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 10 اآالف �سخ�ص ا�ستفادوا من م�ساعدات 
الهالل االأحمر االإماراتي يف ك�سال ب�سرق ال�سودان

 •• اأبوظبي-وام:
�آثار  للتخفيف من  �لإمار�تي، جهودها  �لأحمر  �لهالل  و��صلت هيئة 
من  �مل��زي��د  تقدمي  ع��ر  �ل�����ص��ود�ن،  يف  �لأخ���رة  و�لفي�صانات  �ل�صيول 

�مل�صاعد�ت �لإن�صانية للمتاأثرين يف عدد من �لوليات.
و�صرت �لهيئة موؤخر� قافلة م�صاعد�ت من 11 �صاحنة لولية ك�صال 
و�لإيو�ئية  �لغذ�ئية  �مل��و�د  من  طنا   150 متنها  على  �لبالد،  ب�صرق 
منها  ��صتفاد  �لبيئة،  و�إ���ص��ح��اح  �لأوب��ئ��ة  مكافحة  وو���ص��ائ��ل  و�مل��ب��ي��د�ت 

حو�يل 10 �آلف �صخ�ص، يف عدد من �لوليات.
�لهالل  لهيئة  �ل��ع��ام  �لأم���ن  �ل��ف��الح��ي  �ل��دك��ت��ور حممد عتيق  و�أك���د 
تاأتي  �ل�صود�نية  �ل�صاحة  على  �لهيئة  �أن حتركات  �لإم��ار�ت��ي،  �لأحمر 
نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو  بتوجيهات من �صاحب 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة. )�لتفا�صيل �ص4(

 عيادة الهالل املتنقلة توا�سل 
خدماتها املجانية يف ح�سرموت

 •• ح�رض موت-وام: 
بدعم من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، تو��صل �لعيادة �لطبية �ملتنقلة 
�لتابعة لهيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي، تقدمي �لرعاية �لطبية ل�صكان 
نهاية  حتى  �لأ�صبوع  م��د�ر  على  ح�صرموت  مناطق حمافظة  خمتلف 
�لعام �حلايل. ونفذ �لفريق �لطبي عدد� من �لنزولت �مليد�نية مبناطق 
نائية ل تتوفر فيها �مل�صت�صفيات �أو �ملر�كز �لطبية، حيث �صهدت �لعيادة 
�إقبال كبر�  بروم ميفع،  �لبيه�ص مبديرية  مبنطقتي ظلومة وغيظة 
من �أهايل �ملنطقة لال�صتفادة من �خلدمات �ملقدمة.)�لتفا�صيل �ص2(

 وزير �لدفاع �لقرب�سي يدعو �أوروبا �إىل موقف حا�سم من تركيا

اأثينا ترد على اأردوغان: ال تفاو�ص قبل الرتاجع 

ت��ق��اري��ر: ���س��واري��خ 
معطوبة �سمن �سفقة اإ�ص 
400 الرو�سية اإىل تركيا

 •• عوا�صم-وكاالت
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  مع  بعد �صر�ع 
�إ�ص400-  م���ن���ظ���وم���ة  ب���������ص����اأن 
تركيا  �أ�صرت  �لتي  �ل�صاروخية، 
على �صر�ئها من رو�صيا، مما �أدى 
�إف- ط��ائ��ر�ت  م��ن  حرمانها  �إىل 
تقارير  ذك���رت  �لأم��رك��ي��ة،   35
تلقتها  �لتي  �لدفعة  �أن  �صحفية 
�أنقرة من مو�صكو، ت�صم �صو�ريخ 

معيبة.
�لأوىل  �ل��دف��ع��ة  ت��رك��ي��ا  وت�صلمت 
يف  �ملتطورة  �لدفاع  �صو�ريخ  من 
يوليو، بعد �صر�ئها �لعام �ملا�صي، 
�لتحذير�ت  م����ن  �ل����رغ����م  ع���ل���ى 
�لتي  �لأم���رك���ي���ة،  و�ل��ت��ه��دي��د�ت 
�إىل  �لنهاية  يف  و��صنطن  دف��ع��ت 
برنامج طائر�ت  �أنقرة من  �إز�ل��ة 

�إف35-.
�لتقارير  م���ن  �ل���ع���دي���د  وذك������رت 
�لرتكي  �جلي�ص  �أن  �لإع��الم��ي��ة، 
�إ���ص- ح��دد م�صكالت يف �صو�ريخ 
ما  ح�صب  ت��ل��ق��اه��ا،  �ل��ت��ي   400

�أو�صح موقع �أور��صيا تاميز.
�أكد  �إعالمية، فقد  ووفقا مل�صادر 
�ل��رتك��ي خلو�صي  �ل���دف���اع  وزي����ر 
تلك  �إىل  ت���ط���رق���ه  ل�����دى  �أك��������ار، 
�ل��ت��ق��اري��ر �أم������ام ���ص��ح��ف��ي��ن، �أن 
مت  �ل���ت���ي  �إ�ص400-  ����ص���و�ري���خ 
م��و���ص��ك��و مل يتم  م���ن  ����ص���ر�وؤه���ا 

ت�صغيلها بعد.

ملي�سيا احلوثي تعرتف مبقتل 
14 قياديا ميدانيا يف ماأرب

 •• اليمن-وكاالت
مبقتل  �حل��وث��ي  ملي�صيا  �ع��رتف��ت 
قياد�تها  م��ن  ق��ي��ادي��اً  ع�صر  �أرب��ع��ة 
�لقتال  �لبارزة يف جبهات  �مليد�نية 
�ليمني  �ل��وط��ن��ي  ب��ن��ر�ن �جل��ي�����ص 

وقبائل مر�د مبحافظة ماأرب.
�أن  و�أو�����ص����ح����ت م�������ص���ادر حم��ل��ي��ة 
كل  جثامينهم  �صيعت  �مل��ل��ي�����ص��ي��ات 
ت����وزع����و� على  م��ن��ط��ق��ت��ه ح��ي��ث  يف 
و�صعدة  وذم���ار  �صنعاء  حمافظات 

وحجة وعمر�ن.
�جلي�ص  قو�ت  �أن  �مل�صادر  و�أ�صافت 
�ليمني و�لقبائل م�صنودة بالتحالف 
متكنت من حترير مناطق عدة يف 
جبهات مديريات رحبة وجبل مر�د 

جنوب حمافظة ماأرب.
ون���ف���ذ حت���ال���ف دع����م �ل�����ص��رع��ي��ة يف 
�ليمن �صرباٍت جوية �صد عدد من 
�حلوثي  مليلي�صيات  �لتابعة  �ملو�قع 
�جلوف  منها  خمتلفة،  جبهاٍت  يف 
وماأرب، ما �أ�صفر عن خ�صائر كبرة 
للميلي�صيات. وك�صف وزير �لإعالم 
�إلقاء  ع��ن  �لإري���اين  معمر  �ليمني 
�لقب�ص على خلية حوثية لتهريب 
�لأ���ص��ل��ح��ة �لي��ر�ن��ي��ة، م�����ص��ر� �إىل 
�إير�ن  �عرت�فها بتلقي تدريبات يف 

و�رتباطها باحلر�ص �لثوري.
�لقب�ص  �إل��ق��اء  �أن  �لإري�����اين  و�أك����د 
على �خللية دليل د�مغ على تورط 
تهريب  ع��م��ل��ي��ات  �إد�رة  يف  �إي������ر�ن 
�حلوثية  �مللي�صيات  ودعم  �لأ�صلحة 

لتنفيذ �أجندتها يف �ملنطقة.

�أبقت كل �لعقوبات �سارية على �إير�ن

وا�سنطن تن�سر تفا�سيل جديدة عن برنامج ال�سواريخ االإيرانية

 •• عوا�صم-وكاالت:
بعد 9 �صهور من �نت�صار فرو�ص 
ك���ورون���ا، وحم����اولت ل ت��ع��د ول 
�أدوي������ة  �إىل  ل��ل��ت��و���ص��ل  حت�����ص��ى 
�أقرت منظمة  ولقاحات تو�جهه، 
بروتوكول  �ل���ع���امل���ي���ة،  �ل�����ص��ح��ة 
ي��ن��ظ��م �إج��������ر�ء �خ����ت����ب����ار�ت على 
�أدوية ع�صبية �أفريقية، كعالجات 
حم���ت���م���ل���ة ل����ف����رو�����ص ك�����ورون�����ا 

و�أمر��ص وبائية �أخرى.
�نت�صار كوفيد19- ق�صية  و�أث��ار 
يف  �لتقليدية  �لأدوي���ة  ��صتخد�م 
عالج �لأمر��ص �ملعا�صرة، وتاأتي 
م�صادقة منظمة �ل�صحة �لعاملية 
لت�صجع بو�صوح تلك �لختبار�ت، 
مبعاير مماثلة لتلك �مل�صتخدمة 
�أ�صهر  وق����ب����ل  �مل�����خ�����ت�����ر�ت.  يف 
�أندريه  تعر�ص رئي�ص مدغ�صقر، 
عديدة  لن���ت���ق���اد�ت  ر�ج���ول���ي���ن���ا، 
مل�صروب  �ل��رتوي��ج  حماولته  بعد 
�مل�صتخل�ص  كوفيد-�أورغانيك�ص 
)�أرتيمي�صيا(  �ل�����ص��ي��ح  نبتة  م��ن 
لعالج كورونا، رغم فعالية �لنبتة 

�ملثبتة يف عالج �ملالريا.
�ل�صحة  وزي�����ر  ق����ال  ذل�����ك،  �إىل 
�أم�ص  هانكوك،  مات  �لريطاين 
�إىل  و���ص��ل��ت  ب�����الده  �إن  �لأح�������د، 
مو�جهتها  يف  حا�صمة”  “نقطة 
لفرو�ص كورونا �مل�صتجد، حمذر� 

التعرف على هوية من حاول ت�سميم ترامب
 •• وا�صنطن-وكاالت

على  تعرفت  �ل�صلطات  �أن  �لأمركية  تاميز  نيويورك  �صحيفة  ك�صفت 
�لرئي�ص دونالد تر�مب، يف وقت  هوية من يقف خلف حماولة ت�صميم 
�لأبي�ص  بالبيت  �لقانون  �إنفاذ  �صلطات  وكانت  �لأ�صبوع.  �صابق من هذ� 
�عرت�صت يوم �ل�صبت حزمة حتتوي على مادة �لري�صن �ل�صامة موجهة 

�إىل تر�مب.
وذكر �مل�صدر �أن �حلزمة عبارة عن ظرف بريدي يعتقد �أنه جرى �إر�صاله 
من كند�، م�صيفا �مل�صوؤولون تعرفو� على هوية �ملر�أة �صاحبة �حلزمة.

�إىل  و�صوله  قبل  حكومي،  بريد  مركز  يف  �لظرف  �ع��رت����ص  مت  وتابع 
�ل�صاعة  ح��دود  �إىل  يتم  مل  �أن��ه  �أمني  م�صوؤول  وك�صف  �لأبي�ص.  �لبيت 

�لعثور على �أي �صلة بن �لر�صالة و�أي منظمة �إرهابية دولية. 
من حبوب  ��صتخر�جه  يتم  �ل�صمية  �صديد  مركب  هي  �لري�صن  وم��ادة 
�خلروع، �لتي مت ��صتخد�مها من قبل يف عدد من �لعمليات �لإرهابية.

حال  ويف  دخ���ان،  �أو  حبيبات  �أو  م�صحوق  �صكل  يف  ��صتخد�مه  ومي��ك��ن 
�بتالعه ي�صبب �لغثيان و�لقيء ونزيفا د�خليا يف �ملعدة و�لأمعاء، ثم يليه 

ف�صل �لكبد و�لطحال و�لكلى و�ملوت بانهيار �لدورة �لدموية.
�إن ت��ن��اول ج��رع��ة و�ح���دة م��ن م�صحوق  �إن�����ص��اي��در  وق���ال م��وق��ع بيزني�ص 

�أيام. �لري�صن قادر على قتل �لإن�صان يف غ�صون 3 �إىل 5 

من �حتمال فر�ص �إجر�ء�ت عزل 
يتبع  مل  �إذ�  �لثانية،  للمرة  ع��ام 
�لنا�ص �لقو�عد �حلكومية لوقف 

�نت�صار �ملر�ص.
و������ص�����ه�����دت ح�����������الت �ل������ع������دوى 
ح���اد�  ت����ز�ي����د�  ب�»كوفيد19-« 
حالة  �آلف  �ل�4  ع��دده��ا  ف��اق  �إذ 
ي��وم��ي��ا يف �لأ���ص��اب��ي��ع �مل��ا���ص��ي��ة يف 

بريطانيا.
تو�جه   : ه���ان���ك���وك  م����ات  وق�����ال 
و�أمامنا  حا�صمة  نقطة  �ل��ب��الد 
خيار. �خليار هو �أنه �إما �أن يتبع 
�صن�صطر  �أو  �لقو�عد...  �جلميع 

لتخاذ �ملزيد من �لإجر�ء�ت.
و�أ����ص���ار ه��ان��ك��وك يف وق���ت لحق 
�إىل  �لريطانية،  �لإذ�ع���ة  لهيئة 

عام  ع����زل  �إج���������ر�ء�ت  ف���ر����ص  �أن 
للمرة ثانية خيار مطروح، قائال: 
�أن  �أري����ده  ل  �لأم����ر..  �أ�صتبعد  ل 
يحدث. من جانبه، و�صف رئي�ص 
و�صع  جون�صون  بوري�ص  �ل���وزر�ء 
ثانية«،  »م���وج���ة  ب���اأن���ه  �ل��ت��ف�����ص��ي 
�أنحاء  يف  مناطق  فر�صت  بينما 
�إج�������ر�ء�ت وق���ي���ود� �أكرث  �ل���ب���الد 
�صر�مة لحتو�ء �نت�صار �ملر�ص.

فر�ص  �ل�صبت،  جون�صون،  و�أعلن 
�آلف  ع�����ص��رة  �إىل  ت�����ص��ل  غ���ر�م���ة 
 12900( �إ���ص��رتل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه 
�إجنلرت�  يف  يخالفون  ملن  دولر( 
بالعزل  تلزمهم  ج��دي��دة  ق��و�ع��د 
م�صابا  خ���ال���ط���و�  �إذ�  �ل�����ذ�ت�����ي، 

بكوفيد19-.

مواقــيت ال�صالة
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االإمارات توؤكد �سرورة تعزيز التعاون الدويل ملجابهة 
التحديات امللحة التي تفر�سها جائحة كوفيد- 19

 •• جنيف-وام: 
�ألقى �صعادة عبيد �صامل �لزعابي �ملندوب �لد�ئم لدولة �لمار�ت لدى لالأمم 
�ملتحدة يف جنيف، بيانا �أمام �لدورة �ل�45 ملجل�ص حقوق �لإن�صان باإ�صم دول 
�لنقا�ص حول  �إطار حلقة  �لعربية، وذلك يف  �لتعاون لدول �خلليج  جمل�ص 
�لتعاون  تعزيز  �أهمية  تعي  �لتعاون  دول جمل�ص  �أن  �صعادته  و�أك��د  �لتنمية. 
تفر�صها  �لتي  �مللحة  �لتحديات  ملجابهة  وقت م�صى  �أي  �أك��رث من  �ل��دويل 
�أهمية  على  للت�صديد  �لفر�صة  هذه  تغتنم  كما  كوفيد19-،  جائحة  �أزم��ة 
لتعزيز  و��صرت�تيجية موحدة  روؤي��ة  بناء  على  �لقادمة  �ملرحلة  �لرتكيز يف 

�لتعاون �لدويل من �أجل حتقيق �لتنمية �مل�صتد�مة.  )�لتفا�صيل �ص2(

  �أجرت 97,251 فح�سا ك�سفت عن 674 �إ�سابة 
ال�سحة تعلن �سفاء761 حالة جديدة من كورونا

•• ابوظبي-وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�صيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�صحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�صياً 
�مل�صابة  �حل��الت  وح�صر  �ملبكر  �لكت�صاف  بهدف  �لدولة  يف  �لفحو�صات 
�أعلنت  وعزلهم،  لهم  و�ملخالطن   19 كوفيد  �مل�صتجد  كورونا  بفرو�ص 
و�لع�صرين  �لأرب��ع  97،251 فح�صا جديد� خالل  �إجر�ئها  �ل��وز�رة عن 
و�أحدث  �أف�صل  با�صتخد�م  �ملجتمع  �ملا�صية على فئات خمتلفة يف  �ل�صاعة 
و�لفح�ص يف  �لتق�صي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف  و�صاهم  �لطبي.  �لفح�ص  تقنيات 
عن  �لك�صف  يف  �لدولة  م�صتوى  على  �لفحو�صات  نطاق  وتو�صيع  �لدولة 
674 حالة �إ�صابة جديدة بفرو�ص كورونا �مل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، 
وجميعها حالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية �ل�صحية �لالزمة، وبذلك يبلغ 
�صفاء  عن  �لوز�رة  �أعلنت  كما  حالة.  جمموع �حلالت �مل�صجلة 84،916 
مل�صابن بفرو�ص كورونا �مل�صتجد كوفيد19-. كما  جديدة  حالة   761
وفاة  حالة  �أي  ت�صجيل  يتم  �أن��ه مل  �ملجتمع  ووقاية  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت 

خالل �لأربع و�لع�صرين �صاعة �ملا�صية.

�جتماع �وروبي عن بعد ملناق�صة �ملوقف من �ل�صتفز�ز�ت �لرتكية �صرق �ملتو�صط 

تر�مب يلوح خالل حملة �نتخابية يف فايتفيل، نورث كارولينا. )رويرتز(

�لعلماء ي�صابقون �لزمن للتو�صل �ىل لقاح �آمن لكورونا

عبر مو�صي تقود �مل�صرة و�ىل جانبها �رملة �صهيد �مني

دعت �ىل �لت�سدي لـ »�خطبوط �الخو�ن«

مو�سي: م�ساع لتبيي�ص االإرهاب حتت قبة الربملان!

�ل�سحة �لعاملية تر�هن على دو�ء ع�سبي �سد كورونا

ال�سعودية بريطانيا: و�سلنا اإىل نقطة حا�سمة يف مواجهة كوفيد- 19 البحرية 
تت�سلم زوارق اعرتا�ص 
�سريعة فرن�سية ال�سنع

 •• الدمام -وام:
ت�������ص���ل���م���ت �ل�������ق�������و�ت �ل���ب���ح���ري���ة 
�عرت��ص  زو�رق  �أم�ص  �ل�صعودية 
���ص��ري��ع��ة ف��رن�����ص��ي��ة �ل�����ص��ن��ع من 
�إطار  يف  وذل���ك   »HSI32 ن���وع 
�ململكة  ب���ن  �مل�����ص��رتك  �ل���ت���ع���اون 
يف جمال  ف��رن�����ص��ا  وج���م���ه���وري���ة 

�لت�صنيع و�لتعاون �لع�صكري.
�لبحرية  �ل����ق����و�ت  ق���ائ���د  ورع�����ى 
�لركن  �لفريق  �ل�صعودية  �مللكية 
فهد بن عبد�هلل �لغفيلي، بح�صب 
�أم�������ص ح��ف��ل ت�صليم  ب��ي��ان ���ص��در 
�لع����رت������ص  زو�رق  و������ص����ت����الم 
�ل�صريعة �لدفعة �لثانية و�لثالثة 
من م�صروع �لزو�رق �لعرت��صية 
�ل�����ص��ري��ع��ة �ل��ف��رن�����ص��ي��ة م���ن نوع 
�ل�صرقية. باملنطقة   »HSI32«

�لبحرية  �ل����ق����و�ت  ق���ائ���د  و�أك������د 
زو�رق  م���ن���ظ���وم���ة  �أن  �مل���ل���ك���ي���ة، 
 ،»HSI32 �ل�صريعة  �لعرت��ص 
م�صتوى  رف��������ع  يف  ����ص���ت�������ص���ه���م 
�لقتايل  و�ل���ص��ت��ع��د�د  �جل��اه��زي��ة 
�لأمن  لتعزيز  �لبحرية  للقو�ت 
و�صت�صارك  �ملنطقة  يف  �ل��ب��ح��ري 
�ل�صرقي  �لأ���ص��ط��ول  م��ع وح���د�ت 
�مل�صالح  ح���م���اي���ة  يف  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
�حل�����ي�����وي�����ة و�لإ�����ص����رت�ت����ي����ج����ي����ة 

للمملكة.

لتحقيق �الكتفاء �لذ�تي يف �لقطاع �ل�سحي باإمارة �أبوظبي
بقيمة  طبية  مل�سانع  رخ�سة   23
ا�ستثمارية 1.992 مليار درهم 

 •• اأبوظبي - وام:
يتم  �صناعيا  ��صتثماريا  23 جم��ال  �أبوظبي  يف  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  ح��ددت 
�لكتفاء  ت�صهم يف حتقيق  و�ل�صحية  �لدو�ئية  �ل�صناعات  عليها يف جمال  �لرتكيز 
لل�صناعات  ��صتثماريا  14 جمال  منها  �بوظبي  باإمارة  �ل�صحي  �لقطاع  يف  �لذ�تي 
�ل�صناعات  م�صروع  �إط���ار  يف  وذل��ك  قائمة  �صناعات  تطوير  و9 جم��الت  �جل��دي��دة 
و�لتن�صيق  بالتعاون  للد�ئرة  �لتابع  �ل�صناعة  تنمية  مكتب  ينفذه  �ل��ذي  �لأ�صا�صية 
للخدمات  �أبوظبي  و�صركة  �أبوظبي  �ل�صحة  ود�ئ��رة  لال�صتثمار  �أبوظبي  مكتب  مع 
د�ئرة  رئي�ص  �حلمادي  �ل�صرفاء  علي حممد  معايل حممد  وق��ال  �صحة.  �ل�صحية 
�إن م�صروع �ل�صناعات �لأ�صا�صية، ي�صتهدف ��صتحد�ث جمالت  �لتنمية �لقت�صادية 
لالإ�صهام  و�لطاقة  و�ل�صناعة  و�ل�صحة  �لغذ�ئية  �لقطاعات  يف  جديدة  ��صتثمارية 
�أبوظبي.         توجهات حكومة  يتما�صى مع  �لإم���ارة، مبا  �لذ�تي يف  �لكتفاء  يف حتقيق 

�ص 05

�ص 13

�ص 17

م�ساندة تطور البنية التحتية ملنطقة 
غنيمة يف العني بـ 97.5 مليون درهم

اأخبار الإمارات

جرائم تركيا يف �سوريا.. 
اغت�ساب وتطهري عرقي

عربي ودويل

بيدرو: ل ميكننا التغيري يف املا�سي 
ومطالبون باإظهار قوتنا يف احلا�رض

الفجر الريا�سي
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•• وا�صنطن-وكاالت

تفا�صيل  �لأمركية  ل��وز�رة �خلارجية  تقرير حديث  ك�صف 
جديدة عن برنامج �ل�صو�ريخ �لإير�نية وموؤهالتها، �لأمر 
ت��ه��دي��د� خ��ط��ر� لالأمن  �ع��ت��رت��ه و����ص��ن��ط��ن ي�صكل  �ل���ذي 

�لإقليمي.
و����ص��ت��ه��ل �ل��ت��ق��ري��ر ب��احل��دي��ث ع��ن �ل��ت��ه��دي��د �ل����ذي ت�صكله 
طهر�ن، من خالل تطويرها لل�صو�ريخ �لبالي�صتية ون�صرها 
ق��ر�ر�ت جمل�ص  �لعامل، مما يتعار�ص مع  يف عدد من دول 

�لأمن �لدويل �لتابع لالأمم �ملتحدة.
�أك��ر قوة  �إي���ر�ن »متتلك  �إن  �لأم��رك��ي��ة  وق��ال��ت �خلارجية 
�صاروخية و�أكرثها تنوعا يف �ل�صرق �لأو�صط، مع �أكرث من 
�أو  من �ل�صو�ريخ �لبالي�صتية �صو�ء يف خمزونها  �أنو�ع   10

قيد �لتطوير.
و�أ���ص��اف��ت ي��و����ص��ل �ل��ن��ظ��ام ن�����ص��ر جم��م��وع��ة م��ن �لأنظمة 
ق�صرة �ملدى ومتو�صطة �ملدى �لتي تعمل بالوقود �ل�صلب 

و�ل�صائل.

ويف ��صتعر��صاتها �لع�صكرية �لأخرة، عر�صت �إير�ن �صاروخ 
و  Qiam SRBMو �مل��دى  ق�صر  �لبالي�صتي   Zolfaghar

Shahab-3 متو�صط   �ملدى.
�مل��ا���ص��ي، ك�صفت ط��ه��ر�ن علنا جمموعات  �ل��ع��ام  �أو�خ���ر  ويف 
ذلك  يف  مب��ا  �ملدفعية،  ���ص��و�ري��خ  لتحويل  م�صممة  ترقية 
�صاروخ زيز�ل �لثقيل بقطر 610 ملم، �إىل �صو�ريخ دقيقة 

قابلة للتوجيه �أر�ص-�أر�ص.
وب�����ص��اأن �ل�����ص��و�ري��خ �ل��ت��ي م��ا ت����ز�ل ق��ي��د �ل��ت��ط��وي��ر، ي�صر 
بينها:  من  �لأ�صماء،  من  �إىل جمموعة  �لأمركي  �لتقرير 
�صاروخ Hoveizeh �لذي قد يبلغ مد�ه 1300 كيلومرت 
، ف�صال عن �صاروخ بالي�صتي جديد يعمل بالوقود �ل�صلب 

كيلومرت. ُيدعى Dezful، يزعم �أن نطاقه 1000 
�لالزمة  �لتقنيات  من  �لعديد  تطوير  �إي���ر�ن  تو��صل  كما 
لتطوير �أنظمة �ل�صو�ريخ طويلة �ملدى من خالل برنامج 

.)SLV( مركبة �لإطالق �لف�صائية
�إي��ر�ن يف  �أن جهود  �أمركا  �عترت  �لف�صاء،  يخ�ص  وفيما 
تطوير مركبات ف�صائية تثر قلقا خا�صا لأنها ت�صمح لإير�ن 

باكت�صاب �خلرة حتت �صتار برنامج �لف�صاء �ل�صلمي.
�إىل ذلك، قالت �إد�رة �لرئي�ص �لأمركي دونالد تر�مب، �إن 
و�إن  �صارية،  �صتبقى  �إي��ر�ن  على  �ملتحدة  �لأمم  عقوبات  كل 
�أجله  ينتهي  �ملفرو�ص عليها لن  �لتقليدية  �لأ�صلحة  حظر 

يف منت�صف �أكتوبر �ملقبل كما هو مقرر.
لكن 13 دولة ع�صو� من �أ�صل 15 يف جمل�ص �لأمن �لدويل، 
ومن بينهم حلفاء قد�مى للوليات �ملتحدة، تعار�ص خطوة 

و��صنطن جتاه طهر�ن.
على  �صتعيد  �ل��دول  من  فقط  قلة  �إن  دبلوما�صيون  ويقول 
�لأرجح فر�ص تلك �لإجر�ء�ت �لتي كانت قد رفعت مبوجب 
�لقوى  2015 مع  �إي��ر�ن يف  �ل��ذي وقعته  �لنووي  �لتفاق 

�لعاملية بهدف منعها من تطوير �أ�صلحة نووية.
بيان:  يف  بومبيو  مايك  �لأم��رك��ي  �خلارجية  وزي��ر  وق��ال 
و�لأمن  �ل�صالم  نحو  خ��ط��وة  ه��ي  �ل��ي��وم  للعقوبات  �ل��ع��ودة 
�لدولين... يف �لأيام �ملقبلة.. �صتعلن �لوليات �ملتحدة عن 
جمموعة من �لإجر�ء�ت �لإ�صافية لتعزيز تطبيق عقوبات 

�لأمم �ملتحدة وحما�صبة �ملخالفن.

•• الفجر -تون�س

�لد�صتوري  �حل��زب  رئي�صة  �أّك��دت 
�حلر عبر مو�صي، غياب �لر�دة 
ملكافحة  �حل��ق��ي��ق��ي��ة  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
�ل�صلطات  د�ع�����ي�����ة  �لره������������اب، 
�لإجر�ء�ت  �تخاذ  �إىل  �لتون�صية 

�لعملية ملكافحة �لظاهرة.
حزبها  ب��������اأّن  م���و����ص���ي  ول�����ّوح�����ت 
�ل���دويل،  �ل��ق�����ص��اء  �إىل  �صيتوّجه 
�لرتويكا  ‘منظومة  �أّن  معترة 
�لتي حكمت �لبالد ما بعد �لثورة 
باعتبار  �ل��ظ��اه��رة  م�����ص��وؤول��ة ع��ن 
�جلمعيات  ل���ع���دي���د  ����ص���م���اح���ه���ا 
�مل�صبوهة بالن�صاط’، وفق قولها.
و�عترت عبر مو�صي �ن �لإرهاب 
���ص��ن��اع��ة حملية  ه���و  ت��ون�����ص  يف 
ت�صكل نتيجة �خلطاب �لتكفري 
وعدم �لقدرة على �ل�صيطرة على 

�مل�صاجد، د�عية �ىل �لت�صدي �ىل 
�خطبوط �لخو�ن.

منظومة  وج������ود  م����ن  وح��������ّذرت 
حتت  �لإره�����اب  لتبيي�ص  ت�صعى 
ق���ب���ة �ل������رمل������ان ب����ه����دف �إي����ج����اد 

�مل�صتبه  ي��ح��م��ي  ق���ان���وين  غ���ط���اء 
لتنظيمات  �لن����ت����م����اء  يف  ب���ه���م 
ح�صب  ودول��ي��ة،  تون�صية  �رهابية 

ت�صريحها.
 )�لتفا�صيل �ص13(

•• عوا�صم-وكاالت

�لقر�صي  �ل���دف���اع  وزي����ر  ح����ذر 
�أم�ص،  بيرتدي�ص،  �صار�لمبو�ص 
من �أن �لأو�صاع يف �صرق �ملتو�صط 
��صتمر�ر  ظ���ل  يف  �ل��ق��ل��ق،  ت��ث��ر 
د�عيا  �ل���رتك���ي���ة،  �ل����ص���ت���ف���ز�ز�ت 
�إظهار  �إىل  �لوروب�������ي  �لحت�����اد 
دعمه من خالل موقف حا�صم. 

�لقر�صي  �ل���دف���اع  وزي����ر  وق����ال 
على  �إن  �صحفية،  ت�صريحات  يف 
�لحتاد �لوروبي �أن يوجه ر�صالة 
وحدة  ت��وك��د  تركيا  �إىل  حا�صمة 
م��وق��ف��ه ح���ي���ال �أن�����ص��ط��ت��ه��ا غر 

�لقانونية يف �صرق �ملتو�صط. 
و�أكد �لوزير �لقر�صي �أن بالده 
�ملا�صية  �ل���ف���رتة  خ����الل  ت��ل��ق��ت 
�ل����ع����دي����د م�����ن ر�����ص����ائ����ل �ل���دع���م 
و�لتاأييد ملوقفها حيال �لأزمة، يف 
ظل �إجر�ء�ت �أنقرة للتنقيب عن 
�ملتو�صط،  و�لغاز يف �صرق  �لنفط 
وف����ق م���ا ذك�����رت وك���ال���ة �لأن���ب���اء 

�لقر�صية.
�نعقاد قمة  �أيام من  �أربعة  وقبل 
بروك�صل،  يف  ��صتثنائية  �أوروب��ي��ة 
ي���ج���ري خ��الل��ه��ا ق�����ادة �لحت����اد 
مع  �ل��ع��الق��ة  تقييم  �لأوروب�������ي، 

على  �لتنمر  تو��صل  �لتي  تركيا 
قر�ص و�ليونان.

�لد�عم  �لفرن�صي،  �لرئي�ص  ودعا 
�إىل حو�ر  تركيا  لليونان،  �لأب��رز 
�ل�صذ�جة،  ع��ن  و�ل��ك��ّف  م�����ص��وؤول 
على  تغريدة  ذل��ك يف  كتب  حيث 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ص���ل  م���وق���ع 

تويرت باللغة �لرتكية.
جهته،  م����ن  �ل���ي���ون���اين  �مل����وق����ف 
ل ي����ز�ل م��ت�����ص��دد� ور�ف�����ص��ا لأي 
�أن����ق����رة م���ا مل يظهر  ح�����و�ر م���ع 

ذلك على �أر�ص �لو�قع وترت�جع 
ع��ن ���ص��ي��ا���ص��ات��ه��ا.. وف���ق م��ا �أعلن 
�حلكومة  ب��ا���ص��م  �مل��ت��ح��دث  ع��ن��ه 
�أثينا  �أن  �أك����د  �ل����ذي  �ل��ي��ون��ان��ي��ة، 
�لأوروبي،  �لحت��اد  من  مدعومة 
ول ت��ري��د ف��ر���ص ع��ق��وب��ات، لكن 
�إذ� مل  ق������ادم  �ل���ع���ق���وب���ات  ق���ط���ار 

تتوقف �أنقرة عن ��صتفز�ز�تها.
تبدو  �ل���رتك���ي���ة،  �ل��ع��ا���ص��م��ة  ويف 
�لأجو�ء ملبدة، فقد د�نت �لرئا�صة 
�لرتكية ما و�صفته بالإهانة �لتي 

دميقر�طية  ���ص��ح��ي��ف��ة  وج��ه��ت��ه��ا 
�أردوغ��ان.. وقد  يونانية للرئي�ص 
�لرتكية  �خل���ارج���ي���ة  ����ص��ت��دع��ت 

�صفر �ليونان لالحتجاج.
�لتوتر  ي��ز�ل  ذل��ك، ل  يف غ�صون 
�لبحر  يف  �ملوقف  �صيد  �لع�صكري 
تركيا،  ���ص��ح��ب  رغ����م  �مل���ت���و����ص���ط، 
�إحدى �صفنها �إىل �ل�صاحل بحجة 
�ل�صيانة.. لكنها ل تز�ل حتتفظ 
ب�صفينتن �أخرين قبالة قر�ص 

حتى �ل�صهر �ملقبل.
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اأخبـار الإمـارات

االإمارات توؤكد �سرورة تعزيز التعاون الدويل ملجابهة التحديات امللحة التي تفر�سها جائحة كوفيد- 19
•• جنيف-وام: 

�لم��ار�ت لدى  �لد�ئم لدولة  �ملندوب  �لزعابي  �صامل  �صعادة عبيد  �ألقى 
لالأمم �ملتحدة يف جنيف، بيانا �أمام �لدورة �ل�45 ملجل�ص حقوق �لإن�صان 
�إطار حلقة  باإ�صم دول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، وذلك يف 

�لنقا�ص حول �لتنمية.
و�أكد �صعادته �أن دول جمل�ص �لتعاون تعي �أهمية تعزيز �لتعاون �لدويل 
�أزمة  �لتي تفر�صها  �مللحة  �لتحديات  �أي وقت م�صى ملجابهة  �أكرث من 
�أهمية  على  للت�صديد  �لفر�صة  هذه  تغتنم  كما  "كوفيد19-"،  جائحة 

�لرتكيز يف �ملرحلة �لقادمة على بناء روؤية و��صرت�تيجية موحدة لتعزيز 
�لأ�صر�ر  �مل�صتد�مة وتخفيف  �لتنمية  �أجل حتقيق  �لدويل من  �لتعاون 
�لقت�صادية �لبالغة �ملرتتبة عن �جلائحة، و�لتي ز�دت من عمق �لهوة 
بن دول �لعامل وخلفت �أ�صكال جديدة من عدم �مل�صاو�ة على نحو يدعو 
للقلق �ل�صديد. و�أ�صار �إىل �أن دول جمل�ص �لتعاون ت�صارك دعوة �أنطونيو 
للعمل  �ملتحدة لإع��ط��اء روح ج��دي��دة  ل��الأمم  �ل��ع��ام  ،�لأم���ن  غوتري�ص 
لإعادة  �مل�صوؤولية  وتقا�صم  �ل��دويل،  �لتعاون  �لأط��ر�ف يف جمال  متعدد 
 - �لأك��رث ت�صرر�   - �لنامية  �ل��دول  بناء ما هدمته �جلائحة وم�صاعدة 

على ��صتعادة عافيتها من جديد.

و�صدد �صعادته يف �لبيان على �أن دول �ملجل�ص تويل �هتماما بالغا مل�صاألة 
�لتعاون �لدويل، وقد عززت هذ� �لتوجه خالل �جلائحة، حيث �صارعت 
بتقدمي كافة �أ�صكال �لدعم للدول �ملت�صررة من �جلائحة، كما �صاهمت يف 
تعزيز جهود �ل�صتجابة يف �ملنظمات �لدولية على غر�ر منظمة �ل�صحة 
�لعاملية من خالل م�صاهماتها �ملادية، وهي ملتزمة مبو��صلة هذ� �لنهج 

�لقائم على ت�صارك �مل�صوؤولية و�لت�صامن �لدويل.
لزيادة  �مللحة  �ل�صرورة  ت��درك  �لتعاون  جمل�ص  دول  �أن  �صعادته  و�أّك���د 
�ل�صتثمار يف ر�أ�ص �ملال �لب�صري يف �صوء �جلائحة، باعتباره �أمر� حيويا 
للتنمية و�لتحول �لقت�صادي للدول وتعزيز رفاهة �ملو�طنن ورخائهم.. 

م�صر� �إىل �لتز�م دول �ملجل�ص �لثابت يف جمال �لتنمية �لب�صرية حيث 
كما  �لب�صري،  �مل��ال  �لر�أ�ص  لدعم  مو�زناتها  من  كبرة  ن�صبة  تخ�ص�ص 
تعد دول �ملجل�ص من �أو�ئل دول �لعامل �لتي تبنت م�صروع �لبنك �لدويل 
لر�أ�ص �ملال �لب�صري باعتباره جهد� عامليا لتح�صن �ل�صتثمار يف �لب�صر 
خا�صة يف جمال �لتعليم و�ل�صحة، وهي نف�ص �لروؤية �لتي �صتم�صي دول 
�إىل  �لزعابي  �صامل  عبيد  �صعادة  ولفت  با�صتمر�ر.  تطويرها  يف  �ملجل�ص 
�آر�ء جميع �مل�صاركن يف هذه  �أن دول �ملجل�ص تتطلع �إىل �ل�صتفادة من 
�حللقة حول �صبل تطوير �لتعاون �لدويل خالل وبعد �جلائحة من �أجل 

تعزيز �لتنمية �مل�صتد�مة بال�صكل �ملنا�صب.

االإمارات �سجل حافل يف ن�سر ال�سالم وتر�سيخ اال�ستقرار حول العامل
•• ابوظبي-وام:

حتتفل دولة �لإمار�ت �ليوم ب� "�ليوم �لدويل لل�صالم" �لذي �أقرته �جلمعية 
�لعامة لالأمم �ملتحدة يف 21 �صبتمر من كل عام، ويف �صجلها تاريخ حافل 
من جهود ن�صر �ل�صالم وتر�صيخ �ل�صتقر�ر حول �لعامل، و�لتي توجتها باإبر�م 

معاهدة �ل�صالم مع دولة �إ�صر�ئيل.
و�ل�صجاع  �ل�صيادي  بقر�رها  �لإم��ار�ت  �لعام وقد قدمت  �ملنا�صبة هذ�  وحتل 
وفر�صة حقيقية  �أم��ل  بارقة  �إ�صر�ئيل،  دول��ة  مع  �ل�صالم  معاهدة  توقيع  يف 
بعد عقود  و�ل�صتقر�ر  بال�صالم  تنعم  باأن  �لأو�صط  �ل�صرق  دول منطقة  �إىل 
طويلة من �ل�صر�عات و�لتوتر�ت �لتي �أثرت على م�صتقبل �صعوبها، خا�صة 
و�أن �لإم��ار�ت �أكدت �أن هذه �ملعاهدة �صتمكنها من �لوقوف �أكرث �إىل جانب 
�ل�صعب �لفل�صطيني، وحتقيق �آماله يف دولة م�صتقلة �صمن منطقة م�صتقرة 
�آل  �صلطان  بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ص�ص  �لو�لد  ومنذ عهد  مزدهرة. 
نهيان، "طيب �هلل ثر�ه"، كر�صت �لإمار�ت نف�صها لعبا �أ�صا�صيا و�صريكا هاما 
�إجن��اح مبادر�ت �ل�صالم على �مل�صتوى �لإقليمي و�ل��دويل وذلك �نطالقا  يف 
�ملحبة  قيم  �إع��الء  على  �لقائمة  �حل�صارية  ور�صالتها  �لإن�صاين  �إرث��ه��ا  من 

و�لت�صامح ونبذ �لتع�صب.
و�أكدت �لإمار�ت حتت قيادة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

�إىل كل  و�إي�صالها  "حفظه �هلل" على تعزيز ر�صالتها لل�صالم  �لدولة  رئي�ص 
�أنحاء �لعامل، وعلى �مل�صاهمة �لفاعلة مع �ملجتمع �لدويل يف كل ما من �صاأنه 
يف  و�لعد�لة  و�لتعاي�ص  قيم  يعزز  وما  و�لتنمية  و�ل�صتقر�ر  �لأم��ن  حتقيق 

مناطق �لعامل �ملختلفة.
وتتبنى دولة �لإمار�ت منذ تاأ�صي�صها �صيا�صة ناجحة وعالقات مميزة مع كافة 
دول �لعامل ترتكز على �ل�صالم و�لحرت�م �ملتبادل، وعدم �لتدخل يف �ل�صوؤون 
�لد�خلية للدول �لأخرى، وذلك من منطلق �إدر�ك �لقيادة �لر�صيدة �أن لدولة 

�لإمار�ت موقعا م�صوؤول على �ل�صعد �لعربية و�لإقليمية و�لدولية.
وخالل �لعقود �ملا�صية �صاركت �لإم��ار�ت يف عمليات حلفظ �ل�صالم يف عدة 
مبادر�ت دولية، حيث �صاركت يف 1976 بقوة �صمن قو�ت �لردع �لعربية يف 

لبنان يف حماولة لدرء خماطر تفجر �حلرب �لأهلية وحفظ �ل�صالم.
�مل��وؤي��دة لق�صايا �حلق  و�ل��ت��ز�م��ات��ه��ا  �ل��دول��ة بعهودها  و�ن��ط��الق��ا م��ن وف���اء 
و�لعد�لة، �صاركت �لإمار�ت �صمن قو�ت درع �جلزيرة يف عملية حترير �لكويت 

مع دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي عام 1991 �صمن �لتحالف �لدويل.
�ل�صر�عات  دمرته  ما  بناء  لإع���ادة  �لعون  يد  �ل��دول��ة مبد  لل��ت��ز�م  وترجمة 
�لقو�ت  من  كتيبة   1993 ع��ام  �لإم���ار�ت  �أر�صلت  و��صتقر�ره،  �ل�صومال  يف 
�مل�صلحة �إىل �ل�صومال للم�صاركة يف "عملية �إعادة �لأمل" �صمن نطاق �لأمم 

�ملتحدة بناء على قر�ر جمل�ص �لأمن �لدويل.

ووقفت �لإمار�ت يف عام 1994 ب�صورة و��صحة �إىل جانب �لبو�صنة، بعدما 
تفجر �ل�صر�ع بن �لبو�صنين و�ل�صرب، و�أعربت للعامل عن قلقها �لعميق ملا 

يجري للم�صلمن يف �لبو�صنة.
و�أ�صهمت �لإمار�ت يف �لعديد من �مل�صروعات �لإن�صانية بهدف �مل�صاعدة على 
�إعادة �لأعمار يف �لبو�صنة، و�أعطت �لأولوية مل�صاعدة �لطالب وفتح �ملد�ر�ص 

و�إعادة بناء �مل�صاجد.
�آلف  لإي����و�ء  مع�صكر�   1999 ع��ام  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�صلحة  �ل��ق��و�ت  و�أق��ام��ت 
�لالجئن �لكو�صوفين �لذين �صردتهم �حلروب يف خميم "كوك�ص" باألبانيا، 
كانت   1999 ع��ام  ويف  كو�صوفو،  يف  �ل�صالم  حفظ  عمليات  يف  �صاركت  كما 
لتن�صم  ق��و�ت  باإر�صال  قامت  �لتي  �لوحيدة  �مل�صلمة  �ل��دول��ة  هي  �لإم���ار�ت 
�إىل �لقو�ت �لدولية حلفظ �ل�صالم يف كو�صوفو مبو�فقة قيادة حلف �صمال 

�لأطل�صي.
ويف عام 2003 �صاركت �لإم��ار�ت �صمن قو�ت حفظ �ل�صالم يف �أفغان�صتان 
"�إي�صاف"، وبلغ عدد �أفر�د �لقو�ت �مل�صلحة �لإمار�تية �مل�صاركة يف �لقوة �أكرث 
من 1200 عن�صر، حيث لعبت هذه �لقو�ت دور� حيويا يف تاأمن و�إي�صال 
�مل�صاعد�ت �لإن�صانية �إىل �ل�صعب �لأفغاين، ف�صال عن قيامها بدور مو�ز يف 

خطط �إعادة �لإعمار و�حلفاظ على �لأمن و�ل�صتقر�ر هناك.
�لتدخالت  وحم��اولت  �لبحرين  �صهدتها  �لتي  �لتخريبية  �لأح���د�ث  وبعد 

�صمن  بفاعلية  �لإم���ار�ت  �صاركت   ،2011 مار�ص  يف  �صوؤونها  يف  �خلارجية 
ق���و�ت درع �جل���زي���رة �ل��ت��ي ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى �أم���ن و����ص��ت��ق��ر�ر ووح����دة �ل�صعب 

�لبحريني ودر�أت عنه خماطر �لفنت �ملذهبية.
"د�ع�ص" �لإرهابي يف  و�ن�صمت �لإم��ار�ت �إىل �لتحالف �لدويل �صد تنظيم 
عام 2014، و�صاركت بفاعلية يف �لعمليات �لع�صكرية �ملوجهة �صد عنا�صر 

هذ� �لتنظيم يف �صوريا مع جمموعة من �لدول �لعربية و�لأجنبية.
ويف مار�ص 2015 �صاركت �لإمار�ت يف عملية "عا�صفة �حلزم" �لتي نفذها 
�لتحالف �لعربي لدعم �ل�صرعية يف �ليمن بقيادة �ململكة �لعربية �ل�صعودية، 
�ليمن  عروبة  عن  دفاعا  بطولية  �لإم��ار�ت��ي��ن مالحم  �جلنود  �صطر  حيث 

وحماية لأمنه و��صتقر�ره.
ويف 25 يوليو 2018 جنحت م�صاعي �ل�صالم �لإمار�تية يف منطقة �لقرن 
�إريرتيا وجمهورية  دولة  بن  �لتاريخي  �ل�صالم  �تفاق  �إع��الن  يف  �لأفريقي 
�إثيوبيا، و�لذي مهد لعالقات �إيجابية بن �لطرفن، و�صاهم يف تعزيز �لأمن 
و�ل�صتقر�ر يف �لبلدين ب�صكل خا�ص و�لقرن �لأفريقي و�ملنطقة ب�صكل عام.

�لتاريخية بن �جلارتن  �مل�صاحلة  �إجن��اح  �أ�صا�صيا يف  دور�  �لإم��ار�ت  ولعبت 
�للدودتن �صابقا، �إثيوبيا و�إرتريا بعد نز�ع د�م �أكرث من ع�صرين عاما حيث 
مل تفلح �جلهود �لأممية �لتي قادتها �لأمم �ملتحدة ول �لإفريقية �لتي قادها 

�لحتاد �لإفريقي يف حتقيق هذ� �لإجناز �لتاريخي بكل معنى �لكلمة.

•• ح�رض موت-وام: 

�ملتنقلة  �لطبية  �لعيادة  تو��صل  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  بدعم من 
ل�صكان  �لطبية  �لرعاية  تقدمي  �لإم��ار�ت��ي،  �لأحمر  �لهالل  لهيئة  �لتابعة 
�لعام  نهاية  �لأ�صبوع حتى  خمتلف مناطق حمافظة ح�صرموت على مد�ر 

�حلايل.
تتوفر  نائية ل  �مليد�نية مبناطق  �لنزولت  �لطبي عدد� من  �لفريق  ونفذ 
فيها �مل�صت�صفيات �أو �ملر�كز �لطبية، حيث �صهدت �لعيادة مبنطقتي ظلومة 

�ملنطقة  �أه���ايل  م��ن  ك��ب��ر�  �إق��ب��ال  ميفع،  ب���روم  �لبيه�ص مبديرية  وغيظة 
حالة   175 �مل�صتفيدين  ع��دد  بلغ  وق��د  �ملقدمة  �خل��دم��ات  من  لال�صتفادة 
و�إعطاء  �مل��ت��ن��وع��ة  �مل��ر���ص��ي��ة  �حل����الت  ك��م��ا مت��ت معاينة خمتلف  م��ر���ص��ي��ة، 
�ل�صحية عن  و�لإر���ص��اد�ت  �لن�صائح  �لالزمة، ف�صاًل عن تقدمي  �لعالجات 

طريق توزيع �لرو�صور�ت �لتثقيفية.
�إىل  �لد�ئم  وقوفها  على  �لإم���ار�ت  لدولة  �صكرهم  عن  �مل�صتفيدون  و�أع��رب 
جانبهم، م�صيدين بجهود �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف تنفيذ هذ� �مل�صروع 

�لإن�صاين مبناطقهم.

•• نيويورك-وام: 

و�لتعاون  وزي��ر �خلارجية  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�صيخ عبد�هلل  �صمو  يرت�أ�ص 
�لعامة  و�ل�صبعن للجمعية  للدورة �خلام�صة  �لإم��ار�ت  دول��ة  �ل��دويل، وفد 
�أمام  �ملرئي  �صبتمر خطابا عر �لت�صال   29 �ملتحدة، و�صيلقي يف  لالأمم 

�جلمعية �لعامة.
�لدول  �صتجريها  �لتي  �ملناق�صات  يف  �لعامة  للجمعية  �لدولة  وفد  وي�صارك 
�لو�صع  ب�صاأن  �لأخ��رى  �ملعنية  و�جلهات  �ملتحدة  �لأمم  وم�صوؤويل  �لأع�صاء 
حتقيق  و�صبل  تو�جهه  �لتي  و�لتحديات  �لأط���ر�ف  متعدد  للعمل  �حل��ايل 

تقدم.
من  �لعديد  على  �صتطغى  كوفيد19-  ف��رو���ص  جائحة  �أن  م��ن  وب��ال��رغ��م 
���ص��رورة حت��دي��د جمالت  �صرتكز على  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  �إل  �مل��ن��اق�����ص��ات، 
�لتقارب فيما يتعلق مبو�جهة �لتحديات �لعاملية �لأخرى كالنت�صار �لنووي 

و�لإرهاب وتغر �ملناخ وعدم �مل�صاو�ة.
و�أكدت دولة �لإمار�ت يف بيان لها جمدد� �لتز�مها �لثابت بالتعاون �لعاملي، 
وحددت �لأهد�ف �ل�صبعة �لتي �صرتكز عليها �أثناء م�صاركتها يف �أعمال �لدورة 
�خلام�صة و�ل�صبعن للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، و�لتي تت�صمن.. " دعم 
�أفريقيا..وتعزيز  و�صمال  �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  يف  �لإقليمي  �ل�صتقر�ر 
�لت�صامح و�لتعاي�ص و�حلو�ر بن �لأديان.. و�لعمل كمو�طن عاملي م�صوؤول: 

م�صاعدة �لفئات �لأكرث �صعفا يف مو�جهة فرو�ص كوفيد19-.. ومو�جهة 
�ملر�أة..  ودع��م متكن  و�لتكيف معه..  �آث��اره  خ��الل تخفيف  �ملناخ من  تغر 
و�ل�صتعد�د  �لبتكار  ت�صجيع  و  �مل�صتد�مة..  �لتنمية  �أه��د�ف  يف  و�ل�صتثمار 
للم�صتقبل". ويف مو�جهة �لتحديات �لعاملية �ملتز�يدة، �أكدت دولة �لإمار�ت 
باأنها �صتظل د�عما قويا للنهج متعدد �لأطر�ف �لقائم على حتقيق �لنتائج 
�لتي تخدم �لب�صرية. �صو�ء كان �لأمر يتعلق مبو��صلة تقدمي �لدعم �لالزم 
ملو�جهة فرو�ص كوفيد 19-، �أو �لنهو�ص بتمكن �ملر�أة ومو�جهة �لنت�صار 
�لنووي و�لت�صجيع على �لتحول يف جمال �لطاقة و�ل�صتد�مة، �أو مكافحة 
و�جلهد  �لوقت  ��صتثمار  �صتو��صل  �أنها  على  م�صددة  و�لتطرف،  �لإره���اب 

�لالزم لإحد�ث تغير �إيجابي يف �لنظام متعدد �لأطر�ف.
و�أ�صارت دولة �لإمار�ت يف بيانها �أنها توؤمن �إميانا ر��صخا باأهمية �ل�صتعد�د 
�لدولة  ف��اإن  لتاأ�صي�صها،  �خلم�صن  �ل��ذك��رى  �ق���رت�ب  م��ع  و�أن���ه  للم�صتقبل، 
للتكيف  رئي�صية  كو�صائل  و�لإب���د�ع  �لبتكار  ت�صجيع  على  �لعمل  �صتو��صل 

و�ل�صتجابة �صد �لتحديات �حلالية و�مل�صتقبلية.
ملدة  متتد  و�لتي  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  للجمعية  �لعامة  �ملناق�صة  وتعتر 
�أ�صبوع كامل مبثابة جتمع �صنوي يح�صره قادة �لعامل وي�صهد �صل�صلة من 

�لجتماعات �لهامة �لتي تتناول �أهم �لتحديات �لعاملية.
يذكر �أن �أعمال �جلمعية �لعامة �صتعقد هذ� �لعام �فرت��صيا، نظر� جلائحة 

فرو�ص كوفيد19-.

عيادة الهالل االأحمر االإماراتي الطبية املتنقلة توا�سل خدماتها املجانية يف ح�سرموت

االإمارات توؤكد التزامها بالعمل متعدد االأطراف يف الدورة ال�75 للجمعية العامة لالأمم املتحدة

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 

  
 145770  �ملودعة بالرقم : 

 با�ص��م: در�جون �ويل )هولدينجز( ليميتد 
وعنو�نه: وحدة 2، �لطابق 3، قرية �لبو�بة �ملبنى 2، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �ص ب 34666، دبي، �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لتنقيب عن �لنفط و �لغاز.  
�لو�ق�عة بالفئة: 42

بتاريخ:2011/11/23   و�مل�صجلة حتت رقم:160415 
و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2020/08/08  

وحتى تاريخ: 2030/08/08
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  �صبتمرب  2020 العدد 13042 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

    
 145769  �ملودعة بالرقم : 

 با�ص��م: در�جون �ويل )هولدينجز( ليميتد 
وعنو�نه: وحدة 2، �لطابق 3، قرية �لبو�بة �ملبنى 2، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �ص ب 34666، دبي، �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�إنتاج �لنفط و �لغاز، تعدين و ��صتخر�ج و �لتنقيب عن �لنفط و �لغاز، �صخ �لنفط.  
�لو�ق�عة بالفئة: 37

بتاريخ:2012/09/24   و�مل�صجلة حتت رقم:145769 
و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2020/08/08  

وحتى تاريخ: 2030/08/08
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  �صبتمرب  2020 العدد 13042 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  23 يوليو 2020    �ملودعة حتت رقم: 333014 
   تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

 با�ص��م: با�صتيفي�صو �أنطونيو بالنتي ��ص �ر �ل   
 وعنو�نه:�صرت�د� �صتاتايل 87 كم 22 + 200، كابودري�صي )�صي ئي(، �يطاليا 

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لرقيقة(؛  )�ملعكرونة  �لنودلز  �أ�صا�صها  جاهزة  وجبات  �ملجففة؛  �ملعكرونة  �لطازجة؛  �ملعكرونة  �ملعكرونة؛ 
�ل�صوفان؛ دقيق �لذرة؛ ح�صاء من دقيق �لذرة؛ ب�صكويت رقيق ه�ص؛ �أ�صابع �خلبز �لرفيعة؛ �جللوتن �ملجهزة 
�أطعمة  دقيق؛  كعك؛  �ملخبوز�ت؛  منتجات  ل�صنع  م�صتح�صر�ت  �لدقيق؛  �أ�صا�صها  جنوت�صي  غذ�ئية؛  كمادة 

خفيفة �أ�صا�صها �حلبوب؛ خبز.
 �لو�ق�عة بالفئة:  30 

و�صف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �صكل بي�صاوي مميز ي�صم كلمتي »Pasta« و »REGGIA« بخط 
مميز مع �صكل ملبنى و �صنبلة قمح

   �ل�ص��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالريد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  �صبتمرب  2020 العدد 13042 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  12 �غ�صط�ص 2020  �ملودعة حتت رقم: 333861 
   تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

 با�ص��م: جاز & جو �نتيليكت�صول بروبرتي هولدينجز ليمتد 
وعنو�نه:�صويت 4، كوريبل هاو�ص، 1 دوق �وف يورك �صكوير، لندن، ��ص دبليو4 3�ل و�ي، �ململكة �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
 �صموع و فتائل لال�صاءة. 

 �لو�ق�عة بالفئة:  4 
و�صف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من عبارة »JO LOVES«   �ملكتوبة ب�صكل مميز �أعلى د�ئرة �صغرة.

   �ل�ص��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالريد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  �صبتمرب  2020 العدد 13042 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  16 �غ�صط�ص 2020  �ملودعة حتت رقم: 334000 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  24 يوليو 2020 

 با�ص��م: جاز & جو �نتيليكت�صول بروبرتي هولدينجز ليمتد 
وعنو�نه:�صويت 4، كوريبل هاو�ص، 1 دوق �وف يورك �صكوير، لندن،  ��ص دبليو4 3�ل و�ي، �ململكة �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
للعرق؛  م�صاد�ت  �لهو�ء؛  تعطر  م�صتح�صر�ت  �حلالقة؛  بعد  ما  وجل  )لو�صن(  وغ�صول  بل�صم  �حلالقة؛  بعد  ما  �صو�ئل 
م�صتح�صر�ت م�صادة لل�صو��ص للغايات �ملنزلية؛ �صفائح �آلت �لتجفيف �مل�صادة لل�صو��ص؛ زيوت وغ�صولت )لو�صن( وكرميات 
وجل �لعالج بالعطور؛ م�صتح�صر�ت وزيوت وغ�صولت )لو�صن( وكرميات ورغوة وجل �حلمام و�ل�صتحمام؛ كرميات وجل 
قا�صرة  م�صتح�صر�ت  �ملنزلية؛  لال�صتخد�مات  قا�صرة  م�صتح�صر�ت  �جلمال؛  ورغ��وة  و�أقنعة  و�أم�صال  )لو�صن(  وغ�صول 
لغ�صيل �ملالب�ص؛ كرميات وغ�صول )لو�صن( وجل و�أم�صال و�أقنعة ورغوة للوجه و�جل�صم؛ مق�صر�ت للج�صم؛ م�صتح�صر�ت 
�لأطباق؛  �ملنزلية؛ منظفات؛ م�صتح�صر�ت غ�صيل  �ل�صحوم لالأغر��ص  �إز�لة  لل�صعر؛ م�صتح�صر�ت  وبل�صم  �صامبو  تعطر؛ 
منعمات ومعطر�ت �لأقم�صة؛ م�صتح�صر�ت تنظيف �لأر�صيات؛ م�صتح�صر�ت �لعناية بال�صعر؛ رو�ئح طيبة لل�صعر؛ كرميات 
وغ�صول )لو�صن( وجل و�صو�ئل �لعناية بال�صعر؛ مر�هم لل�صعر؛ رو�ئح طيبة للمنزل؛ قطع قما�ص ومناديل للم�صح م�صربة؛ 
وعبو�ت  �لطيبة  �ل��رو�ئ��ح  ن�صر  �أع��و�د  �ملعطرة؛  �ملجففة  �ل��ورد  �أور�ق  من  مزيجات  ملمعات؛  �ملالب�ص؛  غ�صل  م�صتح�صر�ت 
�لبيا�صات؛  لتعطر  �أكيا�ص  لالأقم�صة؛  ومنع�ص  معطر  )�صر�ي(  رذ�ذ  �لطيبة؛  �لرو�ئح  ن�صر  �أع��و�د  ل�صو�ئل  تعبئة  �إع��ادة 
م�صتح�صر�ت جتميل؛  �لعطرية؛  زيوت  ؛  عطور  �صابون؛  بالب�صرة؛  �لعناية  م�صتح�صر�ت  للغرف؛  معطر  )�صر�ي(  رذ�ذ 

 غ�صول )لو�صن( �ل�صعر؛ منظفات �أ�صنان؛ م�صتح�صر�ت تنظيف و�صقل وجلي وك�صط 
 3  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من عبارة »JO LOVES«   �ملكتوبة ب�صكل مميز �أعلى د�ئرة �صغرة. و�صف �لعالمة:  
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله بالريد �مل�صجل 
للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  �صبتمرب  2020 العدد 13042 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�صجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

    
بتاريخ: 2017/03/29 �ملودعة حتت رقم :270505 
بتاريخ: 2018/01/16 �مل�صجلة حتت رقم : 

 با�ص��م:   جامعة مودول م د م �ص 
وعنو�نه: وحده رقم �يه - 00- 04-  ون جي �ل تي �بر�ج بحر�ت جمر�، �صندوق �لريد: 336532، دبي، 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

 �لتعليم و �لتعذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�صطة �لريا�صية و �لثقافية . 
   �لو�ق�عة بالفئة: 41 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�صر �ل�صابق:  
    ��صم مالك �لعالمة: جامعة مودول م د م �ص 
   ��صم �ملتنازل له : ويرت�صافت�صكامر وين 

   مه�نته: �صركة 
   جن�صيته: �لنم�صا 

عنو�نه وحمل �إقامته: �صرت��صيه دير ويرن ويرت�صافت 1، 1020 وين، �لنم�صا
   تاري�خ �نت�قال �مللكية: 2020/01/27 

 تاريخ �لتا�صر يف �ل�صجل: 2020/07/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  �صبتمرب  2020 العدد 13042 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

�ألف رحلة عر خدمة   84 نفذت هيئة �لطرق و�ملو��صالت بدبي 
وحتى  �ملا�صي  فر�ير  يف  �طالقها  منذ  �لطلب"  حتت  "حافلة 

ل �صركة "يونايتد تر�ن�ص". �صبتمر �حلايل بالتعاون مع �ملُ�صغِّ
دبي  وم��دي��ن��ة   " �لر�صاء"1  منطقتي  يف  �خل��دم��ة  �إط����الق  ومت 
�إىل  �جلمهور  ِقبل  م��ن  �خل��دم��ة  تقييم  معدل  وو���ص��ل  لالإنرتنت 
�لثانية  �ملرحلة  �طالق  �صيتم  فيما   .. نقاط   5 �إجمايل  من   4.7
رغ��م حت��دي��ات فرو�ص  �لأوىل  �ملرحلة  بعد جن��اح  �حل��ايل  �ل�صهر 

"كورونا".

وقال عادل �صاكري مدير �إد�رة تطوير وتخطيط �لأعمال مبوؤ�ص�صة 
تعد  �لطلب  حتت  حافلة  خدمة  �إن  �لهيئة  يف  �لعامة  �ملو��صالت 
و�لأخ��ر عن  �لأول  �مليل  �لقائمة على مبد�أ  �لنقل  و�صائل  �إح��دى 
طريق ت�صغيل حافالت �صغرة للعمل يف مناطق حمددة با�صتخد�م 

." bus on demand" تطبيق
�لتي  و�ملهمة  �حليوية  للمناطق  توجيهها  مت  �خلدمة  �أن  و�أ�صاف 
حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام �جل��م��ه��ور و�إن و���ص��ول ع���دد �ل��رح��الت �إىل 84 
"مر�صيد�ص �صرنرت" خالل �لفرتة  5 حافالت  �ألفا عر ت�صغيل 
و�أهمية  فاعلية  يوؤكد  �حل��ايل  �صبتمر  وحتى  �ملا�صي  فر�ير  من 
�خلدمة رغم �لأجو�ء �لتي فر�صتها تد�عيات فرو�ص "كورونا".

مدير عام االإمارات الدبلوما�سية: ال�سالم العابر للحدود يوؤدي لتطور االأمم وازدهارها
•• اأبوظبي- وام:

�أن  �أكادميية �لإم��ار�ت �لدبلوما�صية  �أكد �صعادة برناردينو ليون مدير عام 
�أ�صبح مطلبا  و�حل��و�ج��ز  للحدود  �لعابر  �ل�صالم  �أن  �أثبت  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لتعاون  قيم  �إع���الء  خ��الل  م��ن  وذل���ك  و�زده���اره���ا  �لأمم  لتطور  �أ�صا�صيا 
و�حلو�ر و�لتفاهم كما ��صتطاعت �لدولة بف�صل تبنيها نهج �لقوة �لناعمة 
�لقائمة على �لت�صامح و�لتو��صل و�ل�صر�كة �أن تعزز تاأثرها على �ل�صاحة 

�لدولية خالل �أزمة "كوقيد - 19".
 21 ي��و�ف��ق  �ل���ذي  لل�صالم  �ل����دويل  �ل��ي��وم  مبنا�صبة  ت�صريحات  يف  وق���ال 
�إنه من �لو�جب علينا �لتاأكيد على �أهمية هذ� �ليوم  �صبتمر من كل عام 
للدبلوما�صين  ل�صيما  �ل��دويل  �ل�صالم  لتعزيز  رمزية  منا�صبة  باعتباره 
�لذين يكر�صون حياتهم لن�صر مبادئ �ل�صالم يف جميع �أنحاء �لعامل خا�صة 

يف �أوقات �ل�صر�عات و�ل�صطر�بات.

و�ملعتقد�ت و�ل�صر�عات �لتاريخية.
وقال: "من منطلق �إدر�كها �أهمية تعزيز �ل�صالم و�لتعاون وقعت �أكادميية 
�لإم��ار�ت �لدبلوما�صية يف مطلع �ل�صهر �جلاري مذكرة تفاهم مع جامعة 
م�����ص��رتك��ة لإطالق  ت��وف��ر من�صة  ب��ه��دف  وذل���ك  ل��ل�����ص��الم  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�لبحثي  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �مل�صاريع  م��ن  م�صتقبلية  جمموعة 
�لأكادميية يف تعليم  �لطرفن ودعم توجهات  و�لتدريبي بن  و�لأكادميي 
�مل�صتقبلين �لذين �صيمثلون  �لدبلوما�صين �لإمار�تين  وتدريب ومتكن 

وطنهم يف �ملحافل �لدولية م�صتقبال".
�أننا يف �أكادميية �لإمار�ت �لدبلوما�صية ن�صعى �إىل �صمان  "نوؤكد  و�أ�صاف: 
ح�����ص��ول �أع�����ص��اء �ل�����ص��ل��ك �ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي يف دول���ة �لإم������ار�ت ع��ل��ى �ملهار�ت 
تعزيز  يف  للم�صاهمة  �لدولية  �لق�صايا  لأه��م  �ل�صاملة  و�ل��روؤي��ة  �لأ�صا�صية 
�ملكانة �لريادية لدولة �لإمار�ت على �ل�صاحة �لدولية ون�صر مبادئ �ل�صالم 

حول �لعامل.

و�أ�صاف: "�حتفاء بهذ� �ليوم حثت �لأمم �ملتحدة جميع �لبلد�ن و�ل�صعوب 
حول �لعامل على �حرت�م وقف �لأعمال �لعد�ئية من خالل رفع �لوعي ب�صاأن 
�لق�صايا �ملتعلقة بال�صالم وب�صفتنا موؤ�ص�صة �أكادميية وتدريبية متخ�ص�صة 
باإعد�د دبلوما�صيي �لإمار�ت �مل�صتقبلين فمن و�جبنا يف �أكادميية �لإمار�ت 
�لدبلوما�صية �أن نظهر ت�صامننا مع م�صاعي �لأمم �ملتحدة من �أجل تعزيز 

�ل�صالم و�لتعاون �لدولين".
و�أ�صار �إىل �أن معايل �أنطونيو غوتري�ص �لأمن �لعام لالأمم �ملتحدة دعا يف 
�صهر مار�ص �ملا�صي جميع �لأطر�ف �ملتحاربة �إىل وقف �ل�صر�عات و�لتوحد 
كافة  �أث��رت على  �لتي  �مل�صتجد  تف�صي جائحة فرو�ص كورونا  يف مو�جهة 
�أزم��ات �قت�صادية و�صحية تخطت حدود �لدول  �إىل  مناحي حياتنا، و�أدى 
ومن �لأهمية مبكان �أن نذكر �لدبلوما�صين و�لقادة �لعاملين باأن تعاونهم 
وت�صامنهم مع بع�صهم �لبع�ص مل يعد جمرد خيار بل �أمر ل مفر منه يف 
مكافحة هذ� �لوباء �لعاملي رغم �ختالفاتنا يف �ملو�قف �ل�صيا�صية و�لدينية 

يف  مهمتها  �لوطنية  و�لتدريبية  �لأكادميية  موؤ�ص�صتنا  "�صتو��صل  وتابع: 
متكن �لكو�در �لوطنية �ملوهوبة لي�صبحو� دبلوما�صين حقيقين ي�صعون 
جاهدين لإيجاد حلول �صلمية لتحديات �لقرن �حلادي و�لع�صرين يف عامل 

ي�صهد تغر�ت و��صطر�بات متالحقة".

ال�سعبة الربملانية االإماراتية ت�سارك يف ندوة افرتا�سية بعنوان الربملانات واالأمم املتحدة: الطريق اإىل االأمام
•• ابوظبي-الفجر:

�����ص����ارك����ت �ل�������ص���ع���ب���ة �ل���رمل���ان���ي���ة 
�فرت��صية  ن����دوة  يف  �لإم���ار�ت���ي���ة 
و�لأمم  "�لرملانات  ب����ع����ن����و�ن 
�لأم�����ام  �إىل  �ل���ط���ري���ق  �مل���ت���ح���دة: 
�لرملاين  �لحت���اد  و�ل���ذي عقدها 
�لدويل بالتعاون مع �لأمم �ملتحدة 
�ملرئي(  �لت�������ص���ال  )ع����ر  وذل�����ك 
لدى  �لد�ئمن  �ملمثلن  بح�صور 
�لأمم �ملتحدة وروؤ�صاء �لرملانات.
بالنيابة  �لرملانية  �ل�صعبة  ومثل 
�لوطني  �مل���ج���ل�������ص  رئ���ي�������ص  ع����ن 
�لحتادي �صعادة علي جا�صم ع�صو 
�لحت����ادي، ومت  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ص 
��صتعر��ص  �ل���ن���دوة  ه����ذه  خ����الل 
�ل���ر����ص���ائ���ل �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة لإع�����الن 
لروؤ�صاء  �خلام�ص  �لعاملي  �ملوؤمتر 
�لذي   )5WCSP( �ل��رمل��ان��ات 
��صت�صافه فعلًيا �لحتاد �لرملاين 
�لدويل و�لرملان �لنم�صاوي يومي 

حما�صرة �لآثار �ل�صلبية للجو�ئح 
�ل�صحي،  �ل��ق��ط��اع  ع��ل��ى  �ل��ع��امل��ي��ة 

و�لدخل �لفردي و�ملوؤ�ص�صي. 
ملعايل  �صكره  عن  �صعادته  و�أع���رب 
غابرييال كويفا�ص بارون- رئي�صة 
�لحتاد �لرملاين �لدويل ومعايل 
ف��ول��ك��ان ب���وزك���ر رئ��ي�����ص �ل����دورة 
للجمعية  و�ل�����ص��ب��ع��ن  �خل��ام�����ص��ة 
�ل��ع��ام��ة ل���الأمم �مل��ت��ح��دة، ومعايل 
�جلمعية  رئي�ص  موديند�  جاكوب 
زمبابوي  جل��م��ه��وري��ة  �ل��رمل��ان��ي��ة 
"تعزيز  ن��دوة  يف  م�صاركتهم  على 
�ل��ت��ع��اون ب��ن �ل��رمل��ان��ات و�لأمم 

�ملتحدة". 
وت����������رى �ل���������ص����ع����ب����ة �ل����رمل����ان����ي����ة 
�ل�صر�كة  تعزيز  �أهمية  �لإمار�تية 
�ل�صرت�تيجية بن �لأمم �ملتحدة 
و�لحت����������اد �ل�����رمل�����اين �ل�������دويل، 
قائمة  �ل�����ص��ر�ك��ة  ه���ذه  ت��ك��ون  و�أن 
فاعلية  م����ن  ت���ع���زز  �أ����ص�������ص  ع���ل���ى 
باعتبار  �ملنظمتن؛  وم�صد�قية 

منر�ً  لي�صت  �ملنظمة  ه��ذه  تكون 
ل�����ص��وت ح��ك��وم��ات �ل���ع���امل فقط، 

ا �صوتاً ل�صعوبها.  و�إمنا �أي�صً
�جلائحة  �إن  ج��ا���ص��م  ع��ل��ي  وب����ن 
�ل��ع��امل يجب  �أن  �أث��ب��ت��ت  �ل��ع��امل��ي��ة 
و�حدة؛  �إن�صانية  كاأ�صرة  يعمل  �أن 
ح�����دوًد�  ت���ع���رف  ل  �لأوب����ئ����ة  لأن 
�أو  دينية،  �أو  �أثنية،  �أو  جغر�فية، 
�أن  ف��اإن��ه لب��د  َث��م  �صيا�صية. وم��ن 
�ملوؤثر  ل��ل��رمل��ان��ات ���ص��وت��ه��ا  ي��ك��ون 
و�لإقليمية  �لدولية  �ملنظمات  يف 
�صترتجم  �لتي  �جلهة  باعتبارها 
�ىل  �صت�صدر  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  تلك 
�صتتابع  و�لتي  وطنية،  ت�صريعات 
�أي�������ص���اً ح��ك��وم��ات��ه��ا ل��ت��ن��ف��ي��ذ تلك 

�لقر�ر�ت. 
�ل�صروري  من  �أن��ه  �صعادته  وق��ال 
يف عامل ما بعد وباء كوفيد19-، 
ومن خالل �لدور �لقيادي �لعاملي 
على  �لرتكيز  يتم  �أن  للرملانات، 
مثل  �لأ���ص��ا���ص��ي��ة،  �لق�صايا  بع�ص 

 .2020 �أغ�صط�ص   20 و   19
كما جرى خالل �لندوة ويف �صياق 
�لأمم  �جل���اري���ة يف  �لإ����ص���الح���ات 
�مل���ت���ح���دة م��ن��اق�����ص��ة ك��ي��ف��ي��ة جلب 
�ل���ذي���ن ميثلون  �ل��ن��ا���ص  �أ����ص���و�ت 
�لرملاين  و�لحت�������اد  �ل���رمل���ان���ات 
�لقر�ر  �صنع  عمليات  يف  �ل���دويل 
وكيفية  �مل�����ت�����ح�����دة،  �لأمم  يف 
متعدد  ن��ظ��ام  تعزيز  يف  �مل�صاهمة 
�ملتحدة،  �لأمم  بقيادة  �لأط����ر�ف 
كما مت �لتطرق �إىل كيفية �لعمل 
�ملتحدة  �لأمم  ب��ن  م��ا  و�لتن�صيق 
و�لحت������������اد �ل������رمل������اين �ل�������دويل 
لتنفيذ  ف��ع��ال��ي��ة  �أك�����رث  ب�����ص��ك��ل  و 
�ملتعلقة  �ل���دول���ي���ة  �لل����ت����ز�م����ات 
�مل�صتد�مة  و�لتنمية  �ل�صالم  ببناء 
و�لدميقر�طية وحقوق �لإن�صان.

و�أك�����د ���ص��ع��ادة ع��ل��ي ج��ا���ص��م ممثل 
�ل�����ص��ع��ب��ة �ل��رمل��ان��ي��ة �لإم���ار�ت���ي���ة 
بعد  يكون هناك  �أن  ���ص��رورة  على 
و�أن  �ملتحدة،  �لأمم  لعمل  برملاين 

" لالأمن  ب��ن��اء م��ن��ظ��وم��ة دول���ي���ة 
على  ق��������ادر�ً  ي���ك���ون   ،" �ل���غ���ذ�ئ���ي 
�ملفاجئة،  �ل���ت���ح���دي���ات  م���و�ج���ه���ة 
خ��ا���ص��ة ب��ع��د �ل��ت��ق��اري��ر �لأخ����رة 
ل��رن��ام��ج �ل���غ���ذ�ء �ل��ت��اب��ع لالأمم 
�أن هناك  �أ�صار �ىل  �لذي  �ملتحدة، 
�أكرث من 265 مليون �صخ�ص قد 
هذ�  نهاية  مع  �ملجاعة  يو�جهون 

�لعام؛ بفعل وباء كوفيد19-. 
�أن  �أهمية  على  جا�صم  علي  و�صدد 
�إط���ار عمل م�صرتك  ي��ك��ون ه��ن��اك 
يف �إي�����ج�����اد وت�����وزي�����ع �ل����ل����ق����اح يف 
مو�جهة �لأزمة �ل�صحية �حلالية 
و�صولها  و���ص��م��ان  و�مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
�صيا�صات  �أي  دون  ل���ل���ج���م���ي���ع، 
باعتبار  ����ص��ت��ث��ن��اء�ت،  �أو  �نتقائية 
�إل  �أف�صل لن يكون  بناء عامل  �أن 
وغايته.  �لإن�صان حم��وره  كان  �إذ� 
كما ندعو �إىل توطن تكنولوجيا 
ورقمنة  �ل����ص���ط���ن���اع���ي  �ل����ذك����اء 
ل�صمان  �ل�����ص��خ��م��ة؛  �ل���ب���ي���ان���ات 

�لرملانية  �ل�����ص��ع��ب��ة  وحت����ر�����ص 
�لإم����������ار�ت����������ي����������ة ع������ل������ى ت���ن���ف���ي���ذ 
وعلى  �ل��رمل��ان��ي��ة  ��صرت�تيجيتها 
�لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  روؤي����ة  ت��رج��م��ة 
وت��ط��ل��ع��ات ���ص��ع��ب �لإم��������ار�ت من 
خ�����الل ت���ط���وي���ر خم���ت���ل���ف �أوج�����ه 

�لأم���ث���ل  �ل�����ص��ب��ي��ل  ه����و  ذل�����ك  �أن 
�ملتز�يدة  �ل�صعوب  ملعاجلة م�صاكل 
�مل�صتد�مة،  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ق�����ص��اي��ا  يف 
و�لتوتر�ت  و�لتطرف،  و�لإره���اب 
�جل����ي����و�����ص����ي����ا�����ص����ي����ة، و�لأزم�������������ات 

�لإن�صانية باأنو�عها �ملختلفة . 

�لعالقات  �لدويل خا�صة  �لتعاون 
تعزيز  ع���ن  ف�����ص��اًل  �ل���رمل���ان���ي���ة، 
حيال خمتلف  و�لت�صاور  �لتن�صيق 
�مل�صرتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �لق�صايا 
�لفعاليات  يف  �مل�������ص���ارك���ة  خ����الل 

�لرملانية �لدولية.

بح�سور �ل�سفري �ل�سود�ين وبطلة حتدي �لقر�ءة �لعربي 2019 هديل �أنور

جامعة اأبوظبي تطلق مبادرة »من اأجلك يا �سودان« بالتعاون مع الهالل االأحمر االإماراتي

م��ع��ان��اة �مل��ت�����ص��رري��ن، م��وؤك��دي��ن �أن 
على  حر�صنا  ترتجم  �ملبادرة  هذه 
�لجتماعية  مب�صوؤوليتنا  �للتز�م 
جتاه  و�إمن��ا  فح�صب،  حملّياً  لي�ص 

�إخوتنا يف كل مكان."
ر������ص����د مبارك  �أك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�لعام  �لأم������ن  ن���ائ���ب  �مل���ن�������ص���وري 
�لهالل  هيئة  يف  �ملحلية  لل�صوؤون 
�لأحمر �لإمار�تي، �أن �حلملة تاأتي 

�أحمد  وق��ار  �لرفي�صور  �ل�صود�ن، 
و�صامل  �أب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة  م���دي���ر 
مبارك �لظاهري �ملدير �لتنفيذي 
�جلامعة.  يف  �ملجتمعية  للعالقات 
ك���م���ا �����ص����ارك يف ت��ن��ظ��ي��م �مل����ب����ادرة 
�لأول  �ل��دف��اع  خ��ط  يف  �ملتطوعون 

من طلبة جامعة �أبوظبي. 
�ملدير  �ل����ظ����اه����ري،  ����ص���امل  وق������ال 
�ملجتمعية  ل��ل��ع��الق��ات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

هذه �لفعاليات �لتي تعزز جمالت 
�صحايا  م��ع  �لإن�����ص��اين  �لت�صامن 
وجت�صد  و�لأزم��������������ات،  �ل������ك������و�رث 
تفاعل �أبناء �لإمار�ت مع �لق�صايا 
و�لأحد�ث �لتي تتاأثر بها �ل�صعوب 

من حولهم. 
�حلملة  �أن  على  �ملن�صوري  و���ص��دد 
�ل���ه���الل �لحمر  ����ص��ت��ج��اب��ة  ت��ع��زز 
�لفي�صانات  م��ن  �مل��ت��اأث��ري��ن  جت���اه 

�ل���دع���م  ت����وف����ر  يف  �لإ�����ص����ه����ام  يف 
للمجتمعات حملّياً و�إقليمياً.

و���ص��ه��دت �مل���ب���ادرة ح�����ص��ور ك��ل من 
�����ص����ع����ادة حم���م���د �أم�������ن �ل����ك����ارب، 
�لدولة  ل���دى  �ل�����ص��ود�ين  �ل�صفر 
ومم����ث����ل����ن ع�����ن م���ك���ت���ب �لأم�������ن 
�لإمار�تي،  �لأح��م��ر  للهالل  �ل��ع��ام 
�لعربي يف  �ل��ق��ر�ءة  وبطلة حت��دي 
دورت�����ه �لأخ�����رة ه��دي��ل �أن�����ور من 

�ملبذولة  �لإن�صانية  �جلهود  �صمن 
�لآثار  لدرء  �لدولة،  م�صتوى  على 
�لتي خلفتها �ل�صيول و�لفي�صانات 
بجانب  و�ل����وق����وف  �ل�������ص���ود�ن،  يف 
�لأ�������ص������ق������اء ل����ت����ج����اوز ظ���روف���ه���م 

�لر�هنة.
�لأحمر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  �إن  وق����ال 
د�ئ��م��اً مب��ب��ادر�ت �صركائها  ت��رح��ب 
�لإن�صانين يف �لدولة، لإقامة مثل 

باإطالق  "نعتّز  �أبوظبي:  بجامعة 
�إىل توفر  �ل��ه��ادف��ة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
�مل���������ص����اع����دة و�ل�����دع�����م لأه����ل����ن����ا يف 
يو�جهونه  م���ا  ظ���ل  يف  �ل�������ص���ود�ن 
�لفي�صانات،  ج�����ر�ء  م��ع��ان��اة  م���ن 
�لهالل  م����ع  ب�����ص��ر�ك��ت��ن��ا  ون���ف���خ���ر 
�لأثر  لها  �صيكون  و�لتي  �لأح��م��ر، 
ه���ذه �حلملة  ت��وؤت��ي  �أن  �ل��ك��ب��ر يف 
ثمارها وحتقق غاياتها يف تخفيف 

••  اأبوظبي-الفجر: 

بالتعاون  �أبوظبي،  جامعة  �أطلقت 
مع هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي، 
�لعاملية  �للولو  وبرعاية جمموعة 
بعنو�ن  م���ب���ادرة  ب��ي��ب�����ص��ي  و���ص��رك��ة 
جلمع  �صود�ن"  ي���ا  �أج���ل���ك  "من 
من  و�لعينية  �لنقدية  �ل��ت��رع��ات 
�لتخفيف  ب��ه��دف  �ل�����ص��ود�ن  �أج����ل 
�ملت�صررة، جر�ء  �لأ�صر  من معاناة 
�جتاحت  �لتي  �لقوية  �لفي�صانات 
خالل  �ملختلفة  �ل�����ص��ود�ن  ولي���ات 

�لأ�صابيع �ملا�صية. 
�م�ص  �أقيمت  و�لتي  �ملبادرة  ودع��ت 
من   2020 ���ص��ب��ت��م��ر   20 �ف����ق 
8 م�صاًء  وحتى  9 �صباحاً  �ل�صاعة 
�إىل ت��ق��دمي �ل���دع���م ل��الأ���ص��ق��اء يف 
�لترعات  خ����الل  م���ن  �ل�������ص���ود�ن 
�ل���ن���ق���دي���ة و�ل���ع���ي���ن���ي���ة، ح���ي���ث مت 
وف���رت �جل��ام��ع��ة ���ص��ن��ادي��ق خا�صة 
ل�صتقبال �لترعات بالتن�صيق مع 
�لإمار�تي.  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
�أطلقتها  و�ل��ت��ي  �حل��م��ل��ة  و���ص��ك��ل��ت 
جامعة �أبوظبي يف �إطار مبادر�تها 
جزء�ً  و�إقليمياً،  حملياً  �ملجتمعية 
�ملتو��صلة  جهودها  م��ن  يتجز�أ  ل 

�ل�صود�نية،  �ل��ولي��ات  م��ن  ع��دد  يف 
مظلة  ت����و�����ص����ي����ع  يف  وت���������ص����اه����م 
�مل�صتفيدين من �لرنامج �لإغاثي 
�لذي يتم تنفيذه حالياً على �أر�ص 
�لو�قع لتخفيف وطاأة �لكارثة عن 

كاهل �ملت�صررين.
�أ���ص��رف علي،  �أ���ص��اف  وم���ن جهته 
�للولو  ملجموعة  �لتنفيذي  �ملدير 
�خلرية  �لأع��م��ال  "تعد  �لعاملية: 
�لجتماعية  �مل�صوؤوليات  ومبادر�ت 
بالن�صبة  �أ�صا�صية  ركيزة  لل�صركات 
�صعد�ء  ون��ح��ن  �ل��ل��ول��و،  مل��ج��م��وع��ة 
وف���خ���ورون ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��ل من 
�أب��وظ��ب��ي وه��ي��ئ��ة �لهالل  ج��ام��ع��ة 
�لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي لإط���الق هذه 
�أتقدم  �أن  و�أود  �ل��ن��ب��ي��ل��ة.  �مل���ب���ادرة 
�أبوظبي  جل��ام��ع��ة  �ل�صكر  ب��ج��زي��ل 
�إتاحة �لفر�صة لنا للم�صاركة  على 
�إىل  م��ت��ط��ل��ع��ن  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  يف 
�ل����ع����ون  ي������د  �مل���������ص����اه����م����ة يف م������د 

للمحتاجن."
�لر�غبن  �أبوظبي  جامعة  ودع��ت 
يف �لترع �إىل زيارة حرم �جلامعي 
ترعاتهم  وت���ق���دمي  �أب���وظ���ب���ي  يف 
�ل���ن���ق���دي���ة و�ل���ع���ي���ن���ي���ة م�����ن �أج�����ل 

�ل�صود�ن. 

درا�سة بحثية ل�موؤ�س�سة زايد العليا حتدد مفاتيح جناح التاأهيل عن بعد الأ�سحاب الهمم
 •• اأبوظبي-وام: 

�لهمم خالل  �أ�صحاب  تاأهيل  "�إعادة  ح��ول  م�صرتكة  بحثية  در����ص��ة  �أو���ص��ت 
ومتكاملة  متخ�ص�صة  عالجية  تعليمية  من�صة  باإن�صاء  كورونا"  جائحة 
تت�صمن مقاطع و�صروحات تعليمية م�صورة وتدريبات حول �أف�صل �لأ�صاليب 
�لهمم يف  �أ�صحاب  و�أ�صر  �لأمور  �لهمم وتوفرها لأولياء  باأ�صحاب  �ملتعلقة 

مر�كز �لرعاية و�لتاأهيل يف خمتلف �أنحاء �لدولة.
�لعليا  ز�ي��د  موؤ�ص�صة  �أجرتها  �لتي  �ل��در����ص��ة  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  ودع��م��ت 
لأ�صحاب �لهمم بالتعاون مع كلية فاطمة للعلوم �ل�صحية باأبوظبي ومركز 

�صتار كي لل�صمعيات باأبوظبي ومركز �لإح�صاء – �أبوظبي.
وك�صفت �لدر��صة عن جناح فكرة �لتعلم و�لتاأهيل عن بعد لأ�صحاب �لهمم 
ب�صورة عامة رغم وجود بع�ص �لتحديات �لتي تتطلب تعاون �لأ�صرة وتدريبها 
وتاأهيل �لكو�در �لعاملة يف مر�كز �لرعاية و�لتاأهيل �إ�صافة �إىل �أهمية �إن�صاء 
عمل  و�أور�ق  وفيديوهات  معلومات  تت�صمن  �مل��ر�ك��ز  بن  معلومات  قاعدة 

�إلكرتونية لال�صتفادة منها خالل �لتعلم عن بعد لأ�صحاب �لهمم.
و��صتهدفت �لدر��صة �لتي مت �إجر�وؤها حديثا �آر�ء �ملهنين �لعاملن يف مر�كز 
تاأهيل �أ�صحاب �لهمم ومدر�ء �ملر�كز و�ملوؤ�ص�صات �لعاملة يف تاأهيل �أ�صحاب 
�لهمم  �أ�صحاب  تاأهيل  خدمات  على  �ل�صوء  ت�صليط  �إط��ار  يف  وذل��ك  �لهمم 
خالل فرتة "كوفيد 19". و�صملت �لدر��صة �آر�ء 434 من �ملهنين �لعاملن 
ريا�صية،  تربية  معلم  معلم،  م�صاعد  معلم،  "معالج،  متنوعة  بتخ�ص�صات 
موؤ�ص�صة  �أو  وتاأهيل  رعاية  44 مدير مركز  �إىل  فنية" �إ�صافة  تربية  معلم 

عاملة يف جمال تاأهيل �أ�صحاب �لهمم، على م�صتوى دولة �لإمار�ت.
و�أكدت تو�صيات �لدر��صة على �أهمية تبادل �خلر�ت و�لتجارب بن �ملعلمن 
و�لأخ�صائين يف مر�كز �ملوؤ�ص�صة وبن مر�كز رعاية وتاأهيل �أ�صحاب �لهمم 
�خلارجية ون�صر ق�ص�ص �لنجاح وتقدمي ��صت�صار�ت وور�ص تدريب لالأفر�د 
�أهمية  �إىل  �إ���ص��اف��ة  زي����ار�ت منزلية  ذل��ك  ب�����ص��ورة منتظمة مب��ا يف  و�لأ���ص��ر 
�لتوجه لتوفر بيئة منا�صبة و�آمنة يف منازل �أ�صحاب �لهمم وتوفر �أدو�ت 
�لنف�صي  �لدعم  وتقدمي  طالب  لكل  بعد  عن  و�لتعلم  للعالج  وم�صتلزمات 

و�لتقني و�لجتماعي و�لتثقيفي لأ�صحاب �لهمم وذويهم.
كما �أكدت �أهمية تدريب �أكرث من فرد يف �لأ�صرة �لو�حدة على تنفيذ �أن�صطة 

عالجية حمددة مثل طريقة تنفيذ �جلل�صة وتعديل �ل�صلوك للطفل.
بالعمل عن  �ملهنين  �ملائة من  83 يف  ��صتمر�ر  �لدر��صة عن  نتائج  وك�صفت 
�أكرث  �أح��د  بعد  �لتاأهيل عن  19" و�صكل  "كوفيد  �أث��ن��اء  كامل  وب���دو�م  بعد 
�لطرق �لتي ��صتخدمها �ملهنيون �أثناء �جلائحة وبن�صبة 86 يف �ملائة وبلغت 
�لعياد�ت  ��صت�صار�ت  ن�صبة  �ملائة يف حن بلغت  41 يف  �لهاتفية  �ل�صت�صار�ت 

�ملتنقلة و�لزيارة �ملنزلية 6 يف �ملائة و��صتخد�م �لروبوتات 2.1 يف �ملائة.
بعد من  �لتاأهيل عن  فعالية  �لدر��صة  �مل�صاركن يف  �ملائة من  87 يف  و�أك��د 
�مل��ائ��ة �إىل  12 يف  �أ���ص��ار  �ل��ف��رتة �ملا�صية فيما  حيث �إجن���از �لأه���د�ف خ��الل 
فعالية �لزيار�ت �ملنزلية و10 يف �ملائة لفعالية �لعياد�ت �ملتنقلة، و3.7 يف 

�ملائة لفعالية ��صتخد�م �لروبوتات.
و��صتخدم �ملهنيون خالل فرتة �لتاأهيل عن بعد �أكرث من و�صيلة للتو��صل 
�ملائة منهم مقاطع فيديو عالجية  88 يف  �أر���ص��ل  �لأم���ور حيث  �أول��ي��اء  مع 

�أ���ص��ل��وب �ل��ت��و����ص��ل �مل��ب��ا���ص��ر من  ل��ل��و�ل��دي��ن و85.5 يف �مل��ائ��ة ����ص��ت��خ��دم��و� 
مكتوبة  تعليمات  باإر�صال  ب���ادرو�  �ملائة  يف  و77.6  �لفيديو  مكاملات  خ��الل 

للو�لدين.
ور�أى �ملهنيون �أن فعالية �لتاأهيل عن بعد ترتبط بطبيعة �حلالة حيث و�فق 
�ملائة يف �حلالت  �ملائة على فعاليته مع �حلالت �خلفيفة و63 يف  90 يف 
�ملعتدلة و13 يف �ملائة للحالت �ل�صديدة و11 يف �ملائة لالإعاقات �ملتعددة.

لتنفيذ  للغاية  ��صتعد�د جيد  �إنهم على  �مل�صتطلعن  �ملائة من  76 يف  وقال 
بعد  �لتاأهيل عن  �أن فكرة  �ملائة  63 يف  �أع��رب  فيما  �لإغ���الق  �أث��ن��اء  �لعالج 
�صتكون جمدية بعد �لوباء فيما �أكد 56 يف �ملائة منهم �أن تعاون �لآباء خالل 

فرتة �لوباء كان جيد� و31 يف �ملائة كان ممتاز�.
ور�أى 75 يف �ملائة �أن �أهم �لعقبات �لرئي�صية �لتي و�جهتهم هي �ن�صغال �لآباء 
فيما �أجاب 62 يف �ملائة �أن �لعقبات تتعلق بالأمور �لتقنية مثل عدم معرفة 
�لأ�صرة با�صتخد�م �لر�مج �حلديثة و59 يف �ملائة �أن �لعقبة �لرئي�صية هي 

�جتماعية مثل عدم ��صتجابة �لآباء و�لتز�مهم �ل�صعيف.

طرق دبي : 84 األف رحلة عرب حافلة حتت الطلب
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اأخبـار الإمـارات
�سحة دبي تنظم ملتقى اأ�سدقاء مر�سى الزهامير اليوم

 •• دبي-وام: 

�ليوم  �ملو�طنن  كبار  �صعادة  مركز  يف  ممثلة  بدبي  �ل�صحة  هيئة  تنظم 
ملر�ص  �لعاملي  �ليوم  مبنا�صبة  �لزهامير  مر�صى  لأ�صدقاء  علميا  ملتقى 

�لزهامير �لذي ي�صادف 21 من �صبتمر من كل عام.
وياأتي تنظيم �مللتقى �صمن جهود �لهيئة �لر�مية �ىل رفع �لوعي �ملجتمعي 
و�لقائمن على رعاية �ملر�صى ومقدمي �خلدمات �ل�صحية باأهمية تفهم 
�ملر�صى  م��ع  للتعامل  �لآم��ن��ة  و�لأ���ص��ال��ي��ب  �ل��ط��رق  وتبني  �مل��ر���ص  طبيعة 

وتقدمي �لرعاية �لالزمة لهم.
كبار  �صعادة  مركز  ومديرة  ��صت�صارية  �ل�صويدي  �صلوى  �لدكتورة  و�أك��دت 
�لكبر  �لتز�يد  �مللتقى يف ظل  �أهمية هذ�  بدبي  �ل�صحة  بهيئة  �ملو�طنن 
من  �لزهامير  مر�ص  ب��ات  حيث  �لعامل  م�صتوى  على  �ل�صن  كبار  لأع���د�د 

�ملعدية  غ��ر  �ملزمنة  �لأم��ر����ص  �صمن  ت�صنف  �ل��ت��ي  �ل�صائعة  �لأم��ر����ص 
و�لتي يتطلب عالجها كلفة عالية على �لقطاع �ل�صحي وجمهود� نف�صيا 

وج�صديا للقائمن على رعاية �ملر�صى.
�أكرث  وج��ود  �ىل  ت�صر  �لتي  �لعاملية  �ل�صحة  باإح�صائيات منظمة  ونوهت 
من 50 مليون مري�ص م�صاب بالزهامير حول �لعامل عام 2018 وهو 
152 مليونا  2030 و�إىل  82 مليونا يف عام  �إىل  رقم مر�صح لالرتفاع 
عام 2050 . و�أو�صحت �أن ملتقى �أ�صدقاء مر�صى �لزهامير �لذي �نطلق 
�لوعي  �ملو�طنن يهدف رفع  �صعادة كبار  2013 كمبادرة من مركز  عام 
لدى �أفر�د �ملجتمع حول �ملر�ص وم�صاعدتهم يف نقل جتاربهم و�ل�صتفادة 
�ملر�ص  �صعوبات  مع  �لتعامل  على  مل�صاعدتهم  عملية  حلول  لو�صع  منها 
..لفتة �إىل حر�ص �لهيئة على تنظيم هذه �لفعالية �لتوعوية مع مر�عاة 
كافة �لإجر�ء�ت �لحرت�زية وقو�عد �ل�صحة و�ل�صالمة �لعامة و�للتز�م 

بالتعليمات و�لر�صاد�ت �ل�صحية و�لتباعد �جل�صدي بن �مل�صاركن �إ�صافة 
�ل�صالمة  ب���اإج���ر�ء�ت  و�لل��ت��ز�م  للتقيد  �مل�صاركن  وتوجيه  �لتعقيم  �ىل 
�ملحاور  �صيناق�ص عدد� من  �مللتقى  �إن  �ل�صويدي  �لدكتورة  �لعامة. وقالت 
�ملتعلقة بالتاأثر�ت �لجتماعية و�ل�صحية �ملرتتبة على مر�ص �لزهامير 
�لزهامير  مبر�صى  �خلا�صة  �لتغذية  وم�صكالت  �ملر�صى  تاأهيل  و�إع���ادة 
و�لرعاية �لتمري�صية �ملطلوبة لهم ودور �لدعم �لأ�صري لهذه �لفئة من 
كبار  �صعادة  مركز  يقدمها  �لتي  �ملتعددة  �خلدمات  و��صتعر�صت  �ملر�صى. 
�ملو�طنن ومنها �لرعاية �لطبية و�لتمري�صية من قبل طاقم متخ�ص�ص 
�ل�صريرية  �لتغذية  وخدمات  �لطبيعي  و�لعالج  �لتاأهيل  �إع��ادة  وخدمات 
خدماته  يقدم  �ملركز  �ن  �إىل  ..م�صرة  و�لجتماعية  �لنف�صية  و�خلدمات 
�إىل 20 مري�ص مقيم و300 مري�ص من �ملر�جعن �خلارجين منوهة 
باأن عدد زيار�ت �ملر�جعن للمركز منذ بد�ية �لعام �جلاري 2020 وحتى 

�لآن و�صل �إىل 2465 زيارة.
و�أ�صافت �أن مركز �صعادة كبار �ملو�طنن بهيئة �ل�صحة بدبي �لذي يعتر 
�إم��ارة دبي يقدم خدمات متنوعة  �لأول و�لوحيد من نوعه على م�صتوى 
لكبار �ملو�طنن ت�صتجيب لظروفهم �ل�صحية وتلبي �حتياجاتهم �لفعلية 
لكبار  و�لنف�صية  �ل�صحية  �ل��ظ��روف  ك��اف��ة  ت��ر�ع��ي  �أ���ص��ري��ة  بيئة  و�صمن 
�ملو�طنن �إ�صافة �إىل توفر �حللول �لآمنة للتفاعل و�لتعامل �ليومي مع 
�مل�صتفيدين من خدمات �ملركز �أثناء تلقيهم �خلدمات �لعالجية و�لتاأهيلية 
كبار  رعاية  وفنية موؤهلة ومتخ�ص�صة يف جم��ال  ك��و�در طبية  من خ��الل 
بدبي  �ل�صحة  هيئة  تقدمها  �لتي  �ملتميزة  �خلدمات  �إىل  ..م�صرة  �ل�صن 
لكبار �ل�صن ب�صكل عام وملر�صى �لزهامير ب�صكل خا�ص يف خمتلف من�صاآتها 
وتعزيز  �ل�صيخوخة  لأم��ر����ص  �ل�صلبية  �مل�صاعفات  م��ن  للحد  �ل�صحية 

�ل�صيخوخة �لن�صطة وحت�صن جودة �حلياة لهذه �لفئة من �ملجتمع.

•• ابوظبي-الفجر:

قّدم �لأر�صيف �لوطني ور�صة تدريبية وتثقيفية بعنو�ن: "كيف نحقق �لفوز 
و�ملمار�صات  و�ل��ك��ف��اء�ت  �مل��ه��ار�ت  تعزيز  بهدف  �ملتنوعة؟"  �لتميز  بجو�ئز 
فوزه  وح��ي  م��ن  �ل��ور���ص��ة  ه��ذه  �لوطني  �لأر���ص��ي��ف  ��صتلهم  وق��د  �لوظيفية، 
ع��ن م�صروع  �مل��ج��ت��م��ع،  وخ��دم��ة  �لتعليم  – ف��ئ��ة  �ل��رتب��وي��ة  ب��ج��ائ��زة خليفة 
�ملنظومة �لتعليمية )جليل و�عد(، وذلك يف �لدورة 13 لعام 2020، وتعّد 
هذه �جلائزة �لقيمة �إحدى �ملبادر�ت �لر�ئدة على م�صتوى �لدولة و�لوطن 
�لعربي، وقد جنحت يف ت�صجيع �لكو�در �لوطنية على �لتناف�ص على �لتميز.
بد�أت �لور�صة �لتي حا�صرت فيها �لدكتورة ح�صنية �لعلي رئي�ص ق�صم �لر�مج 
وبتوجيهه  �ملوظف،  يوؤديه  �ل��ذي  �ليومي  �لعمل  من  بعد(  )ع��ن  �لتعليمية 
�ل�صاطع  �لنجم  �لو�عي حتى ي�صع يده على  �لبحث  �إىل  ي��وؤدي و�جبه  وهو 

تلميعها، حتى  ويعمل على  بها  فيهتم  �لتي ميتلكها،  �ل�صاطعة  �أو �جلوهرة 
ويحقق  �لتميز،  �إىل جو�ئز  بها  يتقدم  ثم  �لآخ��ري��ن،  بها  يبهر  �أن  ي�صتطيع 
بالعمل  رحلة حمفوفة  �لتميز هي  رحلة  �أن  �إىل  �ملحا�صرة  و�أ���ص��ارت  �لفوز. 
من   1% وتكفيه   99% بن�صبة  �لجتهاد  �إىل  يحتاج  فالتميز  و�لجتهاد، 
وهي  بالنجاح،  يظفر  حتى  و�ملتعة  بالتحدي  حافلة  �ملتميز  ورحلة  �ملوهبة، 

رحلة �ملبدع نحو �لقمة يف �لعطاء.
على  �لوطني  �لأر���ص��ي��ف  موظفو  تابعها  �لتي  �لتدريبية  �لور�صة  وبرهنت 
كل خطوة على طريق �لتميز باأمثلة من تاريخ �لإم��ار�ت وما�صيها �ملجيد، 
و��صت�صهدت  �مل��ج��الت،  جميع  يف  �لقمة  لبلوغ  بجد  ت�صعى  وه��ي  وحا�صرها 
باأقو�ل و�أفعال �لقائد �ملوؤ�ص�ص �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان –طيب �هلل 
�لإمار�ت  بدولة  لينتقل  و�قتد�ر  بثقة  �لتميز  �صار على طريق  �ل��ذي  ث��ر�ه- 
�لتفا�صيل  �ل�صليمة  بفطرته  �ملتقدمة؛ حمققاً  �ل��دول  م�صاّف  �إىل  و�صعبها 

و�ملفاهيم �لتي �أقرها �لعلم �حلديث يف �إطار منظومة �لتميز بالقول �ل�صادق 
و�لعمل �جلاد و�ملخل�ص و�لإجناز �لباهر؛ فقد كانت �صرته �لعطرة –رحمه 
�هلل- بكل تفا�صيلها �مللهم �حلقيقي و�لأ�صوة �حل�صنة ملن يريد �أن يبلغ �أعلى 

درجات �لتميز لأنها من �صلب مفاهيم �لتميز.
�لطريق  و�لتي متهد  �لوطني  �لأر�صيف  يف  �لعمل  ببيئة  �ملحا�صرة  و�أ�صادت 
�إتاحة  م��ن  ب��ه  مت��ت��از  مب��ا  وت�صجعهم  �لتميز،  ج��و�ئ��ز  نحو  �ل�صائرين  �أم���ام 
وبالتعاون  توثيقياً،  ُبعد�ً  وحما�صر�ته  �إ�صد�ر�ته  متنح  �لأر�صيفية  للكنوز 
وبت�صخره  وك��و�دره وموظفيه،  �لوطني  �لأر�صيف  �إد�ر�ت  �لبناء بن جميع 
لالإمكانات �ملادية و�ملعنوية يف خدمة �ملبدعن من د�خل �لأر�صيف �لوطني 

ومن خارجه.
�لفوز  نحقق  "كيف  عنو�ن:  ج��اءت حتت  �لتي  �لتدريبية  �لور�صة  وتطرقت 
جو�ئز  �إىل  �لطريق  يف  مف�صلية  حمطات  �إىل  �ملتنوعة؟"  �لتميز  بجو�ئز 

�أن  على  و�صددت  ومفاتيحهما،  و�صفاتهما  و�لتميز  �لنجاح  فعّرفت  �لتميز، 
�لف�صل ل يعني نهاية �ملحاولت ولكنه قد يكون من مر�حل �لنجاح و�لتميز، 
م�صرة �إىل �أن �لقادة �لعظام يعلمون �أن �لإن�صان �لذي يعمل يتعر�ص للخطاأ 
�لأ�صا�صية  و�ملفاهيم  �لوظيفي،  �لتميز  م��ع  وت��وق��ف��ت  خطئه،  م��ن  ويتعلم 
للتميز، وعو�ئد �مل�صاركة بجو�ئز �لتميز، ومقومات �لنجاح، وك�صفت �لور�صة 

عن �أهمية �حللم، فاأعظم �لأعمال و�لإجناز�ت �ملبهرة كانت �أحالماً.
�لوطني  �لأر���ص��ي��ف  م�صروع  م��ر�ح��ل  �لعلي  ح�صنية  �ل��دك��ت��ورة  و��صتعر�صت 
)جليل و�عد( بروؤيته ور�صالته، وقيمه وفئته �مل�صتهدفة، و�رتباطه �لوطني 
�ل�صرت�تيجي، و�رتباطه با�صرت�تيجية �لأر�صيف �لوطني، وممكناته ومر�حل 
تنفيذه وما و�جه من حتديات، ثم �لنتائج �لعملية �ملبهرة �لتي �أ�صفر عنها، 
و�لإ���ص��اد�ت �لتي لقيها م�صروع )جليل و�ع��د( من ق��ادة �لإم��ار�ت و�صيوخها 

�لكر�م، ومن �ملخت�صن و�خلر�ء �لرتبوين. 

�أفعال �ل�سيخ ز�يد و�أقو�له متهد �لطريق �أمام �ل�سائرين نحو �لتميز

االأر�سيف الوطني يثقف موظفيه باأ�ساليب حتقيق الفوز بجوائز التميز

قائد عام �سرطة راأ�ص اخليمة يتفقد اإ�سعاد املتعاملني
•• راأ�س اخليمة - الفجر

تفقد �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام �صرطة 
ر�أ�ص �خليمة مبنى �إ�صعاد �ملتعاملن و�لعاملن �جلديد �ل�صامل 
�لذي يتم و�صع �للم�صات �لنهائية عليه متهيد� لفتتاحه مطلع 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  يف  نوعية  قفزة  �صيمثل  مما  �ملقبل  �ل�صهر 
وتوحيد  �ملتعاملن،  رحلة  زم��ن  تقليل  خ��الل  م��ن  للجمهور 
لكافة  تقدم  و�ح��دة  نافذة  خ��الل  من  �لعامة  �لقيادة  خدمات 
�ملعنين و�صر�ئح وفئات �ملجتمع ور�فق �صعادته خالل �جلولة 
عام  قائد  نائب  �حلديدي  �هلل خمي�ص  عبد  �لعميد  �لتفقدية 
و�ل�صباط.  �لعامون  �مل���در�ء  م��ن  وع��دد  �خليمة  ر�أ����ص  �صرطة 
وذكر) �للو�ء �لنعيمي �أن �لقيادة �لعامة ل�صرطة ر�أ�ص �خليمة 

د�ئما ما ت�صعى ور�ء �لرتقاء مب�صتويات �خلدمة �لتي تقدمها 
�ن�صاء  خ��الل  من  و�لعاملن  و�ملتعاملن  �ملر�جعن  جلمهور 
�لعاملية  و�ملعاير  �ملو��صفات  �أعلى  وف��ق  وذكية  جديدة  مبان 
تو�كب �لتطور �ل�صامل �لذي تعي�صه �لمارة وت�صهم يف حتقيق 
�إىل تعزيز  �ل�صاعية  �لد�خلية  �لأه��د�ف �ل�صرت�تيجية لوز�رة 
بيئة عمل حمفزة  �ملقدمة وخلق  �ملتعاملن باخلدمات  ��صعاد 
و�صعيدة مبا يتما�صى مع توجيهات �حلكومة �لر�صيدة. و�أ�صاف 
�لبو�بة  بجانب  �ل��و�ق��ع  �جل��دي��د  �خل��دم��ات  مبنى  �أن  �صعادته 
�إد�ر�ت  خمتلف  من  موظفن  �صي�صم  �لقيادة  ملقر  �لرئي�صية 
�لقيادة ل�صتقبال و�جناز معامالت �جلمهور حتت �صقف و�حد 
للقيادة  �لرئي�صي  �ملبنى  �إىل  �ملر�جعن  لدخول  �حلاجة  ودون 
مما ي�صهم يف تقليل زمن رحلتهم وت�صريع �جناز معامالتهم 

�جتماعات  قاعتي  على  يحتوي  �أن مبنى �خلدمات  �إىل  ،لفتا 
�إ�صافة �إىل مكاتب �ل�صتقبال وقاعة �نتظار �لزو�ر وغرها من 
�أعلى معاير �جلودة  �ملر�فق �لتي تتو�فق وطبيعة عمله وفق 

و�لكفاءة و�ل�صفافية.
و�أكد قائد عام �صرطة ر�أ�ص �خليمة حر�ص �لقيادة على توفر 
قنو�ت �خلدمة مبختلف �أنو�عها لتلبية �حتياجات ومتطلبات 
بالتو�زي  �لإم����ارة  م�صتوى  على  �ملجتمع  ت�صنيفات  خمتلف 
م��ع ت��ق��دمي ك��اف��ة �خل���دم���ات �ل��ذك��ي��ة م��ن خ���الل �لتطبيقات 
�للكرتونية �ملتاحة على موقع وز�رة �لد�خلية و�لقيادة �لعامة 
�أن �فتتاح هذ� �ملبنى �صي�صكل  ل�صرطة ر�أ�ص �خليمة ، مو�صحا 
�إ���ص��اف��ة ج��دي��دة ت�����ص��اف �إىل ح��زم��ة �خل���دم���ات �مل��م��ي��زة �لتي 

تقدمها �صرطة ر�أ�ص �خليمة.

ال�سودان ب�سرق  ك�سال  يف  االإماراتي  االأحمر  الهالل  م�ساعدات  من  ا�ستفادوا  �سخ�ص  اآالف   10

ي���وم���ي���ة ع����ن �مل����وق����ف �لإن�������ص���اين 
�مل�صاعد�ت  و�ن�صياب حركة  هناك، 
و�لح��ت��ي��اج��ات �ل�����ص��روري��ة يف كل 
ويف  �لكارثة،  مر�حل  من  مرحلة 
�صوء ذلك تعزز �لهيئة ��صتجابتها 

�لإن�صانية ل�صالح �ملت�صررين.
و�أ�صاف �لفالحي " متثل �ل�صاحة 

ع��م��ل��ه��ا ل��ت�����ص��م��ل �مل��ن��اط��ق �لأك����رث 
�لفي�صانات،  ك��ارث��ة  م��ن  ت�����ص��رر� 
ون����ف����ذت �ل���ع���دي���د م����ن �ل���ر�م���ج 
�لإغاثية  و�ل��ع��م��ل��ي��ات  �لإن�����ص��ان��ي��ة 
وطاأة  تخفيف  يف  منها  م�صاهمة 

�ملعاناة عن كاهل �ملتاأثرين.
و�أ�صار �لفالحي �إىل �أن وجود وفد 

بر�جمها  �إجن�������اح  يف  �ل���������ص����ود�ن 
و�أن�صطتها �ملختلفة، وعلى ر�أ�صهم 
�ل�����دول�����ة يف �خل����رط����وم  �����ص����ف����ارة 
ذ�ت  �لأخرى  �ل�صود�نية  و�جلهات 
��صتمر�ر  م���وؤك���د�  �لخ��ت�����ص��ا���ص، 
�ملجالت  جميع  يف  �لهيئة  ج��ه��ود 
�ملرحلة  �أن  خ��ا���ص��ة  �لإن�����ص��ان��ي��ة، 

ز�يد  بن  �ل�صيخ حمد�ن  �صمو  من 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�لهالل  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص   ، �ل��ظ��ف��رة 

�لأحمر.
وقال �إن �لهيئة عززت تو�جدها يف 
عدد من �لوليات �ل�صود�نية خالل 
�لأي������ام �مل��ا���ص��ي��ة، وو���ص��ع��ت نطاق 

هيئتنا  �هتمام  حم��ط  �ل�صود�نية 
�ل��وط��ن��ي��ة ون��ع��م��ل ل��ت��ع��زي��ز قدرة 
مو�جهة  ع���ل���ى  ه���ن���اك  �لأ�����ص����ق����اء 
نتو�نى  ولن  �لإن�صانية،  ظروفهم 
يف تقدمي كل ما من �صاأنه �أن يلبي 

�حتياجاتهم �لر�هنة".
و�أ�����ص����اد ب����دور ���ص��رك��اء �ل��ه��ي��ئ��ة يف 

�ل�صود�ن،  يف  ح��ال��ي��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة  م��ن 
�خلدمات  وج���ودة  ت��ن��وع  يف  �صاهم 
عدد  و�زدي��اد  للمتاأثرين،  �ملقدمة 
�لهيئة  ج��ه��ود  م���ن  �مل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن 
�ل�صود�نية  �ل��ولي��ات  م��ن  ع��دد  يف 
�أن  ت���������ص����رر�، م���و����ص���ح���ا  �لأك��������رث 
تقارير  تتلقى عر وفدها  �لهيئة 

•• اأبوظبي-وام:

�لأحمر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  و����ص��ل��ت 
�لإمار�تي، جهودها للتخفيف من 
�آثار �ل�صيول و�لفي�صانات �لأخرة 
يف �ل�صود�ن، عر تقدمي �ملزيد من 
للمتاأثرين  �لإن�صانية  �مل�صاعد�ت 

يف عدد من �لوليات.
قافلة  م���وؤخ���ر�  �ل��ه��ي��ئ��ة  و����ص���رت 
م�صاعد�ت من 11 �صاحنة لولية 
متنها  على  �ل��ب��الد،  ب�صرق  ك�صال 
�لغذ�ئية  �مل����و�د  م��ن  ط��ن��ا   150
وو�صائل  و�مل���ب���ي���د�ت  و�لإي���و�ئ���ي���ة 
�لبيئة،  و�إ�صحاح  �لأوبئة  مكافحة 
�آلف   10 م��ن��ه��ا ح����و�يل  ����ص��ت��ف��اد 

�صخ�ص، يف عدد من �لوليات.
عتيق  �ل����دك����ت����ور حم���م���د  و�أك��������د 
لهيئة  �ل���ع���ام  �لأم������ن  �ل��ف��الح��ي 
�ل���ه���الل �لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي، �أن 
�ل�صاحة  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة  حت���رك���ات 
من  بتوجيهات  ت��اأت��ي  �ل�����ص��ود�ن��ي��ة 
بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو  �صاحب 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�مل�صلحة ، وجتد �ملتابعة و�لهتمام 

�حل����ال����ي����ة ت���ت���ط���ل���ب �مل�����زي�����د من 
�ل�صيول  م��ن  للمتاأثرين  �ل��دع��م 
�آثارها  وم��ع��اجل��ة  و�ل��ف��ي�����ص��ان��ات 

�ل�صحية و�لبيئية.
ع��دد من نظار  �أ���ص��اد  من جانبهم 
وعمد قبائل �صرق �ل�صود�ن �لذين 
كانو� يف ��صتقبال قافلة �مل�صاعد�ت 
�مل�صتمر  ب��ال��دع��م  ك�صال،  مبدينة 
�لر�صيدة  وقيادتها  �لإم���ار�ت  من 
�ل�صود�ن  يف  �لإن�صانية  لالأو�صاع 
عموما، ويف ولية ك�صال على وجه 
�خل�صو�ص، موؤكدين �أن �لإمار�ت 
�أو�ئل �لدول �لتي تلبي د�ئما  من 
�ل�صيول  من  �ملتاأثرين  دع��م  ن��د�ء 
يف  �صنويا  �مل��ت��ك��ررة  و�ل��ف��ي�����ص��ان��ات 

�ل�صود�ن.
وقالو� " �متد�د� جلهودها يف هذ� 
�ل�����ص��دد ه���ا ه���ي �لإم�������ار�ت توؤكد 
م��رة �أخ���رى ع��ر �ل��ه��الل �لأحمر 
�لإم��ار�ت��ي، حر�صها على تخفيف 
كارثة  م���ن  �ل��ن��اج��م��ة  �لأ������ص�����ر�ر 
خالل  م��ن  �حل��ال��ي��ة،  �لفي�صانات 
دعمها للحد من �لآثار �لإن�صانية 
و�ل�صحية و�لقت�صادية و�لنف�صية 

�لناجمة عن �لكارثة".
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

و�لتي  »�لقاب�صة«  ل�  �لتابعة  »م�صاندة«  �لعامة  للخدمات  �أبوظبي  �صركة  �أعلنت 
تعد و�حدة من �أكر �ل�صركات �لقاب�صة على م�صتوى �ملنطقة، عن �إجنازها نحو 
%50 من �أعمال م�صروع �لبنية �لتحتية يف منطقة غنيمة �صرق مدينة �لعن 
�لذي تنفذه بالتعاون مع هيئة �أبوظبي لالإ�صكان، بتكلفة تقدر ب� 97.5 مليون 
درهم ..ومن �ملقرر �إجناز �مل�صروع وت�صليمه �إىل �لهيئة يف �لربع �لثاين من �لعام 

.2021
وقال �ملهند�ص �صالح �ل�صيبة �ملزروعي، �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لطرق و�لبنية 
�لتحتية يف م�صاندة: "يف �إطار دعم روؤية �لقيادة �لر�صيدة لدولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة نحو توفر بنية حتتية عالية �جلودة، ياأتي هذ� �مل�صروع لرفد عملية 
..وي�صتمل  �لعن  مدينة  ت�صهدها  �لتي  و�مل�صتد�مة  �ل�صاملة  �ملجتمعات  تطوير 
�مل�صروع على 279 ق�صيمة �صكنية وجتارية وخدمات، ويت�صمن كذلك م�صجدين 

وتنفيذ طرق د�خلية رئي�صية وفرعية مع م�صار�ت �خلدمات �ملرتبطة بها".
�إن�صاء  �أي�صاً  غنيمة  ملنطقة  �لتحتية  �لبنية  تطوير  م�صروع  "يت�صمن  و�أ�صاف: 
و�إن��ارة �لطرق  �ل�صرب  �ل�صحي وت�صريف مياه �لأمطار ومياه  �صبكات لل�صرف 
�لد�خلية و�لري ..و�صيوفر �مل�صروع عند �إجنازه كذلك خدمات متكاملة للبنية 
�لكهرباء  وحم��ط��ات  �لطاقة  وك��اب��الت  �حل��ري��ق  مكافحة  ف��وه��ات  مثل  �لتحتية 

وعّبار�ت �لت�صالت و�أر�صفة �مل�صاة ومو�قف �ل�صيار�ت وغرها".
�ل�صتد�مة  ���ص��روط  م��ر�ع��اة  على  �مل�صروع  تطوير  يف  حر�صها  �ل�صركة  و�أك���دت 

�لأمن  �أعلى تد�بر  �للتز�م بتطبيق  �لدولية، مع  �ملعاير  لأعلى  �لبيئية وفقاً 
وتتميز  �لتنفيذ،  مرحلة  �إىل  و�صوًل  �لت�صميم  مرحلة  من  �عتبار�ً  و�ل�صالمة 

كافة مو�د �لبناء �مل�صتخدمة باأف�صل جودة ح�صب �ملعاير �لدولية.
من جهتها، ذكرت هيئة �أبوظبي لالإ�صكان �أن مهمتها تتمثل يف توفر م�صاريع 
�أبوظبي  �إم���ارة  روؤي��ة  مع  بالتو�فق  للمو�طنن  جيد  معي�صي  وم�صتوى  �إ�صكان 

وقيادتها �لر�صيدة.
�لهيئة حمفظة �صخمة من �خلدمات لتمويل  ذل��ك، تتوفر لدى  وع��الوة على 
بناء �مل�صاكن وم�صاريع �لإ�صكان �لتي ت�صتهدف جميع �لفئات �ملجتمعية �ملو�طنة 
..وتعك�ص هذه �خلدمات حر�ص �لهيئة على تنفيذ م�صاريع تطوير �مل�صاكن �لتي 

تعزز قيم �لأ�صر �لإمار�تية و�ل�صتقر�ر �لقت�صادي.

•• دبي-الفجر: 

عن  للم�صتقبل  دب��ي  موؤ�ص�صة  �أع��ل��ن��ت 
فاوندر"  "معهد  ب��رن��ام��ج  ��صت�صافة 
�لأك��ر من  �لأع��م��ال  مل�صرعات  �لعاملي 
 ،”2071 "منطقة  يف  ع��امل��ي��اً  ن��وع��ه 
�صر�كاتها  ت���ع���زي���ز  �إط�������ار  يف  وذل������ك 
�أمام  �لفر�صة  لإتاحة  �لهادفة  �لعاملية 
�ملتخ�ص�صة  �لنا�صئة  �ل�صركات  ع�صر�ت 
لتطوير  �لتكنولوجية  �لقطاعات  يف 
م�صاريعها و�أفكارها �ملبتكرة وتقدميها 

للعامل �نطالقاً من دبي.
�لدعم  توفر  �إىل  �لرنامج  وي��ه��دف 
لرو�د �لأعمال و�ل�صركات �لنا�صئة من 
فر�صة  لهم  تتيح  عاملية  �صبكة  خ��الل 
و�ملوؤ�ص�صات  م���ع  و�ل��ع��م��ل  �ل��ت��و����ص��ل 
�ل�صتثمارية  و�ل�������ص���رك���ات  �ل��ع��امل��ي��ة 
و�ملوؤ�ص�صات  �لتطبيقية  و�مل��خ��ت��ر�ت 
�إىل  �إ���ص��اف��ة  و�جل��ام��ع��ات،  �لتعليمية 
نخبة من �خلر�ء �لعاملين و�ملبتكرين 

و�مل�صتثمرين و�صناع �لقر�ر.
فاوندر"  "معهد  برنامج  وي�صت�صيف 
 25 دبي  يف  �لأعمال  مل�صرعات  �لعاملي 
���ص��رك��ة ن��ا���ص��ئ��ة ���ص��ت��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير 
م�صاريع نوعية يف 20 قطاعاً م�صتقبلياً 
و�لبلوك  �ل�صطناعي،  �لذكاء  ت�صمل 
ت�صن، و�لعمالت �لرقمية، و�لتقنيات 

و�لقانونية،  و�مل����ال����ي����ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�لبيانات،  و�لو�قع �لفرت��صي، وعلوم 
وغرها.  �لبتكار  و�إد�رة  و�ل�صتد�مة 
�ل�صركات بعد عملية  ومت �ختيار هذه 
300 طلب  من  لأك��رث  �صاملة  تقييم 

م�صاركة من خمتلف �أنحاء �لعامل.
 

جديدة  �إ�ــســافــة  �ملــزيــنــة:  مــهــا 
�الأعــمــال  وحــا�ــســنــات  مل�سرعات 

�لوطنية و�لعاملية
"منطقة  و�أك�����دت م��ه��ا �مل��زي��ن��ة م��دي��ر 
ت�صكل  �ل�����ص��ر�ك��ة  ه����ذه  �أن   "2071
�إ�صافة جديدة �إىل م�صرعات وحا�صنات 
�لتي  و�ل���ع���امل���ي���ة  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأع����م����ال 
للم�صتقبل  دب���ي  م��وؤ���ص�����ص��ة  حتت�صنها 
من  �ن���ط���الق���اً   ،2071 م��ن��ط��ق��ة  يف 
لرو�د  �لدعم  بتوفر  �مل��ح��وري  دوره��ا 
�ملبتكرة  �لأف���ك���ار  و�أ���ص��ح��اب  �لأع���م���ال 
وبناء  ت�صميم  يف  م�صاهمتهم  وتعزيز 

�مل�صتقبل.
 2071 م��ن��ط��ق��ة  �إن  �مل��زي��ن��ة  وق���ال���ت 
�لنا�صئة  ل��ل�����ص��رك��ات  �ل���دع���م  ���ص��ت��وف��ر 
فاوندر"  "معهد  برنامج  يف  �مل�صاركة 
خالل  من  �لأع��م��ال،  مل�صرعات  �لعاملي 
للرنامج  �ل��الزم��ة  �خل��دم��ات  تقدمي 
وجل�صاته،  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ع��ق��د  وت�����ص��ه��ي��ل 
من  لعدد  �لو�صول  �إمكانية  وت�صهيل 

دولة  يف  و�خلا�صة  �حلكومية  �جلهات 
�لتعاون  فر�ص  ل�صتك�صاف  �لإم����ار�ت 
توظيف  ���ص��ب��ل  ودر�������ص�����ة  �مل�������ص���رتك، 
على  وتطبيقها  �لتكنولوجية  �لأفكار 
�أر�ص �لو�قع. كار�ن ديب: �صر�كة تعزز 
منظومة ريادة �لأعمال يف دبي ودولة 
�لإم������ار�ت و�مل��ن��ط��ق��ة م��ن ج��ه��ت��ه، قال 
"معهد فاوندر" يف  ك��ار�ن ديب مدير 
 2071 �ل�صر�كة مع منطقة  �إن  دبي، 
ت�صهم بتعزيز منظومة ريادة �لأعمال 
و�ملنطقة  �لإم���������ار�ت  ودول������ة  دب����ي  يف 
و����ص��ت��ق��ط��اب جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
�لنا�صئة و�إ�صر�كها يف عملية  �ل�صركات 
ت�صميم و�صناعة �مل�صتقبل.  و�أ�صار �إىل 
�أن روؤية "معهد فاوندر" تتمثل يف دعم 
�ملبتكرة  �لأف��ك��ار  و�أ���ص��ح��اب  �ملوهوبن 

�إطالق  �ل��ع��امل يف  �أن��ح��اء  م��ن خمتلف 
على  قائمة  جديدة  وم�صاريع  �صركات 
كافة  خل��دم��ة  �حل��دي��ث��ة  �لتكنولوجيا 

جمتمعات �لعامل.
 

م�ساركة فعالة
وي�صهد برنامج "معهد فاوندر" �لعاملي 
مل�صرعات �لأعمال يف دبي م�صاركة 32 
�صخ�ص من موؤ�ص�صي 25 �صركة نا�صئة 
�ل��ت��ح��ق��ت يف �ل���رن���ام���ج، �إ���ص��اف��ة �إىل 
�لعامل  �أن��ح��اء  م��ن خمتلف  م��وج��ه��ن 
و�لعديد من كبار م�صتثمري �ل�صركات 
�لعاملية  �ل�����ص��رك��ات  وم�����در�ء  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة 
�لدعم  لتقدمي  �حلكومية،  و�جل��ه��ات 
يف  �مل�صاركن  �لأعمال  رو�د  و�مل�صاعدة 
�لقطاعات  نحو  وتوجيههم  �لرنامج 
باإيجاد  ي�����ص��ه��م  ومب�����ا  من������و�ً  �لأك�������رث 
متطلبات  ت���ل���ب���ي  م���ب���ت���ك���رة  ح����ل����ول 
وينظم  �ملت�صارعة.  �لعاملية  �ملتغر�ت 
�ل��رن��ام��ج ب�����دء�ً م���ن �ل�����ص��ه��ر �حلايل 
جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن ور����ص �لعمل 
�خلا�صة  �لف���رت�����ص���ي���ة  و�جل���ل�������ص���ات 
لتبادل  �مل�����ص��ارك��ة  �لنا�صئة  لل�صركات 
�مل�صتقبلية  �مل��ه��ار�ت  وتعلم  �خل���ر�ت 
و�لطالع على �أحدث �لتجارب �لعاملية 
قطاعات  يف  �ل��ن��اج��ح��ة  و�مل���م���ار����ص���ات 

�لبتكار و�لتكنولوجيا �ملتقدمة. 

�لأوىل  �لتعريفية  �حلل�صة  و���ص��ه��دت 
عاملين  خ��������ر�ء  ث����الث����ة  م���������ص����ارك����ة 
�لرئي�ص  �أول���ي���ف���ر�  ب����اول  م���اري���ا  ه���م 
�إرن�صت  �صركة  يف  لالبتكار  �لتنفيذي 
ويونغ ملنطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال 
م�صت�صار  فوتوجان�صكي  فر�  �أفريقيا، 
 ،)LEAD Ventures( يف  �أول 
و�لرئي�ص  �مل��وؤ���ص�����ص  ���ص��ارم��ا  وك��ي��ت��اك��ي 
 Algorithm( ل�����  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 

.)Research
 

برنامج عاملي
 Founder( فاوندر  معهد  ويوفر 
من  ي��ت��خ��ذ  �ل������ذي   )Institute
�ل�����ولي�����ات  يف  �ل�������ص���ي���ل���ي���ك���ون  و�دي 
�مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة م���ق���ر�ً ل���ه، �أكر 
�لعامل،  يف  �لأع��م��ال  مل�صرعات  برنامج 
200 مدينة  �أك���رث م��ن  وي��ت��و�ج��د يف 
�صاهم  وق�����د  �ل������ق������ار�ت،  خم���ت���ل���ف  يف 
�أك�����رث من  ب���دع���م   2009 ع����ام  م��ن��ذ 
جمع  يف  ب��ال��رن��ام��ج  ع�صو   4300
قيمتها  ت�����ص��ل  مت��وي��ل��ي��ة  ت�����ص��ه��ي��الت 
950 مليون  م��ن  �لإج��م��ال��ي��ة لأك���رث 
�أع���م���ال  حل���ا����ص���ن���ات  �أم���ري���ك���ي  دولر 
 )Y Combinator( عاملية مثل
 )T e c h s t a r s ( و
 A n d r e e s s e n ( و

تاأ�صي�ص  يف  لدعمهم   )Horowitz
وتطوير  ج���دي���دة  و����ص���رك���ات  �أع����م����ال 
و�لدخول  �لأول��ي��ة  و�لنماذج  �ملنتجات 

يف عامل ريادة �لأعمال.
 

منطقة 2071 .. من�سة لت�سميم 
�مل�ستقبل

 2071 منطقة  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أطلقها  �ل��ت��ي 
حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�ص 
�ل���وزر�ء حاكم  رئي�ص جمل�ص  �ل��دول��ة 
"رعاه �هلل"، ت�صت�صيف جمموعة  دبي 
�ل��ع��م��ل وجل�صات  م��ت��ن��وع��ة م��ن ور�����ص 
�ل��ن��ق��ا���ص و�لج���ت���م���اع���ات و�ل����زي����ار�ت 
من  �لعديد  �إط��الق  وت�صهد  �مليد�نية، 
�ملنتجات و�ل�صرت�تيجيات و�لبتكار�ت 
�جلديدة، وت�صكل بو�بة عبور �إىل �لغد 
ومن�صة لتطبيق منوذج دولة �لإمار�ت 
يف ت�صميم �مل�صتقبل من خالل مئوية 

�لإمار�ت 2071. 
كما ت�صم منطقة 2071 �لعديد من 
وتطوير  �مل�صتقبل  ت�صميم  خمتر�ت 
�ملبتكرة  و�ملمار�صات  و�لتجارب  �لأفكار 
�لرئي�صية  �لقطاعات  م��ن  �لعديد  يف 
و�ل�صحة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���ط���ر�ن  م��ث��ل 
و�لطاقة وريادة �لأعمال و�لتكنولوجيا 

و�ل�صحة و�خلدمات �للوج�صتية.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�صر�كة  من��اذج  �أح���دث  �أح��د  �أبوظبي   42 �ل��رجم��ة  مدر�صة  م�صروع  يعد 
فرن�صا  وجمهورية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  بن  �ملتميزة  �ل�صرت�تيجية 
كما ياأتي �إطالق �ملدر�صة يف �إطار �ملبادر�ت �ل�صرت�تيجية لرنامج �أبوظبي 
�لتعليم  لد�ئرة  �ل��ر�ئ��دة  �جلهود  21" و�صمن  "غد�  �لتنموية  للم�صرعات 
و�ملعرفة باأبوظبي و�لتز�مها باإتاحة �لفر�صة لكافة �أفر�د �ملجتمع لكت�صاف 

قدر�تهم يف جمال �لرجمة.
د�ئرة  يف  �لعايل  �لتعليم  �أعمال  تطوير  �إد�رة  مدير  �ل�صام�صي  ماجد  و�أك��د 
�لتعليم و�ملعرفة يف �أبوظبي ورئي�ص م�صروع مدر�صة �لرجمة 42 �أبوظبي 
مد�ر�ص  من  ن��وع جديد  وه��ي  مبتكر  تعليمي  نظام  على  مبنية  �ملدر�صة  �أن 
�إظهار  ي�صتحق فر�صة  �صخ�ص  �أن كل  وتقوم على مفهوم مب�صط  �لرجمة 

موهبته �لكامنة يف جمال �لرجمة.
وق���ال يف ح��دي��ث ل��وك��ال��ة �أن��ب��اء �لإم����ار�ت "و�م" �إن م��در���ص��ة �ل��رجم��ة 42 
�أبوظبي تعد من مبادر�ت د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة باأبوظبي وبرنامج �أبوظبي 
للم�صرعات �لتنموية "غد� 21" وتعد �خلطوة �لأحدث يف م�صرة �ل�صر�كة 

�ل�صرت�تيجية بن حكومة �لإمار�ت وفرن�صا.
�ل�صبكة  �إىل  تن�صم  تاأ�صي�صها  مع  �أبوظبي   42 �لرجمة  مدر�صة  �أن  وب��ن 
وت�صمل   2013 ع��ام  باري�ص  يف  �نطلقت  �لتي   42 مل��د�ر���ص  عامليا  �ملتنامية 
�ليوم �أكرث من 20 مدر�صة ..مو�صحا �أن �ملدر�صة تهدف �إىل تغير �لنظرة 

�ملعلومات وذلك من  �لنمطية حول ح�صرية تعلم �لرجمة بخر�ء تقنية 
خالل تزويد �لطلبة باأ�صاليب �لتفكر �لإيجابي �ملالئم لتمكينهم من بناء 

م�صرتهم �ملهنية �لناجحة.
مبتكر  تعليمي  نظام  على  تعتمد  �إنها  �ل�صام�صي  ق��ال  �ملدر�صة  مز�يا  وع��ن 
يعتمد على �أن �لطلبة يتعلمون من بع�صهم �لبع�ص فال يوجد معلمون �أو 
 100 بن�صبة  �أج��و�ء �لرجمة  در��صية و�لطالب يعي�ص  �أو ح�ص�ص  �صفوف 

يف �ملائة.
 gamified" و�أو�صح �أن منهاج �ملدر�صة �أ�صبه بلعبة �لفيديو وهو ما يعرف
ومن �أجل �لنتقال من  لعبه  يف  نف�صه  يتخيل  فالطالب   "approach
تعليمية  �أه���د�ف  وحت��دي��د  مهار�ته  تطوير  عليه  يجب  �أخ���رى  �إىل  مرحلة 
باأن  للطالب  ي�صمح  حيث  باملرونة  �ملدر�صة  منهاج  �أي�صا  ميتاز  كما  معينة 
�ملرونة يف ح�صور  يعطيه  ذ�ت��ه  �لوقت  ويف  �ل�صخ�صية  قدر�ته  يتعلم ح�صب 

�ملدر�صة باأي وقت فمبنى �ملدر�صة مفتوح على مد�ر 24 �صاعة.
�لتعليم  د�ئ��رة  روؤي��ة  �ملدر�صة جمانية للجميع وهو ما يتما�صى ما  �أن  و�أك��د 
قدر�تهم  �ملجتمع لكت�صاف  �أف��ر�د  لكافة  �لفر�صة  �تاحة  �أج��ل  و�ملعرفة من 
يف جمال �لرجمة ..م�صر� �إىل �أن م�صروع مدر�صة �لرجمة 42 �أبوظبي 
يوؤدي  �لذي  و�لتكنولوجيا  �لبتكار  بيئة  لتعزيز  �أبوظبي  روؤية  يتما�صى مع 

لدعم جهود �لدولة لتحقيق �لتنوع �لقت�صادي.
وبن �أن �ملدر�صة تتميز بالطابع �لعاملي وبالتايل تعتمد على �للغة �لإجنليزية 
يف �لدر��صة ويجب على �لطالب �مللتحق بها �تقان �للغة �لإجنليزية من �أجل 

�لتعاون مع زمالئه و�أد�ء �ملهام �لتعليمية �ملطلوبة منه.
�أعمارهم  تقل  �أل  يف  باملدر�صة  �لطلبة  �لتحاق  �صرط  يتمثل  �أن��ه  و�أ���ص��اف 
ع��ل��ى �لن�صمام  �ل��ط��ل��ب��ة  �إق���ب���ال متميز م��ن  ه��ن��اك  م���وؤك���د�  ع��ام��ا   18 ع��ن 
�مل���در����ص���ة م��ن��ذ �لإع�������الن ع���ن ف��ت��ح ب����اب �ل��ت�����ص��ج��ي��ل ع���ر زي������ارة �لر�بط 
عر  متهيدي  لتقييم  يخ�صعون  حيث   www.42AbuDhabi.ae
�ملنطق  �ختبار�ت  من  عدد  �ملعرفية من خالل  قدر�تهم  لتحديد  �لإنرتنت 

و�لذ�كرة.
�فتتاح  عن  موؤخر�  �أعلنت  �أبوظبي  يف  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ��رة  �أن  �إىل  ي�صار 
يف  �لأول  �لفرع  لتكون  �ملقبل  �لعام  مطلع  �أبوظبي   42 �لرجمة  مدر�صة 

جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية ل�صبكة �ملد�ر�ص �لعاملية.
با�صتقبال  تبد�أ  �أن  �ملقرر  �أبوظبي و�لتي من   42 وت�صكل مدر�صة �لرجمة 
�لطلبة �عتبار� من فر�ير 2021 �إحدى �ملمكنات �لرئي�صية لروؤية �أبوظبي 
و�صاملة  متنوعة  تعليمية  حتتية  بنية  تطوير  �إىل  �لر�مية  �ل�صرت�تيجية 
للتعامل مع حتديات  �لعاملة �جلاهزة  �لقوى  وتاأهيل  وق��ادرة على تطوير 

�مل�صتقبل.
بنجاح  �لتمهيدي  �لتقييم  مرحلة  �ج��ت��ازو�  مم��ن  �ملر�صحن  دع��وة  و�صتتم 
للم�صاركة يف برنامج �ل�"بي�صن" �لتفاعلي �لذي ميتد ل�صهر كامل ويتمحور 
ح���ول �خ��ت��ب��ار م�����ص��ت��وى �إق��ب��ال��ه��م و�ل��ت��ز�م��ه��م ويف ن��ه��اي��ة �مل��ط��اف �صين�صم 
�لأوىل  �لدفعة  �إىل  �ل�"بي�صن" بنجاح  برنامج  ��صتكملو�  �لذين  �ملر�صحون 

من طلبة مدر�صة �لرجمة 42 �أبوظبي مطلع �لعام �ملقبل.

م�ساندة تطور البنية التحتية ملنطقة غنيمة يف العني ب� 97.5 مليون درهم

دبي ت�ست�سيف �أكرب برنامج م�سرعات �أعمال يف �لعامل

منطقة 2071 حا�سنة لربنامج معهد فاوندر العاملي 

الربجمة 42 اأبوظبي .. م�سروع تعليمي مبتكر يج�سد 
ال�سراكة اال�سرتاتيجية بني االإمارات وفرن�سا

 •• راأ�س اخليمة -وام:

�فتتح �ل�صيخ �أحمد بن �صعود �لقا�صمي رئي�ص د�ئرة �خلدمات 
�لعامة يف ر�أ�ص �خليمة مركز� لفح�ص فرو�ص كورونا �مل�صتجد 
»كوفيد 19« بتقنية �لليزر. ويتيح �ملركز �جلديد �حل�صول على 
نتائج �لفح�ص خالل مدة ل تتجاوز 3 دقائق، يف خطوة تعك�ص 
�جلهود �مل�صتمرة �لر�مية لت�صهيل حياة �ملو�طنن و�ملقيمن يف 
من خالل  و�صالمتهم  �صحتهم  على  و�حلفاظ  �خليمة  ر�أ���ص 
�أف�صل �ملعاير  �أف�صل �خلدمات �لطبية و�أحدثها وفق  توفر 
�لعاملية. و�صيتم ت�صغيل �ملركز �لذي يقع يف قاعة �لبيت متوحد 
من قبل �صركة طموح للرعاية �ل�صحية، ويبلغ عدد �ملوظفن 

فيه �أكرث من 80 موظفا ومتطوعا يعملون ب�صكل يومي على 
 10 �ل�صاعة  وحتى  �صباحا   10 �ل�صاعة  م��ن  �لأ���ص��ب��وع  م��د�ر 
م�صاء بكفاءة ت�صغيلية ت�صل �إىل 4000 �صخ�ص يوميا، حيث 
و��صتالم  و�لفح�ص  �لت�صجيل  �صيخ�صع لإج��ر�ء�ت  �ملر�جع  �أن 
ك��ل من  3 دق��ائ��ق. ح�صر �لف��ت��ت��اح  �أق�����ص��اه  �لنتيجة يف وق��ت 
�لدكتور عبد �هلل �لنعيمي مدير منطقة ر�أ�ص �خليمة �لطبية، 
�خلدمات  د�ئ��رة  ع��ام  مدير  �حلمادي  �أحمد  �ملهند�ص  و�صعادة 
�لعامة، و�صعادة �أحمد عبيد �لطنيجي مدير عام د�ئرة �لآثار 
د�ئرة  عام  مدير  �خلاطري  �صويد�ن  ر��صد  و�صعادة  و�ملتاحف، 
يف  �مل�صاريع  مدير  �لر��صدي  وعبد�هلل  و�ل�صيافة،  �لت�صريفات 

�صركة طموح للرعاية �ل�صحية.

•• ال�صارقة-وام: 

�لإجر�ء�ت  من  بال�صارقة حزمة  �ملحلي  و�لكو�رث  و�لأزم��ات  �لطو�رئ  �إد�رة  فريق  �عتمد 
و�ملعار�ص  �لفعاليات  ��صتقبال  يف  �ملتمثلة  �ل�صارقة  �ك�صبو  �أن�صطة  ل�صتئناف  �لحرت�زية 
و�ملوؤمتر�ت �حلكومية �ملختلفة وفق �لجر�ء�ت �لحرت�زية و�لتعليمات �لتي �أقرتها �إمارة 
�ل�صارقة ل�صمان حماية �لفر�د من فرو�ص كورونا كوفيد 19- . جاء ذلك خالل �لزيارة 
�لتفقدية �لتي نظمها �لفريق �إىل مركز �إك�صبو �ل�صارقة لالطالع على جاهزيته ل�صتقبال 
�إج��ر�ء تعقيم للمركز ب�صكل كامل من قبل وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع  �لفعاليات بعد 
وتاأتي  �ملركز.  مر�فق  ملختلف  �ل�صبوعي  �لتعقيم  عمليات  جانب  �إىل  �ملعاير  �أعلى  وفق 
هذه �لزيارة يف �إطار قر�ر�ت �إمارة �ل�صارقة �ملتعلقة با�صتئناف �لعودة �لتدريجية لأن�صطة 
�ملعار�ص و�ملوؤمتر�ت �لتي تقام حتت مظلة و�إ�صر�ف و�إد�رة �ملوؤ�ص�صات و�لقطاعات �حلكومية 

يف �إمارة �ل�صارقة مع �للتز�م بالجر�ء�ت �لوقائية و�لتد�بر �لحرت�زية �ملُطبقة حالياً يف 
�ملر�فق و�ملن�صاآت و�ملناطق �لعامة و�خلا�صة يف خمتلف �أنحاء �ل�صارقة. وت�صمنت �لإجر�ء�ت 
تعقيم  �أجهزة  توفر  و�ل��ك��و�رث  و�لأزم���ات  �ل��ط��و�رئ  �إد�رة  فريق  �عتمدها  �لتي  �لوقائية 
�لزدحام  لتجنب  �لقاعات  يف  �ل�صتيعابية  �ل�صعة  وخف�ص  و�ملخارج  �ملد�خل  عند  �ليدين 
كامر�ت  وتركيب  �ملركز  دخ��ول  عند  �لكمامات  لب�ص  �إلز�مية  مع  �ل��زو�ر  حركة  وتنظيم 
�لتعاون مع �جلهات  �إىل جانب  حر�رية وو�صع �لالفتات و�ملل�صقات �لإر�صادية و�لوقائية 
�لأمنية ل�صمان عدم حدوث �أي �صكل من �لأ�صكال �لزدحام عند �ملد�خل و�ملخارج، وذلك 
�إد�رة �لطو�رئ و�لأزم��ات و�لكو�رث  بهدف �صمان �صحة و�صالمة �جلمهور. و�طلع فريق 
�ملحلي بال�صارقة على كافة �ل�صتعد�د�ت و�لجر�ء�ت �لوقائية و�لحرت�زية �لتي �تخذها 
فرو�ص  مبكافحة  �ملعنية  �جلهات  عن  �ل�صادرة  للتعليمات  وفقاً  �ل�صارقة  �إك�صبو  مركز 

كورونا �مل�صتجد COVID19 �صو�ء �لحتادية �أو �ملحلية. 

تعزيز التعاون بني ال�سوؤون 
االإ�سالمية يف االإمارات وال�سودان

 
•• اأبوظبي-الفجر:

بحث �لدكتور حممد مطر �لكعبي، رئي�ص �لهيئة �لعامة لل�صوؤون �لإ�صالمية 
و�لأوقاف، عر تقنية �لت�صال �ملرئي، مع معايل ن�صر �لدين مفرح وزير 
�صعادة  �ل�صقيقة، بح�صور  �ل�صود�ن  و�لأوق��اف بجمهورية  �لدينية  �ل�صوؤون 
تعزيز  �صبل  �ل�صود�ن،  يف جمهورية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �صفر  �جلنيبي،  حمد 
�لتعاون �مل�صرتك يف �ل�صاأن �لديني ودفع م�صرة �لعمل بن �جلانبن من 

خالل تبادل �خلر�ت يف �لوعظ و�لبحوث وتدريب �لأئمة. 
بن  �لر��صخة  بالعالقات  �لجتماع،  بد�ية  يف  �لكعبي  �لدكتور  �أ�صاد  وق��د 
�لكبرة  �ملكانة  على  موؤكد�ً  �لر�صيدتن،  و�لقيادتن  �ل�صديقن  �لبلدين 
�لتي يحظى بها �صعب �ل�صود�ن يف وجد�ن �ل�صعب �لإمار�تي، و�هتمام �ل�صيخ 

ز�يد بن �صلطان �آل نهيان – طيب �هلل ثر�ه – بال�صود�ن و�أهلها.
�لإ�صالمية  �ل�صوؤون  ل��وز�رة  �لإم���ار�ت  دول��ة  دعم  �آلية  �لجتماع  وقد بحث 
تدريب  دور�ت  عقد  يف  و�ملو��صلة  للم�صاجد،  �لدعم  وتقدمي  �ل�صود�ن  يف 
�لأئمة �لتي بد�أت �صابقا، �إ�صافة �إىل تبادل �خلر�ت بن �جلانبن يف جمال 
�لبحوث �لإ�صالمية و�لفتوى و�حلج و�ل�صوؤون �لإد�رية، ودفع م�صرة �لعمل 
�مل�صرتك يف جانب �لوعظ لعك�ص �لوجه �مل�صرق لديننا �لإ�صالمي وحر�صه 

على �ل�صالم �لتعاي�ص بن �ل�صعوب، وحماربة �لتطرف و�لرهاب. 
من جانبه عر معايل �لوزير �ل�صود�ين عن خال�ص �صكره وتقديره لدولة 
جلمهورية  �ملتو��صل  ودعمهم  وقوفهم  على  �لر�صيدة  وقيادتها  �لإم���ار�ت 
�لدولتن  ب��ن  �لوثيقة  ب��ال��ع��الق��ات  م�صيد�  �صعبها،  وم�����ص��ان��دة  �ل�����ص��ود�ن 
لالأهد�ف  خ��دم��ة  بينهما  �حل�����ص��اري  و�ل��ت��و����ص��ل  �ل�صقيقن،  و�ل�صعبن 
�لإ�صالمية  ل��ل�����ص��وؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  بتجربة  �ع��ج��اب��ه  مبديا  �مل�����ص��رتك��ة، 
و�لأوقاف يف �ل�صاأن �لديني وحر�صها على مو�كبة �لتطور و�لتقنية �حلديثة 

و�ل�صتفادة منها يف �إي�صال ر�صالتها �ل�صمحة للجمهور و�صعوب �لعامل.
وقد ح�صر �لجتماع �صعادة حممد �صعيد �لنيادي مدير عام �لهيئة �لعامة 
لل�صوؤون �لإ�صالمية و�لأوقاف و�صعادة عمر حبتور �لدرعي �ملدير �لتنفيذي 

لل�صوؤون �لإ�صالمية وعبيد حمد �لزعابي مدير فرع �لهيئة يف عجمان.

اأحمد بن �سعود القا�سمي يفتتح مركزا الإجراء فحو�سات فريو�ص كورونا يف راأ�ص اخليمةفريق طوارئ واأزمات االإمارة يعتمد االجراءات االحرتازية ال�ستئناف اأن�سطة اك�سبو ال�سارقة

 

تعاين �ملر�أة �ملبدعة من مز�ولة �إبد�عاتها وطرح �أفكارها يف ظل وجود 
بيت قائم، فما د�م هناك زوج و�أولد تعطلت �ملر�أة متاما عن ممار�صة ما 
حتب وتهوى، فالتز�ماتها نحو �لبيت تعوق حركتها وت�صلب منها مع 
�لوقت �ل�صعور بال�صتقاللية �لفكرية، وهذ� يرجع �إىل جيناتها جتاه 
و�حلفاظ  ناحية  و�ل��زوج من  بالأبناء  �لهتمام  و�صرورة  م�صوؤولياتها 

عليه وعلى قو�م بيتها من جهة �خرى.
ول ي�صتثني �صاحب هذه �لكلمات نفيه من ممار�صة �ل�صغط على �ملر�أة 
�ل�صحافة لكن  �أع��الم  �أن ت�صبح علم من  يف وقت كانت فيه ت�صتطيع 
بد�فع �لغرة �أو بدو�فع فطرية غر نا�صجة ميار�ص �لرجل �صغوطه 
تتمتع  �أنها  مع  حياتها،  خط  وحتديد  عملها  م�صار  للزوجة  ويختار 
مبقومات قد تفوق �لأدباء من �لرجال ، �أو متتلك ري�صة وح�ص مرهف 
يوؤهلها لن تكون بيكا�صو �أو جوخ، هذ� على م�صتوى �لفكر و�ملوهبة، �أما 
على م�صتوى �لر�أي و�لكتابة و�لتخطيط فتجد �ألف يد ت�صدها لالأ�صفل 
رمبا بد�فع �لغرة من جناحها ويظل هو يف �لظل، �أو للفروق �لفكرية 
بينهما، خا�صة و�أن بالونة �لخرة لحظ �أن �لفتيات يتزوجن ممن 
�أقل منهم يف �لتح�صيل �لتعليمي، وهذ� �أمر ي�صكل بذرة فروق فكرية، 
ولو حتى على نف�ص �مل�صتوى ويجهل �ح�صا�ص زوجته وتاأملها يف �لنجاح 
ومز�ولة موهبة تع�صقها �صتكون �لنتيجة و�حدة. هناك ن�صاء يتمتعن 
باملوهبة ولديهن �لقدرة على �لإبد�ع يف �صتى �ملجالت، ولكن جتد من 
يحبطها، �أو ي�صخر من �أد�ئها ويحولها مع �لوقت ل�صخ�صية مهزوزة 
قدرتها  و�صلب  بنف�صها  ثقتها  �ه��ت��ز�ز  من  �لتما�صك  على  ق��ادرة  غر 
على �لتعبر �ما بالقلم �أو بالر�أي �أو بالري�صة، فاملوهبة �إن مل ت�صقل 
تفقد  �لوقت  وم��ع  تعليبها  مت  �ملعلومات  وت��ب��ادل  و�خل��رة  بالتجربة 
�لروح و�حل�ص و�حلياة، �أما �ملوهبة �لتى تر�عى بالإيجابية و�لت�صجيع 
�لح��رت�ف. من  ملنزلة  م��ادي لرتتقي  للنجاح وعائد  �صتجد طريقها 
�لبيت  يف  يعمل  ك��ان  �أذ�  للرجل  �ملنا�صب  �جل��و  �مل���ر�أة  تهيئ  �أن  �ل��ع��ادة 
ويكتب، وكثر� ما ت�صرف عنه �لأولد و�زعاجهم له حلن �لنتهاء من 
ممار�صة ما يحب من كتابة �أو ر�صم �أو حتى قر�ءة، �ملر�أة تتباهى كثر� 
بزوجها وتخر �لقا�صي و�لد�ين بعمل زوجها وموهبته، عك�ص �لرجل 
على  يقت�صر  دوره��ا  منزل  كانت مديرة  لو  كما  يعاملها  �ل��ذي  متاما 
�لرتبية وتلبية �لرغبات، و�إذ� �ر�دت �أن تنفرد بنف�صها لتز�ول هو�يتها 
وجدت �ملناخ �لعام غر كايف لهذ� �لغر�ص فتعر�ص عنه وتعود لأدر�جها 
منك�صرة بائ�صة ومع �لوقت �صرتمي �أحالمها خلف ظهرها بحجة بناء 
�لبيت و�حلفاظ على �لأولد، �صحيح �أن هذ� �لعمل هو ��صمى �لأعمال 
يف �لكون، فرتبية �لن�صء من قو�عد بناء �ملجتمع، ول ي�صتطيع غرها 
موهبتها  مبمار�صة  لها  ن�صمح  �أن  علينا  لكن  �ل���دور.  بهذ�  يقوم  ب��اأن 
لي�صت مبن  �ل��ق��و�م��ة  �أن  ن���درك  و�أن  ل��ذل��ك،  �مل��ن��ا���ص��ب  �جل���و  وتهيئة 
�مل��ر�أة �لغر عاملة  �أن  �أن ندرك  �لبيت، بل علينا  يعمل وي�صرف على 
لي�صت بخادمة تعي�ص مبا يجود عليها به �صيدها، ولكن �حلياة تكافئ 
�أي�صا وهذ� دوره��ا، و�إذ� عدنا  فالرجل يعمل وهذ� دوره و�مل��ر�أة تعمل 
لالأ�صل فما يعطى للرجل من مال، فلي�ص له وحده و�منا جاء ليوزع 
على �أفر�د �أ�صرته ومن لهم فيه ن�صيب من فقر�ء وم�صاكن وعابري 
�لفرد فيكفيه ع�صر ما يح�صل عليه من رزق مادي.  �صبيل، فلو على 
�إذ� هناك �ح�صائيات حول عدد �ملبدعات و�صيد�ت �ملجتمع يف  �أعلم  ل 
�ل�صرق �لأو�صط �أم ل، وهل كل هوؤلء يتمتعن بحياة زوجية م�صتقرة، 
وهل يزد�د ن�صاطهن عند �لنف�صال �أم �لأمر عادي؟ �أ�صئلة ب�صيطة مل 
و�لتعبر عن  للتنف�ص  �أن نرتك لهن م�صاحة  �صوى  �صئ  يق�صد منها 
�ل��ذ�ت باأي و�صيلة ما د�م �لأم��ر ل يتجاوز حدود �لفكر و�مل�صاهمة يف 

�لتطوع وم�صاركة �ملجتمع يف �لتنمية �لفكرية.
 

�أ�سامة عبد �ملق�سود

�ملبدعات و�لرجل �ل�سرقي

حكايات على 
مائدة �لع�ساء 
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•• ال�صارقة-الفجر:

�ختتمت وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع 
و�لتطوير  �ل��ت��دري��ب  مب��رك��ز  مم��ث��ل��ة 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ج��م��ع��ي��ة �مل���ح���اك���اة يف 
�لرعاية �ل�صحية، فعاليات م�صاركتها 
يف "�لأ�صبوع �لعاملي للمحاكاة �لطبية" 
�لذي نظمته خالل �لفرتة -20 14 
م�صاركة  وج����اءت  �جل�����اري،  �صبتمر 
�لوز�رة يف �إطار جهودها للتاأكيد على 
�ل�صحية  �لرعاية  يف  �ملحاكاة  �أهمية 
مهار�ت  وتعزيز  تطوير  على  للعمل 
�لكو�در �لطبية على م�صتوى �لدولة، 
�ملحاكاة  ل��دم��ج  �لتحفيز  ع��ن  ف�صال 
يف  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم  مناهج  �صمن 
�ملجالت  مبختلف  �ملعنية  �ملوؤ�ص�صات 
�ل�صحية. وقدم �ملركز خالل �لأ�صبوع 
و�مل�صابقات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  �صل�صلة 
�ملبتكرة و�لد�عمة خلط �لدفاع �لأول 

ل��ل��ت��دري��ب �ل��ط��ب��ي ع��ل��ى �لإج�������ر�ء�ت 
�لفنية �ل�صحية للتعامل مع حتديات 
�صهد  ح��ي��ث  "كوفيد19-"،  م��ر���ص 
�ل�صارقة  يف  �ل��ق��ا���ص��م��ي  م�����ص��ت�����ص��ف��ى 
�إط�����الق �ل��ت��دري��ب ع���ن ط��ري��ق جهاز 
كما  �لإنعا�ص،  ج��ودة  لتح�صن  مبتكر 
�ملحاكاة  فعاليات  من  عدد  تنظيم  مت 
وعيادة  �لكويت  م�صت�صفى  من  كل  يف 
�حلميدية  وعيادة  �ل�صارقة  يف  و��صط 
�لقيوين  �أم  وم�صت�صفى  ع��ج��م��ان  يف 
�خليمة  ر�أ�����ص  يف  ���ص��ق��ر  وم�صت�صفى 
وم�����ص��ت�����ص��ف��ى �ل���ف���ج���رة، م���ن خالل 
�ملتنقلة عند  �ملحاكاة  ��صتخد�م وحدة 
�خل��ط��وط �لأم��ام��ي��ة وه��ي ع��ب��ارة عن 
با�صتخد�م  ت��دري��ب��ي��ة  �إ���ص��ع��اف  ���ص��ي��ارة 
�ملحاكاة  ودمى  �لفرت��صين  �ملر�صى 
ي��دع��م جاهزية  �ل���دق���ة، مم���ا  ع��ال��ي��ة 
مع  للتعامل  و�ل��ع��ي��اد�ت  �مل�صت�صفيات 
ت��وف��ر تقنية  �حل���الت �حل��رج��ة، كما 

 in-situ �مل����وق����ع:  يف  )�مل����ح����اك����اة 
على  �ل��ت��دري��ب   )simulation
�ملر�فق  يف  �ملطبقة  �لفعلية  �لأنظمة 

�ل�صحية �ملختلفة.
 

�لطبي  ــب  ــدري ــت ــال ب �اللــــتــــز�م 
�مل�ستمر

و�أك����د ���ص��ع��ادة ع��و���ص ���ص��غ��ر �لكتبي 
�خلدمات  ل��ق��ط��اع  �مل�����ص��اع��د  �ل��وك��ي��ل 
ووقاية  �ل�����ص��ح��ة  وز�رة  يف  �مل�����ص��ان��دة 
�ل��������وز�رة يف  م�����ص��ارك��ة  �أن  �مل��ج��ت��م��ع، 
للمحاكاة  �لعاملي  "�لأ�صبوع  فعاليات 
�إطار جهود �لوز�رة  �لطبية" ياأتي يف 
يف  �لطبية  �لكو�در  كفاءة  رفع  بهدف 
و�مل�صت�صفيات  و�لعياد�ت  �مل�صت�صفيات 
ح�صب  مهار�تهم  وحتديث  �مليد�نية، 
�أف�صل  وف��ق  �ملحدثة  �ل��روت��وك��ولت 
�ل�صحية،  و�لإج���������ر�ء�ت  �مل��م��ار���ص��ات 
�مل�صتمر  ب��ال��ت��دري��ب  �لل���ت���ز�م  ل��دع��م 

وبالرعاية �لطبية �لتي يكون حمورها 
�ملري�ص. ولفت �صعادة �لكتبي، �إىل �أن 
�لرعاية  يف  �ملحاكاة  تقنيات  توظيف 
�ل�صحية، يدعم جهود �لوز�رة ملو�كبة 
ب��ط��رق مبتكرة  �ل���ع���الج  م�����ص��ت��ج��د�ت 
بر�مج  وتطوير  وتعزيز  وم�صتد�مة 
�ل��ط��ب��ي��ة، متا�صيا  ل��ل��ك��و�در  �ل��ت��دري��ب 
�ل�����وز�رة لالبتكار  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م��ع 
�أجندتها  ���ص��م��ن   2021-2019
مل�صتقبل �لرعاية �ل�صحية �ملنبثقة من 
�لروؤية �لطموحة للقيادة �لر�صيدة يف 
�لإم���ار�ت كنموذج  دول��ة  تعزيز مكانة 
�ل�صتباقية  �مل��و�ج��ه��ة  يف  ر�ئ���د  ع��امل��ي 
عاملية  ووج��ه��ة  �مل�صتقبل،  ل��ت��ح��دي��ات 
�مل�صتد�م يف �لرعاية  ر�ئدة للم�صتقبل 
�إع���ادة  خ���الل  م��ن  �ل��ذك��ي��ة،  �ل�صحية 
�ل�صحية،  �خل���دم���ات  �ب��ت��ك��ار جم��م��ل 
ل���ت���ح�������ص���ن �جل������اه������زي������ة مل����و�ج����ه����ة 
�لأم�����ر�������ص �مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ع���ر دمج 

�لت�صخي�ص  و�صائل  يف  �لتكنولوجيا 
�لبيانات  م���ن  ب��ال���ص��ت��ف��ادة  و�ل���ع���الج 
للوقاية  �جل��اه��زي��ة  ورف��ع  �لتحليلية 
و��صت�صر�فها  و�لأوبئة  �لأمر��ص  من 

م�صبقا.
 

رفع كفاءة �لكو�در �لطبية
م����ن ج���ه���ت���ه �أك�������د ����ص���ق���ر �حل���م���ري 
و�لتطوير  �ل���ت���دري���ب  م���رك���ز  م���دي���ر 
و�مل����دي����ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الب��ت��ك��ار على 
�ل�صحية  �لرعاية  يف  �ملحاكاة  �أهمية 
�أدو�ت��ه��ا لتح�صن  ت�صخر  من خ��الل 
�لطبية  �لكو�در  كفاءة  ورف��ع  �ملهار�ت 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع خمتلف  �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
�ل�صيناريوهات  خ���الل  م��ن  �حل����الت 
�لتعامل  ع��ن��د  خ�صو�صا  �مل��و���ص��وع��ة، 
مع �حلالت �حلرجة ملر�ص "كوفيد-
�لبتكار  ط��ري��ق  ع���ن  وذل����ك   ،"19
وت��وف��ر ممار�صات  �مل��ح��اك��اة  دق���ة  يف 

عيادية تطابق �لو�قع باأدق تفا�صيله، 
�أطلق خالل هذه  �ملركز  �أن  �إىل  لفتا 
�ملبتكرة  �مل�صابقات  من  عدد  �لفعالية 
�لتي  �ملحاكاة  تقنيات  م�صابقة  منها 
وت��ط��وي��ر مهار�ت  ���ص��ق��ل  ����ص��ت��ه��دف��ت 
�ل��ع��ام��ل ع��ل��ى �صيانة  �ل��ف��ن��ي  �ل���ك���ادر 
�ملتخ�ص�صة  �ملحاكاة  �أجهزة  و�صالمة 
�مل�صتخدمة يف �لوز�رة، وم�صابقة مكياج 
 )moulage( �لوهمية  �لإ�صابات 
�لتي مت من خاللها �كت�صاف عدد من 
�لوز�رة،  �لفنية بن موظفي  �ملو�هب 
وهمية  �إ���ص��اب��ات  ت�صوير  ط��ري��ق  ع��ن 
ومتوفرة  م��ت��اح��ة  م����و�د  ب��ا���ص��ت��خ��د�م 
�إىل  و�مل�����ن�����زل،  �ل���ع���م���ل  يف  ل��ل��ج��م��ي��ع 
�لعلمية  �مل��ج��ل��ة  ن���ادي  تنظيم  ج��ان��ب 
عبارة  وه���و   )journal club(
يف  حديثة  علمية  ملقالة  مناق�صة  عن 
جمال �ملحاكاة �لطبية، لالطالع على 
مهار�ت  ولتطوير  �ملمار�صات  �أح���دث 

�لعلمية  �لإ������ص�����د�ر�ت  وت��ق��ي��ي��م  ن��ق��د 
�ملركز  ��صتعر�ص  كما  �مل�صاركن،  بن 
�لعلمي  �لبحث  �آف��اق  �لأ�صبوع  خ��الل 
يف جمال �لتعليم �ل�صحي با�صتخد�م 

�ملحاكاة على م�صتوى �لدولة. 
 

�الإنعا�ش  مــهــار�ت  على  تــدريــب 
�لقلبي �ش

و���ص��ه��دت ف��ع��ال��ي��ات �ل�����وز�رة �لإط���الق 
�لذ�تي  �ل���ت���دري���ب  جل���ه���از  �ل��ر���ص��م��ي 
 Resuscitation( �ل�����ذك�����ي 
 Quality Improvement;
RQI(: وهو عبارة عن جهاز مبتكر 
�لإنعا�ص  م����ه����ار�ت  ع��ل��ى  ل��ل��ت��دري��ب 
�أجهزة  ي�����ص��ت��خ��دم  �ل���رئ���وي،  �ل��ق��ل��ب��ي 
�لتغذية �لر�جعة �لذكية لتوفر �آلية 
�ملهار�ت  تلك  على  �ل��ذ�ت��ي  للتدريب 
لتو�جد  �حل���اج���ة  ب�����دون  �ل��ع��م��ل��ي��ة، 
كما  �ل��ت��دري��ب،  �أث���ن���اء عملية  �مل����درب 

رك���زت �ل��ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى �إب����ر�ز منوذج 
�لتدريب  �أع���م���ال  ل���ص��ت��م��ر�ر  متميز 
�لحرت�زية  �لإج���ر�ء�ت  على  يحافظ 
�لتعقيم  م��ث��ل:  �لأوب��ئ��ة  م��ن  للوقاية 
�مل�صتمر و��صتخد�م �لكمامات وكذلك 
����ص��ت��خ��د�م �لت�����ص��ال �مل��رئ��ي يف كثر 
��صتخد�م  جانب  �إىل  �لن�صاطات،  من 
"مهار�تي"  �لإلكرتوين  �لتعلم  نظام 
�ملتعلقة  �لتدريبية  �لعملية  يف تنظيم 

بالن�صاطات �ملختلفة. 
ي�صار �إىل �أن مركز �لتدريب و�لتطوير 
�ملجتمع  ووق����اي����ة  �ل�����ص��ح��ة  ب��������وز�رة 
للتدريب  ع��امل��ي��ا  م��ع��ت��م��د  م���رك���ز  ه���و 
با�صتخد�م �ملحاكاة �ل�صحية من قبل 
و�ملجل�ص  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لقلب  جمعية 

�لأوروبي لالإنعا�ص.

•• اأبوظبي-وام:

ك�صف �صعادة �صيف �ل�صويدي مدير عام �لهيئة �لعامة للطر�ن �ملدين �أن عدد 
 13541 منها   13966 بلغ  �لهيئة  ل��دى  �مل�صجلة  طيار  ب��دون  �ل��ط��ائ��ر�ت 

طائرة لال�صتخد�م �لفردي "للهو�ة" و425 طائرة لال�صتخد�م �لحرت�يف.
"�لطائر�ت  تكنولوجيا  و�أكد �صعادته يف حو�ر لوكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م" �أن 
�لنطاقن  على  و�صريعا  كبر�  تطور�  �حل��ايل  �لوقت  يف  طيار" ت�صهد  ب��دون 
�لعاملي و�ملحلي، ملا لها من ��صتخد�مات وفو�ئد متعددة، كا�صفا �أن �لهيئة تتطلع 
مبو��صفات  طيار  ب��دون  �لطائر�ت  م�صانع  لعتماد  متكامل  نظام  و�صع  �ىل 
تطوير  على  �لرتكيز  �ىل  �إ���ص��اف��ة  �لتكنولوجيا،  ه��ذه  م��ع  معتمدة  معيارية 
من  �صيزيد  طيار مم��ا  ب��دون  بالطائر�ت  �خلا�صة  �ل��ت��دري��ب  م��ر�ك��ز  و�ع��ت��م��اد 

جهوزية هذ� �لقطاع للمتغر�ت �مل�صتقبلية.
وقال �إن تطور وتنوع ��صتخد�مات �لطائر�ت بدون طيار يف كافة �ملجالت يوفر 
فر�صة هائلة جلميع �أنو�ع �ل�صتثمار�ت يف هذه �لتكنولوجيا مما ي�صكل ر�فد�ً 

جديد�ً لقت�صاد �لدولة.
�صاملة  ورقابية  ت�صريعية  ملنظومة  �لتاأ�صي�ص  يف  �لإم���ار�ت جنحت  �أن  و�أ�صاف 
ب��د�ي��ة من  �إد�رت��ه��ا  �ل��دول��ة م��ن حيث  ب��دون طيار يف  ملو�كبة قطاع ل��ط��ائ��ر�ت 
�صخ�صيا  �ل���ص��ت��خ��د�م  ك��ان  ���ص��و�ء  �لنهائي  �مل�صتخدم  �ىل  وو���ص��ول  �لت�صنيع 
"للهو�ة" �أو �حرت�فيا "جتاريا" متمثال يف مطابقة �ملو��صفات �لفنية و�عتماد 
�ملو�فقات  و��صت�صد�ر  �لت�صجيل  �ىل  �إ�صافة  �لبيع  ونقاط  و�ل�صركات  �مل�صانع 

�لت�صغيلية.

و�أو�صح �أن هذه �ملنظومة بنيت على �أ�صا�ص جودة �حلياة و�لتي تهدف �ىل خدمة 
�لأفر�د و�لقطاعات �لتجارية و�حلكومية ب�صكل عام حيث �إنها متوفرة للجميع 

ويف متناول �ليد من خالل �لتطبيقات �لذكية و�ملوقع �للكرتوين للهيئة.
و�أ�صار �إىل �أن �لهيئة �لعامة للطر�ن �ملدين تقوم بدورها بو�صع �أطر تنظيمية 
ملو�كبة �لتطور�ت �حلالية و�مل�صتقبلية ل�صمان �صالمة و�أمن منظومة �لطر�ن 
�ملتو��صلة  �إ�صافة جلهودها  �ملتطورة  �لتكنولوجيا  و�ل�صتفادة من  و�ل�صتعانة 
متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  و���ص��م��ان  لت�صكيل  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل��ه��ات  جميع  م��ع  وت��ع��اون��ه��ا 
و�لأنظمة  و�للو�ئح  �لقو�نن  ��صتحد�ث  �جلهود  هذه  �أب��رز  ومن  وم�صتد�مة، 
�لت�صريعية �لتي تنظم هذ� �لقطاع بناء على �ف�صل �ملمار�صات �لعاملية �ملتوفرة 
"للهو�ة"  ف���ردي  �ىل  �ل���ص��ت��خ��د�م  ت�صنيف  ي��ت��م  ح��ي��ث  �ملكت�صبة،  و�خل�����ر�ت 
نظام  �ن�صاء  �إىل  �إ�صافة  و�خلا�صة  �حلكومية  �لقطاعات  ل�صتى  و"�حرت�يف" 
�جلوية  �حلركة  على  �ل�صيطرة  وي�صهل  طيار  ب��دون  �لطائر�ت  عمليات  يدير 
يف �ملجالت �جلوية �ملزدحمة، وكذلك يتيح �لنظام للهو�ة �لتعرف على جميع 
 my drone" �ل��ذك��ي  �لتطبيق  خ��الل  م��ن  ل��ل��ط��ر�ن  �ملخ�ص�صة  �مل��ن��اط��ق 

."hub
و�أو�صح �أن تطبيق "my drone hub" �ملتوفر على جميع �لأجهزة �لذكية 
�لطائر�ت  ل�صتخد�م  ومعلومات  خدمات  من  �لفرد  يحتاجه  ما  كل  يحتوي 
بدون طيار بد�ية من ت�صجيل �لطائرة و�ل��ذي يتم يف دقائق معدودة و�صول 
�إ�صافة  �ىل مناطق ��صتخد�م �لطائر�ت بدون طيار عر �خلريطة �لتفاعلية، 

�ىل توفر جميع �ل�صروط و�لإجر�ء�ت يف هذ� �لتطبيق.
�لعديد  �هتمام  ت��ز�ي��د  �إىل  �مل��دين  للطر�ن  �لعامة  �لهيئة  ع��ام  مدير  ولفت 

من �لقطاعات يف �لدولة ل�صتخد�م هذه �لتكنولوجيا و�لتي برز ��صتخد�مها 
وفائدتها يف جمالت عده �أهمها برنامج �لتعقيم �لوطني يف دولة �لمار�ت يف 
ظل �أزمة كورونا "كوفيد19-" و�لتفتي�ص و�لفحو�صات �لدورية على �أنابيب 
�أو  �نفجار  ح��دوث  لتجنب  فيها  ت�صريب  �أو  �أخ��ط��اء  �أي  ور�صد  و�لنفط  �لغاز 
�ل�صحة  ب�صروط  ل�صتيفاء  و�لم��الك  �ملباين  على  و�لتدقيق  و�ملر�قبة  حريق 
وخ�صو�صا يف جمال  و�لتطوير  �لبحث  ت�صتخدم يف جم��الت  كما  و�ل�صالمة، 
�لذكاء �ل�صطناعي للتخ�ص�صات �لكادميية و�لدر��صات �جلامعية، و�أي�صا يف 
�ملرورية،  �لطرق وحتليل �حلركة  ملر�قبة  و�مل�صح �جلوي  �لب�صائع جو�ً  �صحن 
�إ�صافة �ىل �مل�صح �جلوي لالأر��صي و�لبنية �لتحتية وعمليات �لإطفاء و�لدفاع 
و�لت�صوير  �لخ"  و�لتحليل،  و�لبحث  "�حلر��صات،  �لأمنية  و�لعمليات  �مل��دين 

�جلوي ب�صتى �أنو�عه.
و�أرجع �صيف �ل�صويدي �صبب �لنمو �ملتز�يد يف ��صتخد�م �لطائر�ت بدون طيار 
�لتكنولوجيا من  �إىل ما تفرد به هذه  �لدولة  �لقطاعات يف  من قبل خمتلف 
مز�يا عدة، كالتوفر يف تكلفة �لت�صغيل و�جلهد و�لوقت وتقليل �ملخاطر على 
�لأرو�ح �لب�صرية، �إ�صافة �ىل ��صتخد�مها للذكاء �ل�صطناعي يف جمالت �لبحث 
و��صتطاعتها  و�ل�صيقة  �ل�صعبة  �لأم��اك��ن  �ىل  و�صولها  و�مكانية  و�لتحليل، 

�لقيام بعمليات كاملة دون �أي تدخل ب�صري.
طيار  بدون  �لطائر�ت  ��صتخد�م  ترخي�ص  على  �حل�صول  �صروط  �إىل  وتطرق 
ت�صجيل  ي�����ص��رتط  ل��ل��ه��و�ة  فبالن�صبة  �ل���ص��ت��خ��د�م،  ب��اخ��ت��الف  تختلف  و�ل��ت��ي 
18 عاما، و�أن تكون �لطائرة مطابقة  �مل�صتخدم عن  �لطائرة، و�أل يقل عمر 
�مل�صموح  �ملناطق  �صمن  �ل�صتخد�م  يكون  و�أن  �لإمار�تية،  �لفنية  للمو��صفات 

�ل�صتخد�م فيها، و�أل يكون ��صتخد�مها لأغر��ص جتارية.
وبالن�صبة ل�صرت�طات �ل�صتخد�م �لحرت�يف فتختلف هذه �ل�صروط باختالف 
�لن�صاط �إل هناك جمموعة من �ل�صروط �لتي لبد من تو�فرها جلميع �أنو�ع 
�لأن�صطة و�لتي تتمثل يف �حل�صول على �ملو�فقات �لر�صمية من �جلهات �ملعنية، 
و�حل�صول على �ملو�فقات �لأمنية، و�حل�صول على رخ�صة جتارية ت�صمح بهذ� 
�لن�صاط �و ما يعادله، وتدريب �لطيارين للقيام بالعمليات �مل�صتهدفة، وت�صجيل 

�لطائرة �مل�صتخدمة، وتوفر برنامج جودة ل�صمان �ل�صتخد�م �لآمن.
�لهيئة  لروؤية  ودعما  �لو�عد  �لقطاع  لهذ�  ت�صجيعا  �إنه  �ل�صويدي  �صيف  وقال 
ملنظومة طر�ن مدين �آمنة ور�ئدة وم�صتد�مة تقوم �لهيئة بت�صجيل �لطائر�ت 
بدون طيار دون ��صتيفاء �أية ر�صوم لزيادة وعي �مل�صتخدمن و�جلمهور وحثهم 

على �للتز�م.
و�أو�صح �أن �لهيئة ت�صعى �ىل ��صتمر�رية تطوير منظومة �لطر�ن بدون طيار 
�لعامل  م�صتوى  على  �لتكنولوجية  �لتطور�ت  عينها  ن�صب  وت�صع  د�ئم  ب�صكل 
وبالأخ�ص �لدول �لتي ت�صتثمر يف هذ� �لقطاع، وعليه تهدف �ىل �لرتكيز على 
دعم جمال �لبحث و�لتعليم من خالل �ل�صتثمار يف تبني و��صتحد�ث مر�كز 
وعلى  �مل�صتمرة  و�لأب��ح��اث  �لتجارب  باإجر�ء  يقوم  و�ل��ذي  �جلامعات  يف  �بتكار 
�صبيل �ملثال مركز �لبتكار يف جامعة �ل�صارقة �لذي يقوم بالأبحاث يف جمال 
ر�صد و�إد�رة عمليات �لطائر�ت بدون طيار با�صتخد�م �لر�د�ر، وموجات �لر�ديو، 
و��صتخد�م ب�صريات �حلا�صوب ودر��صة ��صتخد�م تقنية �لذكاء �ل�صطناعي يف 
حتليل بيانات �صالمة �لطر�ن و�لذي �صرفع من م�صتوى �أمن و�صالمة �أجو�ء 

�لدولة ويجعلها يف م�صاف �لدول �ملتقدمة.

•• ال�صارقة-الفجر:

نظمت مدينة �ل�صارقة لالإعالم )�صم�ص(، ور�صة خا�صة باأ�صا�صيات �لتثقيف �ل�صحي وتعزيز �ل�صحة 
�لعامة، بهدف �حلفاظ على �صحة و�صالمة موظفيها ورفع م�صتوى �لوعي �ل�صحي لديهم، �إىل 
جانب ت�صحيح كافة �ل�صلوكيات و�ملفاهيم �ل�صحية �خلاطئة، وذلك بح�صور �صعادة �لدكتور خالد 
مدينة  مدير  �حل��م��ادي،  �صهاب  و�صعادة  )�صم�ص(،  ل��الإع��الم  �ل�صارقة  مدينة  رئي�ص  �مل��دف��ع،  عمر 

�ل�صارقة لالإعالم )�صم�ص(، ومدر�ء �لإد�ر�ت وروؤ�صاء �لأق�صام و�ملوظفن يف �ملدينة.
وياأتي تنظيم هذه �لور�صة متا�صياً مع �جلهود �لوطنية يف تعزيز �ل�صحة �لعامة و�ملحافظة عليها، 
من  �ملجتمع،  و�صحة  موظفيها  و�صالمة  �صحة  على  )�صم�ص(  �ذ حتر�ص  �حلالية،  �لفرتة  خالل 

�أوقات  وخ��ارج  �لعمل،  �أثناء  و�صالمتهم  ب�صحتهم  تهتم  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت،  �لر�مج  عدد من  خالل 
�لدو�م �لر�صمي.

و��صتملت �لور�صة على عدة فعاليات وبر�مج ت�صمنت جمموعة من �جلل�صات و�لن�صائح و�لإر�صاد�ت 
�لعمل، وطريقة �جللو�ص �ل�صحيحة  �أوقات  �لتثقيفية، حول كيفية �ملحافظة على �ل�صحة خالل 
ل�صالمة �لعمود �لفقري، و�لدور �ملهم �لذي يلعبه �لنظام �لغذ�ئي �ل�صحي يف تعزيز �جلهاز �ملناعي 
جل�صم �لإن�صان، و�حلر�ص على �أن يح�صل �جل�صم على �لفيتامينات �ل�صرورية ل�صحته و�صالمته، 
من خالل �إعطاء �ملوظفن حملوًل وريدياً ي�صتمل على جمموعة من �لفيتامينات �ملفيدة و�ملقوية 
لل�صحة و�ملناعة، �إىل جانب ت�صجيع �ملوظفن و�أفر�د عائالتهم، و�ملجتمع �ملحيط بهم على ممار�صة 

�لريا�صة، وجعلها �أ�صلوب حياة، وعلى ر�أ�ص �أولوياتهم.

•• عجمان-وام:

نظمتها  نقا�صية  حلقة  ��صتعر�صت 
عجمان  و����ص���ن���اع���ة  جت�������ارة  غ����رف����ة 
بعنو�ن »�لعمل عن ُبعد« �بعاد ومدى 
�همية هذ� �ملو�صوع و�لتحديات �لتي 
يو�جهها وتاأثره، وتعزيزه ل�صتخد�م 
تقدمي  يف  �ل��رق��م��ي��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�خلدمات �ملطلوبة، يف �لوقت �لر�هن 
نظر� لتد�عيات فرو�ص كوفيد � 19 
�ل��ع��امل �ج��م��ع. وتر�أ�ص  و�ن��ت�����ص��اره يف 
رئي�ص  �مل���وي���ج���ع���ي  ع����ب����د�هلل  ����ص���ع���ادة 
�حللقة  عجمان،  غرفة  �إد�رة  جمل�ص 
�لت�صال  خ��ا���ص��ي��ة  ع���ر  �ل��ن��ق��ا���ص��ي��ة 
�ملرئي، بح�صور حممد علي �جلناحي 
بالإنابة،  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  ع���ام  م��دي��ر 
تاأتي  و�ل����ت����ي  �ل����غ����رف����ة،  وم���وظ���ف���ي 
�لنقا�صية  �حل��ل��ق��ات  �صل�صلة  ���ص��م��ن 

بهدف  عجمان  غرفة  تعتمدها  �لتي 
�ملو�صوعات  م���ن  �ل��ع��دي��د  م��ن��اق�����ص��ة 
�لقت�صادي وتعزيز  بال�صاأن  �ملرتبطة 
م��ع��ارف �مل��وظ��ف��ن وت��ب��ادل �خلر�ت 
ف��ع��ال��ة تنعك�ص  ب��ت��و���ص��ي��ات  و�خل����روج 
ع��ل��ى ج����ودة خم��رج��ات ب��ي��ئ��ة �لعمل. 

�أهمية  و�كد �صعادة عبد�هلل �ملويجعي 
�إحدة  باعتبارها  �لنقا�صية  �حللقات 
ق���ن���و�ت �ل��ع�����ص��ف �ل��ذه��ن��ي ب���ن كافة 
جمال  �أن  �إىل  م�����ص��ر�  �مل���وظ���ف���ن، 
ت��ط��ور�ً كبر�ً  ُب��ع��د �صهد  �ل��ع��م��ل ع��ن 
لتد�عيات  �جل��اري نظر�  �لعام  خالل 

فرو�ص كوفيد � 19. وتناولت �حللقة 
مفهوم �لعمل عن ُبعد و�إيجابياته يف 
ت��وف��ر �مل���ال وم��رون��ة م��ك��ان و�صاعات 
�لعمل وتوفر فر�ص وظيفية �أف�صل، 
ك��م��ا ت���ن���اول �ل�����ص��رح ���ص��ل��ب��ي��ات �لعمل 
�لولوليات  �ختالط  ومنها  ُبعد  عن 
وق���ل���ة م�����ص��ادر �ل��ت��ع��ل��م و�ل���ُب���ع���د عن 
�ملبا�صرة.  �لعمل  بيئة  يف  �ل��ت��ط��ور�ت 
��صتبيان  نتائج  على  �حل�صور  و�إطلع 
يف  ُب��ع��د  ع��ن  �لعمل  منظومة  تطبيق 
�لنتائج  �أ�صارت  غرفة عجمان، بحيث 
�مل�صاركن  م���ن   82% �إف�������ادة  �إىل 
و�لد�ري  �ل��ت��دري��ب��ي  �ل��دع��م  ب��ت��و�ف��ر 
%44 من �مل�صاركن  و�لتقني، و�كد 
�صعادتهم يف �لعمل عن ُبعد مع رغبة 
عن  �لعمل  يف  �مل�صاركن  من   75%
ُبعد لفرت�ت طويلة �و لبع�ص �لوقت 

خالل �مل�صرة �لوظيفية.

•• ال�صارقة-الفجر:

نظمت "مفو�صية مر�صد�ت �ل�صارقة" 
�صل�صلة  �جل��اري  �صبتمر  �صهر  خ��الل 
�فرت��صية  ورحالت  تعليمية  فعاليات 
و�ملر�صد�ت  �ل��زه��ر�ت  م��ن  ملنت�صباتها 
و�مل��ر���ص��د�ت �مل��ت��ق��دم��ات، ح��ر���ص��اً منها 
ع��ل��ى ���ص��م��ان ����ص��ت��ف��ادت��ه��ن م��ن �أوق���ات 
ف��رتة تطبيق  �ملنزل، خ��الل  �لفر�غ يف 
�لتي  �لجتماعي  �لتباعد  �صيا�صيات 
للحد  �لوقائية  �لإج����ر�ء�ت  فر�صتها 
كورونا  ف���رو����ص  وب�����اء  �ن��ت�����ص��ار  م���ن 
و��صتهدفت  )كوفيد19-(.  �مل�صتجد 
�لفرت��صية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �ل���رح���الت 
ح�صابها  عر  �ملفو�صية  قدمتها  �لتي 
تعريف  "�إن�صتغر�م"،  ع��ل��ى  �خل��ا���ص 
�لفتيات على تر�ث �ل�صارقة، وكنوزها 
�لطبيعية،  �حلياة  ومظاهر  �لثقافية، 
عليها،  و�مل��ح��اف��ظ��ة  حمايتها  وج��ه��ود 
"متحف  �إىل  رح�����الت  ���ص��م��ل��ت  ح��ي��ث 
�لإ�صالمية"،  ل��ل��ح�����ص��ارة  �ل�����ص��ارق��ة 
لالأحياء  �ل�����ص��ارق��ة  م��رب��ى  و"متحف 
لالأر��صي  و����ص��ط  و"مركز  �ملائية"، 
�ملفو�صية  برنامج  ويختتم  �لرطبة". 
ختام  يف  �مل���������ص����ارك����ات  مي���ن���ح  �ل�������ذي 
�لثقافة، برحلة مدتها  فعالياته �صارة 
�ل�صارقة  "متحف  �إىل  دق��ي��ق��ة   30
عند  �جل��اري  �صبتمر  للرت�ث" 30 

حيث  ���ص��ب��اح��اً،  �ل�11:00  �ل�����ص��اع��ة 
تتعرف �ملنت�صبات على �لرت�ث �لعريق 
�لأعمال  خ��الل  م��ن  �ل�صارقة  لإم����ارة 
�لفنية �لتي تعر�ص �لعاد�ت و�لتقاليد 

�لعربية.
 

ــى مـــر�حـــل تــطــّور  ــرف عــل ــع ــت �ل
�حل�سارة �الإ�سالمية

خالل  �ملفو�صية  منت�صبات  وت��ع��رف��ت 
بالتعاون  �أق��ي��م��ت  �ف��رت����ص��ي��ة  رح��ل��ة 
على  للمتاحف"،  �ل�صارقة  "هيئة  مع 
�لإ�صالمية  �ل��ث��ق��اف��ة  ت���ط���ّور  م���ر�ح���ل 
و�زدهارها من خالل ق�ص�ص وحكايات 
قطعة   5000 م�����ن  �أك�������رث  روت�����ه�����ا 
�ل�صارقة  "متحف  يف  معرو�صة  �أثرية 
�أعماًل  �صملت  �لإ�صالمية"،  للح�صارة 
من فنون �خلط �لعربي، و�ملنحوتات، 

و�لأو�ين �خلزفية، و�لعمالت، و�لقطع 
و�لوثائق،  �ل����زج����اج،  م���ن  �مل�����ص��ن��وع��ة 
و�لأو�ين �ملعدنية، و�لأدو�ت �لعلمية، 

 
مربى  بـ"  ــاق  ــم �الأع يف  مــغــامــرة 

�ل�سارقة لالأحياء �ملائية"
رحلة  خ���الل  �ملنت�صبات  و��صتك�صفت 
�ل�صارقة  مربى  يف  �أقيمت  �فرت��صية 
�لبحار  ع�����امل  �ملائية"،  ل����الأح����ي����اء 
�لو��صع و�ملخلوقات �لبحرية باأ�صكالها 
�لأ�صماك  و�أن���و�ع  �ملختلفة  و�أحجامها 
�لط�����الع  �إىل  ب���الإ����ص���اف���ة  �مل���ح���ل���ي���ة، 
تاأهيل  لإع���ادة  �ل�صارقة  برنامج  على 
�ل�صالحف �لبحرية، وزيارة �ل�صو�طئ 
�أك����ر مركز  �ل��ت��اري��خ��ي��ة يف  و�مل���ر�ف���ئ 
تعليمي تديره هيئة حكومية يف دولة 

�لإمار�ت.   

جولة للتعرف على جهود �ل�سارقة 
يف حماية �حلياة �لطبيعية

"مركز  �إىل  �ف��رت����ص��ي��ة  ج���ول���ة  ويف 
يف  �لرطبة"  ل�����الأر�������ص�����ي  و�������ص�����ط 
�ل�صارقة،  ���ص��م��ايل  و�����ص���ط  ���ص��اح��ي��ة 
�لإمارة  جهود  على  �ملنت�صبات  �طلعت 
�لطبيعية  �حل��ي��اة  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  يف 
وحماية �لأر��صي �لرطبة )�ل�صبخات 
�نت�صرت  �ل��ت��ي  �مللحية(  و�مل�صطحات 
لدولة  �لغربية  �ل�صاحلية  �ل�صهول  يف 
حياة  �لفتيات  و��صتك�صفت  �لإم���ار�ت، 
و�ملحلية  �مل��ه��اج��رة  �ل���ري���ة  �ل��ط��ي��ور 
�لطبيعية  �مل��ح��م��ي��ة  يف  ت��ع��ي�����ص  �ل��ت��ي 
هكتار�ً   86 م�صاحة  على  متتد  �لتي 
�لطينية،  و�ل�����ص��ه��ول  �لكثبان  ت�صمل 
�ملياه  وجتمعات  �مللحية،  و�ل��ب��ح��ر�ت 

�لعذبة.

•• ال�صارقة-وام:

�أطلقت �لقيادة �لعامة ل�صرطة �ل�صارقة ممثلة مبركز خدمات �ملرور و�لرتخي�ص 
�ل�صالمة  تعزيز  بهدف  �ملركبات«  �صالمة  »��صرت�طات  بعنو�ن  توعوية  حملة 
�ملرورية لقائدي �ملركبات من خالل �لتز�مهم بال�صرت�طات �لالزمة لت�صجيل 

�ملركبات وجتديدها ل�صمان �صالحيتها لل�صر على �لطرقات.
ترخي�ص  ب����اإد�رة  �لفني  �لفح�ص  ق�صم  رئي�ص  �مل��ح��رزي  �مل��ق��دم حممد  وق���ال 
�لآليات و�ل�صائقن ب�صرطة �ل�صارقة �إن �إجمايل عدد �ملركبات �لتي مت فح�صها 
خالل �لفرتة منذ �لأول من يناير حتى نهاية �أغ�صط�ص من �لعام �حلايل بلغ 
�جمايل تلك  من  �لأكر  �لعدد  �خلفيفة  �ملركبات  �صكلت  مركبة   205610
�ملركبات �لتي مت فح�صها بو�قع 181.610 مركبة �أما �ملركبات �لثقيلة فقد 

بلغ عددها 24.000 مركبة.
ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  ��صرت�تيجية  �إط��ار  تاأتي يف  �أن تلك �حلملة  �إىل  و�أ�صار 
�ل�صارقة �ملنبثقة عن ��صرت�تيجية وز�رة �لد�خلية �لهادفة �إىل جعل �لطرق �أكرث 

�أمنا وبلوغ �أعلى م�صتويات �ل�صالمة �ملرورية جلميع م�صتخدمي �لطريق.
و�لثقيلة  �خلفيفة  �مل��رك��ب��ات  ق��ائ��دي  ت��وع��ي��ة  �إىل  ت��ه��دف  �حل��م��ل��ة  �إن  و�أو����ص���ح 
للمعاير  وفقا  وجتديدها  �ملركبة  لت�صجيل  �لالزمة  �لأ�صا�صية  بال�صرت�طات 
و�ملقايي�ص �لو�جب توفر�ها ل�صمان �صالحيتها ومنها فح�ص �لإطار�ت و�لتاأكد 
من تاريخ �صالحيتها وفح�ص م�صابيح �لإنارة و�لتاأكد من حز�م �لأمان ووجود 
�ملركبة  ع��ادم  م��ن  �أدخ��ن��ة  �نبعاث  ع��دم  م��ن  �لتاأكد  �إىل جانب  �حل��ري��ق  طفاية 
�لتاأكد  �أ�صا�صية لبد  �ل�صرت�طات  فهذه  �ملركبة  ومكابح  �ملحرك  زيت  وفح�ص 
منها ب�صكل دوري وخالل عملية ت�صجيل �ملركبة وجتديدها لتجنب �حلو�دث 
ر�صوب  ن�صبة  �أع��ل��ى  �أن  �إىل  لف��ت��ا   .. �لطريق  على  �مل��رك��ب��ات  وتعطل  �مل��روري��ة 
للمركبة خالل �لفح�ص يرجع لعدم �صالحية �لإطار�ت �أو�ملكابح »�لفر�مل«.

�حلملة  ر�صائل  ببث  �ل�صارقة  ب�صرطة  �لعامة  و�لعالقات  �لع��الم  �إد�رة  وتقوم 
�لتوعوية عر �ملو�قع �لإلكرتونية و�حل�صابات �لر�صمية على من�صات �لتو��صل 
باأ�صباب وقوع �حلو�دث  �لجتماعي بهدف رفع م�صتوى �لوعي لدى �جلمهور 

�لبليغة وطرق جتنبها ومن بينها عدم �صيانة �ملركبة ب�صكل دوري.

بهدف �حلفاظ على �سحة و�سالمة موظفيها
مدينة ال�سارقة لالإعالم )�سم�ص( تنظم ور�سة التثقيف ال�سحي وتعزيز ال�سحة 

تعقد �آخر رحالتها 30 �سبتمرب �جلاري عرب )�ن�ستغر�م(غرفة عجمان تناق�ص اأبعاد العمل عن بعد

مفو�سية مر�سدات ال�سارقة تاأخذ منت�سباتها يف رحالت 
افرتا�سية اإىل تاريخ الدولة و�سرية ثقافتها

�سمن جهودها للتاأكيد على �أهمية �ملحاكاة يف �لرعاية �ل�سحية لدعم مهار�ت خط �لدفاع �الأول 

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تختتم م�ساركتها يف االأ�سبوع العاملي للمحاكاة الطبية 
�إطالق جهاز �لتدريب �لذ�تي �لذكي للتدريب على مهار�ت �الإنعا�ش �لقلبي �لرئوي

�سيف ال�سويدي ل�»وام«: 13966 طائرة بدون طيار م�سجلة لدى الطريان املدين

�سرطة ال�سارقة تطلق حملة توعوية حول ا�سرتاطات �سالمة املركبة
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•• حتقيق : رم�صان عطا

ينته  مل  �مل�صتجد  ك���ورون���ا  "فرو�ص 
�لأعد�د  زي��ادة  �صاعد على  و�ل��ذي  بعد 
�مل�صابة هو تهاون �لبع�ص يف �لإجر�ء�ت 
يف  �لجتماعي مبا  و�لتباعد  �لوقائية 
ذلك �ل�صالم باليد، �أدى �إىل زيادة �أعد�د 
�مل�صتجد،  كورونا  بفرو�ص  �لإ�صابات 
�لفرتة  يف  �مل�صابة  �حل���الت  وغالبية 
�لأخرة تتعلق بزيار�ت عيد �لأ�صحى 
و�ملنا�صبات �لجتماعية ب�صكل عام مثل 
دون  و�لعز�ء  �لأع��ر����ص  �إقامة حفالت 
�ل��ك��م��ام��ات، و�تخاذ  ب��ارت��د�ء  �لل��ت��ز�م 
�لإج���ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة �لأخ���رى. ويف 
�لبد�ية قال ��صت�صاري طب �لأ�صرة يف 
وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع �لدكتور 
عادل �صجو�ين: �إن �أ�صباب زيادة �أعد�د 
�لإ�صابات ترتكز يف �لزيار�ت �ملنزلية، 
و�لعز�ئم  و�ل��ع��ز�ء  �لأع���ر�����ص  و�إق��ام��ة 
يف  �ملوظفن  بع�ص  و��صتهتار  باملنازل، 
�أمكان �لعمل بالإجر�ء�ت �لحرت�زية، 
يتجمعون  م����وظ����ف����ن  ه����ن����اك  لأن 
�ل��درد���ص��ة، م��ا ي�صاهم يف  �أو  ل��الإف��ط��ار 
نقل �لعدوى. و�أ�صاف �أن �لعامل ما ز�ل 
�لأوىل من جائحة كوفيد- �ملوجة  يف 
�لفرو�ص  �ل��دول �ختفى  19، وبع�ص 
لديها ب�صكل كبر، ولكن �ملوجة �لثانية 
مل تبد�أ بعد، و�أنه من �ملتوقع حدوثها 
قريباً لأ�صباب تتعلق بتحور �لفرو�ص 
ب�صرية  و�أخ���������رى  �ل�������ص���ت���اء،  ب��ف�����ص��ل 
�لوقائية. �لإج����ر�ء�ت  ب��اإه��م��ال   تتعلق 
ونوه باأنه ل ميكن �لتحكم يف �لتحور 
�لفرو�صي �أو ف�صل �ل�صتاء، لكن ميكن 
بالتغلب  �ملتوقعة  �مل��وج��ة  ح��دة  تقليل 
ع���ل���ى �ل�����ص��ب��ب �ل���ب�������ص���ري، ب���الل���ت���ز�م 
�لقانون  وتطبيق  �لوقائية  بالتد�بر 
ب���ال تهاون  �ل�����ص��اأن  ب�����ص��ر�م��ة يف ه���ذ� 
�ملعادلة  لتحقيق  خم��ال��ف��ات،  �أي  م��ع 
جهة،  من  �لقت�صاد  فتح  �صرورة  بن 
و�حل���اج���ة �ل�����ص��ح��ي��ة و�حل���ف���اظ على 
�أخرى. ناحية  م��ن  و�ملجتمع   �حل��ي��اة 
�لعودة  ���ص��رورة  على  �صجو�ين  و���ص��دد 
عند  تطبيقه  مت  �ل��ذي  �لأول  للمثلث 
�لكمامة،  )�رت������د�ء  �جل��ائ��ح��ة  ب���د�ي���ة 
�جل�صدي(،  �ل��ت��ب��اع��د  �ل��ي��دي��ن،  غ�����ص��ل 
م���ع ����ص���رورة ت��ق��ل��ي��ل �ل����ت����ز�ور، فوزير 
 70% �أن  �أعلن  �لريطاين  �ل�صحة 
م��ن �إ���ص��اب��ات ك��ورون��ا يف ب��ل��ده ب�صبب 
 �ل������ت������ز�ور �ل���ع���ائ���ل���ي و�لج����ت����م����اع����ي.

عبد�هلل,  �سعيد  �لدكتور  ــال  وق
ــع يف  ــم ــت ــج ��ــســتــ�ــســاري طـــب �مل

�أبوظبي: 
وعدم  �ل�صلبية  �لبع�ص  �صلوكيات  �إن 
تتحمل  �لوقائية  بالإجر�ء�ت  �للتز�م 
�جل�������زء �لأك��������ر يف زي��������ادة م���ع���دلت 
�لإ���ص��اب��ة خ��الل �لأ���ص��ب��وع �ملا�صي بعد 
�أقل معدل يومي  �أن �صجلت �لإم��ار�ت 
لالإ�صابات يف 11 �أغ�صط�ص �جلاري.

�أن �لت�صدي للوباء يتطلب  و�أ�صار �إىل 
�ل�صحي،  و�لتدخل  �لعالجي  �لتدخل 
توفره  مل  كما  �ل��دول��ة  وفرته  و�لأول 
دول���ة �أخ����رى يف �ل���ع���امل، ح��ي��ث �أعدت 
�لكو�در  ووف���رت  �لكافية  �مل�صت�صفيات 
�لأخرى،  و�ل��ل��و�زم  و�لأج��ه��زة  �لطبية 
كما نفذت مالين �لفحو�صات �لطبية 
�مل���ر�ك���ز وبع�صها  م��ن خ���الل ع�����ص��ر�ت 
باملجان، ولذلك فاإن �لتدخل �ل�صحي 
�لوقت �حلايل  �حلا�صم يف  �لعامل  هو 
بكافة  �لتام  �للتز�م  يتمثل يف  و�ل��ذي 
�لر�مج �لتوعوية و�لوقائية من قبل 

جميع �أفر�د �ملجتمع.
�لل����ت����ز�م  يف  �ل����رت�خ����ي  �إن  و������ص����اف 
�ملجتمعي يف تطبيق �إج��ر�ء�ت �لتباعد 
و��صتهتار  �لكمامة  ولب�ص  �لجتماعي 
تكون  رمب��ا  �لإج����ر�ء�ت  بتلك  �لبع�ص 
�ل�صبب �لأول يف تز�يد حالت �لإ�صابة 
�ملوؤ�ص�صات  على  يجب  ولذلك  موؤخر�ً، 
�ل�صحية �ملعنية �إعادة ��صتنفار �ملجتمع 
ب���ر�م���ج جديدة  م���ن ج���دي���د و�إي����ج����اد 

للتوعية و�لتثقيف.

�لنورياين,  عــارف  �لدكتور  و�أكــد 
�لقا�سمي  مل�ست�سفى  �لفني  �ملدير 

بال�سارقة:
وع����دم  �ل��ب��ع�����ص  ل�����دى  �ل����رت�خ����ي  �أن 

بعد  �لح��رت�زي��ة  ب���الإج���ر�ء�ت  �لتقيد 
�لأخ��ب��ار �لإي��ج��اب��ي��ة ح��ول �ل��ع��امل من 
�مل�صابن  ع��دد  �ل��زي��ادة يف  �أ�صباب  �أه��م 
�إىل  م�����ص��ر�ً   ،)19 )ك��وف��ي��د  ب��ع��دوى 
ب�صكل  �لن��ف��ت��اح  ه��ذ�  فهم  �لبع�ص  �أن 
خ��ط��اأ م��ن بع�ص �أف����ر�د �مل��ج��ت��م��ع، مع 
ب�صرورة  ذك���رت  �ل��ت��ي  �لتنبيهات  ك��ل 
�أن  �أو���ص��ح  �أن���ه  �إل  �لتجمعات.  جتنب 
ب�صكل  �لر�صالة  ي�صتوعب  مل  �لبع�ص 
و����ص��ح، وظ��ن��و� ب���اأن �لأزم����ة ق��د مرت 
ب��ال��رغ��م م��ن وج���ود م��وؤ���ص��ر�ت يف دول 
ثانية قادمة  ب��اأن هناك موجة  �أخ��رى 
�ل�صجر  �إىل  �إ�صافة  ثالثة،  تكون  وقد 
�لرتفيه ظهر  من  نوع  وهناك  و�مللل، 
عامل  �إىل  �إ����ص���اف���ة  ل��ل��م��ل��ل،  ن��ت��ي��ج��ة 
�أن  كما  �مل��ر�ك��ز،  فتح  ر�صالة  �جلهل يف 
تلك  يف  �صاهم  عامل  م��ن  �أك��رث  هناك 
�لأعياد  �أن ظروف  و�أكد على  �لزيادة. 
وعدم مر�عاة �لتنبيهات �صاهم يف تلك 
�أن هناك م�صوحات  �إىل  �لزيادة، لفتاً 
�ل�صحية  �جل���ه���ات  ن��ف��ذت��ه��ا  ع���دي���دة 
�صاهمت  ق��ي��ا���ص��ي��ة  �أرق�����ام  �إىل  و���ص��ل��ت 
�أك��ر. مبيناً  �أع��د�د  �كت�صاف  كذلك يف 
�أن ت�صاهم  �مل�صوحات من �ملفرت�ص  �أن 
يف تقليل �لعدوى و�نت�صارها وبالتايل 
�لتباعد  و�أن  ب����الح����رت�ز�ت،  �ل��ت��ق��ي��د 
بالنظافة  و�له����ت����م����ام  �لج���ت���م���اع���ي 
و�لتعقيم  ب��ا���ص��ت��م��ر�ر  �ل��ي��دي��ن  وغ�����ص��ل 
ننجح يف  �ل�����ص��روري��ات حتى  م��ن  يعد 
ت��ق��ل��ي��ل �لإ����ص���اب���ات. ل��ذل��ك ل ب���د من 
لأننا  �أعيننا  ن�صب  �لأم���ر  ذل��ك  و�صع 
خ�صو�صاً  بعد،  �جلائحة  من  ننته  مل 
�أن �ملد�ر�ص �صوف تفتتح �أبو�بها قريباً، 
و�للتز�م بكافة �لإجر�ء�ت �لحرت�زية 
�أ���ص��ح��ى مهما،  �ل��وق��ائ��ي��ة  و�ل��ت��د�ب��ر 
�أن �حلالت  لف��ت��اً يف �ل��وق��ت ذ�ت��ه �إىل 

�حل���رج���ة ق���د ق���ّل���ت رغ����م زي������ادة عدد 
و�صدة  ح��دة  �أن  كما  �مل�صابة،  �حل��الت 
كما  كثر�ً  قلت  قد  و�صر��صته  �ملر�ص 
كان عند بد�ية ظهوره. و�أ�صاف �أنه مت 
عمل تدريبات لكافة �لأطباء و�لطاقم 
�لأمن  وموظفي  و�لفني  �لتمري�صي 
على كيفية �تخاذ �لحتياطات �لالزمة 
و�لفرو�صات  �لعدوى  �نتقال  لتجنب 
مت  كما  �أنف�صهم،  �ملر�جعن  وحلماية 
و���ص��ع ك��ام��ر�ت ح��ر�ري��ة ع��ن بو�بات 
�لدخول لفح�ص �لد�خلن للم�صت�صفى 
�إ�صافة  زو�ر�ً.  �أم  �أط��ب��اء  �أك��ان��و�  ���ص��و�ء 
�لتعقيم  وم��و�د  �لكمامات  توفر  �إىل 
�ليومي  �لتعقيم  عملية  وم�����ص��اع��ف��ة 
كافة  على  يجب  �أن��ه  كما  للم�صت�صفى، 
�جلهات �حلكومية و�ملحلية �تخاذ تلك 
فيها حتى  �لتهاون  وع��دم  �لإج����ر�ء�ت 

نقلل من فر�ص �لإ�صابة باملر�ص.

�لنعيمي,  خالد  �لــدكــتــور  وقــال 
�جللدية  �الأمـــر��ـــش  ��ست�ساري 

و�لليزر وطب �لتجميل
خ�صو�صاً  �لأخ���رة  �لأي���ام  يف  لحظنا 
زيادة  �ملا�صين  �لأخرين  �ليومن  يف 
م��ط��ردة يف ع���دد �لإ���ص��اب��ات بفرو�ص 
�للتز�م  ع����دم  ���ص��ب��ب��ه  وه����ذ�  ك����ورون����ا، 
بها  تن�صح  �ل��ت��ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  بجميع 
دليل  وه��ذ�  �ل�صحية،  �جل��ه��ات  جميع 
�للتز�م  ن��ت��ه��اون يف  ب���د�أن���ا  �أن��ن��ا  ع��ل��ى 
و�لتد�بر  �لح���رت�زي���ة  ب����الإج����ر�ء�ت 
�ل��وق��ائ��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات و�لإر�����ص����اد�ت. 
ودع���ا جميع �مل��و�ط��ن��ن و�مل��ق��ي��م��ن يف 
�ل���دول���ة ل��ع��دم �ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن �لإجن����از 
�لذي ح�صل نريد �أن نبني على جميع 
�جلهود �ملبذولة و�ملحافظة عليها من 
و�لوقائية  بالتعليمات  �للتز�م  خالل 

�ملعقمات  و��صتخد�م  �لكمامات  ولب�ص 
�أنف�صنا  حل��م��اي��ة  �لإر�����ص����اد�ت  وج��م��ي��ع 
و�صالمة �ملجتمع نريد �ملحافظة على 
�لدولة  حققته  �ل��ذي  �ملتميز  �لإجن���از 
و�حتو�ء  ك��ورون��ا  فرو�ص  مو�جهة  يف 

�نت�صاره.

ــور حــ�ــســام �لــديــن  ــت ــدك ــــد �ل و�أك
ماجد, ��ست�ساري طب �الأطفال يف 

م�ست�سفى �لزهر�ء بال�سارقة:
يلتزم  �ملا�صية مل  �لفرتة  وخ��الل  �أن��ه 
�لبع�ص من �لأفر�د و�لأ�صر باإجر�ء�ت 
�لتباعد �لجتماعي، فهناك من يقيم 
حفالت �أعياد ميالد وجتمعات وولئم، 
مبو�صوع  �ل����ص���ت���ه���ت���ار  �إىل  �إ����ص���اف���ة 
م�����ص��اف��ات �ل��ت��ب��اع��د �لج��ت��م��اع��ي. كما 
�لتي  �لأن�����ص��ط��ة  م��ن  �لكثر  ه��ن��اك  �أن 
�صيقة،  �أماكن  يف  كبرة  ب��اأع��د�د  تنفذ 
�نتقال  م��ن فر�ص  يزيد  �ل��ذي  �لأم���ر 
�أن  م��ب��ي��ن��اً   ،)19 ب���)ك��وف��ي��د  �ل���ع���دوى 
بامل�صافات  ت��ل��ت��زم  ل  �لأم���اك���ن  ب��ع�����ص 
�أن �لأ�صر  �ل��ط��اولت. كما  �لآم��ن��ة بن 
�ملنا�صبات  من  �لكثر  تنظم  �أ�صبحت 
�لأ�صخا�ص  من  كبر  عدد  ويح�صرها 
�ل�صحية،  لال�صرت�طات  م��ر�ع��اة  دون 
بالإجر�ء�ت  �لن�صبي  �لل���ت���ز�م  ف��ع��دم 
�لح���رت�زي���ة وك��اف��ة �ل��ت��د�ب��ر ق��د ز�د 
من ن�صبة �لإ�صابة بعدوى �لفرو�ص. 
و�أ�صاف �أن �ل�صتهتار من بع�ص �أفر�د 
�ملجتمع يعد �ل�صبب �لرئي�ص يف �زدياد 
�للتز�م  م���ن  ب���د  ل��ذل��ك ل  �حل�����الت، 
و�تباع  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  خ��الل  �ل�صديد 
�لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية وعدم �لتجمع 
�ملغلقة،  �لأم���اك���ن  يف  ك��ب��رة  ب���اأع���د�د 
�ملعروفة  �مل�����ص��اف��ات  ت���رك  �إىل  �إ���ص��اف��ة 
�مل�صت�صفيات  يف  �أو  �ل��ع��م��ل  يف  ����ص���و�ء 
وحتى �ملر�فق �لعامة، ولب�ص �لكمامات 
بخا�صة لالأطفال من عمر 6 �صنو�ت. 
عند  �ل��ي��دي��ن  تعقيم  ع��ل��ى  و�مل���د�وم���ة 
�لكهرباء،  وم��ف��ات��ي��ح  �مل��ق��اب�����ص  م�صك 
و�حل���د م��ن �ل���زي���ار�ت �لأ���ص��ري��ة لأنها 
 19 �أن كوفيد  �أ�صبحت مقلقة، مبيناً 
�لفرو�ص  �ن��ت��ه��اء  و�أن  ب��ع��د،  ينته  مل 
�ملجتمع  �أف���ر�د  �ل��ت��ز�م  مرتبط مب��دى 
بال�صلوك  و�لتقيد  �لتباعد  من خالل 
�لج����ت����م����اع����ي �ل�����ق�����ومي �أ�����ص����ب����ح من 
�ل�صلوك  تعديل  وكذلك  �ل�صروريات، 
�لج����ت����م����اع����ي ح�����ت ن���ق���ل���ل م�����ن ع���دد 

�لإ�صابات.

��ست�ساري  قال  �ل�سدد,  هذ�  ويف 
�الأمر��ش �ل�سدرية �لدكتور ب�سام 

حمبوب,
خ�صو�صاً  �ل��ف��ن��ادق  يف  �لتجمعات  �إن 
�لفنادق  مب��ط��اع��م  �لأع����ي����اد  ف����رتة  يف 
�لهتمام  وع��دم  �ل�صباحة،  وح��م��ام��ات 
تعد  �ل��ي��دي��ن،  وغ�صل  �لكمامة  بلب�ص 
�أ�صباباً رئي�صية لزيادة حالت �لإ�صابة 
�ملا�صية. �ل����ف����رتة  خ�����الل   ب����ك����ورون����ا 
�لتي �تخذتها  �لإج���ر�ء�ت  �أن  و�أ���ص��اف 
�صرورية  �لق��ت�����ص��اد  ل���ع���ودة  �ل���دول���ة 
يف  فقط  لي�ص  عنها،  غنى  ول  للغاية 
�لإم����ار�ت ب��ل يف ك��ل دول �ل��ع��امل، لكن 
مردها  بكورونا  �لإ�صابة  زي��ادة حالت 
بالإجر�ء�ت  تلتزم  مل  �لنا�ص  �أن  �إىل 
�لح���رت�زي���ة ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع �إج����ر�ء�ت 
�أن  �إىل  م�صر�ً  �لق��ت�����ص��اد،  فتح  ع���ودة 
م��ا ي��ح��دث ح��ال��ي��اً يف �لإم����ار�ت وكثر 
�إجر�ء�ت  من دول �لعامل �لتي ع��اودت 
�لإغالق بعد زيادة �حلالت يعد بد�ية 
كوفيد19-. جلائحة  �لثانية   �ملوجة 
�لثانية  �ملوجة  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار حمبوب 
�أقل حدة من �لأوىل،  لكورونا �صتكون 
�أن �لأط���ق���م �ل��ط��ب��ي��ة و�لإد�ري������ة  ك��م��ا 
�لقطاعات  ك����اف����ة  يف  و�حل����ك����وم����ات 
�أ�صبحت �أكرث جاهزية ومتتلك �خلرة 
للتعامل مع �ملوقف، عك�ص ما حدث يف 
�أحد مدركاً  يكن  فلم  بد�ية �جلائحة، 
 حلجم �لأزمة �أو كيفية �لتعامل معها.
�ل�صدرية  �لأم��ر����ص  ��صت�صاري  و�أف���اد 

بال�صارقة �لدكتور حممد �مل�صاملة: 
�رتفاع  مل����ع����اودة  �لأول  �ل�����ص��ب��ب  ب�����اأن 
م��ن��ح��ن��ى �لإ�����ص����اب����ات يف �ل����دول����ة هو 

�ل��ت��ج��م��ع��ات �مل��ن��زل��ي��ة، �ل��ت��ي غ��ال��ب��اً ما 
�إج�����ر�ء�ت �ح���رت�زي���ة مثل  ت��ك��ون دون 
�ليدين  وغ�����ص��ل  �ل���ك���م���ام���ات  �رت�������د�ء 
و�ل���ت���ب���اع���د �جل�������ص���دي، وي��ل��ي��ه��ا فتح 
�مل��ق��اه��ي و�مل���ط���اع���م �ل����ذي ي��ع��د �أم����ر�ً 
هذه  رو�د  ب��ع�����ص  لأن  ع���ن���ه،  غ��ن��ى  ل 
�لأم����اك����ن ل ي��ل��ت��زم��ون ب����الإج����ر�ء�ت 
هناك  �أن  �إىل  و�أ�����ص����ار  �لح�����رت�زي�����ة. 
تر�خياً و�ملجتمع بات ل يكرتث كثر�ً 
جلائحة كورونا، لفتاً �إىل �أنه ل ميكن 
�إن موجة ثانية من كورونا قد  �لقول 
�لإ�صابات  �أع��د�د  �لزيادة يف  ب��د�أت لأن 
توقع  لكن ميكن  كبرة،  لي�صت  حالياً 
بدء موجة ثانية مع بدء ف�صل �ل�صتاء 
�لفرو�صات. خ���الل���ه  ت��ن�����ص��ط   �ل�����ذي 
و�أو�صح �مل�صاملة �أنه ل �أحد يتوقع مدى 
بالأوىل،  مقارنة  �لثانية  �ملوجة  �صدة 
باللتز�م  �أث���ره���ا  ت��ق��ل��ي��ل  مي��ك��ن  ل��ك��ن 
�أن  خ�صو�صاً  �ل��وق��ائ��ي��ة،  ب���الإج���ر�ء�ت 
�لإغالق  تتحمل  ل��ن  �ل��ع��امل  دول  ك��ل 
م�����رة �أخ�������رى ل����ف����رت�ت ط���وي���ل���ة، لأن 
�لب�صر. لكل  �حلياة  �صريان   �لقت�صاد 

ق�سم  ورئــيــ�ــش  ��ست�ساري  وقـــال 
دبي  مب�ست�سفى  �ملركزة  �لرعاية 

�لدكتور �أ�سرف �حلويف:
�أ�صباب لزيادة   6 �إنه ميكن ح�صر �أهم 
�حلالت يف �لزيار�ت �ملنزلية، �لتهاون 
يف �لإج���ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة يف �ملطاعم 
�لبع�ص  �ك��������رت�ث  ع������دم  و�مل����ق����اه����ي، 
�لريا�صية،  �ل�������ص���الت  يف  ب��ال��وق��اي��ة 
و�لتباعد  �ل���ك���م���ام���ة  ل��ب�����ص  �إه�����م�����ال 
�ليدين  غ�صل  يف  و�لتق�صر  �جل�صدي 
�لتد�بر  يف  و�ل��ت�����ص��اه��ل  ب��ا���ص��ت��م��ر�ر، 

�ل���������ص����و�ط����ئ وم����ر�ك����ز  �ل����وق����ائ����ي����ة يف 
�لت�صوق، م�صر�ً �إىل �أن بع�ص �حلالت 
�ل��ت��ي ت�����ص��ل �إىل �ل���دول���ة م��ن �خل���ارج 
�لإ�صابات. زي����ادة  يف  �صبباً  ت��ك��ون  ق��د 

 

�أن��ه ل ميكن �جل��زم بحدوث  و�أ���ص��اف 
م��وج��ة ث��ان��ي��ة م���ن ك���ورون���ا يف �لوقت 
�حلايل، لكن �لإهمال و�لرت�خي �أ�صبحا 
بعو�قب  ينذر  م��ا  للجميع،  و��صحن 
�لنا�ص  ع��ودة  �أك��رث قلقاً، ول مفر من 
ل��الل��ت��ز�م ح��ت��ى مي��ك��ن جت����اوز �ملوجة 
موجاته  يف  �ل��ف��رو���ص  لأن  �ل��ث��ان��ي��ة، 
�أو  �ل�صعال  نف�صها  بالطريقة  ينتقل 
 �لعط�ص حتى لو حدث به حتور جيني.
�ل�صدرية  �لأم��ر����ص  ��صت�صاري  وق��ال 
�ل��دك��ت��ور ���ص��ري��ف ف��اي��د: �ل���ذي حدث 
تر�ٍخ من �ل�صكان مو�طنن ومقيمن، 
لذلك  �ج��ت��م��اع��ي،  بطبعه  و�لإن�������ص���ان 
خرجت �لنا�ص لل�صو�رع ومر�كز �لت�صوق 
�لحتياطات. �أخ����ذ  يف  �ل���رت�ج���ع   م���ع 
�أن هناك مقاٍه ومتاجر ومر�كز  و�أك��د 
ت�����ص��وق ت��ت��ه��اون يف �ت��خ��اذ �لإج�����ر�ء�ت 
�لتباعد  ت����ر�ع����ي  ول  �لح������رت�زي������ة 
ي��اأت��ي دور �جلهات  �لج��ت��م��اع��ي، وه��ن��ا 
�ل��رق��اب��ة وتوقيع  ت�����ص��دي��د  �مل��ح��ل��ي��ة يف 
�أق���������ص����ى �ل����ع����ق����وب����ات ع���ل���ى �جل���ه���ات 
 �مل�صتهرتة �لتي ل تتبع هذه �لتد�بر.
�أعدتها  در�����ص���ة  �أن  �إىل  ف��اي��د  و�أ����ص���ار 
ج����ام����ع����ة �أوك�����������ص�����ف�����ورد ت����وق����ع����ت 3 
���ص��ي��ن��اري��وه��ات جل��ائ��ح��ة ك���ورون���ا هي: 
�لإ�صابات ثم تقل وتعود  ��صتد�د حدة 
يف �خل���ري���ف، و�ل�����ص��ي��ن��اري��و �ل��ث��اين �أن 
ي��خ��ت��ف��ي كلياً،  ث���م  �ل���ف���رو����ص  ي�����ص��ت��د 
م�صتوى  ت����ذب����ذب  ه����و  �ل���ث���ال���ث  �أم�������ا 
�لإ����ص���اب���ات ���ص��ع��ود�ً و�ن��خ��ف��ا���ص��اً، وما 

•• دبي-الفجر:

�ألقت �لقيادة �لعامة ل�صرطة دبي، �لقب�ص على "م.ح" فنانة عربية، نظمت حفلن لعيد 
ميالدها يف مطعمن خمتلفن يف �لإمارة بح�صور عدة �أ�صخا�ص، خمالفًة بذلك �لقر�ر 
�ل�صادر من �صعادة �لنائب �لعام لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة رقم 38 ل�صنة 2020 
ب�صاأن تطبيق لئحة �صبط �ملخالفات و�جلز�ء�ت �لإد�رية �ل�صادر بها قر�ر جمل�ص �لوزر�ء 
رقم 17 ل�صنة 2020، ب�صاأن لئحة �صبط خمالفات و�لتد�بر �لحرت�زية و�لتعليمات 

و�لو�جبات �ملفرو�صة للحد من �نت�صار فرو�ص كورونا �مل�صتجد "كوفيد 19".

و�أكد �لعميد جمال �صامل �جلالف، مدير �لإد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث �جلنائية يف 
�صرطة دبي، �أن �إلقاء �لقب�ص على �لفنانة جاء بعد ن�صرها لفيديو على موقع �لتو��صل 
�لجتماعي "�صناب �صات" ُتظهر فيه �حتفاءها بعيد ميالدها بح�صور معارفها، دون �لتز�م 
�لحرت�زية  لالإجر�ء�ت  �صريحة  �لكمامات، ومبخالفة  �رتد�ء  ودون  �جل�صدي  بالتباعد 

من فايرو�ص كورونا.
ب�صاأن لئحة خمالفات  �لعام للدولة  �لنائب  �صعادة  �أن قر�ر  �لعميد �جلالف على  و�صدد 
درهم  �آلف   10 م��ق��د�ره��ا  غ��ر�م��ة مالية  �ل��ر�ب��ع  بندها  توقع يف  �لح��رت�زي��ة  �ل��ت��د�ب��ر 
�لتجمع  �أو  عامة  �أو  �أو حفالت خا�صة  �جتماعات  �أو  �إقامة جتمعات  على  يقدم  لكل من 

تتهاون  دبي ل  ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  �أن  و�أك��د  �لِعزب.  �أو  �مل��ز�رع  �أو  �لعامة  �لأماكن  يف 
�أبد�ً مع كل من ُيخالف �لإجر�ء�ت �لحرت�زية للوقاية من فايرو�ص كورونا، �لهادفة �إىل 
حماية �أفر�د �ملجتمع ووقايتهم من �إنت�صار �ملر�ص، د�عياً �أفر�د �ملجتمع �إىل �أهمية �حلر�ص 
�لد�ئم على تطبيق �لإجر�ء�ت �لحرت�زية و�حلفاظ على �لتباعد �جل�صدي، وعدم تنظيم 

�حلفالت و�ملنا�صبات �لتي من �صاأنها �أن ت�صاهم يف ن�صر �لفايرو�ص.
�لد�ئرة �لقت�صادية يف دبي، وبلدية دبي،  وبالتن�صيق مع  �أنه  �لعميد �جلالف  و�أكد  كما 
ود�ئرة �ل�صياحة و�لت�صويق �لتجاري، �صتتم خُمالفة �ملطعمن ل�صماحهما بتنظيم حفلي 

عيد �مليالد، وعدم تطبيق �لإجر�ء�ت �لحرت�زية من فايرو�ص "كورونا".

خالفت �الإجر�ء�ت �الحرت�زية ب�ساأن فايرو�ش »كورونا«

�سرطة دبي ُتلقي القب�ص على فنانة نظمت حفلني لعيد ميالدها يف مطعمني 

»كورونا مل ينته بعد«

التهاون يف االلتزام باالإجراءات الوقائية اأدى اإىل تزايد عدد احلاالت امل�سابة 
هناك موظفني يتجمعون لالإفطار �أو �لدرد�سة, ما ي�ساهم يف نقل �لعدوى  �سجو�ين:  • عادل 

من جديد �ملجتمع  ��ستنفار  �إعادة  �ملعنية  �ل�سحية  �ملوؤ�س�سات  على  عبد�هلل:  • �سعيد 
ثالثة تكون  وقد  قادمة  ثانية  موجة  هناك  �لنورياين:  • عارف 

�لدولة حققته  �لذي  �ملتميز  �الإجناز  على  �ملحافظة  نريد  �لنعيمي:  • خالد 
عدد كبري من �الأ�سخا�ش ويح�سرها  �ملنا�سبات  من  �لكثري  تنظم  �أ�سبحت  �الأ�سر  ماجد:  • ح�سام 

�أقل حدة من �الأوىل �ستكون  لكورونا  �لثانية  �ملوجة  حممود:  • ب�سام 
ال يكرتث كثريً� بكورونا بات  و�ملجتمع  تر�ٍخ  هناك  �مل�ساملة:  • حممد 

�أو �لعط�ش حتى لو حدث به حتور جيني �ل�سعال  نف�سها  بالطريقة  ينتقل  �حلويف:  • �أ�سرف 
تذبذب م�ستوى �الإ�سابات �سعودً� و�نخفا�سًا فايد:  • �سريف 
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�سرطة دبي تنظم ور�سة عن بعد بعنوان »بناء ثقافة التميز يف اخلدمات «
•• دبي-الفجر:

ن��ظ��م جم��ل�����ص �ل��ع��ل��م��اء يف ���ص��رط��ة دب����ي، ور���ص��ة ع��م��ل عن 
بهدف  �خلدمات"،  يف  �لتميز  ثقافة  "بناء  ب��ع��ن��و�ن  ُب��ع��د 
ت���زوي���د م��وظ��ف��ي ���ص��رط��ة دب���ي ب�������الأدو�ت �ل���الزم���ة لبناء 
�أحدث  با�صتخد�م  �لعمالء،  �إ�صعاد  حول  تتمحور  موؤ�ص�صة 
����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات خ��دم��ة �ل��ع��م��الء، وب��ن��اء ث��ق��اف��ة �لتميز يف 
�لتي  �لعاملية  للمكانة  ��صتناد�  عليها،  و�حل��ف��اظ  �خلدمة 

حتظى بها دبي كاأحد �ملدن �لأكرث �أماناً يف �لعامل.
وقال �لر�ئد �لدكتور ر��صد �لغافري، رئي�ص جمل�ص �لعلماء 
يف �صرطة دبي: �إننا يف �ملجل�ص نرتقي بركيزة �أ�صا�صية من 

ويتمتعو�  بالعلم  ليت�صلحو�  �لعلماء،  �لب�صري، وهم  �لكادر 
ومن  و�ل��ت��ط��ور،  �ل��ن��م��و  يف  لال�صتثمار  ع��ال��ي��ة  مب��خ��رج��ات 
�لنقا�صات  �ملعرفة من خالل  �إط��ار  تو�صعة  �إىل  نتطلع  هنا 
و�لور�ص �لد�ئمة و�مل�صتمرة، و�لتي يتم فيها �إ�صر�ك �ملهنين 
و�ملتخ�ص�صن و�ملوظفن من �صرطة دبي وخارجها بهدف 

تطوير منظومة �لعمل ب�صكل د�ئم وم�صتمر.
�لعمل  ور�ص  �إىل عقد  د�ئم  ب�صكل  �ملجل�ص  ي�صعى  و�أ�صاف، 
�لتجارب  �أهم  �ل�صوء على  ت�صليط  �إىل  �لهادفة  و�ل��دور�ت 
وذل���ك حتقيقا لالأهد�ف  �ل��ع��م��ل،  �أن��ظ��م��ة  و�مل��م��ار���ص��ات يف 
�لور�صة  ت�صميم  مت  حيث  دب���ي،  ل�صرطة  �ل�صرت�تيجية 
�لإنرتنت،  ب�صبكة  �لت�����ص��ال  وع���ر  ودق��ي��ق  خ��ا���ص  ب�صكل 

بالو�صائل و�لأدو�ت �ملطلوبة لبناء  �مل�صاركن فيها  لتزويد 
موؤ�ص�صة تتمحور حول �إ�صعاد �لعمالء، لت�صاعدهم يف ر�صم 

�ل�صيا�صات و�ل�صرت�تيجيات �ملنا�صبة يف عملهم.
قدم �لور�صة �لدكتور جوروج رومان، ع�صو جمل�ص �لعلماء 
يف �صرطة دبي، وح�صرها �أكرث من 60 متخ�ص�صا وباحثا، 

من �صرطة دبي ومن خارجها.
�ملجال،  ه��ذ�  يف  �ل��وع��ي  تعزيز  �أهمية  روم���ان،  و��صتعر�ص 
وكيفية  �خل��دم��ات،  �لتميز يف  لثقافة  ق��وي  �أ�صا�ص  ووج��ود 
�لعتناء  و�أه���م���ي���ة  ل��ل��ع��م��الء،  ون�����ص��ره��ا  �ل��ق��ي��م��ة  ع���ر����ص 
نتائج  على  للح�صول  �لرئي�صي  �لعامل  كونهم  باملوظفن 

ر�ئعة يف �خلدمة.

جمعية ال�سارقة اخلريية تطلق حملة القلوب ال�سغرية ملعاجلة اأطفال ال�سودان
 •• ال�صارقة - وام:

�صود�نين  لأطفال  �لق�صطرة  عمليات  �ل�صغرة" لإج��ر�ء  "�لقلوب  حملة  �أم�ص  �خلرية  �ل�صارقة  جمعية  �أطلقت 
م�صابن باأمر��ص وت�صوهات قلبية بدعم من مترعي �جلمعية.

برئا�صة  �لطبي  �لفريق  ويقوم  �لوفاء".  �صود�ن  �إىل  �خل��ر  �صارقة  "من  حملة  مع  بالتز�من  �حلملة  ه��ذه  وتاأتي 
�لدكتور �أحمد �لكمايل ��صت�صاري قلب �لأطفال مب�صت�صفى �لقا�صمي للن�صاء و�لأطفال" رئي�ص �حلملة باإجر�ء 20 
عملية لالأطفال مبنطقة "ود مدين" على مد�ر 4 �أيام باإ�صر�ف من �صفارة �لدولة يف �ل�صود�ن ومكتب �جلمعية يف 

�خلرطوم.
وقال عبد�هلل �صلطان بن خادم �ملدير �لتنفيذي للجمعية " تاأتي هذه �حلملة �لإن�صانية تنفيذ� لتوجيهات �ل�صيخ 
�صقر بن حممد بن خالد �لقا�صمي رئي�ص جمل�ص �لإد�رة لإج��ر�ء عمليات لقلوب �لأطفال �لذين يعانون ت�صوها 
خلقيا و�صتتحمل �جلمعية تكاليف هذه �لعمليات". ونا�صد �ملح�صنن �إىل دعم هذه �حلملة �لتي يتم �إطالقها ب�صكل 
متو��صل على مد�ر �لعام خا�صة �أن مردودها �لإن�صاين قوي للغاية حيث �أ�صهمت �حلملة من قبل يف عالج �أعد�د 

كبرة من �لأطفال و�إعادتهم �إىل ممار�صة حياتهم ب�صكل طبيعي.

لتحقيق روؤيتها )�أن نكون �خليار �الأول للنخبة(

 حماكم دبي تك�سف عن اإطالق العدد االأول من جملة »�سدى املحاكم«
•• دبي –الفجر:

ك�����ص��ف��ت حم��اك��م دب���ي ع���ن �إط���الق 
)�صدى  جم��ل��ة  م��ن  �لأول  �ل��ع��دد 
�لق�صائية،  �ل��ف�����ص��ل��ي��ة،  �مل��ح��اك��م( 
�صعادة  �����ص���ر�ف  �ل��ق��ان��ون��ي��ة، حت��ت 
عام  مدير  �ملن�صوري  عيد  طار�ص 
يف خطوة  وذل������ك  دب������ي،  حم���اك���م 
�لتو��صل  �أب�������و�ب  ل��ف��ت��ح  ج���دي���دة 
�لق�صائي،  �مل��ج��ال  يف  �ملعنين  م��ع 
�حلديثة  �لتكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف 
لنقل ما يحدث يف �ملجال �لق�صائي، 
و����ص��ت��ع��ر����ص ج��ه��ود حم��اك��م دبي، 
باأ�صالتها  �لق�صائية  �مل��ادة  لإث��ر�ء 
وم���ع���ا����ص���رت���ه���ا و�ل�����ص����ت����ف����ادة من 
و�ك�صاب  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة،  ج��و�ن��ب��ه��ا 
ومعاونيهم  ب��ال��ق�����ص��اء  �ل��ع��ام��ل��ن 
ترقية  ع���ل���ى  �مل�������ص���اع���دة  �مل����ع����ارف 

�أد�ئهم �ملهني
حيث �أعرب �صعادة طار�ص �ملن�صوري 
م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دب��ي و�مل�صرف 
�لعام على جملة )�صدى �ملحاكم( 

يف  �لق�صائي  �ملجل�ص  ورئي�ص  دب��ي 
نّدخر  ل  ون��ح��ن  ول  �لإم������ارة، مل 
جهد�ً لكي يكون �لعدل يف دبي �صمًة 
�لأمم..  بن  بها  تزهو  وم��ي��زًة  لها 
�ن  �ملجلة  حت��ري��ر  رئي�ص  و�أ���ص��اف 
بفريق  �ملجلة  ����ص��د�ر  على  �لعمل 
عمل يتاألف من نخبة من �لق�صاة 
و�لإد�ري��ن، يعتمد عليهم لتقدمي 
و�صحافية  قانونية  بطريقة  �مل��ادة 
ليتمكن �أي قارئ من فهم مو�دها، 
�أن �ملجلة �لوليدة ت�صدر  كما لفت 
�لعربية  باللغتن  �أ�صهر  كل ثالثة 
�ل�صتفادة  لي�صهل  و�لجن��ل��ي��زي��ة، 
و�عطاوؤها  بها،  �ملن�صورة  �مل��و�د  من 
م���زي���د�ً م��ن �لن��ت�����ص��ار ب��ن جميع 

�ملعنين وباأكرث من لغة.
�ل��ت��ح��ري��ر تعني  و�أ�����ص����اف رئ��ي�����ص 
�مل��ج��ل��ة ب��ت��ع��زي��ز ن�����ص��ر �مل���ع���رف���ة يف 
�ملحاكم،  و�إد�رة  �لق�صائي  �مل��ج��ال 
و�������ص�����ت�����ق�����ط�����اب �مل����خ����ت���������ص����ن يف 
و�لقانونية  �لق�صائية  �ملو�صوعات 
ب���اإد�رة خدمات  �ملتعلقة  و�لإد�ري����ة 

�لقوى  خم��ت��ل��ف  ف���ي���ه  وت���������ص����ارك 
لال�صتجابة  �لفكر  جوهر  لتج�صد 

للتحديات �لر�هنة و�مل�صتقبلية 
�ملن�صوري  ط��ار���ص  ���ص��ع��ادة  و�أ����ص���ار 
تعتر  �ملحاكم(  �صدى  )جملة  �ن 
تعك�ص  �أب��و�ب��اً  ت�صم  ج��دي��د�ً  نتاجاً 
ما تقوم به حماكم دب��ي من جهد 
�أنظمة  بتطبيق  فيه  ت�صتند  كبر 
يف  �ملعنين  م�صاركة  تعزز  و�آل��ي��ات 
جهود �لبتكار، ودعماً ملعياري �إد�رة 
دبي  برنامج  و�حلوكمة  �لبتكار 
لالأد�ء �حلكومي �ملتميز ، كما �نها 
تعد مبثابة منتج �عالمي توعوي 
ج��دي��د، ي�صكل ر�ف����د�ً ج��دي��د�ً من 
رو�فد �لتوعوية �لق�صائية، معرباً 
ت�صكل  �أن  يف  �أم���ل���ه  ع���ن  ���ص��ع��ادت��ه 
�إ�صافة  �مل��ح��اك��م(  )���ص��دى  جم��ل��ة 
حماكم  �إجن��������از�ت  �إىل  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
دب��ي، ولتكون ب��ادرة ر�ئ��دة يف ن�صر 
وت��ع��زي��ز �ل���وع���ي �ل���ق���ان���وين، وعن 
تطلعاته �أن ت�صل �إىل كافة �لفئات 
تعك�ص  و�أن  �لقر�ء  من  �مل�صتهدفة 

�لأول  �ل���ع���دد  ������ص����د�ر  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
للمجلة، عن �أمله �أن ت�صهم �ملجلة 
�جلديدة يف تعزيز وجت�صيد �صورة 
�مل�صتقبل  خ��ط��ى  ل��ر���ص��م  �ل���ت���ق���دم 
وحتقيق �لدور �لريادي يف حتقيق 
�أه��د�ف حماكم دبي عر �حلر�ص 
�جلو�نب  جميع  لتغطية  �ملتنامي 
�ل��ق�����ص��ائ��ي��ة، ور�����ص���د�ً م��رتق��ب��اً ملا 
ي�����ص��ف ع��ن��ه �ل����ق����ادم م���ن حت���ولت 
وم���ت���غ���ر�ت وم�������ص���ارك���اً ح��ي��وي��اً يف 
�صياغة �ل�صتجابة لكل �لتحديات  
و�أ����ص���اف م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دبي، 
�ملحاكم( جملة  )�صدى  �ن جملة 
جديدة ر�أينا �نها �صرورة ور�أينا �أن 
�ملعنين يف �ملجال �لق�صائي وحتى 
�أن  م�����ص��ر�ً  ي�صتحقونها،  �لإد�ري 
حكومة دبي حتقق �لإجن��از�ت تلو 
�لإجن���از�ت، وحت��رز �مل��ر�ك��ز �لأوىل 
�ل�صعب  رفاهية  ويف  �لتناف�صية  يف 
��صد�ر هذه  �صعادته، و�ن  وحتقيق 
�ملجلة ت�صتد فيها �حلاجة �إىل مو�د 
�مل�صتقبل  م��الم��ح  ر���ص��م  يف  ت�صهم 

يف �صد�ها �لإعالمي ر�صالة وروؤية 
وطموحها  �لد�ئرة  و��صرت�تيجية 

عاملياً"  متميزة  ر�ئدة  " حماكم 
ومن جانبه  �أو�صح �صعادة �لقا�صي 
�حلو�صني  حممد  جا�صم  �لدكتور 
�صدى   ( رئ���ي�������ص حت���ري���ر جم���ل���ة 
ف�صلية   ، �ملجلة  تعتر     ) �ملحاكم 
�إىل  ت�صعى  ق�����ص��ائ��ي��ة،  ق��ان��ون��ي��ة،   ،
حت��ق��ي��ق جم��م��وع��ة م���ن �لأه�����د�ف 
�لتبادل  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
�مل���ع���ريف يف �مل���ج���ال �ل��ق�����ص��ائ��ي يف 
�إد�رة �ملحاكم، لتحقيق روؤيتها )�أن 
و  ل��ل��ن��خ��ب��ة(،  �لأول  ت��ك��ون �خل��ي��ار 
حتقيق تطلعات قيادتها �حلكيمة، 
�لغر حمدود  �لطموح  يف حتقيق 
�ل�صمو  ل�صاحب  �لثاقبة  و�ل���روؤى 
�آل مكتوم  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد 
نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص 
�ل�������وزر�ء ح���اك���م دب����ي-رع����اه �هلل- 
وتطلعات  وح���ر����ص  وت���وج���ي���ه���ات 
بن  �ل�صيخ مكتوم بن حممد  �صمو 
�إمارة  نائب حاكم  �آل مكتوم  ر��صد 

�لع�����ص��ار �لمار�تي  وق��ان��ون  دب���ي، 
ت��ق��وده��ا ط���م���وح طفل،  ، ج���رمي���ة 
�لتعليق على قر�ر �لهيئة �لأوروبية 
�لإن�صانية  �لنفحات  د�بي�ص،  ح��ول 
ت����ع����دي����الت ع���ق���وب���ة �لب�����ع�����اد،  يف 
��صتمر�رية �لعمال يف ظل فرو�ص 
�صخ�صية  مع  مقابلة   ،19 كوفيد 
تهيئة  �لتاأمينية،  �ملنازعات  �لعدد، 
�ملعترة يف دعاوى �لأحو�ل  �لأدلة 
�ملعرفة  �إد�رة  ناف�ص،  �ل�صخ�صية، 
متغر،  ع����امل  ظ���ل  يف  و�مل���ح���اك���م 

�مل�����ح�����اك�����م، وم����ت����اب����ع����ة �جت����اه����ات 
و�لدويل  �ملحلي  �لق�صاء  و�أح��ك��ام 
جانب  �إىل  ع���ل���ي���ه���ا،  و�ل���ت���ع���ل���ي���ق 
�لنظريات  ب��ن  �ل��ع��الق��ة  ت��وط��ي��د 
�لعملي  و�لو�قع  �لقانوين  و�لفقه 
�أو�صح  حيث  �لق�صائي  و�لتطبيق 
���ص��ع��ادة �ل��ق��ا���ص��ي �ل��دك��ت��ور جا�صم 
�ملقالت  عناوين  �حلو�صني  حممد 
)�صدى  مل��ج��ل��ة  �لأول  �ل���ع���دد  يف 
�مل����ح����اك����م( م���ن���ه���ا، ����ص���ف���ح���ات من 
باإمارة  وت���ط���وره  �ل��ق�����ص��اة  ت���اري���خ 

�لهيئة  ب��ن  �ل�صريبية  �مل��ن��ازع��ات 
و�ملحاكم،  ل��ل�����ص��ر�ئ��ب  �لحت���ادي���ة 
�أوىل �خلطو�ت يف م�صرة طويلة  
ميكنكم �لطالع على �لعدد �لأول 
م����ن جم���ل���ة ����ص���دى �مل���ح���اك���م من 
خالل �ملرفق �أو من خالل �ل�صغط 

على �لر�بط �أدناه
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م�ساهدة �ملنطقة �جلر�حية للمري�ش ب�سكل ثالثي �الأبعاد

ميديكلينيك م�ست�سفى املدينة يجري اأول جراحة روبوتية ال�ستئ�سال ورم كبدي يف دبي
•• دبي، الفجر

��صتئ�صال  ج��ر�ح��ة  �أول  �إج���ر�ء  مت 
تقنية  ب��ا���ص��ت��خ��د�م  �ل��ك��ب��د  يف  ورم 
�جل���ر�ح���ة �ل��روب��وت��ي��ة يف دب����ي يف 
�ملدينة.  م�صت�صفى  ميديكلينيك 
هيمانت  �ل�����دك�����ت�����ور  ق�������ام  ح����ي����ث 
�لكبد  ج��ر�ح��ة  ��صت�صاري  ف��ادي��ار، 
�ملدينة  م�صت�صفى  ميديكلينيك  يف 
ب��ق��ي��ادة ه����ذه �جل����ر�ح����ة. وق����د مت 
تبلغ من  ملري�صة  �إج��ر�ء �جلر�حة 
�لعمر 24 عاًما، بعد �كت�صاف كتلة 
�لفح�ص  خ���الل  �ل��ك��ب��د  ك��ب��رة يف 
�لروتيني باملوجات فوق �ل�صوتية. 
�لالحقة  �لفحو�صات  �أ���ص��ارت  كما 
�لف�ص  يف  �مل��وج��ودة  �لكتلة  �أن  �إىل 
�لأي�����ص��ر م��ن �ل��ك��ب��د ع��ل��ى �لأرج����ح 

حميدة.
�ملر�صى  مع جميع  �حل��ال  هو  كما 
���ص��م��ن �حل������الت �لأخ��������رى، متت 

ممتنة للطبيب لأن جميع �لفو�ئد 
و�لتفا�صيل �لتي �صرحها كانت هي 
�صعرت  وم��ا  تلقيتها  م��ا  بال�صبط 
ب��ه��ا. وق���د ك��ان��ت �جل���ر�ح���ة كبرة 
ول��ك��ن �ل���غ���رز ك��ان��ت ���ص��غ��رة كما 
وعدين، ومل �أفقد �لكثر من �لدم 
من  �أق���ل  يف  جيد  ب�صكل  وتعافيت 
�صهر و�حد. لقد حقق �لطبيب ما 
وعدين به و�أنا �صعيدة لأنني وثقت 

بخرته".
�إجر�ء  "مت  هيمانت:  د.  و�أ���ص��اف 
ث�����الث  يف  ب�����ن�����ج�����اح  �جل��������ر�ح��������ة 
م����ن فقد�ن  ق�����در  ب����اأق����ل  ����ص���اع���ات 
ن��ظ��ام �جلر�حة  �ل����دم. مب�����ص��اع��دة 

�مل���ري�������ص���ة. لذلك  ل�����دى  ون����زي����ف 
��صتئ�صال  ب��اإج��ر�ء  �لفريق  �أو���ص��ي 
جر�حي با�صتخد�م نظام �جلر�حة 
�ل���روب���وت���ي���ة د�ف���ن�������ص���ي �ل������ذي مت 
ميديكلينيك  يف  م��وؤخ��ًر�  �ع��ت��م��اده 
م�صت�صفى �ملدينة. ميكن �أن ي�صاعد 
��صتخد�م نظام �جلر�حة �لروبوتية 
د�فن�صي ب�صكل كبر يف �إحر�ز نتائج 
�إي��ج��اب��ي��ة ع��دي��دة ل��ل��م��ري�����ص مثل 
وجود �صقوق �صغرة بعد �جلر�حة 
وتقليل فر�ص فقد�ن �لدم وتقليل 
على  ي�صاعد  �لنهاية مما  يف  �لأمل 

�لتعايف ب�صكل �أ�صرع ".
بكر  �أبو  �ملري�صة حمدة  و�أو�صحت 

�جل��ر�ح��ي��ة وحت��ق��ي��ق دق���ة وحتكم 
�أكر يف �جلر�حة. كما ي�صمح نظام 
عمليات  ب��اإج��ر�ء  للجر�ح  د�فن�صي 
جر�حية معقدة بدقة �أكرث. حيث 
ي��ق��وم �جل���ر�ح ب��ق��ي��ادة �جل��ه��از من 
�لعمليات،  �لتحكم يف غرفة  وحدة 
وميكنه م�صاهدة �ملنطقة �جلر�حية 
�لأبعاد.  ث��الث��ي  ب�صكل  للمري�ص 
�ليد  يف  �ل��ت��ح��ك��م  �أدو�ت  وت�����ص��اه��م 
�مل�صغرة  �لكامر�  ووج��ود  و�لقدم 
ج�صم  د�خ����ل  �مل�����ص��غ��رة  و�لأدو�ت 
�جلر�حن  م�����ص��اع��دة  �مل��ري�����ص، يف 
للغاية  دقيقة  �إج��ر�ء جر�حة  على 

من خالل �صقوق �صغرة.

م��ن��اق�����ص��ة ح���ال���ة �مل��ري�����ص��ة خالل 
�أم����ر������ص �جلهاز  ف���ري���ق  �ج��ت��م��اع 
�لتخ�ص�صات  م��ت��ع��دد  �ل��ه�����ص��م��ي 
م�صت�صفى  م���ي���دي���ك���ل���ي���ن���ي���ك  يف 
�مل��دي��ن��ة، وه���و �ج��ت��م��اع ي��ت��ك��ون من 
�لتخ�ص�صات  خمتلف  م��ن  خ���ر�ء 
�ملر�صى  تقارير  بدر��صة  يقومون 
�لفحو�صات  نتائج  ومر�جعة  معاً 
وحتديد خطة عالج �صخ�صية لكل 

مري�ص.
�لفريق  "�تفق  هيمانت:  د.  وق��ال 
�لكتلة  حل���ج���م  ن����ظ����ًر�  �أن������ه  ع���ل���ى 
ك����ان هناك  �ل���ك���ب���د،  وم��وق��ع��ه��ا يف 
خ���ط���ر حم���ت���م���ل حل��������دوث مت���زق 

�لروبوتية �لذي يوفر روؤية �أو�صح 
للطبيب ويحقق حركات مف�صلية 
�إجر�ء  م��ن  �ل��ف��ري��ق  �أف�����ص��ل متكن 
�إىل  �حلاجة  دون  بنجاح  �جلر�حة 

نقل �لدم."
م�صت�صفى  ميديكلينيك  �عتمدت 
�لروبوتية  �جلر�حة  نظام  �ملدينة 
�ل�صرت�تيجية  ل��ت��ع��زي��ز  د�ف��ن�����ص��ي 
�جل�����ر�ح�����ي�����ة وت�����ط�����وي�����ر ب����ر�م����ج 

�جلر�حات �ملعقدة.
ي��وف��ر ن��ظ��ام د�ف��ن�����ص��ي، و�ل����ذي مت 
�ع����ت����م����اده م���ن���ذ ي���ون���ي���و م����ن هذ� 
للجر�حن  ف���ائ���ق���اً  دع���م���اً  �ل����ع����ام، 
�ملنطقة  روؤي���ة  م��ن خ��الل حت�صن 

�ل���زرع���وين، 24 ع��ام��اً، ط��ال��ب��ة يف 
�أخ���رين  �أن  “بعد  ز�ي����د،  ج��ام��ع��ة 
�ل��ط��ب��ي��ب ع���ن �ل������ورم، و�أن�����ه يجب 
�إز�ل���ت���ه لأن����ه ك��ب��ر، ك��ن��ت خائفة. 
هيمانت  �ل�����دك�����ت�����ور  �أخ������������رين 
�لروبوتية  �جل���ر�ح���ة  ن���ظ���ام  ع���ن 
�لدم  ف��ق��د�ن  تقليل  وف��و�ئ��ده مثل 
�أ������ص�����رع. لذلك  ب�����ص��ك��ل  و�ل���ت���ع���ايف 
وحول  �لتقنية  حول  بحثاً  �أجريت 
عندها  ��ا،  �أي�����صً هيمانت  �ل��دك��ت��ور 
�أت��اب��ع �لإج����ر�ء �ملقرتح.  �أن  ق��ررت 
بي  �لطبيب  �ه��ت��م  �جل��ر�ح��ة،  بعد 
كثًر�. كان �ملوظفون يف �مل�صت�صفى 
�أنا  وحم��رتف��ن.  للغاية  لطيفن 

وب������ه������ذ� �ل�������������ص������اأن ق��������ال م���اث���ي���و 
ميديكلينيك  م��دي��ر  درون�صفيلد، 
�صهدنا  "لقد  �مل��دي��ن��ة:  م�صت�صفى 
�ل�صريع  �لظهور  �لأخ���رة  �آون��ة  يف 
�لتدخل  حم��������دودة  ل���ل���ج���ر�ح���ات 
�جل������ر�ح������ي، وت���ع���ت���ر �جل����ر�ح����ة 
�لروبوتية عاماًل �أ�صا�صياً لتمكينها. 
نبحث د�ئًما عن طرق ميكننا من 
ت��ق��دمي رعاية  خ��الل��ه��ا م��و����ص��ل��ة 
فائقة من �لدرجة �لأوىل ملر�صانا، 
ومن خالل تثبيت نظام �جلر�حة 
بتوفر  نلتزم  د�فن�صي،  �لروبوتية 
�أح����دث �مل���ع���د�ت ل��ك��ل م��ن �ملر�صى 

و�جلر�حن ".

ملر�سانا االأوىل  الدرجة  من  فائقة  رعاية  تقدمي  موا�سلة  خاللها  من  ميكننا  طرق  عن  دائًما  درون�سفيلد:نبحث  • ماثيو 
الدم فقدان  من  قدر  باأقل  �ساعات  ثالث  يف  بنجاح  اجلراحة  اإجراء  فاديار:مت  • هيمانت 

خالل حما�سرة دولية نظمها عن ُبعد 

دبي للتميز احلكومي يناق�ص دور التميز يف تعزيز الر�ساقة املوؤ�س�سية
الربنامج  بها  يحظى  التي  املرموقة  املكانة  تعك�ص  العاملية  التميز  برامج  مع  ال�سراكة  الب�سطي:  •  عبداهلل 

كوفيد19 جائحة  خالل  جليًا  ذلك  وظهر  والكوارث  االأزمات  ملواجهة  احلكومة  جاهزية  تعزيز  يف  للربنامج  موؤثر  دور  النعيمي:  •  هزاع 
•• دبي-وام:

�لعامة  ل��الأم��ان��ة  �لتابع  �حلكومي  للتميز  دب��ي  برنامج  ن��ّظ��م 
ُبعد  ع��ن  دول��ي��ة  دب���ي حم��ا���ص��رة  لإم����ارة  �لتنفيذي  للمجل�ص 
��صت�صاف  �ملوؤ�ص�صية"  �لر�صاقة  تعزيز  يف  �لتميز  "دور  بعنو�ن 
خاللها متحدثن دولين وم�صوؤولن عن بر�مج دولية للتميز 
�ملتميز  ل��الأد�ء  وهم روب��رت فاجنمر مدير برنامج بالدريج 
برنامج  مدير  ف��رن��ان��دو  ور�يف  �لأمريكية  �ملتحدة  ب��ال��ولي��ات 
�أ�صرت�ليا للتميز و�لدكتور هز�ع �لنعيمي �ملن�صق �لعام لرنامج 
م�صارك من   900 �أك��رث من  بح�صور  للتميز �حلكومي،  دب��ي 
حكومة دب��ي ودول���ة �لإم����ار�ت وك��ذل��ك م��ن �ل��ولي��ات �ملتحدة 

�لأمريكية و�أ�صرت�ليا وعدد من �لدول �لأوروبية.
ويعتر برنامج بالدريج لالأد�ء �ملتميز هو �لرنامج �لر�صمي 
للتميز حتت رعاية حكومة �لوليات �ملتحدة �لأمريكية ويعد 
�أحد �أقدم بر�مج �لتميز يف �لعامل و�أكرثها ن�صجاً، حيث تاأ�ص�ص 
عام 1987 من قبل �لكوجنر�ص �لأمريكي. كما يعتر برنامج 
وكال  �لعامل  يف  ت��ط��ور�ً  �لتميز  بر�مج  �أك��رث  للتميز  �أ�صرت�ليا 
للتميز  �لعاملي  للمجل�ص  �ملوؤ�ص�صن  �لأع�صاء  �لرناجمن من 
من  يتاألف  و�ل��ذي  �حلكومي،  للتميز  دب��ي  برنامج  جانب  �إىل 
ت�صرف  �أو  تدير  عاملياً  بها  معرتفا  جهات  ميثلون  ع�صو�ً   12
يف  جغر�فية حم���ددة  منطقة  يف  �لتميز  وج��و�ئ��ز  من���اذج  على 

�لقطاعن �خلا�ص و�لعام.
وقال معايل عبد�هلل �لب�صطي �لأمن �لعام للمجل�ص �لتنفيذي 
"تعك�ص  �حل��ك��وم��ي:  للتميز  دب��ي  ب��رن��ام��ج  رئي�ص  دب��ي  لإم����ارة 
�صر�كة برنامج دبي للتميز �حلكومي مع هذه �لر�مج �لدولية 
للتميز �ملكانة �ملرموقة �لتي يحظى بها �لرنامج على �ل�صعيد 

�لعاملي كجهة للمقارنة �ملرجعية بن �لر�مج �لعاملية �ملماثلة 
�لرنامج  ري���ادة  على  دل��ي��اًل  ذل��ك  وي�صكل  �حل��ك��وم��ي،  للتميز 

ودوره كمركز عاملي للمعرفة و�لبتكار يف �لعمل �حلكومي".
وقدم �لدكتور هز�ع �لنعيمي �ملن�صق �لعام لرنامج دبي للتميز 
�حلكومي �أثناء �ملحا�صرة نبذة عن منظومة �لتميز �حلكومي 
�إحد�ث  بدبي و�أهد�فها و�أركانها �لرئي�صية، ودور �لرنامج يف 
تغير جذري يف �لأد�ء و�ملفاهيم و�ملمار�صات و�لأ�صاليب �لإد�رية 
هذ�  يف  �لرنامج  و�أ�صباب جناح  �حلكومي  �لقطاع  يف  �ملطبقة 
�حلكومي  �لتميز  منظومة  معاير  �أه��م  �إىل  وت��ط��رق  �ل���دور. 
وت�صمل  �ملوؤ�ص�صية  بالر�صاقة  �ملتعلقة  بدبي  �لنخبة  ومن���وذج 
ت�صميم وتطبيق خطط لإد�رة �ملخاطر و�لطو�رئ، و�حلكومة 
وتطبيق  �لب��ت��ك��ار،  و�إد�رة  �مل�صتقبل،  و����ص��ت�����ص��ر�ف  �ل��رق��م��ي��ة، 
هز�ع  �لدكتور  ��صتعر�ص  كما  �ل�صرت�تيجية.  ومتابعة �خلطة 
مالمح �لتعديالت �جلذرية �لتي �أدخلها �لرنامج �لعام �ملا�صي، 
و�لتي تت�صمن منوذج �لنخبة ومعاير �لتقييم و�آلية �لرت�صيح 
�لنجاح  ق�ص�ص  من  عدد  �إىل  وتطّرق  �لفئات،  لتلك  و�لتقييم 
و�لريادة يف ر�صاقة �أد�ء �جلهات �حلكومية و�لتي حتققت ب�صبب 
تطبيق معاير ومبادر�ت �لرنامج، م�صر�ً �إىل دور �لرنامج 
يف تعزيز جاهزية �حلكومة ملو�جهة �لأزمات و�لكو�رث و�لذي 
�أزمة جائحة كورونا، من خالل تعزيز  �أثره جلياً خالل  ظهر 
وخدماتها  �أعمالها  ��صتمر�رية  على  �حلكومية  �جلهات  ق��درة 

و�لتعامل مع �لأزمة بكفاءة وفعالية.
�ملوؤ�ص�صي  �لعمل  يف  �لتميز  دور  عن  فرناندو  ر�يف  حت��دث  كما 
و�صرح  خا�ص،  ب�صكل  و�مل��رون��ة  �لر�صاقة  تعزيز  ويف  ع��ام  ب�صكل 
�لنموذج  يف  �ملوؤ�ص�صية  �لر�صاقة  تعزيز  مكونات  حما�صرته  يف 
�لنجاح يف  م��ن ق�ص�ص  ع��دد  �إىل  وت��ط��رق  للتميز،  �لأ���ص��رت�يل 

�ل�صركات  و�قع جتربة  �ملوؤ�ص�صية من  و�ملرونة  �لر�صاقة  جمال 
و�ملوؤ�ص�صات �مل�صاركة يف جائزة �أ�صرت�ليا للتميز.

فيما قدم روبرت فاجنمر �صرحاً عن معاير تعزيز �لر�صاقة 
�ملوؤ�ص�صية يف �لنموذج �لأمريكي لتميز �لأد�ء /منوذج بالدريج/ 
و��صتعر�ص عدد�ً من �أف�صل �ملمار�صات يف هذ� �ملجال من و�قع 

جتربة �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات �لأمريكية �مل�صاركة يف �جلائزة.
�لعاملي للتميز ي�صم يف ع�صويته  �ملجل�ص  �أن  بالذكر  و�جلدير 
جائزة  �حل��ك��وم��ي،  للتميز  دب��ي  برنامج  �إىل  بالإ�صافة  حالياً 
م��ال��ك��ومل ب��ال��دري��ج �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��ج��ودة م��ن �ل���ولي���ات �ملتحدة 
�ليابان، وموؤ�ص�صة  �لأمريكية، و�ملركز �لياباين لالإنتاجية من 
�نرتبر�يز �صنغافورة من �صنغافورة، ومركز ماليزيا لالإنتاجية 
وجائزة  �أ�صرت�ليا،  من  للتميز  �أ�صرت�ليا  وجائزة  ماليزيا،  من 
�ل�صن  وم��ن��ظ��م��ة  �ملك�صيك  م��ن  ل��ل��ج��ودة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ملك�صيك 
للجودة من �ل�صن، بالإ�صافة �إىل �ملوؤ�ص�صة �لأوروبية للجودة 
�أع�صاء  �أوروب��ا. ويتاألف �ملجل�ص �لعاملي للتميز من  ممثلة عن 
على جو�ئز  ت�صرف  �أو  تدير  عاملياً  بها  ميثلون جهات معرتفاً 
�لتميز يف �لقطاعن �خلا�ص و�لعام، كما يوفر �ملجل�ص �لعاملي 
للتميز فر�صة للتعلم وتبادل �أف�صل �ملمار�صات يف جمال جو�ئز 
�جلودة و�لتميز، ويهدف �إىل تقدمي تو�صيات ذ�ت قيمة م�صافة 
ونهج  لفكر  ر�ئ���دة  مكانة  على  �حل��ف��اظ  خ��الل  م��ن  لالأع�صاء 
ومناذج �لتميز، و��صت�صعار �لجتاهات و�لعو�مل �خلارجية �لتي 
للتو��صل بن  �صبكة عاملية  �إىل جانب خلق  �لتميز،  توؤثر على 
�لتميز،  و�خل���ر�ء يف جم��ال  �ملتخ�ص�صن  و�لأف���ر�د  �ملنظمات 
و��صتك�صاف �لفر�ص للمنتجات و�لفعاليات و�ملبادر�ت �جلديدة 
يف جمال �لتميز، و�لتن�صيق بن بر�مج �جلو�ئز و�ل�صتفادة من 

ق�ص�ص �لنجاح و�أف�صل �ملمار�صات.

زيارة 201 موقع �إن�سائي وتوعية 180 �ألف عامل و�إر�سال 1500 من�سور �إلكرتوين

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم جوالت تفتي�سية وور�سًا 
توعوية خالل فرتة حظر العمل وقت الظهرية

•• اأبوظبي –الفجر:

�لعمل  ن���ه���اي���ة ح���ظ���ر  م����ع  ت���ز�م���ن���اً 
ملدة  ��صتمر  و�ل���ذي  �لظهرة،  وق��ت 
ث��الث��ة ���ص��ه��ور م��ن 15 ي��ون��ي��و �إىل 
�أو�صحت   ،2020 15�صبتمر 
قيامها  �أب���وظ���ب���ي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة 
�لعمل  ور�������ص  م����ن  ع�����دد  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
للتوعية  �ل��ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة  و�جل�������ولت 
وطرق  �حل��ر�ري  �لإجهاد  مبخاطر 
�إىل  �لبلدية  و�أ�صارت  �لوقاية منها. 
�ملقاولن  ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى  عملت  �أن��ه��ا 
قطاع  يف  �لعاملن  و�ل�صت�صارين 
ع����ر خمتلف  و�لإن�����������ص�����اء  �ل���ب���ن���اء 
�لقنو�ت، �صو�ء عن طريق عقد ور�ص 
�لتو��صل  و���ص��ائ��ل  وع���ر  ُب��ع��د  ع���ن 
�لزيار�ت  �أو من خالل  �لجتماعي، 
�لإن�صائي�ة  ل��ل��م��و�ق��ع  �لتفتي�صي�ة 

وعقد ور�ص فيها.
�أنها  �أبوظبي  مدينة  بلدية  و�أف��ادت 
ُبعد  عن  توعوية  ور�صة   18 عقدت 
ويف مو�قع �لبناء و�لإن�صاء، ح�صرها 
�مل���ق���اول���ن  م����ن  ����ص���خ�������ص���اً   560
�إىل  ب���الإ����ص���اف���ة  و�ل����ص���ت�������ص���اري���ن، 
توعية 180،000 عامل يف �ملو�قع 
يف  �ل�صالمة  بخ�صو�ص  �لإن�صائي��ة 
201 موقع  تفتي�ص  �حل��ر، كما مت 
قانون  تطبيق  م��ن  للتاأكد  �إن�صائي 
�لظهرة،  ف����رتة  يف  �ل��ع��م��ل  ح��ظ��ر 

حفاظاً على �صالمة �لعاملن يف هذه 
 1500  كما مت توزيع  �لقطاعات. 
من�صور توعوي خا�ص بكل من وز�رة 
ود�ئرة  و�لتوطي�ن،  �لب�صرية  �مل��و�رد 
�أبوظبي  ومركز  و�لنقل،  �لبلديات 
بالعمل  ي��ت��ع��ل��ق  �ل���ع���ام���ة،  ل��ل�����ص��ح��ة 
خ���الل ف���رتة �ل��ظ��ه��رة، وذل���ك عن 
طريق �لريد �لإلكرتوين وو�صائل 

�لتو��صل �لجتماعي.
جاء ذلك �صمن �إطار حر�ص بلدية 

م�صتوى  رف��ع  على  �أبوظبي  مدينة 
�ل��وع��ي ل���دى �ل��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى �إد�رة 
و�ملخت�صن  �لإن�������ص���ائ���ي���ة  �مل����و�ق����ع 
تطبيق  يف  ب����دوره����م  ل��ال���ص��ط��الع 
�ل�����ق�����و�ن�����ن وم�����ر�ق�����ب�����ة �لل�����ت�����ز�م 
وقت  �لعمل  حظر  ق��ر�ر  مبتطلبات 
�لظهرة، وتوفر متطلبات �صالمة 
�لإ�صابة  م���ن  وح��م��اي��ت��ه��م  �ل��ع��م��ال 
�ل�صم�ص  لأ���ص��ع��ة  تعر�صهم  نتيجة 
�ملبا�صرة �أو لرتفاع درجات �حلر�رة.
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لالأمم  �خلا�ص  و�ملُن�صق  �صكري  �صامح  �مل�صري  �خلارجية  وزير  �أكد 
�ملتحدة يف لبنان يان كوبيت�ص �أم�ص �صرورة �ل�صتمر�ر يف دعم لبنان 
�صكري  �لوزير  ��صتقبال  خ��الل  ذل��ك  وج��اء  �حلالية.  �ملرحلة  خ��الل 
على  �ملُ�صتجد�ت  �آخ��ر  �للقاء  تناول  حيث  �لأمم��ي  �ملن�صق  بالقاهرة 
خالل  �ل�صقيق  لبنان  دع��م  يف  �ل�صتمر�ر  و�صبل  �للبنانية  �ل�صاحة 
�أفاد �ملتحدث با�صم وز�رة �خلارجية �حمد  �ملرحلة �حلالية، ح�صبما 
�ُصكري  »�ل��وزي��ر  �إن  �أم�ص  �صحايف  بيان  يف  �ملُتحدث،  وق��ال   . حافظ 
�أكد، خالل �للقاء، على موقف م�صر �لثابت من دعم �أمن و��صتقر�ر 
لبنان، و�أهمية مو��صلة تقدمي �مل�صاندة و�لدعم �لالزمّن للم�صاهمة 
يف جتاوز لبنان لأزمته �لر�هنة«. و�أعرب �لوزير �صكري عن �لثقة يف 
قدرة �ل�صعب �للبناين على تخطي تلك �ملرحلة ومو�جهة �لتحديات 
�لتي فر�صها �نفجار مرفاأ بروت، منوهاً يف هذ� �ل�صدد �إىل زيارته 
�لذي  �مل�صتقبل  دع��م  يف  �ل���ص��ه��ام  �صبل  لبحث  ب���روت  �إىل  �لأخ���رة 
�أهمية  و�أكد  �لأزم��ة �حلالية.  �للبنانيون عر �خلروج من  ي�صتحقه 
�ل�صعب  تطلعات  تلبية  �أج��ل  من  �للبنانية  �لوطنية  �مل�صلحة  �إع��الء 
و�لت�صعيد  �لإقليمية  �ل�صر�عات  خماطر  عن  به  و�لناأي  �للبناين، 
ت�صكيل حكومة على  �لإ���ص��ر�ع يف  �ملنطقة، وذل��ك عر  �ل��ذي ت�صهده 
لبنان  �إىل  �ل�صتقر�ر  �إع��ادة  على  ُي�صاعد  ومب��ا  �لد�صتورية،  �لأ�ص�ص 
وُيعزز من قدرة �ملجتمع �لدويل على دعم موؤ�ص�صات �لدولة �للبنانية 

وتقدمي �مل�صاعد�ت �لالزمة للبنان.

لقى جنديان باك�صتانيان على �لأقل حتفهما يف منطقة قبلية ب�صمال 
غرب �لبالد، متاخمة لأفغان�صتان �أم�ص �لأحد، وذلك يف ظل ت�صاعد 

�ملخاوف من �إعادة �مل�صلحن لتجميع �أنف�صهم يف معقلهم �ل�صابق.
» عملية ت�صتند على معلومات  �لأم��ن �صنت  ق��و�ت  �إن  وق��ال �جلي�ص 
��صتخبارية« �صد �لإرهابين يف منطقة وزير�صتان �ل�صمالية �لفبلية. 
�إن »�جلندين  �لتابع للجي�ص  �لعامة  وجاء يف بيان ملكتب �لعالقات 
قتال �أثناء تبادل �إطالق �لنار«. وكانت منطقة وزير�صتان �ل�صمالية 
�لقاعدة  بتنظيم  لهم �صلة  �لذين  للم�صلحن  تعد خمباأ  �ل�صابق  يف 
�أن  وي��ذك��ر  ط��ال��ب��ان.  بحركة  �ل�صلة  ذ�ت  �لفغانية  ح��ق��اين  و�صبكة 
�جل��ي�����ص �ل��ب��اك�����ص��ت��اين مت��ك��ن م��ن ط���رد �مل�صلحن �مل��ت��ط��رف��ي��ن من 
خمابئهم يف �جلبال بالقرب من �حلدود �لأفغانية من خالل �صل�صلة 
�أنف�صهم  �مل�صلحون يف جتميع  وب��د�أ   .2014 �لعمليات منذ عام  من 
جمدد� يف �ملنطقة من قو�عدهم يف �أفغان�صتان، كما مت ر�صد �رتفاع 
يف �لهجمات �لتي ت�صتهدف �لقو�ت �لأمنية خالل �لأ�صهر �لأخرة.

 

قالت رئي�صة تايو�ن ت�صاي �إينج وين �أم�ص �لأول �إن �قرت�ب طائر�ت 
بكن  �أن  يو�صح  �ملا�صين  �ليومن  على مدى  �جلزيرة  �صينية من 
بو�صوح  للتايو�نين  �أظهرت  كما  باأكملها  للمنطقة  تهديد�  ت�صكل 
قد  �صينية  ط��ائ��ر�ت  ع��دة  وكانت  �ل�صينية.  �حلكومة  حقيقة  �أك��ر 
ملنطقة  ودخ��ل��ت  ت���اي���و�ن  م�صيق  يف  �ملنت�صف  خ��ط  وع���رت  حلقت 
و�ل�صبت  �جلمعة  يومي  للجزيرة  �جلوية  للدفاعات  �لهوية  حتديد 
مما دفع تايو�ن لإر�صال مقاتالتها لعرت��صها وحتذيرها. وتعتر 
�جلمعة يف  يوم  �ل�صن  و�أعلنت  �أر��صيها.  من  ج��زء�  تايو�ن  �ل�صن 
موؤمتر �صحفي يف بكن عن جهودها يف حفظ �ل�صالم د�خل �لأمم 
�ملتحدة �إجر�ء تدريبات قتالية قرب م�صيق تايو�ن كما ��صتنكرت ما 
و�صفته بالتو�طوؤ بن �لوليات �ملتحدة و�جلزيرة. وجرت �لتدريبات 
�لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  وكيل  كر��ص  كيث  زي��ارة  مع  بالتز�من 
لل�صوؤون �لقت�صادية �إىل تايبه وهو �أكر م�صوؤول يف وز�رة �خلارجية 

�لأمريكية يزور تايو�ن منذ �أربعة عقود.

�صماليا،  كوريا  من�صقا  �عتقلت  �أنها  �جلنوبية  كوريا  �صرطة  ذك��رت 
�صبكة  ذكرته  ملا  طبقاً  �ل�صمالية،  كوريا  �إىل  عبوره  حماولة  ب�صبب 

»كيه.بي.�إ�ص.وورلد« �لإذ�عية �لكورية �جلنوبية �أم�ص �لأحد.
ع��م��ره، مت  م��ن  �لثالثينات  وه��و يف  »�ل��رج��ل  �أن  �ل�صرطة  و�أ���ص��اف��ت 
باإقليم  »���ص��ي��ورون«  منطقة  يف  ع�صكرية  وح��دة  يدخل  وه��و  �صبطه 
جاجنون، حو�يل �ل�صاعة �لتا�صعة �صباح �خلمي�ص �ملا�صي، يف حماولة 

للعبور �إىل كوريا �ل�صمالية«.
وت����ردد �أن���ه ك���ان ب��ح��وزت��ه ه��و�ت��ف حم��م��ول��ة و�آل����ة ق��ط��ع، ع��ن��دم��ا مت 

�عتقاله.
وذكرت �ل�صرطة �أن �لرجل �ن�صق �إىل كوريا �جلنوبية يف عام 2018 

وكان يعي�ص يف �صول.
�لعودة  بها  حاول  �لتي  و�لطريقة  �ل�صبب  ملعرفة  وجترى حتقيقات 

�إىل كوريا �ل�صمالية.  

عوا�صم

القاهرة

اإ�سالم اأباد

تايبه

�سيول

 رئي�سة حزب معار�ص تطالب اأردوغان 
وقف افتعال امل�ساكل مع ال�سي�سي

 •• اأنقرة-وكاالت

دعت رئي�صة حزب �خلر �لرتكي �ملعار�ص، مر�ل �أك�صنار، �لرئي�ص �لرتكي 
رجب طيب �أردوغان، للتوقف عن �لت�صرف وفقاً لأهو�ئه �ل�صخ�صية، و�أن 
مبا  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد  �مل�صري  �لرئي�ص  مع  �مل�صكالت  �إث���ارة  عن  يكف 

يخدم م�صالح تركيا.
ونقل موقع »جمهورييت« كلمة �أك�صنار خالل �ملوؤمتر �ل�صنوي �لثاين حلزب 
�لرتكية،  �ل�صيا�صات �خلارجية  ورك��زت خاللها على  �لأح��د،  �ليوم  �خل��ر، 
وقالت �إنه »ينبغي تعين دبلوما�صين �أكفاء يخدمون م�صالح �لبالد، وفقاً 

ل�صيا�صات خارجية قوية«.
�أهو�ئه  ح�صب  �ل���دول  روؤ���ص��اء  م��ع  يتعامل  »�أردوغ����ان  �أن  �أك�صنار  و�أ���ص��اف��ت 
�ل�صخ�صية، بدًل من و�صع �مل�صلحة �لرتكية على ر�أ�ص �أولوياته، فبدًل من 
�لتعارك �ل�صخ�صي مع �لرئي�ص �ل�صي�صي، عليه �أن يت�صالح معه مبا يخدم 

م�صالح �لبالد«.
و�أكدت �أنه »فور زو�ل حكم �لعد�لة و�لتنمية عن تركيا، �صيكون لدى �لبالد 
معهم  �خلارجي  ��صتثمارها  و�صيعود  مع جر�نها،  كرى  م�صالح جتارية 

للنمو ويتطور من جديد، وبذلك حتوذ تركيا �حرت�م جميع �لبالد«.

معار�سة ال�سراج اتفاق النفط ت�سع الع�سي بدواليب احلل الليبي

االإيطاليون ي�سّوتون يف انتخابات حملية وا�ستفتاء وطني 
•• روما-اأ ف ب

ُدعي �لإيطاليون رغم عودة تف�صي 
ف���رو����ص ك���ورون���ا �مل�����ص��ت��ج��ّد، �إىل 
�نتخابات  يف  ب��اأ���ص��و�ت��ه��م  �لإدلء 
و����ص��ت��ف��ت��اء وط��ن��ي يف حن  حملية 
�إىل  ت��ت��ج��ه �لأن�����ظ�����ار خ�������ص���و����ص���اً 
ن�صف  منذ  �لي�صار  معقل  تو�صكانا 
قرن �لذي يطمح �ليمن �ملتطرف 

�إىل �ل�صتحو�ذ عليه.
مناطق  �صبع  يف  �ل�صكان  ��وت  وي�����صّ
ن�صمة(  م��ل��ي��ون   20 م���ن  )�أك������رث 
لختيار روؤ�صائها �إل �أن كل �لأنظار 
بينها،  م���ن  ث����الث  ن��ح��و  م��ّت��ج��ه��ة 
�ل��ي��م��ن ميكن  �ن��ت�����ص��ار  �أن  ح��ي��ث 
كونتي،  ج��وزي��ب��ي  حكومة  ي��ه��ّز  �أن 
ع��ام بن  ت�صكل منذ  �ئتالف  وه��ي 
كانت  )�ل��ت��ي  ح��رك��ة خم�ص جن���وم 
و�حلزب  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات(  مناه�صة 

�لدميوقر�طي )و�صط ي�صار(.
�أي�صاً  �لإي��ط��ال��ي��ن  جميع  وي���ديل 
باأ�صو�تهم يف ��صتفتاء وطني حول 
وهو  �ل��رمل��ان��ي��ن،  ع���دد  تخفي�ص 
خم�ص جنوم  حركة  به  تعّهدت  ما 
وقد  �لن��ت��خ��اب��ي��ة.  حملتها  خ���الل 
ُيخّف�ص هذ� �لعدد من 945 �إىل 
�إيطاليا حالياً ثاين  600. ولدى 
�ململكة  �أوروب���ا بعد  �أك��ر برملان يف 
ع�صو(،   1400 )ن��ح��و  �مل��ت��ح��دة 

تليها فرن�صا )925 ع�صو�ً(.
بدء  م��ن��ذ  ُي��ن��ّظ��م  �ق����رت�ع  �أول  ويف 
ت��ف�����ص��ي �ل�����وب�����اء، م����ن �مل����وؤك����د �أن 

وم���ن ب��ن ه����وؤلء رئ��ي�����ص �ل����وزر�ء 
برلو�صكوين  ���ص��ي��ل��ف��ي��و  �لأ����ص���ب���ق 
باملر�ص  �إ����ص���اب���ت���ه  ث���ُب���ت���ت  �ل������ذي 
ل��ك��ن��ه خ���رج م��ن��ذ ب�����ص��ع��ة �أي�����ام من 

�مل�صت�صفى.
م�صت�صفى  ���ص��ُي��ن�����ص��ئ  روم��������ا،  يف 
يف جمال  �ل�����ر�ئ�����د  ����ص���ب���الن���ز�ين 
�لرعاية �صد �لوباء، مركز ت�صويت 
يف د�خله. ويوؤوي �مل�صت�صفى حالياً 
بينهم  بكوفيد-19  م�صاباً   93

ع�صرة يف �لعناية �ملركزة.

�ل��ن��اخ��ب��ن �لأك����ر �صناً  حت��ّف��ظ��ات 
�صتلقي بثقلها على تدفق �لناخبن 

�إىل �صناديق �لقرت�ع .
�صاهد  روم���ا،  �صمال  يف  مدر�صة  يف 
فريق فر�ن�ص بر�ص تدفقاً طبيعياً 
�لأوىل  �ل�����ص��اع��ة  خ���الل  للناخبن 
�أثار  بعد فتح م��ر�ك��ز �لق���رت�ع م��ا 

�صدمة رئي�ص �ملركز وتفاوؤله.
فقط  ن����اخ����ب����اً   1820 وط����ل����ب 
وباء  ب�صبب  منازلهم  يف  معزولن 
بعد.  عن  �لت�صويت  كوفيد-19، 

�ملر�قبن  ي���ن���ت���اب  �خل������وف  ل���ك���ن 
وروؤ����ص���اء م��ر�ك��ز �لق�����رت�ع �لذين 
�أع���ل���ن ع����دد ك��ب��ر م��ن��ه��م يف كافة 
�أن�����ح�����اء �ل����ب����الد �لن�������ص���ح���اب من 
منا�صبهم. و�أطلقت مدينة ميالنو 
مو�قع  ع��ر  �ل�صبت  ع��اج��اًل  ن����د�ًء 
ل�صتبد�ل  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ص��ل 
ب�صرعة مئة رئي�ص مركز �قرت�ع.

�أن  ه����و  �ل���ق���ل���ق  �إىل  ي����دف����ع  وم������ا 
�لكمامات  ���ص��ي��زي��ل��ون  �ل��ن��اخ��ب��ن 
لإظ���ه���ار وج��وه��ه��م و�ل��ت��ث��ب��ت من 

هوياتهم قبل �لإدلء باأ�صو�تهم.
 1628 �ل�صبت  �إيطاليا  و�صّجلت 
�إ���ص��اب��ة ج��دي��دة و24 وف���اة جر�ء 
�ل���ف���رو����ص يف �ل�������ص���اع���ات �لأرب�����ع 
وُتنقل  �لأخ����������رة.  و�ل���ع�������ص���ري���ن 
�حلالت  ثلثي  يف  ح��ال��ي��اً  �ل��ع��دوى 
�لأ�صغر  من  �لعائالت،  �أف��ر�د  بن 
م���ا يرفع  ���ص��ن��اً،  �لأك�����ر  �إىل  ���ص��ن��اً 

معّدل عمر �مل�صابن.
وي������رى �ل��ط��ب��ي��ب �مل��ت��خ�����ص�����ص يف 
غايل  ما�صيمو  �ملعدية  �لأم��ر����ص 

�لنتخابات  ه����ذه  �أن  م��ي��الن��و  يف 
�لتي �أُرجئت مر�ت عدة هي جمرد 

»جنون«.
ويتقدم حتالف �ليمن �ملوؤلف من 
�صالفيني  ماتيو  بزعامة  �لر�بطة 
)مين متطرف( وحزب »فر�تيلي 
ديطاليا« )�أ�صقاء �إيطاليا( بزعامة 
جورجيا ميلوين )مين متطرف( 
بزعامة  �إيطاليا«  »ف��ورت��ز�  وح��زب 
���ص��ي��ل��ف��ي��و ب��رل��و���ص��ك��وين )مي����ن(، 

موحد�ً يف كافة �ملناطق.
يف �مل����ق����اب����ل، ي���خ���و����ص �لئ���ت���الف 
�لدميوقر�طي  )�حلزب  �حلكومي 
�لنتخابات  جن��وم(  خم�ص  وحركة 
منق�صماً يف كافة �ملناطق، با�صتثناء 
ل��ي��غ��وري��ا )���ص��م��ال غ���رب( ح��ي��ث مت 

�لتو�فق على مر�صح م�صرتك.
�لتي  و�أع��ط��ت حركة خم�ص جن��وم 
للهيئات  م��ن��اه�����ص��اً  ح���زب���اً  ك���ان���ت 
عامن،  منذ  �إيطاليا  يف  �حلاكمة 
مو�فقتها للمرة �لأوىل يف منت�صف 
حتالفات  عقد  على  �آب/�أغ�صط�ص 
تقليدية.  �أح������ز�ب  م���ع  �ن��ت��خ��اب��ي��ة 
�أن���ه���ا ت��ري��د ب��ذل��ك تعزيز  وي���ب���دو 
ل��ت�����ص��ك��ي��ل جبهة  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا 

موحدة مع �لي�صار �لإيطايل.
�ملر�قبن  ج��م��ي��ع  �أن����ظ����ار  وت��ت��ج��ه 
منذ  �لي�صار  معقل  تو�صكانا،  �إىل 
�لثانية،  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل����رب  �ن��ت��ه��اء 
حيث تتوقع ��صتطالعات �لر�أي �أن 
يكون �لفارق �صئياًل بن مر�صحي 

�لي�صار و�ليمن.

اإقرار باالإرهاب يف مقابلة لنائب مر�سد االإخوان

 •• م�رضاتة-وكاالت

�جلي�ص  ب���ا����ص���م  �مل����ت����ح����دث  �أك��������د 
�مل�صماري،  �أحمد  �لليبي،  �لوطني 
ورئي�ص  �لإره��اب��ي��ة  �مليلي�صيات  �أن 
حكومة �ل��وف��اق ف��اي��ز �ل�����ص��ر�ج هم 

من يرف�صون �لتفاق �لنفطي.
لقناة  متلفزة  ت�صريحات  يف  وق��ال 
»خطوة  �إن  ع��رب��ي��ة  ن���ي���وز  ���ص��ك��اي 
�تفاق �لنفط« تعد �أوىل �خلطو�ت 
�إىل ط��ري��ق ح��ل كامل  �ل��ت��ي متهد 
»فتح  �إىل  م�صر�ً  �لليبية،  لالأزمة 
ح�����و�ر م���ع �أح���م���د م��ع��ي��ت��ي��ق �ل���ذي 
مي���ث���ل م�������ص���ر�ت���ة م����ن �أج�������ل حل 
حقول  ومنها  �لقت�صادية  �لأزم��ة 

�لنفط و�إعادة �لت�صدير«.
�لتي  »�مل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات،  �أن  و�أ�����ص����اف 

وعلى  ط���ر�ب���ل�������ص  ع���ل���ى  ت�����ص��ي��ط��ر 
ذل��ك متاماً،  ترف�ص  �ل�صر�ج  ق��ر�ر 
باعتبار �أن هذه �لتفاقات يحكمها 
مكا�صبهم  ع��ل��ى  و���ص��ت��وؤث��ر  ق���ان���ون 
�لتي حققوها من خالل �ل�صيطرة 
على بنك ليبيا �ملركزي وموؤ�ص�صات 

�لدولة يف طر�بل�ص«.
و�أ�صار �إىل �أن �لتفاقات �لتي جرت 
تريد  كونها  �مليلي�صيات  ترف�صها 
�لفو�صى �ملطلقة �لتي ت�صتفيد من 
خاللها يف �ل�صيطرة على �لأو�صاع، 

كما تركيا �لتي تقف خلفهم.
�جلي�ص  ب���ا����ص���م  �مل���ت���ح���دث  وذك������ر 
�لوطني �لليبي �أن �إعادة �لت�صدير 
�ل��ت��ي ت��ط��ال��ب ب���ه �مل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات هو 
ل�����ص��ال��ح ب��ن��ك ل��ي��ب��ي��ا �مل���رك���زي من 
�أن  �إىل  �لأ�صلحة، لفتا  �صر�ء  �أجل 

دعم  �إىل  يهدف  �لنفطي  �لت��ف��اق 
�ملو�طن �لليبي.

كانت  »�مل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات  �أن  و�أو�����ص����ح 
�لنفط  ت�صدير  �إع����ادة  �إىل  ت�صعى 
حتى  �مل��رك��زي  ليبيا  بنك  ل�صالح 
وت�صليحها  عملياتها  مت��وي��ل  يتم 

و�لدفع للمرتزقة«.
و�صدد �مل�صماري على �أن �لأزم��ة يف 
ليبيا لي�صت �صيا�صية ول �قت�صادية، 

بل هي �أزمة �أمنية.
�أزم����ة  �أم������ام  �أن م�����ص��ر�ت��ة  وذك�����ر 
�مليلي�صيات  �أن قامت  حقيقية، بعد 
و�صادق  وق��ط��ر  ل��رتك��ي��ا  �مل���و�ل���ي���ة 
�لغرياين مبنع �أحمد معيتيق من 
�صرت،  يف  �ل�صحايف  م��وؤمت��ره  عقد 
ود�همت منزله ومكان �ملوؤمتر ملنع 

ت�صدير �لنفط.

�أما  ذل��ك.  بها من  ت��اأك��دو�  �لتي  �لطريقة  �لك�صف عن  ر�ف�صاً 
رئي�صاً  �ل�صيا�صية  ب�صرعيته  �لع���رت�ف  فهو  �مل��زع��وم  �ل�صرط 
�دعائه  و�صط  بالرف�ص من قبلهم  �لذي قوبل  �لأم��ر  للبالد، 

باأن �صرعية �ل�صي�صي كانت »يف و�صع �صعب«.
�أب�����دى �ل��ع��دي��د م���ن �ملتابعن  وف�����ور ن�����ص��ر ه����ذ� �ل��ت�����ص��ري��ح، 
منر،  يزعم  �ل��ت��ي،  �ل�صلح  م��ب��ادر�ت  رف�ص  م��ن  با�صتغر�بهم 
�أنها تف�صي لالإفر�ج عن  �آتية من قبل �ل�صي�صي، ل�صيما  �أنها 
�ملوقوفن وعودة �ملبعدين ق�صر�ً، �لأمر �لذي ي�صاهم يف حلحلة 

�أمور �لتنظيم وت�صهيل تطور �لعالقات مع �ل�صرعية.
قر�ر�ً  �ت��خ��ذت  ك��ان��ت  �مل�صرية  �ل�صلطات  �أن  �آخ����رون  و�ع��ت��ر 
�لإخ���و�ين  ب��اإق��ال��ة  �ل�صعبية  �ملطالبات  �ن��ط��الق  منذ  و����ص��ح��اً 

حممد مر�صي بعدم �ل�صماح للمجموعات �لر�ديكالية �ل�صبيهة 
ب���اإث���ارة �ل��ن��ع��ر�ت و�ل��ق��الق��ل د�خ���ل �ل��ب��الد، وع��ل��ي��ه ف��م��ن غر 
�لو��صح �إن كانت �دعاء�ت منر �صحيحة بخا�صة �أن ما يثره 
�صنو�ت«   4 �أو   3« �أت��ت منذ ب�صعة  �مل��ب��ادرة  �أن ه��ذه  منر من 
�أن �لأخر  يدح�ص مطالبة �ل�صي�صي بال�صرعية حلكمه، كون 
�أي   ،2014 عام  �نتخابات جرت  �حلكم عر  �صدة  �إىل  و�صل 

بوقت مل يكن �لإخو�ن يف �أي منا�صب �صيادية.
وكان خر �نتخابه يف �صيف 2014 لقى ترحيباً دولياً، فقد 
�أعلن �لرئي�ص �لأمريكي �ل�صابق بار�ك �أوباما تطلعه للعمل مع 
�ل�صي�صي، وهناأته بريطانيا، وبارك و�صوله �إىل �صدة �لرئا�صة 
�لأم����ن �ل��ع��ام ل���الأمم �مل��ت��ح��دة �آن�����ذ�ك ب���ان ك��ي م���ون، وعليه 

�حلديث عن تطلع للح�صول على »�صرعية« من �لإخو�ن يبقى 
م�صاألة غر مبنية على �أ�ص�ص و��صحة.

ويف �أق�صام �أخرى من �لفيديو جرى �لتد�ول بها عر من�صات 
�ل��ت��و����ص��ل، ي��وؤك��د ن��ائ��ب �مل��ر���ص��د �ل��ع��ام ل��الإخ��و�ن �أن �لتنظيم 
لكيفية  ��صتياءها  �أب��دت  عنا�صر  مع  �لتو��صل  �إع��ادة  �صيحاول 
عمل �لتنظيم بخا�صة عندما �عترو� �أن ��صتخد�م �لعنف هو 
�لتنظيم، ل�صيما  تفكر  نهج وطريقة  �أن  �أمر خاطئ، موؤكد�ً 

بالطرق �لعنفية، ل بد �أن يلتزم بها �جلميع.
�لرفيعة  �ل���ق���ي���اد�ت  م���ن  ���ص��ه��ادة،  ه���ذه  �أن  م��ر�ق��ب��ون  وي��ف��ي��د 
نهج  تختفيا من  لن  و�لإره���اب  �لعنف  ورقتي  ب��اأن  بالتنظيم، 
�ل�صرورة لإحكام  تبقى  وعليه  �لقريب،  �مل�صتقبل  �لإخ��و�ن يف 

•• عوا�صم-وكاالت

تنظيم  مر�صد  نائب  �أجر�ها  �لتي  �لتلفزيونية  �ملقابلة  �أث��ارت 
�لإخو�ن »�مل�صنف �إرهابياً«، �إبر�هيم منر، جدًل و��صعاً وردود 
فعل م�صتنكرة ملا ت�صمنته من �إقر�ر �جلماعة �لإرهابية بانتهاج 

�لعنف وتقوي�ص �لدولة �مل�صرية.
فقد ك�صف منر عن �ت�صالت جرت من قبل �لدولة �مل�صرية 
مع تنظيم �لإخو�ن لإجر�ء م�صاحلة، ي�صمح من خاللها بعودة 
�أبناء �لتنظيم �إىل بالدهم و�لعي�ص دون �أي مطارد�ت، لفتاً �إىل 
�أن »هذه �لت�صالت كانت من ثالث �أو �أربع �صنو�ت ما�صية.. 
مبا�صرة«  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  قبل  من  ج��اءت  �أنها  وت��اأك��دو� 

 •• عوا�صم-وكاالت

ت���ز�ل ح��ك��وم��ة ط��ر�ب��ل�����ص يف ليبيا  ل 
�لع�صي  ت�صع  �ل�����ص��ر�ج  ف��اي��ز  ب��ق��ي��ادة 
يف دو�ل��ي��ب �أي حم��اول��ة ل��ل��ت��و�ف��ق يف 
�لرجل  معار�صة  �آخرها  وك��ان  ليبيا، 
خلطوة �جلي�ص �لوطني �لليبي برفع 
ح��ال��ة »�ل��ق��وة �ل��ق��اه��رة« ع��ن �ملن�صاآت 

�لنفطية.
خ���ط���وة �جلي�ص  م���ر�ق���ب���ون  و�ع���ت���ر 

�لوطني �لليبي بقيادة �مل�صر خليفة حفرت، باإعادة �إنتاج 
وت�صدير �لنفط، بادرة من �صاأنها تذليل �لعقبات �أمام 
تو�فق ليبي حمتمل، �إل �أن ميلي�صيات طر�بل�ص �أعلنت 
رف�صها لهذه �خلطوة �لهامة، �لأمر �لذي ي�صع �لبالد 

�أمام ماأزق جديد.
طر�بل�ص  حكومة  رئي�ص  �إن  ليبيون،  م�صوؤولون  وق��ال 
�لنفط،  وت�صدير  �إنتاج  لإع��ادة  �تفاق  على  يو�فق  »ل��ن 
�أم�ص  �أول  للنفط  �لليبية  �مل��وؤ���ص�����ص��ة  �أع��ل��ن��ت  م��ا  وف���ق 
�ملن�صاآت  ع��ن  �ل��ق��اه��رة«  »�ل��ق��وة  رف��ع حالة  م��ن  �ل�صبت، 

وكان �مل�صر حفرت قد ذكر يف كلمة متلفزة يوم �جلمعة 
ببدء  �صي�صمح  �ل��ل��ي��ب��ي  �ل��وط��ن��ي  �جل��ي�����ص  �أن  �مل��ا���ص��ي، 
منذ  مرة  لأول  �لليبية جم��دد�  �لنفط  من�صاآت  ت�صغيل 

يناير �ملا�صي »ب�صرط �صمان توزيع عادل للعائد�ت«.
�أحمد  �لليبي،  �لوطني  �جلي�ص  با�صم  �ملتحدث  وق��ال 
طر�بل�ص  على  ت�صيطر  �لتي  �مليلي�صيات،  �إن  �مل�صماري، 
وعلى قر�ر �ل�صر�ج، ترف�ص �إعادة فتح �ملن�صاآت �لنفطية، 
باعتبار �أن هذه �لتفاقات يحكمها قانون، و�صتوؤثر على 
مكا�صبهم �لتي حققوها من خالل �ل�صيطرة على بنك 

ليبيا �ملركزي وموؤ�ص�صات �لدولة يف طر�بل�ص.

�لنفطية »�لآمنة«.
مكتبه  يف  م�صوؤول  ع��ن  بر�ص  �أ�صو�صيتد  وك��ال��ة  ونقلت 
�لنفطي«  »�لت��ف��اق  يعار�ص  �ل�����ص��ر�ج  �إن  قوله  �ل�����ص��ر�ج 
م�صر�تة،  �ل���ذي مي��ث��ل  معيتيق،  �أح��م��د  ط��رح��ه  �ل���ذي 
�أجل حل �لأزم��ة �لقت�صادية ومنها حقول �لنفط  من 

و�إعادة �لت�صدير.
وذكر �مل�صوؤول �لذي ��صرتط عدم ذكر ��صمه، �أن »رئي�ص 
�ل�����وزر�ء )�ل�����ص��ر�ج( مل مي��ن��ح م��و�ف��ق��ت��ه ع��ل��ى �لن�صخة 
�لنهائية من �لتفاق«، يف موؤ�صر على عرقلة �أي حماولة 

للحل يف ليبيا.

على  �لقب�ص  مّت  �ملا�صي، يف حن  �لأ�صبوع  يف  �لرتكية 
21 �صخ�صاً يف �إقليم �إزمر �ملطلة على بحر �إيجه.

ونفذت �ل�صرطة �لرتكية مد�همات يف 34 �إقليماً يوم 
 132 �أو�مر �عتقال بحق  �إ�صد�ر  �ملا�صي بعد  �لأربعاء 
�آخرين  و50  يف �خلدمة  82 جندياً  وهم  به  م�صتبهاً 
�إم����ا م���ن �ل��ع�����ص��ك��ري��ن �مل��ت��ق��اع��دي��ن �أو م���ن �ل���ذي���ن مت  
�صخ�صاً، يف   131 �عتقال  �أنه مت  �إىل  �لوكالة  و�أ�صارت 

حن ل يز�ل �أحد �مل�صتبه بهم هارباً.
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ملقيم يف  �لدين  رج��ل  �أن��ق��رة  وتتهم 
�لنقالب  حم���اول���ة  ور�ء  ب��ال��وق��وف  غ��ول��ن  �هلل  ف��ت��ح 
�أجهزة  يف  للتغلغل  حركة  يقود  �إن��ه  وت��ق��ول  �لفا�صلة، 
�لدولة و�جلي�ص. وت�صنف تركيا حركة جولن »منظمة 
�إرهابية«. وينفي غولن، �حلليف �ل�صابق للرئي�ص رجب 

طيب �أردوغان، هذه �لتهامات.
قال  �صويلو،  �صليمان  �ل��رتك��ي،  �لد�خلية  وزي��ر  وك��ان 
�ل�صنوية  �لذكرى  مبنا�صبة  �ملا�صي،  )مت��وز(  يوليو  يف 
�لر�بعة للمحاولة �لنقالبية �لفا�صلة، �إن »�لوز�رة �صنت 

99 �ألف و66 حملة �أمنية منذ حماولة �لنقالب«.

•• اأنقرة-وكاالت

حملة  �أن  �مل��ع��ار���ص��ة  �ل��رتك��ي��ة  »�أح�����و�ل«  �صحيفة  ر�أت 
�لتطهر �لتي يقودها حزب �لعد�لة و�لتنمية �حلاكم 
�ليوم،  حتى  تتوقف  مل  �أنها  يبدو  �لرتكي  �جلي�ص  يف 

على �لرغم من مرور �أكرث من 4 �صنو�ت.
 115 �عتقال  �ل�صبت عن  �أم�ص  �ل�صلطات  �أف��ادت  فقد 
�صخ�صاً معظمهم جنود يف �خلدمة �لفعلية، ل�صالتهم 
�ملزعومة باأحد مدبري حماولة �لنقالب �لفا�صلة عام 
2016. وكانت وز�رة �لدفاع �لرتكية، ك�صفت موؤخر�ً 
 2016 15 يوليو )مت��وز(  �أن��ه منذ حماولة �نقالب 
مّت ف�صل 15 �ألفا و583 جندياً و�صابطاً من �جلي�ص، 
بينما ما تز�ل تتو��صل �لتحقيقات �لإد�رية و�جلنائية 
�جلنود  ع���دد  لي�صل  �آخ���ري���ن،  و156  �آلف   4 ب��ح��ق 
�لرية  �ل��ق��و�ت  م��ن  ب��ه،  �ملُ�����ص��ّرح  �ملعتقلن  و�ل�صباط 

و�جلوية و�لبحرية، ملا ُيقارب 20 �ألفاً.
وذكرت �لأنا�صول �أم�ص، �أنه مّت �عتقال 94 �صخ�صاً يف 
�إ�صطنبول من �إجمايل 131 خالل مد�همات لل�صرطة 

�لتي  �لت��ف��اق��ات  �أن  �مل�صمار  و�أ���ص��اف 
جرت ترف�صها �مليلي�صيات كونها تريد 
من  ت�صتفيد  �لتي  �ملطلقة  �لفو�صى 
�لأو�صاع،  على  �ل�صيطرة  يف  خاللها 

كما تركيا �لتي تقف خلفهم.
وذكر �ملتحدث با�صم �جلي�ص �لوطني 
�لتي  �ل��ت�����ص��دي��ر  �إع������ادة  �أن  �ل��ل��ي��ب��ي 
ل�صالح  ه��و  �مليلي�صيات  بها  تطالب 
�صر�ء  �أج���ل  م��ن  �مل��رك��زي  ليبيا  بنك 
�لتفاق  �أن  �إىل  لف���ت���ا  �لأ����ص���ل���ح���ة، 

�لنفطي يهدف �إىل دعم �ملو�طن �لليبي.
�إع��������ادة  �إىل  ت�ص�������عى  كان������ت  »�مليلي��ص�����يات  �أن  و�أو�ص�����ح 
حتى  �ملرك�����زي  ليبيا  بن��ك  ل�صال������ح  �لنفط  ت�صدي�������ر 
و�لدف��������ع  وت�ص�����ليحها  عملياته�����������ا  متوي�����ل  يت�����م 

للمرتزقة«.
و�أ�صار �إىل �أن عدم تنفيذ �تفاق �لنفط �صيوؤدي �إىل توقف 
حمطات �لكهرباء يف ليبيا، كما �صيعرقل عملية �إ�صالح 
�ل�صتاء، كما  �قرت�ب دخول ف�صل  �لكهرباء مع  �صبكات 

�صيوؤثر ذلك على �لأ�صعار.

اأنقرة تقر باعتقال 20 األف ع�سكريامل�سماري: م�سراتة اأمام اأزمة حقيقية
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عربي ودويل

يف تعليق خطط �ل�صم �ل�صفة �لغربية يف فل�صطن و�لتي كانت مو�صوعة 
على نار حامية يف �لأ�صهر �ملا�صية. ومن جهة �أخرى، فاإن �إجر�ء تقييم 
�إل و�صفه  �لأخ��رة ل ميكن  �لأ�صهر  �لدبلوما�صية يف  تركيا  لإجن��ار�ت 
باأنه خميب لالآمال. �نبثاق حتالف دويل معار�ص مل�صاريع تركيا يف مياه 
�لبحر �لأبي�ص �ملتو�صط، �لتدخل �ملك�صوف يف ليبيا و�ملو�جهة �ملبا�صرة 
جو�ز�ت  و�إعطائهم  حما�ص  تنظيم  م��ن  ق��ي��اد�ت  ��صتقبال  فرن�صا،  م��ع 
�صفر، وبالتايل �لتعار�ص مع نظرة �لوليات �ملتحدة يف ��صتقبال تنظيم 
م�صنف على لئحة �لإرهاب، �إ�صافة �إىل �لعالقات �لرتكية مع �لحتاد 
�لأوروبي  �ملجل�ص  قمة  يف  مناق�صتها  تتم  �أن  �ملقرر  من  �لتي  �لأوروب���ي 
خالل �ل�صهر �جلاري، ومعار�صة �ل�صلطات �لرو�صية �لعلنية على خلفية 
��صتقالها ممثلن عن �لأكر�د ورفع �للهجة ب�صاأن ملف �لتتار يف منطقة 
�لقرم. ويقول �لنائب �ليوناين �إن �أ�صو�أ ما قد يو�جهه �لرئي�ص �لرتكي 

عند   2020 لعام  �لدفاع  وز�رة  ميز�نية  بينما مت حتديد   - �لبالد  يف 
16.5 مليار يورو.

يف  �حلاكمة  �لطبقة  ��صتمر�ر  �لو��صح  من  من  �أن��ه  �صريغو�ص  وي��رى 
�ختبار حدودها  ل�صيما عر  �حلافة،  �لبالد حتى  عل  بال�صغط  �أنقرة 
�أردوغان  تثبيتات  يف  بالألغام  مليء  م�صار  �تباع  خ��الل  من  �ل�صيا�صية 
�إذ� فقد قب�صته على  �أنه  �لعثمانية �جلديدة. ويعرف �لرئي�ص �لرتكي 
�ل�صلطة، فلن يعود بب�صاطة �إىل �ملنزل، �إذ ل بد �أن تبد�أ �لتحقيقات يف 
و�أف��ر�د عائلته. ويتذكر م�صر رئي�ص  �لتي جمعها هو  �لهائلة  �ل��رثوة 
�لوزر�ء �ل�صابق عدنان مندري�ص �لذي �أعدم �صنقاً. هذه �لأفكار هي �لتي 

تدفعه �إىل �تخاذ خيار�ت �أكرث تطرفاً.
�أردوغ���ان جمرد  نظام  �نهيار  �أن  �إىل  ب��الإ���ص��ارة  مقالته  �لنائب  ويختم 

م�صاألة وقت، مع كل ما قد يرتتب على �ملنطقة من تبعات.

•• اأثينا-وكاالت

�زد�د من�صوب �لتوتر د�خل �لنظام �حلاكم يف تركيا بعد توقيع �لإمار�ت 
�لعالقات  لتطبيع  �ت��ف��اق��ات  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ولي��ات  بو��صطة  و�إ���ص��ر�ئ��ي��ل، 
�لعالقات  يف  �لنفر�ج  هذ�  �أنقرة  وو�جهت  �لبلدين.  بن  �لدبلوما�صية 
مب��ع��ار���ص��ة ���ص��ر���ص��ة، �أزع��ج��ت ر�ع��ي��ة �لت��ف��اق و����ص��ن��ط��ن، وب��ات��ت و�جهة 
ن�صرها  مقالة  فبح�صب  �لعربية.  �ل��دول  �صعوب  من  �لعديد  ل�صخرية 
�جلديدة«  »�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  ح��زب  ع��ن  �ل��ن��ائ��ب  �صريغو�ص،  �أجن��ي��ل��و���ص 
تاأتي  �ليونانية،  »كاثيمريني«  �ليونان يف �صحيفة  �ليميني �حلاكم يف 
�ل�صخرية من كون �أن تركيا �عرتفت باإ�صر�ئيل يف 1949، ل بل هناك 
تبادًل لل�صفار�ت بن �لبلدين، ما قد ي�صر �إىل �أن �لغ�صب �لرتكي يعود 
فقط �إىل �إيجاد حجج ملو�جهة �لإمار�ت �لتي جنحت عر دبلوما�صيتها 

رجب طيب �أردوغان يف هذه �ملرحلة، لي�صت نظرته لل�صيا�صة �خلارجية 
لبالده، بل خلو �لدو�ئر �ملحيطة به من �أي ر�أي معار�ص و�أي �صخ�صية 
ق��د ت�صائل �خل��ط��و�ت �ل��ت��ي ي��ن��وي �ل�����ص��روع ب��ه��ا. حتى وزي���ر �خلارجية 
مولود جاوي�ص �أوغلو، �لذي كان معتدًل يف �ل�صابق، جتاوز وزير �لدفاع 
�أن ت�صنع منه  �أك��ار يف خطاب مفرط، يف خطوة قد ياأمل بها  خلو�صي 

رقماً �أ�صا�صياً �إىل جانب �أردوغان.
ن�صطتن  جبهتن  على  على  تركيا  حتافظ  �لع�صكري،  �ل�صعيد  وعلى 
يف �صوريا وليبيا، وحتتفظ بقو�ت وتنفذ عمليات يف �لعر�ق. وقد تكون 

�لوحيدة �لتي تعمل على 3 جبهات يف �آن و�حد.
باهظة. يف  �قت�صادية  تكلفة  فهناك  �لع�صكري،  �لوجود  على  وللحفاظ 
قدماً  �مل�صي  �إىل  �لرتكية  �لدولة  ��صطرت  )�أغ�صط�ص(،  �آب  و26   11
يف �لقرت��ص �لطارئ باأكرث من 5 مليار�ت يورو لدعم فاتورة �لدفاع 

نائب يوناين: انهيار نظام اأردوغان »م�ساألة وقت«

•• بغداد-اأ ف ب

م��ن��ذ دخ��ول��ه��ا �حل���رب م��ع �لعر�ق 
ق��ب��ل �أرب��ع��ن ع��ام��ا، ح��ول��ت �إي���ر�ن 
�ل���ت���وت���ر �حل������اد م����ع ج���ارت���ه���ا �إىل 
نفوذ و��صع، �صهل حللفائها �لظفر 
�ل�صريك  �ليوم  لت�صبح  بال�صلطة 

�لتجاري �لأول لبغد�د.
�ل�صتاذ  ج�����ر،  ع���زي���ز  ي���ك���ن  ومل 
بغد�د  يف  �مل�صتن�صرية  جامعة  يف 
و�ل��������ذي ع����ا�����ص �����ص����ن����و�ت �حل����رب 
)1980-1988(، يتوقع حدوث 

هذ� �لأمر �إطالقاً.
وقال جر لوكالة فر�ن�ص بر�ص عن 
�ل�صعب تخيله،  �لتحّول »من  هذ� 
�ل�صيا�صية  �لأح����ز�ب  ح���دث.  لكنه 
�ملرتبطة باإير�ن، بينها ما �صنع يف 
�إير�ن، هي �ملم�صكة بزمام �ل�صلطة« 

يف �لعر�ق �ليوم.
�لأ�صبق  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل��رئ��ي�����ص  وغ���ز� 
�صد�م ح�صن �إير�ن يف 22 �أيلول/
قلقه  ج�������ّر�ء   ،1980 ���ص��ب��ت��م��ر 
م��ن حم��اول��ة رج��ال �ل��دي��ن �لذين 
طهر�ن  يف  �ل�����ص��ل��ط��ة  �إىل  و���ص��ل��و� 
يف  ثورتهم  ��صتن�صاخ   1979 ع��ام 

�لعر�ق.
وجلاأت �إير�ن طو�ل �صنو�ت �حلرب 
�أط�����ول ح�����روب �لقرن  ت��ع��د  �ل���ت���ي 
ن��ح��و مليون  وخ��ل��ف��ت  �ل��ع�����ص��ري��ن 
قتيل، �إىل توفر مالذ للجماعات 
بينها  ����ص���د�م،  ل��ن��ظ��ام  �مل��ن��اه�����ص��ة 
»�ملجل�ص  ويف  ك���ردي���ة  ���ص��خ�����ص��ي��ات 
�لأعلى للثورة �لإ�صالمية« وجناحه 
�للذ�ن  ب�����در«،  »ف��ي��ل��ق  �ل��ع�����ص��ك��ري 

ت�صكال يف �إير�ن عام 1982.
ع��ن دع��م هذه  �إي����ر�ن  ومل تنقطع 
�صد�م  ���ص��ق��وط  ح��ت��ى  �لأط��������ر�ف 
ح�صن بالغزو �لدويل �لذي قادته 
ما   ،2003 عام  �ملتحدة  �لوليات 
ي��وؤك��د ع��الق��ت��ه��ا �ل��ق��وي��ة و�لأك����رث 
ق��دم��ا م��ن ت��ل��ك �ل��ت��ي ك��ان��ت لدى 
�لعر�قية  �لأط����ر�ف  م��ع  و��صنطن 

�لتي تولت �ل�صلطة يف �لعر�ق بعد 
ذلك.

وت�صلقت �صخ�صيات عر�قية لطاملا 
حتالفت مع �إير�ن خالل �ل�صنو�ت 
هرم  �أع���ل���ى  �إىل  �مل��ا���ص��ي��ة  �ل�17 

�ل�صلطة يف �لعر�ق.
وق�صى ثالثة روؤ�صاء وزر�ء من بن 
�صتة �صغلو� هذ� �ملن�صب بعد �لعام 
�جلعفري  �إب���ر�ه���ي���م   --  2003
ون��وري �ملالكي وع��ادل عبد �ملهدي 
-- م��ع��ظ��م ف����رتة �ل��ث��م��ان��ي��ن��ات يف 

طهر�ن.
ك��م��ا ت���وىل ق����ادة ب�����ارزون يف فيلق 
بدر منا�صب �أمنية رفيعة. وي�صغل 
�ليوم نيجرفان وم�صرور بارز�ين 
�للذ�ن جلاأت عائالتهما �إبان نظام 
رئي�ص  من�صبي  �إي���ر�ن،  �إىل  �صد�م 

�إىل  �أدت   2018 ع��ام  �إي���ر�ن  على 
تدهور �لو�صع �لقت�صادي ودفعت 
متز�يد  ب�صكل  لالعتماد  ط��ه��ر�ن 
على �ل��ع��ر�ق �ل��ذي حت��ّول �إىل رئة 
�قت�صادية للجمهورية �لإير�نية.

»�ل�صركات  �إن  بامتاجنليج  وق���ال 
�لإير�نية تبحث عن مكان مزدحم 
زي����ادة  مي��ك��ن  ل  �إذ  ب��امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ن 
ب�صبب  �إي��ر�ن حاليا  د�خل  �ملبيعات 

�لأو�صاع �صعبة«.
ل��ك��ن ب����ات ه����ذ� �ل��ن��ف��وذ �لإي�����ر�ين 
�ملتز�يد  و�لق��ت�����ص��ادي  �ل�صيا�صي 

م�صدر �إزعاج للعر�قين.
وقال ع�صكري �صابق يدعى حممد 
لفر�ن�ص  �لأم��ر )56 عاما(  عبد 
�مل�صاركن  »�ل��ع��ر�ق��ي��ن  �إن  ب��ر���ص 
بهذه  لإي����ر�ن  �صمحو�  ب��احل��ك��وم��ة 

كرد�صتان  �إق��ل��ي��م  وزر�ء  ورئ��ي�����ص 
�لعر�ق.

وق����ال ج���ر ب��ه��ذ� �خل�����ص��و���ص �إن 
يتمتعون  �صيا�صين  �إي����ر�ن  »ل���دى 
�لتي  »�لأذرع  مو�صحاً  باحلذ�قة«، 
لغر�ص  ت�صنع  مل  �إي���ر�ن  �صنعتها 
لت�صتفيد  ب����ل  ف��ح�����ص��ب  �حل�������رب 
هوؤلء  متكن  عندما  �ل��ي��وم  منهم 
يف  �ل�صلطة«  �إىل(  )�ل��و���ص��ول  م��ن 

�لعر�ق.
�إي����ر�ن ك��ذل��ك، ل ت���ز�ل �حلرب  يف 
يتم  �إذ  م���ه���م���ة  رم�����زي�����ة  حت����م����ل 
تكافح  �لتي  �لطبية  �لفرق  ت�صبيه 
فرو�ص كورونا �مل�صتجد هذ� �لعام 
ب���«�ل�����ص��ه��د�ء« �ل��ذي��ن ل��ق��و� حتفهم 

وهم يو�جهون قو�ت �صد�م.
وعادة ما ت�صتخدم �مل�صرة �ل�صنوية 

�إىل  و���ص��ول  �مل�صم�ص  فاكهة  وم��ن 
�لإير�نية  �ملنتجات  تباع  �مل�صّكنات، 
�أق��ل من  �ل��ع��ر�ق باأ�صعار  �أن��ح��اء  يف 

�ملنتجات �ملحلية.
�ل���ع���ر�ق �ليوم  �أ���ص��ب��ح  ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة، 
�لإير�نية،  للمنتجات  ���ص��وق  �أك���ر 
وو�صلت  �ل��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة،  غ��ر 
ق��ي��م��ة �ل�������ص���ادر�ت �لإي���ر�ن���ي���ة �إىل 
�لفرتة  خ��الل  دولر  مليار  ت�صعة 
و�ل�صهر   2019 �أذ�ر/م��ار���ص  بن 
ذ�ته من �لعام �حلايل، وفقا لغرفة 

جتارة طهر�ن.
�لرئي�ص  تعّهد  مت��وز/ي��ول��ي��و،  ويف 
�لإير�ين ح�صن روحاين مب�صاعفة 

هذ� �لرقم.
ل���ك���ن �ل����ع����ق����وب����ات �لق���ت�������ص���ادي���ة 
فر�صت  �لتي  �ل�صارمة  �لأمركية 

كمنا�صبة  �حل��رب  �صحايا  لتكرمي 
ل�صتعر��ص �لأ�صلحة �جلديدة مبا 
بينما  بال�صتية،  ���ص��و�ري��خ  ذل��ك  يف 
منا�صب  �ملحاربن  ق��د�م��ى  يحتل 
ع�صكرية عليا يف طهر�ن. وتتجاوز 
�لعالقة حدود �جلانب �ل�صيا�صي.

وف��ي��م��ا م��ن��ع �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري يف 
�لب�صائع  كانت  �صد�م،  نظام  عهد 
�لإي����ر�ن����ي����ة ت���ه���رب ع����ر �حل�����دود 
�إىل  طولها  ي�صل  �ل��ت��ي  �مل�صرتكة 
1600 كيلومرت يف ظل �حل�صار 
�لق���ت�������ص���ادي �ل�����ذي ف���ر����ص على 

�لعر�ق يف �لت�صعينات.
�مل���ح���ل���ل وم���وؤ����ص�������ص مركز  وي������رى 
»ب�����ور������ص �أن�������د ب���������از�ر« �ل���ت���ج���اري 
�إ�صفنديار بامتاجنليج �أن ��صتئناف 
بات ممكنا  طبيعي  ب�صكل  �لتجارة 

بعد �صقوط �صد�م.
و�أو���ص��ح خ��الل حديث مع فر�ن�ص 
�لتجارة بن  »�لن��خ��ر�ط يف  بر�ص 
طبيعي،  �أم��ر  متجاورتن  دولتن 
بالن�صبة  ك���ان���ت  ن��ف�����ص��ه��ا  �حل���ال���ة 
لبولند� و�أملانيا بعد �أهو�ل �حلرب 

�لعاملية �لثانية«.
لإعادة  ي�صعى  �لعر�ق  كان  وعندما 
ب���ن���اء ن��ف�����ص��ه ب���ع���د �ل����دم����ار �ل����ذي 
�لتحتية للبالد  �لبنى  تعر�صت له 
�إث���ر �ل��غ��زو �ل���ذي ق��ادت��ه �لوليات 
�مل�����ت�����ح�����دة، ك����ان����ت م��������و�د �ل���ب���ن���اء 
�ل��رخ��ي�����ص��ة �ل��ت��ي ت��ن��ت��ج يف �إي����ر�ن 
�خليار �لأف�صل. كما �ت�صع �لتبادل 
م����و�د غذ�ئية  ل��ي�����ص��م��ل  �ل��ت��ج��اري 
�ليوم  ل��ي�����ص��ل  و����ص���ي���ار�ت  و�أدوي�������ة 

ل�صتر�د �لكهرباء.

ت��ر�م��ب. وعر  ق��ب��ل  م��ن  �ملعينن 
بايدن عن معار�صته لطرح تر�مب 
�ل�صيوخ  جمل�ص  ع��ل��ى  م��ر���ص��ح  �أي 
�لفائز  �إن  قائال  �لنتخابات  قبل 
يف �لنتخابات هو من يتعن عليه 

�ختيار من �صيخلفها.
�لعليا  �مل��ح��ك��م��ة  ق�������ص���اة  وي���ل���ع���ب 
�ل�صيا�صات  ب���ل���ورة  يف  ب�����ارز�  دور� 
�صاخنة  ق�صايا  ح��ي��ال  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�ملثلين  وح����ق����وق  ك����الإج����ه����ا�����ص 
�لأ�صلحة  وح��م��ل  �م���ت���الك  وح����ق 
وعقوبة  �ل���دي���ن���ي���ة  و�حل������ري������ات 

�لإعد�م و�ل�صلطات �لرئا�صية.
 
 

•• وا�صنطن-رويرتز

�لأم��ري��ك��ي دونالد  �ل��رئ��ي�����ص  ق���ال 
تر�مب �إنه �صيختار بن قا�صيتن 
�ل�صتئناف  مبحاكم  حمافظتن 
�لحتادية لع�صوية �ملحكمة �لعليا 
خلفا للر�حلة روث بادر جين�صرج 
تدفع  �أن  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن  خ���ط���وة  يف 

�ملحكمة �أكرث نحو �ليمن.
وقال تر�مب �إن �ختياره وقع على 
�لد�ئرة  ب��اري��ت م��ن  ك���وين  �إمي����ي 
�ل�����ص��اب��ع��ة يف ���ص��ي��ك��اج��و، وب���ارب���ر� 
لجو� من �لد�ئرة �حلادية ع�صرة 

يف �أتالنتا.
وت���وف���ي���ت ج��ي��ن�����ص��رج، وه�����ي من 
رموز �لدفاع عن حقوق �ملر�أة ومن 
�أيقونات �للير�لين �لأمريكين، 
منزلها  يف  �جلمعة  �أم�ص  �أول  �أول 
م�صاعفات  ب�����ص��ب��ب  ب��و����ص��ن��ط��ن 
بعد  �لنقيلي،  �لبنكريا�ص  �صرطان 
باملحكمة  عملها  يف  ����ص��ت��م��رت  �أن 

نحو 27 عاما.
لرت�مب،  جين�صرج  وف��اة  ومتنح 
�نتخابه  لإع��������ادة  ي�����ص��ع��ى  �ل������ذي 
ت�صرين  ن��وف��م��ر  م���ن  �ل��ث��ال��ث  يف 
�لأغلبية  لتعزيز  فر�صة  �ل��ث��اين، 
بتعين  �مل���ح���ك���م���ة  يف  �مل���ح���اف���ظ���ة 
�صخ�صية ثالثة يف وقت ت�صهد فيه 
�لبالد �نق�صامات حادة مع �قرت�ب 

�لرت�صيح،  مت��ن��ع  �ل��ت��ي  ل������الأدو�ت 
ح�صد  مل��ح��اول��ة  يخططون  ف��اإن��ه��م 

معار�صة عامة �صد �خلطوة.
ودع������ا �ل���رئ���ي�������ص �ل�������ص���اب���ق ب�����ار�ك 
�أوباما بنف�صه �ليوم �ل�صبت �أع�صاء 
�جلمهورين  من  �ل�صيوخ  جمل�ص 
ما و�صفه مببد�أ عام  �ح��رت�م  �إىل 
بيان  يف  �أوب���ام���ا  وك��ت��ب   .2016
�لأ�صا�صي  »�مل���ب���د�أ  �لإن���رتن���ت  ع��ل��ى 
ل��ل��ق��ان��ون، ول��ل��ع��د�ل��ة ب��وج��ه عام، 
بات�صاق،  �ل��ق��و�ع��د  نطّبق  �أن��ن��ا  ه��و 
مالئم  هو  ما  �إىل  ��صتناد�  ولي�ص 
�أو مفيد للوقت �لر�هن«. و�أ�صاف 
و�صرعية حماكمنا  �لقانون  »حكم 
�لأ�صا�صية  �لدميقر�طية  ومبادئ 
ك���ل���ه���ا ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى ه������ذ� �مل����ب����د�أ 

�لأ�صا�صي«.
باحتمال  �جل��م��ه��وري��ون  ويخاطر 
مقرتحات  �للير�ليون  يتبنى  �أن 
�أكرث تطرفا �إذ� ما ��صتبدل تر�مب 
�لدميقر�طيون  فاز  جين�صرج ثم 
ت�صرين  ن���وف���م���ر  �ن���ت���خ���اب���ات  يف 
بع�ص  �ق���������رتح  ح����ي����ث  �ل������ث������اين، 
قبل  حتى  �لي�صار  م��ن  �لنا�صطن 
وف�����اة ج��ي��ن�����ص��رج �����ص����رورة زي����ادة 
ملو�جهة  �ملحكمة  يف  �لق�صاة  ع��دد 

وبح�صب بيان eucseR4detinU، �إنها �ملرة �خلام�صة 
�لتي يتم �حتجاز �صفينة �إغاثة مدنية بها.

تعر�صت  ووت�ص3”  “�صي  �لإغ���اث���ة  �صفينة  �أن  ي��ذك��ر 
لالحتجاز �لعام �ملا�صي ملدة �صتة �أ�صهر تقريباً.

وكانت �صفينة �لإغاثة “�صي ووت�ص 4” يف عملية �إغاثة 
حديثاً يف �لبحر �ملتو�صط، ثم �أمت �لطاقم حجر�ً �صحياً 

ملدة �أ�صبوعن �أمام ميناء بالرمو.
وجتدر �لإ�صارة �إىل �أن �صفينة �لإغاثة “�صي ووت�ص4” 
يتم ت�صغيلها من قبل �حتاد و��صع �لنطاق ي�صم جهات 

م�صاعدة، من بينها �لكني�صة �لإجنيلية �أي�صاً.

موعد �نتخابات �لرئا�صة.
�ملحكمة  يف  ت��ع��ي��ن  �أي  وي��ت��ط��ل��ب 
مو�فقة جمل�ص  �لأمريكية  �لعليا 
�ل�صيوخ �لذي ي�صيطر عليه حاليا 
�جلمهوريون �لذين ينتمي تر�مب 

�إليهم.
�لدميقر�طيون غا�صبن  وما ز�ل 
من رف�ص �جلمهورين يف جمل�ص 
ب�صاأن  خ����ط����وة  �ت����خ����اذ  �ل�������ص���ي���وخ 
�لدميقر�طي  �ل��رئ��ي�����ص  م��ر���ص��ح 
�لعليا  للمحكمة  �أوب���ام���ا  ب�����ار�ك 
مريك جارلند عام 2016 بعد 
�أنطونن  �مل��ح��اف��ظ  �لع�صو  وف���اة 
تلك  م��ن  �أ���ص��ه��ر   10 قبل  �صكاليا 

�لنتخابات.
وك���ان زع��ي��م �لأغ��ل��ب��ي��ة يف �ملجل�ص 
م��ي��ت�����ص م���اك���ون���ي���ل ق����د ق�����ال عام 
ملجل�ص  ي��ن��ب��غ��ي  ل  �إن������ه   2016
مر�صح  ب�صاأن  يت�صرف  �أن  �ل�صيوخ 
�لنتخابات،  عام  خالل  للمحكمة 
وهو موقف تر�جع عنه منذ ذلك 

�حلن.
�لدميقر�طيون  ف���از  و�إن  وح��ت��ى 
�لرئا�صية وبالأغلبية  بالنتخابات 
تر�مب  ف�����اإن  �ل�����ص��ي��وخ  مب��ج��ل�����ص 
مت�صع  يف  ي������ز�لن  ل  وم��اك��ون��ي��ل 

 •• روما-وكاالت

�حتجزت �ل�صلطات �لإيطالية �صفينة 
�لإغ��اث��ة �لأمل��ان��ي��ة »�صي ووت�����ص 4« يف 

ميناء بالرمو.
ميناء  �مل�����ص��غ��ل يف  ب��ي��ان��ات  وب��ح�����ص��ب 
قامت  �لأح������������د،  �أم�����������ص  ب����ال����رم����و 
�لإغاثة  �صفينة  بتفتي�ص  �ل�صلطات 
و�تخذت  11 �صاعة،  ط��و�ل  �خلا�صة 
بالحتجاز يف  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  ذل��ك  بعد 

ليلة �ل�صبت/�لأحد.
�لذي ي�صغل  بيانات �لحت��اد  وبح�صب 
�ل�صفن �لتي حتمل ��صم »�صي ووت�ص«، 
يتهمون  �لإي��ط��ال��ي��ن  �ملفت�صن  ف���اإن 
�صفينة »�صي ووت�ص4« باأن �إنقاذ �لب�صر 

ل يتو�فق مع ت�صجيل �ل�صفينة.
ق���ائ���د عمليات  ه�����ان،  ف��ي��ل��ي��ب  وق�����ال 

4« يف ب���ي���ان لحت������اد »  ع���ل���ى ���ص��ف��ي��ن��ة »����ص���ي ووت���������ص 
ي�صارك  �ل��ذي  �صوياً(  )ننقذ   ”eucseR4detinU
“ ُتظهر  �لأح���د:  �ل��ي��وم  �ملحتجزة  �ل�صفينة  ت�صغيل  يف 
�أن �لأمر ل يتعلق بفح�ص  �لبالية جمدد�ً  �لتف�صر�ت 
�إنقاذ  لإمت��ام  مق�صود  يتعلق مبنع  بل  �ل�صفن،  �صالمة 
�ملتو�صط”.  �لأب��ي�����ص  �ل��ب��ح��ر  و���ص��ط  ب��ح��ري م���دين يف 
وب��ح�����ص��ب �ل��ب��ي��ان، �أك����دت �ل�����ص��ل��ط��ات �لأمل��ان��ي��ة ملنظمة 
جميع مو��صفات  ت�صتويف  �ل�صفينة  �أن  ووت�ص”  “�صي 

�ل�صالمة.

�أع�صاء  ي��ديل  ل��ن  �إذ  �ل��وق��ت،  م��ن 
قبل  بالق�صم  �جل���دد  �ل��ك��وجن��ر���ص 
�ل��ث��ال��ث م��ن ي��ن��اي��ر ك��ان��ون �لثاين 
م����ن غ�صب  وب����ال����رغ����م  �مل���ق���ب���ل. 
فر�صهم  ف�����اإن  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ن، 
ير�صحه  م��ن  �خ��ت��ي��ار  مل��ن��ع  �صئيلة 
�جلمهوريون  ي�صيطر  �إذ  ت��ر�م��ب، 
مقاعد  م����ن  م���ق���ع���د�   53 ع���ل���ى 
�ل��ب��ال��غ عددها  �ل�����ص��ي��وخ  جم��ل�����ص 
يعتزم  �إن��ه  ماكونيل  وق��ال   .100
مر�صح  �أي  ع��ل��ى  ت�����ص��وي��ت  �إج�����ر�ء 

يختاره تر�مب.
�لدميقر�طين  �ف����ت����ق����ار  وم������ع 

�لعر�ق  يف  �ل�����ص��اف��رة  �ل���ت���دخ���الت 
وزر�عته  باقت�صاده  �لبلد  و�صلمو� 

وحتى �أمنه«.
خم�ص  »ح��ارب��ت  بح�صرة  و�أ����ص���اف 
)يف  �صنو�ت  ع�صر  و�أ���ص��رت  �صنو�ت 
�ُصلم  �مل��ط��اف،  نهاية  ويف  �إي�����ر�ن(، 

بلدي لإير�ن«.
و����ص��ع يف  ب�صكل  �لإح��ب��اط  وتف�صى 
�لعر�قين وبلغ ذروته مع  �أو�صاط 
�ملطلبية  �لح��ت��ج��اج��ات  ت�����ص��اع��د 
غ���ر �مل�����ص��ب��وق��ة �ل��ت��ي �ن��ط��ل��ق��ت يف 
يف  �ملا�صي  �لأول/�أك��ت��وب��ر  ت�صرين 
ب��غ��د�د و�أغ��ل��ب م��دن جنوب �لبالد 
�لتي تتهم  �ل�صيا�صية  �صد �لطبقة 
�لبالد  �إد�رة  يف  و�لف�صل  بالف�صاد 

و�لولء لطهر�ن.
وبعد �أ�صهر، قتلت �لوليات �ملتحدة 
�صليماين  �لإير�ين قا�صم  �جلرن�ل 
ونائب رئي�ص هيئة �حل�صد �ل�صعبي 
�أبو مهدي �ملهند�ص يف غارة نفذتها 
طائرة م�صرة قرب مطار بغد�د.

وكان �صليماين، �لذي بد�أ م�صرته 
�لإير�نية  �لعر�قية  �حل��رب  خالل 
�مل�صرف  رف��ي��ع��ة،  مل��ن��ا���ص��ب  وو���ص��ل 
�أما  �ل��ع��ر�ق.  ملف  على  �لرئي�صي 
�مل��ه��ن��د���ص، ف��ك��ان ق��ي��ادي��ا ب�����ارز� يف 

فيلق بدر ومقربا من �إير�ن.
قطع  �ل��ه��ج��وم  �أن  ور�أى حم��ل��ل��ون 
�أه���م ح��ل��ق��ات �ل��ن��ف��وذ �لإي�����ر�ين يف 

�لعر�ق.
م�صطفى  ت����وىل  �أي���ار/م���اي���و  ويف 
�لعر�ق  وزر�ء  رئ��ا���ص��ة  �ل��ك��اظ��م��ي 
مب�صت�صارين  ن���ف�������ص���ه  و�أح�����������اط 
لإير�ن  ولء  �أق��ل  باأنهم  يو�صفون 

مقارنة باأ�صالفهم.
نفوذها يف مكتب  ت��ر�ج��ع  ويف ظ��ل 
رئا�صة �لوزر�ء، �لتفتت طهر�ن �إىل 

�لرملان �لعر�قي و�لوز�ر�ت.
تت�صاءل  طهر�ن  �إن  من�صور  وق��ال 
»�أي����ن ن��ري��د �ل��ع��ر�ق ب��ع��د خم�صن 
�إ�صارة لتم�صكها بنفوذها  عاما«، يف 

عر �حلدود.

�لتفتت طهر�ن �إىل �لربملان �لعر�قي بعد تر�جع نفوذها مبكتب رئي�ش �لوزر�ء

يف ذكرى احلرب االإيرانية العراقية.. عدو االأم�ص اأ�سبح حليفًا 

ترامب يريد امراأة خلالفة القا�سية جين�سربج اإيطاليا حتتجز �سفينة االإغاثة االأملانية

�سيناريو القيامة.. كيف متكن زعيم حزب اهلل من تهريب 1.6 مليار دوالر •• عوا�صم- وكاالت

جنح زعيم ميلي�صيا حزب �هلل ح�صن ن�صر�هلل يف تخ�صي�ص �أمو�ل يف ح�صابات 
خمتلفة خارج لبنان تقدر بنحو 1.6 مليار ، متاًما مثل بقية �ل�صيا�صين 

�للبنانين، وفقا ملا ك�صفه تقرير »غلوبل ملحاربة �لإرهاب«.
�ل��ذي مبوجبه  �لقيامة«  »ي��وم  ل�صيناريو  ي�صتعد  �هلل  ن�صر  ك��ان  ول�صنو�ت، 
م�صادر  م��ن  �ل����و�ردة  للمعلومات  وف��ًق��ا  و�لخ��ت��ف��اء.  �ل��ف��ر�ر  �إىل  �صي�صطر 
تاأتي من  ف��اإن �لأم��و�ل �ملخ�ص�صة لإجن��از عملية �لختفاء هذه   ، خمتلفة 
�إىل  �ملال  �إىل حد ما تنطوي على حتويل مبالغ كبرة من  عملية �حتيال 
تقدير�ت  وبح�صب  و�ملقربن.  عائلته  �إىل  �خل��ارج مت حتويلها  ح�صابات يف 
خمتلفة، جنح ن�صر �هلل يف جتنيب �أمو�ل يف ح�صابات خمتلفة خارج لبنان 

تقدر بنحو 1.6 مليار دولر.
زعيم  ح�صبان  يف  عليه  متعارف  كما  �لقيامة«  »�صيناريو  �أو  »ب«  فاخلطة 

ميلي�صيا حزب �هلل ح�صن ن�صر�هلل منذ �صنو�ت بح�صب م�صادر خمتلفة«.
هذه �خلطة �ل�صطر�رية �لتي تت�صمن �لفر�ر و�لختفاء .. خ�ص�صت لها 
�حتيال تت�صمن حتويل مبالغ كبرة من  تنبع من عمليات  �أم��و�ل طائلة 
�لأمو�ل  هذه  �ملقربة.وقدرت  لأ�صرته  ومعظمها  �خل��ارج  يف  �ملال حل�صابات 
�أمركي.  دولر  مليون  و�صتمئة  مبليار  لبنان  خ��ارج  خمتلفة  ح�صابات  يف 
�أما م�صادرها فمتنوعة، �أولها حتويالت مبا�صرة من ميز�نية حزب �هلل �أو 
�إير�ين.  بع�صها  م�صدر  وبالطبع  و�صركاتها  �مليلي�صيا  من خمتلف ممويل 
يتم  حيث  �للبنانية  �ل��دول��ة  من  مبا�صرة  �لأم���و�ل  �صرقة  يف  يكمن  ثانيها 

�ملحا�صبة ذ�ت  �ملوؤ�ص�صية تتلقى خدمات حما�صبية من �صركة  �لهياكل  هذه 
�ل�صهرة �لعاملية.

 
�أربع �سركات وهمية

وتتحول �لأمو�ل لأماكن خمتلفة منها �إىل �أمركا �لالتينية. يتم حتويل 
�لأم��و�ل عر مكاتب �ل�صر�فة يف �لر�زيل وب��ار�غ��و�ي. �مل�صوؤول عن هذه 
، توىل  �لأخ���ر  ن�صاط  ع��ن  �لك�صف  بعد  ب��رك��ات.  �أح��م��د  �أ�صعد  ه��و  �لعملية 
�أع�صاء �آخرون من عائلة بركات زمام �لأمور. مبجرد حتويل �لأمو�ل �إىل 
�ملنطقة ، يتم حتويلها من قبل و�صطاء عائلة بركات و�إيد�عها يف ح�صابات 
بنكية خمتلفة يف �لر�زيل وبار�غو�ي. بينما يتم �لحتفاظ ببع�ص �لأمو�ل 
بنكية  ح�صابات  �إىل  �أخ���رى  م��رة  �أخ���رى  مبالغ  يتم حتويل   ، �ل��ر�زي��ل  يف 

خمتلفة يف �صوي�صر� يديرها �أحد �أ�صول حزب �هلل يف �أوروبا.
و�لثاين يف غرب �إفريقيا. يقع �ملركز يف ليبريا حتت �إ�صر�ف قا�صم حجيج 
، قطب حملي. ي�صق �ملال طريقه �إىل هناك بعدة طرق: �لأوىل، من خالل 
با�صم حجيج. من هذ�  ب��روت  MEAB يف  بنك  �صري يف  ح�صاب م�صريف 
ل�”�صيناريو  و�ملخ�ص�صة  �هلل  ن�صر  �أم���و�ل  حتويل  يتم  �مل�صريف،  �حل�صاب 
�لعمالء  �أح��د  يقوم  حيث  �ل��ع��اج  �صاحل  يف  م�صريف  ح�صاب  �إىل  �لقيامة” 
�إىل ليبريا. �لطريقة �لأخ��رى هي حتويل  ب�صحب نقدي ويعر �حل��دود 

حتويل �لأمو�ل من قبل �ل�صيا�صين �لتابعن حلزب �هلل من خالل جلان يف 
�لرملان ير�أ�صها �حلزب ثم تنقل �إىل خارج لبنان.

 
»�سيناريو �لقيامة«

ه���ذه �ل��ع��م��ل��ي��ات ي��ن��ف��ذه��ا م��ق��رب��ون م��ن ن�����ص��ر�هلل م��ث��ل �أف�����ر�د �ل��ع��ائ��ل��ة �أو 
�ل�صخ�صيات �لرفيعة �مل�صتوى يف حزب �هلل. فهناك �ثنان من �ل�صخ�صيات 
�لبارزة �لتي يثق بها ن�صر �هلل متاما لتنفيذ هذ� �ملخطط، �لأول هو �بن 

عمه و�لثاين يف �لقيادة ها�صم �صفي �لدين.
بارز  وكع�صو  �هلل  �لتنفيذي حلزب  للمجل�ص  كرئي�ص  من�صبه  وبا�صتخد�م 
يف »جمل�ص �جلهاد«، يعطي �صفي �لدين �لأو�مر �ملبا�صرة لنو�ب حزب �هلل 

ب�صرقة �لأمو�ل.
فهو  �مل��ه��رب«  »�صندوق  ب��الأم��و�ل على  يغدق  �ل��ذي  �ل��ث��اين  �ل�صخ�ص  لكن 
جو�د جنل ن�صر �هلل نظر� ل�صلته �جليدة باخلارج ح�صب �مل�صادر، بالإ�صافة 
�إىل ذلك يعمل جو�د كتو�زن م�صاد ل�«�صفي �لدين« يف حال �نقلب �لأخر 

عليه.
ل��ه مكاتب يف  �ل��دي��ن وه��و حم��اٍم  �أ���ص��رف �صفي  �لثالث فهو  �ل�صخ�ص  �أم��ا 
بروت وكاليفورنيا من ذوي �خلرة يف بناء هياكل �ل�صركات حلزب �هلل يف 

جميع �أنحاء �لعامل تقوم بغ�صل �لأمو�ل ل�صاحله.

�لأمو�ل �لنقدية يف رحالت طر�ن �ل�صرق �لأو�صط �إىل �أبيدجان يف �صاحل 
يتم تخزين   ، ليبريا  ليبريا. يف  �إىل  �حل��دود  وت�صق طريقها عر  �لعاج 
ن�صف �لأمو�ل �لنقدية يف منزل �آمن ويتم �إيد�ع �لن�صف �لآخر يف ح�صاب 
م�صريف حملي. �أما �لثالث فهو هونغ كونغ. حيث مت �إن�صاء ما ل يقل عن 
�أربع �صركات وهمية يف �خلارج يف جمال �لعقار�ت و�ل�صتر�د و�لت�صدير. 
 Unique“ ت�صمى  �صركة  ه��ي  �إح��د�ه��ا  �أن  نعرف  �لتي  �ل�صركات  �إح���دى 
Stars International Limited” ، ي�صيطر عليها �لأخو�ن �أمهز ، من 

ممويل حزب �هلل �ملعروفن.
 

عمليات ف�ساد و�سرقة
�أن  ه��و  بالتحديد  �مل�صار  ه��ذ�  ع��ن  نعرفه  �ل��ذي  »�لقليل  �لتقرير:  وي��ق��ول 
�ل�صركات من بروت مب�صاعدة حما�صبن  �إىل هذه  �لأم��و�ل يتم حتويلها 
�لوليات  لل�صركة موجود يف  و�لأخ��ر  �لر�بع  �لهيكل  �أم��ا   .”KPMG يف 
�ملتحدة. �فتتح �أ�صرف �صايف �لدين هناك يف �ملا�صي ع�صر�ت �ل�صركات �لتي 
تتعامل ب�صكل رئي�صي يف �لعقار�ت. لغر�ص هذ� �لهيكل �ملوؤ�ص�صي �خلا�ص ، 

��صتحوذ �صايف �لدين على �صركتن عقاريتن �أمركيتن مفل�صتن.
�أخ��رى من  �صركة  �إىل  لبنان  �ل�صركات من  ه��ذه  �إىل  �لأم���و�ل  يتم حتويل 
 Premiere Equities“ صركات �أ�صرف �لدين يف �لوليات �ملتحدة ت�صمى�
ومن هذه �ل�صركات ت�صق �لأمو�ل   ”and Investment Group Inc
طريقها مببالغ �صغرة )�أقل من 10000 دولر( �إىل ح�صاب يف �أوروبا حتت 

��صم �أ�صرف.
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عربي ودويل

•• ابوظبي-الفجر:
�لكود   , �ل�سميع  عبد  ب�سام  �ل�سحفي  �لكاتب  ر�سد 
�ل�سري لعملية �ملوؤ�مرة  �حلالية على م�سر, يف كتابه 
�جلديد �ل�سادر عن د�ر �جلمهورية لل�سحافة حتت 
على  �ملوؤ�مرة  �سفرة   - �لرجل  هذ�  “�أوقفو�  عنو�ن 
م�سر”, م�سريً� �إىل �أن �لرئي�ش عبد �لفتاح �ل�سي�سي 
قمة  بلغت  عربية  وطنية  م�سرية  حالة  �سكل 
�لعطاء و�لت�سحية مع �ليقظة �لد�ئمة ورفع حالة 
�ملتوقعة  �ملتغري�ت  مع كل  للتعامل  �لق�سوى  �لتاأهب 
و�ملفاجئة, و�نعك�ست �سخ�سيته على �أد�ء �حلكومة 

وجمريات �الأحد�ث يف م�سر.

 •• بانكوك-رويرتز
يف  �ل����ت����اي����الن����دي����ن  �آلف  ������ص�����ارك 
�أم�ص  ب��ان��ك��وك  ب��ال��ع��ا���ص��م��ة  م�����ص��رة 
�لأول يف حتد �صريح للملكية وذلك 
�إىل  �ل���دع���وة  ل��ع��ر���ص م��ط��ال��ب منها 
����ص���ل���ط���ات ملك  ت���ك���ب���ح  �إ�����ص����الح����ات 
�لبالد ماها فاجر�لونكورن. وز�دت 
من  �صهرين  خ��الل  �ملحتجن  ج���ر�أة 
�لحتجاجات �صد �لق�صر و�حلكومة 
وك�صر  �جلي�ص.  عليها  يهيمن  �لتي 
�ملحتجون بذلك حاجز �نتقاد �مللكية 

�ملحظورة  �ملو�صوعات  كان من  �لذي 
�لبالد.  يف  �ل��ق��ان��ون  يجرمه  و�ل���ذي 
ومل يت�صن �لتو��صل مع �لق�صر �مللكي 
للح�صول على تعليق على �ملظاهرة. 
�ل���ذي يق�صي كثر�  �ل��ب��الد،  وم��ل��ك 
�أوروب�������ا، غ���ر موجود  م���ن وق��ت��ه يف 
مئات  و�ع��رت���ص  حاليا.  تايالند  يف 
�مل�صلحن  غ��ر  �ل�صرطة  �أف����ر�د  م��ن 
ط����ري����ق �مل���������ص����رة ب����ح����و�ج����ز ط���رق 
�حل�صود.  ع��ل��ى  لل�صيطرة  م�صممة 
جهودهم  �أن  �لحتجاج  ق��ادة  و�أع��ل��ن 

�إثر ت�صليمهم خطابا  تكللت بالنجاح 
وقال  لل�صرطة.  مطالبهم  يت�صمن 
ت�صجيل  يف  �لعا�صمة  ���ص��رط��ة  ق��ائ��د 
�لحتجاج  م��وق��ع  م��ن  ن�صره  م�صور 
�ل�صرطة  مل��ق��ر  �صي�صلم  �خل��ط��اب  �إن 
لتخاذ قر�ر ب�صاأن �خلطوة �ملقبلة.

����ص���ن���و�ت،  �أك�������ر ح�������ص���د خ�����الل  ويف 
مظاهرة  يف  �لآلف  ع�����ص��ر�ت  ���ص��ارك 
�ل�صبت  �لأول  �أم���������ص  ب���ان���ك���وك  يف 
و�إقالة  �مللكية  ب��اإ���ص��الح  للمطالبة 
قائد �لنقالب �ل�صابق رئي�ص �لوزر�ء 

بر�يوت ت�صان �أوت�صا و�صياغة د�صتور 
جديد و�إجر�ء �نتخابات.

وبعد فرتة ق�صرة من �صروق �صباح 
لفتة  �ملحتجون  ثبت  �لأح���د،  �أم�����ص 
قرب �لق�صر �مللكي �لكبر يف بانكوك 
كتب عليها »يف هذ� �ملكان عر �ل�صعب 
عن �إر�دته: هذه �لبالد ملك لل�صعب 
ولي�صت ملكية للملك كما خدعونا«.
وق����ال م��ت��ح��دث ب��ا���ص��م �حل��ك��وم��ة �إن 
�ل�����ص��رط��ة ل���ن ت�����ص��ت��خ��دم �ل��ع��ن��ف مع 

�ملحتجن.

 •• لندن-اأ ف ب

�أعلنت بريطانيا يف وقت متاأخر �ل�صبت عن تد�بر جديدة �صارمة ملو�جهة 
تز�يد �لإ�صابات بفرو�ص كورونا ت�صمل فر�ص غر�مات ت�صل �ىل 10 �آلف 
جنيه )13 �ألف دولر( على �لأ�صخا�ص �لذين يخالفون �جر�ء�ت �حلجر 

�ل�صحي.
وكان رئي�ص �لوزر�ء �لريطاين بوري�ص جون�صون قد حّذر هذ� �ل�صبوع من 
�أّن �ململكة �ملتحدة تو�جه »موجة )وبائية( ثانية«، ما دفعه �ىل و�صع قيود 

جديدة تطال مالين �ل�صخا�ص.
بريطاين  كل  �صيكون  �يلول/�صبتمر   28 من  �عتبار�  �إنه  وقال جون�صون 
�بالغه  مت  �أو  بالفرو�ص  �إ�صابته  ثبتت  ح��ال  يف  ذ�تيا  نف�صه  بعزل  ملزما 
�خلدمة  لهيئة  �لتابع  و�لتعقب  �لفح�ص  برنامج  قبل  من  ذل��ك  ب�صرورة 

�ل�صحية �لوطنية.
�لفرو�ص  هذ�  ملكافحة  �لف�صلى  »�لطريقة  �أن  بيان  يف  جون�صون  و�أ�صاف 

هي باتباع �جلميع �لج��ر�ء�ت وعزل 
ك��ان��و� معر�صن  �ن  ذ�ت��ي��ا  �أن��ف�����ص��ه��م 
خل��ط��ر ن��ق��ل ف���رو����ص ك����ورون����ا« �ىل 

�أ�صخا�ص �آخرين.
�لتقليل  �أح���د  على  يجب  »ل  وح���ّذر 
فالجر�ء�ت  �لم���ر،  ه��ذ�  �أهمية  م��ن 
�أن����ك م��ل��زم قانونا  ت��ع��ن��ي  �جل���دي���دة 

بفعل ذلك«.
وُيطلب حاليا من �لأ�صخا�ص �لذين 
كوفيد-19  �أع��ر����ص  عليهم  ظهرت 
�إيجابية  فحو�صهم  نتيجة  كانت  �أو 
�لتز�م �حلجر �ل�صحي ملدة 10 �أيام، 
�أ�صخا�ص  م���ع  ي��ع��ي�����ص��ون  �ل���ذي���ن  �أم����ا 
ظهرت عليهم �أعر��ص �أو كانت نتيجة 
عليهم  فيتوجب  �إيجابية  فحو�صهم 

حجر �أنف�صهم 14 يوما.

ملن يخالف  �ألف جنيه  �صتبد�أ من  �لغر�مات �جلديدة  �أن  و�أف��اد م�صوؤولون 
تكر�ر  �آلف جنيه يف ح��ال   10 �ل�صفر، لرتتفع �ىل  بعد  �ج���ر�ء�ت �حلجر 
�ملخالفة. �أما �أ�صو� �ملخالفات فتتعلق بال�صركات �لتي تهدد �ملوظفن �لذين 

يعزلون �أنف�صهم بالت�صريح.
من  �ملنخف�ص  �لدخل  �أ�صحاب  �صيتمكن  �للتز�م،  على  �ملو�طنن  وحل�ص 
�ملطالبة مببلغ �إ�صايف قدره 500 جنيه �إذ� مل يتمكنو� من �لعمل من �ملنزل 
ق�صارى  �لنا�ص  معظم  يبذل  »بينما  جون�صون  وق��ال  �حلجر.  فرتة  خالل 
�أ�صخا�ص  �أرى و�صعا ي�صعر فيه  �أن  �أريد  جهدهم لالمتثال لالإجر�ء�ت، ل 

�أنهم غر قادرين ماليا على عزل �أنف�صهم«.
�ألفا،   42 �لوفيات جر�ء كوفيد-19 يف بريطانيا نحو  �إجمايل عدد  وبلغ 

وهي �أ�صو�أ ح�صيلة يف �أوروبا.
ب�صرعة  �لإ�صابات لرتفع  �ل�صيف، عاد معدل  ��صتقر�ر خالل  وبعد فرتة 

مرة �أخرى، ما دفع جون�صون للتحذير من موجة ثانية.
 

�ل�������ص���ي�������ص���ي حتمل  ب��������اأن  و�أف����������اد 
و�لأمة  �ملنطقة  �إن��ق��اذ  م�صوؤولية 
�أ�صقط  ف��ق��د  ن������ادرة،  ف��د�ئ��ي��ة  يف 
�ل�صياج �لعام مل�صروع �ملوؤ�مرة عر 
�ل��ق�����ص��اء ع��ل��ى ج��م��اع��ة �لإخ����و�ن 
�ملتاآمرون  ظن  بعدما  �لإرهابية، 
�أن م�صروعهم حقق �لنجاح خالل 
عامي 2011 و2012، وجل�صو� 

ينتظرون مو�صم �حل�صاد.
و�أ�����ص����اف �ل�����ص��ح��ف��ي ب�����ص��ام عبد 
�لرئي�ص  ف��ع��ل��ه  م��ا  �أن  �ل�����ص��م��ي��ع: 
���ص��ك��ل حالة  �ل�����ص��ي�����ص��ي يف م�����ص��ر 
�ملتاآمرين  �أ�صابْت  �ل�صدمة،  من 
�لإعالن  �إىل  ودفعتهم  باجلنون 
بدء�ً  ع��ن خمططهم  ج����ر�أة  ب��ك��ل 
من لعبة �ل�صدود يف �إثيوبيا عر 
و�لتدخل  �مل��ل��ع��ون��ة،  �ل�صهيونية 
يف ليبيا، و�إح��د�ث ��صطر�بات يف 
ومتويل  ودع���م  �ملتو�صط،  �لبحر 
�صيناء،  يف  م���رت���زق���ة  ج���م���اع���ات 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات �إره���اب���ي���ة �صد 
و�صائل  وقيام  و�ل�صرطة  �جلي�ص 
�ل�صائعات  ببث  ماأجورة  �إعالمية 
�حلظرة  ق���ن���اة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
�ملهنية  زي����ف  حت���ت  و�خل���ن���زي���رة 
و�مل�����ص��د�ق��ي��ة، وجت��ن��ي��د ع���دد من 
�أكاذيب  بن�صر  و�ملرتزقة  �خلونة 
عر و�صائل �لتو��صل �لجتماعي، 
و�صناعة ملفات �أزمة مثل حاليب 

و�صالتن.  
فزع  ز�د من  :” ما  �ملوؤلف  وتابع 
وجنون �ملتاآمرين ت�صاعد �صعبية 
و�لع�صق  �ل�����ص��ي�����ص��ي،  �ل���رئ���ي�������ص 
�ل�صلبية  �لآث������ار  رغ����م  �ل��وط��ن��ي 

من  كبرة  �صريحة  معي�صة  على 
�مل�����ص��ري��ن ن��ت��ي��ج��ة �لإج��������ر�ء�ت 
�لتي  �لقت�صادية،  و�لإ�صالحات 
مت تنفيذها و�أدت �إىل تفاقم حالة 

�لغالء �ملعي�صي«.
كما �أدت �ل�صبابية لدى �ملتاآمرين 
كيف  معرفة  على  �ل��ق��درة  ب��ع��دم 
ي���ف���ك���ر �ل���رئ���ي�������ص �ل�������ص���ي�������ص���ي يف 
�لتعامل مع �لأحد�ث و�ملوؤ�مر�ت، 
م���ع م���ف���اج���اأة �جل��م��ي��ع ك���ل عدة 
�أ����ص���ه���ر مب���زي���د م����ن �لإجن��������از�ت 
و�ل�صناعية  �لتحتية  �لبنية  يف 
�لف�صاد،  وم���ق���اوم���ة  و�ل��ع��ل��م��ي��ة 
وكذلك �لتعامل �لناجح �أي�صاً يف 
�حلد من �نت�صار فرو�ص كورونا 
دول كثرة،  ف��ي��ه  ر���ص��ب��ت  و�ل����ذي 
�إىل مزيد من �ل�صدمة و�لتخبط 

لدى كل �ملخططن بالتاآمر.

 �الإطاحة بالب�سري
ب�صام  �ل�صحفي  �ل��ك��ات��ب  وك�صف 
�لإط����اح����ة  �أن  �ل�������ص���م���ي���ع،  ع���ب���د 
بالرئي�ص �ل�صود�ين عمر �لب�صر 
�إىل وقف  �أدت   ،2019 �أبريل  يف 
م�����ص��روع ن��ق��ل ج��م��اع��ة �لإخ�����و�ن 
تركيا  يف  �مل����وج����ودة  �لإره����اب����ي����ة 
�لنظام  وق���ي���ام  �ل���������ص����ود�ن،  �إىل 
�أي  ب��ق��ت��ل  ب���ال���ت���ه���دي���د  �ل����رتك����ي 
يف  �لرغبة  حال  باجلماعة  ع�صو 
�لع���ودة عن �مل�ص����اركة يف �ملوؤ�مرة، 
�ل�صيا�صين  ه����وؤلء  م��ق��دم��ة  ويف 
�مل�������ص���ري���ن و�لإع�������������������الم���ي���ن يف 
قنو�ت �لفتن���ة �ملوجودة يف تركيا.
ه����وؤلء  :”�أ�صبح  �مل���وؤل���ف  وق����ال 

م���ن���ذ �حل��������رب على  وت�������ص���اع���د 
2003، و�صوًل  �لعام  �لعر�ق يف 
�لإعالمية  �جل��م��اع��ات  ل��ت��دري��ب 
وم��ن��ظ��م��ات حقوق  و�لإره���اب���ي���ة، 
�لإن�����������ص�����ان، وم�������ص���اه���ر دع�����و�ت 

�إ�صقاط �لأنظمة.
ك��م��ا ق���دم �مل��وؤل��ف ر���ص��د�ً �صاماًل 
مل����ن����ظ����م����ات �مل����ج����ت����م����ع �مل�������دين 
ودور  �لإن�����ص��ان  حقوق  ومنظمات 
قطر يف تاأ�صي�ص �ملر�كز �حلقوقية 
ومر�كز �لدر��صات �ل�صرت�تيجية 
�لعربي  �ل�صباب  تاأهيل  وب��ر�م��ج 
مطالباً  �ل�صباب  جتنيد  و�آل��ي��ات 
مبر�جعة ملفات م�صاهر �خلارج 
�لإن�صان  ح��وق  منظمات  يف  �صو�ء 
�مل����دين  �مل���ج���ت���م���ع  م���ن���ظ���م���ات  �أو 
وموؤ�ص�صات  �لإعالمين  وكذلك 
و�صوريا  �ل���ع���ر�ق  يف  و�لأو������ص�����اع 

و�إير�ن 
و�أ�صار �إىل �أن �لأ�صابع �ل�صهيونية 
منظمة  �آلف   4 ع��ل��ى  ت�����ص��ي��ط��ر 
د�خ��ل 43 دول��ة �أع�صاء يف �صبكة 
على  �أدل����ة  م��ق��دم��اً  “�آناليند”، 
�مل����دين  �مل���ج���ت���م���ع  م���ن���ظ���م���ات  �أن 
�لع�صرية  للحروب  �أدو�ت  ت�صكل 

و�صناعة �لفو�صى.
�إي�������ر�ن  وت�����ن�����اول �لأو��������ص�������اع يف 
ب��ع��د رحيل  �ل�������ص���ر�ع  وت���وق���ع���ات 
�ل�صتهد�ف  وق��ائ��م��ة  خ��ام��ئ��ن��ي، 
�لع�صكري �لأمركي �ملحتمل �صد 

�إير�ن تت�صمن قو�عد بحرية
�لكاتب  �أن  بالذكر،  ومن �جلدير 
�أ����ص���در م���وؤخ���ر�ً ك��ت��اب ح���ول �صد 

�مل���رت���زق���ة ���ص��ي��ا���ص��ي��اً و�إع���الم���ي���اً 
�لعقوبات  مطرقة  ب��ن  يعي�صون 
�لإرهاب  على  �لتحري�ص  نتيجة 
�لقتل  ���ص��ن��د�ن  وب����ن  م�����ص��ر،  يف 
�ل���ذي �أع��ل��ن��ه ن��ظ��ام �أردوغ�����ان ملن 
�ملوؤ�مرة،  يف  مهمته  عن  يرت�جع 
ما �أدى �إىل ت�صابق كل �ملوجودين 
�ملا�صية  �لأي�����ام  خ���الل  ت��رك��ي��ا  يف 
لرتكيا  �لعلني  �لتاأييد  لإع���الن 

�صد م�صر«.
و�أ�صاف : تتغر �خلطة �لتاآمرية 
وتتبدل �لأدو�ر بناًء على رد �لفعل 
�لتكهن  ي�صعب  و�ل��ذي  �مل�صري، 
هذه  ت�صكل  حيث  معرفته،  �أو  به 
��صتكمال  �ملع�صلة حجر عرثة يف 

و�إجناز �ملوؤ�مرة.
منظمات  م���ن  ع�����دد�ً  �أن  وك�����ص��ف 
يف  و�جتماعاتها  �لإن�صان  حقوق 
ج��ن��ي��ف ت�����ص��ك��ل ن���وع���اً م���ن حمال 
حتقق  فيما  �مل��زدوج��ة،  �لر�صاوي 
دور�ت �صناعة �لقادة للم�صاركن 
خلق  �أدو�ت  �مل��ن��ظ��م��ات  ه����ذه  يف 
�لفو�صى �ل�صيا�صية و�صناعتها.

توزيع �لأدو�ر
�لأدو�ر  ت��وزي��ع  �ل��ك��ات��ب  وت���ن���اول 
و�مل���ه���م���ات �مل��خ��ت�����ص��ة ب���الأط���ر�ف 
ع���ل���ى م�صر  �مل����ت����اآم����رة  �ل�����ص��ب��ع��ة 
وت�صمل : �أمركا و�إ�صر�ئيل وقطر 
و�إير�ن وجماعة  و�أثيوبيا  وتركيا 
م�صتعر�صاً  �لإره��اب��ي��ة،  �لإخ����و�ن 
ت��رك��ي��ا يف �خلطة  ك���ل حت���رك���ات 
�لأو�صط،  �ل�����ص��رق  دول  ك��اف��ة  يف 
منوطة  �أم��رك��ا  �أن  �إىل  م�����ص��ر�ً 
�لوقوف  عن  بعيد�ً  �لعامل  بدفع 
ليبيا  �لتحركات �لرتكية يف  �صد 
و�لبحر �ملتو�صط و�لبحر �لأحمر 
�ملعلوماتي  �ل���دع���م  ت���ق���دمي  م���ع 

لكافة �مل�صاركن.
تخت�ص  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل  �أن  و�أو���ص�����������������ح 
لكافة  و�مل����ح����رك  �مل��ن�����ص��ق  ب�����دور 
�لأط��ر�ف يف �لتاآمر على �ملنطقة 
�لتن�صيق  م����ع����دلت  زي�������ادة  م����ع 
و�ل��ت��ع��اون و�ل��ت��و�ج��د ع��ر رجال 
وخا�صة  �أفريقيا  دول  يف  �ملو�صاد 
ل��ل�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى منابع  �أث��ي��وب��ي��ا 

�لنيل. 
وقال :”�أمركا تدعم، و�إ�صر�ئيل 

�ل�����ص��ح��ف��ي ب�صام  �ل��ك��ات��ب  وت���اب���ع 
�لنظام  �ل�صميع:”ي�صارك  ع��ب��د 
�ملوؤ�مرة  تنفيذ  يف  �لأردوغ�������اين 
بعد �حل�صول على وعود متنوعة 
من حليفته �ل�صهيونية باللحاق 
بالحتاد �لأوربي و�لبقاء يف حلف 
�ل��ن��ات��و وت��وف��ر م��ن��اط��ق ن��ف��وذ يف 
و�لعر�ق،  ولبنان  و�صوريا  �ليمن 
�حلالية  �مل����رح����ل����ة  ت���ع���د  ح���ي���ث 
�أخطر مرحلة يف م�صروع �ل�صرق 
م�صر  -�إ�صقاط  �لكبر  �لأو���ص��ط 

و�ملنطقة-«.
و�أ�صار �إىل ممار�صة �أمركا بتهديد 
�لنظام �لقطري بتمويل م�صاريع 
�صتتعر�ص  ف��اإن��ه��ا  و�إل  �خل����ر�ب، 
لالإطاحة بها خالل �صاعات حتت 
عناوين كثرة منها “�حلريات”، 
و�لتوزيع  و”�لدميقر�طيات”، 
و”�لتورط  للرثوة”،  �ل����ع����ادل 
و”�صبهات  �لإرهاب”،  ب���دع���م 
و”حقوق  �جلرمية”،  مت���وي���ل 
�حلريات  و”��صطهاد  �لعمال”، 
ذلك  غ��ر  �إىل  وم��ا   ..“ �لدينية 
�لأوىل  �ل����د�ع����م����ة  ق���ائ���م���ة  م����ن 
و�لر�عية لالإرهاب “�أمركا«.  

على  �مل����وؤ�م����رة  :”�صهدت  وق����ال 
م�����ص��ر و�مل��ن��ط��ق��ة م���ر�ح���ل حتول 

وتركيا  مت�����ول،  وق���ط���ر  ت��ن�����ص��ق، 
ت�صت�صيف  و�أث����ي����وب����ي����ا  ت���ن���ف���ذ، 
�ل�صدود، و�إير�ن توجه، و�لإخو�ن 
�صباعية  ع��ب��������������������ر  ي�����ص�����������������������ارك��ون، 
ع��ل��ى م�صر،  �حل��ال��ي��ة  �مل����وؤ�م����رة 
جي�ص،  بال  م�صر  تريد  فاأمريكا 
�ملال،  عر  �لزعامة  تريد  وقطر 
وت��رك��ي��ا ت��ري��د �ل���ن���ف���وذ، و�إي�����ر�ن 
ت���وج���ه �ل��ع��ن��ا���ص��ر �لإج����ر�م����ي����ة، 
و�إ����ص���ر�ئ���ي���ل ت���ري���د ح����رق �لأم����ة 
�لإرهابية،  و�لإخ������و�ن  ب��ك��ام��ل��ه��ا، 
وجم��م��وع��ات��ه��ا ح��ا���ص��رة ب��ق��وة يف 
و�ملنظمات  �ل���ت���دم���ر،  ع��م��ل��ي��ات 
وبر�مج  و�ملجتمعية  �حل��ق��وق��ي��ة 
لتفتيت  �أدو�ت  �ل���ق���ادة  ���ص��ن��اع��ة 

�ملجتمعات.
ي�صكل  �لكتاب:”  م���وؤل���ف  وق����ال 
�إجناز  و�أق��وى  �أ�صرع  �لنه�صة  �صد 
�إىل  تخريبي حتقق �صد م�صر - 
خدمات  �أث��ي��وب��ي��ا  ل��ت��ح��وز   - �لآن 
ومنح كبرة من كافة �ملخططن، 
ويف مقدمتهم �أمركا و�إ�صر�ئيل، 
�أن   �إىل  لف���ت���اً  وق���ط���ر،  وت���رك���ي���ا، 
م�������ص���ار �مل�����وؤ�م�����رة �ل����ك����رى على 
�ل��ع��رب��ي��ة ع��ام��ة وم�صر  �مل��ن��ط��ق��ة 
حا�صمة،  مرحلة  يعي�ص  خا�صة، 
فاإما �أن تدخل �ملنطقة يف غياهب 

�لظالم �أو تنف�ص عن ج�صدها كل 
ركام وغبار.

مهمة �أردوغان
�لنظام  �أن  �ل���ك���ات���ب،  و�أو������ص�����ح 
�لأردوغ�����������������اين ي���خ���ت�������ص ب�����دور 
�مل��ن��ف��ذ ل��ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ق��ت��ال��ي��ة يف 
�مليلي�صيات  عر  �ملوؤ�مرة  م�صروع 
�لإره���اب���ي���ة، و�ل��ت��ي درب��ه��ا خالل 
�لعقد �ملا�صي يف �لعر�ق و�صوريا، 
ليبيا  �إىل  ح��ال��ي��اً  بنقلها  وي��ق��وم 

ومناطق �أخرى يف �ملنطقة.
ك��م��ا ت�����ص��م��ل �مل��ه��م��ة �ل��رتك��ي��ة يف 
�مل������وؤ�م������رة ع���ل���ى م�����ص��ر �إح������د�ث 
�ملتو�صط  �لبحر  مياه  يف  �ل�صغب 
لتكون  و�ل���ي���ون���ان،  ق���ر����ص  م���ع 
مت���ه���ي���د�ً ون������و�ة لإح�������د�ث حرب 
تتز�يد  وق���د  ب��ح��ري��ة -  �إق��ل��ي��م��ي��ة 
عديدة  �أط���ر�ف  بتعاون  وذل���ك   -
�ملتو�صط  �لبحر  مياه  يف  تتو�جد 
“�صفن منع �حلو�دث  حتت �صعار 
دعم  وم��ه��م��ت��ه��ا  �لع�صكرية”، 
ع���ل���ى م�صر  �مل�����وؤ�م�����رة  خم���ط���ط 
و�مل����ن����ط����ق����ة، و�إم�������������د�د �ل���وك���ي���ل 
�للوج�صتي  بالدعم  �لأردوغ����اين 
�لقوة  بر�صد  تتعلق  بيانات  م��ن 

�مل�صرية وحتركاتها.

“ر�صالة  ع���ن���و�ن  حت���ت  �ل��ن��ه�����ص��ة 
�لنيل �إىل �ل�صي�صي«

�أول كتاب عن  �لكاتب  �أ�صدر  كما 
للعام �جل��اري حتت  مو�صم �حلج 
�ل�صتثنائي”  “�حلج  ع����ن����و�ن 
وم�صتعر�صاً جهود �ململكة �لعربية 
�حلج  �صعائر  �إقامة  يف  �ل�صعودية 

رغم �جلائحة “كورونا”.
كما �أ�صدر خالل �لربع �لثالث من 
�لعام �جلاري �أول رو�ية ت�صجيلية 
لتجربة ذ�تية خالل �ملعاي�صة مع 
و�نت�صار �جلائحة  فرت�ت �حلظر 
زمن  يف  “م�صافر  بعنو�ن  كورونا 
رو�ئ���ي  �إب���د�ع���ي  ع��م��ل  يف  �ملنع” 
بالو�قعية  �لت�صوف  فيه  يختلط 
و�لتحليل بالوقائع مع �إرها�صات 
وت���ن���ب���وؤ�ت ور����ص���د مل�����ص��اه��د جرت 
�لن�صف  �جلائحة يف  ذروة  خ��الل 

�لأول من �لعام 2020.
�أ�صدر مطلع �ل�صهر �جلاري  كما 
 ،“  2020 ����ص���رخ���ة   “ رو�ي�������ة 
وتناول فيها تنبوؤ�ت تغر �لنظام 
�أم��ري��ك��ا ورحيل  �ل��ع��امل��ي وت��ف��ت��ت 
تر�مب وقدرة رو�صيا على تعطيل 
�لنظام �لأمريكي بال�صيطرة على 

�ملنطقة �لعربية .
رئي�ص  م��ن�����ص��ب  �ل��ك��ات��ب  و���ص��غ��ل 
�ل�صحف  م�����ن  ل����ع����دد  حت����ري����ر 
�مل�����ص��ري��ة، كما ح��از �ل��ك��ات��ب عدة 
جائزة  م��ن��ه��ا  ���ص��ح��ف��ي��ة  ج����و�ئ����ز 
 ،2006 لعام  �ل�صحفي  �لإب���د�ع 
لعام  �لعربية  �ل�صحافة  وج��ائ��زة 

2017

�أوقفو� هذ� �لرجل ..كتاب جديد يك�سف �سفرة �ملوؤ�مرة 

ال�سي�سي حتمل م�سوؤولية اإنقاذ املنطقة واالأمة يف فدائية نادرة
�الإطاحة بالب�سري �أوقفت نقل �الإخو�ن من تركيا لل�سود�ن

�لكاتب �ل�صحفي ب�صام عبد �ل�صميع

غالف �لكتاب

وزير اخلارجية اجلزائري يزور مايل     اإ�سرابات حتذيرية جديدة يف قطاع اخلدمة العامة يف اأملانيا
يف �لنقابة �أن �لإ�صر�بات يف �حل�صانات ممكنة 
�أي�����ص��اً، لكن ه��ذه �ل��دو�ئ��ر ق��ال��ت �إن���ه ط��امل��ا �أن 
�لأم���ر متعلق ب��اإ���ص��ر�ب��ات حت��ذي��ري��ة ف���اإن من 
�ملتوقع �أل يزيد �لإ�صر�ب عن يوم �إىل يومن 
�تهم  ف��ردي،  �أ�صدرته  بيان  ويف  �أق�صى.  بحد 
�لعمل  �أرب��اب  �لنقابة،  فر�نك فرنيكه، رئي�ص 
يف قطاع �خلدمات �لعامة باأنهم » �نغلقو� على 
�أنف�صهم طو�ل جولتي �ملفاو�صات �ل�صابقتن«، 
وقال �إن �لنقابة مل ت�صعر باأنهم يكنون �حرت�ماً 
ف��ال حمالة من  ول��ه��ذ�،   « للعاملن  وت��ق��دي��ر�ً 
يتهم  جانبهم،  من  �لتحذيرية«.  �لإ���ص��ر�ب��ات 
عر�ص.  ت��ق��دمي  ب��ع��دم  فرنيكه  �لعمل  �أرب����اب 

 •• برلني-وكاالت

�أع��ل��ن��ت ن��ق��اب��ة )ف�����ردي( ل��ل��ع��ام��ل��ن يف قطاع 
�أم�ص  بوت�صد�م  مدينة  يف  �أملانيا  يف  �خل��دم��ات 
قطاع  يف  ج��دي��دة  �إ���ص��ر�ب��ات حتذيرية  تنظيم 
�خلدمة �لعامة يف �أملانيا. و�أو�صحت �لنقابة �أن 
�أول هذه �لإ�صر�بات �صتبد�أ على نطاق �إقليمي 
تف�صح  لن  �إنها  �لنقابة  وقالت  �لثالثاء،  غ��د�ً 
عن �ملكان �أو �ملجالت �لتي �صيتم �لإ�صر�ب فيها 
�إل �ليوم �لثنن. وطالبت فردي �أولياء �أمور 
حلدوث  �ل�صتعد�د  ب��اأخ��ذ  �حل�صانات  �أط��ف��ال 
�لتفاو�ص  دو�ئ��ر  وذك��رت  حتذيرية،  �إ�صر�بات 

مبا   4.8% بن�صبة  بزيادة  �لنقابات  وتطالب 
تطالب  كما  �صهرياً.  ي��ورو   150 ع��ن  يقل  ل 
 12 باإمتام هذه �لزيادة يف مدة زمنية مدتها 
�صهر�ً، بينما يطالب �أرباب �لعمل باإطالة �ملدة 
�ملتاحة لإمتام �لزيادة، وقالو� �إنه لي�ص لديهم 
فو�ئ�ص ميكنهم توزيعها على �لعاملن ب�صبب 
بن  �ملبا�صر  �لتفاو�ص  ويجري  ك��ورون��ا.  �أزم��ة 
�جلانبن بخ�صو�ص �أجور 2.3 مليون �صخ�ص 
�مل�صتوى  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ة  �خل���دم���ة  ي��ع��م��ل��ون يف 
�لحتادي وم�صتوى �لبلديات. و�صتبد�أ �جلولة 
�أكتوبر  و23   22 يومي  للمفاو�صات  �لثالثة 

)ت�صرين �أول( �ملقبل.

بريطانيا تفر�ص غرامات على خمالفي احلجر ال�سحي متظاهرون يف تايالند يتحدون امللكية مع ت�ساعد االحتجاجات 

•• اجلزائر-اأ ف ب

و���ص��ل وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �جل��ز�ئ��ري ���ص��ري ب��وق��دوم �إىل 
��صتوىل  منذ  لباماكو  زي���ارة  ث��اين  يف  �مل��ال��ي��ة  �لعا�صمة 
ع�صكريون على �ل�صلطة �إثر �إطاحتهم بالرئي�ص �بر�هيم 
لوز�رة  بيان  و�أو�صح  �غ�صط�ص.  �آب  منت�صف  كيتا  بوبكر 
�مل��ج��ي��د تبون  �ل��رئ��ي�����ص ع��ب��د  �أّن  �خل��ارج��ي��ة �جل��ز�ئ��ري��ة 
»�أوفد« بوقدوم »يف �إطار زيارة عمل«. و�أ�صاف �أن �لوزير 
»�صيجري �صل�صلة من �ملحادثات مع �لعديد من �مل�صوؤولن 
وبا�صتثناء  م���ايل«.  يف  �لو�صع  ح��ول  و�ل��دول��ي��ن  �ملالين 
كان  �إفريقيا،  لدول غرب  �لقت�صادية  �ملجموعة  و�صطاء 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �جل��ز�ئ��ري �أول م�����ص��وؤول �أج��ن��ب��ي يزور 

وكانت  �غ�����ص��ط�����ص.  �آب   18 �ن��ق��الب  �أع��ق��اب  ب��ام��اك��و يف 
�ل�صتقر�ر يف  زع��زع��ة  م��ن  م��زي��د�  تخ�صى  �لتي  �جل��ز�ئ��ر 
�لدبلوما�صي  دوره��ا  لتن�صيط  وجتهد  �جلنوبي  ج��و�ره��ا 
�نتخابات  �إىل  ب��ال��دع��وة  �لن��ق��الب  على  عّلقت  �إقليمياً، 
�لإفريقي  �لحت��اد  و�صدد  �لد�صتوري«.  �لنظام  و«�ح��رت�م 
�أن ي�صرع �ملجل�ص �لع�صكري  م�صاء �خلمي�ص على �صرورة 
يقودون  مدنين  م�صوؤولن  ت�صمية  يف  م��ايل  يف  �حل��اك��م 
�ملرحلة �لنتقالية. وكانت �جلز�ئر قادت و�صاطة دولية يف 
مايل �أدت �إىل توقيع �تفاق �صالم يف 2015 بن باماكو 
و�حل���رك���ات �مل��ت��م��ردة يف ���ص��م��ال �ل��ب��الد. وت��ت��ع��ر���ص مايل 
خ�صائر  ع��ن  ����ص��ف��رت   ،2015 منذ  ج��ه��ادي��ن  لهجمات 

ب�صرية وع�صكرية فادحة.
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العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�إعــــــــــالن
كان  �ل�ص�����ادة/  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1858297:ياما كان للمجوهر�ت رخ�صة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ كال�صيك 

ديز�يرن للخياطة �لن�صائية 
رخ�صة رقم:CN 2752254 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/كهرباء دم�صق لل�صيار�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1104998 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة من�صور �بر�هيم عبيد علي �لبلو�صي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف �بر�هيم عبيد علي �بر�هيم �لبلو�صي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  له حق  كل من  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/يونيك �جار للماأكولت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3733605 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة عبد�هلل �صامل عبد�هلل �ل�صم �لنقبي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف فاطمة عبد�هلل ح�صن

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  له حق  كل من  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة مطبخ �جلوهرة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�صعبي رخ�صة رقم:1130903 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة جوهره مو�صى �حمد علي �لبلو�صي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف �بر�هيم حممد ح�صن بدري �لبلو�صي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/و��ص �ند �صر لغ�صيل 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�صجاد رخ�صة رقم:3709070 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة فاطمة حممد علي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف علي نهار ر��صد �لكد�دي �لهاجري
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  �لقت�صادية خالل  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة مدي�صي�ص 

CN للمقاولت و�لنقليات �لعامة رخ�صة رقم:1117700 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة من�صور �بر�هيم عبيد علي �لبلو�صي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف �بر�هيم عبيد علي �بر�هيم �لبلو�صي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ليجندز لد�رة �حلفالت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:2903587 
تعديل ن�صب �ل�صركاء

ريان�صتن دملو رميوند دملو من 24% �ىل %15
تعديل ن�صب �ل�صركاء

دي�صري دميلو رميون دميلو من 25% �ىل %17
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة كرويدون روى كارلو�ص توما�ص دي�صوز� دي�صوز� %17
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/نيو بيك هوم للمعجنات 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�حللويات ذ.م.م رخ�صة رقم:3750329 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة يو�صف �حمد �صليمان �صعيد �ملهرى %51

 تعديل ن�صب �ل�صركاء 
 �صاه نو�ز �يدورى زبر �يدورى من 24 % �إىل 49 %

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 حذف خليفه �حمد �صليمان �صعيد �ملهرى

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 حذف ��صماعيل حمزه حمزه

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  له حق  كل من  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صركة بن حم للنقليات ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1103814 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة م�صلم �صامل م�صلم بن حم �لعامرى %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف م�صلم �صامل م�صلم بن حم �لعامري
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد م�صلم �صامل بن حم �لعامري

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�صم جتاري من /�صركة بن حم للنقليات  ذ م م

BIN HAM TRANSPORT CO.  - L L C

 �إىل بن حم للنقليات �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م
BIN HAM TRANSPORT SOLE PROPRITORSHIP- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ريحان للخ�صرو�ت و�لفو�كه- فرع 1

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2057306-1 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حممد طناف بخيت طناف �ملنهاىل من مالك �إىل �صريك

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / حممد طناف بخيت طناف �ملنهاىل من 100 % �إىل 51 %
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة �صوكت على كودوجنازهى فالبيل  49 %
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

 تعديل �إ�صم جتاري من/ريحان للخ�صرو�ت و�لفو�كه- فرع 1
RAYHAN FRUITS & VEGETABLES - BRANCH 1

�يل/ ريحان للخ�صرو�ت و�لفو�كه ذ.م.م - فرع
RAYHAN FRUITS AND VEGETABLES L.L.C.  - BRANCH

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/برن�ص مارك لتجارة مو�د �لبناء

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1010006 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �صامل على حممد هز�ر �لعامرى من مالك �إىل �صريك

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / �صامل على حممد هز�ر �لعامرى من 100 % �إىل 51 %
STEP EIGHTH تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة �خلطوة �لثامنه
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

 تعديل �إ�صم جتاري من/ برن�ص مارك لتجارة مو�د �لبناء
 PRINCE MARK BUILLDING MATERIAL TRADING 

�إىل /برن�ص مارك لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م 
PRINCE  MARK BUILLDING MATERIAL TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�م �ي تي ل�صيانة �ملعد�ت 

 CN �لهيدروميكانيكية ذ.م.م رخ�صة رقم:2762877 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �إ�صم جتاري من/ �م �ي تي ل�صيانة �ملعد�ت �لهيدروميكانيكية ذ.م.م
 MIT REPAIR AND MAINTENANCE HYDRAULIC MACHINERY L.L.C. 

�إىل / كنرتول ل�صيانة �ملعد�ت �لهيدروميكانيكة ذ.م.م
 CONTROL MAINTENANCE HYDRAULIC MACHINERY L.L.C. 

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�إعــــــــــالن
لبطاقات  �ل�ص�����ادة/خ�صم هوتيلز  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لت�صهيالت ذ.م.م رخ�صة رقم:2629138 

تعديل �إ�صم جتاري من/خ�صم هوتيلز لبطاقات �لت�صهيالت ذ.م.م

KHASM HOTELS FACILITES CARDS LLC

�إىل / �حتاد خ�صم ذ.م.م

ETIHAD KHASM LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/خياط ق�صر نو�يا لل�صيد�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1504917 
تعديل �إ�صم جتاري من /خياط ق�صر نو�يا لل�صيد�ت

QASAR NAWAYA LADIES TAILORING
 �إىل/�صاحة �للوز�ن للعبايا

SAHA LOZAN ABAYA

�لعربية  �لن�صائية  �ملالب�ص  وخياطة  تف�صيل  ن�صاط/��صافة  تعديل 
)�لعباء�ت �لن�صائية( 1410906

تعديل ن�صاط/حذف تف�صيل وخياطة �ملالب�ص �لن�صائية 1410907
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/فينيك�ص لال�صت�صار�ت 

�جليوفيزيائية- �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:2787125 

�جليوفيزيائية-  لال�صت�صار�ت  /فينيك�ص  من  جتاري  �إ�صم  تعديل 
�صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ.م.م

PHOENIX GEOPHYSICAL CONSULTANCY- SOLE PROPRIETORSHIP L L C 

�إىل/ خمتر فينيك�ص لفح�ص �لرتبة - �صركة �ل�صخ�ص �لو�حد ذ م م
PHOENIX SOIL TESTING LABORATORY- SOLE PROPRIETORSHIP L L C 

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  له حق  كل من  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ل�صم �لتجاري:ميدل �ي�صت مارين لالملنيوم ذ.م.م
عنو�ن �ل�صركة:�صارع �لنجدة وحدة �ملالك �ل�صيد ر��صد حممد عبد�هلل 

�ملزروعي F جزيرة �بوظبي �ص 11 ق 18 ط2 مكتب 202
CN رقم �لقيد يف �ل�صجل �لقت�صادي: 2200014 

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

- تعين �ل�صادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�صابات كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2020/9/17 وذلك بناء على قر�ر حم�صر �جلمعية 

�لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2049004700
تاريخ �لتعديل: 2020/09/20

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�صفي 
�ملعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ل�صم �لتجاري:معر�ص فايف �صتار موتورز ذ.م.م
عنو�ن �ل�صركة:�ملنطقة �ل�صناعية �لعر��ص 3 �لثالث �صعيد غدير �صعيد 

�لويهي و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�صجل �لقت�صادي: 2505188 

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

- تعين �ل�صادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�صابات كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2020/9/14 وذلك بناء على قر�ر حم�صر �جلمعية 

�لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2058002057
تاريخ �لتعديل: 2020/09/20

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�صفي 
�ملعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  21  �صبتمرب  2020 العدد 13042 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  21  �صبتمرب  2020 العدد 13042 
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عربي ودويل

�أّكدت رئي�سة �حلزب 
�لد�ستوري �حلر عبري 
مو�سي, غياب �الإر�دة 
�ل�سيا�سية �حلقيقية 
�الإرهــــاب,  ملكافحة 
�ل�سلطات  د�عـــيـــة 
�لتون�سية �إىل �تخاذ 
�لعملية  �الإجــر�ء�ت 

ملكافحة �لظاهرة.

•• الفجر -تون�س

حزبها  ب��������اأّن  م���و����ص���ي  ول�����ّوح�����ت 
���ص��ي��ت��وّج��ه �إىل �ل��ق�����ص��اء �ل���دويل، 
�لرتويكا  م��ن��ظ��وم��ة  �أّن  م��ع��ت��رة 
�لتي حكمت �لبالد ما بعد �لثورة 
باعتبار  �ل��ظ��اه��رة  ع��ن  م�����ص��وؤول��ة 
�جلمعيات  ل���ع���دي���د  ����ص���م���اح���ه���ا 
�مل�صبوهة بالن�صاط، وفق قولها.

•• عوا�صم-وكاالت

ل ي��ز�ل �لو�صع يف �صوريا ق��امت يف 
�ملناطق �خلا�صعة ل�صيطرة �لقو�ت 
�مل�صلحة  و�مل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات  �ل���رتك���ي���ة 
معدلت  ز�دت  حيث  ل��ه��ا،  �مل��و�ل��ي��ة 
�لعنف و�لإجر�م، وفق تقرير �أممي 
و�صفت  �ن���ت���ه���اك���ات  ع���ن  ي��ت��ح��دث 

باجل�صيمة يف �ل�صمال �ل�صوري.
وك�����ص��ف ج����زء م���ن ت��ق��ري��ر ن�صف 
�لإن�صان  ح���ق���وق  مل��ج��ل�����ص  ���ص��ن��وي 
�لتابع لالأم �ملتحدة، �أّنه هذ� �لعام 
حتديد�ً، �صهد �أو�صح و�أ�صمل دليل 
�لتي  �جل�صيمة  �لن��ت��ه��اك��ات  ع��ل��ى 
ت��ت��ع��ار���ص م���ع �ل���ق���ان���ون �ل����دويل 
�نت�صار  �إىل  م�����ص��ر�ً  �لإن�������ص���اين«، 
�لعنف و�لأن�صطة �لإجر�مية، منذ 
وجر�بل�ص  لعفرين  �أنقرة  �حتالل 
و�إدل������ب وت����ل �أب���ي�������ص، �أي م��ن��ذ 3 
�صحيفة  نقلته  مل��ا  وف��ق��اً  ���ص��ن��و�ت، 
�لإ�صر�ئيلية  بو�صت«  »جروز�ليم 

عن �لتقرير �لأممي.
 

�نتهاكات ج�سيمة
»�لنتهاكات  �أن  �لتقرير  و�أ���ص��اف 
ك�����ان�����ت م����وج����ه����ة �����ص����د �ل���ن�������ص���اء 
�ملقام  يف  وت�����ص��ت��ه��دف  و�لأط����ف����ال، 
�لأيزيدين  مثل  �لأق��ل��ي��ات  �لأول 
و�لأكر�د و�مل�صيحين، وكثر منهم 
هذه  يف  �لعرقي  للتطهر  تعر�ص 

�ملناطق«.
�أّن  �ل���ت���ق���ري���ر ك���ي���ف  ي��ف�����ص��ل  ك���م���ا 
�ملدعومن  �ل�صورين  �ملتطرفن 
�ملعتقلن  »�أج���������رو�  ت���رك���ي���ا  م����ن 
�غت�صاب  م�����ص��اه��دة  ع��ل��ى  �ل���ذك���ور 
قا�صر، وذلك يف منطقة عفرين«، 
ب��الإ���ص��اف��ة �إىل �إج��ب��ار »�أك����رث من 
�لفر�ر«،  ع��ل��ى  ك���ردي  �أل���ف   150
م�����ص��اه��م��ة يف ت��غ��ي��ر دمي���وغ���ر�يف 
�لعرقي  �لتطهر  لعملية  مماثل 
�ل����ب����ل����ق����ان يف  �ل�����ت�����ي ح�����دث�����ت يف 

�لت�صعينيات. 
�أعمال  زي��ادة  �أي�صاً  �لتقرير  ووث��ق 
�ل���ق���ت���ل و�لخ����ت����ط����اف و�لإج�������الء 
على  �ل�صتيالء  وك��ذل��ك  �لق�صري 
�ملناطق  و�مل��م��ت��ل��ك��ات، يف  �لأر�����ص���ي 
�خل��ا���ص��ع��ة لأن���ق���رة. وب������دوره، ثق 

وقائع  عدة  �أي�صاً  �ل�صوري  �ملر�صد 
�ملدنين  ح��ق��وق  �ن��ت��ه��اك  ت��ك�����ص��ف 
�عتقلت  حيث  �لأع���م���ار،  مبختلف 
�مليلي�صيات قبل �أ�صهر ن�صاء م�صنات 
�صبيلهن  و�أخ��ل��ي  ع��ف��ري��ن  ري���ف  يف 
مالية.  غ�����ر�م�����ات  دف���ع���ه���ن  ب���ع���د 
ك��م��ا وق��ع��ت ح��ادث��ة �غ��ت�����ص��اب فتاة 
�أو�خ���ر  عفرين  ري��ف  يف  عفرينية 
يونيو )حزير�ن( �ملا�صي، من قبل 
مر�د«  »�ل�صلطان  ف�صيل  عنا�صر 
�لعائلة  ثم هددو�  �ملو�لية لرتكيا، 
على  �لتكتم  يتم  �إذ� مل  بت�صفيتها 

�لأمر.
�أنقرة  جلبت  �ل�صحيفة،  وبح�صب 
م�����ص��ت��وط��ن��ن م���ن م��ن��اط��ق �أخ���رى 
�ملو�طنين  و��صتبدلت  �صوريا،  من 
بجماعات  �لأك���ر�د،  من  �لأ�صلين 
قامت  وق��د  ل��ه��ا،  مو�لية  تعترها 
هذه �جلماعات ب�صكل غر قانوين 
�ل�صكان  م����ن  �ل���زي���ت���ون  ب�����ص��رق��ة 
و��صتولت على منازلهم،  �ملحلين، 
وهاجمت �ملو�قع �لدينية لالأقليات 
�لن�صاء و�حتجزتهن يف  و�ختطفت 

�صجون �صرية.
و�حتلت تركيا، عفرين يف 2018 
ب���دع���وى �أن���ه���ا حت����ارب »�لإره������اب« 
ولكن مل يكن هناك �أي دليل على 

�صوريا  يف  �ل�صيا�صيات  �لنا�صطات 
و�ل����ع����ر�ق، ب���دع���وى »�ل��ع��م��ل على 
حت��ي��ي��د �لإره���اب���ي���ن«، وغ��ال��ب��اً ما 
ُتطَبّق كلمة »�إرهابي« يف تركيا على 
�أي �صخ�ص يختلف مع �حلكومة.

كما حكم على �إعالمين بال�صجن 
ب�����ص��ب��ب م�����ص��اه��د ك���وم���ي���دي���ة عن 
على  وُح��ك��م  ت��اري��خ��ي��ة،  �صخ�صيات 
بتهمة  �ملا�صي  �لعام  �لآلف خالل 
�أنقرة  و�أ�صبحت  �لرئي�ص«،  »�إهانة 
�أكر �صجن لل�صحافين يف  �أي�صاً 
�ل��ع��امل. وت��ت��ز�ي��د �لت��ه��ام��ات �صد 
تقارير  ت��وؤك��د  ف��ي��م��ا  �لآن،  ت��رك��ي��ا 
عنا�صر  �أن  وح��ق��وق��ي��ة  �إع��الم��ي��ة 
يتقا�صون  �لإرهابي  د�ع�ص  تنظيم 
�لآن رو�تب من �لقو�ت �لرتكية يف 
�لوليات  �أن  ويذكر  �صوريا،  �صمال 
�صرية  جوية  غ��ار�ت  �صنت  �ملتحدة 
ومتطرفن  �لقاعدة  عنا�صر  على 
بالقرب  وحولها  �إدل���ب  يف  �آخ��ري��ن 
من مو�قع �جلي�ص �لرتكي خالل 
�إىل وجود  �إ���ص��ارة  �ملا�صي، يف  �لعام 

هوؤلء �ملتطرفن.
�ملتحدة  �لأمم  ت��ق��ري��ر  ويت�صمن 
�ملنهجي  �ل��ن��ه��ب  ح���ول  م��ن��اق�����ص��ات 
وكذلك عنا�صر ما ي�صمى باجلي�ص 
يتنقلون  �لذين  �ل�صوري  �لوطني 

يف تون�ص غادروها، مرزة �أن 70 
باملئة منهم يف ليبيا للتدرب على 
كتلتها  باأن  �ل�صالح، مذكرة  حمل 
�عترته  ما  ملنع مترير  ��صتماتت 
ر��صد  �ل���رمل���ان  رئ��ي�����ص  خم��ط��ط 
�لغنو�صي مل�صاعدة �وردوغ��ان على 
ليبيا  �ىل  �لره��اب��ي��ن  ��صتجالب 

ومن ثمة �دخالهم �ىل تون�ص.
مليار�   364 �ن  م��و���ص��ي  وق��ال��ت 
دخلت �ىل تون�ص عر معر ر�أ�ص 
جدير، وغ��ادرت من مطار تون�ص 
�صاعة،   48 ظ�����رف  يف  ق����رط����اج 
دولة  �أ�صبحت  تون�ص  �ن  معترة 

عبور لالأمو�ل �لقذرة.
بالقيام  �ل���ع���دل  وز�رة  وط��ال��ب��ت 
ل��ه��ا يف مكافحة  �مل��وك��ول  ب��ال��دور 
�صيا�صة جز�ئية  وبتوخي  �لرهاب 
ت���ق���ط���ع معه  ل�����الإره�����اب  ر�دع��������ة 
وحتا�صب �لرهابين و�لتنظيمات 
لهم  �ل������د�ع������م������ة  �ل�������ص���ي���ا����ص���ي���ة 
قالت  �لتي  �ل�صيا�صية  و�حلا�صنة 
 2011 �صنة  منذ  م��وج��ودة  �نها 

لدعم �لإرهاب.

ل��ل��ب��ح��ث عن  ب�����اب  �إىل  ب�����اب  م����ن 
وه���ي ممار�صة  �لأك�������ر�د،  �ل�����ص��ك��ان 
قامت بها �أنظمة متطرفة �أخرى ، 

مثل �لنازين ، �صد �لأقليات.
ويبدو �لآن �أن �أنقرة حتاول تقليل 
�لن��ت��ق��اد�ت ل��ل��ج��ر�ئ��م �مل��رت��ك��ب��ة يف 
وي�صر  �ل�صورية،  �ملحتلة  �ملنطقة 
�أنها حتاول لي�ص فقط  تقرير �إىل 
بتاأديب  ق���ام���ت  ب���اأن���ه���ا  �ل��ت��ظ��اه��ر 
�ملتورطة  �لوطني  �جلي�ص  ف�صائل 
�إىل  �صعت  ولكنها  �لن��ت��ه��اك��ات،  يف 
م��ن��ع �مل��ت��ط��رف��ن �ل�����ص��وري��ن من 
لأن  وذل��ك  �لبع�ص.  بع�صهم  قتال 
م��ن��اط��ق م��ث��ل ع��ف��ري��ن �ل��ت��ي كانت 
�أ�صبحت  �صلمية يف يوم من �لأي��ام 
�لنارية  بالأ�صلحة  ملعارك  م�صرًحا 
بن �لف�صائل �ملدعومة من �أنقرة.
ومب���وج���ب �ل��ق��ان��ون �ل�����دويل، من 
�صلطة  ت�������ص���م���ن  �أن  �مل����ف����رت�����ص 
�لحتالل حقوق �ل�صكان �ملحلين، 
�نت�صار  �إىل  �ل���ت���ق���اري���ر  وت�������ص���ر 
عمليات �لقتل خارج نطاق �لق�صاء، 
و�لختفاء  �ملتنا�صبة،  غر  و�لقوة 

و��صتهد�ف �لن�صاء و�لأقليات.
�لإ�صر�ئيلية،  �ل�صحيفة  وبح�صب 
�أن �جلزء �لوحيد من �صوريا �ليوم 
�لذي يتمتع �لنا�ص فيه بحقوق يف 
عموماً  ويتحررون  �لتعبر  حرية 
يف  �ل�صائعة  �لنتهاكات  �أن���و�ع  م��ن 
عفرين، يقع يف �صرق �صوريا حيث 
تتو�جد قو�ت �صوريا �لدميقر�طية 

�ملدعومة من �لوليات �ملتحدة.
وخ��ت��م��ت �ل�����ص��ح��ي��ف��ة ق���ائ���ل���ة: �إن 
»و��صنطن ت�صر �إىل �أنها لن تفعل 
�أي �صيء، يف هذه �لنتهاكات، بينما 
�ل��ن��ات��و ي��ع��ط��ي ���ص��ي��ك��اً ع��ل��ى بيا�ص 
�أما  �ل�����ص��وري،  �ل�صمال  يف  لرتكيا 
يت�صارع  ف��اإن��ه  �لأوروب������ي  �لحت����اد 
�خلا�صة،  م�����ص��اك��ل��ه  م���ع  د�خ���ل���ي���اً 
وهذ� ما يعني �ملزيد من �لق�ص�ص 
�ملروعة لختطاف �لن�صاء و�ل�صماح 
من  �ملدعومة  �مل�صلحة  للع�صابات 
بفعل  �لناتو  �لع�صو يف  تركيا  قبل 
م��ا يحلو ل��ه��م، مثل م��ا ح��دث مع 
خلف  ه��ف��ري��ن  �ل��ك��ردي��ة  �لنا�صطة 
يف جرمية  ب��وح�����ص��ي��ة،  قتلت  �ل��ت��ي 

ب�صعة ��صتنكرها �لعامل«.

و�عترت عبر مو�صي �ن �لإرهاب 
���ص��ن��اع��ة حملية  ه����و  ت���ون�������ص  يف 
�لتكفري  نتيجة �خلطاب  ت�صكل 
وعدم �لقدرة على �ل�صيطرة على 
�مل�صاجد، د�عية �ىل �لت�صدي �ىل 

»�خطبوط �لخو�ن«.
منظومة  وج������ود  م����ن  وح��������ّذرت 
حتت  �لإره������اب  لتبيي�ص  ت�صعى 
ق����ب����ة �ل������رمل������ان ب����ه����دف �إي����ج����اد 
�مل�صتبه  ي��ح��م��ي  ق���ان���وين  غ���ط���اء 

 1390 ب���  �لوىل  �مل��رت��ب��ة  حت��ت��ل 
م�صتغربة  ع��ن��ه،  مفت�ص  �ره��اب��ي��ا 
�لت�صنيفات  كل  يف  تون�ص  تر�جع 

وتقدمها يف هذ� �لت�صنيف.
و����ص���ددت ع��ل��ى ����ص���رورة ف��ت��ح هذ� 
�لقائمة  ��صماء هذه  �مللف وك�صف 
 40 �ن  �ىل  م�صرة  وحت��رك��ات��ه��ا، 
باملئة من �لإرهابين من �ل�صباب 
من ذوي �مل�صتوى �جلامعي، و�ىل 
�ملر�صودين  �لرهابين  ن�صف  �ن 

لتنظيمات  �لن����ت����م����اء  يف  ب���ه���م 
ح�صب   ، ودولية  تون�صية  �رهابية 

ت�صريحها.
مو�صي،  ع��ب��ر  �ل���ن���ائ���ب  و�أك�������دت 
�لإرهابين  �ح��ت��ط��اب  »خ��الي��ا  �ن 
غطاء  حت����ت  ت���ون�������ص  يف  ت��ن�����ص��ط 
حتت  و�ي�صا  �خلرية  �جلمعيات 
و�لر�كاجات  �ل�����ص��رق��ات  غ��ط��اء 
و�ل���ن�������ص���ل وت����روي����ع �مل���و�ط���ن���ن«، 
�ملو�طنن  �إع���الم  ع��دم  م�صتنكرة 

قالت  �ل��ت��ي  �لق�صايا  ه���ذه  مب��ث��ل 
�نها موجودة يف �ملحاكم.

و�برزت مو�صي يف كلمة لها خالل 
م�صرة مناه�صة لالإرهاب نظمها 
كل  �ن  تون�ص،  بالعا�صمة  حزبها 
�لتقارير ت�صر �ىل �ن �جلمعيات 
�نت�صرت  م��ن��ه��ا  �خل��ري��ة  خ��ا���ص��ة 
مثل   2011 �صنة  بعد  تون�ص  يف 

�لفقاقيع. 
ه����ذه  �أغ�����ل�����ب  �أن  �ىل  ول����ف����ت����ت 

طلبت من بنك �لزيتونة متكينها 
من ح�صابات فرع �لحت��اد �لعاملي 
و�ىل  ب��ت��ون�����ص،  �مل�صلمن  ل��ع��ل��م��اء 
ب��ذري��ع��ة عدم  رف�������ص  �ل��ب��ن��ك  �ن 

�حل�صول على �ذن ق�صائي.
�أرق����ام����ا قالت  وق���دم���ت م��و���ص��ي 
جلنة  ت��ق��اري��ر  �صمن  و�ردة  �ن��ه��ا 
توؤكد  و�أن���ه���ا  �مل��ال��ي��ة،  �ل��ت��ح��ال��ي��ل 
6 �لف مفت�ص  �أك���رث م��ن  وج���ود 
عنهم دوليا عر �لعامل و�ن تون�ص 

�نها  و�ىل  �أج��ن��ب��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ات 
»تتلقى متويالت من �خلارج �أمام 
مر�أى �جلميع«، معترة �نه لي�ص 
من باب �ل�صدف �أن كل ح�صاباتها 
�لزيتونة،  �لبنكية مفتوحة ببنك 
مذكرة باأن هذه �ملوؤ�ص�صة �لبنكية 
كانت من �لمالك �مل�صادرة وباأنه 
مت �لتفويت فيها ملجموعة �ملاجدة 

للقطرية.
و�أ������ص�����ارت �ىل �ن����ه ���ص��ب��ق ل��ه��ا �ن 

�صد  م��وج��ه  �أو  ه��ن��اك  �إره�����اب  �أي 
��صتخدمت  كما  هناك،  من  تركيا 
و�لآن  �صوريا،  يف  هجماتها  �أن��ق��رة 
يف ليبيا، لتجنيد لجئن �صورين 
خلو�ص حروبها يف �خلارج. و�تهم 
�ملا�صي  �ل�����ص��ه��ر  �أم���ري���ك���ي  ت��ق��ري��ر 
تركيا بنقل �آلف �ل�صورين للقتال 
�ملقاتلن  �أن��ق��رة  وت��ت��ه��م  ليبيا.  يف 
�لأك������ر�د ب��اأن��ه��م �أع�����ص��اء يف حزب 
�لعمال �لكرد�صتاين، ففي 2015، 
�نهار وقف �إطالق �لنار بن تركيا 
وح�������زب �ل���ع���م���ال �ل���ك���رد����ص���ت���اين، 
و��صتخدمت �أنقرة حربها مع حزب 
لغزو  كذريعة  �لكرد�صتاين  �لعمال 

جر�نها.
 

جتاهل �سارخ
�ملفو�صة  �ع���ت���رت  ج��ه��ت��ه��ا،  وم����ن 
حلقوق  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم  �ل�صامية 
با�صيليت،  م��ي�����ص��ي��ل  �لإن�����������ص�����ان، 
حلماية  �ل�������ص���ارخ  »�ل��ت��ج��اه��ل  �أّن 

�ملدنين يتناق�ص مع قانون حقوق 
�لإن�صان و�للتز�مات وفق �لقانون 
�أن  �ل��ذي يتعن  �ل��دويل  �لإن�صاين 

حترتمه كل �لأطر�ف«.
�ل�صلطات  ب��ا���ص��ي��ل��ي��ت،  دع����ت  ك��م��ا 
�لقانون  »�ح������رت�م  �إىل  �ل��رتك��ي��ة 
�لنتهاكات  �إنهاء  و�صمان  �ل��دويل 
�مل���رت���ك���ب���ة م����ن ق���ب���ل �جل���م���اع���ات 
لل�صيطرة  �خل���ا����ص���ع���ة  �مل�����ص��ل��ح��ة 
�ل��ف��ع��ل��ي��ة ل���رتك���ي���ا«، م�����ذّك�����رًة كل 
�أط������ر�ف �ل�����ص��ر�ع يف ���ص��وري��ا ب���اأّن 
»حماية حياة �ملدنين تظل �أولوية 

ق�صوى يف جميع �لظروف«.
�ل�����ص��ام��ي��ة تركيا  �مل��ف��و���ص��ة  وح��ث��ت 
على فتح »حتقيق حمايد و�صفاف 
�حل���و�دث  ح���ول  وف����وري  وم�صتقل 
�ملحتجزين  م�صر  وك�صف  �ملوثقة 
�جلماعات  قبل  م��ن  و�ملختطفن 
عن  �مل�صوؤولن  وحما�صبة  �ملو�لية، 
�أعمال قد ت�صل يف بع�ص �حلالت 
�لقانون  وف���ق  ح���رب  ج���ر�ئ���م  �إىل 

خ�صو�صاً  �ل�����ص��وء  �للجنة  وتلقي 
�مل�صوؤولة  �ل��ق��و�ت  تلك  �إع���د�م  على 
خلف  هفرين  �لكردية  �ل�صيا�صية 
 12 ك��ان معها، يف  �ل��ذي  و�ل�صائق 
حيث  �لأول(،  )ت�����ص��ري��ن  �أك��ت��وب��ر 
�لبالغة  �ل��ك��ردي��ة  �ل��ق��ي��ادي��ة  قتلت 
لتمثيل  35 عاماً، ومت  �لعمر  من 
بجثتها، على يد عنا�صر ما ي�صمى 
وهي  �ل�صوري«،  �لوطني  »�جلي�ص 
مدعومة  م�صلحة  �صورية  ف�صائل 
»�أح����ر�ر  ����ص��م  عليه  يطلق  ت��رك��ي��اً، 

�ل�صرقية«.
ذلك  يف  ���ص��ي��ئ��اً  �أن���ق���رة  ت��ف��ع��ل  ومل 
�ل��وق��ت لإد�ن����ة �ل��ق��ت��ل. وب����دًل من 
ذل�����ك، �ح��ت��ف��ل��ت و���ص��ائ��ل �لإع�����الم 
�لكردية  �ل�����ص��اب��ة  بقتل  �مل��ت��ط��رف��ة 
ب��اع��ت��ب��اره »حت��ي��ي��د �إره����اب����ي«، ومل 
�أن  ع��ل��ى  دل���ي���ل  �أي  ه��ن��ال��ك  ي��ك��ن 

هفرين خلف »�إرهابية«.
�لطائر�ت  �أن  �إىل  �لإ���ص��ارة  ويجدر 
ت�صتهدف  ط���ي���ار،  دون  �ل���رتك���ي���ة 

�أهمية ذلك  �لدويل«، م�صددة على 
حول  مقلقة  تقارير  ورود  ظ��ل  يف 
�ملحتجزين  بع�ص  بنقل  �دع����اء�ت 
بعد  ت���رك���ي���ا  �إىل  و�مل���خ���ت���ط���ف���ن 

�حتجازهم يف �صوريا.
ومع ظهور تقارير عن �لنتهاكات 
�مل�صلحة  �مل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات  �أي�����دي  ع��ل��ى 
�إىل  �أن��ق��رة  �صعت  لرتكيا،  �مل��و�ل��ي��ة 

�لدعاء باأنها تكبح جماحهم. 
وت�صر �للجنة �لتي �صكلها جمل�ص 
حقوق �لإن�صان يف �لأمم �ملتحدة يف 
عائالت  ع��ن  ت��ق��اري��ر  �إىل   2011
�آخرين،  ومدنين  ن��ازح��ة،  ك��ردي��ة 
�ملدعومة  �ل�صورية  �لقو�ت  �تهمو� 
�إعد�م  عمليات  بارتكاب  �أنقرة  من 

ونهب وم�صادرة �أمالك.
�صوريا  يف  وحلفاوؤها  تركيا  وغ��زت 
جزء�ً من �صمال �لبالد، بعد �إطالق 
�لأول(  )ت�صرين  �أكتوبر  يف  عملية 
�صد �لقو�ت �لكردية، �أدت �إىل فر�ر 

ع�صر�ت �لآلف من �لأ�صخا�ص.

دعت �إىل �لت�سدي لـ »�أخطبوط �الإخو�ن«

مو�سي: م�ساع لتبيي�ص االإرهاب حتت قبة الربملان...!
خاليا �حتطاب �الإرهابيني تن�سط حتت غطاء �جلمعيات و�ل�سرقات 

�لطائر�ت �لرتكية ت�ستهدف �لنا�سطات �ل�سيا�سيات 

جرائم تركيا يف �سوريا.. اغت�ساب وتطهري عرقي

�سحف عربية: لبنان.. وزارة املالية تعيق ت�سكيل احلكومة
تاأليف �حلكومة حماولة »عزل و��صتهد�ف«. كذلك  فهو مل�ص من خالل م�صار 
�ل�صلح  �تفاقات  �ملنطقة مُينى بخ�صار�ت ونك�صات ج��ّر�ء  �لإي��ر�ين يف  �ملحور  �إّن 
عن  ف�صاًل  �أمريكية،  برعاية  و�إ�صر�ئيل  عربية  دول  بن  ُت��رم  �لتي  و�ل�صالم 
� �لإي��ر�ين �لذي يزد�د حدة و�صغطاً، حيث ت�صعى �إير�ن �إىل  �لكبا�ص �لأمريكي 
�لأمريكية  �لإد�رة  يف  تغير  على  مر�هنة  �لرت�جع،  �أو  �لتنازل  وع��دم  �ل�صمود 
�ملبادرة  �هلل  ح��زب  �ل��ت��ز�م  رغ��م من  �ملقبل. وعلى  �ل��ث��اين(  )ت�صرين  نوفمر  يف 
�أّنه لن ير�صى بتاأليف حكومة  �إّل  �لفرن�صية وت�صهيل ولدة �حلكومة �لعتيدة، 
�ل�صغوط  توؤثر على موقعه وم�صاحله وتزيد من  �أو  �أنها قد ت�صتهدفه  ي�صعر 
عليه، بح�صب عتيق.  من جانبها، ر�أت �صحيفة »�جلريدة« �لكويتية �أنه يف حن 
بذروته وعلى  لبنان  تاأليف �حلكومة يف  �لفرن�صي على خط  ي��ز�ل �حل�صور  ل 
كل �لجتاهات �لد�خلية، �إل �أن عدم حتقيق �أي تقدم مغبه مت�صك »حزب �هلل« 
وحليفه رئي�ص �لرملان وزعيم »حركة �أمل« نبيه بري، بوز�رة �ملالية، دفع رئي�ص 

•• عوا�صم-وكاالت

على  خ��الف  ب�صبب  �صيء  ع��ن  ج��دي��دة  حكومة  لت�صكيل  لبنان  جهود  تثمر  مل 
�أ�ص�ص  ع��ل��ى  �ل�صيا�صية  �ل�����ولء�ت  ف��ي��ه  ت��ت��ح��ّدد  ب��ل��د  يف  �ل�����وزر�ء  �خ��ت��ي��ار  كيفية 
طائفية. و�نق�صت يف �ل�15 من �صبتمر )�أيلول( مهلة مت �لتفاق ب�صاأنها مع 
فرن�صا لت�صكيل حكومة جديدة، �لتي ل تز�ل تعر عن غ�صبها وتن�صح بروت 
�أم�ص �لأحد، فقد يكون  بالتحرك »دون تاأخر«. ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة 
�لقيادة  �إىل حم��اول��ة  �إن��ق��اذ لبنان م��رده  �أم���ام  تعنت ح��زب �هلل وو���ص��ع عر�قيل 
�لأمريكية  �لنتخابات  تنازلت حتى موعد  تقدمي  �لوقت ومنع  بيع  �لإير�نية 
»لوبي«  �إىل  ك��ل��ه،  �لإقليمي  ب��ل  �لإي����ر�ين،  �مل��ل��ف  ت�صليم  على  و�ل��ره��ان  �ملقبلة 
�أن  �للبنانية  »�جلمهورية«  ر�كيل عتيِّق يف �صحيفة  ور�أت  و��صنطن.  طهر�ن يف 
حزب �هلل لي�ص بو�رد �أن يجل�ص جانباً يف لبنان، و«ُي�صّلم �لبلد« من دون �لتدخل. 

ور�أى  �ل��وز�ري��ة.  �لت�صكيلة  ح��ول  �مل�����ص��اور�ت  متديد  �إىل  �ملكلف،  لبنان  حكومة 
ح�صل  و�إن  قائم،  �لفرن�صي  »�جلهد  �أن  �لفرن�صية،  بحركة  �لت�صالت   معنيون 
�أب��ع��د تقدير هذ�  ه��ذ� �لخ����رت�ق، فاحلكومة  ق��د ت��ول��د خ��الل ���ص��اع��ات، وع��ل��ى 
باإ�صر�ره  �ل�صيعي«�ملو�جهة  »�لثنائي  رفع  �أن  متابعة  م�صادر  و�أك��دت  �لأ�صبوع«. 
على حقيبة �ملال �إىل م�صكلة مرتبطة مب�صر �حلكومة برمتها، �أي �إما تب�صر 
لدى  يعد  بالتايل مل  �لعتذ�ر،  �إىل  �ملكلف  �لرئي�ص  يذهب  �أو  �لنور مب�صاركته 
�أديب �صوى �لتفاهم على �صق �إخر�ج حقيبة �ملال للثنائي باأقل �أ�صر�ر.  و�عترت 
�صحيفة »�لعرب« �للندنية �أن �ملبادرة �لتي تقدم بها رئي�ص �لتيار �لوطني �حلر، 
و�صهر �لرئي�ص مي�صال عون، جر�ن با�صيل، لإنهاء �خلالف حول وز�رة �ملالية 
�إىل  وت�صليمها  �ل�صيعي،  �لثنائي  لغر  �حلقيبة  منح  �أي  �مل��د�ورة،  فكرة  بعر�ص 
�إحدى �لطو�ئف �ل�صغرة، �لهدف منها هو �ملناورة و�لبحث عن خمارج لرفع 
�لذي  با�صيل،  �أن ج��ر�ن  �للبنانية،  �لأو���ص��اط  �حل��رج عن ح��زب �هلل. و�عترت 

تكون  ظاهرياً  �صخ�صية  �إيجاد  على  يعمل  �هلل،  بحزب  �ل�صيا�صي  م�صره  ربط 
م�صتقلة ومد�فعة عن �لطائفة �لتي تنتمي �إليها، لكن يف �حلقيقة يتم �لبحث 
�إىل حزب �هلل،  �أو  �لوطني �حلر  �لتيار  �إىل  �أق��رب  تكون  �صخ�صية متعاونة  عن 
وتعامالته  ح�صاباته  على  �لتمويه  �هلل من خالل  توفر خمرجاً حلزب  ورمب��ا 
�ملالية.  �أما �ل�صحايف �إياد �أبو �صقر�، فقد ر�أى يف �صحيفة »�ل�صرق �لأو�صط« �أن 
ت�صعيد حزب �هلل برف�صه ت�صكيل حكومة �خت�صا�صين غر �صيا�صية كانت قد 
و�إ�صر�ره  �ختيار وزر�ء  و�إ�صر�ره على  �ل�صيا�صية،  �لقوى  و�فقت عليها خمتلف 
ت��رتدد يف  باري�ص مل  ب��اأن  �إىل معرفته  �ملالية، يعود  »�صيعية« حقيبة وز�رة  على 
�ل�صر �صد موقف و��صنطن من �لرنامج �لنووي �لإي��ر�ين. ثم رف�صت تاأييد 
�أن  كما  �إي���ر�ن،  على  �لعقوبات  �ل��دويل يف مو�صوع  �لأم��ن  و��صنطن يف جمل�ص 
�لقيادة �لإير�نية تر�هن على �نت�صار دميقر�طي يف هذه �لنتخابات يعيد ت�صليم 

�مللف �لإير�ين، بل �لإقليمي كله، �إىل »لوبي« طهر�ن يف و��صنطن.

وجود اأكرث من 6 اآالف مفت�ص عنهم دوليا عرب العامل وحتتل تون�ص املرتبة االأوىل ب� 1390 اإرهابيا مفت�ص عنه

م�صرة للد�صاترة �صد �لرهاب عبر مو�صي تقود �مل�صرة و�ىل جانبها �رملة �صهيد �مني
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 332601   بتاريخ:  16 يوليو 2020  
   تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

 با�ص��م: �لحتاد للطر�ن   
 وعنو�نه:�ص.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لتو�صيل  �ل�صفر؛ خدمات  �ل�صفر؛ خدمات  ��صت�صار�ت  و�ل�صفر؛ خدمات  �لرحالت  تنظيم  �ل�صلع؛  وتخزين  تغليف  �لنقل؛ 
�ل�صريع للطرود؛ نقل وت�صليم �ل�صلع و�لأ�صخا�ص؛ خدمات حجز وكالت �ل�صفر؛ �رتياد �لأماكن �ل�صياحية وخدمات تنظيم 
و�لرحالت  �ل�صفر  معلومات  خدمات  و�ل�صفر؛  �ل��رح��الت  لتنظيم  �لعطالت  ح��زم  خدمات  و�لبحرية؛  �لرية  �ل��رح��الت 
�لطر�ن؛  خطوط  خدمات  �ل��ط��ائ��ر�ت؛  تاأجر  خدمات  �ل�صيار�ت؛  �صف  خدمات  �ل�صيار�ت؛  تاأجر  خدمات  �ل�صياحية؛ 
�صيارة  �لنقل �جل��وي؛ خدمات توفر  �لب�صائع؛ خدمات  �لب�صائع؛ خدمات تخزين  نقل  �مل�صافرين؛ خدمات  نقل  خدمات 
و�ل�صفر؛ خدمات حجز  �لرحالت  �لطر�ن؛ حجز  رح��الت  �ل�صيار�ت؛ حجوز�ت  تاأجر  �لأج��رة؛  �صيار�ت  ب�صائق؛ خدمات 
�لرحالت �ل�صياحية؛ خدمات حجز �لنقل؛ خدمات حجز رحالت و�صفر �لعطالت؛ تنظيم رحالت �لطر�ن؛ خدمات �مل�صورة 
�أو معلومات �ل�صفر؛ خدمات  و�ل�صت�صار�ت �ملتعلقة بخدمات خطوط �لطر�ن؛ خدمات وكالت �ل�صفر؛ خدمات حجوز�ت 
حجز رحالت و�صفر �لعطالت و�لرحالت �ل�صياحية؛ تنظيم رحالت و�صفر �لعطالت؛ معلومات �ل�صفر و�لرحالت؛ حر��صة 
و�لرحالت؛  �ل�صفر  �أدل��ة  خدمات  للخارج؛  �مل�صافرين  لالأ�صخا�ص  �ل�صفر  وم�صتند�ت  �ل�صفر  تاأ�صر�ت  ترتيب  �مل�صافرين؛ 
تنظيم رحالت و�صفر �لأعمال؛ خدمات حجز �لتذ�كر؛ توفر خدمات �ملعلومات و�ل�صت�صار�ت و�مل�صورة فيما يتعلق بكافة 

هذه �خلدمات. 
30 �لو�ق�عة بالفئة:  

باللغة �لعربية. » �لحتاد لل�صياحة و�لرتفيه »  كتبت عبارة و�صف �لعالمة:  
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله بالريد �مل�صجل 
للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  �صبتمرب  2020 العدد 13042 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 332602   بتاريخ:  16 يوليو 2020  
   تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

 با�ص��م: �لحتاد للطر�ن   
 وعنو�نه:�ص.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملر�فق  �لرتفيه؛  مر�فق  و�لثقافية؛  �لريا�صية  �لأن�صطة  �لرتفيه؛  �لتدريب؛  توفر  و�لتهذيب؛  �لتعليم 
مر�كز  خدمات  �لرتفيه؛  �لعطالت؛ خميمات  خدمات خميمات  �لريا�صية؛  �ملخيمات  خدمات  �لريا�صية؛ 
�لرتفيه؛ �أن�صطة �لقيادة على �لطرق �لوعرة؛ �لرتفيه مبا يف ذلك خدمات �لرتفيه �ملقدمة �إىل �مل�صافرين 
ذلك  و�لثقافية مبا يف  �لريا�صية  �لأن�صطة  و�لتلفزيوين؛  �لإذ�ع��ي  و�لرتفيه  �ملو�صيقية  و�لعرو�ص  يف �جلو 
تنظيم �ملناف�صات �لريا�صية؛ خدمات �لنو�دي �لليلية و�لدي�صكو؛ تنظيم �ملعار�ص �لتجارية و�ملعار�ص لغايات 
و�ل�صحف  �لكتب  ن�صر  بامليكروفيلم؛  و�لت�صوير  �لفيديو  �أ�صرطة  ت�صجيل  تعليمية؛  �أو  ريا�صية  �أو  ثقافية 
طباعة  بال�صفر؛  �ملتعلقة  �لأدل���ة  طباعة  �ملبا�صرة؛  �لإلكرتونية  �ملن�صور�ت  توفر  ؛  مبا�صرة  �لإلكرتونية 
�أدلة �ل�صفر و�لرحالت؛ طباعة كتب �لأدلة �ملبا�صرة وخر�ئط �ل�صفر و�أدلة �ملدن و�لقو�ئم �لتي ي�صتخدمها 
�لرتفيهية  �لفعاليات  حجز  خدمات  و�لفعاليات؛  �ملو�صيقية  للحفالت  �لتذ�كر  حجز  خدمات  �مل�صافرون؛ 
خدمات  توفر  �لرتفيهية؛  �لفعاليات  من  وغرها  و�مل�صارح  للعرو�ص  �لتذ�كر  حجز  خدمات  و�لريا�صية؛ 

�ملعلومات و�ل�صت�صار�ت و�مل�صورة فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات.
 �لو�ق�عة بالفئة:  41 

 و�صف �لعالمة:  باللغة �لعربية. » �لحتاد لل�صياحة و�لرتفيه »  كتبت عبارة 
   �ل�ص��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  �صبتمرب  2020 العدد 13042 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 332604  بتاريخ: 16 يوليو 2020  
   تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

 با�ص��م: �لحتاد للطر�ن   
 وعنو�نه:�ص.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لطائر�ت؛  على منت  و�ل�صر�ب  �لطعام  توفر  خدمات  �ملوؤقتة؛  �لإقامة  و�ل�صر�ب؛  �لطعام  توفر  خدمات 
ت��وف��ر �ل��ط��ع��ام و�ل�����ص��ر�ب يف ���ص��الت �مل���ط���ار�ت؛ �ل��ك��اف��ي��ه��ات؛ �ل��ك��اف��ي��رتي��ات؛ �مل��ط��اع��م �مل��وؤق��ت��ة �أو �ملتنقلة 
)�ل��ك��ان��ت��ي��ن��ات(؛ م��ط��اع��م �ل��وج��ب��ات �ل�����ص��ري��ع��ة؛ �مل��ط��اع��م وم��ط��اع��م �خل��دم��ة �ل��ذ�ت��ي��ة؛ خ��دم��ات �لتموين؛ 
�ل��ط��ائ��ر�ت؛ خدمات �حلجز؛ خدمات حزم  على منت  �ملوؤقتة  �لإق��ام��ة  توفر  ذل��ك  يف  �ملوؤقتة مبا  �لإق��ام��ة 
�لعطالت؛  لإق��ام��ة  �حل��ج��ز  خ��دم��ات  �ل�صياحية؛  �لإق��ام��ة  معلومات  خ��دم��ات  �لإق��ام��ة؛  لتنظيم  �لعطالت 
�ملوؤقتة؛  �لفندقية و�لإق��ام��ة  �لإق��ام��ة  �ل��ط��ع��ام و�ل�����ص��ر�ب؛ خ��دم��ات حجز  �مل��ط��اع��م وم��ن��اف��ذ  خ��دم��ات حجز 
توفر  �مل��خ��ي��م��ات؛  �أر����ص��ي  ت�صهيالت  �ل��ط��ل��ق؛  �ل��ه��و�ء  يف  و�مل��ط��اع��م  �لكافيهات  �ل��ع��ط��الت؛  �إق��ام��ة  تنظيم 
ت�صهيالت �أر�����ص���ي �مل��خ��ي��م��ات يف �ل�����ص��ح��ر�ء؛ خ��دم��ات �مل��خ��ي��م��ات �ل��ع�����ص��ك��ري��ة؛ ت��وف��ر �لإق���ام���ة �مل��وؤق��ت��ة يف 
توفر    للغر؛  �ملوؤقتة  و�لإق��ام��ة  �لفنادق  حجز  �ملخيمات؛  �أر����ص��ي  يف  �لإق��ام��ة  حجز  �لعطالت؛  خميمات 

 خدمات �ملعلومات و�ل�صت�صار�ت و�مل�صورة فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  43 

 و�صف �لعالمة:  باللغة �لعربية. » �لحتاد لل�صياحة و�لرتفيه »  كتبت عبارة 
   �ل�ص��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  �صبتمرب  2020 العدد 13042 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:9 �أغ�صط�ص 2020    �ملودعة حتت رقم: 333699 
   تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

 با�ص��م: �ثيك ليمتد 
 وعنو�نه:يونت 15، 3 �صتارك در�يف، ويغر�م، كر�ي�صت�صر�ص 8042، نيوزيالند� 

   وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
منتجات وم�صتح�صر�ت �لعناية بالب�صرة و�لعناية باجل�صم غر �لطبية وحتديد� �لغ�صولت )لو�صن( و�لكرميات و�ملنظفات و�ملق�صر�ت 
و�لأقنعة و�لتونر�ت و�ملرطبات و�حلليب �لتجميلي و�جلل ومرطب �ل�صفاه؛ منتجات وم�صتح�صر�ت �لعناية بال�صعر وت�صفيف �ل�صعر 
لال�صتخد�م  �لكريهة  �لرو�ئح  �لطبي؛ مزيالت  �لت�صفيف غر  وجل  �لنهائي  و�ل��رذ�ذ  و�ملعجون  و�لكرمي  و�لبل�صم  �ل�صامبو  وحتديد� 
�ل�صخ�صي؛ جل �حلمام و�ل�صتحمام وزيت �ل�صتحمام؛ زيوت  �ل�صخ�صي؛ �صابون لال�صتخد�م  �ل�صخ�صي؛ غ�صول �جل�صم لال�صتخد�م 
عطرية لال�صتخد�م �ل�صخ�صي؛ زيوت عطرية لال�صتخد�م يف م�صتح�صر�ت �لتجميل؛ عطور؛ زيوت �لعطور؛ م�صتح�صر�ت �لتجميل 
وحتديد� كرميات �لأ�صا�ص وكرميات �إخفاء عيوب �لب�صرة و�مل�صكرة وظالل �لعن وحمدد�ت �لعن و�أقالم �حلو�جب وحمدد�ت �حلو�جب 
وطالء �ل�صفاه وحمدد�ت �ل�صفاه ومرطبات �ل�صفاه وم�صاحيق �لوجه و�مل�صاحيق �لرونزية وم�صاحيق حتمر �لوجنتن و�أقالم �لروج؛ 
ورقية  مناديل  �لتجميل؛  م�صتح�صر�ت  مبو�د  م�صربة  وجهية  مناديل  �لتجميل؛  م�صتح�صر�ت  لإز�ل��ة  م�صتح�صر�ت  �ملكياج؛  مزيالت 
وكرميات  )لو�صن(  وغ�صولت  وحليب  وجل  زيوت  وحتديد�  �حلالقة  وم�صتح�صر�ت  منتجات  �لتجميل؛  م�صتح�صر�ت  مبو�د  م�صربة 
و�لكرميات؛  )لو�صن(  و�لغ�صولت  و�حلليب  و�جلل  �لزيوت  وحتديد�  لل�صم�ص  بالتعر�ص  �لت�صمر  ومنتجات  م�صتح�صر�ت  �حلالقة؛ 
�لت�صمر �لذ�تي وحتديد� �لزيوت و�جلل و�حلليب و�لغ�صولت )لو�صن( و�لكرميات؛ م�صتح�صر�ت ومنتجات  م�صتح�صر�ت ومنتجات 
�لوقاية من �ل�صم�ص و�حلماية من �ل�صم�ص وحتديد� �لزيوت و�جلل و�حلليب و�لغ�صولت )لو�صن( و�لبل�صم و�لكرميات؛ م�صتح�صر�ت 
�ل�صابون  للحيو�نات؛  �جل�صم  غ�صول  و�لكرميات؛  )لو�صن(  و�لغ�صولت  و�حلليب  و�جلل  �لزيوت  وحتديد�  لل�صم�ص  �لتعر�ص  بعد  ما 
و�أطقم  �لغ�صيل؛ جمموعات  و�صابون  �لغ�صيل  منظفات  وحتديد�  و�لتنظيف  �ملالب�ص  وكي  غ�صل  م�صتح�صر�ت  للحيو�نات؛  �مل�صتخدم 
على  حتتوي  �لتي  �لهد�يا  و�أطقم  باجل�صم؛ جمموعات  و�لعناية  بال�صعر  �لعناية  وم�صتح�صر�ت  منتجات  على  حتتوي  �لتي  �لهد�يا 

منتجات وم�صتح�صر�ت �لعناية بال�صعر.
 3  �لو�ق�عة بالفئة:  

 و�صف �لعالمة: كتبت كلمة »ETHIQUE »  باأحرف لتينيه 
   �ل�ص��رت�طات:  

�إر�صاله بالريد �مل�صجل للق�صم  �أو  فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد 
�مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  �صبتمرب  2020 العدد 13042 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

    
 145767  �ملودعة بالرقم : 

 با�ص��م: در�جون �ويل )هولدينجز( ليميتد 
وعنو�نه: وحدة 2، �لطابق 3، قرية �لبو�بة �ملبنى 2، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �ص ب 34666، دبي، �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�إنتاج �لنفط و �لغاز، تعدين و ��صتخر�ج و �لتنقيب عن �لنفط و �لغاز، �صخ �لنفط.  
�لو�ق�عة بالفئة: 37

بتاريخ:2012/09/24   و�مل�صجلة حتت رقم:145767 
و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2020/08/08  

وحتى تاريخ: 2030/08/08
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  �صبتمرب  2020 العدد 13042 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

    
 145767  �ملودعة بالرقم : 

 با�ص��م: در�جون �ويل )هولدينجز( ليميتد 
وعنو�نه: وحدة 2، �لطابق 3، قرية �لبو�بة �ملبنى 2، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �ص ب 34666، دبي، �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لتنقيب عن �لنفط و �لغاز.  
�لو�ق�عة بالفئة: 42

بتاريخ:2011/11/23   و�مل�صجلة حتت رقم:160414 
و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2020/08/08  

وحتى تاريخ: 2030/08/08
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  �صبتمرب  2020 العدد 13042 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  12 �غ�صط�ص 2020  �ملودعة حتت رقم: 333863 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  13 يوليو 2020 

 با�ص��م: جاز & جو �نتيليكت�صول بروبرتي هولدينجز ليمتد 
وعنو�نه:�صويت 4، كوريبل هاو�ص، 1 دوق �وف يورك �صكوير، لندن، ��ص دبليو4 3�ل و�ي، �ململكة �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�صو�ئل ما بعد �حلالقة؛ بل�صم وغ�صول )لو�صن( وجل ما بعد �حلالقة؛ م�صتح�صر�ت تعطر �لهو�ء؛ م�صاد�ت 
زيوت  لل�صو��ص؛  �مل�صادة  �لتجفيف  �آلت  �صفائح  �ملنزلية؛  للغايات  لل�صو��ص  م�صادة  م�صتح�صر�ت  للعرق؛ 
وغ�صولت )لو�صن( وكرميات وجل �لعالج بالعطور؛ م�صتح�صر�ت وزيوت وغ�صولت )لو�صن( وكرميات ورغوة 
م�صتح�صر�ت  �جلمال؛  ورغ��وة  و�أقنعة  و�أم�صال  )لو�صن(  وغ�صول  وجل  كرميات  و�ل�صتحمام؛  �حلمام  وجل 
وجل  )لو�صن(  وغ�صول  كرميات  �ملالب�ص؛  لغ�صيل  قا�صرة  م�صتح�صر�ت  �ملنزلية؛  لال�صتخد�مات  قا�صرة 
لل�صعر؛  وبل�صم  �صامبو  تعطر؛  م�صتح�صر�ت  للج�صم؛  مق�صر�ت  و�جل�صم؛  للوجه  ورغ��وة  و�أقنعة  و�أم�صال 
م�صتح�صر�ت �إز�لة �ل�صحوم لالأغر��ص �ملنزلية؛ منظفات؛ م�صتح�صر�ت غ�صيل �لأطباق؛ منعمات ومعطر�ت 
كرميات  لل�صعر؛  طيبة  رو�ئ��ح  بال�صعر؛  �لعناية  م�صتح�صر�ت  �لأر�صيات؛  تنظيف  م�صتح�صر�ت  �لأقم�صة؛ 
وغ�صول )لو�صن( وجل و�صو�ئل �لعناية بال�صعر؛ مر�هم لل�صعر؛ رو�ئح طيبة للمنزل؛ قطع قما�ص ومناديل 
للم�صح م�صربة؛ م�صتح�صر�ت غ�صل �ملالب�ص؛ ملمعات؛ مزيجات من �أور�ق �لورد �ملجففة �ملعطرة؛ �أعو�د ن�صر 
ومنع�ص  معطر  )�صر�ي(  رذ�ذ  �لطيبة؛  �لرو�ئح  ن�صر  �أع��و�د  ل�صو�ئل  تعبئة  �إع��ادة  وعبو�ت  �لطيبة  �لرو�ئح 

لالأقم�صة؛ �أكيا�ص لتعطر �لبيا�صات؛ رذ�ذ )�صر�ي( معطر للغرف؛ م�صتح�صر�ت �لعناية بالب�صرة. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  3 

 و�صف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من عبارة »JO LOVES«   �ملكتوبة باأحرف لتينية. 
�ل�ص��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  �صبتمرب  2020 العدد 13042 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  20 يوليو 2020    �ملودعة حتت رقم: 332787 
   تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�ص��م: �إي�صوزو جيدو�صا كابو�صيكي كاي�صا )تز�ول �أعمالها �أي�صا حتت ��صم �إي�صوزو موتورز ليمتد(
 وعنو�نه:26-1، مينامي-�و�ي 6-ت�صومي، �صيناجاو� -كو،  طوكيو، �ليابان 

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
ت�صغيل  لوحات  جر؛  ق�صبان  وجتهيز�تها؛  و�أجز�ئها  �آب  �لبيك  �صاحنات  وجتهيز�تها؛  و�أجز�ئها  �ل�صيار�ت 
�أغطية ملقاعد �ملركبات؛ زجاج �ملركبات �لأمامي لل�صيار�ت )�لزجاج �لأمامي(؛  �ملركبات؛ عجالت �ملركبات؛ 
�لزجاج �لأمامي لل�صيار�ت؛ بطانات مف�صلة لأ�صطح �ل�صاحنات؛ �أغطية �صاحنات �لبيك �آب؛ �أغطية �لأ�صطح 
�خللفية؛ �صبكات �حلماية �لأمامية لل�صيار�ت؛ �أبو�ب خلفية �آلية لل�صاحنات؛ �أرفف حقائب لل�صيار�ت؛ لباد�ت 

مكابح للمركبات �لأر�صية؛ بطانات مكابح للمركبات.  
 �لو�ق�عة بالفئة:  12 

و�صف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �لكلمة �لالتينية » ISUZU » فوق �حلرف �لالتيني » D » مبا�صرة 
و �ملتبوع ب�صهم و كلمة » MAX » و �لكل مكتوب بخط مميز.

   �ل�ص��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالريد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  �صبتمرب  2020 العدد 13042 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

    
 147021  �ملودعة بالرقم : 
 با�ص��م: �إف جي4 ليمتد 

وعنو�نه: �لطابق 35، �أبر�ج �لإمار�ت، �ص.ب.: 9371، �صارع �ل�صيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ملالب�ص ولبا�ص �لقدم و�أغطية �لر�أ�ص.  
�لو�ق�عة بالفئة: 25

بتاريخ:2011/05/08   و�مل�صجلة حتت رقم:136696 
و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2020/09/15  

وحتى تاريخ: 2030/09/15
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  �صبتمرب  2020 العدد 13042 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

    
 147022  �ملودعة بالرقم : 
 با�ص��م: �إف جي4 ليمتد 

وعنو�نه: �لطابق 35، �أبر�ج �لإمار�ت، �ص.ب.: 9371، �صارع �ل�صيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ملالب�ص ولبا�ص �لقدم و�أغطية �لر�أ�ص.  
�لو�ق�عة بالفئة: 25

بتاريخ:   2011/05/08   و�مل�صجلة حتت رقم:136697 
و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2020/09/15  

وحتى تاريخ: 2030/09/15
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  21  �صبتمرب  2020 العدد 13042  العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21 

�أ�صهم با�صم: �لرك بخيت حمد �لتميمي  ُفقدت �صهاد�ت 
)�مار�ت �جلن�صية(:

بعدد  �ل�صفن  لبناء  �بوظبي  �صركة  من  �صادرة  1-�صهادة 
)1034 �صهما(.

2-�صهادة �صادرة من �ل�صركة �لعاملية �لقاب�صة �ص م ع )��صماك(
 بعدد )1200 �صهم(.

3-�صهادة �صادرة من �صركة �لو�حة كابيتال بعدد )35155 
�صهما(.

4-�صهادة �صادرة من �صركة �لفردو�ص بعدد )614 �صهما(.
�أو  �أعاله  �ملذكورة  لل�صركة  ت�صليمها  �لرجاء ممن يجدها 

�لت�صال على �لرقم  0506159558 م�صكور�.

فقدان �سهادات اأ�سهم

�أبوظبي  م�سرف  مــن  �ــســادرة  �أ�سهم  �سهادة  ُفــقــدت 

�الإ�سالمي بالرقم 1056439 بعدد 2597 �سهما .

�لرجاء ممن يجدها ت�سليمها للم�سرف �ملذكور �أعاله 

�أو �الت�سال على �لرقم 0502222464 م�سكور�.

فقدان �سهادة اأ�سهم

ف�����ق�����د �مل��������دع��������و/ �����ص����ره 
�لهند   ، ر�ج��������و  خ�����ات�����ون 
�صفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ص��ي��ة 
 )7413912T( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ص���ال 

 0559997073

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو  / منر �حمد 
باك�صتان     ، ب��خ�����ص  ك�����رمي 
�صفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ص��ي��ة 
 )1163801ZP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ص���ال 

 0568229549

فقدان جواز �سفر

�صاجريكا  �مل������دع������و/  ف���ق���د 
ب��ي��غ��م ع���ب���دول م��ن��ان غ���ازى، 
�جلن�صية      ب����ن����غ����الدي���������ص 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج���������������و�ز   -
من   )BR0359421(
يجده عليه �لت�صال بتليفون 

رقم  0529255374

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو  / ز�ه��د �ل�صالم 
�صوبدول بي�صو��ص - بنغالدي�ص 
 �جل����ن���������ص����ي����ة ج����������و�ز ����ص���ف���ره
 )BF0828384( رق�����م 
ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����رث 
بال�صفارة  ت�����ص��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
�لبنغالدي�صية �و �قرب مركز 

�صرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

عبد�ل�صمد  �ل�����ص����الم  ����ص���ر�ج  �مل����دع����و/  ف��ق��د 
�صفره ج���������و�ز  �جل���ن�������ص���ي���ة  ب����ن����غ����الدي���������ص   - 
يعرث  مم��ن  يرجى   )BB0613352( رق��م 
عليه ت�صليمه بال�صفارة �لبنغالدي�صية �و �قرب 

مركز �صرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   

اإعالن �صطب قيد
ليمتد  وورل��دو�ي��د  هاليرتون  �صركة  �ل�صادة/  ب��اأن  �لقت�صاد  وز�رة  تعلن 
)�جلن�صية : جزر كاميان( قد تقدمت بطلب �صطب قيد فرع �ل�صركة يف 
ر��ص   - �لنخيل  �ملنت�صر  �صارع   - �لنخيل   : )�لعنو�ن  �خليمة  ر�أ���ص  �م��ارة 
�خليمة ، �ص ب 21( و�ملقيدة حتت رقم )1458( يف �صجل �ل�صركات �لأجنبية 
يف �لوز�رة.   وتنفيذ�ً لأحكام �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�صنة 2015 يف �صاأن 
�ل�صركات �لتجارية وتعديالته و�لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�صنة 2010م 
يف �صان �عتماد دليل �إجر�ء�ت �لرتخي�ص لفروع ومكاتب �ملن�صاآت �ملوؤ�ص�صة 

باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة. 
يرجى من �ل�صادة �أ�صحاب �حلق يف �لعرت��ص �ن يتقدمو� باعرت��صهم �ىل 

�لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر من تاريخ �لن�صر على �لعنو�ن �لتايل:
وزارة القت�صاد

ادارة الت�صجيل التجاري
 �ص.ب )865( راأ�ص اخليمة 

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 2109/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/3391 جتاري جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )193655 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : �صينرجي �أو�صي�ص للخدمات �لفنية - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب 

�لتنفيذ  وميثله : رميا عبد�حلكيم �جلر�صي - �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- �صيجما �لهند�صية - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )193655( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 18/2019/338 عقاري جزئي  
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة ببطالن وف�صخ ��صتمارة �حلجز و�لتعاقد �ملوؤرخن 2006/4/12 و 2008/3/10 و�إعادة 
�ملتعاقدين �ىل �حلالة �لتي كانا عليها قبل �لتعاقد و�لز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن مببلغ وقدره )253038.65 
درهم( و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ 2006/4/12 و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�صمول �حلكم بالنفاذ 

�ملعجل بال كفالة.
طالب �لإعالن : جينا د�نيال �لبو فيد  - �صفته بالق�صية : مدعي

�ملطلوب �إعالنه : 1- زنادو للتطوير �لعقاري - ذ م م - �صفته  بالق�صية : �خل�صم �ملدخل  - جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها  �ملطالبة ببطالن وف�صخ ��صتمارة �حلجز و�لتعاقد �ملوؤرخن 
عليهما  �ملدعي  و�ل���ز�م  �لتعاقد  قبل  عليها  كانا  �لتي  �حلالة  �ىل  �ملتعاقدين  و�إع���ادة   2008/3/10 و   2006/4/12
و�مل�صاريف  و�لر�صوم   2006/4/12 تاريخ  من   %12 بو�قع  و�لفائدة  دره��م(   253038.65( وق��دره  مببلغ  بالت�صامن 
و�تعاب �ملحاماة و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2020/10/11 �ل�صاعة 
8.30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 612
�ل�صيد/ر��صد �صياء حممد �صياء - هندي �جلن�صية يرغب يف  بان  ليكن معلوما للجميع 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�صيد/ �صكيل �حمد حممد �صادق 
�ل�صارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ص�صت  للحالقة(  دبي  �لرخ�صة )�صالون  - هندي �جلن�صية يف 

رخ�صة رقم )518051( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية بال�صارقة. 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء 
�مل�صار �ليه بعد ��صبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/4985(

�ملنذرة : ورين �نرتنا�صيونال - م د م �ص  �صد:- 1( برو�صبيكتو للتجارة �لعامة - �ص ذ م م - �ملنذر �ليها �لوىل ، 2( �صو�صانت �صاجنديو 
كولمكار -�ملنذر �ليه �لثاين - �ملنذرة عبارة عن �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة تبا�صر ن�صاطها يف جمال �ملو�د �لغذ�ئية ، وتتخذ من �ملنطقة 
 )DMCC �حلرة �لتابعة ملركز دبي لل�صلع �ملتعددة يف �إمارة دبي مقر� ملز�ولة ن�صاطها �لتجاري بالرخ�صة �لتجارية رقم )286844 - 
و�ملنذر �ليها �لوىل عبارة عن �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة تبا�صر ن�صاطها يف جمال �لتجارة �لعامة ، وتتخذ من �إمارة دبي مقر� ملز�ولة 
ن�صاطها �لتجاري بالرخ�صة �لتجارية رقم )741033( �صادرة عن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية بدبي ، �أ�صدر �ملنذر �ليه �لثاين من ح�صاب 

�ملنذر �ليها �لوىل �ل�صيكات �لتالية ل�صالح  �ملنذرة و�مل�صحوبة على بنك �لفجرة �لوطني : 
تاريخ �ل�سيك  قيمة �ل�سيك بالدرهم   رقم �ل�سيك  

 2019/11/4    50.000  000003
 2019/11/8    50.000  000004

 2019/10/29    50.000  000005
 2019/11/12    50.000  000006
 2019/10/24    53.219  000007

253.219 )مائتان وثالثة وخم�سون �لف ومائتان وت�سعة ع�سر درهم(  �ملجموع :   
ر�بعا : �رتد �ل�صيك دون �صرف لدى عر�صه يف ميعاد ��صتحقاقه ب�صبب عدم كفاية �لر�صيد. فاإن �ملنذر يوجه هذ� �لإنذ�ر لتكليف �ملنذر 
�ليهما بالوفاء باملبلغ �ملرت�صد بذمتهما عن �ل�صيكات �صالفة �لذكر مبلغ وقدره )253.219( )مائة وثالثة وخم�صون �لف ومائتان وت�صعة 
ع�صر درهم( خالل خم�صة �يام من تاريخ ت�صلمهما لهذ� �لإنذ�ر حتت طائلة �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بهذ� �لدين وفو�ئده 

و�لر�صوم �لق�صائية و�مل�صاريف.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
الدعوي 2020 / 1787 ا�صتئناف جتاري

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
�مل�صتاأنف �صده/1 - موؤ�ص�صة كليندين�صت للو�صاطة �لعقارية ملالكها  �إىل 

في�صل حممود عبد �هلل �مري جمهول حمل �لإقامة
مبا �أن �مل�صتاأنف جوزيف كليندين�صت ب�صفته �ل�صخ�صية وب�صفته �صاحب 
بارترنز(. وحددت  �ند  ليمتد)كليندين�صت  �صركاه  و  كليندين�صت  ومالك 
لها جل�صة يوم �لثنن �ملو�فق 12-10-2020 �ل�صاعة 10:00 �صباحا  
بقاعة �لتقا�صي عن ُبعد وعليه يقت�صى ح�صوركم �أو من ميثلكم قانونيا 

ويف حالة تخلفك�م  �صتجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

 3192/2020/207 تنفيذ جتاري  
�إىل �ملنفذ �صده  : 1 - �بر�هيم خليل خياط - جمهول حمل �لإقامة

مبا �لطالب �لتنفيذ : في�ص �لنعم لتجارة �لوقود وم�صتقات �لنفط - ذ م م 
مبلغ  ب�صد�د  �خطاركم   2020/9/20 بتاريخ  �لإبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
وقدره )460320.00( درهم خالل 15 يوم من تاريخ �لتبليغ و�إل بيع �لعقار 
)مكتب( مبنطقة �خلليج �لتجاري - رقم �لر�ص 62 - ��صم �ملبنى : �صيتادل تاور 
- رقم �لوحدة : 3604 + 3605 و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�صيات 

ن�ص �ملادة 152 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13042 بتاريخ 2020/9/21   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 5088/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 183/2020 جتاري جزئي ، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )404679.11  درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
بالق�صية : طالب  �لإ�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة( -�صفته  : بنك دبي  �لإع��الن  طالب 

�لتنفيذ  - وميثله : مكاوي عو�ص �ملكاوي �إ�صماعيل -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- ملاء �صامل بالل علي كابوتى  - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )404679.11( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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املال والأعمال

لإعادة �لنظر يف وجودنا كّلما �أردنا تاأليف حكومة، ول 
�ل�صالح  ظ��ّل  يف  للنظام  تعديل  و�أّي  ت��ن��ازلت،  لتقدمي 

�ملتفّلت؟ وهذ� يتّم بعد تثبيت حياد لبنان«.
وتابع: »رف�صنا لي�ص موجهاً �صد طائفة ما، ولكن �صد 
دولة  على  جلهة  هيمنة  لفر�ص  ت�صعى  �ل��ت��ي  �ل��ب��دع��ة 
فاقدة لل�صيادة«، موؤكد�ً �أن »هذ� غر مقبول يف نظامنا 

�لدميقر�طي �لتنوعي«.
يف  ي�صرون  �ل��ذي��ن  �ل�صيا�صيون  »�مل�����ص��وؤول��ون  و�أ���ص��اف: 
�لأوط���ان،  يبنون  �ل��ذي��ن  ه��م  �لأ���ص��ي��ل  �ل�صلطة  مفهوم 
�ل�صيا�صة على ح�صاب  يكّد�صها جت��ار  �لتي  �لأم���و�ل  �أم��ا 

�ل�صعب فتدفن معهم وهم معها«.

�لر�عي،  ب�صارة  لبنان،  يف  �مل���اروين  �لبطريرك   �نتقد   
�أم�ص �لأحد، �لثنائي �ل�صيعي »حزب �هلل« وحركة »�أمل«، 
معينة  ب����وز�رة   تطالب  طائفة   �صفة  »ب���اأي  مت�صائاًل: 
كاأنها ملك لها وتعطل تاأليف  �حلكومة  حتى �حل�صول 
�قت�صادي  و�صرر  �صيا�صي  ب�صلل  وتت�صبب  مبتغاها  على 

ومعي�صي؟«.
وياأتي ذلك، على خلفية مت�صك �لثنائي �ل�صيعي بوز�رة 
�أي حماولت  ر�ف�����ص��اً  �حل��ك��وم��ة،  ت�صكيل  وعرقلة  �مل��ال 
�ل����دوي����الت وهيمنة  �ل��ن��ظ��ام �حل����ايل يف ظ���ل  ل��ت��غ��ي��ر 
�صحيفة  نقلته  م��ا  وبح�صب    �ل�����ص��رع��ي.  غ��ر  �ل�����ص��الح 
�أم�ص �لأحد، قال: »ل�صنا م�صتعّدين  »�لنهار« �للبنانية، 

 •• برلني-اأ ف ب

بعرقلة  �لإيطالية  �ل�صلطات  �لأح��د  منظمات غر حكومية  �تهمت 
وُمنعت  �ملتو�صط.  �لبحر  يف  مهاجرين  لإنقاذ  ت�صتعد  �صفينة  عمل 
�ل�صفينة “�صي ووت�ص 4” من مغادرة ميناء بالرمو )�صقلية( بعد 
�أن قامت �ل�صلطات بتفتي�صها، وفق ما �أعلنت �ملنظمات غر �حلكومية 

“�صي ووت�ص” و “يونايتد فور ري�صكيو” و “�أطباء بال حدود”.
�ل�صفينة ل يجيز لها  وبرر �ملفت�صون قر�رهم بان نظام �حلماية يف 
�إح�صار عدد حمدد من �ملهاجرين بالنظر �إىل عدد �صرت�ت �لنجاة 
بعثة  رئي�ص  هان  فيليب  و�أعتر  �ل�صفينة.  على منت  �لتي وجدوها 
�أن  �أخ��رى  “هذ� �لترير �ل�صعيف يظهر مرة  �أن   ”4 “�صي ووت�ص 
�لتفتي�ص مل يكن يهدف �إىل �صمان �صالمة �ل�صفينة، ولكنه مناورة 

و�أ�صاف  �ملتو�صط”.  �لبحر  و�صط  يف  �لإغاثة  عمليات  ملنع  منهجية 
“رغم �أن �ل�صلطات طلبت منا تقدمي �مل�صاعدة يف عمليات �لإنقاذ، �إل 

�أنها تعرت�ص �لآن �صفينة �أخرى”.
وت�صطدم �ملنظمات غر �حلكومية لإغاثة �ملهاجرين ب�صكل متكرر 

بال�صلطات �لإيطالية.
ولطاملا �أتهمت �إيطاليا برف�صها ��صتقبال �ل�صفن �لتي تقل مهاجرين 
�صالفيني  ماتيو  �ل�صابق  �لد�خلية  وزي���ر  ي��و�ج��ه  كما  مو�نئها.  يف 
تهديد� باملحاكمة ب�صبب �رغام مهاجرين على �لبقاء يف �لبحر ب�صكل 

غر قانوين.
مع  �تفاق  �ب��ر�م  بعد  �ملا�صي،  �صبتمر  �أي��ل��ول  يف  �ملعطيات  وتغرت 
ل�صفن  ر�صمًيا  �لآن  �إيطاليا  ت�صمح مبوجبه  ومالطا،  و�أملانيا  فرن�صا 

�ملنظمات غر �حلكومية بالو�صول �إىل مو�نئها.

منظمات غري حكومية تتهم اإيطاليا بعرقلة بعثة الإنقاذ مهاجرين البطريرك املاروين ينتقد حزب اهلل واأمل

�لتن�صيق  جم��ل�����ص  ح����ّذر  �مل��ا���ص��ي، 
من  »مرحلة جديدة  من  �ملعار�ص 
�ملتظاهرين  �صد  �لعنف  ت�صعيد 

�ل�صلمين«.
و�عُتقلت �لنا�صطة نينا باغين�صكايا 
)73 عام(، �لتي �أ�صبحت �صخ�صية 
لوكا�صنكو،  �حل��ر�ك �صد  ب��ارزة يف 

�صرعان ما �أطلق �صر�حها.
ويف مو�جهة قمع �ل�صرطة، ن�صرت 
قناتها  على  �ملعار�صة  نك�صتا  قناة 
و�لتي حتظى  تلغر�م  تطبيق  على 
�أكرث  مبتابعة و��صعة، قائمة ت�صّم 
تقدميهم  مت  ���ص��خ�����ص  �أل�����ف  م���ن 
�ل�صرطة  م��ن  عنا�صر  �أن��ه��م  ع��ل��ى 

�لبالرو�صية.
وي������ح������اول �مل����ت����ظ����اه����رون �أث����ن����اء 
�أو لثام  �أق��ن��ع��ة  ن���زع  �لح��ت��ج��اج��ات 
يرتدون  �ل��ذي��ن  �ل�صرطة  عنا�صر 
�أي  م���ن  م���ن دون  م���دن���ي���اً  ل��ب��ا���ص��اً 

بطاقة ُترز هوياتهم.
�صفيتالنا  �ملعار�صة  زعيمة  وقالت 
�إنها  ت��ق��ول  �ل��ت��ي  تيخانوف�صكايا، 
�لرئا�صية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  ف����ازت 
�أن  �ل�صبت  ل��ي��ت��و�ن��ي��ا،  �إىل  وجل����اأت 
»�لبيالرو�صين م�صتعدون للك�صف 
يطيعون  �لذين  �أول��ئ��ك  هوية  عن 

�لأو�مر �ملجرمة«.
ون���ق���ل م��ك��ت��ب��ه��ا �لإع�����الم�����ي عر 

تلغر�م قولها خماطبة  قناته على 
ت���ن���ظ���رو� يف  �أن  »ي���ج���ب  �ل�����ص��رط��ة 
�لذي يتعن عليكم  �صعبكم،  عيون 

�لدفاع عنه«.
ا قاطًعا  لوكا�صينكو رف�صً ويرف�ص 
�ل���ر����ص���وخ وط���ل���ب �مل�������ص���اع���دة من 
�لرو�صي فالدمير بوتن،  نظره 
�ل����ذي ت��ع��ه��د ب��ت��ق��دمي دع���م �أمني 
وتعهد  �لأم��ر  لزم  �إذ�  �إىل مين�صك 
مليار   1،5 بقيمة  قر�ص  بتقدمي 

دولر �إىل بيالرو�ص.
ومن �ملقرر �أن تلتقي تيخانوف�صكايا 
�لحت���اد  خ��ارج��ي��ة  وزر�ء  �لث���ن���ن 
وينوي  ب��روك�����ص��ل.  يف  �لأوروب��������ي 

ف����ر�����ص ع����ق����وب����ات على  �لحت���������اد 
�أنها  يعتر  بيالرو�صية  �صخ�صيات 
�لنتخابات  ت��زوي��ر  ع��ن  م�����ص��وؤول��ة 

وقمع �ل�صرطة للمتظاهرين.
�لبيالرو�صي  �ل���ن���ظ���ام  و�ع���ت���ق���ل 
ق������ي������اد�ت جمل�ص  م�����ن  �ل����ع����دي����د 
�أ�ص�صته  �ل����ذي  �مل��ع��ار���ص��ة  تن�صيق 
�آخرون  و��صطر  تيخانوف�صكايا. 

�إىل �لفر�ر من �لبالد.
كولي�صنيكوفا،  م���اري���ا  ورف�����ص��ت 
�إحدى �أبرز حلفائها، �قتيادها �إىل 
�لبالد. وهي تقبع حالياً يف  خ��ارج 
�لأمن  بتعري�ص  ومتهمة  �ل�صجن 

�لقومي للخطر. 

 •• طهران-اأ ف ب

�لنا�صطة  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ملحامية  ���ص��وت��وده،  ن�صرين  ُنقلت 
يف جم���ال ح��ق��وق �لإن�����ص��ان و�ل��ت��ي ب����د�أت ق��ب��ل �أك���رث من 
�ل�صجن �ىل م�صت�صفى يف  �لطعام، من  �إ�صر�با عن  �صهر 
بح�صب  �ل�صحي،  و�صعها  يف  ح��اد«  »ت��ر�ج��ع  بعد  طهر�ن 
 2012 ع��ام  �حلائزة  �صوتوده  زوجها. ومت�صي  �أف��اد  ما 
جائزة �صاخاروف �لتي مينحها �لرملان �لأوروبي، حكما 
باحلب�ص ملدة 12 عاما يف �صجن �إيوين يف طهر�ن، �صدر 
�لعام �ملا�صي بحق �ملحامية �لتي �صبق لها �لدفاع عن ن�صاء 
مت توقيفهن لحتجاجهن على قو�نن فر�ص �حلجاب. 

و�أوقفت �صوتوده يف حزير�ن/يونيو 2018.
و�أفاد زوجها ر�صا خند�ن وكالة فر�ن�ص بر�ص �إن �صوتوده 
�ل��ق��ل��ب يف م�صت�صفى  ب��اأم��ر����ص  �ل��ع��ن��اي��ة  �أدخ���ل���ت وح���دة 
ط��ال��ق��اين يف �ل��ع��ا���ص��م��ة �لإي���ر�ن���ي���ة، بعيد و���ص��ول��ه��ا �ىل 
�أم�����ص. و�أو���ص��ح »�ُصمح لنا  ق�صم �ل��ط��و�رئ يف وق��ت �صابق 
بروؤيتها لبع�ص �لوقت �صعفت حالتها ب�صكل حاد، فقدت 

�أفاد  �لكثر من �لوزن، وعيناها غارقتان«. وكان خند�ن 
�آب/�أغ�صط�ص   11 يف  ب���د�أت  ���ص��وت��وده  �ن  �صابق  وق��ت  يف 
فيه  تقول  لها  بيانا  ون�صر  �لطعام.  عن  �إ�صر�با  �ملا�صي، 
�صيما  ل  �صعوبة،  ت��زد�د  �ل�صيا�صين  �ل�صجناء  �أو�صاع  �إن 
�ن��ت�����ص��ار ف��رو���ص ك���ورون���ا �مل�صتجد،  �ل��ق��ل��ق م��ن  يف ظ��ل 
�لذي تعد �جلمهورية �لإير�نية �أكرث �لدول تاأثر� به يف 
بوفاة  »كوفيد-19«  وت�صبب  �لأو���ص��ط.  �ل�صرق  منطقة 
�ألفا   420 ن��ح��و  و�إ���ص��اب��ة  �صخ�ص  �أل���ف   24 م��ن  �أك���رث 
�آخرين، بح�صب �آخر �لأرقام �لر�صمية �ل�صادرة عن وز�رة 
�ل�صحة �لإير�نية �ل�صبت. وقالت �صوتوده )57 عاما( �إن 
�صيا�صين مل  �صجناء  �صر�ح  �إط��الق  لتاأمن  �إ�صر�بها هو 
ي�صتفيدو� من �لإعفاء�ت �لتي �أتاحت �لإفر�ج عن ع�صر�ت 
بعد  »كوفيد-19«،  �نت�صار  �إث��ر  �لآخ��ري��ن  �ملد�نن  �آلف 
عدم جتاوب �لق�صاء مع منا�صد�تها �ملكتوبة. و�أبدى زوج 
�ملحامية قلقه �إز�ء �لو�صع �ل�صحي لزوجته يف �مل�صت�صفى، 
معتر� �أن �لأخر »لي�ص مكانا �آمنا يف ما يتعلق بفرو�ص 

كورونا«، ويفتقد »�إجر�ء�ت �لعزل �ملنا�صبة«.

تظاهرة جديدة للمعار�سة يف بيالرو�ص 

نقل حمامية اإيرانية من ال�سجن اإىل امل�ست�سفى

 •• مين�صك-�أ ف ب

�لبيالرو�صية  �مل���ع���ار����ص���ة  ت��ن��ّظ��م 
تظاهرة جديدة يف و�صط �لعا�صمة 
م�صددة  رق���اب���ة  ظ���ل  يف  م��ي��ن�����ص��ك 
مئات  �عتقال  غ��د�ة  �ل�صرطة،  من 

�ملتظاهرين ب�صكل عنيف.
�لرئي�ص  �ن���ت���خ���اب  �إع��������ادة  وم���ن���ذ 
�ألك�صندر لوكا�صنكو يف �لتا�صع من 
تظاهر�ت  جت���ري  �أغ�����ص��ط�����ص،  �آب 
�أحد  ي��وم  كل  م�صبوقة  هائلة غر 
�لذي  �لرئي�ص  برحيل  للمطالبة 

يحكم �لبالد منذ 26 عاما.
ك��م��ا ُوج���ه���ت دع�����و�ت ع��ل��ى و�صائل 
للم�صاركة  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ص��ل 
يف ت��ظ��اه��ر�ت يف م���دن �أخ����رى من 

�لبالد.
معار�صة  �إع����الم  و���ص��ائ��ل  ون�����ص��رت 
لقو�فل  م�����ص��اه��د  �لأح������د  ���ص��ب��اح 
ع�صكرية ت�صر يف و�صط �لعا�صمة.
�ل�صبت  ف��رق��ت  �ل�����ص��رط��ة  وك���ان���ت 
م�صرة ن�صائية �لتي �عُتقل خاللها 
و15  مين�صك  يف  ا  �صخ�صً  415
�آخرين يف مدن �أخ��رى، مل�صاركتهم 
يف »تظاهر�ت غر مرخ�صة«، وفًقا 
�لد�خلية  وز�رة  با�صم  للمتحدثة 

�أولغا ت�صيمود�نوفا.
ويف �ملجمل، �أُفرج عن 385 منهن، 
ب��ح�����ص��ب �مل���ت���ح���دث���ة �ل���ت���ي ه����ددت 
�مل�����ص��ارك��ن يف جتمعات  مب��الح��ق��ة 

�أخرى من هذ� �لنوع جنائيا.
عنا�صر  م�صورة  لقطات  و�أظهرت 
من �ل�صرطة يحملون بعنف بع�ص 
تابعة  ع���رب���ات  �إىل  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن 

لل�صجن.
ومع �رتفاع عدد �لعتقالت ب�صكل 
ك��ب��ر �ل�����ص��ب��ت ع��م��ا ك����ان ع��ل��ي��ه يف 
�لأ�صبوع  ج���رت  مم��اث��ل��ة  ت��ظ��اه��رة 

•• لندن-اأ ف ب

�لريطاين  �لعمال  ح��زب  �فتتح 
�لأوىل  للمرة  �ل�صنوي  م��وؤمت��ره 
تف�صي  ب�����ص��ب��ب  �لإن�����رتن�����ت  ع����ر 
وباء كوفيد-19، حم��اوًل جتاوز 
�لنتخابي  وف�����ص��ل��ه  �ن��ق�����ص��ام��ات��ه 
�ل��ت��ي بذلها  �مل��ري��ر، بعد �جل��ه��ود 
�صتارمر  ك����ر  �جل����دي����د  زع���ي���م���ه 

لإعادة ر�ص �صفوفه.
�لكبر  �لج����ت����م����اع  ه������ذ�  وي����ع����د 
�لرئي�صي،  �مل����ع����ار�����ص����ة  حل������زب 
ي�صتمر  �أن  �مل����ق����رر  م����ن  �ل�������ذي 
منذ  �لأول  �ل��ث��الث��اء،  ي���وم  ح��ت��ى 
�مل��دوي��ة حل���زب �لعمال  �ل��ه��زمي��ة 
�لتي  �لت�صريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف 
جرت يف كانون �لأول/يف دي�صمر 
بوري�ص  برئا�صة  �ملحافظن  �أم��ام 
جون�صون و�نتخاب �صتارمر رئي�صا 

للحزب بعد ذلك.
و�ن��ت��ِخ��ب �مل��ع��ت��دل �مل��وؤي��د لأوروب���ا 
كر �صتارمر رئي�صا حلزب �لعمال 
ني�صان/�أبريل  يف  �ل���ري���ط���اين 
جرميي  �ملت�صدد  للي�صاري  خلفا 
�حلزب  باإنها�ص  وتعهد  ك��ورب��ن، 
�لوهن  �ل��ذي يعاين من  �ملعار�ص 
وو�صع  بريك�صت  حول  و�لنق�صام 
�حلزب �لقت�صادي وكذلك ب�صاأن 
�ل�صامية  م���ع���اد�ة  م�����ص��األ��ة  �إد�رة 

د�خل �حلزب.
�أ�صتاذ  �����ص���روود،  ���ص��امي��ون  وق����ال 

جامعة  يف  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  �ل���ع���ل���وم 
ل���وك���ال���ة ف���ر�ن�������ص بر�ص  �����ص����ور�ي 
»�لتوتر�ت«  م��ن  �ل��رغ��م  على  �إن���ه 
من  مت���ك���ن  �أن������ه  »�إل  �مل�����ص��ت��م��رة 
م��ن��ع �حل�����زب م���ن �لن��غ��م��ا���ص يف 
�لتي  �ل���د�خ���ل���ي���ة«  �لن���ق�������ص���ام���ات 

ميزت ولية كوربن.
�ل�����ص��ح��ي��ة لوباء  �لأزم������ة  ق��دم��ت 
متوقع  غ��ر  دع��ًم��ا  كوفيد-19 
�لبالغ  �ل�����ص��اب��ق  �مل���ح���ام���ي  ل���ه���ذ� 
حكومة  �ُتهمت  بعدما  عاماً   57
�مل��ح��اف��ظ��ن ب��اإ���ص��اءة �إد�رت���ه���ا مبا 
ج��ع��ل �مل��م��ل��ك��ة �مل���ت���ح���دة �ل���دول���ة 
�لأكرث ت�صرر� يف �أوروب��ا مع وفاة 

نحو 42 �ألف �صخ�ص.
و�أو�����ص����ح ������ص����روود »ح��ق��ي��ق��ة �أن 
�حل���ك���وم���ة ل���دي���ه���ا �ل���ك���ث���ر من 
�هتمام  ج��ع��ل  ���ص��اه��م يف  �مل�����ص��اك��ل 
�ملحافظن  على  بالهجوم  �حلزب 

�ململكة  باأنها عبء على  �حلكومة 
�ملتحدة ب�صبب »عدم كفاءتها«.

�إليه  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  �مل���وؤمت���ر  وي�����ص��ك��ل 
ميكن  م��ا  للبالد  لُيظهر  فر�صة 
�أن يقدمه حزب �لعمل، �أي »قيادة 
جديدة«، رغم �إقر�ره باأنه ل يز�ل 
يتعن على �حلزب »ت�صلق �جلبل« 
�ل�صلطة  �إىل  �ل��و���ص��ول  �أم��ل  على 
�لت�صريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  خ���الل 

�ملقبلة �ملقررة يف عام 2024.
وب��ع��دم��ا �أل��ق��ت ق��ي��اد�ت �أخ���رى يف 
�حل�����زب ك��ل��م��ات��ه��ا خ����الل �لأي�����ام 
يك�صف  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  �ل�����ص��اب��ق��ة، 
زع���ي���م �مل���ع���ار����ص���ة �ل���ث���الث���اء عن 
ويظهر  �ملتحدة،  للمملكة  روؤي��ت��ه 
نف�صه على �أنه نقي�ص جون�صون.

�أ�صتاذ  ف��ي��ل��دن��غ،  �صتيفن  و�أ����ص���ار 
جامعة  يف  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي  �ل���ت���اري���خ 
بر�ص،  فر�ن�ص  لوكالة  نوتنغهام 

�ل��رتك��ي��ز على  م��ن  �أ���ص��ه��ل بكثر 
�خلالفات �لد�خلية«.

لبوري�ص  �لت��ه��ام��ات  كيل  ورّج���ح 
�أن  �ل��ع��م��وم  جمل�ص  يف  جون�صون 
للوزر�ء،  رئي�صا  �صتارمر  ي�صر 
باللوم  جون�صون  على  �ألقى  وه��و 
معد�ت  �إىل  �لف����ت����ق����ار  ب�����ص��ب��ب 

ح��م��اي��ة مل��ق��دم��ي �ل��رع��اي��ة ونظام 
ك�صف فا�صل بالإ�صافة �إىل �لكثر 

من �لتقلبات �ملحرجة.
يوغوف  �أج��رت��ه  ��صتطالع  وب���ّن 
 30 �أن  �مل��ا���ص��ي  �خلمي�ص  وُن�����ص��ر 
�لريطانين  م���ن  ف��ق��ط  ب��امل��ئ��ة 
لالأزمة  �حلكومة  �إد�رة  ي��وؤي��دون 

عن  ب����امل����ئ����ة   68 �أع����������رب  ف���ي���م���ا 
منذ  �لأوىل  ول��ل��م��رة  �ن��ت��ق��اده��م. 
�حلكومة  رئا�صة  جون�صون  ت��ويل 
�أظ�����ه�����ر   ،2019 �����ص����ي����ف  يف 
نهاية  يف  ُن�صر  ل��ل��ر�أي  ��صتطالع 
�لعمال  ح�����زب  �آب/�أغ�������ص���ط�������ص، 
و�ملحافظن مت�صاوين من حيث 

نية �لت�صويت.
جرميي  �أن  �أ������ص�����روود  و�ع���ت���ر 
كبر  ب�صكل  ق����ادر�  ك���ان  »ك���ورب���ن 
�لعمل،  حل��زب  �لدعم  ح�صد  على 
�مل�صد�قية  �إىل  يفتقر  ك��ان  لكنه 

كرئي�ص للوزر�ء«.
وقبل �فتتاح �ملوؤمتر، �تهم �صتارمر 

»�صي�صتخدم  ���ص��ت��ارم��ر  �أن  �إىل 
�لتي  ���ص��م��ع��ت��ه  ل��ت��ع��زي��ز  خ���ط���اب���ه 

�كت�صبها بالفعل كقائد كفوؤ«.
وللمرة �لأوىل منذ فرتة طويلة، 
لن تكون مناق�صة بريك�صت، �لذي 
�أدى �إىل �نق�صام عميق يف �صفوف 
�لأول،  �مل���ق���ام  يف  �ل��ع��م��ال،  ح���زب 
��صتقطاب  �إع��������ادة  ي���ج���ب  ح���ي���ث 
�أعجبت  �لتي  �ل�صعبية  �لطبقات 
�ملناه�ص  ج���ون�������ص���ون  ب���خ���ط���اب 
كبر،  ب�صكل  �لأوروب�����ي  ل��الحت��اد 
و�لتي �صيكون ت�صويتها حا�صما.

�أن  �ل�������ص���ي���ا����ص���ي  وي�������رى �خل����ب����ر 
�صتارمر �لذي يريد ر�ص �صفوف 
�ل�صر  ع���ل���ي���ه  ي���ت���ع���ن  �حل���������زب، 
ب��ح��ذر وع����دم �خل���و����ص ك��ث��ر� يف 
�إىل  ي��وؤدي ذل��ك  �لتفا�صيل كي ل 
ب�صدة  �ملتم�صكن  �لنا�صطن  نفور 
حدده  �ل��ذي  �ملتطرف  بالرنامج 
ج��رمي��ي ك���ورب���ن، و�ل����ذي يوفر 

تاأميمات و��صعة �لنطاق.
�مل�صوؤول  م��اك��دون��ي��ل،  ج���ون  ق���ال 
�ل�صابق، يف  �لزعيم  �ملايل يف عهد 
�لإيطالية  ريبوبليكا  ل  �صحيفة 
�لعمال  حزب  �أع�صاء  غالبية  »�إن 
�لفر�صة  لتاحة  �لآن  م�صتعدون 
لكر �صتارمر لكي ير�ص �صفوف 
�حلزب و�لنهو�ص به«، لكنه حّذر 
»�أي تر�جع عن  �أنها ل تريد  من 

ت�صدد جرميي كوربن«.
 

العّماليون الربيطانيون ي�سعون لتجاوز االنق�سامات

اأوروبا ترف�ص تفعيل وا�سنطن �سناب باك على اإيران.. ورو�سيا تندد
عن �إجر�ء�ت �إ�صافية لتعزيز تنفيذ �لعقوبات. و�أ�صاف بومبيو �أن و��صنطن 
�صتكون  �أن��ه  �إي��ر�ن، حم��ذر� من  �لعقوبات على  تتعهد مبعاقبة من يخرق 

هناك تد�عيات يف حال ف�صل �لأمم �ملتحدة يف تطبيق �لعقوبات.
�لعقوبات  ف��ر���ص  تعيد  و��صنطن  �أن  �لأم��رك��ي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  و�أو���ص��ح 
�أن  على  م�صدد�  �لإي����ر�ين،  �لنظام  على  �ملالية  �ل�صغوط  �أق�صى  ملمار�صة 
�لفو�صى  ع��ن  تتوقف  حتى  �صتتو��صل  ط��ه��ر�ن  على  �لق�صوى  �ل�صغوط 
و�إر�قة �لدماء. ولفت �إىل �أن �إد�رة ترمب �أدركت د�ئما �أن نظام �إير�ن �أكر 
�صيكون  �لعقوبات  فر�ص  باإعادة  �أنه  �إىل  م�صر�  �لعامل،  يف  لل�صالم  تهديد 
�إير�ن �لعنيفة لن�صر �لثورة قتلت �لآلف  “جهود  �أمنا. وتابع  �أكرث  �لعامل 

ودمرت حياة مالين �لأبرياء”.
مايك  �لأم���رك���ي،  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ق���دم  �مل��ا���ص��ي،  �آب  �أغ�صط�ص   21 ويف 
�إىل جمل�ص  و��صنطن  طلب  نيويورك،  يف  �ملتحدة  �لأمم  مقر  يف  بومبيو، 

�لأمن لتفعيل �آلية �لزناد �صد �إير�ن.
�أحادي  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إع��الن  �لأح��د  �لرو�صية  �خلارجية  وز�رة  ود�ن��ت 
�أن  �إىل  م�صرة  �إي���ر�ن،  على  �لأمم��ي��ة  �لعقوبات  تفعيل  �إع���ادة  عن  �جلانب 

�لت�صريحات �لأمركية تفتقد لأ�صا�ص قانوين.
وحتّركات  مل��ب��ادر�ت  ل ميكن  طبيعتها،  “بحكم  ب��ي��ان  يف  �ل����وز�رة  و�أف����ادت 
بالن�صبة  دولية  قانونية  �أن حتمل عو�قب  �ل�صرعية  �ملتحدة غر  �لوليات 

للبلد�ن �لأخرى”.

 •• عوا�صم-وكاالت

تفعيل  �ملتحدة  �لوليات  �إع��الن  بعد 
�ل��ع��ق��وب��ات �لأمم��ي��ة ع��ل��ى �إي����ر�ن من 
�صناب  لعملية  تطبيقا  و�ح��د،  جانب 
�ملمثل  ر�أى   ،  snapback ب���اك 
�لأعلى لل�صيا�صة �خلارجية و�لأمنية 
لالحتاد �لأوروبي، جوزيب بوريل، �أن 
�لوليات �ملتحدة مل تعد م�صاركة يف 
�لتفاق �لنووي مع �إير�ن بعد �ن�صحابها 

منه.
و�عتر �أنه ل ميكن بدء عملية �إعادة فر�ص عقوبات �لأمم �ملتحدة مبوجب 

قر�ر جمل�ص �لأمن �لتابع لالأمم �ملتحدة رقم 2231.
�إي��ر�ن مبوجب �لتفاق  �لعقوبات عن  و�أك��د بوريل مو��صلة �للتز�م برفع 
�لنووي، و�صدد على �لعمل ل�صمان �حلفاظ على �لتفاق وتنفيذه بالكامل 

من قبل �جلميع.
وكانت �لوليات �ملتحدة فعلت “�آلية �لزناد” و�أعادت جميع �لعقوبات على 
�أكد وزير �خلارجية �لأمركي مايك بومبيو، �ل�صبت، دخول  �إي��ر�ن، حيث 
�لإع��الن قريبا  �لتنفيذ، موؤكد�  �إي��ر�ن حيز  �لأممية على  �لعقوبات  جميع 

رقم  �لأم���ن  ق��ر�ر جمل�ص  يف  عليها  �ملن�صو�ص  �لآل��ي��ة  تق�صي  ذل��ك،  “�إىل 
2231 �لذي مت �عتماده عقب توقيع �لتفاق �لنووي �لإير�ين عام 2015 
على عودة تلقائية جلميع �لعقوبات �لدولية �صد �إير�ن، ب�صبب �نتهاكاتها.
�لأمن  غوتري�ص جمل�ص  �أنطونيو  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم  �ل��ع��ام  �لأم���ن  و�أب��ل��غ 
�إز�ء �إعالن �أمركي باإعادة فر�ص  �أنه ل ي�صتطيع �تخاذ �أي �إجر�ء  �لدويل 
كل عقوبات �لأمم �ملتحدة على �إير�ن نظر� لوجود “�صك” يف �مل�صاألة. وقال 
غوتري�ص يف ر�صالة للمجل�ص �إنه يوجد �صك ب�صاأن ما �إذ� كانت �لعملية قد 
بد�أت بالفعل وما �إذ� كان �إنهاء �لعقوبات ل يز�ل �صاري �ملفعول. كما �أ�صاف 
�أنه ل ميكن لالأمن �لعام �أن مي�صي قدما بوجود تلك �ل�صكوك. ويف هذ� 
�لإطار، �أعرب مبعوث �إير�ن لدى �لأمم �ملتحدة جميد تخت ر�فان�صي عن 
رف�ص طهر�ن لإعالن �لوليات �ملتحدة �ملنفرد حول �إعادة فر�ص �لعقوبات 
�لأممية على �إير�ن. ويف ر�صالة ملجل�ص �لأمن، طالب �ملبعوث �ملجل�ص برف�ص 
�إعالن �لوليات �ملتحدة قائال �إنها حتاول ب�صورة غر قانونية تفعيل قر�ر 

��صتعادة �لعقوبات �لدولية على �إير�ن.
�لأمن  ق���ر�ر�ت جمل�ص  �ل�صروع يف عملية لإع���ادة  �أن �حل��ق يف  �أ���ص��اف  كما 
منه  �ن�صحبت  �ل��ذي  �ل��ن��ووي  �لت��ف��اق  �مل�صاركة يف  ل��ل��دول  حمفوظة فقط 
�أمركا. و�تهم �ملبعوث �أمركا بتبني ��صرت�تيجية تتمثل يف خلق تعقيد�ت 
على  ز�ئفة  قانونية  وحجج  تع�صفية  تف�صر�ت  تقدمي  من خالل  قانونية 

حد قوله.

 عمليات ف�ساد مباليني الدوالرات 
يف الطريان املدين ال�سوداين

 •• اخلرطوم-وكاالت

ك�صف �ملدير �لعام ل�صلطة �لطر�ن �ملدين �ل�صود�ين �إبر�هيم عدلن عن �أن 
�إد�رته �أوقفت عمليات ف�صاد مبالين �لدولر�ت.

�لأحد عن عدلن  �أم�ص  �ل�صود�ين  �لإخباري  نيوز«  »�لر�كوبة  ونقل موقع 
قوله �إنه مت �إيقاف ف�صاد بقيمة 45 مليون يورو، م�صر�ً لوجود ف�صاد يف 
ف�صاد  عمليات  �إىل  بالإ�صافة  جنيه،  مليار�ت   6.5 بقيمة  �خلدمات  �صر�ء 

�أخرى مت رفعها لل�صلطات.
وو�صف عدلن بند �صر�ء �خلدمة ب�صلطة �لطر�ن �ملدين باأنه »ف�صاد مي�صي 
للدولة  �لعامة  للخزينة  �مل��دين  �ل��ط��ر�ن  دع��م  ع��ن  معلناً  ق��دم��ن«،  على 

مببالغ ت�صل �إىل 64 مليون دولر.
�أن  �إىل  لف��ت��اً   ، بال�صود�ن  للطر�ن  �لتحتية  �لبنى  بتخلف  ع��دلن  و�أق���ر 

%86 من �ملعد�ت �ملالحية عفا عليها �لزمن.
و�أو�صح �أن %44 من �لعاملن بالطر�ن �ملدين �أعمارهم ترت�وح ما بن 
50 �إىل 54 عاماً، و��صفاً بنية �ملطار�ت ب� »�ملاأ�صاوية«، م�صدد�ً على �أهمية 

�أن يتمتع �لطر�ن �ملدين بال�صتقاللية �لكاملة.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - الفجر:

�خ����ت����ت����م����ت ر�ب�������ط�������ة �مل����ح����رتف����ن 
�ملا�صي  �خل��م��ي�����ص  ي���وم  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�ملو�فق 17 �صبتمر فعاليات �خللوة 
بد�أت  قد  كانت  �لتي  �ل�صرت�تيجية 
و��صتمرت  نف�صه  �ل�صهر  من   14 يف 
مل��دة �أرب��ع��ة �أي���ام م��ع ك��ل م��ن �لدوري 
�لياباين – �لدرجة �لأوىل، �لدوري 
�لإ�صباين  �لدوري  �ملمتاز،  �ل�صويدي 
كرة  ودوري  �ل��ق��دم  �لأوىل  ل��ل��درج��ة 

�لقدم �لإجنليزي.
رك����زت �خل���ل���وة ع��ل��ى �لط�����الع على 
جمالت  وحتديد  �ملمار�صات  �أف�صل 
وحت�صن  لتطوير  �خل����ر�ت  ت��ب��ادل 
ك�����اف�����ة ج�����و�ن�����ب �ل����ع����م����ل وت���ع���زي���ز 
ب��ن��اء مبادر�ت  �ل��ر�ب��ط��ة ع��ل��ى  ق���درة 
�ملمار�صات  ت����و�ئ����م  �����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�ل��دويل ورفع  �ل�صعيد  �ملتميزة على 

م�����ص��ت��وي��ات �ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة يف 
لر�صم خارطة  �لر�بطة  �أعمال  �إط��ار 
�ل�صرت�تيجية  �خل����ط����ة  ط����ري����ق 
.2020-2030  �جل��������دي��������دة 
وليد  �أع���������رب  �ل���������ص����دد،  ه������ذ�  ويف 
�لتنفيذي  �مل�����دي�����ر  �حل����و�����ص����ن����ي، 
للر�بطة، عن �صعادته بنتيجة �خللوة 
وت��ق��دي��ره ل��ل��رو�ب��ط �مل�����ص��ارك��ة �لتي 
���ص��اع��دت ع��ل��ى �إث�����ر�ء �حل����و�ر خالل 
بال�صكر  "�أتوجه  وق����ال    �جل��ل�����ص��ات 
ل��ل��رو�ب��ط �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي ���ص��ارك��ت يف 
و�لتي  �ل�صرت�تيجية  �خل��ل��وة  ه��ذه 
�أ���ص��ا���ص��ًي��ا م��ن تخطيطنا  ت��ع��د ج���زء 
�جلديدة  �ل��ر�ب��ط��ة  ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
"قد  م�صيفا   ."2030-2020
مثمر  لتبادل  من�صة  �خللوة  قدمت 
�مل�صاركة  �ل����رو�ب����ط  ب���ن  ل��ل��ت��ج��ارب 
�لتحديات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  وف��ر���ص��ة 
�ل��ت��ع��ام��ل معها.  وك��ي��ف��ي��ة  �مل��م��اث��ل��ة 

�لتعرف  يف  ا  �أي�صً �لتجربة  �صاهمت 
و�صاعدتنا  �مل��م��ار���ص��ات  �أف�����ص��ل  ع��ل��ى 
ع���ل���ى حت���دي���د �أول������وي������ات و�أه�������د�ف 

�خلطة �ل�صرت�تيجية".
وم����ن ج��ه��ت��ه، �أ����ص���اد ت��اك��ي��وك��ي �أوي����ا 
يف  �لعاملية  �لأع��م��ال  �إد�رة  ق�صم  م��ن 
�ل���ي���اب���اين، بجهود  �ل�����دوري  ر�ب���ط���ة 
ر�بطة  قبل  م��ن  �مل��ب��ذول��ة  �لتطوير 
�مل����ح����رتف����ن �لإم�����ار�ت�����ي�����ة ق����ائ����اًل: 
مع  �لياباين  �لدوري  ر�بطة  "تعمل 
�أنحاء  جميع  يف  �لأخ����رى  �ل��رو�ب��ط 
�ملعرفة  لتبادل  �ل��ع��امل  وبقية  �آ�صيا 
�ملمار�صات".  �أف�صل  على  و�ل��ت��ع��رف 
للغاية  ����ص���ع���د�ء  ""كنا  و�أ������ص�����اف 
ر�بطة �ملحرتفن  لدعوتنا من قبل 
�لإمار�تية للم�صاركة يف هذه �خللوة 
�ل�صرت�تيجية ب�صفتنا �أحد �لدوريات 
�ملناق�صات  �أظهرت  �آ�صيا.  يف  �لر�ئدة 
�لإمار�تية  �مل��ح��رتف��ن  ر�ب���ط���ة  �أن 

تعمل بجد لتناف�ص �لدوري �لياباين 
يف �مل�صتقبل، ونتمنى لهم �لتوفيق يف 

��صرت�تيجيتهم �جلديدة".
�نكوي�صت،  م��ات�����ص  ع���ر  وب��������دوره، 
�لقدم  كرة  ل��دوري  �لتنفيذي  �ملدير 
يف  بامل�صاركة  �صعادته  عن  �ل�صويدي، 
�خللوة و�أ�صار �إىل �لتحديات �ملماثلة 
�ل����ت����ي ت���و�ج���ه���ه���ا ر�ب����ط����ة �ل�������دوري 
�ل�صويدي �ملمتاز ور�بطة �ملحرتفن 
مع  "نتعاون  وق������ال  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة، 
ر�ب��ط��ة �مل��ح��رتف��ن �لإم��ار�ت��ي��ة منذ 
روؤية  ومي��ك��ن��ن��ا   2020 ع���ام  ب��د�ي��ة 
�لنجاح،  على  وت�صميمهم  حما�صهم 
للم�صاركة  لدعوتي  متحم�صاً  "كنت 
�ل�صرت�تيجية  �خل��ل��وة  جل�صات  يف 

�لر�بطة  من جهود  ج��زء�ً  تعد  �لتي 
�جلديدة.  ��صرت�تيجيتها  لتطوير 
هناك �لعديد من �لتحديات �ملماثلة 
�ل�صويدي  �ل���������دوري  ر�ب����ط����ة  ب����ن 
ور�بطة �ملحرتفن �لإمار�تية وظهر 
ذلك بو�صوح خالل �جلل�صات، و�آمل 
�أن ت�صاعد جتارب �لدوري �ل�صويدي 
ر�ب���ط���ة �مل��ح��رتف��ن �لإم����ار�ت����ي����ة يف 
�ل�صنو�ت  يف  ك���ب���ر  جن�����اح  حت��ق��ي��ق 

�لقادمة." 
ومن جانبها، �أ�صادت مايتي فونتور�، 
�ل���دوري  ل��ر�ب��ط��ة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�ل���������ص����رق �لأو�����ص����ط  �لإ�����ص����ب����اين يف 
و�����ص����م����ال �إف����ري����ق����ي����ا، مب���ج���ه���ود�ت 
ر�ب���ط���ة �مل��ح��رتف��ن �لإم����ار�ت����ي����ة يف 

ر������ص�����م خ������ارط������ة ط�����ري�����ق �خل���ط���ة 
-2030 �جل��دي��دة  �ل�صرت�تيجية 
�صعادتها  عن  �أعربت  كما   ،2020
�ل�صرت�تيجية  �خللوة  يف  بامل�صاركة 
قائلة "تر�صخت �لعالقة بن ر�بطة 
�لدوري �لإ�صباين ور�بطة �ملحرتفن 
�أن تتم  ���ص��رًف��ا لنا  �لإم��ار�ت��ي��ة وك���ان 
�خللوة  ه���ذه  يف  للم�صاركة  دع��وت��ن��ا 
م�صاركة  من  متكنا  �ل�صرت�تيجية، 
بع�ص �ملعلومات حول جناح �لدوري 
�ل�����دوري  ي�����ص��ب��ح  �أن  يف  �لإ����ص���ب���اين 
�لأكرث �صعبية يف �لعامل يف �ل�صنو�ت 
�ل�����ص��وء على  ت�صليط  م��ع  �لأخ����رة، 
�لتي  و�ل�����ت�����ح�����دي�����ات  �ل����ن����ج����اح����ات 
�صتوفر  �صك،  �أدن��ى  بدون  و�جهناها. 

�جلديدة  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل���ط���ة 
قدًما  للم�صي  و�صوًحا  �أك��رث  �جت��اه 
وت���ق���ود �ل������دوري ن��ح��و جن����اح �أك����ر، 
ر�بطة  دع���م  م��و����ص��ل��ة  �إىل  ونتطلع 

�ملحرتفن �لإمار�تية".
ديفيد  ���ص��ل��ط  �ل�������ص���ي���اق،  ذ�ت  ويف 
لدوري  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ب��ال��دوي��ن، 
على  �ل�صوء  �لإجنليزي،  �لقدم  كرة 
تبادل  و�أهمية  �جلل�صات  ه��ذه  قيمة 
�خل��������ر�ت ب����ن �ل�����رو�ب�����ط ق���ائ���اًل: 
�لقدم  ك���رة  ر�ب��ط��ة  و�ج��ه��ت  "لقد 
�لإجنليزية �لعديد من �لتحديات يف 
�أن جتاربنا  ون��درك  �ملا�صية،  �لفرتة 
�لأخرى  للرو�بط  مفيدة  تكون  قد 
�لتي حتر�ص على �لتعرف على طرق 

تعاملنا مع �لق�صايا �ملختلفة وكيفية 
لنا  "�صمحت  و�أ���ص��اف  معاجلتها". 
�ملحرتفن  ر�ب���ط���ة  ب���دع���م  �خل���ل���وة 
�لإمار�تية حيث قمنا بتقدمي روؤيتنا 
�أثناء  قيمتها  تثبت  �أن  ن��اأم��ل  و�ل��ت��ي 
كرة  وت�����ص��اع��د  �لأن���دي���ة  م��ع  عملهم 
�ل��ق��دم �لإم��ار�ت��ي��ة يف �ل��و���ص��ول �إىل 

�آفاق جديدة."
�جلدير بالذكر �أن ر�بطة �ملحرتفن 
 24 يف  �جتماعا  �صتقعد  �لإم��ار�ت��ي��ة 
من �صبتمر �جل��اري مع دوري كرة 
�لقدم �لإجنليزي ي�صارك فيه ديفيد 
يتم  �لنا�صئن،  قطاع  مدير  و�ث��ر�ل 
�ل��ف��ن��ي يف  �جل��ان��ب  خ��الل��ه مناق�صة 

دوري كرة �لقدم �لإجنليزي. 

•• ال�صارقة _ الفجر

جنح نادي مليحة �لثقايف �لريا�صي و�صمن �أجندة فعالياته لعام 2020م 
يف ��صتقطاب 21 ناديا وموؤ�ص�صة للم�صاركة يف م�صابقته �ل�صنوية فر�صان 
ب�صمة  لها  ترك  �لتي  فعالياته  �صمن  تنظيمها  على  درج  و�لتي  �لثقافة 
�لفعاليات  خ��ارط��ة  على  �لهامة  �مللتقيات  �إح���دى  م��ن  و�أ�صبحت  ك��ب��رة 

للنادي وجمل�ص �ل�صارقة �لريا�صي بحكومة �ل�صارقة .
�ملنطقة  يف  �لعاملة  و�ملوؤ�ص�صات  و�ل�صارقة  �إم���ارة  �أن��دي��ة    ممثلو  و�لتقى 
�لو�صطى لإمارة �ل�صارقة يف م�صابقة فر�صان �لثقافة من خالل من�صة زوم 

�للكرتونية بعد �أن مت �لتح�صر لها من خالل دعوة �لأندية للم�صاركة 
و�لتناف�ص يف كافة حقول �ملعرفة �لريا�صية و�لثقافية و�لفنية و�لوطنية 

و�جلغر�فية.
من  �لندية  كافة  يف  و�ملجتمعية  �لثقافية  �للجان  �مل�صابقة  و��صتهدفت 
منطلق تالقي دور نادي مليحه مع جمل�ص �ل�صارقة �لريا�صي يف تنفيذ 
�إثر�ء �لثقافة من خالل دعوة �لندية وكذلك  برناجما نوعيا يف جمال 
�ملوؤ�ص�صات لرت�صيح من�صبيها للتباري و�لتناف�ص يف �ملعلومات �ملتنوعة �لتي 

مت �ختيارها لت�صكل �إ�صافة للم�صاركن .
رئي�ص جمل�ص  �صلطان �خلا�صوين  �صعادة حممد  �مل�صابقة  تابع جمريات 

�إد�رة نادي مليحه و�صعادة عبد�هلل �صعيد بالعجيد �لكتبي ع�صو جمل�ص 
�مل�صابقة يف جمالتها  وتنقلت  و�ملجتمعية  �لثقافية  �للجنة  رئي�ص  �لد�ة 
�ملتنوعة لتحقق �أهد�فها �لر�مية �إىل رفع م�صتوى �لثقافة و�ملعرفة لدى 
�لثقايف  و�لهتمام  �لهادفة  �لثقافية  �جلو�نب  تر�صيخ  �أج��ل  من  �لندية 
و�لإملام بكل ما هو جديد بالعلم و�ملعرفة لتعزيز �لتقدم يف �مل�صار �لثقايف 

و�ملجتمعي يف كافة �ملوؤ�ص�صات �لريا�صية و�ملجتمعية .
�لثقافة  ف��ر���ص��ان  م�صابقة  م��ر�ح��ل  �نتهت  �أن  ويف نهاية �مل�صابقة وبعد   
مت تتويج مدر�صة �ملد�م باملركز �لأول ونادي دبا �حل�صن �لريا�صي باملركز 
�لثاين ونادي �ملد�م �لريا�صي باملركز �لثالث ونادي �حلمرية باملركز �لر�بع 

ونادي �لذيد �لريا�صي باملركز �خلام�ص ومنحهم جو�ئز مالية.
�لثقافية  �ل��ل��ج��ن��ة  بالعجيد �لكتبي رئي�ص  �أ�صاد عبد�هلل  ج��ان��ب��ه  م���ن 
و�ملجتمعية بنجاح م�صابقة فر�صان �لثقافة يف عامها �ل�صاد�ص على �لتو�يل 
�إد�رة نادي مليحة على تنظيمها ب�صكل �صنوي يف  يف ظل حر�ص جمل�ص 

ظل مكانتها وما حتققه من فائدة .
�أ���ص��ه��م��ت يف �ل��ت��و����ص��ل �ل��ف��ع��ال ب��ن �لفرق  و�أ����ص���ار �ل��ك��ت��ب��ي �أن �مل�����ص��اب��ق��ة 
مكانة  وتر�صيخ  و�لقر�ءة  �لبحث  على  وحثهم  �جلميع  وحتفيز  �مل�صاركة 
ب��ن خمتلف  �ملناف�صة  روح  غمرتها  �أج���و�ء  يف  و�لط���الع  و�ملعرفة  �لعلم 

�مل�صاركن..

رابطة املحرتفني االإماراتية تختتم فعاليات اخللوة اال�سرتاتيجية مع الروابط العاملية

نادي مليحة الريا�سي يجمع 21 ناديا وموؤ�س�سة يف م�سابقته ال�سنوية  فر�سان الثقافة ويقدم املعلومات باأ�سلوب تناف�سي 

•• العني - الفجر

�إميانويل،  ب��ي��درو  �ل��رت��غ��ايل،  ق���ال 
�ملوؤمتر  يف  ل��ل��ع��ن،  �ل��ف��ن��ي  �مل���دي���ر 
�ل�������ص���ح���ف���ي �ل���ت���ق���دمي���ي �خل���ا����ص 
�صبهان  �أم��������ام  ف���ري���ق���ه  مب���و�ج���ه���ة 
�لغد،  م�����ص��اء  "ندخل  �أ����ص���ف���ه���ان: 
حت���دي���اً ج����دي����د�ً �أم������ام ف���ري���ق جيد 
�لفريق  ع���ل���ى  �ل����ف����وز  يف  وي��ت��م��ث��ل 
�ل��ن��ق��اط �لثالث،  �مل��ن��اف�����ص وح�����ص��د 
و�لو�قع يوؤكد �أننا نلعب يف جمموعة 
قوية وجميع �لفرق باإمكانها �إحر�ز 
�صبهان،  طموحات  ون��ح��رتم  �ل��ف��وز، 
�ل����ذي ق��م��ن��ا ب��ت��ح��ل��ي��ل �أد�ئ������ه خالل 
وق��دم م�صتوى جيد�ً  �آخ��ر مبار�تن 
ومنظماً كما �أن لديه �أمل يف �لتاأهل، 
من  �لغد  مو�جهة  ندخل  �أن��ن��ا  غ��ر 
�أي  ��صتقبال  وع��دم  �لت�صجيل  �أج��ل 
����ص���وؤ�ل ح���ول عدم  ع��ل��ى  ه����دف. رد�ً 
مت���ك���ن ف���ري���ق���ه م����ن �ل����ف����وز خالل 
م��رح��ل��ة �مل��ج��م��وع��ات م��ن��ذ 2018، 
ق���ال: "هذ� و�ق���ع ول��ك��ن��ه �أ���ص��ب��ح يف 
�ل��ذي ل يتغر، لذلك  �ملا�صي  حكم 
م��ط��ال��ب��ون ح��ال��ي��اً ب��ال��رتك��ي��ز على 
علينا  يتوجب  �ل���ذي  وم��ا  �حل��ا���ص��ر 
مو�جهاتنا  �لفوز يف  �أج��ل  من  فعله 

�لقادمة، ومن �ملمكن �أن نتحدث عن 
يف  خ�صناها  �لتي  �لأرب��ع��ة  �ملباريات 
�ملو�صم �حلايل، وعندما يتعلق �لأمر 
على حتليله من  نعمل  مب�صوؤوليتنا 
�أجل تطوير مقدر�تنا ولقد خ�صرنا 
�أمام �صبهان على ملعبنا  �لذهاب  يف 
�أف�صل  حتقيق  �أج���ل  م��ن  و�صنقاتل 
�مل�����ص��اب��ق��ة خالل  �ل��ن��ت��ائ��ج يف ه����ذه 

�جلولتن �ملقبلتن لتح�صن موقعنا 
على لئحة ترتيب �ملجموعة"

و�أكمل: نود �لتاأكيد خالل مو�جهتنا 
�ل��ق��ادم��ة �أن��ن��ا من��ت��ل��ك ف��ري��ق��اً قوياً 
�مل�صتقبل  يف  ن��ت��غ��ر  �أن  وب���اأي���دي���ن���ا 
وهدفنا �أن نوؤكد للجميع باأن �لعن 
فريق كبر وهذ� هو �لتحدي �لأهم 
بالن�صبة لنا، و�إذ� �أردنا �حلديث عن 

�مل��ا���ص��ي ف��ال��ع��ن ح��ق��ق ل��ق��ب دوري 
�مل�صتقبل  ويف   2003 يف  �لأب��ط��ال 
ق������ادرون ع��ل��ى ت���ك���ر�ر ه����ذ� �لإجن����از 
وح���ال���ي���اً م��ط��ال��ب��ون ب��ال��ق��ت��ال على 
يقلقني  وما  �لثالث  �لنقاط  ح�صد 
حقاً هو �للعب �كل ثالثة �أيام ولي�ص 
ه����ذ� �لأم������ر ي��ت��ع��ل��ق ب���ي وح�����دي بل 

بجميع �ملدربن."

�سيوتاين: مطالبون بالفوز على 
�سبهان

ت�صوكا�صا  �لياباين،  "�لدويل"  �صدد 
�لعن،  ن������ادي  م����د�ف����ع  ����ص���ي���وت���اين، 
�جلولة  يف  فريقه  ف��وز  �أهمية  على 
�لقادمة �أمام فريق �صبهان مب�صابقة 
�لقدم  ل���ك���رة  �آ����ص���ي���ا  �أب����ط����ال  دوري 
�أن  علينا  "ينبغي  موؤكد�ً:   ،2020

نتعامل بالرتكيز �ملطلوب و�لتعامل 
�لفريق  ب���روح  �مل��ب��ار�ة  تفا�صيل  م��ع 
وحتى  �لبد�ية  منذ  ونقاتل  �لو�حد 
�صافرة نهاية �ملبار�ة من �أجل ح�صد 

�لنقاط �لثالث."
�لتي ظل  �لكثرة  �لأه���د�ف  وح��ول 
�لأخطاء  ب�صبب  �لفريق  ي�صتقبلها 
�لقول  "ل ميكنني  ق��ال:  �لدفاعية، 

باأنها لي�صت �صمن م�صوؤولياتي كاأحد 
عنا�صر �لفريق، �لأمر �لذي يفر�ص 
م�صتو�نا  حت�صن  على  �لعمل  علينا 
�لأر���ص لأن  �ملطلوبة على  بال�صورة 
ما حدث قد حدث وكما ذكر �ملدرب 
�أ���ص��ب��ح م��ن �مل��ا���ص��ي ويتوجب  ب��اأن��ه 
علينا �لتفكر يف �ملو�جهات �لقادمة 
وحت�صن �أد�ئنا بامل�صتوى �ملطلوب."

نحرتم طموحات �سبهان وهدفنا �لفوز بالنقاط �لثالث

بيدرو: ال ميكننا التغيري يف املا�سي ومطالبون باإظهار قوتنا يف احلا�سر
اإنفانتينو وكبار اأندية 
»الليغا« ي�ساركون يف 
منتدى »�سوكريك�ص«

 
�صي�صارك رئي�ص �لحتاد �لعاملي لكرة 
جياين  �ل�صوي�صري  "فيفا"،  �ل��ق��دم 
�إن���ف���ان���ت���ي���ن���و، ومم���ث���ل���ون م����ن �أن���دي���ة 
وبر�صلونة  �إ���ص��ب��ي��ل��ي��ة  م��ث��ل  �إ���ص��ب��ان��ي��ة 
وفالن�صيا و�أتلتيك بلباو وريال بيتي�ص 
"�صوكريك�ص"،  منتدى  يف  وليفانتي 
�لذي يقام يف �لفرتة بن 21 و 25 
�لن�صخة  �صتكون    "�أيلول".  �صبتمر 
م��ن �ملنتدى �ل��ك��روي �ل��ذي ت��روج له 
رقمياً،  ع��ام  كل  �لإجنليزية  �ل�صركة 
ب�����ص��ب��ب ج���ائ���ح���ة ف����رو�����ص ك����ورون����ا 
�مل�صتجد، و�صيحمل ��صم "�صوكريك�ص 
كونيكتيد"، و�صيقوم جميع �مل�صاركن 
رقمية  من�صة  خ��الل  من  بالتو��صل 
�إىل  وبالإ�صافة  ب��امل��وؤمت��ر�ت.  خا�صة 
�لعر�ص �لذي �صيقدمه رئي�ص "فيفا"، 
م��وع��ده بعد،  و�ل���ذي مل يتم حتديد 
�صيتحدث يف �ليوم �لأول من �ملنتدى، 
ر�بطة  �لن�صائية يف  �لقدم  مدير كرة 
بدرو  ليغا"،  "ل  �لإ���ص��ب��اين  �ل����دوري 
م��الب��ي��ا، و���ص��ي��ن��اق�����ص ت��ك��د���ص جدول 
�لدوري  م��ن  ممثلن  م��ع  �ملناف�صات، 
�لأمريكي لل�صيد�ت، وبطولة �لدوري 
�لأم���ري���ك���ي. ويف �جل��ل�����ص��ة �لأخ�����رة، 
�جلمعة، �صتجرى مناق�صة �لعودة �إىل 
�ملناف�صات بعد �جلائحة. كما �صت�صم 
�جلل�صة �لأخرة من �ملنتدى لعبون 
�لر�زيلي  مثل  م�صهورون  �صابقون 
ج��ول��ي��ان��و ب��ي��ل��ي��ت��ي، و�لأوروغ����وي����اين 
�أل���ف���ارو ري��ك��وب��ا، و�ل��ك��ول��وم��ب��ي فريد 
�صيناق�صون  �ل���ذي���ن  م����ون����در�ج����ون، 
�ل���ك���ب���رة �لتي  �ل���دي���رب���ي  م���ب���اري���ات 

خا�صوها يف م�صر�تهم.
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•• دبي وام:

�لإر�صادية  �لقو�عد  �لريا�صي  للتحكيم  �لإم���ار�ت  مركز  �عتمد 
و�لإجر�ئية �خلا�صة بعمل �ملركز، كما �عتمد �لهيكل �لتنظيمي 

وروؤ�صاء �لغرف �لتحكيمية �لبتد�ئية و�ل�صتئنافية.
ج��اء ذل��ك خ��الل �لج��ت��م��اع �ل����دوري للمركز �ل���ذي عقد مبقر 
�صعادة  برئا�صة  �لأول  �أم�����ص  ب��دب��ي  �لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص م��رك��ز �لإم�����ار�ت للتحكيم  ب��ال��ه��ول  ���ص��ر�ر حميد 
ح�صن،  �لغفار  عبد  �صعيد  �صعادة  من  كل  وبح�صور  �لريا�صي، 
و�أحمد  �لعاجل،  علي  و�صعيد  �لبطر�ن،  عبد�هلل  يو�صف  و�صعادة 
�لتنفيذي  �ملدير  دروي�����ص  بن  حممد  �إىل  بالإ�صافة  �لظاهري، 
�لقانوين  �مل�صت�صار  للجنة �لأوملبية، و�لدكتور حممد ف�صل �هلل 

للجنة �لأوملبية.
باروت  بهيان  حمد  �صامل  ت�صمية  �مل��رك��ز  �إد�رة  جمل�ص  و�عتمد 
عبد  ت�صمية  مت��ت  فيما  �لب��ت��د�ئ��ي��ة،  للغرفة  رئي�صاً  �ل��ع��ام��ري 
�ل�صتئنافية.  للغرفة  رئي�صاً  �ل�صاعر  �هلل  عبد  خليفة  �لرحمن 
�إحالة �ملنازعات �خلا�صة باحتاد�ت  وقرر �ملركز خالل �لجتماع 
�لبتد�ئية  �لغرفة  �إىل  �لطائرة  و�لكرة  و�لدر�جات،  �ل�صطرجن، 
للف�صل يف �ملنازعات �ملقدمة من تلك �لحت��اد�ت، بالإ�صافة �إىل 

�ملنازعات �لو�ردة �لأخرى.
�إىل  و�إر�صاله  �عتماده  و�ل��ذي مت  للمركز  �لأ�صا�صي  �لنظام  وعن 
م�صوؤول  �ل��ظ��اه��ري  �أح��م��د  يقول  عليه  للت�صديق  �ل��ع��دل  وز�رة 
فريق �لعمل �لفني �ملنوط به �إعد�ده �إنه مت و�صعه باأعلى معاير 
�لعالقات  �ملركز، و�صبط  د�خل  �لعمل  لتنظيم  �لدولية  �جل��ودة 

ناحية  م��ن  �لتنفيذية  و�لإد�رة  ناحية  م��ن  �لإد�رة  ب��ن جمل�ص 
�أخرى، مع حتديد �ل�صالحيات و�لو�جبات و�حلقوق لكل طرف، 
م�صر� �إىل �نه مت �لطالع قبل �إعد�ده على �لأنظمة �لأ�صا�صية 
للعمل يف �ملحكمة �لدولية للتحكيم �لريا�صي "كا�ص"، و�لحتاد 
�ململكة  �ل�صبيهة يف  �ملر�كز  وبع�ص  "فيفا"،  �لقدم  لكرة  �ل��دويل 
�ل�صعودية، ولبنان، وغرها بدول �لإقليم، بحيث يتم �لبناء على 

ما �نتهى عنده �لآخرون.
�لأ�صا�صي،  �لنظام  "حر�صنا على تغطية كل �جلو�نب يف  وق��ال: 
مبا يف ذلك و�صع �حلدود �لفا�صلة للجمع بن �ملنا�صب يف �أكرث 
من جهة، وتنظيم �لعالقات بن �ملدير �لتنفيذي وجمل�ص �لإد�رة 
..ومن جهتنا نتقدم بال�صكر و�لتقدير �إىل �صمو �ل�صيخ �أحمد بن 
حممد بن ر��صد �آل مكتوم رئي�ص �للجنة �لأوملبية �لوطنية على 

ولوج�صتيا خالل  فنيا  لنا  �للجنة  �ل��ذي متنحه  �لكبر  �لدعم 
مرحلة �لتاأ�صي�ص �حلالية".

وعن �خلطوة �لقادمة للت�صديق على �لنظام �لأ�صا�صي من قبل 
مهمة  �لأ�صا�صي  �لنظام  "�عتماد  �لظاهري:  يقول  �لعدل  وز�رة 
جمل�ص �إد�رة �ملركز، ولكن يجب �أن حت�صل مو�ده على ت�صديق 
�لت�صديق،  ننتظر  ونحن  �لعدل،  ب��وز�رة  �لت�صريعات  جلنة  من 
وهذ� ل يحول دون �لنظر يف �ملنازعات �عتبار� من �ليوم، ويف حال 
وجود �أي مالحظات لهم على �أي من �لبنود ميكن �أن ير�جعونا 
فيه، ثم يتم �لت�صديق، ونحن يف جميع �لأحو�ل �عتمدنا �لقو�عد 
�لإجر�ئية ولئحة �لر�صوم كي نبد�أ مهمتنا �لر�صمية مع بد�ية 
�ملو�صم �لريا�صي �جلديد، ويعد ت�صكيل روؤ�صاء �لغرف �لذي مت يف 

�لجتماع �لأخر خطوة مهمة يف م�صرة مبا�صرة �ملهام".

»االإمارات للتحكيم الريا�سي« يعتمد تعيني روؤ�ساء الغرف 
التحكيمية والهيكل التنظيمي والقواعد االإجرائية

•• اأبوظبي-وام:

عبد�هلل  �لعاملي  بطلنا  ��صم  �رتبط 
�لإجن����از�ت  م��ن  بالكثر  �ل��ع��ري��اين 
و�حدة  يف  �مل�صبوقة  غ��ر  و�لأرق����ام 
من �لريا�صات �لتقليدية و�لرت�ثية 
�ل��ت��ي حت��ظ��ى مب��ك��ان��ة م��رم��وق��ة يف 
�لإم�����ار�ت و�لأم����ة و�ل��ع��رب��ي��ة، وهي 
ريا�صة �لرماية �لتي عرفها �صغر�، 
و�لألقاب  �ل��ب��ط��ولت  معها  و�أح���رز 
م��ع �لأ���ص��وي��اء، ث��م و����ص��ل م�صرته 
معها بعد �أن حتول لأ�صحاب �لهمم 
يف �أعقاب حادث �صر مطلع �لألفية 

�جلديدة.
ومن �أبرز �إجناز�ت و�أرقام �لعرياين 
�ل���ذي حققه  �لعجيب  �ل��رق��م  ه���ذ� 
�لريا�صة  م�����ص��رة  يف  م����رة  لأول 
�أحرز  حينما  �لبار�ملبية  �لإمار�تية 
و�حدة  دفعة  ف�صية  ميد�ليات   3
يف �أوملبياد ريو دي جانرو 2016، 
ك��م��ا �أن�����ه ك����ان ق���د ح��ق��ق م���ن قبل 
ميد�لية ذهبية يف مناف�صات �لدورة 

�لبار�ملبية بلندن عام 2012.
�لعرياين  ي���روي  �ملقابلة  تلك  ويف 
"و�م"  �لإم����������ار�ت  �أن����ب����اء  ل���وك���ال���ة 
م�������ص���رت���ه،  �مل�����ح�����ط�����ات يف  �أب�����������رز 
و�جهها،  �ل���ت���ي  �ل��ت��ح��دي��ات  و�أه�����م 
�أوملبياد  يف  للم�صاركة  و��صتعد�د�ته 
ط����وك����ي����و ����ص���ي���ف �ل�����ع�����ام �مل���ق���ب���ل، 
يف  ك���م���درب  دوره  �إىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
����ص���ن���اع���ة وت����اأه����ي����ل �أب�����ط�����ال ج���دد 
للدولة  �لإجن��از�ت  ملو��صلة م�صرة 

جيال بعد جيل.
�أن  �ل���ب���د�ي���ة  �ل���ع���ري���اين يف  و�أك�������د 
�أوملبياد طوكيو 2021 هي �أولويته 
�لأوىل يف �ملرحلة �لر�هنة، حيث �إنه 
ل�صعود  وي�صعى  لها،  �لتاأهل  �صمن 
لإ�صافة  ف��ي��ه��ا  �ل��ت��ت��وي��ج  م��ن�����ص��ات 

و�أنه  مل�صرته،  �أومل��ب��ي جديد  �إجن��از 
�صيدخل �عتبار� من �لأ�صبوع �ملقبل 
�ل�صتعد�د  من  مرحلة جديدة  �إىل 
للم�صاركة يف بطولة �لعامل بالعن 
و�ل��ت��ي حتظى  �ملقبل،  م��ار���ص  �صهر 
�أبطال  م���ن  ك��ب��ر  ع����دد  مب�����ص��ارك��ة 
�مل�صتوى  ع��ل��ى  و�مل�����ص��ن��ف��ن  �ل��ع��امل 

�لدويل.
و��صار �إىل �أنه يعتر بطولة �لعامل 
يف �لعن حمطة مهمة من حمطات 
مناف�صات  خل����و�����ص  �ل�����ص����ت����ع����د�د 
هناك  تكون  �أن  ويتوقع  �لومل��ب��ي��اد، 
�لدويل  �مل�صهد  يف  كبرة  تغير�ت 
ب��ع��د جائحة  �ل���رم���اه  وت�����ص��ن��ي��ف��ات 
ك���ورون���ا، وم�����ص��ت��ج��د�ت ك��ث��رة عما 
بعد  خ�صو�صا  ك��ورون��ا،  قبل  ك��ان��ت 
�لطويلة،  �ل����دويل  �ل��ت��وق��ف  ف���رتة 
�أ�صماء  ظ��ه��ور  �صي�صاحبها  و�ل��ت��ي 
جديدة، و�ختفاء �أ�صماء من �لنجوم 

�ملعروفن.

وقال �لعرياين: "جنحت يف حتقيق 
يف  �لبار�ملبية  �لأل��ع��اب  دورة  ذهبية 
 50 �ل����  ب��ن��دق��ي��ة  2012 يف  ل��ن��دن 
ف�صيات   3 ث���م  ط��ل��ق��ة،   60 م���رت� 
بريو  �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة  �لأل���ع���اب  دورة  يف 
مرت�   50 ف���ئ���ات  يف  ج���ان���رو  دي 
ب��ن��دق��ي��ة، وف��ئ��ة �ل����� 3  ط��ل��ق��ة   60
�ل��و�ق��ف و�ل��ر�ق��د و�ملرتكز  �أو���ص��اع 
طلقة   60 �ل���  وف��ئ��ة  طلقة،   120
و�نتظر  �أم��ت��ار،   10 مل�صافة  وق��وف��ا 
�أوملبياد طوكيو �لتي �أتوقع �ن تكون 
يكون  و�أن  �أ���ص��ع��ب،  فيها  �ملناف�صة 
�لعليا  �لكلمة  فيها  لعن�صر �خلرة 
يل  وبالن�صبة  �مل��و�ج��ه��ات،  ح�صم  يف 
فقد �صمنت �لتاأهل لأوملبياد طوكيو 
�جلنوبية  بكوريا  �لعامل  بطولة  يف 
على  م��ت��اأه��ل  �أول  وك��ن��ت   ،2018
�ل��ع��رب��ي ح��ي��ن��م��ا ح�صلت  �مل�����ص��ت��وى 

على ميد�ليتن ذهبيتن بها".
يقول  �ل���������دويل  ت�����ص��ن��ي��ف��ه  وع������ن 

م�صجلة  �أرق����ام  "هناك  �ل��ع��ري��اين: 
من  �ل��ع��امل��ي  �مل�صتوى  على  با�صمي 
خ������الل م�������ص���ارك���ات���ي و�إجن������از�ت������ي 
�لبار�ملبية،  �لأل��ع��اب  دورة  يف  ���ص��و�ء 
باأنني  �ل��ع��امل، و�أف��خ��ر  ب��ط��ولت  �و 
�ل�  فئة  عاملي يف  رق��م  �على  �صاحب 
3 �أو�صاع، و�عتبار� من عام 2015 
وحتى �لآن �أحافظ على ��صمي بن 
�خلم�صة �لأو�ئ��ل يف �لعامل يف عدد 
�أ�صارك  �لتي  و�لبطولت  �مل�صابقات 
ف��ي��ه��ا، وع���دد م���ر�ت ح�����ص��ويل على 
�لف�صية،  و�مل��ي��د�ل��ي��ة  �لأول  �مل��رك��ز 
حيث �نني كنت �أحقق يف كل بطولة 
�أو م��ي��د�ل��ي��ت��ن، ويف  ب��ن م��ي��د�ل��ي��ة 
 6 �إجمايل �لعام كنت �أحرز ما بن 
ياأتي من  وه��ذ� ل  7 ميد�ليات،  �أو 
يف  للغاية  قوية  �ملناف�صة  لأن  ف��ر�غ 
�ل��رم��اي��ة، وم��ت��غ��رة م��ن ع��ام لآخر 
ل�صيما �أنها ريا�صة ح�صا�صة وتتاأثر 

باأي متغر�ت".

وعن ق�صته مع �لرماية كيف بد�أت 
عامليا  بطال  لي�صبح  ت��ط��ور  وك��ي��ف 
�لرماية  "حب  �ل��ع��ري��اين:  �أو���ص��ح 
عن  �أب��ا  بالعن  قبيلتنا  يف  متاأ�صل 
ج����د، ون���ت���و�رث���ه ج��ي��ال ب��ع��د جيل، 
ومنذ �صغري �أمار�ص هذه �لريا�صة، 
�لرماية  يف  مهار�تي  ب�صقل  وقمت 
�لع�صكرية  بالكلية  �لتحقت  عندما 
/�أكادميية ز�يد/، ثم كنت من �أو�ئل 
من �ن�صمو� �إىل فريق �أبوظبي عند 
و�صاركت   ،1993 ع��ام  يف  تاأ�صي�صه 
وحققت  �لأ����ص���وي���اء،  م�صتوى  ع��ل��ى 
�مل�صتويات �خلليجية  على  �إجن��از�ت 
حلادث  �تعر�ص  �أن  قبل  و�لعربية، 
للعالج  خ�صعت   ،2001 يف  �صر 
بعده ملدة 3 �صنو�ت، ولكني مل �أفقد 
�لأمل، فتحولت لتمثيل �لدولة مع 
بد�أت   2006 ويف  �لهمم،  �أ�صحاب 
�لرماية  ب��ن��ادي  �للعبة  تاأ�صي�ص  يف 
بالعن، و�صاركت يف �أول م�صابقة يف 

�صهر نوفمر 2006 ببطولة �آ�صيا 
فكانت  فيها،  �لأول  ب��امل��رك��ز  وف���زت 
نقطة حتول مهمة يف م�صرتي".

وعن جتربة �لتحول �لريا�صي من 
�مل�صاركة  �إىل  �لأ�صوياء  �مل�صاركة مع 
�لبطولت،  يف  �لهمم  �أ���ص��ح��اب  م��ع 
باأحالمه  �لريا�صي  يتم�صك  وكيف 
"كان  �لعرياين:  يقول  وطموحاته 
كنت  حينما  �ل��ب��د�ي��ة  م��ن  طموحي 
�أمثل  �أن  �لأ�����ص����وي����اء  م���ع  �أ�����ص����ارك 
�ل���دول���ة و�أح�����ص��د �ل��ب��ط��ولت على 
و�لقارية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل�����ص��ت��وي��ات  ك��ل 
و�لعاملية، ويف منت�صف �لطريق بعد 
�أن حققت �ل�صد�رة �لعربية، حدثت 
�لإ�صابة، وحتولت �إىل �مل�صاركة مع 
بالياأ�ص  �أ�صعر  ومل  �لهمم،  �أ�صحاب 
جر�حات  ل���ع���دة  خ�����ص��وع��ي  ب���رغ���م 
ملدة  �لريا�صة  عن  و�بتعادي  كبرة 
يوما  �لعك�ص  ع��ل��ى  ب��ل  ���ص��ن��و�ت،   3
�إ���ص��ر�ري يزيد، وكان  بعد يوم كان 

�لقر�ر بالن�صمام لأ�صحاب �لهمم، 
�أك������ر يف حتقيق  ح��م��ا���ص��ي  وك������ان 
�لألقاب، و�أ�صد مما كان عليه حينما 
كنت مع �لأ�صوياء لأنني كنت �أبحث 
�أن  و�لتاأكيد على  ذ�ت��ي،  �إث��ب��ات  عن 
�لقدرة  �ل��ه��م��م مي��ل��ك��ون  �أ���ص��ح��اب 
حتقيق  ع��ل��ى  و�ل���ع���زمي���ة  و�لإر�دة 
�لإجن�������از�ت ل���ب���الده���م، ورف����ع علم 
�لدولة يف كل �ملحافل، ومن خرتي 
�إنه عندما تتوفر �لإر�دة فال  �أقول 
كانت  مهما  م�صتحيل،  ��صمه  �صيء 
�لإن�صان،  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
�أ�صعب  �لتحديات  تلك  تكون  ول��ن 
مرحلة  يف  و�ج���ه���ت���ن���ي  �ل���ت���ي  م����ن 
�أ�صحاب  �إىل  �لأ�صوياء  �لتحول من 

�لهمم".
وح����ول ك��ي��ف��ي��ة �جل��م��ع ب���ن �لعمل 
ك��م��درب وم�����ص��ارك��ت��ه ك��الع��ب دويل 
"تعلمت  �ل���ع���ري���اين:  ي��ق��ول  �أي�����ص��ا 
مقتبل  يف  �لع�صكرية  جتربتي  م��ن 

فاأنا  وق����ت����ي،  �ن���ظ���م  ك���ي���ف  ع���م���ري 
�صابط متقاعد من �لع�صكرية بعد 
�إل  تقاعدي  وبرغم  �ل�صر،  ح��ادث 
�أنني ما زلت �أعرف قيمة كل دقيقة 
لي�صت  وب��ال��ت��ايل  �لن�����ص��ان،  يف عمر 
�ملدرب  م�صكلة يف �جلمع بن  ل��دي 
�أ�صارك  ع��ن��دم��ا  لأن���ن���ي  و�ل���الع���ب، 
بالقيام  م�����ص��اع��دي  �أك��ل��ف  ك��الع��ب 
�لقيام  �إن  و�أق������ول  �مل������درب،  ب�����دور 
�إيجابية  �نعكا�صات  له  �مل��درب  ب��دور 
يلتزم  �ن�����ه  ح���ي���ث  �ل����الع����ب،  ع���ل���ى 
ويدرب  يعلمها  �ل��ت��ي  بالأ�صا�صيات 
لعبيه عليها، وي�صعى د�ئما �ىل �ن 
كل  يف  و�لنموذج  �لقدوة  لهم  يقدم 

م�صاركة".
وع����ن م�����ص��ت��ق��ب��ل��ه وط���م���وح���ات���ه مع 
عبد  �لأوملبي  بطلنا  يقول  �لرماية 
�إىل  و�صويل  "رغم  �لعرياين:  �هلل 
طموحاتي  �أن  �إل  �خلم�صن،  �صن 
م��ا ز�ل���ت ب��ال ح����دود، لأن��ن��ا تعلمنا 
من قادتنا يف �لإمار�ت �أنه ل جمال 
هو  يل  طموح  و�أق���رب  للم�صتحيل، 
يف  �لبار�ملبية  �لأل��ع��اب  دورة  ذهبية 
طوكيو 2021، ثم مو��صلة متثيل 
�ل��دول��ة يف ك��ل �ل��ب��ط��ولت م��ا دمت 
عليها،  �أ���ص��وب  �لتي  �لأه���د�ف  �أرى 
ت�صارك  �ن  ميكنك  �لرماية  فلعبة 
70 عاما، و�ملعيار  بها حتى �صن �ل� 
دقة  وم��ع��دل  �ل��روؤي��ة  ه��و  �لرئي�صي 
�أي�صا  �لنظر، ومن �صمن �ولوياتي 
قادرين  لع��ب��ن  و�أوؤه�����ل  �أدرب  �أن 
على حتقيق �لإجن��از�ت، ولكن لبد 
�لرماية  بطل  �صناعة  �أن  نعلم  �أن 
ل��ي�����ص��ت م��ه��م��ة ���ص��ه��ل��ة، لأن�����ه لبد 
وتو�فر  �ل�صغر،  منذ  �ختياره  م��ن 
م��ه��ار�ت حم���ددة ف��ي��ه، ث��م زرع حب 
�لرماية فيه، وتدريبيه وفقا لأعلى 

�ملعاير �لدولية".

عبد اهلل العرياين بطل العامل يف الرماية: اأوملبياد طوكيو هديف االأول وعاملية العني حمطة مهمة يف م�سرية االإعداد

 •• ال�صارقة-وام:

ينظمها  �لتي  �لفرت��صي"  �ل�صارقة  "دو�ثلون  فعالية  �أم�����ص  �نطلقت 
للرت�يثلون  �لإم���ار�ت  جمعية  مع  بالتعاون  �لريا�صي  �ل�صارقة  جمل�ص 
و�صركة �لقدرة للخدمات �لريا�صية، �صمن �صل�صلة �لفعاليات �لفرت��صية 
�لتي توؤكد �أهمية �لريا�صة وجعلها �أ�صلوب حياة وت�صجيع خمتلف فئات 

�ملجتمع على ممار�صتها ب�صكل يومي وم�صتمر.
و�ملجتمعية  �لريا�صية  �لفعاليات  �إد�رة  مدير  �لدوخي  عمر  يا�صر  وق��ال 
د�خل  م��ن  وم�����ص��ارك��ة  م�����ص��ارك   500 ت�صتهدف  �لفعالية  �إن  باملجل�ص 
www. �ملوقع �لل��ك��رتوين  �لت�صجيل عر  �ل��دول��ة من خ��الل  وخ��ارج 
�لدو�ثلون  ل�صباق  �ملطلوبة  �مل�صافة  و��صتكمال   eevents.ae/vd
وهو �صباق يتكون من ريا�صتن هما �جلري وركوب �لدر�جات �لهو�ئية 
حيث يبد�أ باجلري مل�صافة خم�صة كيلومرت�ت ثم ركوب �لدر�جة مل�صافة 
ع�صرين كيلومرت� وينتهي باجلري �أي�صاً مل�صافة 2.5 كيلومرت ورفع دليل 

�مل�صاركة �لذي مت ت�صجيله عر �أحد بر�مج �لتتبع �لريا�صية �ملتخ�ص�صة 
وت�صوير �صا�صة �جلهاز لإظهار �ملدة و�مل�صافة �ملقطوعة مللخ�ص �لتمارين 
من  �ملتخ�ص�صة  �لنتائج  �صفحة  عر  �ل�صخ�صية  �لبيانات  مع  �لثالثة 
خ��الل �ل��ر�ب��ط �ل���ذي �صيتم �ر���ص��ال��ه ع��ر �ل��ري��د �لل��ك��رتوين �خلا�ص 

بامل�صارك بعد �لت�صجيل يف موعد �أق�صاه تاريخ 15 �أكتوبر �لقادم.
�أو زوج��ي عبارة  ف��ردي  �ل�صباق ب�صكل  �مل�صاركة يف ه��ذ�  " ميكن  و�أ���ص��اف 
�مل�صاركن  جميع  يح�صل  بل  للمر�كز،  يوجد حتديد  ول  �صخ�صن  عن 
على �صهادة وميد�لية مميزة ت�صلهم �أي مكان د�خل وخارج �لدولة حيث 
تتكون �مليد�لية من �إطار د�ئري على �صكل تر�ص �لدر�جة حولها �صل�صلة 
باللغتن  �ل�صباق  ��صم  يحمل  �صريط  �لأعلى  ويف  �للون  ف�صية  �لدر�جة 

�ل��ع��رب��ي��ة و�لجن��ل��ي��زي��ة ويف �لأ���ص��ف��ل �أر���ص��ي��ة حت��م��ل �مل��رب��ع��ات �لرقمية 
�أن �ل�صباق �فرت��صي عن بعد مع كتابة م�صافات  "ديجيتال" دللة على 
�ل�صباق و�ل�صنة وحتمل �مليد�لية �صكل ر�كب �لدر�جة و�لعد�ء دللة على 
طبيعة �صباق �لدو�ثلون موؤكد�أ �أنه يف ختام �لفعالية، �صيتم دخول جميع 

�مل�صاركن على �ل�صحوبات للفوز ب�صاعة "جارمن فينك�ص6".
تاأكيد دور �لريا�صة �ملجتمعية  �أن �لهدف من هذه �لفعالية هو  و�أو�صح 
ب�صكل م�صتمر ون�صر �لثقافة �لريا�صية وجعل �لريا�صة �لأ�صلوب �ملثايل 
ومنط حياة لأفر�د �ملجتمع وتعزيز ثقافة ريا�صات �لرت�يثلون و��صتقطاب 
�ملثايل  �لبديل  وتوفر  �لريا�صين  من  جيل  لإع��د�د  ملمار�صتها  �ل�صباب 
�ل�صحية  �ل��ظ��روف  ظ��ل  يف  �لفرت��صية  �لفعاليات  خ��الل  م��ن  و�ملبتكر 

�ملحلي خللق  �ل�صعيد  على  �لريا�صية  �لأن�صطة  وتطوير  ودعم  �لر�هنة 
تقوم  �ل��ذي  �لريا�صي  �ل��دور  و�إب���ر�ز  �لعاملية  �لريا�صة  يف  �إيجابي  تاأثر 
ممار�صة  على  �ملجتمع  وت�صجيع  وحتفيز  �ملجتمع  يف  �ل�صارقة  �إم���ارة  به 
�لريا�صة من خالل توفر �لفعاليات و�لأجو�ء �ملالئمة جلميع �مل�صتويات 
و�لقدر�ت و�لأعمار بال�صافة �إىل تعزيز ثقافة �لت�صامح يف �ملجتمع �ملحلي 
من خالل �لريا�صة �ملجتمعية �لتي جتمع جميع �جلن�صيات يف ظل تنوع 

جمتمع دولة �لإمار�ت.
" نتطلع مل�صاركات و��صعة من د�خ��ل وخ��ارج �لدولة وندعو جميع  وق��ال 
�ل��ري��ا���ص��ي��ن و�مل��ه��ت��م��ن وحم��ب��ي ري��ا���ص��ت��ي �جل����ري ورك����وب �لدر�جات 
�لهو�ئية من خمتلف فئات �ملجتمع ومن جميع �لأعمار للم�صاركة يف هذه 
�لفعالية �ملميزة ومو��صلة ممار�صة �لريا�صة ب�صتى �أنو�عها حلياة �صحية 
�لريا�صة  �أن  وتاأكيد  �لعامل  بها  �لتي مير  �لأزم��ة  �لتوقف يف ظل  وع��دم 
تتغلب على كل �لظروف وتلعب دورها �ملهم �أي�صا يف �حلفاظ على �ل�صحة 

و�ل�صالمة �لعامة.

انطالق فعالية دواثلون ال�سارقة االفرتا�سي

اأرتيتا م�ستاء 
من اأداء جنومه 
اأمام و�ست هام

 
�آر�صنال  لفريق  �لفني  �ملدير  �أك��د 
�أن  �أرت��ي��ت��ا،  ميكيل  �لإجن���ل���ي���زي، 
ف��ري��ق��ه ع��ل��ي��ه �ل��ت��ح�����ص��ن يف عدة 
�ملقبلة،  �مل��ب��اري��ات  خ���الل  �أ���ص��ي��اء 
رغ����م �ل���ف���وز �ل�����ذي ح��ق��ق��ه على 
 ،1-2 يونايتد  هام  و�صت  نظره 
جمعت  �ل����ت����ي  �مل������ب������ار�ة  خ������الل 
�لإم���ار�ت،  �إ�صتاد  على  �لفريقن 
�لثانية  �جلولة  مناف�صات  �صمن 
م�����ن ع����م����ر م�������ص���اب���ق���ة �ل��������دوري 

�لإجنليزي.
قال �أرتيتا خالل ت�صريحاته بعد 
بالثالث  ج����د�ً  "�صعيد  �مل���ب���ار�ة: 
�لتح�صن  ع��ل��ي��ن��ا  ولز�ل  ن���ق���اط، 
تدربو�  �لالعبون  كثرة،  باأ�صياء 
ب�صكل جيد للغاية طو�ل �لأ�صبوع 
على �لنظام �ملطلوب منهم، ولكن 
�ملبار�ة كانت  15 دقيقه من  �أول 

�لأ�صوء منذ قدومي للفريق".
لتحليل  بحاجة  "نحن  و�أ���ص��اف: 
�لعديد من �لأمور ب�صكل �صحيح، 
خلقناها  م�����ص��اك��ل  ت���و�ج���د  لأن�����ه 
باأ�صياء  �لتح�صن  علينا  لأنف�صنا، 

كثرة".
وع�����ن �إ�����ص����اب����ة �ل���ظ���ه���ر ك����ر�ن 
ي���ع���اين من  "كان  ع���ل���ق:  ت����رين 
�إ�صابة ع�صلية منذ يومن وكان 
يكافح للعب، كنا م�صتعدين للحل 
مقدرته  ع����دم  ح����ال  يف  �ل��ب��دي��ل 

لذلك".
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الفجر الريا�ضي

•• الكويت-الفجر

�أكد وزير �لإعالم وزير �لدولة ل�صوؤون �ل�صباب �لكويتي حممد �جلري دعمه 
لرت�صح ح�صن �مل�صلم ملن�صب رئي�ص �لحتاد �لدويل لل�صباحة عر �لنتخابات 
�لتي �صتقام يف قطر �لعام �ملقبل، موؤكد� �أن �لأ�صرة �لريا�صية �لكويتية �صت�صع 
كل ثقلها خلف �مل�صلم ليتبو�أ هذ� �ملن�صب �ملهم ملا ميتلكه من خرة وجد�رة يف 

عامل �للعبة.
وقال �جلري يف ت�صريح لوكالة �لأنباء �لكويتية )كونا(: �إن �مل�صلم "يعد هامة 
ريا�صية كويتية تتمتع بكفاءة كبرة وخرة عالية يف عامل �لريا�صة �لدولية.
ودعا �جلري �لحتاد �لكويتي لل�صباحة �إىل ح�صد �لتاأييد للم�صلم من خالل 
�لتحركات جتاه �لدول �ل�صقيقة و�ل�صديقة، معرباً عن �أمله بقدرة �مل�صلم على 

�لظفر بهذ� �ملن�صب ورفع ��صم �لكويت عالياً يف �ملحافل �لدولية.

حالياً  ي�صغل  �ل��ذي  �مل�صلم  ح�صن  ر�صح  قد  لل�صباحة  �لكويتي  �لحت��اد  وك��ان 
من�صب �لنائب �لأول لرئي�ص �لحتاد �لدويل لل�صباحة ملن�صب رئي�ص �لحتاد 

�لدويل لل�صباحة.
�ل�صهر  �أع��ل��ن  �ل��ذي  لل�صباحة  �لآ���ص��ي��وي  �لحت���اد  دع��م  �مل�صلم على  كما ح�صل 
�ملا�صي دعم تر�صيحه يف �لنتخابات �ملقررة يف قطر يف يونيو �ملقبل، حيث من 

�ملتوقع �أن يناف�ص فيها �ليطايل باولو باريلي.
وي��ت��وىل �لوروغ����وي����اين خ��ول��ي��و م��ال��ي��وين ح��ال��ي��ا رئ��ا���ص��ة �لحت����اد �لآ�صيوي 

لل�صباحة.
عام  �أم��ن  فهو  رفيعة،  ريا�صية  منا�صب  يتقلد  �مل�صلم  �أن  �إىل  �لإ���ص��ارة  جت��در 
كان  كما  �لآ���ص��ي��وي،  �لومل��ب��ي  �ملجل�ص  ع��ام  ومدير  �لكويتية،  �لوملبية  �للجنة 
�صباحا بارز� يف نادي كاظمة و�ملنتخبات �لكويتية يف �صتينات و�صبعينات �لقرن 

�ملا�صي، وع�صو� يف كاظمة و�لحتاد �لكويتي.

وزير �ل�سباب يف �لكويت يوؤكد دعم ح�سني �مل�سلم لرئا�سة �الحتاد �لدويل لل�سباحة

اجلربي: امل�سلم يعد كفاءة ريا�سية كويتية تتمتع 
بخربة كبرية يف عامل الريا�سة الدولية

بقوة يف حتقيق  �لإ�صباين، قد جنح  ري��ال مدريد  ن��ادي  �أن  يبدو 
�ل�صيفية  �لن��ت��ق��الت  �صوق  �إىل  بها  دخ��ل  �لتي  �لثالثة  �أه��د�ف��ه 
�حلالية، وهي تقليل عدد لعبي �لفريق �لأول، خف�ص �لرو�تب، 

و�حل�صول على �لأمو�ل من �ملبيعات.
قالت �صحيفة �آ�ص �لإ�صبانية: "�مللكي" خف�ص عدد لعبي �لفريق 
�لأول بت�صجيل �لثنائي �أندري لونن، ورودريغو غو�ص يف �لكا�صتيا، 
بيع  من  نقد�ً  يورو  مليون  و�أي�صاً جنح يف �حل�صول على 110 

و�إعارة �لالعبن �صو�ء من �لفريق �لأول �أو من �لكا�صتيا.
و�أ�صافت: "��صرت�تيجية �حل�صول على �لأمو�ل من بيع �لالعبن 
ريغيلون  �صرجيو  �لإ�صباين  �لأي�صر  �لظهر  رحيل  بقوة  عززها 
30 مليون  توتنهام هوت�صبر يف �صفقة قيمتها  �إىل  �لذي رحل 

يورو، بالإ�صافة �إىل 5 مليون كمتغر�ت.
حيث  مدريد،  لريال  مهمن  بندين  �لتفاقية  تت�صمن  حن  يف 
يورو  مليون   40 مقابل  �صر�ء لعبه  ل�"�ملرينغي" �إع��ادة  ميكن 
�أولوية  وه���و  �ل�صفعة،  ح��ق  ميتلك  و�أي�����ص��اً   ،2022 ع���ام  ح��ت��ى 
ع��ر���ص يقدم  �أي  م�����ص��او�ة  ع��ن ط��ري��ق  �مل�صتقبل  �ل��الع��ب يف  �صد 

ل�"�ل�صبرز" من �أجل بيعه.
وباع ريال مدريد كل من �أ�صرف حكيمي �إىل �إنرت ميالن مقابل 
�صرجيو  كمتغر�ت،  مليون   5 �إىل  بالإ�صافة  يورو،  مليون   40
 5 �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  30 م��ل��ي��ون،  ت��وت��ن��ه��ام م��ق��اب��ل  �إىل  ري��غ��ي��ل��ون 
مليون   25 مقابل  �إيفرتون  �إىل  رودريغيز  خامي�ص  كمتغر�ت، 
�أو�صكار  و�أي�صاً  �ل�صفقة جمانية،  باأن  �لبع�ص  �إ�صر�ر  رغم  يورو، 

ل�75%  كقيمة  يورو،  مليون  رودريغيز �إىل �إ�صبيلية مقابل 15 
من بطاقته.

مدريد  �لإ�صبانية  �لعا�صمة  نادي  خزينة  �أنع�صت  �ل�صفقات  تلك 
مبلغ 110 مليون يورو، مُيكن �أن تزيد �إىل 120 حال �حل�صول 
حكيمي  �صفقتي  يف  ك��م��ت��غ��ر�ت  �ملُ�����ص��اف��ة  م��ل��ي��ون  �ل�10  ع��ل��ى 

وريغيلون.
ول ينتهي �حل�صاب عند هذ� �حلد فقط، حيث توفر �صفقة �إعارة 
غاريث بيل �إىل ريال مدريد ن�صف ر�تب �لويلزي �ملرتفع )حو�يل 
15 مليون يورو �إجمايل �صنوياً(، وينتظر فلورنتينو بريز �أي�صاً 
من  مزيد  لإ���ص��اف��ة  دي���از،  م��اري��ان��و  �لدومينيكاين  مهاجمه  بيع 

�لأمو�ل �إىل خزينة �لنادي عن طريق �ملبيعات.

انتعا�ص خزينة ريال مدريد قبل املو�سم اجلديد

�ن��ه ق��ادر على ت�صحيح �خطائه  ن��اد�ل  ي��رى �ل�صباين ر�ف��اي��ل 
قبل بطولة فرن�صا �ملفتوحة لكرة �مل�صرب، وذلك بعد خروجه 

�حدى  �لإيطالية  روما  دورة  نهائي  ربع  �ل�صبت من 
دور�ت �ملا�صرتز لالألف نقطة.

م��ر�ت يف  ت�صع  �ملتّوج  �ل�صباين،  �ملاتادور  و�صقط 
 6-2 �أمام �لرجنتيني دييغو �صفارت�صمان  روما، 
و5-7 يف ليلة رطبة يف �لعا�صمة �لإيطالية، علما 
باأن ناد�ل �مل�صنف ثانيا كان قد هزم �لرجنتيني 

يف مو�جهاتهما �لت�صع �ل�صابقة.
وه����ذه �مل�����ص��ارك��ة �لأخ�����رة ل���ن���اد�ل قبل 
حماولته �لظفر باللقب �لثالث ع�صر 
�لرقم  وم��ع��ادل��ة  غ��ارو���ص،  رولن  يف 

�ل��ق��ي��ا���ص��ي ل���ع���دد م�����ر�ت �ح����ر�ز 
�ل����ب����ط����ولت �ل����ك����رى و�ل�����ذي 
روجيه  �ل�����ص��وي�����ص��ري  ي��ح��م��ل��ه 
ر�هنا  يتعافى  �ل���ذي  ف��ي��درر 
بركبته )20  م��ن ج��ر�ح��ة 

لقبا كبر�(.
ق����������ال �ب����������ن �ل�����ر�ب�����ع�����ة 
�صنة  "هذه  و�ل��ث��الث��ن 
متوقعة.  وغ���ر  مم��ي��زة 
���ص��اأذه��ب �ىل �مل��ن��زل على 
�لرج������ح ول��ن��ن��ت��ظ��ر م���اذ� 
بعملي  ق��م��ت  ���ص��ي��ح�����ص��ل. 

هنا".
�ملالعب  م��ل��ك  ت���اب���ع 

�لرت�بية "حاربت حتى �لنهاية. لكن ل ميكنك توقع �لفوز يف 
هكذ� مبار�ة �إذ� خ�صرت �لكثر من �ر�صالتك.. يجب �ن ��صحح 

ذلك و�أعرف كيفية �لقيام به".
�نقطاع  ب��ع��د  �مل���الع���ب  �ىل  ي���ع���ود  ن������اد�ل  وك�����ان 
ت��ف�����ص��ي فرو�ص  ت���د�ع���ي���ات  ب�����ص��ب��ب  ط���وي���ل 
�لغياب  على  �ج��رت��ه  �لتي  �مل�صتجد  ك��ورون��ا 
على  �ملفتوحة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  بطولة  عن 
مالعب فال�صينغ ميدوز و�لتي �حرز لقبها 

�لنم�صوي دومينيك تييم.
�لعمل  "�صاتابع  م��اي��ورك��ا  ج��زي��رة  �ب��ن  ����ص��اف 
و�لتمارين مبعنويات منا�صبة و�حول منح نف�صي 

فر�صة �جلهوز".
"قمت ببع�ص �لمور �جليدة و�خرى  تابع 

ثالث  خ�صت  �لق���ل  على  �صيئة. 
مباريات".

وفاز ناد�ل على مو�طنه بابلو كارينيو بو�صتا �لذي بلغ ن�صف 
نهائي فال�صينغ ميدوز بنتيجة 6-1 و6-1 يف مبار�ته �لوىل، 
ثم تخطى �ل�صربي دو�صان ليوفيت�ص يف �لثانية 6-1 و3-6.
لكن �صفارت�صمان قدم �د�ء ر�ئعا مل يجد ناد�ل �ية �جوبة عليه.
مبار�تن  لعبت  مناف�صة،  دون  ط��وي��ل  وق��ت  "بعد  ن���اد�ل  ق��ال 
جيدتن، و�ليوم خ�صت �أخرى �صيئة �أمام خ�صم جيد. مل تكن 

ليلتي على �لطالق".
وكان �صفارت�صمان، �صاحب ثالثة �لقاب يف كامل م�صرته مقابل 

لناد�ل، قريبا يف عدة مر�ت من �لتغلب على �ل�صباين.  85
خم�ص  �و  �رب����ع  ق��ري��ب��ا  ك��ن��ت  �ين  "�عتقد   15 �مل�����ص��ن��ف  ق���ال 
�ذ� قدمت �ف�صل ما لدي قد ت�صنح يل  �نه  �ل�صعور  مر�ت من 

�لفر�صة".
�و  ��صهر  �أي�صا من فرتة توقف ل�صبعة  "هو عائد  تابع 

ثمانية".
�مل�صرب  ك����رة  ح�����ص��ن��ا،  �ف���ك���ر،  "وكنت  �����ص���اف 
جم��ن��ون��ة �أح���ي���ان���ا. مل �ك����ن �ل���ع���ب ج���ي���د� يف 
�لون��ة �لخ��رة، لكن �ليوم رمبا �صنحت يل 

�لفر�صة".
يلتقي �صفارت�صمان )28 عاما( يف ن�صف �لنهائي 
�لكندي ديني�ص �صابوفالوف �لثاين ع�صر �لفائز على 

�لبلغاري غريغور دمييرتوف 6-2 و3-6 و2-6.
تابع �صفارت�صمان "كانت �لظروف جيدة بالن�صبة يل �لليلة، مع 
�رتد�د للكر�ت لي�ص مرتفعا. لعبت جيد� يف �ملجموعة �لوىل، 
كل  يف  م�رك�ز�  بقيت  لكن  �لفر�ص.  بع�ص  �أه���درت  �لثانية  ويف 
حلظة من �ملبار�ة، وهذ� كان �ملفتاح. لعبت �حيانا �مام �لبطال 
�أنا  �لليلة.  و�ح��د منهم حتى  �ي  �ف��ز علي  �لكبار ومل  �لثالثة 
�صعيد جد�". تابع "هذه �ف�صل مبار�ة خ�صتها. لكن يجب �ن 
��صتعيد عافيتي و�بقى مركز�، لنه ل تز�ل لدي مبار�ة كرى 

�لأحد و�أريد �لو�صول �ىل �لنهائي".
�لأخر  �لق�صم  على  ديوكوفيت�ص  نوفاك  �ل�صربي  يرتبع  فيما 
من �جلدول، بعد فوز �مل�صنف �أول عامليا بثالث جمموعات على 
�لذي  رود  كا�صر  �لرنوجي  ليلتقي  كوبفر  دومينيك  �لأمل��اين 

�أق�صى �لإيطايل ماتيو بريتيني �لر�بع.

نادال يعرف كيف ي�سحح اأخطاءه 
قبل روالن غارو�ص 

بعد �أقل من �أ�صبوعن من ��صتبعاده من بطولة �أمريكا �ملفتوحة للتن�ص يف 
�أخرى  ديوكوفيت�ص غ�صبا مرة  نوفاك  �ل�صربي  �لنجم  ��صت�صاط  نيويورك 
فيها  فاز  �لتي  �ملبار�ة  �أثناء  نوبة غ�صب جديدة  م�صربه يف خ�صم  وحطم 
�إيطاليا  6-3 و4-6 و6-3 على دومينيك كوفر يف دور �لثمانية ببطولة 

�ملفتوحة �لليلة قبل �ملا�صية.
�إر�صاله مقابل �صفر  �صوط  ديوكوفيت�ص )33 عاما(  �لأول  �مل�صنف  وخ�صر 
يف �ل�صوط �ل�صاد�ص من �ملجموعة �لثانية ومن ثم ��صتبد به �لغ�صب وحطم 

م�صربه وحذره �حلكم بناء على ذلك.
وقال ديوكوفيت�ص لل�صحفين بعد �ملبار�ة ".. دعوين �أقول لكم �إنها لي�صت 
�ملرة �لأوىل �لتي �أحطم فيها م�صربي.. فقد �صبق وفعلت ذلك ورمبا �أفعلها 

ثانية. �أنا ل �أود �لقيام بذلك لكن..
"ح�صبما �أعتقد فاإنها طريقتي يف �لتنفي�ص عن غ�صبي. بالتاأكيد هذه لي�صت 

�أف�صل ر�صالة خا�صة بالن�صبة لالعبن �ل�صاعدين �لذين ي�صاهدونني."
و�أ�صاف �لنجم �ل�صربي "�أنا ل �أ�صجع على ذلك بالتاأكيد. لكننا جميعا ب�صر 

وكلنا نبذل ق�صارى جهدنا. �أحيانا �أنا �أفعل ذلك و�أحيانا �أخرى ل �أفعل."
وكان ديوكوفيت�ص ��صتبعد من �أمريكا �ملفتوحة بعد �أن �صرب �لكرة عن غر 
ق�صد يف �إحدى مر�قبات �خلطوط خالل مبار�ة يف �لدور �لر�بع )دور 16( 

يف مو�جهة �لإ�صباين بابلو كارينيو بو�صتا.
17 لقبا كبر� بعد �حلادث قائال  و�أعتذر �لالعب �ل�صربي �حلا�صل على 

�إنه يعمل من �أجل �صمان عدم تكر�ر مثل هذ� �لت�صرف.
و�أردف قائال "هكذ� �أت�صرف �أحيانا. بالطبع �أنا ل�صت مثاليا. �أبذل ق�صارى 

جهدي".
و�صيلتقي ديوكوفيت�ص يف �لدور قبل �لنهائي مع �لرنويجي كا�صر رود وكله 
�أمل يف ح�صد �لقب رقم 36 يف بطولت �لأ�صاتذة فئة �ألف نقطة وت�صجيل 
رقم قيا�صي بعد �لهزمية غر �ملتوقعة للنجم �لإ�صباين رفائيل ناد�ل �ملتوج 
�لليلة  ���ص��و�رت��زم��ان  دييجو  �لأرجنتيني  �أم���ام  م���ر�ت  ت�صع  �لبطولة  بلقب 

�ملا�صية.

�أليغري،  ما�صيمليانو  �ل�صابق،  �لإي��ط��ايل  يوفنتو�ص  ن���ادي  م���درب  ت��و�ج��د 
�صا�صات  على  طريفة  �أم�صية  ق�صى  حيث  �لنجوم،  مع  "�لرق�ص  برنامج 

�لتلفاز، وت�صبب يف �إثارة �لفكاهة لع�صاقه.
حيث  ر�ي  بقناة  �ل��ر�م��ج  �أ�صهر  م��ن  �لنجوم"  م��ع  "�لرق�ص  برنامج  يعد 
�إعجاب جلنة  �إث��ارة  ف�صل يف  لكنه  �لنجمات  �إح��دى  مع  �لتانغو  رق�صة  �أدى 

�لتحكيم.
5 درجات  �أك��رث من  باأنه مل يح�صل على  بفكاهة مثرة  �أليغري  و�ع��رتف 
طو�ل حياته حتى يف �لدر��صة، ولذلك فاإن ح�صوله على ثالث درج��ات يف 

�لرق�ص �أمر جيد بالن�صبة له.
�أعطو�  تناف�صنا  �أن  "مبجرد  وق��ال:  كالياري  يف  فرتته  �أليغري  تذكر  كما 

�لأ�صو�ت للجميع، ومل ينف�صلو� عن �أي �صيء".
وعن جتربة �لرق�ص قال: "يف �لعائلة كانو� متحم�صن، و�أحياًنا كنت �أرق�ص 

�أي�صاً ونقطة �لت�صال د�ئماً و�حدة فقط".
وتابع: "كرة �لقدم مثل �لرق�ص، �إنها م�صاألة وقت فقط، وكان عليا �لرتكيز 
لأنني ل�صت من يجيد �حلركة، وحل�صن �حلظ كان لدي مدر�ص جيد وم�صمم 

رق�صات ممتاز كما هو �حلال يف كل �لأ�صياء فاأنت بحاجة �إىل فريق".

�أ�صاد مدرب ليفربول �لإجنليزي، يورغن كلوب، باأد�ء 
جنم �لفريق �مل�صري حممد �صالح، معتر� �أن هناك 

عاملن �أ�صا�صين ور�ء تاألقه وو�صوله �إىل �لعاملية.
وت��األ��ق حممد ���ص��الح يف م��ب��ار�ة فريقه �لأخ����رة يف 
�ن��ط��الق��ة �ل����دوري �لإجن��ل��ي��زي �أم���ام ل��ي��دز يونايتد، 
باإحر�زه 3 �أهد�ف و�قتنا�ص فوز� لفريقه )3-4(.
�مل�صري  �ل��الع��ب  �أح���رز  ل��ل��ري��دز،  �ن�صمامه  وم��ن��ذ 
ه��دف��ا منهم   44 م���ب���ار�ة،   154 ه��دف��ا يف   97
�لفريق  م��ع  ل��ه  �لأول  �مل��و���ص��م  يف  ت�صجيلهم  مت 

.)2018-2017(
ولدى �صوؤ�له عن �ل�صبب ور�ء حفاظ �صالح 

ع��ل��ى م�����ص��ت��و�ه �مل��م��ت��از يف �مل��ل��ع��ب، قال 
�مل���درب �لأمل���اين ي��ورغ��ن ك��ل��وب، �إن 

هما  و�لإ�صر�ر"  "�لحرت�فية 
�ل�صبب.

كل  وق���ب���ل  "�أول  و�أ������ص�����اف: 
�لتقدير  ي�صتحق  �إن���ه  ���ص��يء، 

على ذلك.. �لكثر من �لأ�صياء 
ت�صاعده  )كفريق(  بها  نقوم  �لتي 

�أن يكون �لالعب �لذي ميكنه  على 
�أن يكون )�أي يف �أف�صل �صورة(، لكن 
�أن  يجب  ذل��ك،  ع��ن  �لنظر  ب�صرف 
فقط  معينة  �صخ�صية  لديك  تكون 

لت�صتثمر �لكثر".
40 هدفا  ح��و�يل  �صجل  "لقد  وتابع: 

قليل  ع��دد  و�صيقول  �لأول،  مو�صمه  يف 
من �لالعبن )�إن هذ� �أمر ر�ئع.. و�لآن 
دعونا نفكر يف �أ�صياء �أخرى وكيف ميكننا 
ج��ع��ل �حل���ي���اة �أك����رث ج���م���ال، ب��ع��ي��د� عن 
�مللعب(.. �جلانب �لآخر من �حلياة. وهو 
)�صالح( عك�ص ذلك متاما"، ح�صب ما 

ذكر موقع �لنادي �لإجنليزي.
"ظل  �أن ���ص��الح  و���ص��دد ك��ل��وب على 

حتقيق  ع��ل��ى  وم�صر�"  ج�صعا 
مو�صحا:  و����ص��ت��ط��رد  �مل���زي���د، 
�ملباريات  ب���ن  ع��م��ل��ه  "معدل 

للغاية  حم���رتف  �إن���ه  ��صتثنائي، 

وهذه هي �حلقيقة".
"يكتب  �أن  �أح��د  �أر�د  �إذ�  �أن��ه  �مل���درب �لأمل���اين  و�ع��ت��ر 
�لتي  �لتدريبات  فاإن  ناجحا،  �لبقاء  كيفية  كتابا عن 
ي��ق��وم ب��ه��ا و�ل���ت���ي ن��ق��وم بها 
ب��ن �مل���ب���اري���ات، متثل 

مفتاحا مهما".

مدرب ليفربول يلخ�ص �سر تاألق �سالح يف »اأمرين«

ديوكوفيت�ص بعد نوبة غ�سب جديدة: 
•• اأبوظبي - وام:كلنا ب�سر نرتكب اأخطاء 

�أكد في�صل �حلمادي �أمن �ل�صر �لعام لحتاد �لإمار�ت لرفع �لأثقال ع�صو �ملكتب 
�لتنفيذي لالحتاد �لآ�صيوي �أن �لحتاد �لأوزبكي لرفع �لأثقال خاطب �لحتاد 
�إقامتها بط�صقند يف  �ملزمع  �لتي من  �آ�صيا  تاأجيل بطولة  �لآ�صيوي يطلب منه 
نوفمر 2020، �إىل �لربع �لأول من �لعام �ملقبل 2021، و�أن �لنية تتجه بقوة 

لال�صتجابة لطلب �أوزبك�صتان.
و�أ�صار �إىل �أنه بو�صفه ع�صو� للمكتب �لتنفيذي لالحتاد �لقاري يو�فق على هذ� 
�لطلب، نظر� لوجود �صعوبات يف �ل�صفر و�لتنقل بن �لدول، و�صعوبات كذلك 
يف ��صتعد�د �لالعبن للم�صاركة من �لأ�صا�ص، على خلفية توقف �لن�صاط لفرتة 

لي�صت بالق�صرة ب�صبب جائحة كورونا.
�ل���دويل لرفع  �أي توجيهات م��ن �لحت���اد  "رغم ع��دم ���ص��دور  وق���ال �حل��م��ادي: 

�أن تقام يف رومانيا  �لأثقال فيما يخ�ص بطولة �لعامل لل�صباب �لتي من �ملقرر 
�صهر �أكتوبر �ملقبل، �إل �أنه من �ملرجح �أنه �صيتم تاأجيلها �أي�صا حتى �لربع �لأول 
لقاح  �كت�صاف  بخ�صو�ص  �لأم���ور  عنه  �صت�صفر  ما  �نتظار  يف   ،2021 ع��ام  من 
�لر�هن  �لوقت  يف  ب��اأوروب��ا  �لثانية  �ملوجة  �نت�صار  ظل  يف  ل�صيما   ،19 لكوفيد 
�مل���دن، و�إع���ادة تفعيل  �إع���ادة �لغ���الق م��ن جديد لبع�ص  وم��ا ترتب عليها م��ن 
�أو�صح  �لوطنية  �ملنتخبات  لتدريبات  وبالن�صبة  �لأن�صطة".  من  للكثر  �حلظر 
�حلمادي: "منتخب �لرجال ��صتاأنف تدريباته يف مركز ر�أ�ص �خليمة، ومنتخب 
�ل�صيد�ت يتدرب حاليا يف دبي، مع �للتز�م بكافة �لإجر�ء�ت �لوقائية �ملعتمدة 
�لوطنية  �لأوملبية  �للجنة  تو��صل حاليا مع  �ملخت�صة، ونحن على  من �جلهات 
�أبدت �للجنة رغبتها  للت�صاور بخ�صو�ص �لبطولة �لفرت��صية �خلليجية �لتي 
و�أبدينا  �لأوملبية،  �للجنة  مع  بال�صر�كة  رحبنا  جانبنا  من  ونحن  تنظيمها،  يف 

��صتعد�د� كامال للتعاون يف �لتنظيم".

اجتاه لتاأجيل بطولة اآ�سيا لرفع االأثقال 
بط�سقند اإىل الربع االأول من 2021

األيغري يف�سل يف اختبار »رق�سة التانغو«



 
تلد يف اجلو.. 60 دقيقة �سعبة

 60 دقيقة من �لإث��ارة عا�صها �جلميع د�خل طائرة تابعة ل�صركة 
م�صر للطر�ن يف رحلة متجهة من �لقاهرة �إىل لندن، بعد �صعور 
عملية  �إج��ر�ء  ��صتدعى  �لو�صع، مما  ب��اآلم  �جلن�صية  ر�كبة مينية 
�ل��دويل، وفقا  ��صطر�ري يف مطار ميونخ  و�لقيام بهبوط  ولدة، 

لبيان ر�صمي �صادر عن �ل�صركة.
MS777، ح��ي��ث خلد  �ل��رح��ل��ة رق���م  وك��ان��ت �لأج������و�ء ه��ادئ��ة يف 
�أن  قبل  �لإق���الع،  ون�صف من  �صاعة  بعد  �لنوم  �إىل  �لركاب  بع�ص 
�ملتو�جدين  يطلب قائدها عر �ملذياع �لد�خلي م�صاعدة �لأطباء 
بالطائرة، كما يو�صح معتز فتحي، طبيب �أطفال وحديثي �لولدة 
"�صكاي  مب�صت�صفيات جامعة بري�صتول باإجنلرت�، يف حديثه ملوقع 

نيوز عربية".
وخالل  عملي  بطبيعة  �مل�صيفن  �أح���د  "�أبلغت  فتحي:  و�أ���ص��اف 
دقائق طلبو� مني �لتوجه �إىل موؤخرة �لطائرة ل�صعور �صيدة باآلم 

�ملخا�ص".
وبعد توجهه �إىل �ملنطقة �مل�صار �إليها، فوجئ فتحي بوجود �صيدة 
���ص��دي��د، وبجانبها تقف �جل���دة وع���دد من  �أمل  ت��ع��اين م��ن  ح��ام��ل 

�مل�صيفات يف حماولة لإ�صعافها.
�لثامن،  �ل�صهر  يف  حامل  �أنها  �ل�صيدة  من  "علمت  قائال:  وتابع 
و�أن ر�أ����ص �جل��ن��ن تقع يف �لأ���ص��ف��ل ب��اجت��اه �حل��و���ص، وه��و و�صع 
�جلنن،  نب�ص  على  بالطمئنان  قمت  �لطبيعية.  للولدة  مثايل 
ون�صحتها بالنوم على كر��صي �لطائرة حلن �لو�صول �إىل مطار 

لندن و�لتوجه بعدها لأقرب م�صت�صفى".

منتجع يقدم لك مكتبًا فاخرًا على ال�ساطئ
فر�صة  ل�صيوفه  �ملالديف  جزر  �لفاخرة يف  �ملنتجعات  �أحد   يقدم 

�إجناز عملهم عن ُبعد من �صاطئ خا�ص.
"عمل" جديدة  باقات   Nautilus Maldives منتجع  �أطلق  و 
�أكو�خه �ل�صاطئية �لر�ئعة، مبا  باأد�ء عملهم من  ت�صمح لل�صيوف 
يف ذلك ق�صاء يوم على �صفة رملية خا�صة منعزلة، �أو يف منطقة 

خالية متاماً من �أي عامل للت�صتيت.
�لإ�صافية  �لم��ت��ي��از�ت  م��ن  �لكثر  �أي�صاً  �لفاخر  �ملنتجع  وي��ق��دم 
�ملدرجة يف �لباقة، من خدمة م�صاعد �صخ�صي على مد�ر �ل�صاعة 
مع  ومكتب  مهام عملك،  �إد�رة  يف  مل�صاعدتك  �لأ�صبوع  �أي��ام  ط��و�ل 
�لذي  �ل�صخ�صي  �خل��ادم  وخدمة  �ملحيط،  على  مبا�صرة  �إط��اللت 
يوفر لك �لطعام و�ملرطبات طو�ل �ليوم، وحتى جل�صة يوغا يومية 

مل�صاعدتك على �ل�صرتخاء بعد يوم عمل مرهق.
من  �لعديد  �ملنتجع عر ممار�صة  يف  وق��ت ممتع  ق�صاء  وميكنك 
�لن�صاطات، مثل جولت �لغط�ص و�ليوغا �لهو�ئية ورحلة �لدلفن 
�خلا�صة عند غروب �ل�صم�ص على منت يخت فاخر، وتناول �لطعام 
�لفاخر يف غرفتك، وحتى جتربة �ل�صينما حتت �لنجوم مع ع�صاء 

من �للحومات �مل�صوية.
و�إذ� �أردت ��صطحاب �أطفالك معك يف هذه �لرحلة، يقدم �ملنتجع 
و�أنت  م�صتمتعن  لإبقائهم  �لرتفيهية  �لأن�صطة  م��ن  جمموعة 
�إذ� كنت ترغب يف  �لأطفال  رعاية  وبالطبع هناك خدمات  تعمل، 
ق�صاء ليلة وحتقيق �أق�صى ��صتفادة من مطاعم ومقاهي �ملنتجع 
ب�صعر منخف�ص، حيث  تاأتي  �ملميز�ت ل  �أن كل هذه  �إل  �لفاخرة. 
�أي���ام، بح�صب  �أ���ص��ع��ار ح��زم �لعمل م��ن 22 �ل��ف دولر مل��دة 7  ت��ب��د�أ 

�صحيفة مرور �لريطانية.
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ذراع روبوتية الأغرا�ص طبية
 طّور فريق من �لباحثن يف �لوليات �ملتحدة ذر�ع��اً روبوتية مغلفة مبادة مطاطية ت�صاعد �لأطباء يف ت�صخي�ص 

�لأمر��ص وعالج �ملر�صى ب�صكل �أف�صل.
�أدفان�صز"  "�صاين�ص  �لعلمية  �لدورية  �أوردتها  ت�صريحات  �لأمريكية يف  �لدر��صة من جامعة هيو�صنت  فريق  وذكر 
�أنهم �بتكرو� ذر�عاً روبوتية مك�صوة بنوعية من �جللد �لذكي ميكنها ت�صخي�ص �لأعر��ص �ملر�صية بو��صطة وحد�ت 

��صت�صعار م�صنوعة من �أ�صباه مو�صالت مطاطية.
�إن �ملادة �ملطاطية �جلديدة تتميز  �أ�صتاذ ق�صم �لهند�صة �مليكانيكية بجامعة هيو�صنت  ويقول �لباحث يو بيل كوك 

ب�صهولة ت�صنيعها، وتت�صابه مع �لأن�صجة �لبيولوجية، وت�صلح لال�صتخد�م يف �لعديد من �لتطبيقات.
و�أكد يو يف ت�صريحات �أوردها �ملوقع �لإلكرتوين "تيك �إك�صبلور" �ملتخ�ص�ص يف �لتكنولوجيا" �أن �أ�صباه �ملو�صالت 
تعديالت  يتطلب  �ملرنة  �لإلكرتونية  �لأجهزة  يف  لال�صتخد�م  تطويعها  �أن  كما  �لك�صر،  و�صهلة  �صلبة  �لتقليدية 
ميكانيكية معينة، م�صيفاً �أن �أ�صباه �ملو�صالت �ملطاطة �لتي مت تطويرها من قبل كان لها بع�ص �لعيوب مثل �صعوبة 

�صحنها بالكهرباء، ف�صاًل عن حدوث تعقيد�ت كثرة �أثناء عملية ت�صنيعها.
و�أ�صار �إىل �أن طريقة ت�صنيع �أ�صباه �ملو�صالت �ملطاطية �جلديدة تت�صم بال�صهولة، حيث يتم ��صتخد�م مادة من �أ�صباه 
�ملو�صالت و�إذ�بتها يف �صو�ئل معينة ثم غم�صها يف �ملاء، وعندما تتمدد، يتم تبخر �ملذيب �لكيميائي من �ملحلول، 

مما يوؤدي �إىل �إنتاج مادة جديدة ذ�ت قدر�ت تو�صيل �أعلى.
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البطل احلقيقي ل� »فندق رواندا« متهم باالإرهاب 
�حلقيقي  �لبطل  �أّن  �لأمركية  تاميز  نيويورك  �صحيفة  يف  تقرير  �أظهر 
�ل�صهر  منذ  ب��رو�ن��د�  كيغايل  يف  �ملعتقل  �ل�صهر،  رو�ند�"  "فندق  لفيلم 

�ملا�صي، مت خد�عه و��صتقل طائرة ظّن �أنها متوجهة �إىل بوروندي.
�ليومية �لأمركية من  �ل�صحيفة  وقال بول رو�صي�صباغينا يف مقابلة مع 
حمب�صه يف ح�صور م�صوؤولن رو�ندين، "مل �أكن يف �لو�قع �آتيا �إىل هنا".

وتابع "كيف و�صلت �إىل هنا �لآن ... هذه مفاجاأة".
جت�صيد  مت  بعدما  م�صهور�  �لهوتو،  لعرقية  �ملنتمي  رو�صي�صباغينا،  وب��ات 
�صخ�صيته يف فيلم من �إنتاج هوليود �أ�صاد بدوره �حلا�صم و�ل�صجاع يف �إنقاذ 
�لفندق  �إىل  �لتوت�صي جلئو�  �صخ�ص معظمهم من   1200 �أك��رث من  حياة 

�لذي كان يديره يف �لعا�صمة خالل �لإبادة �جلماعية يف 1994.
وقتل نحو 800 �ألف �صخ�ص غالبتهم من �لتوت�صي لكن �أي�صا من �لهوتو 

�ملعتدلن يف �لإبادة �لتي ��صتمرت 100 يوم.
يحمل  وه��و   1996 �ل��ع��ام  منذ  �ملنفى  يف  عاما   66 �لبالغ  �ل��رج��ل  ويعي�ص 
�جلن�صية �لرو�ندية و�لبلجيكية و�أي�صا "�لبطاقة �خل�صر�ء" �لأمركية.

ومبرور �لوقت، حتّول معار�صا �صر�صا حلكومة رئي�ص �لبالد بول كاغامي 
وكر�هية  بال�صلطوية  �حلاكم  حزبه  متهما  �لتوت�صي،  عليها  ي�صيطر  �لتي 
�لهوتو. وح�صب تقرير �ل�صحيفة �لأمركية، و�صل رو�صي�صباغينا �إىل دبي 
من �لوليات �ملتحدة يف 26 �آب/�أغ�صط�ص قبل �أن ي�صتقل طائرة خا�صة كان 

يعتقد �أنها �صتقله �إىل بوروندي.

ميكا يجمع امل�ساهري يف حفلة »اأحب بريوت«
غنائية  حفلة  �ل�صبت  م�صاء  لبنان  يف  �ملولود  ميكا  �لريطاين  �ملغني  �أق��ام 
�أطّلو�  م�صاهر  مب�صاركة  )�إيطاليا(  تو�صكانا  م��ن  فيها  غّنى  �فرت��صية 
دعماً  �أرد�ن،  وف��اين  حايك  و�صلمى  مينوغ  كايلي  �أبرزهم  �أخ��رى،  دول  من 

للمت�صررين من �نفجار مرفاأ بروت �ملرّوع يف �آب-�أغ�صط�ص �لفائت.
وقد جمعت حملة ترعات عر �لنرتنت نظمت يف مو�ز�تها �أكرث من 187 
�إير�د�ت  ُتعلَن بعد  �ألف دولر(، فيما مل   241 �ألف جنيه ��صرتليني )نحو 
بروت" )"�أحب  لف  "�آي  ع��ن��و�ن  حت��ت  �حلفلة  و�أق��ي��م��ت  �ل��ت��ذ�ك��ر.  بيع 
بروت"( يف "تياترو نيكوليني" و��صتمرت �صاعة و40 دقيقة، وّعر�صت عر 
قناة ميكا �خلا�صة على �صبكة "يوتيوب". و�أطّل �ملغّني مع عدد حمدود من 
قد  "�مل�صرح  �لفرت��صي  �جلمهور  وق��ال خماطباً  دون جمهور،  �ملو�صيقن 
يبدو فارغاً �ليوم، ولكنه يف �لو�قع مليء، وثمة �آلف )من �مل�صاهدين( حول 
لبنانية  لأم  �ملولود يف بروت  �ملغّني  وقال  بف�صلكم".  لقد مالأناه  �لعامل. 
و�أب �أمركي "عندما �أردت �أن �أفعل �صيئاً من �أجل بروت مب�صاعدة فريقي، 
�أردت �أن يكون �صيئاً جمياًل ومليئاً باحلب ملدينة �أحبها كثر�ً ولبلد عاين 

�لكثر من �لأمل، ولكني مل �أ�صاأ �أن �أكون وحيد�ً".
وطّعم ميكا حفلته ب�صيوف ظهرو� تباعاً، كّل من مكان وجوده يف �لعامل.

بعد ماأ�ساة احلرائق االأمريكية.. 
كتيبة املاعز هي احلل

�أوريغون  �إح��دى م��دن ولي��ة   جلاأت 
"فريق متخ�ص�ص"،  �لأمركية �إىل 
لتقليل خماطر  ن��وع��ه،  م��ن  ف��ري��د 
�ن���دلع ح��ر�ئ��ق �ل��غ��اب��ات، ميلك كل 

ع�صو فيه "4 حو�فر"..!
�صمال  �ملا�صية، عانى  �لأي��ام  وخالل 
�ملكتظة  �أوري�����غ�����ون،  ولي�����ة  غ���رب���ي 
بال�صكان، من حر�ئق �لغابات �لقاتلة، 
ح��ي��ث ط��ل��ب��ت �ل�����ص��ل��ط��ات م���ن مئات 
�لآلف من �ل�صكان �لنزوح خوفا من 
نحوهم،  تزحف  �لتي  �للهب  �أل�صنة 
ماأ�صاوية  م�����ص��اه��د  ����ص���ادت  ب��ي��ن��م��ا 
�ختلط فيها �خلوف بالدموع. وقال 
�أوريغون،  يف  �ل��ط��و�رئ  �إد�رة  مكتب 
�إن ع��دد �لأ���ص��خ��ا���ص �لذين  وق��ت��ه��ا، 
�لولية  �إج��الوؤه��م على م�صتوى  مت 
نحو  �إىل  �رت���ف���ع  �حل���ر�ئ���ق  ب�����ص��ب��ب 
ن�����ص��ف م���ل���ي���ون ���ص��خ�����ص، وه�����و ما 
يتجاوز 10 باملئة من �إجمايل �صكان 
مليون   4.2 عددهم  �لبالغ  �لولية، 
ن�����ص��م��ة. و�ق�����رتب ح��ري��ق م���ن بلدة 
�ل�صلطات لإ�صد�ر  مولل، مما دفع 
�أو�م����ر �إخ����الء �إج���ب���اري م��ن �لبلدة 
�ل��ت��ي ي��ب��ل��غ ت���ع���د�د ���ص��ك��ان��ه��ا ن��ح��و 9 
ن�صمة )48 كيلومرت�( جنوب  �آلف 
�صيار�ت  ج���اب���ت  ف��ي��م��ا  ب���ورت���الن���د، 
�ل�������ص���و�رع ح��ام��ل��ة مكر�ت  ���ص��رط��ة 
"�لإخالء  ر�صالة و�ح��دة  �صوت تبث 
"�أ�صو�صيتد  ن��ق��ل��ت  م��ا  وف���ق  �لآن"، 
�ملاأ�صاة،  تلك  م��و�ج��ه��ة  ويف  بر�ص". 
وهي  غروف"،  "فور�صت  ق������ررت 
مدينة تقع على بعد 25 مياًل �صرق 
ب���ورت���الن���د، ����ص��ت��خ��د�م ق��ط��ي��ع من 
منو  لتقليل  كو�صيلة  م��اع��ًز�،   230
�ملطلوبة  غر  و�لنباتات  �حل�صائ�ص 
�صو�ء يف �لأر��صي �ململوكة للمدينة، 

و�لغابات �حل�صرية، و�ملتنزهات.

ال�سجن لنجلي منتج �سهري 
الإدانتهما بحيازة هريوين
مبعاقبة  �ل��ق��اه��رة،  ج��ن��اي��ات  حمكمة   ق�صت 
كرمي  �ل�صبكي  �أحمد  �ل�صينمائي  �ملنتج  جنلى 
لإد�نتهما  �صنة   15 �مل�����ص��دد  بال�صجن  وخ��ال��د 
�ل��ه��روي��ن وق�����ص��ت �ملحكمة  ب��ح��ي��ازة خم���در 

بتغرمي كل منهما 50 �ألف جنيه.
�إىل  �أح��ال��ت �ملتهمن  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة  وك��ان��ت 
بكفالة  �صبيلهما  و�أخ��ل��ت  �جلنائية  �ملحاكمة 
ق�صية  ذم��ة  على  منهما  لكل  جنيه  �آلف   10
�تهامهما بحيازة مو�د خمدرة. وكانت �لأجهزة 
�ل�صبكي  جن��ل��ي  ع��ل��ى  �لقب�ص  �أل��ق��ت  �لأم��ن��ي��ة 
عقب حفل زفاف �لفنان �أحمد فهمي و�ملمثلة 
من  قريب  �أمني  حاجز  �ل��ز�ه��د، مبعرفة  هنا 
ق�صر  �لزفاف مبنطقة  حفل  منطقة  حميط 

�لنيل بالقاهرة، حيث �أقيم حفل �لزفاف.
ق���ال���ت �ل��د�خ��ل��ي��ة �إن���ه���ا �ت���خ���ذت �لإج��������ر�ء�ت 

�لقانونية حيال �ملتهم.
عرث  ي�صتقالنها  كانا  �لتي  �ل�صيارة  وبتفتي�ص 

على عدة لفافات من خمدر �لهروين.

حتول كوخًا عمره 80 عامًا اإىل منزل اأحالمها 
�ألف   250 3 �صنو�ت و�أنفقت   �أم�صت �صيدة بريطانية نحو 
قدمي  ك��وخ  لتحويل  دولر(  �أل��ف   322( �إ�صرتليني  جنيه 
من ثالثينات �لقرن �لع�صرين �إىل منزل �أحالمها �لعائلي 
�ملكون من 5 غرف. وكانت كاتي وي�صلون )36 عاماً( �لتي 
�صمن  منزل  على  للعثور  تكافح  مبيعات  كم�صاعدة  تعمل 
منزلها  �إن�صاء  �ملطاف  نهاية  يف  وق��ررت  ميز�نيتها،  ح��دود 
مقابل  ديربي  �لقدمي يف مدينة  �لكوخ  و����ص��رتت  �خل��ا���ص، 
300 �ألف جنيه �إ�صرتليني )390 �ألف دولر( يف عام 2015، 
�أخ��رى �صغرة.  رئي�صيتن وغرفة  نوم  وكان ي�صم غرفتي 
وبعد فرتة وجيزة من �نتقالها �إىل �ملنزل، �أنفقت كاتي 250 
�ألف جنيه �إ�صافية )322 �ألف دولر( لإ�صالح �ملنزل �لذي 
و�خلارج.  �ل��د�خ��ل  من  بالكامل  عاماً   80 عن  عمره  يزيد 
مكون  ملحق  بف�صل  بالكامل  �خلارجي  �ملظهر  تغير  ومت 
من 4 غرف يف �جلزء �خللفي من �ملنزل، مع �إز�لة �ل�صقف 
�لقدمي لإن�صاء غرفة نوم �أخرى يف �لعلية. و�صاعفت �أعمال 
للمنزل،  �لإجمالية  و�مل�صاحة  �ل��ن��وم  غ��رف  ع��دد  �لتجديد 
يقدر  ب�صهولة، حيث  �أم��و�ل��ه��ا  ����ص��رتدت  �إن��ه��ا  كاتي  وت��ق��ول 
�صعر منزلها �لآن بنحو 800 �ألف جنيه �إ�صرتليني )مليون 
�أجنحة  مع  �إ�صافيتن  نوم  غرفتي  كاتي  و�أ�صافت  دولر(. 
د�خلية، ومكتب، وتر��ص على �ل�صطح، وغرفة �ألعاب لبنتها 
�لدرج  جتريد  ومت  �صنو�ت،  �أرب���ع  �لعمر  م��ن  �لبالغة  ليلي 
مغطاة  ب�صالمل  و��صتبد�لها  �ل��رده��ة  و�أر���ص��ي��ات  �خل�صبي 

بال�صجاد �لرمادي وبالط باللونن �لأ�صود و�لأبي�ص.

�سريك اأمام جمهور يف ال�سيارات 
 يقّدم مهّرج �صرك كوري جنوبي وبهلو�نيوه عرو�صهم يف 
�صيار�ته،  �أمام جمهور يف  �لأ�صبوع  �صيول خالل عطلة هذ� 
�ن��ت��ق��ال عدوى  ت��ف��ادي��اً خل��ط��ر  دون م���درج���ات ول خ��ي��م��ة، 
فرو�ص كورونا �مل�صتجد. ويقام هذ� �لعر�ص عادًة يف �أيار-
ب�صبب  مرتن  �ل�صنة  �أرج��ىءه��ذه  لكّنه  ع��ام،  كل  من  مايو 
لتف�ّصي  �صبباً  �ل�صرك  يكون  ل  ولكي  كوفيد19-.  جائحة 
�إقامة  �أن �حلل يتمثل يف  �أخ��ر�ً  �لفرو�ص، وجد �ملنّظمون 
�لعر�ص يف �لهو�ء �لطلق، على طريقة �ل�"در�يف �إن"، حيث 
ي�صاهده �أفر�د �جلمهور وهم يف �صيار�تهم. وقال مدير مركز 
فنون �ل�صارع يف �صيول ت�صو بيونغهي "من �ملهم جد�ً �أن تقام 
�جلائحة".  زم��ن  �ل�����ص��رك حتى يف  ي�صمها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ن��ون 
�أخرى لكي نتمكن  �أفكار  �إيجاد  �إىل  "لذلك �صعينا  و�أ�صاف 
لأنه  �إن"  �ل�"در�يف  خيار  و�عتمدنا  �ل�صرك،  �إق��ام��ة  م��ن 
بد� �لأكرث توفر�ً لل�صالمة". وُي�صَمح لثالثن �صيارة باأن 
تكون موجودة �أمام �مل�صرح خالل كل عر�ص. وتبث �لعرو�ص 

كذلك عر �لإنرتنت، وميكن م�صاهدتها جماناً.

م�ساع حثيثة الإيواء 110 قطط ُطِردت من �سقة
 �صعت جمعيات �لرفق باحليو�ن يف جنوب ��صبانيا على نحو 
قطط  ل�110  م��اأوى  �إي��ج��اد  �إىل  �ل�صبت  م�صاء  منذ  عاجل 
و�أفاد  فالن�صيا.  �صقة يف منطقة  �أُخِرَجت مع �صاحبها من 
ماأوى �حليو�نات "�صباما �صافور" يف بلدة غانديا �ل�صاحلية 
ب��اأن��ه ك��ان ي��ق��ّدر ع��دد �لقطط ب�96 ول��ك��ن ت��ب��ّن ل��ه م�صاء 
�ل�صبت �أن عددها 110، م�صر�ً �إىل �أنه بحاجة �إىل م�صاعدة 
و�أ�صافت  تعقيمها".  �أو  تلقيحها  يتم  حتى  "�أقّله  لإيو�ئها 
�جلمعية �أن �لقطط ت�صّردت بعدما ُطِرَدت مع �صاحبها من 

�صقة تبلغ م�صاحتها مئة مرت مرّبع يف �لبلدة.

هاكرز يت�سببون 
بوفاة امراأة 

�صحية  �أمل��ان��ي��ا  يف  �م���ر�أة   �أ�صبحت 
لهجوم  نتيجة  وف����اة  ح��ال��ة  لأول 
�لرعاية  من�صاآت  على  �إل��ك��رتوين 
على  ت���ع���ذر  �أن  ب���ع���د  �ل�������ص���ح���ي���ة، 
�أنظمته  لأن  ق��ب��ول��ه��ا  �مل�����ص��ت�����ص��ف��ى 
ك����ان ه���دف���اً ل��ل��ه��ج��وم �ل����ذي نفذه 

جمموعة من �لهاكرز.
�لأملانية  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة  وف��ت��ح��ت 
�حلادثة  يف  حتقيقاً  �جل��م��ع��ة  ي���وم 
�لتي �عترها جرمية قتل، ووقعت 
�صبتمر  يف  دو�صلدورف  مدينة  يف 

)�أيلول( �جلاري.
كانت  �ل��ت��ي  �مل��ري�����ص��ة  رف�����ص  ومت 
ت��ع��اين م��ن م��ر���ص ي��ه��دد حياتها، 
ليلة 11 �صبتمر )�أيلول( من قبل 
يونيفر�صيتي،  كلينيك  م�صت�صفى 
�صيارة  �أن مت حتويل  بعد  وتوفيت 
�لإ����ص���ع���اف �ل��ت��ي ك��ان��ت ت��ق��ل��ه��ا �إىل 
فوبرتال، على بعد 30 كيلومرت.

كري�صتوف  �ل���ع���ام  �مل���دع���ي  وق�����ال 
وح����دة �جلر�ئم  رئ��ي�����ص  ه��ي��ب��ي��ك��ر، 
فتح  �إن��ه  كولونيا،  يف  �لإلكرتونية 
ب�صبب  ق��ت��ل  ج���رمي���ة  يف  حت��ق��ي��ق��اً 
�لإهمال �صد �أ�صخا�ص جمهولن، 
�لوفاة،  �صبب  ت��اأك��ي��د  مت  ح��ال  ويف 
موؤكدة  ح��ال��ة  �أول  ه���ذه  ف�صتكون 
كنتيجة  ����ص���خ�������ص  ف���ي���ه���ا  مي������وت 

مبا�صرة لهجوم �إلكرتوين.
وتعر�ص �مل�صت�صفى يف دو�صلدورف، 
ع��ا���ص��م��ة ولي������ة ����ص���م���ال �ل���ر�ي���ن 
و�لأك������رث �ك��ت��ظ��اظ��اً ب��ال�����ص��ك��ان يف 
�أملانيا، لهجوم فدية يف 10 �صبتمر 
)�أيلول(، ومت �خرت�ق �أنظمته عر 
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مزرعة »زهرية« تبتكر حلوال للتكيف مع كورونا 
�لفو�كه  تنمو  ب��اول��و،  ���ص��او  غ��رب  يف  م�صتودع   يف 
بع�ص،  ف��وق  بع�صها  يقع  رف���وف  على  و�خل�����ص��ار 

متنّعمة ب�صوء زهري �للون.
�أول  ه��ي  فارمز"(  )"بينك  �لزهرية"  "�ملز�رع 
�لتي  �لر�زيلية  �ملدينة  ه��ذه  يف  عمودية  مزرعة 
تندر  ن�صمة حيث  مليون   12 وتعّد  باحلياة  ت�صّج 
بلد�ن  من  �ملنتجات  وت�صتورد  �لزر�عية  �لأر����ص��ي 
م�صاحتهما  برجن  م��ن  �مل��زرع��ة  وت��ت��اأّل��ف  بعيدة. 
كم�صاحة �صّقة �صغرة، �لأول فيه 8 رفوف و�لثاين 
10. وي�صتخدم �لقّيمون عليها تقنية ُي�صتغنى فيها 
عن �لرتبة لتنمية �لنبات ونظام رّي يطّهر مياهه 
حمر�ء  لل�صوء  باعثة  ثنائية  وم�صابيح  �خلا�صة 
وزرق���اء تعطي معا �ل��ل��ون �ل��زه��ري. و�إن��ت��اج هذه 
�ملزرعة هو �أعلى مبئة مرة تقريبا مما كان ليكون 
زر�عية  �أر�����ص  لقطعة  م��و�زي��ة  م�صاحة  يف  عليه 
%، وفق   95 �أدنى بن�صبة  و��صتخد�مها للمياه هو 
ما يقول جر�ردو مايا �لذي �صاهم يف تاأ�صي�ص هذ� 
�مل�صروع. وقد �أطلق مايا، وهو مهند�ص يف �لتا�صعة 
�مل�صروع  ه��ذ�  زميلن  م��ع  �لعمر،  م��ن  و�لع�صرين 

�صنة 2018 وبد�أ �لإنتاج �لعام �ملا�صي.
و�صرعان ما ملع ��صم هذه �ملن�صاأة بف�صل منتجاتها 

�ملحلية �لطازجة �لتي تتهافت عليها �ملطاعم.
وك��ان��ت �لأم���ور جت��ري على خ��ر م��ا ي���ر�م �إىل �أن 

حّلت �أزمة كورونا.
ل  ويف ظّل تز�يد �لإ�صابات يف �لر�زيل حيث ت�صجَّ
ثاين �أعلى ح�صيلة للوفيات يف �لعامل بعد �لوليات 
�ملتحدة، فر�صت تد�بر �لعزل يف �صاو باولو، بوؤرة 
تف�صي �لوباء. و�صمل �لعزل بطبيعة �حلال زبائن 

�لزهرية". "�ملز�رع 
كّمامات  ي�صعون  عّمال  يفرز  فيما  مايا،  ويقول 
وقّفاز�ت و�أغطية على �لروؤو�ص �ملنتجات �لزر�عية 
بونها "�صربنا �لوباء يف �ل�صميم وكان علينا  ويو�صّ
�أخرى.  فر�صا  ��صتنبطنا  لكننا  �آخ��ر  نهج  �عتماد 

فامل�صاألة تق�صي باملثابرة على �لتح�ّصن".
"�ملز�رع  خا�صت  �لأزم����ة،  ت��د�ع��ي��ات  م��ع  وللتكّيف 
منتجاتها  ل��ب��ي��ع  �لن����رتن����ت  غ���م���ار  �لزهرية" 
و����ص��ت��ح��دث��ت خ���ّط �إن���ت���اج ل��ب��ق��ول ورق��ي��ة م�صبعة 

باملغذيات و�ملتّبالت.

لعالج مر�سها.. كيم كاردا�سيان 
جلاأت اإىل عامل االأرواح!

 كانت جنمة تلفزيون �لو�قع  كيم كارد��صيان  قد �أ�صيبت بال�صدفية عام 
2011، ومل تتو�ن عن جتربة �لعديد من �لعالجات، وتناولت �لكثر 
 �أنها مل جتِد نفًعا على �لإطالق، �لأمر �لذي دفع بها  من �لأدوية، �إلَّ
�إىل �أن تلجاأ �إىل و�صيط طبي للتو��صل مع عامل �لأرو�ح للو�صول �إىل 
عالج نهائي وفعال حلالتها، وذلك بح�صب مقابلة �أجرتها مع �إحدى 

�لو�صائل �لعاملية.
كارد��صيان من �ملهوو�صن بعامل �لأرو�ح و�لو�صطاء �لروحانن، لذلك 
طلبت م�صاعدة �أنتوين ويليام للتعمق يف حالتها من �أجل معاجلتها.

و�أكد ويليام �أنه على كيم تناول م�صروب "�لكرف�ص" كنوع من �لعالج 
لأنه يعمل على �إبطال مفعول مادة �لنحا�ص.

�سويف , كونتي�سة وي�سيك�ش �لربيطانية تن�سم �إىل متطوعني من جمعية �حلفاظ على �لبيئة �لبحرية وجتمع 
�لقمامة خالل حملة تنظيف �ل�ساطئ �لربيطاين يف �ساوث �سي, بريطانيا. رويرتز


