ى امل��ح��ك��م��ة وع��ل��ى نظام 
اجلنائي  ل��ل��ق�����س��اء  االأ���س��ا���س��ي  روم����ا 

الدويل و�سيادة القانون ب�سكل عام«.
وك�����ان وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة االأم���رك���ي 
بن�سودا  اإدراج  اأع��ل��ن  بومبيو  م��اي��ك 
اإدارة  م��دي��ر  مو�سو�سوكو  وفاكي�سو 
يف  وال��ت��ع��اون  والتكامل  االخت�سا�س 
ال�سوداء.  ال��الئ��ح��ة  ع��ل��ى  امل��ح��ك��م��ة, 
اأن  ال��ق��رار, يفرت�س  ومب��وج��ب ه��ذا 
الواليات  يف  اأ���س��ول��ه��م��ا  جتميد  ي��ت��م 
اإن وج�����دت, وم��ن��ع��ه��م��ا من  امل��ت��ح��دة 

دخول النظام املايل االأمركي.
اتخذت  بعدما  وا�سنطن  ق��رار  وج��اء 
اآذار/ يف  الدولية  اجلنائية  املحكمة 

مار�س قرارا بال�سماح بفتح حتقيق يف 
جرائم حرب وجرائم �سد االإن�سانية 

يف اأفغان�ستان.
ال�����ذي تريد  ال��ت��ح��ق��ي��ق  وي�����س��ت��ه��دف 
ارتكبها  اإج�����راءه مم��ار���س��ات  ب��ن�����س��ودا 
كما  اأفغان�ستان.  يف  اأمركيون  جنود 
تعذيب  عمليات  عن  معلومات  وردت 
مار�ستها وكالة اال�ستخبارات املركزية 

االأمركية )�سي اآي ايه(.
وقال رئي�س هيئة الدول االأطراف يف املحكمة القا�سي 
االإج������راءات غر  ب�����س��دة ه���ذه  “اأرف�س  ك���وون  اأو غ���ون 
تاأ�س�ست  دول��ي��ة  منظمة  �سد  املقبولة  وغ��ر  امل�سبوقة 
االأمركية  العقوبات  اأن  واأ�ساف  معاهدات«.  مبوجب 

•• بو�شان-اأ ف ب

باأمطار  ق��وي حممل  اإع�����س��ار  ���س��رب 
بحياة  اأودى  حيث  الكوريتن  غزيرة 
ال�سوارع  واأغ���رق  اجل��ن��وب  يف  �سخ�س 
ال�سمال خالل  مرافئ  اأح��د  يف  باملياه 

اجتياحه �سبه اجلزيرة.
واالإع�سار ماي�ساك وهو ا�سم نوع من 
االأ�سجار باللغة الكمبودية, و�سل اإىل 
ترافقه  اجلنوبي  ال�ساحل  يف  بو�سان 
كلم   140 اإىل  �سرعتها  ت�سل  ري���اح 
ب��ال�����س��اع��ة, اق��ت��ل��ع��ت اإ�����س����ارات امل����رور 

واأ�سجار, واأغرقت �سوارع باملياه.
اإىل  الرياح  اأدت  اأن  بعد  ام��راأة  وقتلت 
ك�سر نافذة يف �سقتها يف املدينة. ومت 
2200 �سخ�س اإىل  اإجالء اأكرث من 
م���راك���ز اإي�����واء م��وق��ت��ة, ف��ي��م��ا قطعت 
الكهرباء عن قرابة 120 األف منزل 
�سبه  من  اجلنوبية  املناطق  اأنحاء  يف 

اجلزيرة ويف جزيرة جيجو.
ودمر االإع�سار اي�سا متثال دينا�سور 
يف حديقة يف اأول�سان. وانت�سرت �سور 

للتمثال وقد ك�سر عنقه.
�سماال  طريقها  العا�سفة  ووا���س��ل��ت 
ف����وق ب��ح��ر ال���ي���اب���ان امل���ع���روف ببحر 
ت�سل  اأن  ق���ب���ل  ك����وري����ا,  يف  ال�������س���رق 
غ  ت   02,00 ال�ساعة  قرابة  الياب�سة 

يف كيمت�سايك بكوريا ال�سمالية.
وعادة تكون اأ�سرار الكوارث الطبيعية 
اأكرب يف كوريا ال�سمالية, نظرا لبنيتها 
اأي�سا  وه�����ي  ال�����س��ع��ي��ف��ة.  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

“ال توؤدي �سوى اإىل اإ�سعاف جهودنا 
امل�سرتكة ملحاربة االإفالت من العقاب 

لفظائع جماعية«.
اج���ت���م���اع م��ق��ب��ل ملكتبه  واأع����ل����ن ع���ن 

“لدرا�سة االإجراءات«.
من  ال����ي����وم  “ننتقل  ب��وم��ب��ي��و  ق�����ال 
املحكمة  الأن  االأف���ع���ال  اإىل  االأق�����وال 
لالأ�سف  ت��وا���س��ل  ال��دول��ي��ة  اجلنائية 
اأن  م��وؤك��دا  اأمركين”,  ا���س��ت��ه��داف 
اأو كيان يوا�سل م�ساعدة”  “كل فرد 
“�سيتعر�س  وم��و���س��و���س��وك��و  ب��ن�����س��ودا 

لعقوبات اأي�سا«.
“لن  اأالأم�������رك�������ي  ال�����وزي�����ر  وت�����اب�����ع 
نت�سامح مع املحاوالت غر امل�سروعة 
للمحكمة اجلنائية الدولية الإخ�ساع 

االأمركين لت�سريعاتها«.
وك������ان ال���رئ���ي�������س االأم�����رك�����ي ال����ذي 
ي��خ��و���س ح��م��ل��ة غ��ر م�����س��ب��وق��ة �سد 
يف  �سمح  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
حزيران/يونيو بفر�س عقوبات على 
م�سوؤوليها ملنع هيئاتها من مالحقة 
يف  ل��ت��ورط��ه��م  اأم��رك��ي��ن  ع�سكرين 

النزاع يف اأفغان�ستان.
منظمة  م���ن  دي��ك��ر  ري��ت�����س��ارد  وراأى 
هيومن رايت�س ووت�س غر احلكومية 
العقابية  االإج���������������راءات  ه������ذه  اأن 
للعقوبات  مفاجئا  حتريفا  “ت�سكل 
تعاقب  اأن  يفرت�س  التي  االأمركية 
االإن�سان  ح���ق���وق  ي��ن��ت��ه��ك��ون  ال���ذي���ن 
الذين  )ال�سيا�سيون  والكليبتوقرط 
لال�ستيالء  ن��ف��وذه��م  ي�����س��ت��خ��دم��ون 
على اأمالك(, وت�ستخدم هنا ملالحقة 
املكلفن حماكمة اجلرائم الدولية«.

العفو  م��ن��ظ��م��ة  راأت  ج��ه��ت��ه��ا,  م����ن 
ت�سكل  االإج�������������راءات  اأن  ال����دول����ي����ة 
الق�ساء  ع��ل��ى  اآخ����ر  ف��ظ��ا  “هجوما 
املنظمة  يف  امل�سوؤول  وق��ال  الدويل”. 
البيت  “اأعمال  اأن  ب��ال�����س��ون  دان��ي��ال 
الناجن  ت����ردع  اأن  مي��ك��ن  االأب���ي�������س 
م��ن ان��ت��ه��اك��ات حل��ق��وق االإن�����س��ان عن 
واتهم  العدالة”.  لتحقيق  ال�سعي 
“امل�سايقة  مبمار�سة  ت��رام��ب  اإدارة 

والرتهيب«.
املتحدة  ل����الأمم  ال���ع���ام  االأم�����ن  اأم����ا 
“باأخذ  اأنطونيو غوتري�س, فاكتفى 
العلم” بالعقوبات االأمركية, موؤكدا 
“يتابع  اأن����ه  ح�����س��ب ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م��ه 

تطورات هذا امللف عن كثب«.
ح��زي��ران/ يف  دان��ت  الدولية  اجلنائية  املحكمة  وك��ان��ت 
�سدها,  امل�سبوقة”  الهجمات غر  “�سل�سلة من  يونيو 
و�سددت على ا�ستقالليتها. وقالت اإن “هذه االعتداءات 
ت�سكل ت�سعيدا وحماولة غر مقبولة للنيل من �سيادة 

القانون واالإجراءات الق�سائية للمحكمة«.

•• وا�شنطن-وكاالت

تتوا�سل احلرب الباردة بن وا�سنطن 
وب��ك��ن ال��ت��ي ب�����داأت جت���اري���ة ومرت 
ب���ك���ورون���ا ث���م ب��ت��ي��ك ت����وك وه�����واوي 
ال��ق��ن�����س��ل��ي��ات وه���ون���غ كونغ  وح�����رب 
وتايوان حتى و�سلت اإىل حمطة بحر 
القيود  اآخ���ر  ويف  اجل��ن��وب��ي,  ال�سن 
املتحدة  ال��والي��ات  اإليها  جل��اأت  التي 
ال�سينين  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ن  اإل������زام 
الكبار باحل�سول على موافقة وزارة 
اخلارجية قبل زيارة اأي حرم جامعي 
اأكرث  اأح��داث ثقافية مع  اأي  اأو عقد 
من 50 �سخ�ساً خارج مقار البعثات. 
باأنها  وا���س��ن��ط��ن اخل��ط��وة  وو���س��ف��ت 

ال�سن,  االأمركين يف  الدبلوما�سين  رد على قيود تفر�سها بكن على 
معتربة اأنها تاأتي اأي�سا يف اإطار حملة الإدارة الرئي�س دونالد ترمب على 

اأن�سطة التج�س�س ال�سينية.
االأربعاء  االأول  اأم�����س  م�ساء  بيان  يف  اأي�سا  اخلارجية  وزارة  اأ���س��ارت  كما 
املالئم” جلميع ح�سابات  “التعريف  ل�سمان  اإج��راءات  �ستتخذ  اأنها  اإىل 
ال�سفارات والقن�سليات ال�سينية على و�سائل التوا�سل االجتماعي. وقال 
وزير اخلارجية مايك بومبيو “نحن فقط نطالب باملعاملة باملثل. حرية 
حركة دبلوما�سيينا يف ال�سن ينبغي اأن تعك�س حرية حركة الدبلوما�سين 
ال�سينين يف الواليات املتحدة, واخلطوات التي اتخذناها اليوم �ستم�سي 
بنا فعليا يف ذلك االجتاه«. يف املقابل, ردت ال�سن اأم�س اخلمي�س موؤكدة اأن 
تلك اخلطوة �ستقابل برد منا�سب.  وقالت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية 
ال�سينية هوا ت�سون ينغ يف اإفادة �سحفية يومية اإن بكن �سرتد “بالطرق 

امل�سروعة” على قيود اأمركا اجلديدة.

جزء من �صيا�صة ترمب
وهذا اأحدث اإجراء اأمركي لتقييد االأن�سطة ال�سينية يف الواليات املتحدة 

املقررة  ال��رئ��ا���س��ة  ان��ت��خ��اب��ات  ق��ب��ي��ل 
والتي  ال��ث��اين,  نوفمرب/ت�سرين  يف 
ات��خ��ذ ف��ي��ه��ا ت��رم��ب م��وق��ف��ا �سارما 
جت����اه ال�����س��ن ك��ج��زء اأ���س��ا���س��ي من 

�سيا�سته اخلارجية.
وو�سفت �سفارة ال�سن يف وا�سنطن 
اآخر  وع��ائ��ق  “قيد  ب��اأن��ه��ا  اخل��ط��وة 
الدبلوما�سين  ع��ل��ى  م����ربر  غ���ر 
مع  “يتنافى  م��ا  وه��و  ال�سينين” 
املزعومة  واحل���ري���ة  االن��ف��ت��اح  ق��ي��م 

للجانب االأمركي«.
كيث  اإن  ب��وم��ب��ي��و  ق����ال  ذل�����ك,  اإىل 
كرات�س وكيل وزارة اخلارجية للنمو 
االآون��ة االأخرة  االقت�سادي بعث يف 
احلاكمة  امل���ج���ال�������س  اإىل  ر����س���ال���ة 
ل��ل��ج��ام��ع��ات االأم���رك���ي���ة ي��ن��ب��ه��ه��ا اإىل 
املخاطر التي ي�سكلها احلزب ال�سيوعي ال�سيني. واأ�ساف “تلك املخاطر 
ميكن اأن تاأتي يف �سورة متويل غر قانوين الأبحاث و�سرقة ملكية فكرية 

وترهيب طالب اأجانب وجهود �سرية لتجنيد مواهب«.

منع جتارة �الأ�صلحة
اأن  اإذاع��ي,  الثالثاء يف ت�سريح  اأعلن  االأمركي كان  الوزير  اأن  اإىل  ي�سار 
وقال  واإي���ران.  ال�سن  بن  االأ�سلحة  منع جت��ارة  تعتزم  املتحدة  الواليات 
بومبيو اإن اإحدى الدول التي تريد بيع اأ�سلحة الإيران هي ال�سن, واأنها 

�سرتبح اأمواال كبرة بف�سل ذلك.
اإيران,  االأنظمة من  بع�س  �ست�سرتي  ال�سن  ب��اأن  قناعته  اأع��رب عن  كما 

واأنه يتوجب منع حدوث ذلك. 
واأ�ساف اأنه اإذا انتهكت ال�سن نظام العقوبات االأمركية �سد اإيران, فاإن 

وا�سنطن �ستجربها على حتمل امل�سوؤولية.
اإىل ذلك, لفت اإىل اأنه يتوقع اإعادة فر�س العقوبات الدولية على اإيران يف 

اخلريف املقبل, ما �سيقل�س املجال اأمام التعامل بن ال�سن واإيران.

العديد من  الأن  للفي�سانات  معر�سة 
اجلبال والتالل اأزيلت غاباتها.

غزيرة  اأم�����ط�����ارا  االإع���������س����ار  وح���م���ل 
ال�سمال, وبلغ من�سوبها  انهمرت على 
املا�سية  ال�15  ال�ساعات  االإجمايل يف 
غ  ت   03,00 ال�������س���اع���ة  امل���ن���ت���ه���ي���ة 
ومرفاأ  بلدة  يف  ملم   385 اخلمي�س, 
ون�سان على ال�ساحل ال�سرقي للبالد.

يف  الر�سمية  االإع��الم  و�سائل  وقدمت 
وظهر  م��ب��ا���س��رة  تغطية  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ 
املرا�سلن واقفا يف �سارع غمرته  اأحد 

املياه يف البلدة ال�ساحلية.
وق�����ال م�������س���وؤول يف ه��ي��ئ��ة االأر�����س����اد 

ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون ال����ك����وري ال�����س��م��ايل اإن 
ويغادر  م��و���س��ان  �سيعرب  “االإع�سار 

بلدنا ال اأتوقع اأي تداعيات«.
يف ال��ي��اب��ان يبحث رج���ال االإن��ق��اذ عن 
�سفينة �سحن على متنها 43 �سخ�سا. 
 5800 اإن��ه��ا حتمل  ت��ق��اري��ر  وذك���رت 
راأ����س م��ن االأب��ق��ار. ووج��ه��ت ال�سفينة 
ن����داء  وان”  الي���ف���ت�������س���وك  “غالف 
كانت  فيما  ال��ث��الث��اء  م�ساء  ا�ستغاثة 
الغزيرة  واالأم����ط����ار  ال��ق��وي��ة  ال���ري���اح 
ال��ت��ي ح��م��ل��ه��ا م��اي�����س��اك جت��ت��اح بحر 
ال�سن ال�سرقي. واأكد خفر ال�سواحل 
�سخ�س حتى  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  ال��ي��اب��اين 

مب�ساركة  ال��ب��ح��ث  ع��م��ل��ي��ة  يف  االآن, 
الطائرات.  م��ن  وال��ع��دي��د  �سفن  اأرب���ع 
�سبه  ي�سرب  اإع�سار  ث��اين  وماي�ساك 

اجلزيرة الكورية خالل اأ�سبوع.
الكوري  الزعيم  زار  املا�سي  االأ�سبوع 
منطقة  اأون  ج���ون���غ  ك��ي��م  ال�����س��م��ايل 
وعرب  ب��ايف,  االإع�سار  �سربها  زراع��ي��ة 
“اأقل من  االأ���س��رار  الأن  ارتياحه  عن 
اإن  االأر���س��اد  خ��رباء  ويقول  املتوقع«. 
اإع�������س���ار اآخ�����ر, ه���و ه��اي�����س��ن, يقرتب 
اجلزيرة  �سبه  يف  الياب�سة  و�سي�سل 
قوية  ب��ري��اح  حممال  االث��ن��ن,  �سباح 

ب�سرعة 144 كلم بال�ساعة.

مارتن  -بيري  الفجر   ••
ترجمة خرية ال�شيباين

كل  اجلمهورين  م��وؤمت��ر  �سّخر     
االإمكانيات الإحياء حملته, ويراهن 
ترامب على القانون والنظام, لكن 
ال �سيء حتقق, فجمهور الناخبن 

مل يخدعه الطعم.
   ورغم موؤمتر باأربعة اأيام, احتكر 
فيها اجلمهوريون و�سائل االإعالم 
مر�سحهم,  مب��دي��ح  ي��ت��غ��ن��ون  وه���م 
ورغم جهوده لرتكيز االنتباه على 
ال��ع��ن��ي��ف��ة, ال  بع�س االح��ت��ج��اج��ات 
يزال دونالد ترامب بعيًدا عن جو 

بايدن يف نوايا الت�سويت.
   فاأين هي القدرات اخلارقة للعادة 

للرئي�س يف فّن البيع والت�سويق؟

�لرميونتاد� �لغائبة
   م����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي ت����وّق����ع ح����دوث 
اجلمهوري,  امل��وؤمت��ر  بعد  انتعا�س 
ل��ك��ن ���س��ي��ل ا���س��ت��ط��الع��ات ال�����راأي 
على  موؤ�سر  اأي  يظهر  ال  االأخ���رة 

تراجع كبر يف تقدم بايدن.
ي��ت��خ��ل��ف ترامب  ع�����ام,     وب�����س��ك��ل 
نف�س  ت��ق��ري��ًب��ا  ن��ق��اط,  �سبع  بنحو 
الفجوة قبل املوؤمتر. ويف الواليات 
تقدم  ي��ت��ق��ل�����س  مل  ال���رئ���ي�������س���ي���ة, 

بايدن.
وم������ع ذل�������ك, ي�����س��ت��م��ر امل�����وؤي�����دون 
ل��رتام��ب, اىل جانب  اأع��م��ى  ب�سكل 
امل���ت�������س���ائ���م���ن م����ن خ�������س���وم���ه, يف 
ال���رتوي���ج ل���ق���واه االأ����س���ط���وري���ة يف 
الوقت  االإقناع... لكنها معطلة يف 

احلايل.

ذعر؟
   ما ن�سهده يبدو اأ�سبه بالذعر... 
ب��ال��ن��ار من  يلعب دون��ال��د ت��رام��ب 
ينفخ  باأنه  االنطباع  اإعطاء  خالل 
يف جمر العنف على اأمل اال�ستفادة 
م��ن ان��ع��دام االأم���ن ل��دى ج��زء من 

الناخبن.
ت��رام��ب اإىل ح��ّد الدفاع     وذه���ب 
ارتكبها  ال��ت��ي  ال��ق��ت��ل  ع��ن ج��رائ��م 
متظاهر �ساب من اليمن املتطرف, 
حتى  م�سلحة  ميلي�سيات  وت�سجيع 

على  ب��ارجت��ال,  وت�سكلت  االأ���س��ن��ان 
ق��ان��ون��ه��ا اخلا�س  وت��ط��ب��ي��ق  ���س��ن 
ال��ت��ه��دي��د احل��ق��ي��ق��ي, ولكن  ���س��د 
املبالغ فيه اإىل حد كبر, ملا ي�سمى 

اجلماعات الي�سارية املتطرفة. 
ل�����ك�����ن احل�����ك�����م�����ة ال���������س����ي����ا�����س����ي����ة 
املحروقة  االأر�����س  ال�سرتاتيجية 
تاأجيج  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  وال���ت���ي  ه����ذه, 
ال��ع��ن��ف م���ن اأج����ل ال��ظ��ه��ور ب�سكل 
القانون  ع����ن  ك���م���داف���ع  اأف�������س���ل 

والنظام, تبدو م�سكوك فيها.
ي�سع  اأواًل,  �سقن.  ذات  امل�سكلة     
م���ع���ظ���م ال����ن����اخ����ب����ن االق���ت�������س���اد 
بكثر  اأع��ل��ى  ال�سحية  وال��رع��اي��ة 

من الق�سايا التي توؤثر على اأقلية 
ف��ق��ط. ث��م ي��ح��دث ه���ذا ال��ع��ن��ف يف 
اأن  ال�سخرية  وم��ن  رئا�سته,  ف��رتة 
ي��زع��م اأن���ه وح���ده ال��ق��ادر على حل 
حتميل  خ�سومه  ي�ستطيع  م�سكلة 

م�سوؤوليتها اليه.

طاقة �لياأ�ش
اأن دون��ال��د ترامب  الوا�سح     م��ن 
وي�ساعف  ال���������س����وت,  �����س����رّف����ع 
ين�سون  ال��ن��ا���س  امل���ح���اوالت جل��ع��ل 
الوباء  على  ل���رده  ال��ذري��ع  الف�سل 
تزال  ال  التي  امل��ت��ع��ددة  والف�سائح 

جتتاحه وحا�سيته.

   و����س���ي���ح���اول ت���رام���ب و����س���ع كل 
هدفه,  لتحقيق  �سفه  يف  الفر�س 
له  م���ق���در  ب���اأن���ه  ال��ت��خ��م��ن  ان  اال 
اللحظة  يف  ال��ف��وز  ب��اجت��اه  الت�سلل 
االأخ�����رة, ك��م��ا ف��ع��ل ع���ام 2016, 
يبقى يف حاجة اىل اإثبات, الأ�سباب 
اأقل  ال��ع��ام  ال����راأي  اأن  اأق��ل��ه��ا  لي�س 

مرونة هذه املرة. 
القليلة  االأ����س���اب���ي���ع  ُت���ظ���ِه���ر  مل     
تغير  عن  الرئي�س  عجز  املا�سية 
م�����س��ار االأم�����ور ف��ح�����س��ب, ب��ل جمع 
اأغ�سط�س  يف  ال���دمي���ق���راط���ي���ون 
ت����ربع����ات ح���ط���م���وا ب���ه���ا االأرق��������ام 
ترامب  ح�سر  وميكنهم  القيا�سية, 

يف الزاوية من خالل ك�سب حتدي 
�سابًقا  تعترب  كانت  التي  ال��والي��ات 
اأوه���اي���و وجورجيا  م��ث��ل  ج��ي��ب��ه  يف 

وحتى تك�سا�س.
طاقة  ت��رام��ب  �سين�سر  بالطبع,     
القيام  م���ن خ����الل  ل��ك��ن  ال���ي���اأ����س, 
اأخطاء  ي��رت��ك��ب  اأن  ي��رّج��ح  ب��ذل��ك 
اأكرث,  يكن  مل  اإن  ال��ث��م��ن,  باهظة 

من اأن يجد طريق االنت�سار.
*�أ�صتاذ �لعلوم �ل�صيا�صية / 
مركز �لدر��صات و�لبحوث 
�لدولية يف جامعة مونريال 
لتنمية �ملعرفة حول 
�لرهانات �لدولية

ترامب يف رحلة البحث عن خمرج

 ي�شتمر موؤيدو امللياردير يف الرتويج لقواه 
الأ�شطورية يف الإقناع لكنها تبدو معطلة حالّيا

 رغم جهوده لتدارك تخّلفه، ل يزال
 ترامب بعيًدا عن جو بايدن يف نوايا الت�شويت

»اجلنائية« تدين العقوبات الأمريكية على املدعية العامة 

الإع�شار ماي�شاك ي�شل اإىل الكوريتني حممال باأمطار غزيرة  وا�شنطن تكبل دبلوما�شيي ال�شني.. وبكني تلوح برد منا�شب

�ل�صحة تعلن �صفاء 639 حالة جديدة 
من كورونا
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حماولة قتل معار�س رو�سي وطالبت مب�ساعدة مو�سكو.
من جانب اآخر قالت بريطانيا اخلمي�س اإنه يتعن على رو�سيا 

االإجابة على ت�ساوؤالت خطرة فيما يتعلق بنافالني.
و���س��رح م��ت��ح��دث ب��ا���س��م رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ربي��ط��اين بوري�س 
جون�سون قائال “ما يت�سح لنا هو اأن هناك ت�ساوؤالت خطرة 
اإجابة عليها, ويجب عليها  حتتاج احلكومة الرو�سية لتقدمي 

االآن اأن تو�سح ما حدث لل�سيد نافالني«.
اأملانيا وغرها من احللفاء  وكانت بريطانيا قد عر�ست على 
اإن وزير  امل��ت��ح��دث  ال��ق�����س��ي��ة, وق����ال  امل�����س��اع��دة يف  ال��دول��ي��ن 
نظره  م��ع  �سيتحدث  راب  دومينيك  ال��ربي��ط��اين  اخل��ارج��ي��ة 

االأملاين يف وقت الحق .

 •• برلني - لندن-رويرتز

رد  اأي  اأن  اخلمي�س  مركل  اأجنيال  االأملانية  امل�ست�سارة  اأك��دت 
الرو�سي  املعار�س  ت�سميم  حادثة  على  اأوروب���ي  اأو  اأمل��اين  فعل 
يف  �ست�ساعد  رو�سيا  كانت  اإذا  ما  على  يعتمد  نافالني  األيك�سي 

اإي�ساح الق�سية.
االأع�ساب  ب��غ��از  للت�سميم  تعر�س  نافالني  اإن  اأمل��ان��ي��ا  وت��ق��ول 

)نوفيت�سوك( وذلك يف حماولة لقتله.
واإىل  كانت تتحدث يف موؤمتر �سحفي  التي  واأ�سافت مركل 
ت�سيفه  ما  لديها  لي�س  اإن��ه  ال�سويدي  ال���وزراء  رئي�س  جانبها 
اأدانت فيه  اأم�س االأول االأربعاء والذي  اإىل بيانها الذي �سدر 

•• بروك�شل-اأ ف ب

االأوروبي  االحت��اد  اأن  االأوروب��ي��ة  املفو�سية  با�سم  متحدث  اعلن 
فر�س  اإع��الن  بعد  الدولية  اجلنائية  املحكمة  بجانب”  “يقف 
فاتو  ال��ع��ام��ة  مدعيتها  على  م�سبوقة  غ��ر  اأم��رك��ي��ة  ع��ق��وب��ات 
ب��ن�����س��ودة. وق���ال ب��ي��رت �ستانو خ���الل م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف ي��وم��ي يف 
املحاوالت  ك��ل  ب�سدة  يعار�س  االأوروب����ي  “االحتاد  اإّن  بروك�سل 
لتقوي�س النظام الدويل للق�ساء اجلنائي من خالل اإعاقة عمل 
موؤ�س�ساته الرئي�سية«. وقال “ما زلنا ن�سهد جرائم �سد االإن�سانية 
اإحقاق  الق�سوى  ال�����س��رورة  م��ن  ال��ع��امل.  ع��رب  ترتكب  ت���زال  ال 
اجلنائية  “املحكمة  اأن  موؤكدا  الدويل”  امل�ستوى  على  العدالة 

الدولية من االأطراف االأ�سا�سين ملكافحة انتفاء العقاب«. وتابع 
“نقف بجانب املحكمة اجلنائية الدولية ونحن غر م�سرورين 
للتدابر املتخذة �سد اأن�سطتها«. وقال �ستانو “االحتاد االأوروبي 
يرف�س ب�سكل عام �سالحية العقوبات التي تفر�سها دول ثالثة 
التدابر  هذه  على  بالطبع  نوافق  ال  وبالتايل,  اأرا�سيها.  خارج 
واأعلن  خم��اوف��ن��ا«.  ب��اإب��الغ  وا�سنطن  يف  ممثليتنا  وق��ام��ت   )...(
اإدراج بن�سودة  وزير اخلارجية االأمركي مايك بومبيو االأربعاء 
ومدير اإدارة االخت�سا�س والتكامل والتعاون يف املحكمة فاكي�سو 
القرار,  ه��ذا  ومب��وج��ب  ال�����س��وداء.  ال��الئ��ح��ة  على  مو�سو�سوكو, 
يفرت�س اأن يتم جتميد اأ�سولهما يف الواليات املتحدة اإن وجدت, 

ومنعهما من دخول النظام املايل االأمركي.

الحتاد الأوروبي يدعم املحكمة اجلنائية الدولية مريكل: رد الفعل على ت�شميم نافالني يعتمد على رو�شيا 

•• �شيدين-رويرتز

االأول  اأم�������س  اأ����س���رتال���ي���ا  اأع��ل��ن��ت 
يف  ي��وم��ي��ة  زي�����ادة  اأع���ل���ى  ت�سجيل 
االإ�سابة بفرو�س كورونا  حاالت 
اأ�سبوع, مما حد  اأك��رث من  خالل 
اإجراءات  التفاوؤل بقرب رفع  من 
العزل العام ال�سارمة بثاين اأكرب 

مدن البالد.
اإن���ه���ا ر�سدت  ال�����س��ل��ط��ات  وق���ال���ت 
بكوفيد-19,  اإ�����س����اب����ة   127
الفرو�س,  ع��ن  ال��ن��اج��م  امل��ر���س 
خالل ال�ساعات االأربع والع�سرين 
املا�سية, ارتفاعا من 109 حاالت 

فيما ميثل اأعلى قفزة يومية منذ 
28 اأغ�سط�س اآب.

ر�سدت ال�سلطات معظم احلاالت 
�سجلت  ال��ت��ي  فيكتوريا  والي���ة  يف 
ال�ساعات  خ�����الل  ح���ال���ة   113
رغم  املا�سية  والع�سرين  االأرب���ع 
اأن عا�سمتها ملبورن تقرتب من 
نهاية فرتة عزل عام مدتها �ستة 

اأ�سابيع.
�سلطات  ق��ال��ت  ل���ذل���ك,  ون��ت��ي��ج��ة 
امل����دن  اأك������رب  ث�����اين  اإن  ال����والي����ة 
االأ����س���رتال���ي���ة, ال���ت���ي ي��ب��ل��غ عدد 
ن�سمة,  م��الي��ن  خم�سة  �سكانها 
قد ت�سطر ملوا�سلة فر�س القيود 

وهو  لرفعها  امل��ح��دد  امل��وع��د  بعد 
13 �سبتمرب اأيلول.

وقال رئي�س وزراء الوالية دانيال 
ملبورن  يف  لل�سحفين  اآن�����دروز 
ا�سطرارنا  ا�ستبعاد  ميكنني  “ال 
ملوا�سلة )فر�س بع�س( القواعد. 

بب�ساطة ال ميكنني ذلك«.
اأغ�سط�س  يف  فيكتوريا  وفر�ست 
على  ل���ي���ل���ي���ا  جت������ول  ح���ظ���ر  اآب 
بوقف  واأم���رت  ال�سكان  انتقاالت 
االقت�ساد  م���ن  ك��ب��رة  ق��ط��اع��ات 
امل��ح��ل��ي الإب��ط��اء ان��ت�����س��ار فرو�س 

كورونا.
ويلز,  �ساوث  نيو  ور���س��دت والي��ة 

اأكرث الواليات �سكانا, 12 اإ�سابة 
حن  يف  ب����ال����ف����رو�����س  ج�����دي�����دة 
�سجلت والية كوينزالند حالتن.

و�سجلت اأ�سرتاليا حتى االآن اأكرث 
بالفرو�س  اإ�سابة  األ��ف   26 من 
يف حن ارتفعت ح�سيلة الوفيات 
اإىل 678 بعد وفاة 15 مري�سا 

يف فيكتوريا.
ومع اأن القيود ال�سارمة �ساعدت 
خارج  ال��ف��رو���س  انت�سار  منع  يف 
فيكتوريا, فقد ع�سفت باالقت�ساد 
حيث اأظهرت بيانات ر�سمية اأم�س 
اأ�سرتاليا  دخ��ول  االأرب��ع��اء  االأول 
اأول ركود ت�سهده يف ثالثة عقود.

•• ياجنون-رويرتز

زوار  على  االإل��زام��ي  ال�سحي  احلجر  ميامنار  فر�ست 
فرو�س  اختبارات  باإجراء  اأي�سا  واألزمتهم  عا�سمتها 
يوم  االإ���س��اب��ات  ع�سرات  البالد  �سجلت  اأن  بعد  ك��ورون��ا 
اأم�س االأول االأربعاء وحذرت الزعيمة اأوجن �سان �سو كي 

من “كارثة«.
و�سيتم عزل اأي �سخ�س يدخل العا�سمة نايبيداو, حيث 
واإخ�ساعه  ال�سحي  احلجر  يف  احلكومة,  مقر  يوجد 
لفحو�س وال�سماح له بالدخول فقط اإذا جاءت نتيجتها 

�سلبية, وفقا الأمر حكومي ُن�سر على في�سبوك.
اإن القادمن  وقال االأمر ال�سادر عن جمل�س نايبيداو 
ال��ب��الد �سيتم عزلهم  ت�����س��ررا يف  امل��ن��اط��ق االأك����رث  م��ن 
�سي�سمح  بينما  االأق���ل,  على  اأي���ام  �سبعة  مل��دة  من�ساأة  يف 
لالآخرين باملغادرة قبل ذلك اإذا جاءت نتائج فحو�سهم 

يف رقم قيا�شي جديد...
 3 اآلف اإ�شابة بكورونا باإ�شرائيل

•• القد�س -وكاالت

بفرو�س  االإ���س��اب��ات  ع��دد  اإن  اخلمي�س,  االإ�سرائيلية  ال�سحة  وزارة  قالت 
كورونا اجلديد يف اليوم الواحد جتاوز 3 اآالف, الأول مرة يف البالد.

2190 يف  اأم�س االأربعاء, مقابل  اإ�سابة جديدة   3074 ال��وزارة  و�سجلت 
اليوم ال�سابق.

ورغم االأعداد الكبرة, بداأت البالد عامها الدرا�سي يوم الثالثاء. وكانت 
قبل  كبر  ب�سكل  اجل��دي��دة  االإ���س��اب��ات  ع��دد  تقلي�س  اإىل  تهدف  احلكومة 
ذلك الوقت, خا�سًة لتزامن منت�سف �سبتمرب )اأيلول( مع االحتفال بالعام 
ما يجعل اإمكانية االإغالق على �سعيد  اليهودي اجلديد “رو�س ها�سناه”,  

كل البالد اأمراً وارداً, اإىل جانب تدابر اأخرى.
و�سجلت اإ�سرائيل 122539 اإ�سابة حتى االآن, بينها 969 وفاة.

�سلبية. و�سجلت ميامنار اأول عدوى حملية بالفرو�س 
راخن  اآب يف والي��ة  اأغ�سط�س  �سهر يف منت�سف  خالل 
عدد  ت�ساعف  احل��ن  ذل��ك  ومنذ  امل�سطربة.  الغربية 
اإ�سابة و�ست وفيات وفقا   1059 اإىل  احلاالت تقريبا 

للبيانات احلكومية.
وج����اءت اأغ��ل��ب االإ���س��اب��ات وال��وف��ي��ات يف راخ����ن, حيث 
وفر�ست  عرقين,  متمردين  احلكومية  القوات  تقاتل 
ال�سلطات قيودا وا�سعة النطاق على ا�ستخدام االإنرتنت. 
عا�سمة  �سيتوي  يف  االأخ���رة  االإ���س��اب��ات  معظم  وكانت 

الوالية حيث فر�س امل�سوؤولون حظر جتول.
لكن مت اكت�ساف اإ�سابات يف جميع اأنحاء البالد مبا يف 
ذلك يف ياجنون اأكرب مدن البالد. وفر�ست ال�سلطات 
اإغ��الق��ا ج��زئ��ي��ا يف اأج����زاء م��ن ي��اجن��ون ي���وم الثالثاء, 
واأمرت �سكان البلدات االأكرث ت�سررا بالبقاء يف منازلهم 

اإال لل�سرورة.

ميامنار تغلق العا�شمة و�شط ارتفاع يف اإ�شابات كورونا  اإ�شابات كورونا يف اأ�شرتاليا باأعلى م�شتوى منذ 8 اأيام 

اإ�شابة جديدة   596 
بكورونا وخم�س حالت 
وفاة بني الفل�شطينيني 

•• رام اهلل-رويرتز

اأعلنت وزيرة ال�سحة الفل�سطينية 
ت�سجيل  اخل��م��ي�����س  ال��ك��ي��ل��ة  م����ي 
بفرو�س  ج���دي���دة  اإ���س��اب��ة   596
حاالت  وخ��م�����س  امل�ستجد  ك���ورون���ا 
وف�������اة خ������الل ال�������س���اع���ات االأرب�������ع 
يف  واأ���س��اف��ت  املا�سية.  والع�سرين 
الوفاة  ح���االت  “اأن  �سحفي  ب��ي��ان 
اخلليل  حم����اف����ظ����ة  يف  ����س���ج���ل���ت 
ومواطنة  ع���ام���ا(,   76( مل���واط���ن 
)75 عاما(, ومواطن )70 عاما( 
ومواطن  قلقيلية,  حمافظة  م��ن 
)64 عاما( من حمافظة رام اهلل 
عاما(   76( وم��واط��ن��ة  وال���ب���رة, 
القد�س«.  العيزرية مبحافظة  من 
بيانها  يف  ال���ك���ي���ل���ة  واأو������س�����ح�����ت 
ت�سدرت  اخل���ل���ي���ل  حم���اف���ظ���ة  اأن 
االإ�سابات اجلديدة م�سجلة 224 
ح��ال��ة ت��اله��ا ق��ط��اع غ��زة باجمايل 
باقي  ت���وزع���ت  ف��ي��م��ا  اإ����س���اب���ة   98
احلاالت على مناطق خمتلفة من 
ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة. ول��ف��ت��ت وزي���رة 
مري�سا   33 وج���ود  اإىل  ال�����س��ح��ة 
بينهم  املكثفة,  العناية  غ��رف  “يف 
خم�سة مر�سى على اأجهزة التنف�س 
قاعدة  وت��ظ��ه��ر  اال����س���ط���ن���اع���ي«. 
اإجمايل  اأن  ال�سحة  وزارة  بيانات 
منذ  الفل�سطينين  بن  االإ�سابات 
اآذار  ان��ت�����س��ار ال��ف��رو���س يف م��ار���س 
تعايف  31716اإ�سابة  بلغ  املا�سي 
21660 فيما بلغت حاالت  منها 

الوفاة 188.

�سي”  دي  “�سي  “تطلب  واأ���س��اف 
ب�سكل عاجل م�ساعدتكم يف ت�سريع 
التوزيع  م��راف��ق  الإن�����س��اء  الطلبات 

هذه«.
وط���ل���ب ري��دف��ي��ل��د م���ن ال���والي���ات 
ال��ن��ظ��ر يف اإم��ك��ان��ي��ة ال���ت���ن���ازل عن 
“منع  �ساأنها  م��ن  التي  املتطلبات 
ه���ذه امل��ن�����س��اآت م���ن ال��ع��م��ل بكامل 
ت�سرين  من  االأول  بحلول  طاقتها 

الثاين-نوفمرب 2020«.
االأمرا�س  مكافحة  مراكز  وزودت 
ت��ق��دم تفا�سيل  ب��وث��ائ��ق  ال��والي��ات 
اأنها  اللقاح, مو�سحة  خطة توزيع 
كلقاحات  عليها  املوافقة  �ستتم  اإما 
ت�سريح  مب���وج���ب  اأو  م��رخ�����س��ة 

ا�ستخدام يف حاالت الطوارئ.
املتلقون  يحتاج  اأن  املحتمل  وم��ن 

من  ث��ان��ي��ة  “معززة”  ج��رع��ة  اإىل 
ال���ل���ق���اح ب��ع��د اأ����س���اب���ي���ع ق��ل��ي��ل��ة من 
وفقا  االأوىل,  اجل���رع���ة  ت��ل��ق��ي��ه��م 

للوثائق.
“�سيتم  اأن����ه  ال��وث��ائ��ق  واأو����س���ح���ت 
�����س����راء ال���ل���ق���اح���ات واالإم�����������دادات 
االإ����س���اف���ي���ة وت���وزي���ع���ه���ا م����ن قبل 
كلفة  اأي  دون  الفدرالية  احلكومة 

على مقدمي اللقاح«.
للعمال  االأول��������وي��������ة  ����س���ت���ع���ط���ى 
االأ�سا�سين وعنا�سر االأمن القومي 
اجلماعات  واأع���������س����اء  وامل�������س���ن���ن 
وفقا  ال�سعيفة,  واالإثنية  العرقية 

ل�سحيفة “نيويورك تاميز«.
ل�سناعة  ���س��رك��ات  ث����الث  وه���ن���اك 
التجارب  يف  م��ت��ق��ّدم��ة  االأدوي��������ة 
الثالثة  امل��رح��ل��ة  م���ن  ال�����س��ري��ري��ة 

اآذار- ويف  االنتخابات.  قبل  جاهز 
نف�سها  االإدارة  م��ن��ح��ت  م����ار�����س, 
ال�ستخدام  م�ستعجال  ت�����س��ري��ح��ا 
ملعاجلة  ه���ي���دروك�������س���ي���ك���ل���وروك���ن 
ترامب  اأ���س��اد  بعدما  كوفيد-19 
مرارا با�ستخدامه, لكن كان ال بد 
حزيران- يف  الت�سريح  �سحب  من 

اآث�����ار جانبية  ب��ع��د ظ���ه���ور  ي��ون��ي��و 
خطرة لهذا العقار.

ق��دم ه��ان تقييما متفائال  اأخ���را, 
ترامب  مع  �سحايف  موؤمتر  خالل 
ل��ف��ع��ال��ي��ة ب���الزم���ا ال��ن��ق��اه��ة �سد 
الفرو�س. وقال اإنه ميكن اأن تنقذ 
 100 اأ�سل  35 من  التقنية  هذه 
م���ري�������س, ل��ك��ن اخل������رباء اأ�����س����اروا 
االأك��رث ترجيحا هو  الرقم  اأن  اإىل 

خم�سة من كل 100.
وك��ت��ب��ت ال��ك��ات��ب��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
االأوبئة احلائزة جوائز لوري  علم 
يعني  “هذا  ت��وي��رت  ع��ل��ى  غ���اري���ت 
ال�سعيد  على  ال�سامل  التلقيح  اأن 
يوما.   59 يف  ي���ب���داأ  ق���د  ال��وط��ن��ي 
ي��وم��ا. ه��ل من  وت�سعة وخ��م�����س��ون 
املحتمل اأن يكون اأي لقاح لكوفيد-

الثالثة من  املرحلة  اأكمل  قد   19
ال��ت��ج��ارب ال�����س��ري��ري��ة الإث���ب���ات اأنه 
للمراجعة  وخ�����س��ع  وف���ع���ال  اأم����ن 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة م��ن ق��ب��ل “اإف 
دي اإيه” يف 59 يوما؟«. واأ�سافت 
اأي من  ينته  “على حد علمي, مل 

من  االآالف  ع�����س��رات  ت�سم  وال��ت��ي 
امل�ساركن: االأوىل هي اأ�سرتازينيكا 
اأك�سفورد  جامعة  مع  ت�سارك  التي 
موديرنا  ه��ي  والثانية  اإنكلرتا  يف 
الوطنية  املعاهد  مع  تتعاون  التي 
االأمركية لل�سحة, اأما الثالثة يف 

بفيزر املتحالفة مع بايونتيك.
ون���ظ���را ل��ط��ب��ي��ع��ة ال���ت���ج���ارب, من 
نتائج  ظهور  موعد  توقع  ال�سعب 

امل�ساركن  موثوقة. ويتلقى ن�سف 
لقاحا  ال����ت����ج����ارب  ه�����ذه  م���ث���ل  يف 
الن�سف  ي��ع��ط��ى  ف��ي��م��ا  جت��ري��ب��ي��ا 

االآخر عالجا وهميا.
ويف ظل االإجراءات العادية, ينبغي 
االنتظار,  االختبار  على  للقائمن 
اإذا كان  مل��ع��رف��ة م��ا  رمب���ا الأ���س��ه��ر, 
الناحية  م����ن  م���ه���م  ف�����رق  ه���ن���اك 
االإ�سابة  م��ع��دل  يف  االإح�����س��ائ��ي��ة 

االإدارة  ل���ك���ن  امل���ج���م���وع���ت���ن.  يف 
والعقاقر  ل��الأغ��ذي��ة  االأم��رك��ي��ة 
اأث��ارت احتمال منح  اإي��ه(  )اإف دي 
قبل  م�ستعجلة  م��واف��ق��ة  ال��ل��ق��اح 

نهاية التجارب.
�ستيفن  الهيئة  ه��ذه  رئي�س  وق���ال 
هان ل�سحيفة “فاينن�سال تاميز” 
اإن طلب  االأح��د,  ن�سرت  يف مقابلة 
املوافقة  ه��ذه  مثل  على  احل�سول 

اأن ي��اأت��ي من  اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ي��ج��ب 
مطور اللقاح.

االأغ�����ذي�����ة  اإدارة  واج�����ه�����ت  وق������د 
من  متزايدة  انتقادات  والعقاقر 
تخ�سع  ب���اأن���ه���ا  ال��ط��ب��ي  امل��ج��ت��م��ع 
الرئي�س  م��ن  �سيا�سية  ل�����س��غ��وط 
ك��ان ي�سغط  ال��ذي  ترامب  دونالد 
قائال  لقاح,  اإن��ت��اج  اأج��ل  ب�سدة من 
لقاح  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  اإن����ه 

اللقاحات االأمركية �سد كوفيد-
موا�سع  ت�����س��ج��ي��ل  م���ن  ح��ت��ى   19
الثالثة.  املرحلة  لتجارب  االختبار 
االإ�سراع بهذا االإجراء لالنتهاء يف 

غ�سون 59 يوما اأمر خطر«.
ورغ����م ذل����ك, اأ���س��ر ه���ان ع��ل��ى اأنه 
ترامب,  م��ن  ب�سغط  يت�سرف  ال 
اللقاح  على  موافقة  اأي  اأن  موؤكدا 
بالعلم  ي��ت��ع��ل��ق  “قرارا  ���س��ت��ك��ون 

والطب والبيانات«.
فاوت�سي  اأن��ط��وين  الطبيب  وق���ال 
مدير املعهد االأمركي لالأمرا�س 
املعدية يف منا�سبات عدة اإن اللقاح 
ب��ن نهاية  ي��ك��ون ج��اه��زا  اأن  يجب 
االأول من  والن�سف   2020 العام 
“اأعتقد  2021.واأ�ساف  ال��ع��ام 
اأن���ه ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة ال��ع��ام احلايل, 
�سيكون  الأن�����ه  ب���ال���راح���ة  ���س��ن�����س��ع��ر 

لدينا لقاح اآمن وفعال«.
و�سّجلت الواليات املتحدة اأكرث من 
�ستة مالين اإ�سابة, ما يعادل ربع 
العدد امل�سجل على م�ستوى العامل, 
جلامعة  وف��ق��ا  وف���اة  األ���ف  و185 

جونز هوبكنز ومقرها بالتيمور.

�أي قبل يومني من �النتخابات �لرئا�صية

وليات اأمريكية ت�شتعد لتوزيع لقاح �شد كوفيد-19 يف نوفمرب
•• وا�شنطن-اأ ف ب

على  �الأمريكية  �لواليات  تر�مب  دونالد  �إد�رة  ت  ح�صّ
كوفيد-19  ل��وب��اء  حمتمل  لقاح  لتوزيع  �ال�صتعد�د 
بحلول �الأول من ت�صرين �لثاين/نوفمرب, قبل يومني من 

�النتخابات �لرئا�صية.
�تفاقا مع  يف د�ال�ش  “ماك�صون كورب”  وعقدت �صركة 
مر�كز  الإن�صاء  ت�صاريح  و�صتطلب  �لفدر�لية  �حلكومة 

توزيع عندما ي�صبح �للقاح متو�فر�.
وقال روبرت ريدفيلد مدير �ملر�كز �المريكية ملكافحة 
خطاب  يف  �صي(  دي  )�صي  منها  و�لوقاية  �الأم��ر����ش 
للواليات بتاريخ 27 �آب/�أغ�صط�ش “ميثل �لوقت �لعادي 
�ملطلوب للح�صول على هذه �لت�صاريح عائقا كبري� �أمام 

جناح برنامج �ل�صحة �لعامة �لعاجل هذ�«.

اكتظاظ واإهمال.. »هكذا تف�شى الوباء بني �شجناء اإيران«
•• عوا�شم-وكاالت

اكتظاظ واإهمال ر�سمي, ونق�س حتى يف ال�سابون املحلي”.. 
اإيران,  يف  ال�سجون  �سورة  حقوقية  موؤ�س�سة  ر�سمت  هكذا 

والتي تركت دون �سالح يف وجه الفرو�س امل�ستجد.
فقد فتك كورونا ب�سكل وا�سع بال�سجناء يف اإيران خالل �سهر 
اأكدت موؤ�س�سة عبد الرحمن  املن�سرم, بح�سب ما  اأغ�سط�س 
برومند, التي تن�سط يف جمال حقوق ال�سجناء ومنع اأحكام 
االإعدام, يف تقريرها اجلديد, عن تف�سي الوباء يف ال�سجون 
االإيرانية, داعية النظام االإيراين اإىل العمل وفق التزاماته 

الدولية ملكافحة كورونا يف ال�سجون.

تف�ٍشّ �صارخ
يف  وا�سنطن,  االأمركية  العا�سمة  ومقرها  املوؤ�س�سة,  وتبت 

بيان لها, بح�سب ما اأفادت �سبكة اإيران اإنرتنا�سيونال اأم�س 
اخلمي�س:

�سارخ  ب�سكل  ورون��ا  مر�س  تف�ّسى   ,2020 اأغ�سط�س  “يف   
اإي��ران, وانت�سر ب�سرعة, خا�سة يف ال�سجون  اأنحاء  يف جميع 
املكتظة والبائدة وغر ال�سحية. ومل توفر ال�سلطات املعنية 
املوارد املالية والت�سهيالت التي يحتاجها ال�سجناء ملكافحة 
املر�س, ال �سيما اأنهم ال ميلكون حتى ال�سابون املنتج حملًيا 

واملطهرات«.
جمعها  بيانات  اإىل  ا�ستند  ال��ذي  التقرير  اعترب  ذل��ك,  اإىل 
حقوقية  ومنظمات  االإن�����س��ان  حقوق  ن�سطاء  م��ع  بالتعاون 
يف  ف�سلت  االإي��ران��ي��ة  “ال�سجون  اأن  “هرانا”,  مثل  اأخ���رى 
جممع  اأن  اإىل  الفتا  التاجي”,  ال��ف��رو���س  على  ال�سيطرة 
3 قاعات  ال��ذي ي�سم  اآب���اد(,  امل��رك��زي )وكيل  �سجن م�سهد 
مركزا  اأ�سبح  �سخ�س,   600 ح��وايل  تبلغ  اإجمالية  ب�سعة 

للحاالت املوؤدة وامل�ستبه يف اإ�سابتها بكورونا. كما اأكد اإ�سابة 
�سيئ  اإي��ف��ن  �سجن  يف  �سيا�سين  �سجناء   8 ع��ن  يقل  ال  م��ا 

ال�سيت.
اأ�سهر  اأن عددا من ال�سجون االإيرانية كان �سهد قبل  يذكر 
موجة مترد ب�سبب اخلوف من تف�سي الوباء بن امل�ساجن. 
يف  التوا�سل  مواقع  على  نا�سطون  ن�سرها  مقاطع  ووثقت 
حينه فرار ع�سرات ال�سجناء من اأحد ال�سجون يف حمافظة 

كرد�ستان, غرب اإيران.
املتح������دث  كولفي�����ل,  روب��رت  اأعر��������ب  املا�سي,  اأب�ري�����ل  ويف 
عن  االإن�سان,  حلق�����وق  املتحدة  االأمم  مفو�سي�������ة  با�س������م 
ا�سطراب������ات  ح�����ول  تقاري���ر  بعد  ال�سجناء  ب�س�اأن  قلق�������ه 
اأثارتها املخاوف من تف�س������ي الفرو�س امل�ستجد يف �س��������جون 
ت�س����رراً  العال�����م  دول  اأ�س��������د  م��ن  واح����دة  وه��ي  اإي����ران, 

بالوباء.

 بريطانيا تدعو رو�شيا البي�شاء 
لحرتام حقوق الإن�شان 

•• لندن-رويرتز

رو�سيا  االأول  اأم�س  بريطانيا  دعت 
حقوق  اح��������رتام  اإىل  ال���ب���ي�������س���اء 
لقطات  ان���ت�������س���ار  ب���ع���د  االإن���������س����ان 
حتتجز  ال�سغب  مكافحة  ل�سرطة 

طالبا.
وق���ال���ت وي���ن���دي م����ورت����ون وزي����رة 
اخل����ارج����ي����ة  وزارة  يف  ال������دول������ة 
���دم���ت من  ال��ربي��ط��ان��ي��ة اإن���ه���ا ����سُ
ل���ق���ط���ات ب���ث���ت���ه���ا ه���ي���ئ���ة االإذاع���������ة 
تظهر  )بي.بي.�سي(  الربيطانية 
وهي  ال�����س��غ��ب  م��ك��اف��ح��ة  “�سرطة 

تقتاد طالبا �سغرا جدا«
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املال والأعمال

�شوق دبي املايل يوافق مزاولة »بي اإت�س مبا�شر« كمزود �شيولة  لـ »الحتاد العقارية«
�سيمكننا  مم��ا  ال��ع��ق��اري��ة,  االحت���اد  ل�سركة   )DFM(  
م���ن احل���ف���اظ ع��ل��ى ف����روق االأ����س���ع���ار ال��ط��ف��ي��ف��ة وزي����ادة 
اأكرب  ب�سكل  االأ�سعار  توفر  متكن  مع  التداول  اأحجام 
اإيجابية,  خطوة  التعين  ه��ذا  ويعترب  للم�ستثمرين. 
ونتطلع  مبا�سر,  اإت�����س  ب��ي  ل�سركة  االأم����ام  اإىل  ودف��ع��ة 
املوثوقة  بخدماتنا  العقارية”  “االحتاد  ت��زوي��د  اإىل 
ال�سيولة  “ي�سمن مزود  قائاًل:  وتابع مور  والنوعية«. 
وجود عمق مت�سق لل�سوق للبائعن وامل�سرتين للتعامل 
ونود  ال�سيولة.  من  احتياجاتهم  ومتكن  طلباتهم  مع 
املوافقة  على  امل���ايل  دب��ي  ���س��وق  اإىل  بال�سكر  نتقدم  اأن 
على هذه اخلطوة, وتنفيذها تقديًرا خلدمات بي اإت�س 

مبا�سر وم�ساهمتها يف ال�سوق املالية االإماراتية ».

•• دبي-الفجر:

عينت �سركة االحتاد العقارية )�س.م.ع(, �سركة بي اإت�س 
املالية  االأ���س��واق  يف  ال��رائ��دة  ال�سركات  اإح���دى  مبا�سر, 
�سوق  موافقة  على  بناًء  لل�سيولة,  كمزود   - االإماراتية 
اجلديد  املنتج  ه��ذا  ي�سمح  اذ   ,)DFM( امل���ايل  دب��ي 
االأوراق  ُم�سدر  مع  التعامل  مبا�سر,  اإت�س  بي  ل�سركة 
لقواعد  وف��ًق��ا  بال�سيولة,  وت��زوي��ده��م  امل��درج��ة  م��ال��ي��ة 

ولوائح ال�سوق املالية.
ال�سوق وتزويد  رئي�س ق�سم �سناعة  م��ور,  وق��ال جالن 
“ي�سعدنا اعتمادنا  اإت�س مبا�سر:  ال�سيولة يف �سركة بي 

كمزود لل�سيولة من قبل �سوق دبي املايل

مليار درهم ت�شرفات عقارات دبي يف اأ�شبوع  6.5
•• دبي-وام:

دب��ي خالل  واالم����الك يف  االرا���س��ي  دائ���رة  ال��ع��ق��اري��ة يف  الت�سرفات  بلغت 
االأ�سبوع احلايل اأكرث من 6.5 مليار درهم .

فقد �سهدت الدائرة ت�سجيل 717 مبايعة بقيمة 1.51 مليار درهم منها 
مبايعة  و581  دره��م  مليون   761.91 بقيمة  لالأرا�سي  مبايعة   136

لل�سقق والفلل بقيمة 747.53 مليون درهم .
118 مليون دره��م يف منطقة ند  االأرا���س��ي بقيمة  اأه��م مبايعات  وج��اءت 
تليها  ح�سة  ند  منطقة  يف  دره��م  مليون   96 بقيمة  مبايعة  تليها  احلمر 

. مبايعة بقيمة 24 مليون درهم يف منطقة جزيرة 2 
وت�سدرت منطقة ند ال�سبا الثالثة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 
االأوىل  علي  جبل  منطقة  وتلتها  دره���م  مليون   78 بقيمة  مبايعة   31
الثالثة  وثالثة يف احلبية  دره��م  مليون   22 بقيمة  مبايعات   9 بت�سجيلها 

بت�سجيلها 9 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم .
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 59 مليون 
درهم مبنطقة برج خليفة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون 
17 مليون دره��م يف  واأخ���را مبايعة بقيمة  ب��رج خليفة  دره��م يف منطقة 
حيث  من  املناطق   2 اليالي�س  منطقة  وت�سدرت   . جمرا  نخلة  منطقة 
عدد مبايعات ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 75 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم 
49 مليون  49 مبايعة بقيمة  وتلتها منطقة اخلليج التجاري بت�سجيلها 
درهم وثالثة يف مر�سى دبي بت�سجيلها 46 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم 
. و�سجلت الرهون قيمة قدرها 4.87 مليار درهم منها 147 رهن اأرا�س 
 188.01 بقيمة  و�سقق  فلل  ره��ن   173 و  دره���م  مليار   4.69 بقيمة 
مليون درهم وكان اأهمها مبنطقة املركا�س بقيمة ملياري درهم واأخرى يف 

منطقة ند ح�سة بقيمة مليار درهم .

مليار درهم قيمة الت�شهيالت الئتمانية لقطاعات النقل والتخزين والت�شالت خالل 6 اأ�شهر  27

اإثراء دبي تنجز عملية رفع مبنى ذا لينك اإىل موقعه النهائي

مركز ال�شارقة للتحكيم التجاري الدويل »حتكيم«
 يطلق مبادرة »ا�شاأل حتكيم« لال�شت�شارات القانونية

•• دبي-وام:

كوينتانا  اإم  جو�سلن  �سعادة  قدمت 
����س���ف���رة ج���م���ه���وري���ة ال��ف��ل��ب��ن لدى 
لطران  ت���ق���دي���ري���ًة  درع������ا  ال����دول����ة 
م�ساعدة  يف  جهودها  على  االإم����ارات 
العودة  ع��ل��ى  الفلبينين  امل��واط��ن��ن 
اإىل ديارهم.واأعادت طران االإمارات 
اأك���رث م��ن 27 األ���ف م��واط��ن فلبيني 

���س��ت�����س��اه��م يف زي�����ادة ن�����س��اط��ه خالل 
الذي  النحو  وعلى  القادمة  ال��ف��رتة 

يخدم االقت�ساد الوطني«.
لهذه  االإجمايل  الناجت  اأن  اإىل  ي�سار 
مليار   127.7 نحو  بلغ  القطاعات 
2019 ت�سكل ما  دره��م خ��الل ع��ام 
الناجت  من  تقريبا   12.3% ن�سبته 
النفطي  غ����ر  امل���ح���ل���ي  االإج�����م�����ايل 
الثابتة  ب��االأ���س��ع��ار  االإم�����ارات  ل��دول��ة 
ال�سادرة  لالإح�سائيات  وفقا  وذل��ك 
للتناف�سية  االحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ن 

واالإح�ساء.

العمالقة االأول اإىل الفلبن. وخالل 
االأ�سهر الثالثة اأبريل ومايو ويونيو 
املا�سية �سغلت طران االإمارات اأكرث 
من 200 رحلة اإجالء اإىل نحو 40 
مبا  خطوطها  �سبكة  �سمن  م��دي��ن��ة 
ذل��ك رح��الت خا�سة مت تنظيمها  يف 
باال�سرتاك مع البعثات الدبلوما�سية 
اإىل  مواطنيها  لنقل  ال���دول  لبع�س 

بلدانهم.

مبيعات جتزئة منطقة اليورو 
يف يوليو اأ�شواأ من املتوقع 

•• بروك�شل-رويرتز:

اخلمي�س  اأم�������س  ب���ي���ان���ات  ك�����س��ف��ت 
منطقة  يف  ال��ت��ج��زئ��ة  م��ب��ي��ع��ات  اأن 
بزيادتها  توقعات  خالفت  ال��ي��ورو 
ي���ول���ي���و مت�����وز وت���راج���ع���ت عن  يف 
ال�سهر ال�سابق على الرغم من رفع 
املرتبطة مبكافحة جائحة  القيود 

كوفيد-19.
وت���������س����درت م���ب���ي���ع���ات االأح�����ذي�����ة 
وامل��الب�����س م��وج��ة ال���رتاج���ع حيث 
خانة  يف  ان���خ���ف���ا����س���ات  ����س���ج���ل���ت 
اإح�ساءات  مكتب  وق��ال  الع�سرات. 
)يورو�ستات(  االأوروب������ي  االحت����اد 
دولة   19 يف  التجزئة  مبيعات  اإن 
 1.3 انخف�ست  ال��ي��ورو  ت�ستخدم 
ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى اأ���س��ا���س ���س��ه��ري وزادت 

0.4 باملئة على اأ�سا�س �سنوي.

•• اأبوظبي-وام:

واللوجي�ستك  النقل  �سكلت قطاعات 
العمود  واالت���������س����االت  وال���ت���خ���زي���ن 
ع���م���ل جميع  ال���ف���ق���ري ال����س���ت���دام���ة 
لالقت�ساد  ال����داع����م����ة  االأن�������س���ط���ة 
االأ�سهر  خ����الل  االإم��������ارات  دول�����ة  يف 
املا�سية, االأمر الذي جعله يف قائمة 
اهتمامات اجلهاز امل�سريف من حيث 
قيمة الت�سهيالت املالية التي ح�سلت 
عليها خالل الن�سف االأول من العام 
2020 والتي و�سلت اإىل 27 مليار 

القطاعات  جميع  يف  الن�ساط  عجلة 
االقت�سادية والتجارية يف الدولة«.

الدور  على  بناء   “ القا�سم  واأ���س��اف 
دعم  يف  ال��ق��ط��اع  يلعبه  ال����ذي  امل��ه��م 
من  فلي�س  االق��ت�����س��ادي��ة  االأن�����س��ط��ة 
قائمة  ���س��م��ن  ي��ك��ون  اأن  امل�����س��ت��غ��رب 
اأكرث القطاعات التي حتظى باهتمام 
اجلهاز امل�سريف يف دولة االإمارات من 
التي  املالية  الت�سهيالت  قيمة  حيث 
منحت لها خالل الن�سف االأول من 
العام اجلاري, موؤكدا اأن الت�سهيالت 
القطاع  عليها  يح�سل  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة 

ذاتها.  امل��رك��زي  امل�سرف  اإح�سائيات 
وق����ال ف��ه��د ال��ق��ا���س��م ع�����س��و جمل�س 
اأه���م  اأح�����د  اأرام���ك�������س  ���س��رك��ة  اإدارة 
ال�سركات الوطنية العاملة يف اأعمال 
واخلدمات  ال�سريع  والنقل  ال�سحن 
“ ي�سكل   : وال���ت���وري���د  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
املحرك  واللوج�ستيك  النقل  قطاع 
دولة  االقت�سادي يف  للنمو  الرئي�سي 
املا�سية,  ال�����س��ن��وات  طيلة  االإم�����ارات 
 “ ال��ظ��روف التي فر�سها وب��اء  وم��ع 
كوفيد 19 “ خالل االأ�سهر املا�سية 
فقد لعب القطاع دورا مهما يف اإدامة 

االإح�سائيات  وتظهر  تقريبا.  دره��م 
ال�������س���ادرة ع���ن م�����س��رف االإم�������ارات 
الرتاكمي  ال���ر����س���ي���د  اأن  امل����رك����زي 
لهذه  امل��ق��دم��ة  امل��ال��ي��ة  للت�سهيالت 
مع  دره��م  مليار   84 بلغ  القطاعات 
العام اجلاري  يونيو من  �سهر  نهاية 
م���ق���ارن���ة م����ع 57 م���ل���ي���ار دره������م يف 
موؤ�سر  وك�����ان   .  2019 دي�����س��م��رب 
املمنوحة  املالية  الت�سهيالت  ر�سيد 
مت�ساعد  نهج  على  ح��اف��ظ  للقطاع 
حيث  ال����ع����ام  م����ن  االأول  ال����رب����ع  يف 
بح�سب  دره����م  م��ل��ي��ار   63.27 ب��ل��غ 

مبا  »LEED«الذهبية  ���س��ه��ادة 
يتما�سى مع روؤية االإمارات 2021 

واأهداف التنمية امل�ستدامة..
ومن املتوقع اأن ينتهي بناء م�سروع 
“ون زعبيل” املتعدد اال�ستعماالت 
 2021 امل��ق��ب��ل  ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف 
مفهوم  اكتماله  عند  �سيغر  حيث 
يف  اال�ستعماالت  امل��ت��ع��ددة  املن�ساآت 
امل�سروع  يتميز  بينما  امل��ن��ط��ق��ة.. 
مبوقعه اال�سرتاتيجي بفعل قربه 
من مركز دبي املايل العاملي ومركز 

دبي التجاري العاملي.

دبي تطرح �شكوكا
 و�شندات مبلياري دولر

•• دبي-وام:

اإ�سدار  اأعلنت حكومة دبي ام�س مُمثلة بدائرة املالية عن اإجناز عملية 
مكونة من �سكوك اإ�سالمية ملدة ع�سر �سنوات بقيمة مليار دوالر ب�سعر 
%2.763 و�سندات حكومية ملدة ثالثن �سنة بقيمة مليار  ربح قدره 

دوالر بفائدة قدرها 3.90%.
واأعرب عبدالرحمن �سالح اآل �سالح املدير العام لدائرة املالية بحكومة 
دبي عن �سروره بنجاح دبي يف هذا االإ�سدار م�سرا اإىل اأن الدائرة متّكنت 
من احل�سول على اأدنى �سعر فائدة ل�سندات متتد لثالثن عاًما واأدنى 

ربح ل�سكوك متتد لع�سر �سنوات يف تاريخ حكومة دبي.
وقال اإن هذا االإ�سدار جاء من�سجًما مع حمددات ال�سيا�سة املالية التي 
املالية وموا�سلة االإنفاق على  تتبعها االإم��ارة والقائمة على اال�ستدامة 
م�ساريع البنية التحتية احليوية مع احلر�س على اال�ستجابة ملتطلبات 
املرحلة الراهنة والواردة يف تعميم اأولويات املوازنة ال�سادر مطلع الربع 
الثاين من العام اجلاري موؤّكدا كفاءة املالءة املالية احلكومية وا�ستمرار 
ال�سعيد  على  دب��ي  حلكومة  امل��ايل  امل�سهد  يف  املرتفعة  امل�ستثمرين  ثقة 

العاملي.
من جانبه اأو�سح را�سد علي بن عبود رئي�س �سوؤون امل�ستثمرين يف دائرة 
املالية اأن قيمة �سجل طلبات امل�ستثمرين املحلين والعاملين جتاوزت 10 
مليارات دوالر اأي خم�سة اأ�سعاف القيمة امل�ستهدفة لالإ�سدار منوها باأن 
قّوة الطلب وات�ساع االهتمام من خمتلف مناطق العامل يعك�سان ر�سوخ 
البعيدة  وال��روؤي��ة  االإم���ارة  اقت�ساد  متانة  يف  العاملين  امل�ستثمرين  ثقة 

ال�سرتاتيجيتها املالية.
وقال اإن امل�ستثمرين العاملين �سّكلوا 84 باملئة من اإجمايل امل�ستثمرين 

يف �سريحة ال�سندات طويلة االأجل /30 عاًما/.
واأ�ساف: لطاملا لعب التفاعل االإيجابي امل�ستمر حلكومة دبي مع اأ�سواق 
اإ�سدارات  اإجن��اح  يف  مهًما  دوًرا  املا�سية  ال�سنوات  يف  العاملية  اال�ستثمار 
ال��ذي حّقق �سعًرا  ال�سندات وال�سكوك وه��و ما جت��ّدد يف ه��ذا االإ���س��دار 

ا لكل من الفائدة والربح. منخف�سً
الوطني وبنك  دبي  االإم���ارات  بنك  دبي فو�ست كاًل من  وكانت حكومة 
اأب��وظ��ب��ي االأول وب��ن��ك اإت�����س اإ����س ب��ي �سي وب��ن��ك دب��ي االإ���س��الم��ي وبنك 

�ستاندرد ت�سارترد الإدارة عملية االإ�سدار.

•• دبي-وام:

�سركة   - دبي”  “اإثراء  ح��ّق��ق��ت 
اململوكة  ال����ع����ق����اري  ال���ت���ط���وي���ر 
ب��ال��ك��ام��ل م���ن ق��ب��ل م��وؤ���س�����س��ة دبي 
اإجنازا   - احلكومية  لالإ�ستثمارات 
احلديث  ال��ب��ن��اء  ت���اري���خ  يف  ب������ارزا 
رفع  عملية  بنجاح  اأكملت  اأن  بعد 
“ذا  االأول من هيكل مبنى  اجل��زء 
يبلغ طول  ال���ذي  االأف��ق��ي  لينك” 
اجلزء االأول منه 192 مرتا وهو 
االآن معّلق بن برجي م�سروع “ون 

يف  لينك”  “ذا  م��ب��ن��ى  م��ن  االأول 
اجلزء  رف��ع  �سيتم  النهائي  موقعه 
ال���ث���اين م��ن��ه وال������ذي ي��ب��ل��غ وزن���ه 
900 طن يف اأكتوبر املقبل ليكتمل 
حينها �سكل الهيكل النهائي بطول 

226 مرتا .
ومن املتوّقع اأن يت�سدر “ذا لينك” 
الهند�سية  االإب������داع������ات  ق���ائ���م���ة 
عامليا  ق���ي���ا����س���ي���ا  رق����م����ا  وي���ح���ط���م 

وقاعة احتفاالت و�ساالت للرتفيه 
اإثراء دبي”  على االأ�سطح. ونفذت 
اإح�����دى اأث���ق���ل ع��م��ل��ي��ات ال���رف���ع يف 
يوما   12 م�����دى  ع���ل���ى  امل��ن��ط��ق��ة 
حيث بلغت قدرة الرفع االإجمالية 
ا�ستدعت  ح��ن  يف  ط���ن..   8500
من  اأك��رث  ا�ستخدام  الرفع  عملية 
وراف���ع���ة  خ���ا����س���ة  راف����ع����ات   110
اأحمال ثقيلة. ومع ا�ستقرار اجلزء 

 100 ارتفاع  وذل��ك على  زعبيل” 
مرت فوق �سطح االأر�س .

باإطاللته  لينك”  و�سيوفر”ذا 
بزاوية  امل��دي��ن��ة  على  ال��ب��ان��ورام��ي��ة 
لل�سياح  360 درجة وجهة فريدة 
واأماكن  مطاعم  ت�سم  واملقيمن 
من�سة  فيها  مب��ا  ف��اخ��رة  ترفيهية 
ريا�سة  و�سالة  للمدينة  مراقبة 
�سباحة  وح��و���س  �سحي  ومنتجع 

مربع  م���رت   470,700 ق���دره���ا 
م�����س��اح��ات مكتبية  ت�����س��م��ل  ب��ح��ي��ث 
من الدرجة االأوىل و 263 وحدة 
ثالثة  اإىل  اإ���س��اف��ة  راق��ي��ة  �سكنية 
البيع  مل��ت��اج��ر  ط���واب���ق خم�����س�����س��ة 
و�سقة  غ��رف��ة  و497  ب��ال��ت��ج��زئ��ة, 
منتجع  واأول  ف����اخ����رة  ف��ن��دق��ي��ة 

ح�سري عاملي.
على  للح�سول  امل�����س��روع  وي�����س��ع��ى 

“كابويل”  مبنى  ك��اأط��ول  ج��دي��دا 
كلداري  ع�سام  وق���ال   . ال��ع��امل  يف 
“اإثراء  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
“ون  م�������س���روع  “ي�سكل  دبي”: 
واأيقونته  دب��ي  اإث��راء  من  زعبيل” 
ذا لينك حتفة من ناحية الرباعة 
احلديثة  والهند�سة  الت�سميم  يف 
ليعزز بذلك روؤي��ة دب��ي » . وميتد 
اإجمالية  م�����س��اح��ة  ع��ل��ى  امل�����س��روع 

منت طائرة A380 اإىل كالرك ملرة 
واحدة مبنا�سبة مرور 30 عاما على 
انطالق عملياتها يف الفلبن ويف عام 
واحدة  رحلة  الناقلة  �سغلت   2014
اأي�سا بطائرة A380 اإىل العا�سمة 
مانيال م�سجلًة بذلك و�سول الطائرة 

ال��ت��ج��اري��ة يف ط�����ران االإم��������ارات يف 
امل��ق��ر ال��رئ��ي�����س مل��ج��م��وع��ة االإم������ارات 
قدم  كما   . الفلبينية  ال�سفرة  بدبي 
لطائرة  جم�سما  الفلبينية  لل�سفرة 
وك��ان��ت طران   .  A380 االإم����ارات 
االإمارات قد �سرت موؤخرا رحلة على 

املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  من 
اأن  ب��ع��د  ب��ل��ده��م  اإىل  اأخ������رى  ودول 
ت��ق��ط��ع��ت ب��ه��م ال�����س��ب��ل ب�����س��ب��ب قيود 
نتيجة  احل�������دود  واإغ���������الق  ال�������س���ف���ر 
جلائحة كوفيد 19. وا�ستقبل عدنان 
للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  كاظم 

اأهم  واح��د من  ي�سبح  ب��اأن  نطمح 
م���راك���ز ال��ت�����س��ن��ي��ف ال���ع���امل���ي حلل 
التحكيم  ثقافة  م��ع��ززاً   النزاعات 
ب����داًل م���ن ال��ت��ق��ا���س��ي  ف��ل��ن نقوم 
تت�سم  خ����دم����ة  ب����ت����ق����دمي  ف����ق����ط 
لتحقيق  ال��ك��ف��اءة  و  ب��ال�����س��ف��اف��ي��ة 
اإننا  بل  ؛  اليوم  لعمالئنا  الفائدة 
حمكمن  الإع���داد  النا�س  �سندرب 
املجتمع  تفيد  بطريقٍة  امل�ستقبل 
اإمي���ان العميق   م��ن  اإن��ط��الق��اً  ككل 
احللول  ي��ع��زز  ال���ذي  املجتمع  ب���اأن 
االأطراف  جميع  يعامل  و  ال��ودي��ة 
اإن�ساف    و  ب���ع���دل  خ���الل���ه���ا  م����ن 

�سيحظى بالنمو و االزدهار«.

للتحكيم جنح املركز منذ تاأ�سي�سه 
يف م�������س���اع���دة رج�������ال االأع�����م�����ال, 
نزاعاتهم  ح����ل  ع���ل���ى  واالأف�����������راد 
وتذليل  وت�����س��وي��ت��ه��ا  ال���ت���ج���اري���ة 
خم��ت��ل��ف ال��ع��ق��ب��ات ومت��ك��ن كافة 
املوؤ�س�سات وال�سركات من امل�ساهمة 
يف التنمية االقت�سادية واال�ستقرار 

بكل اأرجاء الدولة.
احلل  ه���و  ال��ت��ح��ك��ي��م  اأن  م����وؤك����داً 
اخلا�سة  امل�ساكل  جلميع  االأم��ث��ل 
اإيجاد  ع���رب  االأع����م����ال  مب���ج���االت 
لتزويد  واالأ���س��رع  االأ�سهل  الهدف 
يتمتعون  مبحكمن  امل�ستثمرين 
ب�������خ�������ربات وم���������ه���������ارات ع���ال���ي���ة 
اال�ستقرار  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  وذل����ك 
االق���ت�������س���ادي واال����س���ت���ث���م���اري يف 

الدولة.
امل�ستقبلية  املالمح  يخ�س  وفيما 
قال:”  “حتكيم”  مركز  وخطط 

•• ال�شارقة-الفجر:

للتحكيم  ال�����س��ارق��ة  م��رك��ز  اأط��ل��ق 
“حتكيم”  وال��������دويل  ال���ت���ج���اري 
براجمه  ���س��م��ن  ن��وع��ي��ة  م����ب����ادرة 
املجتمعية  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة  اخل���ا����س 
حتكيم”,  “ا�ساأل  ع���ن���وان  حت��م��ل 
ب���ه���دف خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع وزي�����ادة 
ت���ف���اع���ل اجل����م����ه����ور م�����ع امل����رك����ز, 
التوا�سل  ق���ن���وات  خم��ت��ل��ف  ع���رب 
وتعزيز  احل���دي���ث���ة,  االج���ت���م���اع���ي 
معلوماتية  ك��م��رج��ع��ي��ة  م��ك��ان��ت��ه 
القانونية  لال�ست�سارات  وم�سدر 
واملنطقة  ب�سكل خا�س,  الدولة  يف 

ب�سفة عامة.
ويف ذات ال�سياق اأو�سح اأحمد �سالح 
ال�سارقة  م��رك��ز  م��دي��ر  ال��ع��ج��ل��ه, 
ل���ل���ت���ح���ك���ي���م ال�����ت�����ج�����اري ال�������دويل 
الرئي�سية  الفكرة  اأن  “حتكيم”, 

للتحكيم  ال�����س��ارق��ة  م��رك��ز  م��دي��ر 
اإىل  “حتكيم”,  ال��دويل  التجاري 
“ �سيتم  امل��ب��ادرة قائال  اآل��ي��ة عمل 
القانونين  م����ن  ���س��ب��ك��ة  ت���وف���ر 
املجاالت  خمتلف  يف  واملخت�سن 
االجتماعية والقطاعات التجارية 
واالقت�سادية, وو�سع جدول اأعمال 
املخت�س امل�سوؤول واآليات التوا�سل 
اجلمهور  داع�����ي�����اً  امل���ح���ك���ن,  م����ع 
والتفاعل  امل��ب��ادرة  م��ن  اال�ستفادة 
ا�ستف�ساراتهم  ط����رح  ع���رب  م��ع��ه��ا 
واأ�سئلتهم, من خالل زيارة املوقع 
املركز  م��ن�����س��ات  اأو  االإل����ك����رتوين 
التوا�سل  ق���ن���وات  خم��ت��ل��ف  ع���رب 

االجتماعي. 
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د اآخ�����ر, حت���دث مدير 
التجاري  للتحكيم  ال�سارقة  مركز 
املركز  ع��ن  “ حتكيم”  وال�����دويل 
ومهامه ذاكراً “ هو مركز اإماراتي 

للمبادرة تتلخ�س يف توفر �سبكة 
م���ن ال��ق��ان��ون��ي��ن وامل��خ��ت�����س��ن يف 
خمتلف املجاالت والقطاعات, من 
اأجل تقدمي اال�ست�سارات, واحللول 
ال���ق���ان���ون���ي���ة ل���ف�������س ال����ن����زاع����ات, 
اأ�سئلة  ع��ل��ى  االإج���اب���ة  م���ن خ���الل 

اجلمهور املطروحة. 
املبادرة  مبوجب  العجله:  واأ�ساف 
للجمهور  االأ�سئلة  باب  فتح  �سيتم 
ال�سخ�س  و����س���ي�������س���رف  ال������ع������ام, 
حتكيم  مركز  �سبكة  م��ن  املخت�س 
ب��االإج��اب��ة ع��ل��ى ال�����س��وؤال وتقدمي 
امل�����س��ورة يف ف���رتة ال ت��ت��ج��اوز 24 
�ساعة, و�سيتم االإف�ساح الحقا عن 
التدخل  دون  واالأج���وب���ة  االأ���س��ئ��ل��ة 
عرب  للجمهور  خ�سو�سية  اأي��ة  يف 
املعلومة  ل��ت��ع��م��ي��م  امل���رك���ز  ق���ن���وات 

والفائدة. 
العجله,  ���س��ال��ح  اأح���م���د  وت���ط���رق 

مقراً  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  م��ن  يتخذ 
مبكوجب  اأ����س�������س   , ل����ه  رئ��ي�����س��ي��اً 
 2009 مر�سوم اأمري يف مار�س 
�سبه  االأوىل  امل��وؤ���س�����س��ة  وي��ع��ت��رب   ,
التحكيم  جم�����ال  يف  احل���ك���وم���ي���ة 
والف�سل يف اعتبارها االأوىل يعود 
اإىل الدقة واملرونة واملهنية العالية 

التي يتمتع بها«.
على  حتكيم  يف  “ نحر�س  وت��اب��ع 
ال���ت���ع���اط���ي م����ع ك���اف���ة ال���ن���زاع���ات 
الناجتة عن االأعمال االإ�ستثمارية 
احرتافية  ب��ط��ري��ق��ة  وال��ت��ج��اري��ة 
 “ والأن  الكفاءة,  عالية  وقانونية 
فاإننا  ربحية  غ��ر  “ جهة  حتكيم 
االأرب�������اح  حت��ق��ي��ق  اإىل  ن���ه���دف  ال 
م�ساعدة  اإىل  ن�سعى  بل  واملكا�سب 
رجال االأعمال على حل نزاعاتهم 

التجارية وت�سويتها ».
ال�سارقة  م��رك��ز  م��دي��ر  وب��ح�����س��ب 

درع تقديرية من الفلبني لطريان الإمارات

حريق مبحطة نفطية يف كرات�شي 
يوقفت اإمدادات النفط يف باك�شتان

•• اإ�شالم اأباد -وام: 

توقفت اإمدادات املنتجات البرتولية يف جميع اأنحاء باك�ستان 
اململوكة  النفطية  امل��ح��ط��ات  اإح����دى  يف  ���س��ب  ح��ري��ق  نتيجة 
للقطاع اخلا�س يف منطقة كيماري مبدينة كرات�سي جنوب 
البالد ام�س. وت�سبب احلريق كذلك يف اإ�سابة اأربعة ا�سخا�س 

بجروح خطرة .
وق��ام��ت ت�����س��ع ���س��ي��ارات اإط���ف���اء ب��اإخ��م��اده مب�����س��ارك��ة القوات 

البحرية واأفراد من قوات الرينجرز .
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املال والأعمال
فرن�شا تطلق حتفيزا بقيمة 100 مليار يورو لإنعا�س القت�شاد 

•• باري�س-رويرتز:

تعتزم فرن�سا اإنفاق 100 مليار يورو )118 مليار دوالر( النت�سال اقت�سادها من تراجع �سديد 
نتج عن جائحة كورونا مما ي�سر اإىل جتدد اجلهود التي يبذلها الرئي�س اإميانويل ماكرون لدفع 

جدول اإ�سالحات داعم لل�سركات.
وقال م�سوؤول قبيل االإطالق الر�سمي اخلمي�س اإن حزمة التحفيز تعادل اأربعة باملئة من الناجت 
املحلي االإجمايل مما يعني اأن فرن�سا ت�سخ املال العام يف االقت�ساد اأكرث من غرها من االقت�سادات 

االأوروبية الكبرة كن�سبة مئوية من الناجت املحلي االإجمايل. 
وذكر م�سوؤولون اأن حزمة التحفيزات تخ�س�س 35 مليار يورو لزيادة القدرة التناف�سية لالقت�ساد 
و30 مليارا ل�سيا�سات طاقة اأكرث مراعاة للبيئة و25 مليارا لدعم الوظائف. وقال رئي�س الوزراء 
االنهيار  االقت�ساد من  اإىل حماية  االنتعا�س  “تهدف خطة  )اآر.ت���ي.اإل(  الإذاع��ة  كا�ستيك�س  جان 

واحليلولة دون تفاقم البطالة«.

فاو: �شعود موؤ�شر اأ�شعار الغذاء العاملية لثالث �شهر يف اأغ�شط�س 

���س��ع��ادت��ن��ا ال��ب��ال��غ��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
���س��ري��ك م�����س��ريف رائ����د م��ث��ل بنك 
اأبوظبي التجاري من اأجل اإطالق 

هذا احلل املبتكر بحق«. 

العاملة  ال���ه���وات���ف  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى 
ب�سكل  اإ�س  اأو  واآي  اأندرويد  بنظام 
الدفعات عرب  بتلقي  فوري للبدء 
عن  االإع�������راب  واأوّد  ال��ب��ط��اق��ات. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

عن  التجاري  اأبوظبي  بنك  اأعلن 
افرتا�سي  دف��ع  جهاز  اأول  طرحه 
خا�س بنقاط البيع بال�سراكة مع 
يف  ال��رائ��دة  العاملي�ة  في�زا  �سركة 
جمال تقنية املدفوع�ات الرقمية, 
وذل�����ك م���ن خ����الل خ���دم���ة بي�س 
 )ADCB PACE PAY( ب��اي 
اجلديدة التي تعمل على ا�ستبدال 
اأج�����ه�����زة ن����ق����اط ال���ب���ي���ع امل���ع���ت���ادة 
وتهدف  للتاجر.  الذكي  بالهاتف 
هذه اخلدمة اجلديدة اإىل ت�سهيل 
عمليات الدفع بالبطاقات ومتكن 
واملتو�سطة,  ال�سغرة  ال�سركات 
اأ�ساليب  اع���ت���م���دت  ل��ط��امل��ا  ال���ت���ي 
موا�سلة  ع��ل��ى  ال���ن���ق���دي,  ال���دف���ع 
م���زاول���ة اأن�����س��ط��ت��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة يف 
التي فر�ستها تدابر  القيود  ظل 

التباعد االجتماعي.
نقطة  ب���اي,  بي�س  خ��دم��ة  وُتعترب 

ال  الدفع,  �سياغة مالمح جتربة 
امل�ستهلكن  اإقبال  زي��ادة  �سيما مع 
املقام  يف  الرقمية  التجربة  على 
درا�ساتنا  اآخ�����ر  وك���ان���ت  االأول. 
ال��ع��امل��ي��ة ق��د اأظ���ه���رت ب����اأّن 9 من 
دول���ة  م�����س��ت��ه��ل��ك��ن يف   10 اأ����س���ل 
االإم�����ارات ق��د غ���ّروا م��ن اأ�سلوب 
ب�سبب  ل���دي���ه���م  امل��ع��ت��م��د  ال����دف����ع 
التوجه  ك�����ان  ح���ي���ث  اجل���ائ���ح���ة؛ 
ن��ح��و احل���د م��ن ا���س��ت��خ��دام النقد 
واالع���ت���م���اد ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات الدفع 
اإن  التالم�سي,  وغر  االإلكرتوين 
توفرت. وياأتي اإطالق خدمة بي�س 
باي من بنك اأبوظبي التجاري يف 
توقيت مثايل ُيلبي �سرورة تزويد 
التي  العملية  باحللول  ال�سركات 
من �ساأنها م�ساعدتها على الوفاء 
ب��رغ��ب��ات ع��م��الئ��ه��ا. وي��ت�����س��م حّل 
ب��ي�����س ب���اي ب��ك��ف��اءت��ه ال��ع��ال��ي��ة من 
ُيعترب طريقة  كما  التكلفة,  حيث 
التجار  مل�����س��اع��دة  واآم����ن����ة  ���س��ه��ل��ة 

تتوفر  ال����ت����ي  ال����وح����ي����دة  ال���ب���ي���ع 
اأندرويد  الت�سغيل  ن��ظ��ام��ي  ع��ل��ى 
اإ�����س  اأو  واآي   )Android(
)IOS(  على حد �سواء, وهو ما 
الهواتف  لكافة  مالئمة  يجعلها 
الذكية واحلوا�سيب اللوحية بحيث 
يف  اال�ستثمار  عن  ال�سركات  ُتغني 
اإىل  باالإ�سافة  الفعلية.  االأج��ه��زة 
بطاقات  ق��راءة  الإمكانية  اإتاحتها 
االئتمان  ب���ط���اق���ات  اأو  اخل�����س��م 
داخل املتاجر ب�سكل فوري, ت�سمح 
باإجراء  ك��ذل��ك  ب��اي  بي�س  خ��دم��ة 
اأثناء  ُب���ع���د  ع���ن  ال���دف���ع  ع��م��ل��ي��ات 
التو�سيل  خدمات  من  اال�ستفادة 
امل��ن��زيل, وذل���ك م��ن خ��الل توليد 
رواب����ط دف���ع ل��ك��ل م��ع��ام��ل��ة مُيكن 
تطبيقات  ط��ري��ق  ع��ن  م�ساركتها 
وات�س  مثل  االجتماعي,  التوا�سل 
وغرها,  ما�سنجر  وفي�سبوك  اآب 
الق�سرة  ال��ن�����س��ي��ة  وال���ر����س���ائ���ل 
وال���ربي���د االإل����ك����رتوين. وق����د مت 

ت�����س��م ك���اف���ة ال���ت���ع���ام���الت, وهو 
ال�سركات  الأ����س���ح���اب  ي��ت��ي��ح  م����ا 
البيانات  ق��ائ��م��ة  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة 

لالرتقاء مب�ستوى خدماتهم. 
اأروب  ق������ال  امل���ن���ا����س���ب���ة,  وب�����ه�����ذه 
م����وك����اب����اداي, رئ���ي�������س اخل���دم���ات 
امل�سرفية لالأفراد يف بنك اأبوظبي 
التجاري: “ي�سرنا يف بنك اأبوظبي 
التجاري اأن ُنعلن عن �سراكتنا مع 
باي,  بي�س  ف��ي��زا الإط����الق خ��دم��ة 
التطبيق املبتكر امل�سمم خ�سي�ساً 
ل��ت��زوي��د ال�����س��رك��ات ال�����س��غ��رة يف 
ج��م��ي��ع اأن����ح����اء دول������ة االإم��������ارات 
بالبنية التحتية الرقمية اخلا�سة 
اأي  ال��دف��ع دون حت��م��ل  ب��ع��م��ل��ي��ات 
التي  ال���ت���ع���ام���الت  ع����ن  ت��ك��ال��ي��ف 
�سرورات  اأ�سهمت  وق��د  جُت��ري��ه��ا. 
ت���داب���ر ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي يف 
اعتماد  ن���ح���و  ال���ت���وج���ه  ت�����س��ري��ع 
التعامل االقت�سادي غر النقدي. 
ال�سركات  ومع ذلك, فقد واجهت 

ت��ط��وي��ر ه����ذه اخل���دم���ة م���ن قبل 
 Paysky( �سكاي‘  ’باي  �سركة 
خلدمات  ال���رائ���د  امل�����زود   ,)Inc

الدفع االلكرتوين.
وت����ع����ت����م����د اخل������دم������ة اجل�����دي�����دة 
املُ�����س��ب��ق م��ع البوابة  ال��دم��ج  ع��ل��ى 
املخ�س�سة لعمليات الدفع, والتي 
من �ساأنها ت�سهيل انتقال ال�سركات 
ال�سغرة واملتو�سطة اإىل االعتماد 
االإلكرتونية.  التجارة  على حلول 
امل�ساريع  اأ���س��ح��اب  ع��ل��ى  وي��ت��ع��ّن 
ت�سجيل  ب�����س��اط��ة  ب��ك��ل  ال�����س��غ��رة 
ليبدوؤوا  ح�سابهم  اإىل  ال���دخ���ول 
باي‘  ’بي�س  خ��دم��ات  ب��ا���س��ت��خ��دام 
كما  ال��ت��ج��اري.  اأبوظبي  بنك  م��ن 
الأكرث  ال��دخ��ول  ت�سجيل  ميكنهم 
احل�ساب  اإىل  م�������س���ت���خ���دم  م�����ن 
ال���واح���د, وه���و م���ا ي�����س��ه��ل تنفيذ 
اأث�����ن�����اء خدمة  ال����دف����ع  ع���م���ل���ي���ات 
ويتمتع  امل���ن���ازل.  اإىل  ال��ت��و���س��ي��ل 
تفاعلية  حتكم  بلوحة  ال��ربن��ام��ج 

من  العديد  واملتو�سطة  غرى  ال�سُ
الطابع  واأّن  �سيما  ال  التحديات, 
%50 من  ال��ن��ق��دي ي��غ��ل��ب ع��ل��ى 
التي  ال����دف����ع  ع��م��ل��ي��ات  اإج����م����ايل 
اإط�����ار  االأ�������س������واق. ويف  ت�����س��ه��ده��ا 
التزامنا الكامل بتلبية احتياجات 
واملتو�سطة,  ال�سغرة  ال�سركات 
ت�������س���اع���د اخل����دم����ة اجل�����دي�����دة يف 
ال�سغرة  ال�سركات  توّجه  ت�سريع 
نحو التحول الرقمي, كما تزودها 
ب��ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء ال���ت���ج���اري من 
التفاعلية  التحكم  ل��وح��ة  خ���الل 

التي ُتتيحها«.
خان,  �ساهيباز  ق��ال  جانبه,  وم��ن 
م���دي���ر ع�����ام ف���ي���زا يف االإم���������ارات 
�سوء  “يف  امل����ت����ح����دة:  ال���ع���رب���ي���ة 
ا�ستمرار ال�سعوبات التي تواجهها 
وال�سغرة  ال���ك���ب���رة  ال�������س���رك���ات 
الناجمة  املالية  التداعيات  نتيجة 
بتنا  كوفيد-19,  ج��ائ��ح��ة  ع���ن 
م���ت���اأك���دي���ن م����ن �����س����رورة اإع������ادة 

بنك اأبوظبي التجاري وفيزا ُيحولن الهواتف الذكية للتاجر اإىل اأجهزة للدفع

عام.  قبل  قيمته  ف��وق  باملئة  و�سبعة  ال�سابق  ال�سهر  ع��ن  اآب 
وقالت فاو اإن من بن احلبوب الرئي�سية, �سجلت اأ�سعار الذرة 
اأي�سا  ال��ذرة  و�سعدت  ارت��ف��اع.  اأك��رب  واالأرز  وال�سعر  الرفيعة 
بقوة مدفوعة مبخاوف اإزاء اإنتاج الواليات املتحدة بعد تلف يف 
املحا�سيل موؤخرا يف اأيوا. و�سعد موؤ�سر اأ�سعار الزيوت النباتية 
امل�ستويات  حول  ليحوم  عائدا  �سهري  اأ�سا�س  على  باملئة   5.9
امل�سجلة عندما اجتاحت اأزمة فرو�س كورونا العامل يف بداية 
العام. وتلقى زيت النخيل دعما من تباطوؤ متوقع يف االإنتاج 
مع  ي�سفر,  اأن  ُي��ت��وق��ع  م��ا  وه��و  املنتجة,  الرئي�سية  ال���دول  يف 
الطلب العاملي القوي على ال��واردات, عن انخفا�س م�ستويات 
املخزونات. وارتفع متو�سط اأ�سعار ال�سكر 6.7 باملئة عن يوليو 
متوز, مما يعك�س توقعات بخف�س االإنتاج ب�سبب �سوء االأحوال 

اجلوية يف االحت��اد االأوروب��ي وتايالند. و�ساعدت قوة الطلب 
على الواردات يف ال�سن اأي�سا يف زيادة االأ�سعار. على النقي�س, 
ال�سهر,  خالل  ُيذكر  تغرا  االألبان  منتجات  موؤ�سر  ي�سهد  مل 
فاو  وعدلت  بعيد.  حد  اإىل  م�ستقرا  اللحوم  موؤ�سر  ظل  كما 
توقعاتها ملو�سم احلبوب يف 2020 باخلف�س نحو 25 مليون 
اإنتاج الذرة  اإىل توقعات تراجع  طن, وهو ما يرجع باالأ�سا�س 
بالواليات املتحدة. لكن رغم اخلف�س, ال تزال املنظمة تتوقع 
حم�سوال قيا�سيا هذا العام يبلغ نحو 2.765 مليار طن, يف 
“من  فاو  وقالت   .2019 م�ستويات  عن  باملئة  ثالثة  ارتفاع 
اأن ت�سجل حما�سيل الذرة م�ستوى قيا�سيا يف كل من  املتوقع 
االأرجنتن والربازيل يف مقابل توقع منو اإنتاج الذرة الرفيعة 
عامليا بن�سبة �ستة يف املائة عما كانت عليه خالل العام الفائت. 

•• روما-رويرتز:

قالت منظمة االأغذية والزراعة التابعة لالأمم املتحدة )فاو( 
ام�س اخلمي�س اإن اأ�سعار الغذاء العاملية ارتفعت يف اأغ�سط�س اآب 
التوايل بقيادة احلبوب اخل�سنة والزيوت  الثالث على  لل�سهر 
الغذاء,  الأ�سعار  ف��او  موؤ�سر  متو�سط  وبلغ  وال�سكر.  النباتية 
والزيوت  احلبوب  من  ل�سلة  ال�سهرية  التغرات  يقي�س  ال��ذي 
نقطة   96.1 وال�سكر,  واللحوم  االأل��ب��ان  ومنتجات  النباتية 
94.3 يف يوليو متوز. وقالت املنظمة,  ال�سهر املا�سي مقابل 
اإن حما�سيل احلبوب العاملية ال  اأي�سا  ومقرها روما, يف بيان 
 .2020 يف  �سنوي  قيا�سي  م�ستوى  ت�سجيل  نحو  تتجه  ت��زال 
و�سعد موؤ�سر املنظمة الأ�سعار احلبوب 1.9 باملئة يف اأغ�سط�س 

مذكرة تفاهم بني جممع ال�شارقة لالبتكار و�شراع لتعزيز ريادة الأعمال يف الإمارة

مليون درهم ت�شرفات عقارات دبي اأم�س  717
مبايعة بقيمة 7 مالين درهم مبنطقة الكفاف كاأهم 
يف  دره����م  م��الي��ن   4 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة  تلتها  امل��ب��اي��ع��ات 
3 مالين  بقيمة  مبايعة  واأخ��را  برج خليفة  منطقة 

درهم يف منطقة برج خليفة.
حيث  من  املناطق  التجارى  اخلليج  منطقة  وت�سدرت 
مبايعة   16 �سجلت  اإذ  والفلل  ال�سقق  مبايعات  ع��دد 
خليفة  ب��رج  منطقة  وتلتها  دره���م  مليون   14 بقيمة 
بت�سجيلها 10 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وثالثة 
يف الرب�ساء جنوب الرابعة بت�سجيلها 9 مبايعات بقيمة 

4 مالينب درهم .
و�سجلت الرهون قيمة قدرها 481.98 مليون درهم 
454.62 مليون درهم  بقيمة  اأرا���س  24 رهن  منها 
درهم  مليون   27.36 بقيمة  و�سقق  فلل  ره��ن   25 و 
 269 بقيمة  االوىل  ال�سفوح  مبنطقة  اأه��م��ه��ا  وك���ان 
الثانية بقيمة  ال�سفا  واأخ��رى يف منطقة  مليون درهم 
49 مليون درهم . اما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 13 
43.97 مليون درهم كان اأهمها مبنطقة  هبة بقيمة 
يف  واأخ����رى  دره���م  مليون   28 بقيمة  االأوىل  ال��ورق��اء 

منطقة ال�سغاية بقيمة 8 مالين درهم .

توفر  اإىل  تهدف  التي   2050 النظيفة  للطاقة  دب��ي 
%75 من م�سادر الطاقة يف دبي من م�سادر الطاقة 
االأقل  املدينة  دبي  وجعل   2050 عام  بحلول  النظيفة 
يف الب�سمة الكربونية على م�ستوى العامل ..نعمل على 
بناء حمطات اإنتاج املياه بوا�سطة التنا�سح العك�سي نظراً 
الأنها حتتاج لطاقة اأقل بنحو 90% 
الوم�سي  التقطر  بتقنية  م��ق��ارن��ة 
االأف�سل  اخل����ي����ار  ه�����ذا  ي��ج��ع��ل  مم����ا 
الهيئة  وت�����س��ت��ه��دف  امل���ي���اه.  ل��ت��ح��ل��ي��ة 
 100% اإن��ت��اج   2030 ع��ام  بحلول 
م��ن امل��ي��اه امل��ح��الة ب��وا���س��ط��ة الطاقة 
النظيفة واحلرارة املهدورة«. واأ�ساف 
خططنا  ���س��م��ن  ي���اأت���ي  امل�������س���روع  اأن 
بالقدرة  ل��ل��و���س��ول  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا 
املحالة  للمياه  االإجمالية  االإنتاجية 
 750 اإىل   2030 ال��ع��ام  يف  دب���ي  يف 
مليون جالون يومياً مقارنة ب� 470 
ونقوم  ح��ال��ي��اً.  يومياً  ج��ال��ون  مليون 
حالياً بتحلية املياه من خالل االإنتاج 
با�ستخدام  وامل���ي���اه  ل��ل��ط��اق��ة  امل�����س��رتك 
تت�سم  ال��ت��ي  امل��راح��ل  متعدد  الوم�سي  التقطر  تقنية 
بالكفاءة وتعتمد على ا�ستخدام احلرارة املهدورة الناجتة 
عن اإنتاج الكهرباء لتحلية املياه باالإ�سافة اإىل ا�ستخدام 
تقنية التنا�سح العك�سي لتحلية املياه وهي تقنية جمربة 
اإنتاجية كبرة من  عاملياً وت�ساعد على ا�ستيعاب قدرات 

الطاقة املتجددة«.

•• دبي-وام:

االأرا�سي  دائ���رة  يف  ال��ع��ق��اري��ة  الت�سرفات  قيمة  بلغت 
717 مليون درهم  اأك���رث م��ن  واالأم����الك ب��دب��ي ام�����س 
بقيمة  مبايعة   118 ت�سجيل  ال��دائ��رة  �سهدت  حيث 
لالأرا�سي  مبايعة   18 منها  دره��م  مليون   191.57
لل�سقق  مبايعة  و100  دره��م  مليون   82.58 بقيمة 

والفلل بقيمة 108.99 مليون درهم .
وجاءت اأهم مبايعات االأرا�سي بقيمة 18 مليون درهم 
يف منطقة نخلة جمرا تليها مبايعة بقيمة 16 مليون 
درهم يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد تليها 

مبايعة بقيمة 9 مالين درهم يف منطقة احلمرية .
حيث  من  املناطق  الثالثة  ال�سبا  ند  منطقة  وت�سدرت 
عدد املبايعات اإذ �سجلت 4 مبايعات بقيمة 10 مالين 
 3 بت�سجيلها  االأوىل  علي  جبل  منطقة  وتلتها  دره��م 
وث��ال��ث��ة يف حدائق  7 م��الي��ن دره���م  م��ب��اي��ع��ات بقيمة 
ال�سيخ حممد بن را�سد بت�سجيلها مبايعتن بقيمة 19 

مليون درهم .
ال�سقق والفلل فقد جاءت  باأهم مبايعات  وفيما يتعلق 

•• دبي-وام:

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن حتقيقها اإجنازاً عاملياً 
بلغ  ع��امل��ي  تناف�سي  �سعر  اأدن���ى  على  بح�سولها  ج��دي��داً 
0.277 دوالر اأمركي للمرت املكعب من املياه املحالة 

م�سروع  ملناق�سة  اإع��ادة طرحها  ..بعد 
يف  امل�ستقل  املنتج  بنظام  امل��ي��اه  حتلية 
تبلغ  اإنتاجية  ب��ق��درة  ح�سيان  جممع 
120 مليون جالون يومياً با�ستخدام 
 SWRO العك�سي  التنا�سح  تقنية 
حيث يعد اأول م�سروع من نوعه يعمل 
امل�����س��ت��ق��ل للمياه  امل��ن��ت��ج  وف����ق من����وذج 

للهيئة.
واع���ت���م���دت ال��ه��ي��ئ��ة م�������س���روع حمطة 
املنتج  بنظام  ح�سيان  يف  امل��ي��اه  حتلية 
الكبر  ال��ن��ج��اح  ب��ع��د  للمياه  امل�ستقل 
الذي حققته يف ا�ستخدام منوذج املنتج 
للطاقة يف م�سروعات جممع  امل�ستقل 
اآل م��ك��ت��وم للطاقة  را���س��د  ب��ن  حم��م��د 

اأن يتم االنتهاء من  ال�سم�سية. ويتوقع 
على  املحطة  ه��ذه  و�ستعتمد   .2024 ع��ام  يف  امل�����س��روع 
اأحدث التقنيات واأكرثها كفاءة وموثوقية يف هذا املجال 
كهرباء  لهيئة  التابعة  املياه  �سبكة  تعزيز  على  و�ستعمل 
م�ستدامة.  اإم���دادات  توفر  لها  ي�سمن  دب��ي مبا  ومياه 
وق����ال م��ع��ايل ���س��ع��ي��د حم��م��د ال��ط��اي��ر ال��ع�����س��و املنتدب 
ال�سرتاتيجية  تنفيذاً  اإن���ه  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

•• ال�شارقة-وام:

للبحوث  ال�����س��ارق��ة  وق���ع جم��ّم��ع 
ومركز  واالب��ت��ك��ار  والتكنولوجيا 
ال�سارقة لريادة االأعمال “�سراع” 
تعزيز  ب���ه���دف  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
االأعمال  ل��ري��ادة  البيئي  ال��ن��ظ��ام 
ال�سركات  ودع������م  ال�������س���ارق���ة  يف 

النا�سئة.
���س��ع��ادة جنالء   .. امل���ذك���رة  وق����ع 
التنفيذي  الرئي�س  املدفع  اأحمد 
ح�سن  و�����س����ع����ادة  �����س����راع  مل����رك����ز 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل���ح���م���ودي 
للبحوث  ال�����������س�����ارق�����ة  مل����ج����م����ع 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالب��ت��ك��ار حيث 
ت�سلط هذه ال�سراكة ال�سوء على 
التعاون والتن�سيق بن الطرفن 
وروؤيتهما املتبادلة لدعم وتوفر 
بيئة ريادية اأكرث متا�سًكا جلميع 

املبتكرين يف امل�ستقبل.
تنفيذ  يف  ال��ط��رف��ان  و���س��ي��ت��ع��اون 
ع����دد م���ن امل�����ب�����ادرات م��ن��ه��ا عقد 
م�سابقات وتنفيذ برامج م�سرتكة 

العجز التجاري الأمريكي 
يقفز يف يوليو لأعلى 
م�شتوى يف 12 عاما 

•• وا�شنطن-رويرتز:

االأمريكي  التجاري  العجز  ارتفع 
 2008 منذ  م�ستوياته  اأعلى  اإىل 
زي������ادة  ظ�����ل  ي���ول���ي���و مت������وز يف  يف 
قيا�سية يف الواردات مما ي�سر اإىل 
اأن التجارة قد تكون عامال معوقا 
للنمو االقت�سادي يف الربع الثالث. 
االأمريكية  ال��ت��ج��ارة  وزارة  وق��ال��ت 
ام�س اخلمي�س اإن العجز التجاري 
 63.6 اإىل  ب��امل��ئ��ة   18.9 ق��ف��ز 
م�ستوى  اأع��ل��ى  وه���و  دوالر  م��ل��ي��ار 

منذ يوليو متوز 2008.
ا�ستطلعت  اق��ت�����س��اد  خ�����رباء  ك����ان 
ات�ساع  ت��وق��ع��وا  اآراءه�������م  روي������رتز 
يف  دوالر  م��ل��ي��ار   58 اإىل  ال��ع��ج��ز 
ي��ول��ي��و مت���وز. وارت��ف��ع��ت ال����واردات 
باملئة   10.9 بلغ  تاريخي  مبعدل 
كما  دوالر.  م��ل��ي��ار   231.7 اإىل 
امل�ستوردة  ال�����س��ل��ع  ق��ي��م��ة  ارت��ف��ع��ت 
مليار   196.4 اإىل  باملئة   12.3
 8.1 ال�������س���ادرات  وزادت  دوالر. 
دوالر.  مليار   168.1 اإىل  باملئة 
وزادت �سادرات ال�سلع 11.9 باملئة 

اإىل 115.5 مليار دوالر.

العاملية  والت�سنيفات  امل��وؤ���س��رات 
حيث �سنفت ال�سارقة يف مقدمة 
لل�سركات  ب��ي��ئ��ات  خ��م�����س  اأف�����س��ل 
العاملي  التقرير  بح�سب  النا�سئة 
وحتتل  النا�سئة,  ال�سركات  لبيئة 
االأعمال  ع��امل  يف  متميزة  مكانة 
عاملياً  م��رك��زاً  تعترب  اإذ  النا�سئة 
رائداً يف جمال االبتكار والبحوث 
وري����ادة االأع���م���ال. وي��ع��د برنامج 
م�سرع ال�سارقة لتقنيات ال�سناعة 
اأط��ل��ق��ه املجمع  ال����ذي  امل��ت��ق��دم��ة 
ا�ستكمااًل  اجل����اري  ال��ع��ام  مطلع 
يلعبه  ال������ذي  امل����ح����وري  ل����ل����دور 
البحث  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف  امل��ج��م��ع 
القطاعات  ���س��م��ن  وال���ت���ط���وي���ر 
اجلهات  وحتويل  اال�سرتاتيجية, 
احلكومية اإىل مراكز ال�ست�سراف 
اأف�سل  وا���س��ت��ق��ط��اب  امل�����س��ت��ق��ب��ل, 
العقول وال�سركات النا�سئة حملياً 
وع��امل��ي��اً الإي��ج��اد ح��ل��ول لتحديات 
تنموية, وحتويل هذه التحديات 
اأعمال  اقت�سادية ومناذج  لفر�س 

جتارية.

. وجت���اوزت  فل�سا   14 ب��ي  اإك�����س 
قيمة ال�سفقات املربمة يف جل�سة 
م��ل��ي��ون درهم   700 ن��ح��و  ام�����س 
املتداولة  االأ�سهم  ع��دد  بلغ  فيما 
ن��ف��ذت من  ���س��ه��م  م��ل��ي��ون   542

خالل 7300 �سفقة.

واالبتكار يف ال�سارقة , كما نتطلع 
اإىل اإن�����س��اء م��ق��رن��ا ال��رئ��ي�����س��ي يف 
العمل  م��ن  ميكننا  مم��ا   , املجمع 
النظام  منو  لتعزيز  وثيق  ب�سكل 
اإقليمي  حم��وري  كمركز  البيئي 
جهته  م��ن  ال��ن��ا���س��ئ��ة«.  لل�سركات 
�����س����ع����ادة ح�������س���ن حممد  رح������ب 
“�سراع”  مع  بالتعاون  املحمودي 
اأوجه  ك��ل  تقدمي  على  م��وؤك��دا   ..
الدعم لتنفيذ اخلطط امل�سرتكة 
ب��ن اجلانبن  ال��ت��ع��اون  ل��ت��ع��زي��ز 
ومنوها  النا�سئة  ال�سركات  لدعم 
املجمع..  ي��ل��ع��ب��ه  ال�����ذي  ب���ال���دور 
�سراع  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأن  م��و���س��ح��ا 
الرامية  امل��ج��م��ع  ج��ه��ود  ي��رتج��م 
ل��ت��ع��زي��ز و����س���ع ال�������س���ارق���ة على 

مرافقها مثل م�ساحات الت�سنيع 
نقل  اإىل  اإ����س���اف���ة  وامل����خ����ت����ربات 
الرئي�سي  مقره  من  �سراع  مركز 
للبحوث  ال�����س��ارق��ة  جم��م��ع  اإىل 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالب��ت��ك��ار حيث 

�سيفتتح اأبوابه العام املقبل.
وق��ال��ت جن��الء اأح��م��د امل��دف��ع : “ 
ف���خ���ورون ب��ال�����س��راك��ة م��ع جممع 
والتكنولوجيا  للبحوث  ال�سارقة 
تعزيز  خ������الل  م�����ن  واالب�����ت�����ك�����ار 
يلعب  اإذ  وال���ت���ط���وي���ر,  ال���ب���ح���ث 
تطوير  يف  م��ه��ًم��ا  دوًرا  امل��ج��م��ع 
اق��ت�����س��اد ق���ائ���م ع��ل��ى امل��ع��رف��ة يف 
اإمارة ال�سارقة, و�ستعمل �سراكتنا 
امل�سرتكة  ج��ه��ودن��ا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
ل��ت��ن��م��ي��ة ب��ي��ئ��ة ري�������ادة االأع����م����ال 

يف جم��ال ري���ادة االأع��م��ال جلذب 
امل�ساريع  ودع��م  الريادية  املواهب 
لتوظيف  �سيعمالن  كما  املحلية 
والت�سهيالت  االإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة 
اأف�سل  من خدمات وغرها على 
لل�سركات  وال��دع��م  مل�ساعدة  وج��ه 
و�ست�سهم  امل���ح���ل���ي���ة  ال���ن���ا����س���ئ���ة 
ال�سراكة يف تعزيز تواجد �سركات 
 /VC/ اال�ستثماري  امل��ال  راأ���س 
اإمارة ال�سارقة بهدف ا�ستفادة  يف 

رواد االأعمال من التمويل املتاح.
و�سيوفر جممع ال�سارقة لالبتكار 
مدعومة  الرتاخي�س  من  حزمة 
م�سرتكة  ع����م����ل  مب���������س����اح����ات 
مركز  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
اإىل  الو�سول  اإمكانية  م��ع  ���س��راع 

�سهم الدار 2.10 درهم ب�سفقات 
تقريبا  دره��م  مليون   92 قدرها 
اأم����ا يف   . 1.32 دره����م  وج��ل��ف��ار 
�سوق دبي املايل فقد وا�سل �سهم 
ال��ع��ق��اري��ة ���س��ع��وده بالغا  اإع���م���ار 
دي  �سهم  وارت���ف���ع  دره���م   2.99

مقارنة مع اليوم ال�سابق . و�سملت 
قائمة االأ�سهم الرابحة يف جل�سة 
اأبوظبي  ب��ن��ك  ���س��ه��م  اخل��م��ي�����س 
االأول املرتفع اىل 11.56 درهم 
قيمتها  جت���اوزت  ت���داوالت  و�سط 
100 مليون درهم باالإ�سافة اىل 

•• اأبوظبي-وام:

االإماراتية  امل����ال  اأ����س���واق  ع����ززت 
نهاية  م��ع  �سعودها  م�سرة  م��ن 
ت��ع��ام��الت االأ���س��ب��وع ال����ذي �سهد 
املتداولة  ال�سيولة  وت��رة  ارت��ف��اع 
مكثفة  ت�����������داوالت  م�����ن  ب����دع����م 
املحلية  وامل��ح��اف��ظ  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 
االفراد  �سجع  واالأجنبية وهو ما 
اأكرب  على دخول ال�سوق لتحقيق 

قدر ممكن من املكا�سب .
وي���ظ���ه���ر ال����ر�����س����د االأ����س���ب���وع���ي 
للتعامالت ارتفاع قيمة ال�سفقات 
مليار   5.36 نحو  اىل  املتداولة 
دره���م وا���س��ت��ح��وذت ال��ب��ن��وك على 
خا�سة  م���ن���ه���ا  االأك���������رب  اجل��������زء 

املدرجة يف �سوق دبي املايل .
تعامالت  تفا�سيل  اىل  وبالعودة 
ال��ي��وم االأخ���ر م��ن االأ���س��ب��وع فقد 
ارت��ف��ع امل��وؤ���س��ر ال��ع��ام ل�����س��وق دبي 
بالغا   1.02% ب��ن�����س��ب��ة  امل�����ايل 
فيما  ن��ق��ط��ة   2282 م�����س��ت��وى 
اأغلق املوؤ�سر العام ل�سوق اأبوظبي 
 4552 امل���ال���ي���ة ع��ن��د  ل��������الأوراق 
 0.11% ن�سبتها  ب��زي��ادة  نقطة 

جل�شات  5 خالل  الأ�شهم  �شوق  يف  �شخها  مت  �شيولة  درهم  مليار   5.36

كهرباء دبي حت�شل يف مناق�شة جممع ح�شيان على اأدنى �شعر تناف�شي
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة-وام:

الريا�سي  ال�����س��ارق��ة  جمل�س  بحث 
االإداري  ال���ع���م���ل  ت���ط���وي���ر  ����س���ب���ل 
واح��ت��ي��اج��ات امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة مع 
الو�سطى  امل��ن��ط��ق��ة  اأن���دي���ة  مم��ث��ل��ي 
االأداء  ج����ودة  رف����ع  اإىل  ي��ق��ود  مب���ا 
امل�سرتكة  االأه������������داف  وحت���ق���ي���ق 
التي  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ات  وت��ن��ف��ي��ذ 
ال��ع��م��ل وحتقيق  ت��ق��دم  ت�����س��اه��م يف 

اأعلى املعاير.
اج��ت��م��اع �سعادة  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
رئي�س  احل����زام����ي  ه�����الل  ع��ي�����س��ى 

التنفيذين  امل������دراء  م���ع  امل��ج��ل�����س 
بح�سور  الو�سطى  املنطقة  الأندية 
ال�����دك�����ت�����ور ح����م����ود خ����ل����ف امل����دي����ر 
والدكتور  الذيد  لنادي  التنفيذي 
التنفيذي  امل���دي���ر  ن�����س��ي��م  حم��م��ود 
لنادي املدام والدكتورة نهى �سامي 
ل���ن���ادي مليحة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
املدير  ���س��م��اك��ة  ع���ل���ي  وال����دك����ت����ور 
التنفيذي لنادي البطائح وبح�سور 
����س���ع���ي���د ع����ل����ي ال����ع����اج����ل اخل���ب���ر 
الريا�سي ونبيل عا�سور مدير اإدارة 

�سوؤون الريا�سة والتطوير.
واأ����س���ار ���س��ع��ادة ع��ي�����س��ى ه���الل اإىل 

املتابعة  ع���ل���ى  امل���ج���ل�������س  ح����ر�����س 
التعرف  اإط��ار  لالأندية يف  الدائمة 
العمل  و������س�����ر  خ���ط���ط���ه���ا  ع����ل����ى 
ترجمة  املتطلبات  وتوفر  االإداري 
ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  ل���روؤى 
�سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
حاكم ال�سارقة ومتابعة �سمو ال�سيخ 
�سلطان  ب���ن  ب���ن حم��م��د  ���س��ل��ط��ان 
حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل  القا�سمي 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�سارقة 

ودعمه امل�ستمر للمجل�س واأنديته.
والتن�سيق  اإىل هذا االهتمام  ولفت 

مع االأندية ياأتي �سمن مهام ودور 
امل��ج��ل�����س وم���ن واق���ع م��ا ت��ل��ق��اه من 
دعم كبر من �ساحب ال�سمو حاكم 
ت�سجيع  اإىل  ن�سعى  ول��ذا  ال�سارقة 
اجلهود  اأق�سى  لبذل  االأندية  هذه 
مب����ا ي���ت���م���ا����س���ى م����ع االإم���ك���ان���ي���ات 
والعمل  االإم�������ارة  رف��ع��ة  ���س��ب��ي��ل  يف 

الريا�سي.
ت����ق����دم ممثلو  اآخ��������ر,  م����ن ج����ان����ب 
بال�سكر  الو�سطى  املنطقة  اأن��دي��ة 
حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  وال��ت��ق��دي��ر 
الالحمدود  ال��دع��م  على  ال�سارقة 
ال�سارقة  جمل�س  م��ت��اب��ع��ات  وع��ل��ى 

الريا�سي امل�ستمرة وتقدمي الدعم 
واأ�ساروا  املتطلبات  وتوفر  ال��الزم 

واللقاءات  ال���زي���ارات  ه���ذه  اأن  اإىل 
تاأتي تاأكيدا على هذا االهتمام مبا 

االأندية  ومنح  ال��ت��ع��اون  يف  ي�ساهم 
امل��ح��ف��زات ال��ت��ي ت�����س��اه��م اأي�����س��ا يف 

عاليا  االإم�����ارة  ا���س��م  ورف���ع  التميز 
خفاقا يف خمتلف املحافل.

•• دبي -وام:

ال�سر  اأم���ن  احل��م��ادي  في�سل  اأك���د 
لرفع  االإم������������ارات  الحت�������اد  ال����ع����ام 
عاد  ال�سيدات  منتخب  اأن  االأث��ق��ال 
الرئي�سية  ال�����س��ال��ة  يف  ل��ل��ت��دري��ب��ات 
اإ����س���راف املدربة  مب��رك��ز دب���ي حت��ت 
هبة عبد الرحيم اعتبارا من اأم�س 
االأول االأربعاء, ا�ستعدادا ال�ستئناف 

امل�ساركات الدولية.
واأ����س���اف اأن����ه مل ي��ط��راأ ح��ت��ى االآن 
موعد  تغير  بخ�سو�س  جديد  اأي 
اأوزبك�ستان  يف  االآ�سيوية  البطولة 
يف  �ستقام  التي  وال�سيدات  للرجال 
اجلوالت  من  وه��ي  املقبل,  نوفمرب 
طوكيو,  اأومل��ب��ي��اد  لنهائيات  املوؤهلة 
وب���ال���ت���ايل ت��ك��ت�����س��ب ق��ي��م��ة كربى 
اأن االإم��ارات ما زالت لديها  خا�سة 
اإحدى  على  احل�سول  يف  الفر�سة 

بطاقات التاأهل عن طريق الرباعة 
مي املدين يف وزن 81 كجم.

احل��م��ادي - يف ت�سريحاته  وي��ق��ول 
 « » وام« - :  اأنباء االإم���ارات  لوكالة 
بو�سفي ع�سوا يف املكتب التنفيذي 
االأثقال  ل��رف��ع  االآ���س��ي��وي  ل��الحت��اد 
اأقول اإن هناك مرحلة ترقب كبرة 
اجلديد  بانتظار  اآ���س��ي��ا  دول  ك��ل  يف 
كورونا  وب�����اء  حت����دي  م��واج��ه��ة  يف 
امل�ستجد لتحديد املواعيد اجلديدة 
ل��ب��اق��ي امل�����س��اب��ق��ات واالإع�������الن عن 
املقبل,  للمو�سم  الكاملة  االأج��ن��دة 
وانعك�س ذلك على ق��رارات االحتاد 
حيث  لالنتظار  الهادفة  االآ���س��ي��وي 
املكتب  ان��ت��خ��اب��ات  ت��اأج��ي��ل  اأن����ه مت 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���الحت���اد ال���ق���اري من 
م���ار����س  ح���ت���ى   2020 اأك����ت����وب����ر 

.«  2021
وعن منتخب الرجال لرفع االأثقال 

م�ستمرة  ال��ت��دري��ب��ات  اأن   «  : اأك����د 
يوا�سل عمله يف مركزي  واملنتخب 
بانتظار و�سول  دبي وراأ�س اخليمة 
االأ�سبوع  اخل���ارج  م��ن  الفني  امل��دي��ر 
جديدة  مرحلة  يف  للدخول  املقبل 
للبطولة  االإع���������داد  م����راح����ل  م����ن 
االآ���س��ي��وي��ة, واجل��دي��د يف االأم���ر اأنه 
ان�سمام  امل���ت���اح ح��ال��ي��ا  م���ن  اأ���س��ب��ح 
ب��ع�����س الع��ب��ي امل��ن��ت��خ��ب م��ن مركز 
يف  املنتخب  لالعبي  اخليمة,  راأ���س 
مركز دبي للتدريب معا, مع تطبيق 

االإجراءات االحرتازية الدقيقة ».
االأثقال  لرفع  العامل  بطولة  وع��ن 
تقام  اأن  امل����ق����رر  م����ن  ك������ان  ال����ت����ي 
املقبل  اأك���ت���وب���ر  ���س��ه��ر  روم���ان���ي���ا  يف 
منتخبنا  بها  �سي�سارك  ك��ان  وال��ت��ي 
يقول  وال�سيدات  للرجال  الوطني 
احل��م��ادي:« اأن��ه ك��ان م��ن امل��ق��رر اأن 
ت��ق��ام يف �سهر م��ار���س امل��ا���س��ي, ومت 

واأ�ستبعد  اأك���ت���وب���ر,  اإىل  ت��اأج��ي��ل��ه��ا 
معظم  الأن   , م��وع��ده��ا  يف  ت��ق��ام  اأن 
تقام  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة  ال���ب���ط���والت 
واآخرها  ب��ع��د«,  ع��ن  جت���رى«  حاليا 
بطولة اأوزبك�ستان , وبطولة اململكة 
مقرتح  وهناك  ال�سعودية,  العربية 
يف  الوطنية  االأوملبية  اللجنة  ل��دى 
خليجية  بطولة  الإق��ام��ة  االإم����ارات 
ع��ن ب��ع��د ل��رف��ع االأث���ق���ال, ونرحب 
النهائي  املوعد  حتديد  وننتظر  به 
وات����خ����اذ م����ا ي���ل���زم م����ن اإج��������راءات 

الإقامتها«.
ب��رجم��ة بطوالت  م�����س��ت��وى  وع��ل��ى 
املو�سم املقبل اأ�ساف:« لدينا ت�سور 
لبطوالتنا املحلية يف املو�سم املقبل, 
ال�سهيد,  ي�����وم  ب���ط���ول���ة  واأب�����رزه�����ا 
والبطولة  الوطني,  اليوم  وبطولة 
ال�����رم�����������س�����ان�����ي�����ة, وه���������ي حم�������ددة 
وبالن�سبة  امل����ذك����ورة,  ب��امل��ن��ا���س��ب��ات 

ل���ن���ا ن���رك���ز ع���ل���ى الع���ب���ي والع���ب���ات 
املنتخب للم�ساركة بتلك البطوالت 

التن�سيطية  االأخ���رى  وبالبطوالت 
التي تقام ب�سكل دوري �سهريا على 

مدار العام دون توقف, حتى جاءت 
ولكننا على طريق  كورونا,  جائحة 

جناح  بعد  حاليا  للبطوالت  العودة 
اإجراءات العودة للتدريبات«.

»ال�شارقة الريا�شي« يبحث خطط العمل 
واحتياجات اأندية املنطقة الو�شطى

منتخب »الأثقال« ي�شتعد لبطولة اآ�شيا وفر�س التاأهل 
لأوملبياد طوكيو تقت�شر على الرباعة مي مدين

••كواالملبور-وام:

اعترب االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم اأن العبي العن البا كودجو, وكايو كانيدو, 
وبندر االأحبابي, وحممد عبد الرحمن اأبرز اأ�سلحة الفريق يف بطولة دوري 
التجمع لفرق كل جمموعة  التي �ستعود ال�ستئناف ن�ساطها بنظام  االأبطال 
اعتبارا من 14 �سبتمرب اجلاري. واأكد املوقع الر�سمي لالحتاد االآ�سيوي يف 
تقريره املو�سع عن العن اأن املدرب الربتغايل بيدرو اإميانويل �سوف يعتمد 
ب�سكل كبر على الالعبن االأربعة مع زمالئهم لتح�سن و�سعية الفريق يف 

جدول ترتيب املجموعة التي ت�سم اأندية الن�سر و�سيبهان وال�سد مع العن.
واأ�سار التقرير اإىل اأن اأهم العبي العن املر�سحن للظهور بقوة يف اجلوالت 
�سوء  على  كودجو  الب��ا  التوجويل  املهاجم  هو  املجموعات  دوري  من  املقبلة 
عطائه املميز يف دوري املحرتفن االأخر الذي مل ي�ستكمل, باعتباره هداف 

امل�سابقة بر�سيد 19 هدفا.
ونوه اإىل اأن العن ما زال ميتلك الفر�سة لتح�سن و�سعه يف امل�سابقة والعودة 
املجموعات,  دوري  يف  مباريات   4 له  تبقى  اأن��ه  حيث  التاأهل  على  للمناف�سة 
بواقع مباراة اأمام ال�سد يف 15 �سبتمرب اجلاري, واأخرى اأمام نف�س الفريق 

اأمام  21 �سبتمرب, واالأخ��رة  اأمام �سيبهان يوم  18 �سبتمرب, وثالثة  يف يوم 
املميز  بالتاريخ  االآ�سيوي  االحت��اد  واأ�ساد  ال�سهر.  نف�س  من   24 يوم  الن�سر 
لنادي العن يف البطولة, موؤكدا اأنه دون ا�سمه يف �سجل �سرف دوري االأبطال 
 ,2003 ع��ام  اإق��رار نظامه اجلديد  بعد  باللقب  ن��اد يظفر  اأول  ك��ان  عندما 
�سا�سانا  املباراتن على فريق ترو  النهائي مبجموع  ال��دور  بتغلبه يف  وذلك 
اأنه يح�سب للعن تواجده الدائم يف البطولة حيث حتمل  التايالندي, كما 
تاأهله  ل��ه  يح�سب  كما  ال��ق��اري��ة,  م�سرته  يف  ل��ه   17 رق��م  احلالية  امل�ساركة 

للنهائي مرتن عامي 2005, و2016, ون�سف النهائي يف عام 2014.

»الآ�شيوي« لكرة القدم ي�شلط ال�شوء على اأبرز 
اأ�شلحة العني يف دوري الأبطال

يرى املدير الفني لنادي الت�سيو, �سيميوين اإنزاغي, اأن جدول 
ال��ف��ري��ق يف ب��ط��ول��ة ال����دوري االإي���ط���ايل ل��ك��رة ال��ق��دم باملو�سم 

اجلديد, جاء معقد للغاية.
ي��ب��داأ امل��و���س��م اجل��دي��د م��ن ال�����دوري االإي���ط���ايل 20 �سبتمرب 

)اأيلول(, وينتهي يف 23 مايو )اآيار(.
من  معقد  ج���دول  على  ح�سل  الت�سيو  اأن  على  اإن��زاغ��ي  واأك���د 
املباريات لدوري الدرجة االأوىل االإيطايل يف مو�سم 2020-

املباريات الكبرة  الكثر من  �سيلعب  اأنه  اإيل  2021, م�سراً 
خارج الديار.

اإنزاغي  اأتاالنتا, والحظ  اأر�سه �سد  يبداأ الت�سيو مبباراة على 
ويوفنتو�س  ميالن  واإن��رت  اأتاالنتا  �سد  اأر���س��ه  خ��ارج  املباريات 

ونابويل وفيورنتينا وروما يف الن�سف الثاين من املو�سم.
لنا  ق��دم��ت  القرعة  ل��ل��ن��ادي:  الر�سمي  للموقع  اإن��زاغ��ي  وق���ال 
برناجماً معقداً, يف الن�سف الثاين �سنلعب العديد من املباريات 

الكبرة خارج الديار.
وتابع: عالوة على ذلك �سيكون من ال�سعب التعامل مع بع�س 
اأبطال  دوري  التزامات  اإىل  بالنظر  الزمني  اجل��دول  م�ساكل 

اأوروبا التي �سيتم التخطيط لها يف غ�سون �سهر.
دوري  من  االأوىل  ل��الأي��ام  م�ستعدين  نكون  اأن  نريد  واختتم: 
الدرجة االأوىل االإيطايل اجلديد, نحن نتدرب لبدء هذا امل�سار 

باأف�سل طريقة ممكنة.

اإنزاغي م�شتاء من جدول مباريات 
لت�شيو يف الكالت�شيو

واالأحذية  املالب�س  املتخ�س�سة يف  االأملانية  ال�سركة  اأبدت 
واملعدات الريا�سية بوما, ا�ستعدادها لك�سر خزينتها, من 
جونيور,  نيمار  جرمان  �سان  باري�س  الع��ب  رعاية  اأج��ل 

الذي قطع عالقته مع نايكي بعد 15 عاماً.
ظ��ل ن��ي��م��ار و���س��رك��ة ن��اي��ك��ي ���س��وي��اً مل���دة 15 ع���ام���اً, لكن 
الرعاية  عقد  ف�سخ  اأعلنت  االأمريكية  التجارية  العالمة 
كان  عندما  معه  تعاقدت  اأن  بعد  ال��ربازي��ل��ي,  النجم  مع 

يبلغ من العمر 13 عاماً.
ووفقاً ل�سحيفة تي واي �سي االأرجنتينية, فاإن �سركة بوما 
االأملانية قد تكون الراعي اجلديد لنيمار بعد ف�سخ عقده 
مبا�سر  ب�سكل  القوي  بوما  ا�ستثمار  ويرتبط  نايكي.  مع 

ب��ب��ي��ع ج���زء ك��ب��ر م��ن االأ���س��ه��م, م��ن جم��م��وع��ة كرينغ, 
اأكد  ذلك  اإىل  باالإ�سافة  الفرن�سية,  اأرتيمي�س  �سركة  اإىل 
الربازيلي االإثنن املا�سي اأنه �سيوا�سل م�سرته الكروية 
يف ب��اري�����س ���س��ان ج��رم��ان, ب��ه��دف ال��ف��وز ب���دوري اأبطال 
اإغ���الق عقد الرعاية م��ع نيمار هو  ال��ه��دف م��ن  اأوروب����ا. 
حلقة اأخرى يف �سل�سلة اال�ستثمارات القوية يف كرة القدم 
من قبل بوما, والتي �سهدت يف ال�سنوات االأخرة متثيل 

االأندية والريا�سين الكبار.
العالمة التجارية للمالب�س الريا�سية بوما هي امل�سوؤولة 
برو�سيا  �سيتي,  مان�س�سرت  الأن��دي��ة  املالب�س  �سناعة  ع��ن 

دورمتوند, فالن�سيا, ميالن واملنتخب االإيطايل.

احتاد الكرة يقرر اإلغاء البطولت 
واملهرجانات الكروية حتت �شن 11 �شنة

•• دبي-وام:

اإلغاء البطوالت واملهرجانات الريا�سية الكروية  قرر احتاد االإم��ارات لكرة القدم 
11 �سنة فما دون بناء على التعميم ال�سادر من الهيئة العامة  ملن هم فى عمر 

للريا�سة.
فيها  ي�سجل  والتي  �سنة   12 حتت  االأ�سبال  م�سابقة  اإلغاء  الكرة  احت��اد  ق��رر  كما 
اال�سبال  م�سابقة  تنظيم  واق��ت�����س��ار   2010 و   2009 م��وال��ي��د  م��ن  ال��الع��ب��ون 
حتت 13 �سنة على الالعبن من مواليد 2008 فقط, وعدم ال�سماح مب�ساركة 
الالعبن من مواليد 2009 فيها, والتعميم على االأندية بعدم ال�سماح يف تنظيم 

امل�سابقات واملهرجانات اخلا�سة مبدار�س الكرة مواليد 2013 - 2010 .
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ي�سعى الربيطاين لوي�س هاميلتون 
�سائق مر�سيد�س وبطل العامل �ست 
االأرقام  من  املزيد  لتحطيم  م��رات 
ال��ق��ي��ا���س��ي��ة وم���ع���ه���ا ق���ل���وب حمبي 
فريق فراري يف عقر دارهم نهاية 
اإيطاليا  وذل��ك يف جائزة  االأ���س��ب��وع, 
ال�����ك�����ربى, امل���رح���ل���ة ال���ث���ام���ن���ة من 
ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل��ل��ف��ورم��وال واحد 

على حلبة مونزا.
ال�سباق  مر�سيد�س  �سائق  وي��دخ��ل 
ف���راري  م��ع��ق��ل  ي�ست�سيفه  ال����ذي 
امل�����س��ن��ع االإي���ط���ايل وه���و ع��ل��ى بعد 
انت�سارين من معادلة رقم ا�سطورة 

فراري االأملاين ميكايل �سوماخر.
انت�سارا   89 ه��ام��ي��ل��ت��ون  ومي��ل��ك 
خ��م�����س��ة هذا  ب��ي��ن��ه��ا  م�����س��رت��ه  يف 
�سباقات,  �سبعة  اأ���س��ل  م��ن  امل��و���س��م 
اآخرها االأحد يف �سباق جائزة  وكان 
ب��ل��ج��ي��ك��ا ال���ك���ربى ع��ل��ى ح��ل��ب��ة �سبا 

فرانكور�سان.
فر�سة  ع���ام���ا  ال�35  اب����ن  ول�����دى 
االأ�سطورة  رق����م  ل��ت��ح��ط��ي��م  ه��ائ��ل��ة 
ان��ت�����س��ارا( م��ع بقاء  االأمل��ان��ي��ة )91 
احلايل,  املو�سم  يف  �سباقات  ع�سرة 
الكاملة  ���س��ب��ه  ال��ه��ي��م��ن��ة  ظ���ل  ويف 
ملر�سيد�س على ريا�سة الفئة االأوىل 
والتقهقر  االأخ������رة  ال�����س��ن��وات  يف 
الوا�سح للم�سنع االإيطايل العاجز 

عن جماراة خ�سمه.
يف  االأب���رز  املر�سح  هاميلتون  وي��ع��د 
�سباق االأح��د للفوز واالق��رتاب من 
جائزة  �سباق  اقامة  قبل  �سوماخر, 
الذي  االإي��ط��ايل  ال��ك��ربى  تو�سكانا 
احتفاال  ال����ق����ادم  اال����س���ب���وع  ي��ن��ظ��م 
مبنا�سبة ال�سباق رقم الف يف ريا�سة 

الفورموال واحد.
باأ�سواأ  االإي����ط����ايل  ال���ف���ري���ق  ومي����ر 

ف���رتة يف ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة, وهو 
اخلام�س  امل�����رك�����ز  ح���ال���ي���ا  ي���ح���ت���ل 
بر�سيد  ال�������س���ان���ع���ن  ت���رت���ي���ب  يف 
نقطة   264 م��ق��اب��ل  ن��ق��ط��ة,   61
�سائق  ي��ح��ت��ل  ف��ي��م��ا  مل���ر����س���ي���د����س, 
لوكلر  �سارل  اجلامح"  "احل�سان 
من موناكو املركز اخلام�س بر�سيد 
هاميلتون  عن  ويف�سله  نقطة   45

املت�سدر 112 نقطة.
�سباقا   14 يف  "�سكوديريا"  وف���از 
فقط �سمن اآخر 69 �سباقا خا�سها 
منذ مو�سم 2017, علما انه ف�سل 
ان��ت�����س��ار عام  اأي�����س��ا يف حت��ق��ي��ق اي 

.2016
ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى الفريق  وي��ت��خ��وف 
م���ن ت���ك���رار االخ���ف���اق ال����ذي ح�سل 
حل  عندما  املا�سية  املرحلة  خ��الل 
���س��ائ��ق��ا ال��ف��ري��ق ل��وك��ل��ر واالأمل�����اين 
�سيبا�ستيان فيتل يف املركزين الثالث 
ع�سر والرابع ع�سر على التوايل يف 

التجارب الر�سمية ل�سباق بلجيكا.
"معبد  با�سم  م��ون��زا  حلبة  ت�ستهر 

القوة  حيث  م�سار  وه��و  ال�سرعة", 
ال�����س��ري��ح��ة وال�����س��رع��ة ع��ل��ى اخلط 
امل�����س��ت��ق��ي��م ع�����ادة م���ا ت��ك��ون��ا عامل 

احل�سم باإحراز الفوز.
وق���ال م��دي��ر ف��ري��ق ف����راري ماتيا 
بينوتو "انها حلبة ح�سا�سة للطاقة 
القوية. لذا قد يغر توازن القدرة 
ونعلم  ال��ت�����س��ف��ي��ات  يف  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
من  االنطالق  اأهمية  مدى  جميعا 

خط املقدمة".
واع���ت���رب ف��ي��ت��ل ب��ط��ل ال���ع���امل اأرب����ع 
على  االأف�������س���ل  "من  اأن�����ه  م������رات, 
االأرجح" اأال يكون هناك م�سجعون 
خ���الل ال�����س��ب��اق امل��ق��ام خ��ل��ف اأب���واب 
مو�سدة ب�سبب االجراءات ال�سحية 
امل���ت���خ���ذة ج������راء ف����رو�����س ك���ورون���ا 
له  �سباق  اآخ���ر  اأن���ه  علما  امل�ستجد, 
ع��ل��ى م���نت ال�������س���ي���ارة احل����م����راء يف 
نهاية  الفريق  �سيرتك  كونه  مونزا 

املو�سم.
واأو�سح "ال تفهموين خطاأ, �سيكون 
م��ن امل��ح��زن ع��دم وج���ود امل�سجعن 

 )...( االأوىل  امل��رة  اإنها   - مونزا  يف 
ال�سعب  م��ن  �سيكون  يل,  بالن�سبة 
م�سجعي  اأم������ام  اأت�����س��اب��ق  اأن  ج����دا 
ف����راري واأن����ا اأع��ل��م اأن��ه��ا اآخ���ر مرة 
االأح��م��ر. لذلك, يف هذا  باللون  يل 
ال�����س��دد, رمب��ا ي��ك��ون االأم���ر اأف�سل 

قليال بهذه الطريقة".
هاميلتون  ي��الق��ي  اأن  ي��رج��ح  وال 
فراري,  �سائقي  م��ن  مناف�سة  اأي 
وق���د ي��ك��ون ال��ت��ه��دي��د ال��وح��ي��د من 
الفنلندي  قبل زميله يف مر�سيد�س 
ف��ال��ت��ري ب��وت��ا���س, ال��وح��ي��د الذي 
املركز  من�سة  على  بال�سعود  جن��ح 
املو�سم,  ه��ذا  هاميلتون  ع��دا  االأول 
ماك�س  ال��ه��ول��ن��دي  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

فر�ستابن �سائق فريق ريد بول.
الربيطاين  اأن زميله  بوتا�س  وراأى 
و�سل مكان ال ميكن جماراته فيه. 
"هذا  اأن  هاميلتون  اعترب  حن  يف 
على  تعديالت  ب�سع  اأجرينا  العام, 
اأن��ه��ا تعمل ب�سكل  ال�����س��ي��ارة, وي��ب��دو 

جيد جدا".

لكرة  ال��ه��ول��ن��دي  املنتخب  ي��خ��و���س 
القدم و�سيف الن�سخة املا�سية اأوىل 
االأوروبية  االأمم  دوري  يف  مبارياته 
ي�ست�سيف  ع��ن��دم��ا  اجل��م��ع��ة  ال���ي���وم 
املجموعة  �سمن  البولندي  نظره 
وذلك  االأول,  امل�ستوى  م��ن  االوىل 
الذي  ك��وم��ان  رون���ال���د  م��درب��ه  دون 
انتقل اإىل بر�سلونة االإ�سباين ال�سهر 

املا�سي.
وب���ول���ن���دا �سمن  ه���ول���ن���دا  وت���ل���ع���ب 
اأي�سا  ت�سم  التي  االأوىل  املجموعة 
اإيطاليا والبو�سنة والهر�سك اللذين 

�سيلتقيان يف فلورن�سا.
الفريق  اإىل  ك��وم��ان  ان��ت��ق��ال  و�سكل 
ال���ذي داف���ع ع��ن ال��وان��ه عندما كان 
�سربة   )1995-1989( الع��ب��ا 
�سهد  ال����ذي  ال��ه��ول��ن��دي  للمنتخب 
ع��ل��ى ع��ه��ده ت���ط���ورا الف��ت��ا يف ادائ���ه 
اأوائ���ل  الفنية  االإدارة  ت�سلمه  م��ن��ذ 
عام 2018 بدال من املدرب ال�سابق 

ديك اأدفوكات.
كاأ�س  اإىل  للتاأهل  بقيادته  جن��ح  اإذ 
اأوروبا 2020 التي مت تاأجيلها اإىل 
ال�سيف املقبل جراء تف�سي فرو�س 
دوري  نهائي  امل�ستجد,وبلوغ  كورونا 
امام  اخل�سارة  قبل  االأوروبية  االأمم 
قد  املنتخب  ك��ان  بعدما  ال��ربت��غ��ال, 
 2016 اأوروب�����ا  ك��اأ���س  ب��ب��ل��وغ  ف�سل 

وكاأ�س العامل 2018.
لوديويغي�س  دواي���ت  امل���درب  وت�سلم 
الربتقايل  املنتخب  على  اال���س��راف 
كومان  ان���ت���ق���ال  اأع����ق����اب  يف  م��وق��ت��ا 
بعدما  ال���ك���ات���ال���وين,  ال����ن����ادي  اإىل 
العامن  يف  م�ساعده  من�سب  �سغل 

املا�سين.
وقال لوديويغي�س )62 عاما( "رحل 
كومان ولكن كرة القدم ت�ستمر. اإنه 
اأن��ا هنا منذ فرتة  ولكن  اأم��ر مثر 

طويلة, لي�ست بداية م�سرتي".
العام  ون�����س��ف  ع��ام��ن  "منذ  وت��اب��ع 
جميعا  و�ساهمنا  جيدا  م�سارا  بداأنا 
ف���ي���ه, رون����ال����د ب�����س��ك��ل اأ����س���ا����س���ي يف 
ال��ت��دري��ب يف ح���ن ك��ن��ا ن��ع��م��ل اكرث 

على االر�س".
منا�سبة   15 يف  املنتخبان  وال��ت��ق��ى 
حيث كان الفوز من ن�سيب هولندا 
تعادالت  ومثلها  منا�سبات  ���س��ت  يف 
لبولندا,  ان��ت�����س��ارات  ث��الث��ة  مقابل 
ال��ت��ي ي��ع��ود اآخ����ر ف���وز ل��ه��ا اىل عام 
ي����ورو  ت�������س���ف���ي���ات  خ������الل   1979

.1980
و������س�����ي�����ك�����ون ال�����ق�����ن�����ا������س روب���������رت 
عن  الغائبن  اأب���رز  ليفاندوف�سكي 
املواجهة بعد اأن قرر املدرب جرزي 
الراحة  من  ق�سطا  منحه  بري�سيك 
ب���اي���رن ميونيخ  ف��ري��ق��ه  ف����وز  ب��ع��د 

االملاين بلقب دوري ابطال اوروبا يف 
23 اآب/اأغ�سط�س الفائت, علما انه 
الهدافن  �سدراة  يف  امل�سابقة  انهى 
 34( بالبوند�سليغا  ا���س��وة   )15(
هدفا( التي احر لقبها مع العمالق 
البافاري ا�سافة اىل الكاأ�س املحلية.

"حتدثت مع روبرت  وقال بري�سيك 

وقررنا اأنه من اجليد له ان يحظى 
بوقت اطول من الراحة. لن ين�سم 
ايول/�سبتمرب.  م��ب��اري��ات  يف  ال��ي��ن��ا 
�سينتهي  ينتظره  �ساق  مو�سم  هناك 

بكاأ�س اأوروبا والتي هي مهمة لنا".
ي�ست�سيف  ن��ف�����س��ه��ا  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
البو�سني  نظره  االإيطايل  املنتخب 

يف ف��ل��ورن�����س��ا ح���ي���ث مي���ن���ي امل�����درب 
مبوا�سلة  نف�سه  مان�سيني  روب��رت��و 
ال��ن��ه��ج ال���ذي ك���ان ب����داأه ق��ب��ل تعليق 
العامل  ح����ول  ال���ك���روي���ة  امل��ن��اف�����س��ات 
كورونا  ف���رو����س  ت��داع��ي��ات  ب�����س��ب��ب 

امل�ستجد.
املباراة  االإي��ط��ايل  املنتخب  وي��دخ��ل 

من  متتاليا  انت�سارا  ب�11  مت�سلحا 
بينها فوزان على البو�سنة نف�سها يف 
اأوروبا  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  الت�سفيات 
2020, حيث فاز ال�"ادزوري" على 
بثالثية  زي��ن��ي��ك��ا  ويف   ,1-2 اأر����س���ه 

نظيفة.
مان�س�سرت  م��درب  مان�سيني  وي��ع��ّول 

�سيتي االنكليزي ال�سابق على الفائز 
باحلذاء الذهبي االأوروبي يف املو�سم 
مهاجم  اإميوبيلي  ت�سرو  املن�سرم 
االإيطايل  ال���دوري  وه���داف  الت�سيو 
بر�سيد 36 هدفا, والعب �سا�سوولو 
الثالثة  اب���ن  ك��اب��وت��و  ف��ران�����س��ي�����س��ك��و 
ال�����ذي مت �سمه  ع���ام���ا  وال���ث���الث���ن 

للمنتخب للمرة االأوىل.
وا���س��ت��ح��ق ك���اب���وت���و احل�������س���ول على 
ف��ر���س��ة مت��ث��ي��ل ب����الده ب��ع��د اأن قدم 
بت�سجيله  اأف�سل مو�سم يف م�سرته 

املحلية. البطولة  يف  هدفا   21
"اأنا �سعيد لاللتقاء  وقال مان�سيني 
مع الالعبن بعد ا�سهر عدة. علينا 
ان نظهر �سغفا حقيقيا, كما فعلنا يف 

الت�سفيات يف جمموعتنا".
"نلعب  وتابع مان�سيني )55 عاما( 
باأنف�سنا  ون�ستمتع  جيدة  ق��دم  ك��رة 
مباراة  تكون  لن  امللعب.  ار���س  على 
والهر�سك,  ال��ب��و���س��ن��ة  ام����ام  ���س��ه��ل��ة 
ومن ثم �سنحّول افكارنا اىل املباراة 
�ستكونان  امل��ب��ارات��ان  ام�����س��رتدام.  يف 

خمتلفتن".
بلوغ  يف  ف�����س��ل��ت  اي���ط���ال���ي���ا  وك����ان����ت 
2018 يف  ال��ع��امل  ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س 
راأ�س  ع��ل��ى  مان�سيني  وُع���ن  رو���س��ي��ا 
اجلهاز الفني يف ايار/مايو 2018 
حتت  االخفاق  على  ا�سهر  �ستة  بعد 

اإ�سراف جيان بيرو فنتورا.
لعودة  م��ن��ا���س��ب��ة  امل����ب����اراة  و���س��ت��ك��ون 
االإيطالية  امل��الع��ب  اإىل  اجلماهر 
"كوفيد- ب�سبب  حرمان  ف��رتة  بعد 

."19
اإيطاليا  املقررة يف  املباريات  و�ستقام 
امللعب  يف  م�����س��ج��ع   500 ب��ح�����س��ور 
الربوتوكول  بح�سب  اأق�����س��ى  ك��ح��د 
�سفحة   77 م���ن  امل���ك���ون  ال�����س��ح��ي 

الذي ن�سره احتاد اللعبة اخلمي�س.
والعاملن  الالعبن  جميع  وخ�سع 
فرو�س  الخ���ت���ب���ارات  ال���ط���واق���م  يف 
كورونا بعد ان�سمامهم اىل املنتخب 
يف  التدريبي  مع�سكره  يف  امل��ت��واج��د 

كوفرت�سانو بالقرب من فلورن�سا.
الثانية االثنن حيث  وتقام اجلولة 
على  �سيفا  االإيطايل  املنتخب  يحل 
يف  ام�����س��رتدام  يف  الهولندي  نظره 
ت�ست�سيف  ف��ي��م��ا  امل��ج��م��وع��ة,  ق��م��ة 
نظرتها  وال���ه���ر����س���ك  ال���ب���و����س���ن���ة 

بولندا.
امل�ستوىالثاين  مناف�سات  و���س��م��ن 
ورومانيا  النم�سا,  مع  ال��رنوج  تلعب 
مع ايرلندا ال�سمالية, وا�سكتلندا مع 
جمهورية  مع  و�سلوفاكيا  ا�سرائيل 
الثالث  امل�������س���ت���وى  ويف  ال��ت�����س��ي��ك. 
وبيالرو�س  كازخ�ستان  مع  ليتوانيا 

مع األبانيا.

هولندا يف اأول اختبار دون كومان 

اتهم الويلزي غاريث بايل ناديه ريال مدريد بطل اإ�سبانيا بجعل مو�سوع رحيله 
املرينغي. مع  حكايته  الإنهاء  م�سعاه  جدا" يف  "�سعبا 

وال يعد بايل من الالعبن املف�سلن لدى املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان, 
اإذ لعب 48 دقيقة فقط يف 11 مباراة بعد ا�ستئناف الدوري املحلي يف حزيران/

اإثر تعليق املناف�سات جراء تف�سي فرو�س كورونا امل�ستجد قرابة  يونيو الفائت 
ثالثة اأ�سهر.

اأن العبه الويلزي مل يرغب اللعب يف مباراة  اأو�سح  وكان املدرب الفرن�سي قد 
اأبطال  ل���دوري  النهائي  ثمن  ال���دور  �سمن  االإي���اب 
مان�س�سرت  امل�سيف  �سد  املن�سرم  امل��و���س��م  اأوروب����ا 

�سيتي االإنكليزي )2-1(.
امللكي  الفريق  مع  نافذا  بايل  عقد  ي��زال  وال 
حتى 2022, لكن يبدو اأن فر�سه �سئيلة يف 

خمططات زيدان.
اأن  عاما   31 العمر  من  البالغ  الالعب  وك��اد 

عام  ال�سيني  �سونينغ  جيانغ�سو  ن��ادي  اإىل  ين�سم 
اأن يوقف ريال ال�سفقة وهو  2019 قبل 

يزعج  زال  ال  ال������ذي  ال����ق����رار 

بايل.
املباراة  اخلمي�س  م�ساء  ب��الده  منتخب  يخو�س  ال��ذي  ال��وي��ل��زي  ال���دويل  وق��ال 
االأوىل �سمن دوري االأمم االأوروبية �سد امل�سيف فنلندا لقناة �سكاي �سبورت�س 
يل باالإجابة عن هذا ال�سوؤال الأنني حاولت الرحيل  مدين  النادي  اأن  "اأعتقد 

العام املا�سي. لقد اأوقفوا كل �سيء يف اللحظة االأخرة".
واأ�ساف "لقد كان م�سروعا كنت متحم�سا له يف العام املا�سي لكنه مل يتحقق. 
اأو  النادي مل ي�سمح بذلك  اخ��رى ولكن  اندية  اماكن  الرحيل اىل  لقد حاولنا 
يفعل �سيئا )...( لذلك هو على عاتق النادي, ال اأ�ستطيع اأن اأفعل اأي �سيء حقا. 
لدي عقد, كل ما ميكنني القيام به هو اال�ستمرار يف ما اأقوم به وناأمل يح�سل 

�سيء".
املو�سوع �سعب جدا  انهم يجعلون  النادي.  بيد  املو�سوع  "كما قلت,  واردف 

الأكون �سريحا".
قادما  مدريد  ري��ال  اإىل  ان�سمامه  عند  العامل  يف  الع��ب  اأغلى  بايل  اأ�سبح 
من توتنهام االإنكليزي مقابل 85 مليون جنيه اإ�سرتليني )113 مليون 

دوالر( يف عام 2013.
ابطال  ودوري  مرتن,  املحلي  ال��دوري  بلقب  االإ�سباين  الفريق  مع  وف��از 
باإظهار عدم االحرتام  اتهموه  اربع م��رات, لكن منتقديه  اأوروب��ا 

مع ا�ستداد خالفاته مع زيدان.
بالنوم  الكامرا وهو يتظاهر  وقد �سوهد على عد�سات 
يف املدرجات وا�سعا الكمامة على عينينه ومرة اأخرى 
عندما ا�ستخدم لفة من ال�سريط الطبي الذي يلف 
لن  زي���دان  اأن  اكت�سف  عندما  كمنظار  املع�سم  ب��ه 

ي�سركه يف املباراة كبديل.
األعب كرة القدم وما زلت  اأن  "اأريد  واأو�سح بايل 
واأ�سعر  فقط  عاما   31 عمري  للعب.  متحم�سا 

اأنني ال ازال يف حال جيدة".
وارتبط بايل بالعودة اإىل ناديه ال�سابق توتنهام 
ومبان�س�سرت يونايتد حيث اأبدى رغبته بالعودة 
اإىل الدوري االإنكليزي املمتاز بعد �سبع �سنوات 
ق�ساها يف اإ�سبانيا اإن كان ريال مدريد م�ستعدا 
لبيعه. واأردف قائال "اإذا كانت هذه هي اخليارات 
قبل  ال��وق��ت  م��ن  مت�سع  لدينا  بالتاأكيد.  �ساأدر�سها 
ان��ت��ه��اء ف���رتة االن��ت��ق��االت ال�����س��ي��ف��ي��ة, واأع��ت��ق��د اأن هناك 
واأكد قائد منتخب  الوقت �سيخربنا".  اأي�سا.  اآخرين  فريقن 
ادائ���ه مع  على  �سلبيا  تنعك�س  ل��ن  ري��ال  م��ع  م�ساكله  ان  ويلز 
بالده "ما يحدث يف مدريد يبقى يف مدريد. هذا ال يوؤثر 
علّي حقا. لدي الكثر من اخلربة للتعامل مع ذلك. هذا 

ما هو عليه االأمر".

بايل يتهم ريال مدريد 
بجعل رحيله �شعبًا

هاميلتون لتحطيم قلوب حمبي 
فرياري يف عقر دارهم 

الربتغايل  املنتخب  تدريبات  عن  رون��ال��دو,  كري�ستيانو  النجم  غ��اب 
الذي ي�ستعد ملباريات دوري االأمم االأوروبية, ب�سبب التهاب يف اإ�سبع 

قدمه.
وف��ق��اً للن�سرة ال�����س��ادرة ع��ن االحت����اد ال��ربت��غ��ايل ل��ك��رة ال��ق��دم, فاإن 
ولذا فقد  اليمنى,  القدم  اأ�سابع  اأحد  التهاب يف  يعاين من  الالعب 

تقرر عالجه مب�ساد حيوي.
ومل يعلن االحتاد عن االأيام التي �سيحتاجها رونالدو للتعايف, واإذا ما 
كان �سيلحق مواجهة كرواتيا بدوري االأمم, املقرر لها ال�سبت املقبل 
حالة  تقييم  �سيتم  "البحارة",  ملنتخب  دراغاو.ووفقاً  دو  ملعب  على 

جنم فريق يوفنتو�س يومياً ملعرفة مدى تطور حالته.

اأعلن نادي بوكا جونيورز االأرجنتيني, اأن 18 من العبيه م�سابون بفرو�س 
املجموعة  يف  للمناف�سة  عودته  من  يوماً   15 قبل  وذل��ك  امل�ستجد,  كورونا 
الثامنة من كاأ�س ليربتادوري�س, يف مباراة مقررة ب�17 من �سبتمرب )اأيلول( 

اجلاري اأمام نادي ليربتاد الباراغوياين يف اأ�سون�سيون.
ذكر بوكا يف بيان اأنه اأجرى اختبارات للك�سف عن فرو�س كورونا امل�ستجد 
الأفراد الفريق, ومت ر�سد 4 حاالت لديها اأعرا�س خفيفة, و6 حاالت كان 

لديها اأعرا�س خفيفة وزالت اليوم, و8 حاالت ال تظهر عليها اأعرا�س.
اأن جميع امل�سابن يخ�سعون الإج��راءات عزل �سحية �سارمة  النادي  واأك��د 
مرة  عودتهم  قبل  جديدة  اختبارات  لهم  و�ستجرى  للربوتوكوالت,  وفقاً 

اأخرى للتدريبات.
البيان: باقي الالعبن  املمتاز يف  ال��دوري االأرجنتيني  واأ�ساف حامل لقب 

�سيعودون للعمل بناء على تعليمات ال�سلطات ال�سحية. 

اإ�شابة كري�شتيانو رونالدو 
قبل مواجهة كرواتيا

اإ�شابة 18 لعبًا من بوكا 
بفريو�س كورونا
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الفجر الريا�ضي

اأكد االنكليزي دين هندر�سون اأنه و�سع ن�سب عينيه 
اإزاح���ة اال���س��ب��اين داف��ي��د دي خيا م��ن مركز احلار�س 
العرين  حامي  وي�سبح  يونايتد,  مان�س�سرت  يف  االأول 

االأ�سا�سي يف منتخب االأ�سود الثالثة هذا املو�سم.
بعد  ترافورد"  "اولد  م��ل��ع��ب  اىل  ه��ن��در���س��ون  ع����اد 
�سفوف  يف  االإع�����ارة  �سبيل  ع��ل��ى  ن��اج��ح��ن  مو�سمن 

�سيفيلد يونايتد.
مل��دة خم�سة  على عقد جديد  عاما  ال�23  اب��ن  ووّق���ع 
وهو  الفائت,  اال�سبوع  االحمر  ال�سياطن  مع  اع��وام 
اإزاح��ة دي خيا الذي ارتكب العديد  واثق ان باإمكانة 
من االأخطاء الفادحة املو�سم املا�سي وتراجع م�ستواه 

ب�سكل ملحوظ منذ العام 2018.
�ساوثغيت  غ�����اري  ان���ك���ل���رتا  م��ن��ت��خ��ب  م�����درب  وك����اف����اأ 
الفائت,  املو�سم  �سيفيلد  م��ع  تاألقه  على  هندر�سون 
�ستواجه  التي  الت�سكيلة  اىل  االوىل  للمرة  وا�ستدعاه 
االأمم  دوري  مناف�سات  �سمن  وال���دمن���ارك  اي�سلندا 

االأوروبية ال�سبت والثالثاء تواليا.
وي��خ��و���س م��ن��اف�����س��ة م���ع ج������وردان ب��ي��ك��ف��ورد حار�س 
رائعة مع  م�ستويات  ق��دم  ال��ذي  ب��وب  ونيك  ايفرتون 
رقم  احلار�س  مركز  اأج��ل  من  املا�سي  املو�سم  برنلي 

.1
�سيحتاج  ال��وط��ن��ي,  املنتخب  م��ع  اللعب  اأراد  م��ا  واإذا 
وهو  ال�"برمرليغ"  يف  املباريات  خلو�س  هندر�سون 
اأن��ذر دي خيا انه مل يعد اىل اولد ترافورد للجلو�س 

على دكة البدالء.
املقبل  للمو�سم  هديف  املئة  يف   100 "بن�سبة  "وقال 
اأرغ��ب يف  اأنني ال  اأعتقد  القدم, وال  األعب كرة  اأن  هو 

اللعب بعد مو�سم مميز جعلني متحفزا كثرا".
اجل�س  ان  بالن�سبة يل  ال��ذك��اء  م��ن  يكون  "لن  وت��اب��ع 

واأال العب كرة القدم, ال اأعتقد اأن هذا �سيفيد اأي من 
االطراف".

39 هدفا  و�ساهم هندر�سون يف تلقي �سباك �سيفيلد 
فقط يف ال����دوري امل��م��ت��از امل��و���س��م ال��ف��ائ��ت, وه��و رابع 
مان�س�سرت   ,)33( البطل  ليفربول  بعد  دف��اع  اف�سل 

�سيتي )35( وغرميه يونايتد )36(.
واأردف "ا�سمعوا, بالن�سبة يل مع مان�س�سرت يونايتد, 
ل�سنوات  رائ��ع��ا  ك��ان حار�سا  دي خيا  ان  ال��وا���س��ح  م��ن 

عديدة وكان ا�ستثنائيا".
وتابع "هذا اأمر اأطمح اأن اأحققه, اأن اأحظى مب�سرة 
كم�سرته يف النادي. لذا �ساأعود اىل اول يوم تدريبات 
الت�سكيلة  يف  اأتواجد  كي  بكل جهدي  واأق��وم  للمو�سم 

اال�سا�سية".
يونايتد  مان�س�سرت  اك��ادمي��ي��ة  اىل  ان�سمامه  ورغ���م 
يف  بعد  ي�سارك  مل  هندر�سون  ان  اال  ع��ام��ا,   14 ع��ن 
اي مباراة مع الفريق االول وام�سى املوا�سم اخلم�س 

املا�سية يف اندية انكليزية على �سبيل االإعارة.
وقال "اأ�سعر وكاأنني �سفقة جديدة يف "مان" يونايتد, 
مل اأكن يف الفريق خلم�س �سنوات, لقد اأم�سيت الكثر 

من الوقت بعيدا" عن النادي.
ويدرك هندر�سون انه �سيكون من ال�سعب ان ي�سبح 
احلار�س االول يف منتخب اال�سود الثالثة يف حال بقي 

احلار�س الثاين يف يونايتد.
احلار�س  ي�سبح  ان  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ن  ����س���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
انني  الوا�سح  "من   1966 العام  اال�سا�سي مع بطل 

اريد اللعب مع انكلرتا ومع مان�س�سرت يونايتد".
وتابع "لذا �ساأ�ستمر يف العمل بجهد كل يوم واأتخطى 
متاأكد  واأن���ا  ال�سغرة  واأه���دايف  ال�سغرة  التحديات 

اأنني �ساأ�سل يوما ما اإىل حيث اأريد".

هندر�شون يتطلع لإزاحة 
دي خيا من مركز احلار�س 

اأملح خورخي مي�سي والد ومدير اأعمال النجم االأرجنتيني ليونيل مي�سي 
اإىل امكانية ا�ستمرار جنله ليونيل يف البقاء مع فريقه بر�سلونة االإ�سباين 
و�سائل  نقلته  ملا  وفقا  املقبل,  العام  انتهاء عقده �سيف  القدم, حتى  لكرة 

اعالم حملية.
ون�سرت قناة "كواترو" االإ�سبانية مقطع فيديو يظهر مي�سي الوالد يجيب 
مبا يبدو انه "نعم" على �سوؤال الأحد ال�سحافين حول ما اإذا متت مناق�سة 
ثم  اجل��دي��د  املو�سم  نهاية  حتى  االأ���س��ط��وري  الفريق  جن��م  ب��ق��اء  اإمكانية 
املغادرة جمانا يف نهايته, وذلك يف مقطع فيديو �سجلته حمطة التلفزيون 

االإ�سبانية كواترو.

ومت ت�سوير اللقطة بينما كان خورخي متوجها اإىل مراآب لل�سيارات بعد 
اجتماع مع حمامي العائلة.

االأرب��ع��اء على منت  االأرجنتينية  روزاري���و  وال��د مي�سي من مدينة  وو�سل 
اأج��رة بعدما تفادى  اإل برات يف بر�سلونة وركب �سيارة  اإىل  طائرة خا�سة 

�سربا من الكامرات.
وكان مي�سي, اأف�سل العب يف العامل �ست مرات, فجر اال�سبوع املا�سي زلزاال 
يف عامل الكرة امل�ستديرة باإعالنه عن طريق حماميه عن رغبته يف ترك 

النادي الكاتالوين الذي ان�سم اىل �سفوفه عام 2000 عن 13 عاما.
ويطالب مي�سي بتفعيل بند ف�سخ العقد الرابط بينه وبن بر�سلونة حتى 

نهاية  بالرحيل جمانا مبجرد  له  ي�سمح  وال��ذي   ,2021 يونيو  حزيران 
املو�سم.

يف املقابل, اأكد بر�سلونة اأن هذا البند انتهى يف العا�سر من حزيران يونيو 
املفعول  �ساري  ي��زال  ال  اأن��ه  يعترب  االرجنتيني  "الربغوث"  لكن  املا�سي 
ب�سبب املو�سم اال�ستثنائي الذي توقف الكرث من ثالثة اأ�سهر بفعل تف�سي 
فرو�س كورونا امل�ستجد, ومل ينته �سوى يف اال�سبوع قبل االخر من �سهر 

اآب اأغ�سط�س املا�سي.
البند  دف��ع  مت  اإذا  اإال  يغادر  لن  قائده  اأن  على  الكاتالوين  الفريق  وي�سر 
اجلزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو )833 مليون دوالر(, وهو 

ما دعمته رابطة الدوري االإ�سباين, التي توؤكد بدورها البند اجلزائي ال 
يزال �ساريا.

تدريبية  ح�سة  اأول  االثنن  عاما   33 العمر  من  البالغ  املهاجم  وقاطع 
لرب�سلونة ا�ستعدادا النطالق املو�سم, كما اأنه تغييب عن الفح�س االإلزامي 

االأحد. مقررا  كان  للك�سف عن فرو�س "كوفيد19-" الذي 
وم�ست�ساريه  مي�سي  م��ع  الفريق  م���دراء  اجتمع  حملية,  لتقارير  ووف��ق��ا 
اأيا من الطرفن مل يكن على ا�ستعداد  الأكرث من �ساعتن االأربعاء, لكن 
لتغير موقفه. ومن املتوقع اأن جتري مفاو�سات اأخرى يف وقت الحق بن 

بر�سلونة وممثلي مي�سي ومن بينهم �سقيقه رودريغو.

والد مي�شي يلمح اإىل اإمكانية بقاء ابنه يف بر�شلونة 

ل�  ال�سابعة والفا�سلة من الدور االأول  املباراة  اإىل ح�سم  قاد جيم�س هاردن فريقه هيو�سنت روكت�س 
الغربية اأمام اأوكالهوما �سيتي ثاندر بفوز �سعب 104-102 بت�سديه لكرة  اوف" املنطقة  "بالي 
يف الثواين االأخرة, فيما تقدم ميامي هيت بنتيجة -2�سفر على ميلووكي باك�س يف �سل�سلة ن�سف 

نهائي ال�سرقية بفوزه 114-116.
ورغم اأن هاردن مل يكن يف اأف�سل حاالته التهديفية يف املباراة, اإال اأنه ت�سدى ملحاولة ثالثية من نا�سئ 

ثاندر الكندي لوغينتز دورت قبل 4,8 ثوان من نهاية اللقاء كانت لتمنح اوكالهوما الفوز.
ويف مباراة مثرة, تقدم هيو�سنت 103-102 بف�سل �سلة ل� "بي جاي تاكر" قبل 1:25 

اف�سل  دورت  اىل  ت�سل  اأن  قبل  الطرفن  بن  الكرة  بعدها  تنقّلت  النهاية.  دقيقة من 
م�سجل يف االم�سية بر�سيد 30 نقطة اال ان هاردن كان له يف املر�ساد.

�سجل روبرتو كوفينغتون رمية حرة من ا�سل حماولتن لروكت�س قبل 1,4 ثانية 
من �سافرة النهاية ليمنحه التقدم 102-104.

ارتكب بعدها هاردن خطاأ على االيطايل دانيلو غاليناري حن كان اوكالهوما 
ال��ك��رة م��ن رمية مت��ا���س, م��ا منح االي��ط��ايل رمية ح��رة وح��ي��دة وفريقه  يلعب 

اال�ستحواذ على الكرة.
اال ان غاليناري ا�ساع الرمية وا�ساع فريقه الكرة من بعدها 

ليخطف هيو�سنت فوزا �ساقا.
واكتفى هاردن هداف الدوري هذا املو�سم ب�17 نقطة يف 

اللقاء م�سجال خم�س حماوالت من ا�سل 14.
وقال بعد الفوز "مل اأقدر على ت�سجيل املحاوالت, 

وفقدت الكرة مرات عدة, ح�سل كل �سيء ما 
كان يجب ان يح�سل".

دفاعيا,  بقيت م�سرا.  "ولكنني  وتابع 
كان علّي اأن اأقوم مبحاولة".

وكوفينغتون  غ�����وردون  اي���ري���ك  وك����ان 
بر�سيد  روك��ت�����س  يف  م�سجلن  اأف�����س��ل 

 10 اىل  ا�سافة  منهما,  لكل  نقطة   21
 20 و�ستربوك  را�سل  �سجل  فيما  متابعات لالخر, 

نقطة �سد فريقه ال�سابق.
نقطة,   30 بر�سيد  االف�سل  دورت  ك��ان  ث��ان��در,  جانب  من 

ف��ي��م��ا ح��ق��ق ���س��ان��ع االل���ع���اب ك��ري�����س ب���ول ال����ذي ان��ت��ق��ل اىل 
اوكالهوما ب�سفقة تبادل مع و�ستربوك قبل انطالق املو�سم, 

متريرة   12 نقطة,   19 دوبل" مع  "تريبل  مزدوجة  ثالثية 
حا�سمة و11 متابعة.

النهائي مع  الدور ن�سف  املباراة االوىل من  ويلتقي روكت�س يف 

لو�س اجنلي�س ليكرز وجنمه ليربون جيم�س اليوم اجلمعة.
يف مبارة اأخرى يف االم�سية يف "فقاعة" اورالندو, وا�سل هيت الذي �سكل فوزه يف املباراة االوىل من 
تاألقه وتقدم عليه بنتيجة -2�سفر يف  ال��دوري مفاجاأة,  ن�سف نهائي ال�سرقية امام باك�س مت�سدر 

ال�سل�سلة بعد فوز �سعب بنتيجة 114-116.
وارتكب اليوناين ياني�س انتيتوكومبو اف�سل العب يف الدوري املو�سم املا�سي خطاأ على جيمي باتلر 
مع �سافرة النهاية حن كان ي�سدد نحو ال�سلة, لينجح يف ت�سجيل الرميتن احلرتن ويح�سم املواجهة 

ل�سالح هيت.
ك��ل ما  ه��ذا  ك��ان  اث��ن��ت��ن,  م��ن  رم��ي��ة  �ساأ�سجل  اأن��ن��ي  اأدرك  "كنت  ال��ف��وز  بعد  باتلر  ق��ال 

نحتاجه".
دراغيت�س  غ��وران  ال�سلوفيني  كان  نقاط  الع�سر  �سبعة العبن من هيت عتبة  وجت��اوز 

اأف�سلهم بر�سيد 23 نقطة.
اىل  لباك�س  الفارق  خاللها  قل�س  �سهلة  �سلة  لوبيز  ب��روك  ليمنح  الكرة  باتلر  وخ�سر 

النهاية. من  ثوان   8,5 قبل   113-111
�سجل بعدها باتلر رمية حرة من اثنتن ليمنح فريقه التقدم 114-111, اال ان 
كري�س ميدلتون عادل االرقام بثالث رميات حرة ناجحة بعد اأن ح�سل على 

خطاأ من دراغيت�س حن كان ي�سدد من خلف القو�س.
انتيكومبو  الكلمة االخ��رة كانت لباتلر بف�سل خطاأ من  ان  اال 
واملدرب  الالعبن  م��ن  اع��رتا���س��ا  الق��ى  النهاية  �سافرة  م��ع 

مايك بودنهولزر الذي اكد انه كان "خائبا" بهذا القرار.
"�سدد الكرة يف حن مل ينته الوقت الوقت ولكن  وق��ال 

اأعتقد اأن اخلطاأ ح�سل بعد اأن �سدد".
ال��ق��رار, ولكن علينا  ن��واف��ق على ه��ذا  "لن  وت��اب��ع 
ان نحّول انتباهنا اىل املباراة الثالثة ون�ستعد لها 

ونفهم ان ذلك هو اأهم �سيء االآن".
و�سجل انتيتوكومبو 29 نقطة يف املباراة مقابل 14 

متابعة فيما اأ�ساف ميدلتون 23 نقطة.
واأ�سبح هيت على بعد انت�سارين من بلوغ نهائي املنطقة 
ليربون  ك��ان  ح��ن   2014 ع��ام  منذ  االوىل  للمرة  ال�سرقية 

جيم�س ال يزال يف �سفوفه.
�سجل  اف�سل  و�ساحب  املنتظم  ال��دوري  مت�سدر  باك�س,  يجد  فيما 
اأن خ�سر نهائي  يف البطولة, نف�سه يف م��اأزق للعام الثاين تواليا بعد 
املنطقة ال�سرقية العام الفائت امام تورونتو رابتورز الذي م�سى قدما 
ال�سل�سلة  يف  مباراتن  ب��اأول  فاز  ميلووكي  ان  وللمفارقة  اللقب.  وحقق 

قبل ان يعّو�س رابتورز تاأخره.

اعترب النجم الكرواتي لوكا مودريت�س العب خط و�سط ريال مدريد اال�سباين اأن رحيل االرجنتيني ليونيل مي�سي عن 
النادي  �سفوف  عن  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  برحيل  اياه  م�سبها  بر�سلونة �سيكون "خ�سارة كبرة لهيبة" الليغا, 

امللكي منذ عامن, وذلك يف حديث ح�سري لوكالة فران�س بر�س.
تواجه مودريت�س مع مي�سي يف 21 منا�سبة وهو الالعب الوحيد منذ العام 2008 الذي جنح يف ك�سر احتكار رونالدو 

واالرجنتيني جلائزة الكرة الذهبية عندما توج بها عام 2018.
وقال الكراوتي عن اإمكانية رحيل مي�سي "اإذا ح�سل ذلك, �ستكون خ�سارة كبرة لهيبة الدوري. ولكن 

علينا ان من�سي قدما. العبون اآخرون �سي�سبحون جنوما".
"عندما غادر رونالدو, ح�سل االمر نف�سه, ا�ستمرت احلياة يف ريال مدريد من دونه, و�سيكون  وتابع 

االمر مماثال لرب�سلونة والليغا من دون مي�سي".
اأقال ريال مدريد مدرَبن واأعاد   ,2018 بعد رحيل رونالدو اىل يوفنتو�س االيطايل يف �سيف العام 
مدربه ال�سابق الفرن�سي زيد الدين زيدان اىل راأ�س اجلهاز الفني ال�ستعادة توازنه, الذي مل يكتمل بعد, 

اإثر خروج الفريق من الدور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا للمو�سم الثاين تواليا.
�سيمنح رحيل مي�سي فر�سة لريال مدريد لي�س فقط للفوز بلقب الدوري ولكن لتاأ�سي�س ملرحلة 

قد ت�سهد هيمنته على الكرة اال�سبانية. ويبداأ ذلك باالحتفاظ بلقب الليغا الذي حققه الفريق 
يف متوز/يوليو الفائت.

وقال الدويل الكراوتي "لي�س لدينا فريق يافع ولكن لدينا فريق ذو خربة. لدينا العبون 
اإذا كنا �سن�سرتي العبن ولكن حتى لو بقي الفريق على  يافعون �سيتطورون. ال اأعرف ما 

هذا النحو, لدينا جودة كافية".
املناف�سات,  اأن نكرر ذلك. بعد توقف  باإمكاننا  اأنه  الليغا وندرك  اأظهرنا ذلك يف  "لقد  وتابع 

عدنا متحفزين. لقد افتقدنا لكرة القدم والفوز باملباريات".
واأ�ساف الالعب الذي و�سل اىل "�سانتياغو برنابيو" عام 2012 من توتنهام االنكليزي "لقد 

عملنا جاهدا, اأعتقد اأنه على امل�ستوى البدين كنا اأف�سل فريق يف الدوري ولهذا ال�سبب فزنا. كان 
لقبي الثاين يف الليغا واأريد الفوز باملزيد".

كان مودريت�س )34 عاما( اأحد اأف�سل العبي "لو�س بالنكو�س" يف املباريات ال�11 يف الدوري بعد 
اال�ستئناف, اإذ ا�ستفاد على اأكمل وجه من توقف املناف�سات قرابة ثالثة ا�سهر ب�سبب تف�سي فرو�س 

كورونا امل�ستجد, بعد فرتة مل يكن فيها دائما يف الت�سكيلة اال�سا�سية.
وقال "عانيت من ا�سابتن اأعاقتاين قليال ومن ثم اأخذ العبون اآخرون فر�سهم. مل يكن االمر �سهال 

بالن�سبة يل, ولكن االآن زيزو يرى االمور بطريقة خمتلفة الأنني مل اأ�ست�سلم اأبدا ويف النهاية اأ�سبحت 
األعب جمددا. اأ�سعر بحال جيدة االآن, جاهز بدنيا ومتحفز".

يحتفل مودريت�س بعيده ال�35 اال�سبوع املقبل اال انه ال زال العبا حموريا يف ريال مدريد, حيث يخفي 
خلف هدوئه قوة �ساربة تنا�سب زيدان والفريق.

ليلعب  حثه  زي��دان  اأن  مودريت�س  ك�سف  الفائت,  ال�سهر  �سدرت  غامي" التي  "ماي  الذاتية  �سرته  يف 
اأكرث دور القائد واأظهر دعمه للبلجيكي ادين هازار الذي عانى من ا�سابات عدة منذ و�سوله من ت�سل�سي 

االنكليزي مطلع املو�سم الفائت ومل يظهر بامل�ستوى املطلوب.
وقال لوكا "ادين �ساب رائع والعب مميز. ولكنه كان يلعب يف واالأمل يراوده, وعندما تكون على ار�س امللعب, يتوقع النا�س 

دائما االف�سل منك. ال يكرتثون اذا كنت تعاين من بع�س امل�ساكل".
وتابع "حتدثت معه وقلت له "ادين رمبا لي�س عليك اأن تلعب االآن واأن تتعافى الأن املو�سم املقبل نريدك باأف�سل حاالتك. 
هذا مو�سم تتعرف خالله على كل �سيء ولكن املو�سم املقبل عليك ان تكون جاهزا بن�سبة 100 يف املئة, الأنه يف حال 

مل يح�سل ذلك, �سيكون االأمر �سعبا".
واأردرف الالعب الذي حل و�سيفا لكاأ�س العامل 2018 يف رو�سيا مع منتخب بالده امام فرن�سا واختر اف�سل 
ال��ذي دفع  اإمكاناته وال�سبب  اأن��ه �سيظهر  واأن��ا متاأكد  اية م�ساكل  اأن يعود من دون  "ناأمل  البطولة  العب يف 
النادي اىل �سرائه, الأنه �سيكون بحاجة اليه كثرا". ال زال هازار يحظى بدعم زيدان ولكن االمر ال ينطبق 
على الويلزي غاريث بايل, الذي ال تبدو حظوظه قائمة يف التواجد يف الت�سكيلة اال�سا�سية لزيدان حتى ولو 

بقي.
العا�سمة  ن��ادي  يف  وثمانية  توتنهام  يف  ارب��ع��ة  ب��اي��ل,  م��ع  مو�سما   12 مودريت�س  اأم�سى 

اال�سبانية, وهو اأحد اأقرب الالعبن اىل الويلزي يف غرفة تبديل املالب�س.
وقال مودريت�س "بايل العب رائع, رائع. ولكن هذا الو�سع لي�س �سهال. يحظى دائما 

بدعمي ولكن عليه اأن يقرر ما االأف�سل له وماذا يريد ان يفعل االآن يف م�سرته".
االآن عليه  احل��ال. رمبا  له ولكن هذه هي  بالن�سبة  �سهال  يكن مو�سما  "مل  وتابع 

العودة اىل اف�سل م�ستوياته, اأن يكافح اأو...�سرنى ما �سيح�سل".
راف�سا  احل��دود,  اق�سى  اىل  بزيدان  يثق  مودريت�س  ف��اإن  بايل,  عك�س  على 

االقاويل التي ت�سف الفرن�سي باأنه حمّفز يحالفه احلظ دائما.
و�سرح "يفهم الالعبن ب�سورة مثالية. اإنه حتما اأحد اأف�سل املدربن". 
اإنه  يقولون  النا�س  ي��زال  وال  ت�سوره  "ما حققناه ال ميكن  وتابع 
يعطونه  وال  ذاك,  اأو  ال�سبب  ه��ذا  اأو  احل��ظ  ب�سبب 
التقدير الذي ي�ستحقه - لكنه ال يحتاجه. نتائجه 

تتحدث عن نف�سها."
وا���س��ت��ذك��ر م��ودري��ت�����س اأح���د اج��ت��م��اع��ات��ه االوائ���ل 
2016 وال��ذي و�سفه بنقطة  مع زي��دان يف ع��ام 
"اأراك  "اأتذكره كلمة بكلمة. قال  حتّول يف م�سرته 
الذهبية" مل  ال��ك��رة  على حتقيق  م��ا  يوما  ق���ادرا  العبا 
اأفكر بالكرة الذهبية من قبل ولكن عندما يقول لك اأحد 
مثل زيزو هذا االمر, ت�سعر بثقة عالية". وتابع "لهذا ال�سبب 
عالقتنا كانت دائما جيدة واآمل اأن يبقى يف مدريد لوقت طويل, 
طويل جدا". �سدرت ال�سرة الذاتية ملودريت�س "ماي غامي" يف 20 

اآب/اأغ�سط�س يف بريطانيا وفرن�سا واإ�سبانيا.

مودريت�س: رحيل مي�شي خ�شارة
 لهيبة الدوري الإ�شباين 

هيت ي�صقط باك�ش جمدد�  

هاردن يقود روكت�س حل�شم ال�شل�شة اأمام ثاندر 

يتمنى  اأن��ه  رامو�س,  �سرجيو  االإ�سباين,  ري��ال مدريد  اأك��د قائد ومدافع 
اأن  اأكد  ا�ستمرار النجم االأرجنتيني ليونيل مي�سي مع بر�سلونة, ولكنه 

الالعب ك�سب احرتام اجلميع بعد اتخاذ قرار بخ�سو�س م�ستقبله.
وجود  يف  الرب�سا  اأم��ام  الكال�سيكو  خو�س  امللكي  الفريق  قائد  ويف�سل 

مي�سي.
اأثناء  ُب��ع��د  ع��ن  م��وؤمت��ر �سحايف  رام��و���س يف ت�سريحات خ��الل  واأو���س��ح 
بطولة  واأوكرانيا يف  اأملانيا  ملواجهتي  ا�ستعداداً  اإ�سبانيا  مع�سكر منتخب 
اكت�سب االح��رتام بتحديد م�ستقبله, ال  االأوروبية: مي�سي  االأمم  دوري 
ولكن  ولرب�سلونة,  االإ�سبانية,  للكرة  االأف�سل  القرار  هو  ه��ذا  اإن  اأعلم 
ا�ستمراره  نتمنى  دائ��م��اً,  االأف�سل  على  الفوز  ن��ود  بالطبع  لنا  بالن�سبة 
�سيمثل   10 رقم  القمي�س  اأن رحيل �ساحب  املاتادور  قائد  ويرى  هنا. 
�سربة قوية للدوري االإ�سباين, و�سيوؤدي لرتاجع ن�سبة متابعيه. وقال 
يف هذا ال�سدد: ليو يجعل الليغا اأف�سل, وباملثل لفريقه, كما اأنه يجعل 
اأف�سل  مب�ساركة  الفوز  يف  ترغب  بالطبع  اأجمل,  الكال�سيكو  مواجهات 
العامل, على اجلميع احرتام قراره,  اأف�سل العبي  اأحد  الالعبن, وهو 
خرب  ه��و  لنا  بالن�سبة  ول��ك��ن  �سيحدث,  م���اذا  و���س��رنى  تكهنات  اأي  دون 

مقلق.

رامو�س: اأمتنى ا�شتمرار 
مي�شي مع بر�شلونة



 
ت�شنع �شابونًا من حليب احلمري 

تفيد بع�س االأ�ساطر باأن كليوباترا, اإحدى ملكات م�سر القدمية, 
و�سهدت  �سبابها.  على  لتحافظ  احل��م��ر  بحليب  ت�ستحم  ك��ان��ت 
�سناعة  يف  احلمر  حليب  ا�ستخدام  يف  انتعا�ساً  االأخ���رة  االآون���ة 
عن  امل�ستهلكن  م��ن  مزيد  يبحث  حيث  التجميل  م�ستح�سرات 

مكونات ع�سوية وطبيعية فيما ي�سرتون من منتجات.
الطازج الأنثى احلمار )االأتان(,  با�ستخدام احلليب  اأردنية  وبداأت 
مزاياه  ع��ن  ق���راأت  اأن  بعد  �سابونتها,  �سناعة  يف  رئي�سي  كمكون 
بالكثر من  وي��زخ��ر  ال��ب�����س��رة,  ي��غ��ذي  ف��ه��و  واجل��م��ال��ي��ة  ال�سحية 

الفيتامينات.
وك��ت��ج��رب��ة, وزع����ت ���س��ل��م��ى ال��زع��ب��ي م��وؤ���س�����س��ة م�����س��روع "�سابون 
االأتان"  160 قطعة من هذه ال�سابونة على جمموعة م�ستهلكن 
وح�سدت  بب�سرتهم,  للعناية  الطبيعية  املنتجات  ي�ستخدمون 
اأنها تخلط حليب  توؤكد  ا�ستخدامها  كبراً. وعن خطورة  جتاوياً 
احلمر مع منتجات ع�سوية فقط مثل زيت الزيتون وزيت جوز 

الهند وزبدة ال�سيا, بعيداً عن ا�ستخدام املواد احلافظة.
وعن رائحة ذلك النوع من ال�سابون االأردين, فهي كرائحة ال�سابون 
العادي, كذلك مظهره والرغوة التي تنجم عن ا�ستخدامه متاثل 

رغوة اأنواع ال�سابون االأخرى لكن مكونه خمتلف قلياًل.
الب�سرة  ترطيب  على  االأت���ان  �سابون  ي�ساعد  ال��زع��ب��ي,  وبح�سب 
ال�سفاء  ي�ساعد على  الوجه, كذلك  التجاعيد على  وتاأخر ظهور 
من بع�س االأمرا�س اجللدية مثل االأكزميا على حد تعبرها يف 

مقابلة معها.

حب�شا اأطفالهما ب�شبب كورونا.. 
واملحكمة تتدخل

يف قرار هو االأول من نوعه منذ بدء اأزمة كورونا, اأمرت حمكمة 
بانتزاع 3 اأطفال من ح�سانة والديهم, بعد اأن قاما بحب�سهم داخل 
منزلهم يف ال�سويد لنحو 4 اأ�سهر خوفا من تعري�سهم للفرو�س.

اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  االأطفال  قال حمامي  املحاكمة,  وخ��الل 
بن 10 و17 عاما, اإنه مت حب�سهم داخل املنزل بن �سهري مار�س 

ويوليو, ومنعهم من اخلروج من املنزل متاما.
واأ�ساف اأن والدي االأطفال اأغلقا باب املنزل بامل�سامر ملنعهم من 
اخلروج, كما حب�سا كل واحد منهم على حدة يف غرفته ملنعهم من 

االختالط حتى ببع�سهم البع�س.
يتقنان  الوالدين ال  اأن  "غارديان" الربيطانية,  وذك��رت �سحيفة 
بفرو�س  املتعلقة  املعلومات  ي�ستمدان  وك��ان��ا  ال�سويدية,  اللغة 
يتم  حيث  االأم,  بلدهما  يف  االإع���الم  و�سائل  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا 

فر�س اإجراءات اأكرث �سرامة ب�ساأن الوباء.
واأنكر االأبوان اأنهما حب�سا االأطفال رغما عن اإرادتهم, قائلن اإنه 
اأنهما  واأكدا  كان من امل�سموح لهم اخلروج "يف اأحال اأرادوا ذلك", 

�سي�ستاأنفان احلكم.
اإغ��الق �سارمة  اأوام��ر  وكانت ال�سويد من ال��دول التي مل تفر�س 
واحلانات  املطاعم  بقيت  اإذ   ,"19 "كوفيد  وب��اء  تف�سي  ذروة  يف 
والنوادي الريا�سية مفتوحة, كما اأن التالميذ حتت �سن 16 عاما 

كانوا ملزمن بالذهاب اإىل املدار�س.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طائرتان تبلغان عن رجل طائر
بداأ مكتب التحقيقات الفدرايل االأمركي بالتحقيق يف واقعة غريبة من نوعها, بعد اإبالغ طيارين يف رحلتن 

منف�سلتن, عن روؤيتهما لرجل "يطر" قرب مطار لو�س اأجنلو�س الدويل.
وح�سلت عدة من�سات اإعالمية اأمركية على ت�سجيل ملحادثات دارت بن طيارين اثنن, ومركز املراقبة اجلوية, 

ك�سفت تفا�سيل ما حدث.
ويقول اأحد الطياَرين يف الت�سجيل: "اإىل برج املراقبة, لقد مررنا برجل يرتدي بزة مزودة مبحرك دفع نفاث", 

لرد ال�سابط باال�ستف�سار عما اإذا كان على "مين اأو ي�سار الطائرة".
وحدد الطيار موقع "الرجل الطائر" بالقول: "اإىل اليمن.. رمبا على بعد 300 ياردة اأو نحو ذلك, على ارتفاع 

يوازي ارتفاعنا تقريبا".
وبعدها بثوان بلغ طيار اآخر برج املراقبة بوجود رجل طائر فعال, قائال: " لقد �ساهدنا للتو رجال مير بجوارنا 

ببزة مزودة مبحرك دفع نفاث".
اأن يلخ�س ما حدث بالقول:  "جيتبلو" على اتخاذ احليطة, قبل  وبعدها حث �سابط برج املراقبة ربان طائرة 
"�سخ�س ببزة مزودة مبحرك دفع نفاث �سوهد على م�سافة 300 ياردة جنوبي لو�س اأجنلو�س على ارتفاع 3000 

قدم تقريبا".
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طفرة نادرة يف مواليد الغوريال 
قالت اأوغندا اإنها �سجلت طفرة يف املواليد بن حيوانات الغوريال يف متنزه 
وطني مدرج �سمن مواقع الرتاث العاملي ملنظمة الرتبية والعلم والثقافة 
)يون�سكو( وواحد من اأكرث مناطق اجلذب ال�سياحي يف الدولة الواقعة يف 
اأ�سابيع فقط يف  �ستة  الغوريال يف  �سغار  وُول��د خم�سة من  اإفريقيا.  �سرق 
متنزه بويندي الوطني, وفقا ملا اأعلنته هيئة احلياة الربية االأوغندية التي 
مع  الأوغندا  الغربية  اجلنوبية  احل��دود  قرب  املتنزه  يقع  الدولة.  تديرها 

جمهورية الكوجنو الدميقراطية.
هذا  مواليد  اإجمايل  يرفع  املا�سي, مما  االأ�سبوع  نهاية  اآخ��ر �سغر  وول��د 

العام اإىل �سبعة مقارنة مع ثالثة فقط العام املا�سي.
وقال ب�سر هاجني املتحدث با�سم هيئة احلياة الربية االأوغندية "هذا اأمر 

غر معتاد متاما, اإنها نعمة ال ت�سدق".
واأ�ساف "ب�سفتنا من دعاة حماية البيئة, فنحن متحم�سون للغاية".

واأ�سار اإىل اأن الطفرة يف عدد املواليد متثل �سهادة على جناح جهود احلفاظ 
على البيئة يف البالد اإىل حد ما على الرغم من تكرار حاالت ال�سيد اجلائر 

والتهديدات االأخرى للحياة الربية.
الزوار  يتدفق  حيث  اأوغ��ن��دا,  يف  الرئي�سية  الدخل  م�سادر  اأح��د  وال�سياحة 
اإىل حدائقها عرب م�ساحات �سا�سعة من ال�سافانا مل�ساهدة االأفيال واالأ�سود 

والزراف ووحيد القرن وغرها من احليوانات ال�سخمة.

اجلليد يف بحر برينغ بحده الأدنى يف 5500 �شنة 
اأظهرت درا�سة اأن اجلليد ال�ستوي يف بحر برنغ يف �سمال املحيط الهادئ 

بن اأال�سكا ورو�سيا تراجع اإىل حده االأدنى يف 5500 �سنة.
وحلل الباحثون الذين اأجروا الدرا�سة الغطاء النباتي املرتاكم منذ 5500 
التي  ال��ت��ب��دالت  �سيما  وال  امل��اأه��ول��ة,  غ��ر  ماثيو  �سينت  ج��زي��رة  على  �سنة 
ح�سلت على مّر الزمن )وطبقات اخلّث( يف نوعن من االأوك�سيجن, هما 
املناخية والبحرية  اللذان ترتبط ن�سبتهما بالتغّرات  16 و18  النظران 

وبالرت�سبات.
ومتّثل عّينة اخلّث امل�ستخرجة العام 2012 من عمق ي�سل اإىل 1,45 مرت 

فرتة 5500 �سنة من الرتاكم.
ومكتب  اأال�سكا  جامعة  حل�ساب  الدرا�سة  تراأ�ست  التي  الباحثة  واأو�سحت 
البحوث اجليولوجية االأمركي مريام جونز اأن "هذه اجلزيرة ال�سغرة 
الواقعة يف و�سط بحر برنغ �سّجلت بحكم الواقع كل ما ح�سل يف املحيط 

ويف اجلو املحيط بها".
ويذوب اجلليد يف املحيط املتجمد ال�سمايل ويف بحر برنغ �سيفاً ويتكون 
���س��وى اإىل  ت��ع��ود  ب��االأق��م��ار اال�سطناعية ال  امل��راق��ب��ة  ل��ك��ّن  ���س��ت��اٍء,  جم����دداً 
جملة  ن�سرتها  التي  اجلديدة  الدرا�سة  ه��ذه  اأهمية  وتكمن   .1979 العام 

"اأدفان�سز" اأنها حتلل لفرتة اأبعد من ذلك بكثر.

جورج كلوين يزعج 
جريانه بـ»ور�شة الق�شر«

ج�����وار جنم  اإىل  ال�����س��ك��ن  ي��ع��د  مل 
كلوين  ج��ورج  االأمركية  ال�سينما 
يف م��دي��ن��ة ل��و���س اأجن��ل��و���س, اأم���را 
مفرحا بالن�سبة جلرانه, اإذ اأ�سبح 

مزعجا للغاية.
"�سن"  �����س����ح����ي����ف����ة  وذك����������������رت 
الربيطانية اأن جران كلوين )59 
عاما( م�ستاوؤون من اأعمال جتديد 
عام,  قبل نحو  ب��داأت  التي  ق�سره, 
ال�سخمة  ال�سو�ساء  من  وا�ستكوا 

التي حتدثها عمليات االإ�سالح.
ونقلت ال�سحيفة عن اأحد العمال 
يف الق�سر, قوله اإنه من املتوقع اأن 
ي�ستمر العمل ملدة 6 اأ�سهر اأخرى, 
مما ميثل خربا �سيئا بالن�سبة اإىل 
اجلران, اإذ اإن ال�سو�ساء �ست�ستمر 

لفرتة اإ�سافية.
ويت�سمن التجديد اإ�سافة 3 مبان 
ك��وخ خم�س�س  بينها  ج��دي��دة, من 
تواأمه  اأج��ل  م��ن  اأن��ه  يعتقد  للعب 
اإيال واألك�سندر البالغن من العمر 
3 �سنوات, وزوجته لبنانية االأ�سل 

املحامية اأمل علم الدين.
عليها  ح�����س��ل��ت  ����س���ور  واأظ����ه����رت 
قدم  على  ي�سر  العمل  "�سن" اأن 
ينتظر  الكثر  ه��ن��اك  لكن  و���س��اق, 

االإجناز.
وقال اأحد ال�سكان: "هناك الكثر 
ال�سباح  ت��اأت��ي يف  ال�����س��اح��ن��ات  م��ن 
وال�ساحنات  العمال  يقف  الباكر. 
يف ال�سارع �سعودا ونزوال وي�سغلون 
منازل  اأم�������ام  امل�������س���اح���ات  ج��م��ي��ع 
االآخرين, وهذا اأمر مزعج اأي�سا".
واأ���س��اف اأن ال��و���س��ع ك��ان اأ���س��واأ يف 
ال�����س��اب��ق, ع��ن��دم��ا ك��ان��ت ت��اأت��ي اإىل 
االإ�سمنت  خلط  �ساحنات  الق�سر 

التي ت�سدر �سجيجا عاليا.

ترامب ينتقد بيلو�شي لأنها دون كمامة 
رئي�سة  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��رك��ي  الرئي�س  انتقد 
بيلو�سي  نان�سي  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ال��ن��واب  جمل�س 
ب�سبب ذهابها اإىل اأحد �سالونات ت�سفيف ال�سعر يف 
�سان فران�سي�سكو حيث حتظر مثل هذه الن�ساطات 
دون  كوفيد19-,  وب���اء  ب�سبب  املغلقة  االأم��اك��ن  يف 
كمامة. واأكدت بيلو�سي اأنها اتبعت اإر�سادات م�سفف 
ال�سعر االأمر وراأت اأنها تعر�ست ل�"مكيدة". نان�سي 
بيلو�سي هي واحدة من اأكرث االأ�سخا�س املكروهن 
م��ن ال��رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري واأن�������س���اره. ف��ه��ي تنتقد 
الوباء  اأزم���ة  م��ع  تعامله  ب�سبب  امللياردير  بانتظام 
الواليات  األفا يف   185 اأكرث من  اأودى بحياة  الذي 
العلماء  اإىل  اال���س��ت��م��اع  ع��ل��ى  وحت�����س��ه  امل���ت���ح���دة, 
دونالد  على  ردا  وقالت  الكمامات.  و�سع  وت�سجيع 
ت��رام��ب ال����ذي مل ي��ظ��ه��ر ع��ل��ن��ا وا���س��ع��ا ك��م��ام��ة اإال 
احلقيقيون  "الرجال  متوز/يوليو,  يف  واح��دة  مرة 
املراقبة  كامرات  لقطات  لكن  الكمامة".  ي�سعون 
اإىل  غرفة  من  تنتقل  وه��ي  بيلو�سي  نان�سي  تظهر 
دون  االث��ن��ن  ال�����س��ع��ر  ت�سفيف  ���س��ال��ون  اأخ����رى يف 
زالت ممنوعة يف  االأعمال ما  اأن هذه  كمامة, علما 

االأماكن املغلقة �سان فران�سي�سكو.

تكت�شف خيانة زوجها من ال�شحيفة 
ال�سعيد  نهاية زواجها  �سبب  اأخراً  اأمريكية  �سيدة  اكت�سفت 
ب�سكل مفاجئ, وذلك بعد اأن قراأت ق�سة زواج زوجها ال�سابق 
من ام��راأة اأخ��رى يف �سحيفة �سهرة, فقد كان على عالقة 

بزوجته اجلديدة حتى اأثناء زواجه االأول.
باملر  اإعالن زفاف روبرت  تاميز  نيويورك  ون�سرت �سحيفة 
)30 عاماً( ولورين ميليان )35 عاماً( يف 9 اأغ�سط�س )اآب( 
نيويورك  نادي  التقيا يف  بالتف�سيل كيف  املا�سي, مو�سحة 
لكن   .2017 الثاين(  )كانون  يناير  يف  ه��ارمل  يف  الريا�سي 
نيكيتا مورينو كانت ال تزال متزوجة من باملر يف ذلك الوقت, 
و�سدمت ب�سدة عندما اأخربها برغبته يف الطالق يف مار�س 
نيويورك  اإىل �سحيفة  العام. ويف حديثها  نف�س  )اآذار( من 
اأنها مل تعلم ال�سبب الذي اأدى اإىل  بو�ست, اأو�سحت نيكيتا 
زواج��ه قبل  ن�سر ق�سة  ال�سابق للطالق, حتى  طلب زوجها 
عدة اأ�سابيع, وذهلت الأن باملر كان يتظاهر باأنه مل يتزوج من 
قبل. ويف ق�سة الزواج التي ن�سرتها نيويورك تاميز, يتحدث 
حيث  بلورين,  جمعته  التي  الرومان�سية  الق�سة  عن  باملر 
�سنوات,   3 نحو  قبل  الريا�سية  ال�ساالت  اإح��دى  يف  التقيا 
اأي   2018 ع��ام  من  االأول(  )كانون  دي�سمرب  �سهر  وبحلول 
بعد ما يقرب من عامن على لقائهما للمرة االأوىل, طلب 
باملر من لورين الزواج, ويف 2 اأغ�سط�س )اآب( تزوجا يف حفل 

�سغر ح�سره 25 �سخ�ساً من االأ�سدقاء واالأقارب.

تكبد غرامة حليازته رمل ال�شاطىء
ُفر�ست غرامة قدرها األف يورو على فرن�سي يف �سردينيا 
بطت يف حقائبه كمية من الرمل كان قد �سحبها  بعدما �سُ
من البحر خالل زيارته اجلزيرة االإيطالية, على ما اأعلنت 
ال�سلطات املحلية اأم�س اخلمي�س. وقد �سبط عنا�سر من 
ال�سواحل,  حماية  مكلفون  اإملا�س  مطار  يف  الغابات  حر�س 
يف  بال�ستيك  عبوة  داخ��ل  ال�ساطئ  رمل  من  كيلوغرامن 
ُتك�سف هويته, بح�سب  الذي مل  الفرن�سي  ال�سائح  حقيبة 
ال�سلوكيات ال  "هذه  اأن  اإىل  البيان  واأ�سار  ال�سلطات.  بيان 
تلحق �سررا بيئيا فح�سب بل تقو�س جهود �سيانة ال�ساحل 
�سردينيا",  يف  امل�����س��ت��دام��ة  ال�سياحية  التنمية  اأج���ل  م��ن 
اآب/اأغ�سط�س  ويف  حملية.  اإع��الم  و�سائل  اأوردت  ما  وف��ق 
وبحوزتهما  �سردينيا  يف  فرن�سيان  زوج��ان  اأوق��ف   ,2019
يهّمان  كانا  �سيارتهما حن  الرمل يف  كيلوغراما من   40
بركوب �سفينة متجهة اإىل مدينة تولون ال�ساحلية جنوب 
�سحب  ال�سياح  �سنوات على  �سردينيا منذ  فرن�سا. وحتظر 
الرمل من ال�سواطئ التي غالبا ما تكون على �سكل حبات 

اأرز, وتفر�س غرامات مالية قا�سية على املخالفن.

اليابان تبحث عن �شفينة حتمل 5800 بقرة
ذكرت هيئة االإذاعة والتلفزيون اليابانية اأن خفر ال�سواحل 
ال��ي��اب��اين ي��ب��ح��ث ع��ن �سفينة ���س��ح��ن حت��م��ل ع�����س��رات من 
اأر�سلت  بعدما  فقدها  بعد  وذل��ك  وما�سية,  الطاقم,  اأف��راد 
اأن  الهيئة  ا�ستغاثة ب�سبب االإع�سار ماي�ساك. وذكرت  نداء 
من  ا�ستغاثة  ن��داء  اأ�سلت   "1 اليف�ستوك  "غلف  ال�سفينة 
اأمامي  ال��غ��رب م��ن ج��زي��رة  ال�����س��رق��ي, اإىل  ال�����س��ن  ب��ح��ر 
ما  بح�سب  املعتقد,  ومن  اليابان.  اأو�سيما, يف جنوب غرب 
بقرة,   5800 حتمل  كانت  ال�سفينة  اأن  "رويرتز",  نقلت 
واثنان من  الفلبن  39 من  ف��ردا, منهم   43 وطاقما من 

نيوزيلندا, وواحد على االأقل من اأ�سرتاليا.

ذي روك وعائلته 
م�شابون بفريو�س كورونا 
دواين  ال��ه��ول��ي��وودي  املمثل  اأع��ل��ن 
وعائلته  اأنه  روك" جون�سون  "ذي 
م�سابون بفرو�س كورونا امل�ستجد 
بح�سب ما اأظهرت الفحو�س التي 
اأج����ري����ت ل���ه���م, ل��ك��ن��ه ط���م���اأن اإىل 
و�سعهم ال�سحي ودعا جمهوره اإىل 

و�سع كمامات حلماية اأنف�سهم.
ت�سجيل  يف  روك"  "ذي  وق�������ال 
"اإن�ستغرام",  ع��رب  ن�����س��ره  م�����س��ّور 
"زوجتي لورن وكذلك ابنتاي واأنا, 
اأجريت لنا فحو�س جاءت نتيجتها 

اإيجابية".
48 عاما  ال��ب��ال��غ  امل��م��ث��ل  واأ����س���اف 
احلركة  اأف������الم  يف  وامل��ت��خ�����س�����س 
"كان ذلك من اأ�سعب االأمور التي 
كان علينا كعائلة اأن نواجهها )...( 
اإننا  لكم  اأق���ول  ب���اأن  �سعيد  لكنني 
م��رح��ل��ة نقل  ن��ع��د يف  ب��خ��ر, ومل 
ال����ع����دوى, ون��ح��ن واحل���م���د هلل يف 

�سحة جيدة".
حل  ال�����ذي  روك"  "ذي  واأو�����س����ح 
املرتبة  يف  ت��وال��ي��اً  ال��ث��ان��ي��ة  لل�سنة 
املمثلن  ت��رت��ي��ب  ���س��م��ن  االأوىل 
اأن  اأج�������راً يف ه���ول���ي���وود,  االأع����ل����ى 
من  عائلته  اإىل  انتقلت  ال��ع��دوى 

اأ�سدقاء مقربن جداً.
حمّبيه  ح�����ّس  املنطلق,  ه��ذا  وم��ن 
اإياهم  نا�سحاً  احل��ذر,  التزام  على 
بعدم ا�ستقبال اأّي كان اإال اإذا كانت 
ال��ف��ح��و���س اأظ��ه��رت اأن���ه ال يحمل 

فرو�س كورونا.
الكمامات" و"عززوا  "�سعوا  وقال 
بالفيتامينات  امل��ن��اع��ي  ج��ه��ازك��م 

وم�سادات االأك�سدة".

الرجال ذوي اخل�شر الكبري اأكرث عر�شة ل�شرطان الربو�شتاتا
ق���ال���ت درا�����س����ة اأج����ري����ت ع��ل��ى اأك�����رث م���ن 200 
ذوي  ال��رج��ال  اإن  املتحدة,  اململكة  رج��ل يف  األ��ف 
اخل�سر االأكرب هم اأكرث عر�سة للوفاة ب�سرطان 

الربو�ستاتا.
قام باحثون من وحدة علم االأوبئة ال�سرطانية, 
اأك�سفورد,  ال�سكان بجامعة  ق�سم نوفيلد ل�سحة 
بدرا�سة 218,225 رجاًل غر م�ساب بال�سرطان 
وراقبوا  ع��ام��اً,   69 و   40 بن  اأعمارهم  ت��رتاوح 

�سحتهم ملدة 10 �سنوات يف املتو�سط.
ال��ت��ي تغطي موؤ�سر  ال��ب��ي��ان��ات  ال��ب��اح��ث��ون  در����س 
الكلية يف اجل�سم,  كتلة اجل�سم, ون�سبة الدهون 
الورك.  اإىل  اخل�سر  ون�سبة  اخل�سر,  وحميط 
خالل هذه الفرتة, تويف 571 من هوؤالء الرجال 
الباحثون  واكت�سف  الربو�ستاتا,  �سرطان  ب�سبب 
اأكرب  خ�سر  حميط  لديهم  ال��رج��ال  ه���وؤالء  اأن 
تراكم  نتيجة  ب��االآخ��ري��ن  مقارنة   25% بن�سبة 

الدهون.
التي   , ك��ورن��اج  ب��ري��ز  اأورورا  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
ك��ب��ًرا بن  ارت��ب��اًط��ا  "وجدنا  ال��درا���س��ة:  ق���ادت 

ت��رك��ي��ز ده����ون اجل�����س��م ح���ول ال��ب��ط��ن واخل�سر 
ال  ول��ك��ن  الربو�ستاتا,  ب�سرطان  ال��وف��اة  وخ��ط��ر 
ي��وج��د ارت��ب��اط وا���س��ح ب��ن ال��ده��ون الكلية يف 
الربو�ستاتا.  ب�سرطان  االإ�سابة  وخطر  اجل�سم 
وم����ع ذل����ك, ه��ن��اك ح��اج��ة اإىل ع����دد اأك����رب من 
احل����االت يف ه���ذه ال��درا���س��ة اإىل ج��ان��ب اإج����راء 
لتاأكيد  اأخ��رى  �سكانية  جمموعات  على  درا�سات 

هذه النتائج.”
ووف���ق���اً ل��ل��ب��اح��ث��ن, ي��زي��د م��وؤ���س��ر ك��ت��ل��ة اجل�سم 
املرتفع من خطر االإ�سابة باأمرا�س اأخرى, مبا 
يف ذلك اأنواع اأخرى من ال�سرطان, لذلك يجب 
على النا�س النظر يف االآث��ار املرتتبة على زيادة 

الدهون اأينما وجدت يف اجل�سم."
امتالء  اأن  ب��ري��ز-ك��ورن��اغ��و  ال��دك��ت��ور  واأو����س���ح 
حم��ي��ط اخل�����س��ر ب��ال��ده��ون مي��ث��ل خ��ط��ورة على 
التمثيل  ب�سعف  وي��رت��ب��ط  احل��ي��وي��ة,  االأع�����س��اء 
ال��غ��ذائ��ي وال��ه��رم��وين, وه���ذا ق��د يلعب دوراً يف 
���س��رط��ان ال��ربو���س��ت��ات��ا بح�سب م��ا ورد يف  ت��ط��ور 

�سحيفة “تاميز اأوف اإنديا اأونالين”

هل مرمي اأوزريل حامل 
ب�شهرها ال�شاد�س؟

تداول  بعد  وذل��ك  االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب  اأث���رت  كبرة  �سجة 
الثانية, وحتديداً  بطفلتها  اأوزريل   الرتكية  مرمي  النجمة  خرب عن حمل 
لي�ست  االأم��ر من قبل, وهي  اأنها مل تعلن عن  ال�ساد�س, خا�سًة  يف �سهرها 

متزوجة.
وبح�سب ادعاء اإحدى �سفحات جملة "زامازينغو", فاإن اأوزريل التي تعي�س 

يف برلن مع �سديقها االأمريكي منذ فرتة, حامل يف �سهرها ال�ساد�س.
اإىل  �سافرت  ثم  اأم��رك��ا  يف  تقريباً  �سنة  قبل  للعي�س  انتقلت  كانت  اأوزريل 
من  ابنة  لديها  وه��ي  اخلا�س,  مطعمها  وافتتحت  فيها  لال�ستقرار  اأملانيا 
زواجها االأول وتدعى الرا وترددت معلومات كثرة يف الفرتة االأخرة حول 

ارتباطها بعدد من النجوم االأتراك والعرب لكنها التزمت ال�سمت.

�ملمثلة �لفرن�صية فريجيني �إيفري� يف جل�صة ت�صوير لفيلم �ل�صرطة خالل �لدورة �لثالثة ع�صرة ملهرجان 
�لفرنكوفوين لل�صينما يف �أنغوليم, غرب فرن�صا.    � ف ب


