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      تر�صد وتنفرد 
�إيقاف حت�صيل �أي مبالغ بريا�ض 

�لأطفال حتت م�صمى ر�صوم ت�صجيل
•• دبي- حم�شن را�شد

األزمت وزارة الرتبية والتعليم م�ؤخرا، اإدارات مدار�ض ريا�ض الأطفال، 
برد اأي مبالغ )ر�س�م الت�سجيل يف ريا�ض الأطفال(، مت ا�ستالمها �سابقاً 
من اأولياء الأم�ر عن العام الدرا�سي احلايل2020 2021-، وتثبيتها 

من خالل ا�ستالم ويل الأمر للمبلغ امل�سرتجع .
جاء ذلك بناء على متابعة ال�زارة، الر�س�م املح�سلة من اأولياء الأم�ر 
للعام الدرا�سي احلايل، وما ت�سمنه القرار  ال�زاري رقم )310( ل�سنة 
خمالفات   2019 ل�سنة   )34  14-  ( رقم  الق�سية  ب�ساأن  2020م 
مالية. و�سددت ال�زارة يف تعميم لها، ح�سلت »الفجر« على ن�سخة منه، 
ا�تتستترتداده، يف حم�سر جرد  و ما مت  املبالغ،  تلك  ت�سجيل  على مراعاة 
جديد يثبت فيه املبلغ، الذي مت رده اإىل ويل الأمر وخ�سمه من اإجمايل 

الر�سيد املثبت يف املح�سر املعتمد.             )التفا�سيل �ض3(

�أجرت 79,623 فح�صا ك�صفت عن 735 �إ�صابة
»�ل�صحة« تعلن �صفاء 538 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لت��سيع وزيادة نطاق 
الفح��سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
وعزلهم،  لهم  واملخالطني   19 ك�فيد  امل�ستجد  كتت�رونتتا  بفريو�ض 
الأربع  ختتالل  جتتديتتدا  79،623 فح�سا  اإجتتتراءهتتتا  التتتت�زارة  اأعتتلتتنتتت 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية  �ساعة  والع�سرين 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�ض الطبي.      )التفا�سيل �ض5(

بتوجيهات رئي�ض �لدولة .. خليفة �لإن�صانية تعلن
عن �إغاثة عاجلة للمت�صررين من �لفي�صانات بباك�صتان

•• اأبوظبي- وام :

تنفيذا لت�جيهات �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
اآل  زايتتد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سم�  �ساحب  ودعتتم  اهلل«  »حفظه  التتدولتتة 
نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة ومبتابعة 
مبا�سرة من �سم� ال�سيخ من�س�ر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
اآل نهيان  زايد  الرئا�سة رئي�ض م�ؤ�س�سة خليفة بن  �س�ؤون  التت�زراء وزير 
لالأعمال الإن�سانية.. �ستق�م امل�ؤ�س�سة بتنفيذ اغاثه عاجلة للمت�سررين 
من الفي�سانات يف جن�ب باك�ستان، ومن املت�قع ان ي�سل عدد امل�ستفيدين 

ح�سب الدرا�سة الأولية ح�ايل 75 األف �سخ�ض يف املناطق املت�سررة.
وتاأتي هذه امل�ساعدات العاجلة التي تق�م بها م�ؤ�س�سة خليفة الإن�سانية 

�أكد مو��صلة �حلرب حتى �إحلاق هزمية نهائية بالإرهاب

ماكرون: د�ع�ض و�لتدخل �لأجنبي حتديان رئي�صيان للعر�ق
•• بغداد-وكاالت

اإميان�يل  الفرن�سي  الرئي�ض  قتتال 
ماكرون، اأم�ض الأربعاء، اإن العراق 
يتتت�اجتتته حتتتتديتتتني رئتتيتت�تتستتيتتني هما 

تنظيم داع�ض والتدخل الأجنبي.
�سحفي  م�ؤمتر  يف  ماكرون،  وقال 
يف بغداد مع نظريه العراقي برهم 
�تتستتالتتح: نتتحتتن هتتنتتا لتتدعتتم العراق 

و�سن�ا�سل دعمه.
العراق  اإن  �سالح  قتتال  جهته،  متتن 
ل�سراع  �تتستتاحتتة  يتتتكتتت�ن  األ  يتتجتتب 
م�ؤكدا  اأختتترى،  دول  بني  بال�كالة 
على اأهمية جتفيف م�سادر مت�يل 

الإرهاب.
ويف وقت �سابق، قال ماكرون على 
تهدف  التتتعتتتراق  زيتتتتتارة  اإن  تتت�يتترت 
العراق  اأمتتن  �سمان  يف  للم�ساعدة 
بالداخل  القتتتتت�تتستتاديتتة  و�تتستتيتتادتتته 
واخلتتارج. واأكتتد: �سن�ا�سل احلرب 
نهائية  هتتتتتزميتتتتتة  اإحلتتتتتتتتتتاق  حتتتتتتتتتى 
الإقليمي  وال�تتستتتتتقتترار  بتتالإرهتتاب، 
التحديات  وتتتتابتتتع  املتتتحتتتك.  عتتلتتى 
التتعتتراق يف  �تتستتيتتادة  كتتثتترية ل�سمان 

الداخل ويف املنطقة.

رئي�سا للحك�مة يف ماي�.
م�ؤمتر  ختتتتتالل  متتتتتاكتتتتترون،  وقتتتتتتال 
ختام  يف  التتثتتالثتتاء،  م�ساء  �سحايف 
اأقل  ختتالل  للبنان  الثانية  زيتتارتتته 
�ساأك�ن  اأّنني  لكم  اأوؤّكتتد  �سهر:  من 
اأطلق،  لكي  العراق  يف  �سباحاً  غداً 
بالتعاون مع الأمم املتحدة، مبادرة 
التتت�تتتستتتيتتتادة يف هذا  لتتتدعتتتم متت�تتستترية 

البلد.
وكان ماكرون قال اجلمعة يف لقاء 
من  املتتعتتركتتة  اإن  ال�سحافيني،  متتع 
اأجل �سيادة العراق اأ�سا�سية لل�سماح 
اللذين  البلد  وهتتتذا  ال�سعب  لتتهتتذا 
عتتانتتيتتا كتتثتتريا بتتتتتعتتدم اخلتت�تتستت�ع اإىل 
الإقليمية  الق�ى  �سيطرة  حتمية 

والإرهاب.
و�سعب  قتتتتتتتادة  هتتتتنتتتتاك  واأ�تتتتتتستتتتتتاف: 
اأن  متتتتتدركتتتتت�ن لتتتذلتتتك ويتتتتتريتتتتتدون 
باأنف�سهم،  متت�تتستتريهتتم  يتتتتحتتتتددوا 
فرن�سا  دور  اأن  اإىل  متتتت�تتتتستتتتريا 

م�ساعدتهم على ذلك.
بناء  ين�ي  اأنتته  اإىل  ماكرون  واأ�سار 
مع  بالتعاون  ق�ية،  متتبتتادرة  معهم 
�سيادة  اأجتتتتل  متتتن  املتتتتتحتتدة،  الأمم 

العراق. 

وا�تتتستتتتتتتقتتتبتتتل التتترئتتتيتتت�تتتض التتتعتتتراقتتتي، 
التي  زيتتتتتارتتتتتته  ختتتتتتالل  متتتتتاكتتتتترون 
تتت�تتستتتتتغتترق يتت�متتا واحتتتتتدا، يف ق�سر 
ال�سالم يف العا�سمة بغداد. وتاأتي 
اقت�سادية  اأزمتتتتتة  و�تتستتط  التتتزيتتتارة 
ك�رونا،  فريو�ض  وانت�سار  طاحنة، 
متتتتتا �تتتستتتّكتتتل �تتتستتتغتتتطتتتا هتتتتائتتتتال على 

ال�سيا�سة العراقية.

العراقية  الأنتتتبتتتاء  وكتتالتتة  وذكتتتترت 
م�سرتكا  لتتقتتاء  اأن  تتتلتتيتتغتترام،  عتتلتتى 
ق�سر  يف  التتثتتالث  الرئا�سات  جمع 

بغداد مع الرئي�ض الفرن�سي.
وو�سل الرئي�ض الفرن�سي، يف وقت 
�سابق الأربعاء، اإىل بغداد، بح�سب 
العراقية،  الأنتتبتتاء  وكالة  نقلت  ما 
العراق،  اإىل  الأوىل  زيتتارتتته  وهتتي 

بتتهتتدف متت�تتستتاعتتدة هتتتذا التتبتتلتتد على 
تاأكيد �سيادته يف وقت يجد نف�سه 
حليفني:  بتتتني  التتتتت�تتتر  و�تتتستتتط  يف 

وا�سنطن وطهران.
العراق قادما  وو�سل ماكرون اىل 
ي�مني.  اأم�سى  حيث  بتتريوت  من 
وه� اأول رئي�ض دولة يزور العراق 
الكاظمي  م�سطفى  تتتعتتيتتني  متتنتتذ 

مواقــيت ال�صالة
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الرئي�سان العراقي والفرن�سي يت�سافحان بالك�ع قبيل م�ؤمترهما ال�سحفي يف بغداد   )رويرتز(

ترامب ب�ساعة قابلة للرواج

امل�سي�سي مّر ب�سالم

تون�ض تعر�ض ��صت�صافة حو�ر وطني ليبي حلل �لأزمة

تطور�ت �لأزمة �لليبية على طاولة جمل�ض �لأمن 

م�صاور�ت لت�صكيل حكومة لبنانية و�صط رف�ض �صعبي �نتهاكات  �لدولية:  �لعفو 
مروعة  يف �إير�ن نهاية 2019

•• لندن-وكاالت

يف  التتدولتتيتتة  العف�  منظمة  اتهمت 
الإيرانية  الأمتتن  قتت�ات  لها،  تقرير 
بتتتا�تتتستتتتتتتختتتدام التتتتتتتعتتتذيتتتب لنتتتتتتتتتزاع 
الأ�سخا�ض  مئات  متتن  العتترتافتتات 
�سد  قمع  حملة  يف  اعتقل�ا  التتذيتتن 

الحتجاجات العام املا�سي.
وذكتتتتترت املتتنتتظتتمتتة اأن قتتتت�ات الأمتتتن 
قتتامتتت بتتاعتتتتتقتتالت جتتمتتاعتتيتتة و�سط 
انتتقتتطتتاع �سبه كتتامتتل لتتالإنتترتنتتت، يف 
ن�فمرب  يف  اإيتتتتتتتران  اأنتتتتحتتتتاء  جتتمتتيتتع 
كبري يف اأ�سعار  ارتفاع  بعد   2019
اأنها  اإىل  املنظمة  واأ�سارت  البنزين. 
جمعت عتت�تتستترات التت�تتستتهتتادات متتن 7 
بينهم  متتن  اعتقل�ا،  �سخ�ض  اآلف 
ع�سرة  اأعمارهم  تتجاوز  مل  اأطفال 

اأع�ام.  10
انتهاكات  عتتتتن  كتت�تتستتفتتت  املتتتنتتتظتتتمتتتة 
متتترّوعتتتة حلتتقتت�ق الإنتتت�تتتستتتان، مبتتتا يف 
ذلك الحتجاز التع�سفي والختفاء 
املعتقلني  واأن  والتعذيب،  الق�سري 
تعر�س�ا للتعذيب لنتزاع اعرتافات 
اأو  الحتتتتتتتتتجتتتتاجتتتتات  يف  بتتتتتتت�رطتتتهتتتم 

انتمائهم جلماعات معار�سة.

•• عوا�شم-وكاالت

عر�ض الرئي�ض الت�ن�سي قي�ض �سعّيد، الأربعاء، ا�ست�سافة 
يف  ال�سعب،  مك�نات  خمتلف  يجمع  ليبي  وطني  حتت�ار 

اإطار م�ساعي بالده حلل اأزمة اجلارة ال�سرقية.
واأكد �سعّيد خالل ا�ستقباله رئي�سة بعثة الأمم املتحدة 
ث�ابت  وليامز، على  �ستيفاين  بالنيابة  ليبيا  للدعم يف 
م�قف بالده من الأزمة الليبية، داعيا اإىل اإيجاد ت�س�ية 
اإطار  يف  و�سيادتها  ليبيا  وحتتدة  حتفظ  �ساملة  �سيا�سية 

ح�ار ليبي ليبي جامع حتت مظلة الأمم املتحدة.
و�سدد الرئي�ض الت�ن�سي على اأهمية دور دول اجل�ار يف 
الدفع نح� اإيجاد حل �سلمي لهذه الأزمتتة، م�سريا اإىل 
التن�سيق والت�ساور القائم بني ت�ن�ض واجلزائر من اأجل 

حتقيق ال�ستقرار يف ليبيا.

وجتتتتتدد التترئتتيتت�تتض التتتتت�نتت�تتستتي التتترتحتتتيتتتب بتتتاتتتتفتتتاق وقف 
اإطالق النار يف ليبيا، باعتباره خط�ة مهمة نح� اإعادة 

ال�ستقرار وا�ستئناف العملية ال�سيا�سية.
اإىل ذلك، عقد جمل�ض الأمن الدويل، الأربعاء، جل�ستني 
اإحداهما مغلقة واأخرى مفت�حة ح�ل ال��سع يف ليبيا، 

تت�سّمنان اإحاطة للمبع�ثة الأممية �ستيفاين وليامز.
وتتتاأتتتي هتتتذه الإحتتتاطتتتة يف وقتتتت اأكتتتتدت فتتيتته بعثة الأمم 
لفًتا  حتتتتّ�ًل  ت�سهد  ليبيا  اأن  ليبيا،  يف  للدعم  املتحدة 
يف الأحتتتتداث يتت�ؤكتتد احلتتاجتتة املتتلتتّحتتة لتتلتتعتت�دة اإىل عملية 
تلبي تطلعات  اأن  �ساأنها  �ساملة ومتكاملة، من  �سيا�سية 

ال�سعب الليبي اإىل حك�مة متثله ب�سكل مالئم.
�سيادة  وتطبيق  التتهتتدوء  اإىل  الأممتتيتتة  البعثة  دعتتت  كما 
التتقتتانتت�ن واحلتتتفتتتاظ عتتلتتى حتتقتت�ق جتتمتتيتتع املتت�اطتتنتتني يف 

التعبري ال�سلمي عن اآرائهم.

•• دبي-وام:

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  بت�جيهات 
مكت�م نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال�زراء حاكم 
والت�س�يق  ال�سياحة  دائتتترة  اأطلقت  اهلل(..  )رعتتتاه  دبتتي 
يف  )التقاعد  برنامج  لل�سياحة(  )دبتتي  بدبي  التجاري 
دبي(، امل�جه لكافة املتقاعدين والذي ميتاز بتناف�سيته 
التتعتتاملتتيتتة، وذلتتتتك يف اإطتتتتتار تتتعتتزيتتز متتكتتانتتة دبتتتي ك�جهة 

ذلك  يف  مبا  للعي�ض  وكذلك  للزيارة  للجميع  مف�سلة 
فئة املتقاعدين �س�اء من املقيمني يف الدولة اأو املقبلني 

على التقاعد ح�ل العامل. 
م�ست�ى  على  ن�عه  متتن  الأول  الربنامج  هتتذا  ويعترب 
املتتنتتطتتقتتة لتتالأجتتانتتب التتذيتتن تتتزيتتد اأعتتمتتارهتتم عتتلتتى 55 
عاما، حيث ي�فر للمقيمني يف الدولة ممن بلغ�ا �سن 
العامل  اأنتتحتتاء  جميع  يف  ال�سن  كبار  وكتتذلتتك  التقاعد، 
فر�سة ال�ستمتاع باأ�سل�ب حياة فريد يف دبي، وذلك من 

والت�س�يق  ال�سياحة  دائتترة  بني  م�سرتك  تعاون  ختتالل 
التجاري بدبي )دبي لل�سياحة( والإدارة العامة لالإقامة 

و�س�ؤون الأجانب يف دبي.
على  الت�سجيع  اإطتتتار  �سمن  لل�سياحة(  )دبتتتي  وعملت 
ال�ستفادة من الربنامج مع �سركائها لتط�ير مق�مات 
رئي�سية للت�سهيل على املتقاعدين اتخاذ مثل هذا القرار 
ال�سحية،  التترعتتايتتة  قطاعات  �سمن  حياتهم،  يف  املهم 

والعقارات، والتاأمني، والبن�ك.     )التفا�سيل �ض2(
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ملد يد امل�ساعدة وترجمة الدور الإن�ساين لدولة الإمارات العربية املتحدة 
وا�ستمرار مبادراتها الغاثية والتنم�ية يف العديد من الدول ال�سقيقة 

وال�سديقة.
لالأعمال  نهيان  اآل  زايتتد  بن  خليفة  م�ؤ�س�سة  يف  م�س�ؤول  م�سدر  وقتتال 
الإن�سانية ان امل�ؤ�س�سة وبت�جيهات من قيادتنا الر�سيدة تق�م بالتن�سيق 
مع �سفارتنا يف باك�ستان من اجل و�سع خطة لت�زيع واي�سال امل�ساعدات 
يف  التتعتتاجتتلتتة  املتت�تتستتاعتتدات  وت�سمل  ممتتكتتن،  وقتتتت  اأ�تتستترع  يف  للمت�سررين 
املرحلة الأوىل الأدوية واخليام والبطانيات وحليب الأطفال وت�ستهدف 
التي  الفي�سانات،  ب�سبب  اجلن�بي،  ال�سند  اإقليم  مناطق  يف  املت�سررين 
غمرت اأجزاء من الإقليم خ�س��ساً املدن والبلدات القريبة من جمرى 

نهر ال�سند.

بتوجيهات حممد بن ر��صد 

دبي تطلق مبادرة للمتقاعدين من خمتلف �أنحاء �لعامل

رغم حماولة ن�صفها ع�صية �لت�صويت

تون�ض: �صفينة حكومة �مل�صي�صي تعرب �مل�صيق!
•• الفجر -تون�س

احل�س�ل  متتن  امل�سي�سي  ه�سام  احتتزابتتهتتم  وغ�سب  التتنتت�اب  ا�ستياء  مينع  مل 
على الثقة. وقد �سادق الربملان يف ال�ساعات الأوىل من فجر الربعاء على 
امل�سي�سي املقرتحة. وحظيت احلك�مة املقرتحة  الثقة حلك�مة ه�سام  منح 

مب�افقة 134 نائبا ومعار�سة 67 نائبا ودون احتفاظ اي نائب ب�س�ته.
ت�سكيل  قتتراره  عن  الختتري  اإعتتالن  منذ  املقرتحة  امل�سي�سي  حك�مة  ولقتتت 
حك�مة كفاءات م�ستقلة عديد التحفظات خا�سة من حركة النه�سة التي 

طالبت بحك�مة �سيا�سية.                             )التفا�سيل �ض11(

يف رد حازم وغا�صب على نو�ب يف �لربملان

قي�ض �صعيد يتوعد من �فرتى وفتح د�ر� للفتوى بالد�صتور
•• الفجر -تون�س

النتقادات  بعد  التتربملتتان  نتت�اب  بع�ض  على  النار  الت�ن�سي  الرئي�ض  اأطلق 
التي �سدرت عنهم جتاه ادارته لعملية ت�سكيل احلك�مة اجلديدة. وطبعت 
مل  لأطتتراف  ووعيد  وتهديد  م�سب�قة  غري  غا�سبة  نتتربة  الرئي�ض  خطاب 
بك�سف حقيقة ما حدث خالل  والغدر متعهدا  واتهامات باخليانة  ي�سمها 
ال�سهر املنق�سية كاملة دون اأن يك�سف الطراف املعنية باتهاماته ووعيده.

اليمني  احلك�مة  اأع�ساء  اآداء  م�كب  يف  كلمته  ختتالل  �سعيد  قي�ض  واأكتتتد 
الد�ست�رية، اأنه �سيك�سف جميع احلقائق ي�ما ما.    )التفا�سيل �ض11(

•• بريوت-وكاالت

الأربعاء،  اأمتت�تتض  اأديتتتب  م�سطفى  املكلف  اللبناين  احلك�مة  رئي�ض  بتتداأ 
الرئي�ض  اإعالن  غداة  لت�سكيل حك�مته،  الربملانية  الكتل  مع  م�ساوراته 
باإمتام  ال�سيا�سية  الق�ى  تعهد  اإميان�يل ماكرون من بريوت  الفرن�سي 
ُكلف،  التتذي  عتتامتتاً(  واأديتتتب )48  اأ�سب�عان.  اأق�ساها  متتدة  املهمة ختتالل 
زيارته  يف  ماكرون  و�س�ل  على  �ساعات  قبل  احلك�مة  ت�سكيل  الثنني، 
الثانية اإىل لبنان، يحظى بدعم اأبرز الق�ى ال�سيا�سية املتخا�سمة، على 
راأ�سها تيار امل�ستقبل برئا�سة �سعد احلريري من جهة وحزب اهلل ورئي�ض 

اجلمه�رية مي�سيل ع�ن من جهة ثانية.

ديتتاب على  رئي�ض احلك�مة ح�سان  ا�ستقالة  21 ي�ما على  متترور  فبعد 
خلفية انفجار مرفاأ بريوت يف الرابع من اأغ�سط�ض، م�دياً بحياة 190 
ع�ن  مي�سيل  اللبناين  الرئي�ض  اأعلن  اجلرحى،  اآلف  وخملفاً  �سخ�ساً 

ر�سميا، تكليف ال�سفري م�سطفى اأديب بت�سكيل حك�مة جديدة.
الربملان  رئي�ض  اإقامة  مقر  يف  امللزمة  غري  ال�ست�سارات  اأديتتب  ويجري 
نبيه بري، ب�سبب ت�سرر جمل�ض الن�اب يف انفجار مرفاأ بريوت. ويبداأ 

ا�ست�ساراته بلقاء روؤ�ساء احلك�مات ال�سابقني ثم الكتل النيابية.
ونتتظتتم احلتتتتراك تتتظتتاهتترة حتتتت عتتنتت�ان غتت�تتستتب لتتبتتنتتان التتكتتبتتري مطالبا 
بحك�مة اخت�سا�سيني، ل حك�مة ح�س�ض وحتا�س�ض، وراف�سني تكليف 

اأديب معتربين اإياه من اأتباع ال�سلطة.

معار�ض:  تركي  نائب 
وزير  د�خلية �أردوغان 
زع����ي����م ع�����ص��اب��ة

•• اأنقرة-وكاالت

معار�ض  نائب  على  العتداء  بعد 
األتتتتقتتتتت  التتتتتتترتكتتتتتتتي،  التتتتتتتربملتتتتتتتان  يف 
 3 ال�سرطة الرتكية القب�ض على 
العتداء،  يف  مت�رطني  اأ�سخا�ض 
بينما و�سف النائب الذي تعر�ض 
الرتكي  الداخلية  وزيتتتر  للهج�م 

بزعيم ع�سابة.
 3 التترتكتتيتتة،  ال�سرطة  واحتتتتتجتتزت 
العتداء  يف  مت�رطني  اأ�سخا�ض 
على النائب املعار�ض باري�ض اأتاي، 
بالعتداء،  �تتستتاركتت�ا   4 اأ�تتستتل  متتن 
حمكمة  اإىل  املحتجزين  واأحتتالتتت 
يف اإ�سطنب�ل. وتعر�ض النائب عن 
اأتاي  املعار�ض ب�سري  العمال  حزب 
اإىل هج�م يف وقت متاأخر من ليلة 
الأحد املا�سي، يف حي قا�سي ك�ي 
اإ�سطنب�ل،  الآ�سي�ي من  بال�سطر 
وو�سف�ه  �سبان،   4 هاجمه  حيث 
تغريدة  بتتعتتد  وذلتتتتتك  بتتتتتتتاخلتتتائتتتن، 
انتقد فيها وزير الداخلية �سليمان 
�س�يل�، على خلفية الإفتتراج على 
م��سى اأورهان �سابط �سف، متهم 
قررت  �سابة  على  جن�سي  باعتداء 

النتحار بعد ال�اقعة.
وقال اأتاي يف تغريدة عرب ح�سابه 
يف ت�يرت خماطباً وزير الداخلية: 
اأنتتتتت حتتمتتيتتت التتعتتديتتد متتتن وقائع 
احلماية  ووفتتتتتتترت  الغتتتتتتت�تتتستتتاب، 
على  �س�يل�  رد  فتتكتتان  ملرتكبيها، 
بالق�ل:  �تتستتريتتعتتاً  اأتتتتتاي  انتتتتتقتتادات 
حامياً  متتثتتلتتي  يتتكتت�ن  اأن  ميتتكتتن  ل 
للمغت�سبني، ولكن ميكن اأن تك�ن 

اأنت املغت�سب باملعنى احلقيقي.

هوية مرئّية تب�صيطية:

�ل�صالح �ل�صري حلملة دونالد تر�مب 2020؟
•• الفجر -ايلودي باال�س-لريو -ترجمة خرية ال�شيباين

كلينت�ن  هيالري  حلملة  املرئية  اله�ية  بتتريوت  مايكل  امل�سمم  �سمم 
ترامب،  متتن  بال�سخرية  التت�قتتت  ذلتتك  يف  بدايته  وكتتانتتت   .2016 عتتام 
ولهجة  تلفزي�نية،  بيع  لقناة  وكتتاأنتته  عنده  الت�سميم  ح�ض  وجتتد  حيث 
العرتاف  اإىل  الأمتتر  به  انتهى  لكن  نيجريي حمتال،  اإلكرتوين  بريد 
باأن تلك اخليارات اجلمالية ال�سيئة، والت�سميم اجللف، وروؤية اله�اة. 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

حلك�مة  الر�سمية  الب�ابة  �سجلت 
قيا�سيا  رقما   u.ae دولة الإمارات
�سهر  ختتتالل  امل�ستخدمني  عتتتدد  يف 
اإىل  املتتتتا�تتتتستتتتي و�تتتتستتتتل  اأغتتت�تتتستتتطتتت�تتتض 
األتتتتف  و400  متتتلتتتيتتت�ن  يتتتتقتتتتارب  متتتتا 
�سهري  عتتدد  اأكتتترب  وهتت�  م�ستخدم، 
متتنتتذ اإطتتتتالق التتبتت�ابتتة، كتتمتتا ارتفع 
الن�سف  ختتالل  م�ستخدميها  عتتدد 
 50 من  باأكرث   2020 من  الأول 
من  نف�سها  بتتالتتفتترتة  متتقتتارنتتة   %

.2019
املدير  نائب  �سامل احل��سني،  وقال 
الرقمية  احلتتكتت�متتة  لتتقتتطتتاع  التتعتتام 
لتنظيم  العامة  الهيئة  يف  بالإنابة 
قطاع الت�سالت، اإن عدد الزيارات 
اأغ�سط�ض  �تتستتهتتر  ختتتتالل  لتتلتتبتت�ابتتة 
زيارة  متتلتتيتت�ين  اإىل  و�تتستتل  املتتا�تتستتي 
الأكرب  ال�سهري  العدد  كذلك  وه� 

لزيارات الب�ابة.
واأو�سح اأن الب�ابة الر�سمية حلك�مة 
العن�ان  u.ae هي  الإمتتارات  دولة 
الأول لكل من يحتاج معل�مات عن 
وم�ساريعها  وختتدمتتاتتتهتتا  احلتتكتت�متتة 

لكافة  م�جهة  وهتتي  الإمتتتتتارات،  يف 
فئات املجتمع من اأفراد وم�ؤ�س�سات 
واأعمال، حيث حتت�ي الب�ابة على 
والف�س�ل  الأبتتتتتتت�اب  متتتن  التتعتتديتتد 
اإىل  بتتاب اخلدمات من الألتتف  مثل 
التتتتتاأ�تتستتريات وبطاقة  وبتتتتاب  التتتيتتتاء، 
اله�ية، والت�ظيف واأنظمة العمل، 
والأعمال،  والتت�تتستتركتتات  والتتتتتعتتلتتيتتم، 
يف  وال�سياحة  وال�سالمة،  والتتعتتدل 

دولة الإمارات اإلخ.
يت�سم  التتبتت�ابتتة  حمتتتتت�ى  اأن  واأكتتتتتد 
طبيعة  متتع  ويتنا�سب  بال�سه�لة، 
الرقمي،  الع�سر  يف  امل�ستخدمني 
املمار�سات  اأف�سل  وفتتق  م�ساغ  وهتت� 
والتتتتتتتجتتتارب التتعتتاملتتيتتة، متت�تتستتريا اإىل 
احلك�مية  اجلتتتتتهتتتتتات  متتت�تتتستتتاهتتتمتتتة 
تط�ير  يف  املتتتتتعتتامتتلتتني  وجتتتمتتتهتتت�ر 
املحت�ى مبا يعزز مفاهيم امل�ساركة 

الرقمي.
التتتتبتتتت�ابتتتتة  ارتتتتتتتبتتتتتتاط  اإىل  واأ�تتتتتتتستتتتتتتار 
مبجم�عة من امل�ؤ�سرات التي تعزز 
من م�قع دولة الإمتتارات يف جمال 
اأبرزها  ومتتتن  التتعتتاملتتيتتة  التناف�سية 
م�ؤ�سر تنمية احلك�مة الإلكرتونية 
وم�ؤ�سر  الذكية  اخلدمات  وم�ؤ�سر 

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�سم�  �تتستتاحتتب  بتتتتت�جتتيتتهتتات 
نائب  متتكتتتتت�م  اآل  را�تتتستتتد  بتتتن  حمتتمتتد 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال�زراء 
اأطلقت  اهلل(..  )رعتتتتتاه  دبتتتتي  حتتاكتتم 
التجاري  والت�س�يق  ال�سياحة  دائتترة 
برنامج  لتتلتت�تتستتيتتاحتتة(  )دبتتتتتتي  بتتتدبتتتي 
لكافة  املتتت�جتتته  دبتتتتتي(،  )التتتتتقتتاعتتد يف 
بتناف�سيته  ميتاز  والذي  املتقاعدين 
العاملية، وذلك يف اإطار تعزيز مكانة 
دبي ك�جهة مف�سلة للجميع للزيارة 
وكتتتذلتتتك لتتلتتعتتيتت�تتض مبتتتا يف ذلتتتتك فئة 
املتتتتتقتتاعتتديتتن �تتستت�اء متتن املتتقتتيتتمتتني يف 
الدولة اأو املقبلني على التقاعد ح�ل 

العامل. 
الأول  التتتتتربنتتتتتامتتتتتج  هتتتتتتتذا  ويتتتتعتتتتتتتتترب 
املنطقة  متت�تتستتتتت�ى  عتتلتتى  نتتت�عتتته  متتتن 
لالأجانب الذين تزيد اأعمارهم على 
للمقيمني يف  ي�فر  عاما، حيث   55
التقاعد،  �تتستتن  بتتلتتغتت�ا  التتتدولتتتة ممتتن 
اأنحاء  جميع  يف  ال�سن  كبار  وكذلك 
باأ�سل�ب  ال�تتستتتتتمتتتتتاع  فتتر�تتستتة  التتعتتامل 
حياة فريد يف دبي، وذلك من خالل 
ال�سياحة  دائتترة  بني  م�سرتك  تعاون 
التتتتتتتجتتتاري بتتدبتتي )دبي  والتتتتت�تتستت�يتتق 
لالإقامة  العامة  والإدارة  لل�سياحة( 

و�س�ؤون الأجانب يف دبي.
لتتلتت�تتستتيتتاحتتة( �سمن  وعتتتمتتتلتتتت )دبتتتتتتي 
من  ال�ستفادة  على  الت�سجيع  اإطتتار 
لتط�ير  �تتستتركتتائتتهتتا  متتتع  التتتربنتتتامتتتج 
متتقتت�متتات رئتتيتت�تتستتيتتة لتتلتتتتت�تتستتهتتيتتل على 
القرار  هتتذا  مثل  اتتتختتاذ  املتقاعدين 
�تتستتمتتن قطاعات  حتتيتتاتتتهتتم،  املتتهتتم يف 
التتترعتتتايتتتة التت�تتستتحتتيتتة، والتتتتعتتتتقتتتتارات، 
�ستتاح  والتتبتتنتت�ك، حتتيتتث  والتتتتتتتاأمتتتني، 
التناف�سية  التتتتعتتتترو�تتتتض  هتتتتتتذه  كتتتتتل 
على  ملتتت�تتتستتتاعتتتدتتتتهتتتم  لتتتلتتتمتتتتتتتقتتتاعتتتديتتتن 
براحة  والتتعتتيتت�تتض  اأحتتالمتتهتتم  حتقيق 
على  الطتتتتتتتتتتتالع  ميتتتتكتتتتن  اإذ  بتتتتتتتتتتال، 
دبي  يف  التتتتتقتتاعتتد  بتترنتتامتتج  تفا�سيل 
www. عتترب املتت�قتتع الإلتتتكتتترتوين

امل�ساركة الرقمية.
منذ  حتتتقتتتقتتتت  التتتتبتتتت�ابتتتتة  اإن  وقتتتتتتتال 
جمم�عة   2000 عتتام  يف  بدايتها 
من القفزات الن�عية التي ح�لتها 
حمركات  يف  الأول  املتتتترجتتتتع  اإىل 
بالتعرف  يتترغتتب  متتن  لكل  البحث 
معل�مات  اأي  اأو  اخلتتتدمتتتات  عتتلتتى 
دولة  يف  احلك�مية  اجلهات  تخ�ض 

الإمارات.
لتنظيم  العامة  الهيئة  اأن  واأ�ساف 
حاليا  تتتعتتكتتف  التتتت�تتتستتتالت  قتتتطتتتاع 
وحتديث  التتتبتتت�ابتتتة  تتتتطتتت�يتتتر  عتتتلتتتى 
املمار�سات  لأف�سل  وفقا  اأق�سامها 
الذكاء  اأدوات  وبا�ستخدام  العاملية 
�سل�ك  لتتتتدرا�تتتتستتتتة  ال�تتتستتتطتتتنتتتاعتتتي 
احتياجاتهم،  وحتتتديتتد  املتعاملني 
بتتتهتتتدف حتتتقتتيتتق متتتزيتتتد متتتن الثقة 
اأكرب عدد  الب�ابة وجذب  بخدمات 

من امل�ستخدمني.
احل��سني  �تتستتامل  ك�سف  جهته  متتن 
عن م�سروع لتط�ير من�سة وطنية 
الفرتة  ختتالل  الرقمية  للم�ساركة 
التتتتقتتتتادمتتتتة، بتتتهتتتدف ر�تتتستتتد جتتتتتارب 

وم�ؤ�س�سات  احلتتكتت�متتيتتة  اجلتتتهتتتات 
التتتتقتتتتطتتتتاع اخلتتتتتا�تتتتتض والتتتفتتتعتتتالتتتيتتتات 
املتتتختتتتتتتلتتتفتتتة يف جمتتتال  املتتجتتتتتمتتعتتيتتة 
املن�سة  تط�ير  اأن  م�ؤكدا  امل�ساركة، 
ميثل خط�ة متقدمة نح� جمتمع 
لل�سراكة  الذكية، وجت�سيداً  املدينة 
�سعادة  لتحقيق  ال�ساملة  املجتمعية 

املجتمع.
متتتتن جتتانتتبتتهتتا قتتتالتتتت اأحتتتتتتتالم عبد 
اإدارة  متتتتديتتتتر  التتتتفتتتتيتتتتل،  التتتترحتتتتمتتتتن 

الت�سال امل�ؤ�س�سي يف الهيئة العامة 
عدد  اإن  الت�سالت  قطاع  لتنظيم 
�سفحات الب�ابة الر�سمية حلك�مة 
دولة الإمارات u.ae بلغ اأكرث من 

�سفحة.  9،000
الأكتتتتتترب  التتتنتتت�تتتستتتبتتتة  اأن  واأ�تتتتتستتتتتافتتتتتت 
ملتت�تتستتتتتختتدمتتي التتتبتتت�ابتتتة متتتتن ختتتتارج 
اأغ�سط�ض،  �تتستتهتتر  ختتتتالل  التتتتدولتتتتة 
كانت من الهند، تليها على الت�ايل 
واململكة  وباك�ستان  م�سر  متتن  كتتل 

التتتعتتتربتتتيتتتة التتت�تتتستتتعتتت�ديتتتة والتتتت�ليتتتتات 
املتحدة الأمريكية.

م�ستخدمي  اهتتتتتمتتام  اإىل  واأ�تتتستتتارت 
التتبتت�ابتتة بتتتزيتتتارة التت�تتستتفتتحتتات التي 
حتتتتتتتتتتتت�ي عتتتتلتتتتى متتتتعتتتتلتتتت�متتتتات عن 
الإماراتية،  والتتهتت�يتتة  التتتتتاأ�تتستتريات 
وفريو�ض ك�فيد19- وفح��ساته، 
وعتتتتتت�دة املتتقتتيتتمتتني املتتتتتتت�اجتتتديتتتن يف 

اخلارج.
للب�ابة  الهيئة  اإدارة  اأن  واأو�سحت 

تتتتتختتتتدم متتت�ؤ�تتتستتتريتتتن رئتتتيتتت�تتتستتتيتتتني يف 
هما   »2021 ال�طنية  »الأجتتنتتدة 
متتت�ؤ�تتتستتتر املتتت�تتتستتتاركتتتة الإلتتتكتتترتونتتتيتتتة 
ومتت�ؤ�تتستتر اخلتتتدمتتتات التتذكتتيتتة الذي 
ت�سعى الإمارات اإىل حتقيق الريادة 
ب�ابة  اأن  اإىل  العاملية بهما، م�سرية 
u.ae حتمل اأق�سى نطاق حك�مي 
العامل وه� حرف واحتتد يج�سد  يف 
وخ�س��سيتها،  الإمتتتتتتارات،  ر�تتستتالتتة 

ومتيزها، وثقافة الإبداع فيها.

متت�تتستت�ؤولتتة عن  التتهتتيتتئتتة  اإن  وقتتتالتتتت 
متكني التح�ل الرقمي يف الدولة، 
ولذلك تقع اإدارة الب�ابة وتط�يرها 
ت�سمل  التي  امل�س�ؤولية  هتتذه  �سمن 
تط�ير  منها  اأختترى عديدة  اأمتتت�راً 
التي  واملركزية  امل�سرتكة  اخلدمات 
ت�سكل روافع للتح�ل الرقمي مثل 
 UAEPass التترقتتمتتيتتة  التتهتت�يتتة 
والتتت�تتتستتتبتتتكتتتة التتترقتتتمتتتيتتتة الحتتتتتاديتتتتة 

ذلك. وغري   FedNet
مبادرة  اإىل  الفيل  اأحالم  وتطرقت 
الإمارات ق�سة عاملية التي اأطلقتها 
بالهيئة يف  امل�ؤ�س�سي  اإدارة الت�سال 
دولة الإمارات، بهدف الرتكيز على 
ونقلها  الإمتتاراتتتيتتة  النجاح  ق�س�ض 

اإىل العامل اأجمع.
يتتعتتد فكرة  املتت�تتستتروع  اأن  واأو�تتستتحتتت 
متتتبتتتتتتتكتتترة وجتتتتتتديتتتتتتدة يتتتتجتتتتري من 
ختتتاللتتتهتتتا النتتتتتتتتتقتتتتال جتتتزئتتتيتتتا من 
اإىل  ال�سحفي  البيان  الرتكيز على 
التي حتمل عنا�سر  املعربة  الق�سة 
امل�سرية  جتتتاه  والإعتتجتتاب  الده�سة 

الإماراتية.

 .retireindubai .com
الذين  الأ�تتستتختتا�تتض  يح�سل  و�تتستت�ف 
واملتطلبات  املتتتعتتتايتتتري  يتتت�تتتستتتتتتت�فتتت�ن 
اخلا�سة بهذا الربنامج على تاأ�سرية 
تتتقتتاعتتد قتتابتتلتتة لتتلتتتتتجتتديتتد كتتل خم�ض 
�تتتتستتتتنتتتت�ات، وذلتتتتتتك عتتتنتتتد تتتت�فتتتر اأحتتتتد 
لديه  يتتكتت�ن  اأن  التتتتتالتتيتتة:  املتطلبات 
20،000 درهم  قتتدره  دخل �سهري 
اأمريكي(  دولر   5500 )حتتتتت�ايل 
يكت�سبه من ال�ستثمارات اأو املعا�سات 
بح�سابه مبلغ  اأو ميتلك  التقاعدية، 
 275000 )حتتت�ايل  درهتتتم  ملي�ن 
عقارات  لتتديتته  اأو  اأمتتتريتتتكتتتي(،  دولر 
يف دبي بقيمة ملي�ين درهم )ح�ايل 

اأمريكي(. دولر   550000
مرحلته  يف  التتربنتتامتتج  ويتت�تتستتتتتهتتدف 
ممن  التتتتدولتتتتة  يف  املتتقتتيتتمتتني  الأوىل 
عمل�ا يف دبي لأكرث من ع�سر �سن�ات 
واأ�سبح�ا على  التقاعد،  �سن  وبلغ�ا 
دبي  احلياة يف  بطبيعة  كافية  درايتتة 
كتتمتتركتتز لالبتكار  التتعتتاملتتي  وتتت�جتتهتتهتتا 
لتتتالإبتتتداع ووجهة  ومتتديتتنتتة حتتا�تتستتنتتة 
بالأمن  تتتتتتمتتيتتز  التتثتتقتتافتتات  متتتتتعتتددة 
والأمان، وتتمتع ببنية حتتية عاملية 
املتت�تتستتتتت�ى تتت�فتتر لتتهتتم ختتتيتتتارا �سهاًل 
للتقاعد، ف�سال عن امل�قع اجلغرايف 
املتميز لدبي اإذ تقع على مقربة من 
يجعل  ممتتا  املقيمني،  بتتلتتدان  معظم 

تنقلهم و�سفرهم مي�سراً.
املبادرة،  وحتت�ل قيمة ومتتدلتت�ل هتتذه 
قال �سعادة هالل �سعيد املري، املدير 
والت�س�يق  ال�سياحة  لتتدائتترة  التتعتتام 
لل�سياحة(:  )دبتتتتي  بتتدبتتي  التتتتتجتتاري 
يتترتتتكتتز بتترنتتامتتج )التتتتتقتتاعتتد يف دبي( 
�تتستتيتتدي �تتستتاحتتب ال�سم�  عتتلتتى روؤيتتتتة 

مكت�م،  اآل  را�تتستتد  بتتن  حممد  ال�سيخ 
جمل�ض  رئي�ض  التتدولتتة  رئي�ض  نائب 
التتتتتتتتتت�زراء حتتتتاكتتتتم دبتتتتتتتي، رعتتتتتتتاه اهلل، 
دبي  متتتكتتتانتتتة  تتتتعتتتزيتتتز  اإىل  التتترامتتتيتتتة 
للزيارة  متتفتت�تتستتلتتة  عتتتاملتتتيتتتة  كتتت�جتتتهتتتة 
فيما  بها.  والعي�ض  الإقتتامتتة  وكذلك 
دبي  جاهزية  ا�سرتاتيجية  �ستمهد 
اأمام  الطريق  املتقاعدين  ل�ستقبال 
التتدولتتة وخارجها  داختتل  املقيمني يف 
لال�ستفادة من نهج دبي يف النفتاح 
على العامل و�سعيها الدائم لرت�سيخ 
وت�فري  والتتتتتتتعتتتاون  التتتتتعتتايتت�تتض  قتتيتتم 
املتتتمتتتيتتتزة، متتتا ي��سع  نتت�عتتيتتة احلتتتيتتتاة 
لتتتتتكتت�ن وجهتهم  اختتتتتيتتارهتتا  فتتر�تتض 
مرحلة  يف  اأوقتتاتتتهتتم  اأجتتمتتل  لق�ساء 
اأ�سرع  ما بعد التقاعد يف واحدة من 
للثقافات،  وتعدداً  من�اً  العامل  مدن 
فتت�تتستتال عتتتن حتتر�تتستتهتتا عتتلتتى اإتتتتاحتتتة 
املتتتجتتتال اأمتتتتتام اجلتتمتتيتتع متتتن خمتلف 
ن�سيج  من  جتتزءاً  ليك�ن�ا  اجلن�سيات 

جمتمعها.
برنامج  �سي�ساهم  �سعادته:  واأ�تتستتاف 
التتذي يحظى بدعم  التقاعد يف دبي 
مت�ا�سل من �سركائنا، ل�سيما الإدارة 
لتتالإقتتامتتة و�تتستت�ؤون الأجانب  التتعتتامتتة 
ال�سياحي،  التتقتتطتتاع  دبتتتي، يف منتت�  يف 
وذلتتك متتن ختتالل التتزيتتارات املتكررة 
لأقارب واأ�سدقاء املتقاعدين، واأي�ساً 
زيتتادة عتتدد التتزيتتارات والتترحتتالت من 
الأ�س�اق التي ياأتي منها املتقاعدون 
و�تتستتيتتكتت�ن لهذا  دبتتتتتي.  لتتتالإقتتتامتتتة يف 
�تتتستتتدى وتتتتتاأثتتتتري اأو�تتتتستتتتع متتتن خالل 
لة  ُمف�سّ كتت�جتتهتتة  لتتتدبتتتي  التتتترتويتتتتج 
ت�سليط  متتتع  لتتلتتمتتتتتقتتاعتتديتتن  واآمتتتنتتتة 
ال�س�ء على اأ�سل�ب احلياة الع�سري 

واملميز يف املدينة، وكذلك ما تقدمه 
وعتترو�تتض متن�عة  من جتتتارب حياة 

تنا�سب تطلعات اجلميع.
الل�اء حممد  �سعادة  اأكد  من جانبه 
الإدارة  عتتتتام  متتتديتتتر  املتتتتتتري،  اأحتتتمتتتد 
لتتالإقتتامتتة و�تتستت�ؤون الأجانب  التتعتتامتتة 
دبي  يف  التقاعد  بتترنتتامتتج  اأن  بتتدبتتي، 
ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  روؤيتتة  يعك�ض 
اآل متتكتتتتت�م، نائب  حمتتمتتد بتتن را�تتستتد 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال�زراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، يف تعزيز مكانة 
وم�ستقرة  اآمتتنتتة  ك�جهة  دبتتي  اإمتتتتارة 
العاملية،  ال�تتستتتتتثتتمتتار  ختتتارطتتتة  عتتلتتى 
حتتيتتث حتتّلتتت دبتتتي متتت�ؤختتتراً يف املرتبة 
الأوىل على م�ست�ى منطقة ال�سرق 
اأفتتريتتقتتيتتا واملرتبة  الأو�تتستتط و�تتستتمتتال 
ت�سنيف  �سمن  عاملياً  ع�سر  احلادية 
ل�ستثمارات  عاملية  جهة   20 اأف�سل 
راأ�تتتتض املتتتال اجلتتتتريء لتتعتتام 2020، 
اإمتتتتارة دبي  متتا يتت�ؤكتتد جتتاهتتزيتتة بيئة 
ال�ستثمارية وجناحها يف خلق فر�ض 
ا�تتستتتتتثتتمتتاريتتة جتتتديتتتدة رغتتتم حتديات 

جائحة )ك�فيد19-(.
املبادرة  اإن هتتذه  املتتتري  �تتستتعتتادة  وقتتتال 
تتتتتاأتتتتتي �تتستتمتتن جتتتهتتت�د حتتتكتتت�متتتة دبي 
لالإقامة  التتعتتامتتة  الإدارة  يف  ممثلة 
و�س�ؤون الأجانب ي ودائرة ال�سياحة 
لتعزيز  بتتدبتتي  التتتتتجتتاري  والت�س�يق 
مف�سلة  كتتت�جتتتهتتتة  الإمتتتتتتتتتارة  متتتكتتتانتتتة 
اىل جانب  الكرمي،  والعي�ض  للزيارة 
ي�ساهم  ما  املتقاعدين  حياة  ت�سهيل 
القت�سادية  التنمية  عجلة  دفتتع  يف 
م�قعها  وتتتتتر�تتتتستتتتيتتتتخ  التتتتتتتدولتتتتتتتة،  يف 
الأن�سطة  للعديد من  ك�جهة عاملية 
الأعمال،  وتخ�س�سات  القت�سادية 

اإنتتتنتتتا نتتعتتمتتل ب�سكل  وقتتتتال �تتستتعتتادتتته: 
والت�س�يق  ال�سياحة  دائتترة  مع  وثيق 
تتناغم  متتبتتادرات  لإطتتتالق  التجاري 
مع ما ت�ستهدفه الدولة من ت�جهات 
بقاع  �ستى  من  امل�ستثمرين  جذب  يف 
التقاعد  برنامج  ويتمح�ر  التتعتتامل. 
عتت�امتتل رئي�سية  �سبعة  دبتتي حتت�ل  يف 
املثالية  التتت�جتتتهتتتة  دبتتتتي  متتتن  جتتتعتتل 

للمتقاعدين وت�سمل..

�أ�صلوب حياة فريد: 
تتت�تتستتم دبتتتتتي متتتتا يتتتفتتت�ق عتتتلتتتى 200 
جن�سية، كما اأنها وجهة عاملية جت�ّسد 
خمتلف الثقافات واملعتقدات والقيم 
حتت مظلة الت�سامح والتنّ�ع. وعلى 
الرغم من اأن اللغة العربية هي اللغة 
الإجنليزية  اللغة  اأن  اإل  الر�سمية، 
متتت�تتتستتتتتتتختتتدمتتتة عتتتلتتتى نتتتتطتتتتاق وا�تتتستتتع 
اجلن�سيات  من  مزيج  ل�ج�د  وذلتتك 
ط�رت  ذلتتك،  على  عتتالوة  املختلفة. 
من  �سركائها  متتع  لل�سياحة(  )دبتتتي 
املط�رين العقاريني الرئي�سيني مثل 
اإىل  واإعمار  ومرا�ض،  القاب�سة،  دبي 
ال�طني  دبتتي  الإمتتتتتارات  جتتانتتب بنك 
عتتتقتتتارات تنا�سب  ختتتيتتتارات لمتتتتتالك 
الفريدة  الع�سرية  احلتتيتتاة  اأ�تتستتلتت�ب 
التتتتتي يتترغتتبتت�ن بتتهتتا، والتتتتتي ل ميكن 
اأن تك�ن متاحة و�سهلة للمتقاعدين 

كما هي يف دبي.

�لر�حة: 
حياة  اأ�تتستتلتت�ب  للمقيمني  دبتتي  تتت�ّفتتر 
مريح ومالئم، حيث ميكن احل�س�ل 
والعي�ض  اخلدمات،  من  الكثري  على 
معق�لة،  تتتكتتلتتفتتة  �تتستتمتتن  بتترفتتاهتتيتتة 

وذلتتتتك �تتستتمتتن نتتطتتاق نتت�عتتيتتة احلياة 
التي يرغب�ن بها.

�ل�صتجمام: 
لع�ساق  ممتتتتيتتتتزة  وجتتتتهتتتتة  دبتتتتتي  تتتتعتتتد 
وال�سم�ض  املتتتتفتتتتتتتتت�حتتتتة  الأجتتتتتتتتتتتتتت�اء 
وكذلك  واملتتتتتتتنتتتزهتتتات  والتتت�تتتستتت�اطتتتئ 
حمبي الت�س�ق، كما اأن اأ�سل�ب احلياة 
املتتتتتقتتاعتتديتتن متتتن تلبية  بتتهتتا ميتتتّكتتتن 
ذلك  كتتتان  �تتستت�اء  متطلباتهم،  كتتافتتة 
ال�ستجمام.  اأو  وال�سرتخاء  للراحة 
الطهي  فتتنتت�ن  عا�سمة  وبتتاعتتتتتبتتارهتتا 
جمم�عة  دبتتتتي  تتتتقتتتدم  املتتنتتطتتقتتة،  يف 
متتتن التتتتتتتجتتتارب التتتتتي تتتلتتبتتي خمتلف 
وامليزانيات.  والتتتثتتتقتتتافتتتات  الأذواق 
اآلف  بتتتتني  وميتتتكتتتن الختتتتتتتتتيتتتتار متتتتن 
التتطتتعتتام واملطاعم  املتتقتتاهتتي وعتتربتتات 
العاملية لأكرث  املاأك�لت  تعك�ض  التي 
من 200 جن�سية مقيمة بها، �س�اء 
كان ذلك من قبل طهاة حائزين على 
�سغرية.  مطاعم  اأو  مي�سالن  جنمة 
منتجعات  اأي�سا عرو�ض  دبي  وت�فر 
�سحية متن�عة وعاملية يف جمم�عة 
وا�سعة من الأماكن �س�اء كانت على 
ال�ساطئ اأو داخل املدينة اأو املنتجعات 
ملتذوقي  وبتتالتتنتت�تتستتبتتة  التت�تتستتحتتراويتتة. 
الفن والثقافة، فاإن دبي ت�فر كذلك 
ل�ستك�ساف  التت��تتستتائتتل  متتن  التتعتتديتتد 
جزءاً  تك�ن  بحيث  وتراثها  تاريخها 
من جمتمع مبدع، ف�ساًل عن فر�سة 
املهرجانات  كتتبتتري متتن  عتتتدد  حتت�تتستت�ر 

والفعاليات على مدار العام.

جمتمع ن�صط ولئق �صحيًا: 
حياة  اأ�سل�ب  اإىل  املتقاعدون  يحتاج 

فر�سة  دبتتتتتي  تتتتت�فتتتتر  حتتتيتتتث  �تتتستتتحتتتي 
املناطق  يف  بتتتاحلتتتيتتتاة  ال�تتتستتتتتتتمتتتتتتتاع 
امل�سي  اأو  التنزه  خالل  من  املفت�حة 
الرملية،  التتت�تتتستتت�اطتتتئ  طتتتتت�ل  عتتتلتتتى 
احلدائق  يف  ال�تتتستتترتختتتاء  وكتتتذلتتتك 
اجلتتمتتيتتلتتة، وممتتار�تتستتة ريتتا�تتستتة امل�سي 
اأبرزها منطقة  يف مناطق عدة ومن 
حّتا مبا تتميز به من اأج�اء طبيعية 
خالبة، وهناك الكثري من اخليارات 
ن�سيط  حياة  اأ�سل�ب  على  للمحفظة 
حركة  وتتتعتتكتت�تتض  دبتتتتتتي.  يف  و�تتتستتتحتتتي 
التتتلتتتيتتتاقتتتة التتتبتتتدنتتتيتتتة التتنتت�تتستتطتتة على 
م�ست�ى املدينة والتي يق�دها حتدي 
دبي للياقة الروح اجلماعية وال�سع�ر 

الق�ي بالنتماء للمجتمع.

�ملوقع �ل�صرت�تيجي
 و�صهولة �لتو��صل: 

متتتتتتاز دبتتتي مبتت�قتتع جتتتغتتترايف مثايل 
بتتتني التت�تتستترق والتتتغتتترب، فتتيتتمتتا ت�سهم 
البنية التحتية املتط�رة من الناحية 
�سه�لة  يف  واملتتتتاديتتتتة  التتتتتكتتنتت�لتت�جتتيتتة 
والعائالت  الأ�سدقاء  مع  الت�ا�سل 
الدويل  دبي  مطار  ويعد  وزيارتهم. 
التتتعتتتامل متتتن ناحية  اأكتتتترب متتتطتتتارات 
اأكرث  ويربط  الدوليني،  امل�سافرين 
متتن 240 وجتتهتتة متتن ختتالل 140 

�سركة طريان.
ومتتتتتتن جتتتهتتتتتتته يتتتعتتتتتتترب متتتتطتتتتار دبتتتي 
ورلتتتد �تتستتنتترتال، وهتتت� املتتطتتار الثاين 
لربط  اأختتتتتترى  و�تتستتيتتلتتة  املتتتديتتتنتتتة،  يف 
كما  البع�ض.  بع�سها  متتع  التت�جتتهتتات 
التتتعتتتديتتتد متتتن اخلتتتيتتتارات  هتتتنتتتاك  اأن 
يف  املتتيتتزانتتيتتات  خمتلف  تنا�سب  التتتتتي 
ظل وج�د �سركتي طريان وطنيتني 

هما: طتتريان الإمتتتارات وفتتالي دبي، 
�سركة   100 متتن  اأكتتترث  جتتانتتب  اإىل 
واقت�سادية.  عتتاديتتة  اأختتترى  طتتتريان 
وُتتت�تتستتنتتف دبتتتي كتتت�احتتتدة متتن اأف�سل 
بربط  يتعلق  فيما  التتعتتامل  يف  املتتتدن 
و�سبك �سركات الطريان. وذلك نظراً 
العامل،  اإىل  كتتبتت�ابتتة  املتتثتتايل  مل�قعها 
اأية وجهة  اإىل  ال��س�ل  حيث ميكن 
واأفريقيا يف  واآ�سيا  اأوروبتتا  تقريباً يف 

اأقل من 8 �ساعات.

نظام مميز للرعاية �ل�صحية: 
اأفتتت�تتتستتتل رعتتتايتتتة �سحية  تتتت�فتتتر دبتتتتي 
جمم�عة  �تتستتمتتن  عتتتالتتتيتتتة  وبتتتتجتتتت�دة 
اأف�سل  وجتت�د  مع  التخ�س�سات،  من 
متتتزودي ختتدمتتات والتتتتتاأمتتني ال�سحي 
وقامت  والعاملية.  املحلية  لل�سركات 
الرعاية  نتتظتتام  بتعزيز  دبتتي  حك�مة 
ال�سحية مبا يتما�سى مع الإر�سادات 
ل�سمان  املمار�سات  واأف�سل  الدولية 
من  واحتتتدة  لتك�ن  املدينة  ا�ستمرار 
اأكرث ال�جهات اأماناً يف العامل �سمن 
جائحة  ملكافحة  التتتدوؤوبتتتة  جتتهتت�دهتتا 
امل�ستجد.  "ك�فيد19-"  كتتت�رونتتتا 
"دبي  طتتتتتت�رت  ذلتتتتتتك،  اإىل  اإ�تتتستتتافتتتة 
باأ�سعار  تتتتاأمتتتني  بتتتاقتتتات  لل�سياحة" 
تناف�سية مع �سركات التاأمني الرائدة 
العربية  الإمتتتتارات  دولتتتة  يف  العاملة 
تنا�سب  ختتتيتتتارات  لتتتتتقتتدمي  املتتتتتحتتدة 

املتقاعدين.

�إد�رة �ملري�ث: 
طتتت�ر متتركتتز التت��تتستتايتتا يف دبتتتي املايل 
وت�ثيق  وت�سجيل  �سياغة  ختتدمتتات 
تخطيط  اإمكانية  ل�سمان  ال��سايا 
املتقاعدين ل�س�ؤون حياتهم وحمايتها 
وذلتتتتك وفتتتق ر�تتستت�م متتعتتدة خ�سي�سا 
تاأ�سرية  حلتتتامتتتلتتتي  فتتتقتتتط  ومتتتتتتتاحتتتة 
التقاعد. وت�سمن خدمات مركز دبي 
املايل العاملي للمتقاعدين ال�ستمتاع 
بحياتهم يف دبي مع احلماية الكاملة 

لرغباتهم و�س�ؤونهم.

رقم قيا�صي يف �أعد�د م�صتخدمي بو�بة �لإمار�ت .. ومليونا زيارة يف �أغ�صط�ض

بتوجيهات حممد بن ر��صد.. دبي تطلق مبادرة للمتقاعدين من خمتلف �أنحاء �لعامل
برنامج »�لتقاعد يف دبي« ثمرة �لتعاون بني »دبي لل�صياحة« و»�لإد�رة �لعامة للإقامة و�صوؤون �لأجانب«
 �لربنامج �لأول من نوعه يف �ملنطقة لهذه �لفئة يوؤكد مكانة دبي كوجهة مف�صلة للجميع مبا يف ذلك �ملتقاعدين �ملقيمني يف �لدولة وخارجها

رئي�ض �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون 
�لرئي�ض �لفيتنامي بذكرى ��صتقالل بالده

•• ابوظبي- وام: 

بعث �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة اإىل فخامة 
الرئي�ض نغ�ين ف� �س�نغ رئي�ض جمه�رية فيتنام ال�سرتاكية وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

كما بعث �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال�زراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى 

للق�ات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ض نغ�ين ف� �س�نغ.
وبعث �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ال�سرتاكية وذلك  وزراء جمه�رية فيتنام  رئي�ض  �س�ان ف�ك  نغ�ين  اإىل معايل  تهنئة مماثلتني  برقيتي 

مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

بيت �خلري تدعم مو�صم �لعودة للمد�ر�ض ب� 2.6 مليون درهم
•• دبي - وام:

بلغت قيمة دعم "جمعية بيت اخلري" يف دبي مل��سم الع�دة للمدار�ض ملي�نني و661 األفا و400 درهم 
ا�ستفاد منها 10 اآلف و480 طالبا وطالبة .

اأبناء  امل�ستحقني من  للطلبة  القرطا�سية  بت�زيع مع�نات  للمدار�ض  الع�دة  "بيت اخلري" م��سم  وبتتداأت 
الأ�سر املتعففة واملحتاجة التي بلغ عددها 3215 اأ�سرة حيث مت حت�يل املخ�س�سات اإىل اجلهات التجارية 
املتخ�س�سة يف بيع امل�ستلزمات املدر�سية وذلك ت�سهيال على الأ�سر واحرتازا من التجمعات لت�ستلم بقيمة 
اله�ية  مب�جب  وذلك  يحتاج�نها  التي  املدر�سية  وامل�ستلزمات  القرطا�سية  اأدوات  لأبنائها  املقرر  الدعم 

ال�طنية لرب الأ�سرة اأو املخ�ل بال�ستالم.
"تي�سري" لدعم  م�سروع  اأي�سا  ي�سم  "تعليم" التتذي  برنامج  م�ساريع  اأحتتد  القرطا�سية  م�سروع  اأن  يذكر 
الطلبة من اأبناء املع�سرين يف خمتلف املراحل ويقدم دعما خا�سا للطلبة اجلامعيني واأ�سيف اإليه خالل 
متطلباته. ا�ستكمال  عن  تعجز  التي  التعليمية  اجلهات  اأو  اأزمة ك�رونا دعم "التعليم عن بعد" للحالت 

م للح�صول على تاأ�صرية �لتقاعد باإمكان �أي مقيم �أو متقاعد خارج �لدولة يزيد عمره على 55 عامًا �لتقدُّ
دبي وجهة عاملية ت�صت�صيف �أكرث من 200 جن�صية ولديها �ملقومات و�لقدرة على توفري �أ�صلوب حياة منا�صب للمتقاعدين
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اأخبـار الإمـارات
�أكادميية �لعلوم �ل�صرطية تنظم �لدورة �لثانية ملوؤمتر وجائزة 

�لبحث �لعلمي �لدولية يف نوفمرب �ملقبل
•• ال�شارقة-وام:

التتعتتلتت�م ال�سرطية  التتعتتلتتمتتي لأكتتادميتتيتتة  املتتجتتلتت�تتض  يتتنتتظتتم 
بتتالتت�تتستتارقتتة ختتتالل نتت�فتتمتترب التتقتتادم التتتتدورة التتثتتانتتيتتة من 
املتت�ؤمتتتر التتتتدويل بتتعتتنتت�ان:ال�تتستتتتتدلل عتتلتتى اجلتترائتتم يف 
ع�سر الذكاء ال�سطناعي : روؤية ا�ست�سرافية والن�سخة 
اأن يتم الإعالن  العلمي على  الثانية من جائزة البحث 
عن نتائجها يف م�عد اأق�ساه منت�سف مار�ض 2021م.

جاء ذلك خالل اجتماع املجل�ض العلمي لأكادميية العل�م 

ال�سرطية بال�سارقة م�ساء اأم�ض برئا�سة العميد الدكت�ر 
حممد خمي�ض العثمني رئي�ض املجل�ض ا�ستعر�ض خالله 
التعليم  الكادميي و�سمان ج�دة  العتماد  خطة وحدة 
وا�ستعدادات  2020-2021م  احلايل  الدرا�سي  للعام 
اجل�دة  ماج�ستري  برنامج  اعتماد  لتجديد  الأكادميية 
البكال�ري��ض  وبتترنتتامتتج  الأمتتتنتتتي  التتعتتمتتل  يف  والتتتتتمتتيتتز 
امل�ؤ�س�سي  التترتختتيتت�تتض  وجتتتتديتتتد  التت�تتستترطتتيتتة  التتعتتلتت�م  يف 

لالأكادميية.
كما اطلع املجل�ض على اخلط�ات التي مت اتخاذها على 

للجامعات  التتتتدويل  الت�سنيف  عتتلتتى  احلتت�تتستت�ل  �سعيد 
لطلبة  املالحظات  تتتدارك  على  امل�افقة  اىل  بالإ�سافة 
املاج�ستري واعتماد تقارير ال�سالحية وترقيات عدد من 

اأع�ساء هيئة التدري�ض.
رئي�ض  نتتائتتب  عتتبتتداهلل احليايي  املتتقتتدم  الجتتتتتمتتاع  ح�سر 
كلية  اإدارة  مدير  نائب  ال�سحي  جمال  واملتتقتتدم  املجل�ض 
التت�تتستتبتتاط والتتدكتتتتت�ر عتت�تتستتام عجمي والتتدكتتتتت�ر حممد 
م�سباح القا�سي و الدكت�ر ال�سيد حلمي ال�زان واخلبري 

اأحمد �سابر عبدالعزيز اأع�ساء املجل�ض.

�إيق��اف حت�صي�ل �أي مب�ال�غ ب�ري�ا�ض �لأطف��ال حت�ت م�ص��مى ر�ص��وم ت�ص��جيل 
�لرتبية تلزم �إد�ر�ت �لريا�ض برد ما مت ��صتلمه م�صبقًا عن �لعام �لدر��صي �جلاري لأولياء �لأمور

•• دبي- حم�شن را�شد

األزمت وزارة الرتبية والتعليم م�ؤخرا، اإدارات مدار�ض ريا�ض الأطفال، برد 
من  �سابقاً  ا�ستالمها  مت  الأطتتفتتال(،  ريا�ض  يف  الت�سجيل  )ر�س�م  مبالغ  اأي 
من  وتثبيتها   ،-2021 احلايل2020  الدرا�سي  العام  عن  الأمتت�ر  اأولتتيتتاء 

خالل ا�ستالم ويل المر للمبلغ امل�سرتجع .
جاء ذلك بناء على متابعة ال�زارة، الر�س�م املح�سلة من اأولياء الأم�ر للعام 
الدرا�سي احلايل، وما ت�سمنه القرار  ال�زاري رقم )310( ل�سنة 2020م 

ب�ساأن الق�سية رقم ) 34/14( ل�سنة 2019 خمالفات مالية.
على   ، منه  ن�سخة  "الفجر" على  ح�سلت  لها،  تعميم  يف  التتتت�زارة  و�تتستتددت 
مراعاة ت�سجيل تلك املبالغ، و ما مت ا�سرتداده، يف حم�سر جرد جديد يثبت 
فيه املبلغ، الذي مت رده اإىل ويل الأمر وخ�سمه من اإجمايل الر�سيد املثبت 

يف املح�سر املعتمد.
ووجهت ب�سرورة، م�افاة اإدارة امل�ارد املالية يف ال�زارة، بن�سخة من حم�سر 
تثبيت الر�سيد املعتمد، من اإدارة الرو�سة ومدير النطاق، بالر�سيد املت�فر 
يف احل�سابات البنكية حتت بند ر�سيد ر�س�م وجبات الأطفال، وذلك خالل 5 

اأيام عمل من تاريخ التعميم.
املعتمد  الر�سيد  تثبيت  حم�سر  من  ن�سخة  تعميمها،  مع  التتت�زارة  واأرفتتقتتت 
بيان  تت�سمن  اإذ  اجلتتاري،  الدرا�سي  للعام  الطفال  لريا�ض  ال�جبات  ر�س�م 
املح�سلة خالل  الأطفال  ريا�ض  ر�س�م وجبات  ا�ستمل على  الذي  اليتترادات 
ر�س�م  الر�س�م، ف�سال عن  ي�سددوا  ت�سجيلهم ومل  الذين مت  وعدد  الفرتة، 
طلبة  ر�س�م  اإىل  بال�سافة  الر�س�م،  �سدد  من  وعتتدد  الأوىل  الرو�سة  طلبة 
الر�سيد  اإجمايل  و  بال�سداد،  الثانية )م�ستجدين(  وعدد من قام  الرو�سة 

املت�فر باحل�ساب البنكي عن ر�س�م ال�جبات.
واأ�ستمل املح�سر على بيان باأعداد دفاتر ا�ستالم ر�س�م ال�جبات، بالرو�سة 
بالدفرت،  رقتتم  واأختتر  واأول  م�ستعمل،  دفتترت  واختتر  اجلتتتاري،  الدرا�سي  للعام 
وعدد ال�سندات بالدفرت، وبيانات الطالب، وعدد الدفاتر التي ا�ستخدامها، 
الرو�سة  اأو  للمدر�سة  وفقا  املتتايل  اجلتترد  جلنة  اأع�ساء  اعتماد  عتتن   ف�سال 

واملجل�ض  والنطاق.
2020، على منع  حت�سيل ر�س�م  310 ل�سنة  التت�زاري رقم  القرار  ون�ض 
الت�سجيل لطلبة الريا�ض، يف املدار�ض احلك�مية واخلا�سة، وريا�ض الأطفال 
على م�ست�ى الدولة، ف�سال عن اإيقاف حت�سيل املبالغ التي تتم حتت م�سمى 

ر�س�م الت�سجيل يف تلك املرحلة.
ووجهت ال�زارة  ب�سرورة معاجلة الأر�سدة املالية املح�سلة نقداً اأو امل�دعة يف 
ح�سابات املدار�ض امل�سرفية لهذا الغر�ض، وفقا اأربعة اجراءات، تتمثل يف عدم 
ال�سرف من الر�سيد املت�فر بتلك احل�سابات حتت بند ر�سيد ر�س�م وجبات 

الأطفال من تاريخ �سدور القرار ال�زاري.
 وت�سجيل الر�سيد املت�فر باحل�سابات البنكية حتت بند ر�سيد ر�س�م وجبات 
اإىل  ي�سلم  جتترد  حم�سر  ختتالل  من  واإثباته  املنهل،  بنظام  كاماًل  الأطتتفتتال 

مدير النطاق لالإعتماد ويك�ن مرجعاً عند طلب ذلك.
اأو  مطالبات  اأو  الر�سيد  هذا  على  اآجلة  مب�ستحقات  الرو�سة  التزام  وعند 
التزامات اأو ف�اتري مل تدفع، لبد من التن�سيق امل�سبق مع اإدارة امل�ارد املالية، 
واأخذ امل�افقة امل�سبقة على �سداد هذه اللتزامات من الر�سيد املثبت وامل�سار 

اإليه يف نظام املنهل اأو حم�سر اجلرد.
واأفادت ال�زارة باأن ذلك يتم من خالل بريد مر�سل من اإدارة الرو�سة اإىل 
اإدارة امل�ارد املالية مرفق فيه املطالبة، وتفا�سيلها، وحم�سر تثبيت الر�سيد 

املعتمد من مدير النطاق اإىل الربيد اللكرتوين املخ�س�ض لذلك.
وريا�ض  املتتتدار�تتتض  اإدارات  عتتلتتى  بالتعميم  املتتعتتنتتي  التتقتتطتتاع  التتتتت�زارة  والتتزمتتت 

اأي  طباعة  اأو  نقدية  مبالغ  جلمع  عمليات  اأي  حظر  بتت�تتستترورة  الأطتتتفتتتال، 
م�ستندات لتح�سيل تلك املبالغ دون �سند من القان�ن.

املعنيني  جميع  على  التعميم  بهدف  يلزم  ملن  اليعاز  �سرورة  على  و�سددت 
�سماناً لاللتزام بالق�انني والنظم والتعاميم والل�ائح امللزمة لذلك، تفادياً 
للتعر�ض لأي م�سائلة قان�نية، وخ�س�ست قن�ات لت�ا�سل املعنني يف املدار�ض 
وريتتا�تتض الأطتتفتتال بتتهتتدف التتترد على جميع ال�تتستتتتتفتت�تتستتارات اخلتتا�تتستتة بذلك 

امل��س�ع.
والزم القرار ال�زاري، ب�سرورة و�سع نظام يحدد اخت�سا�سات ومهام اللجان 
ت�سكيل  ي�سم  اأن  على  دقيق،  نح�  على  واملتتدار�تتض  الأطفال  ريا�ض  املالية يف 
اللجنة املالية يف كل رو�سة اأو مدر�سة، اأع�سائها من ذوي التخ�س�ض والكفاءة 
وامل�سه�د لهم بح�سن ال�سري وال�سل�ك، مع احلر�ض على تزويدهم بالدورات 
والت�سريعات  بالأنظمة  وت�عيتهم  مهاراتهم  لتنمية  التتالزمتتة  التدريبية 

املالية.
الأطفال  ريا�ض  على  وال�تتستتراف  الرقابة  من  مزيداً  بب�سط  القرار  وطالب 
واملدار�ض والتفتي�ض عليها ب�سكل دوري فنياً ومالياً وادارياً وذلك للحد من 

اأي جتاوزات مالية واإدارية وفنية م�ستقباًل. 

�لفجر تر�صد وتنفرد

�أوىل مد�ر�ض �صبكة 42 �ل�صهرية عامليا يف منطقة �خلليج

�لتعليم و�ملعرفة تطلق مدر�صة �لربجمة 42 �أبوظبي و�فتتاحها مطلع �لعام �ملقبل

امل�سرتكة". 
متتن جتتانتتبتته قتتتال �تتستتعتتادة ل�دوفيك 
الفرن�سية  اجلمه�رية  �سفري  ب�ي 
اأحد  "ل يخفى على  التتدولتتة  لتتدى 
التعاون  متتن  ال�ستثنائي  التتتتتاريتتخ 
والتتتتطتتتتمتتتت�ح املتتت�تتتستتترتك بتتتتني دولتتتتة 
خمتلف  يف  وفتتترنتتت�تتتستتتا  الإمتتتتتتتتتتتارات 
والتط�ير  الثقافة  مثل  املتتجتتالت 
املثمر  تعاوننا  عتتن  ف�سال  التقني 
اإطتتتار  التتقتتطتتاعتتات ويف  يف خمتتتتتلتتف 
تعزيز العالقة ال�سرتاتيجية بني 
التتتدولتتتتتتتني �تتستتتتتكتت�ن متتدر�تتستتة 42 
تعليمية مبتكرة  اأب�ظبي مرجعية 
بالعالقات  الرتتتتتتقتتتتتاء  يف  تتت�تتستتهتتم 

الثنائية املثمرة م�ستقبال".
 42 التتربجمتتة  متتدر�تتستتة  و�ستتبنى 
ترتكز  تعليمية  منهجية  اأب�ظبي 
عتتلتتى املتت�تتستتاريتتع التتتتتطتتبتتيتتقتتيتتة وحل 
التي  الأقتتتتتتتتران  املتت�تتستتاكتتل وتتتعتتلتتيتتم 
العق�ل  اأملتتتتتتع  متتتتن  بتتتدعتتتم  حتتتتظتتتى 
العاملية يف جمال التكن�ل�جيا مثل 
امل�ؤ�س�ض  ال�سريك  �سبيجل  اإيتتفتتان 

مبتكرة  تعليمية  م�سارات  بت�فري 
العاملة  التتقتت�ى  تتتاأهتتيتتل  يف  ت�سهم 
املحلية والإقليمية و�سقل مهاراتها 
بتت�تتستتكتتل ا�تتستترتاتتتيتتجتتي ميتتكتتنتتهتتا من 
التعامل مع حتديات امل�ستقبل ومن 
خالل اإتاحة فر�سة تعلم الربجمة 
املرتبطة  التتتتتفتتكتتري  ومتتنتتهتتجتتيتتات 
اأب�ظبي   42 تتبنى  للجمي  بتتهتتا 
روؤيتتتة اإمتتتارة اأبتت�ظتتبتتي التترامتتيتتة اإىل 
تط�ير منظ�مة اأعمال قائمة على 
التكن�ل�جيا وحتقيق روؤية القيادة 
متمكن،  جمتمع  لتتبتتنتتاء  التتر�تتستتيتتدة 
وال�ستدامة  بتتالتتتتتنتتافتت�تتستتيتتة  يتتتتت�تتستتم 

والنفتاح.
ويتتتاأتتتتي افتتتتتتتتاح متتدر�تتستتة الربجمة 
جه�د  اإطتتتتتتتار  يف  اأبتتتت�ظتتتتبتتتتي   42
جلتتتتنتتتتة احلتتتتتتتتتت�ار ال�تتتستتترتاتتتتيتتتجتتتي 
الإماراتي - الفرن�سي والتي تلعب 
الطابع  اإ�تتستتفتتاء  يف  حمتت�ريتتا  دورا 
املتت�ؤ�تتستت�تتستتي عتتلتتى اأطتتتر التتتتتعتتاون بني 
الهتمام  ذات  املجالت  البلدين يف 
افتتاح  ويتتنتت�تتستتجتتم  كتتمتتا  املتتت�تتتستتترتك 

الأوىل  مدر�ستنا  عليها  بنيت  التي 
املنهج  ومتيز  بج�دة  امل�سا�ض  ودون 
التعليمي الذي نتبناه ولقد متكنا 
متتتتن اإيتتتتجتتتتاد التتت�تتتستتتريتتتك املتتتتثتتتتايل يف 
اإي�سال  عتتلتتى  لي�ساعدنا  اأبتت�ظتتبتتي 
جديد  عتتامل  اإىل  وقيمنا  ر�سالتنا 
متتتتتن التتت�تتتستتتغتتت�فتتتني بتتتتالتتتتربجمتتتتة يف 

منطقة اخلليج".
اأو�سح ماجد ال�سام�سي  من جانبه 
التعليم  اأعمال  اإدارة تط�ير  مدير 
العايل لدى دائرة التعليم واملعرفة 
يف اأب�ظبي ورئي�ض م�سروع مدر�سة 
فريق  بتتاأن  اأب�ظبي   42 الربجمة 
اأختت�تتستتائتتي الربجمة  املتتدر�تتستتة متتن 
منظ�مة  تتت��تتستتيتتع  يف  �تتستتيتت�تتستتهتتمتت�ن 
على  التتتتتقتتتتتادريتتتتتن  الأختتت�تتتستتتائتتتيتتتني 
الرتقاء بجه�د تط�ير القطاعني 
�سيكت�سبه  ملا  العام واخلا�ض، نظرا 
الإبتتتداع وحل  متتهتتارات  الطلبة من 
والت�ا�سل  والتتتتتتتعتتتاون  املتت�تتستتكتتالت 

البناء والعمل �سمن فريق.
وقال "ل يتطلب القب�ل يف مدر�سة 

اأبتت�ظتتبتتي بتتاعتتتتتمتتادهتتا متتبتتداأ تعليم 
املنت�سبني  الربجمة جمانا جلميع 
الفرن�سي  امللياردير  طرحه  والذي 
 "42 "اإيك�ل  م�ؤ�س�ض  نيل  زافيري 
اأوىل مدار�ض ال�سبكة التي تاأ�س�ست 

يف باري�ض عام 2013.
وعتتتلتتتى متتتتدى �تتستتبتتعتتة اأعتتتتتتت�ام فقط 
اأكرث  لتفتتح   42 �سبكة  ت��سعت 
العامل  حتتتتت�ل  متتتدر�تتتستتتة   20 متتتتن 
فيما تن�سم مدر�سة الربجمة 42 
اأب�ظبي اإىل ال�سبكة لتك�ن الأوىل 
التعاون  جمتتلتت�تتض  متتنتتطتتقتتة  يف  لتتهتتا 
لتتتدول اخلتتلتتيتتج التتعتتربتتيتتة حتتيتتث يتم 
التتتعتتتمتتتل عتتتلتتتى تتت�تتستتيتتيتتد متتتقتتترهتتتا يف 
زايد  ميناء  يف  امل�ست�دعات  منطقة 
عند  ال�ستيعابية  طاقتها  و�ست�سل 
طالب   750 اإىل  الكامل  ت�سغيلها 

وطالبة.
عي�سى  ع��ض  �سارة  معايل  وقالت 
م�سلم رئي�ض دائرة التعليم واملعرفة 
اأبتت�ظتتبتتي يتت�ؤكتتد افتتتتتتتتاح مدر�سة  يف 
التزامنا  اأبتت�ظتتبتتي   42 التتربجمتتة 

�سناب  ملن�سة  التنفيذي  والرئي�ض 
ال�سريك  دور�تتتتستتتتي  وجتتتتتاك  تتت�تتستتات 
امل�ؤ�س�ض والرئي�ض التنفيذي ملن�سة 
ال�سريك  بيكب�ر  وكتتيتتفتت�ن  تتت�يتترت 
امل�ؤ�س�ض والرئي�ض التنفيذي ملن�سة 
ت�سي�سكي  وبتتتترايتتتتان  بتترييتت�تتستتكتت�ب 
والرئي�ض  املتتت�ؤ�تتتستتت�تتتض  التتت�تتتستتتريتتتك 
 AirBNB ملتتنتت�تتستتة  التتتتتنتتفتتيتتذي 
وغتتتتريهتتتتم التتتكتتتثتتتري الأمتتتتتتتتر التتتتذي 
ا�ستكمال  متتتن  التتطتتلتتبتتة  �تتستتيتتمتتكتتن 
والتط�ر  الربنامج ح�سب قدرتهم 

بالتعاون مع اأقرانهم.
الرئي�ض  فتتتيتتتغتتتار  �تتتستتت�يف  وقتتتتالتتتتت 
"تهدف   42 لتت�تتستتبتتكتتة  التتتتتنتتفتتيتتذي 
امل�ساهمة  اإىل   42 متتدار�تتض  �سبكة 
واأخالقي  منفتح  عتتامل  تط�ير  يف 
حتتتدود  اأو  متتتيتتيتتز  اأي  وجتتتتت�د  دون 
واملناطق  والثقافات  الأجتتيتتال  بتتني 
مدر�سة  وبتت�تتستتفتتتتتنتتا  اجلتتتغتتترافتتتيتتتة 
الرقمي  التعليم  جمتتتال  يف  رائتتتتدة 
42 مع  �تتستتبتتكتتة  تتت��تتستتعتتة  نتتت�ا�تتتستتتل 
اللتزام باله�ية والقيم الرئي�سية 

على  الدولتني  تاأكيد  مع  املدر�سة 
بتعزيز  الأمتتتتد  التتتتتزامتتهتتمتتا طتت�يتتل 
تبادل البتكارات يف �ستى قطاعات 
الثقافة والتعليم والعل�م املتقدمة 
والتقنيات  ال�سطناعي  والتتذكتتاء 

احلي�ية والطبية والزراعية.
معايل  قتتتتال   ... الإطتتتتتتار  هتتتتذا  ويف 
رئي�ض  املتتتتبتتتتارك  ختتلتتيتتفتتة  ختتتتلتتتتدون 
جتتتتتهتتتتتاز التتتتتت�تتتتتتستتتتتت�ؤون التتتتتتتنتتتفتتتيتتتذيتتتة 
احل�ار  للجنة  املتت�تتستتارك  والرئي�ض 
ال�تتتتستتتترتاتتتتتيتتتتجتتتتي الإمتتتتتتتتتاراتتتتتتتتتتي - 
الفرن�سي "لطاملا كان قطاع التعليم 
والتكن�ل�جيا  اخلتتتتربات  وتتتتبتتتادل 
�سراكتنا  اأولتتت�يتتتات  متتن  والبتتتتتكتتار 
جمه�رية  متتتتع  ال�تتتستتترتاتتتتيتتتجتتتيتتتة 
خا�ض  ب�سكل  الرتكيز  متتع  فرن�سا 
يف  ت�سهم  التتتتتي  التخ�س�سات  على 
القت�سادي  والتن�ع  النم�  تعزيز 
املتحدة  العربية  الإمتتتتارات  لتتدولتتة 
اإطالق  ويتتاأتتتي  البعيد  املتتتدى  على 
اأب�ظبي   42 التتتربجمتتتة  متتدر�تتستتة 
كتتتتاأحتتتتد اإجنتتتتتتتتتتتازات هتتتتتتذه التتتتروؤيتتتتة 

•• اأبوظبي-وام:

واملعرفة  التتتتتعتتلتتيتتم  دائتتتتترة  اأعتتلتتنتتت 
مدر�سة  افتتتتتتتتاح  عتتتن  اأبتتت�ظتتتبتتتي  يف 
مطلع  اأبتتت�ظتتتبتتتي   42 التتتتربجمتتتتة 
التتعتتام املتتقتتبتتل لتتتتتكتت�ن التتفتترع الأول 
لتتتدول اخلليج  التتتتتعتتاون  يف جمل�ض 

العربية ل�سبكة املدار�ض العاملية.
وتتت�تتستتكتتل متتتدر�تتتستتتة التتتربجمتتتة 42 
تبداأ  اأن  املقرر  من  والتي  اأب�ظبي 
بتتا�تتستتتتتقتتبتتال التتطتتلتتبتتة اعتتتتتتتبتتتارا من 
املمكنات  اإحتتتدى   2021 فتتربايتتر 
التتترئتتتيتتت�تتتستتتيتتتة لتتتتتتروؤيتتتتتتة اأبتتتت�ظتتتتبتتتتي 
ال�سرتاتيجية الرامية اإىل تط�ير 
متن�عة  تتتعتتلتتيتتمتتيتتة  حتتتتتتيتتة  بتتنتتيتتة 
تط�ير  عتتتلتتتى  وقتتتتتتتتتادرة  و�تتتستتتامتتتلتتتة 
اجلاهزة  العاملة  التتقتت�ى  وتتتاأهتتيتتل 

للتعامل مع حتديات امل�ستقبل.
ويتتتاأتتتتي اإطتتتتتالق املتتدر�تتستتة يف اإطتتتار 
لربنامج  ال�سرتاتيجية  املتتبتتادرات 
اأب�ظبي للم�سرعات التنم�ية "غدا 
اإىل دعم جه�د  تهدف  التي   "21
اأب�ظبي  يف  املتتتتت�ا�تتستتلتتة  التتتتتنتتمتتيتتة 
متعددة  ا�ستثمارات  ت�ظيف  عتترب 
واملعرفة  القتتتتت�تتستتاد  يف  اجلتتت�انتتتب 
التط�ير  دعتتتتم  بتتهتتدف  واملتتجتتتتتمتتع 
املتتت�تتتستتتتتتتمتتتر لتتتتالأعتتتتمتتتتال والبتتتتتتتتتكتتتتار 

والأفراد.
وترتكز فكرة مدر�سة 42 اأب�ظبي 
�سخ�ض  اأي  بتتاأن  تتترى  فل�سفة  على 
م�اهبه  ا�ستك�ساف  فر�سة  ي�ستحق 
التتتتربجمتتتتة  التتتتكتتتتامتتتتنتتتتة يف جمتتتتتتتال 
التعليمية  الأ�تتتستتتالتتتيتتتب  وتتتعتتتتتمتتد 
التن�ع  عتتلتتى  املتتدر�تتستتة  املتتبتتتتتكتترة يف 
يف بتتترامتتتج التتتتتعتتلتتيتتم التتقتتائتتمتتة على 
وامل�ساريع  باللعب  التعليم  اأ�سل�ب 
التطبيقية لإيجاد حل�ل للتحديات 

العملية.
وتتتتتتمتتيتتز متتتدر�تتتستتتة التتتربجمتتتة 42 

يف  �سابقة  ختتربة  اأي  اأب�ظبي   42
جمال الربجمة اإل اأن على الطلبة 
واللتزام  املتتعتترفتتة  بتتحتتب  التتتتتحتتلتتي 
والتتتتتفتتكتتري ال�تتستتتتتبتتاقتتي والإبتتتتتتتداع 
وبتترغتتم عتتتدم ا�تتستترتاط اخلتتتربة يف 
جمالت الربجمة كاأحد متطلبات 
املر�سح�ن  يتمتع  اأن  بد  ل  القب�ل 
بتتتتقتتتتدرات �تتستتختت�تتستتيتتة متتتكتتنتتهتتم من 
التتتتتتتتتكتتتتيتتتتف متتتتتتع متتتنتتتهتتتج املتتتتدر�تتتتستتتتة 
الأقتتتتران ل�ستكمال  متتع  والتتتتتعتتاون 
املدر�سة  هتتذه  و�ست�سهم  التتربنتتامتتج 
واملنطقة  التتدولتتة  ر�سيد  تعزيز  يف 
كبرية  دفعة  و�ستقدم  املتتهتتارات  من 
القطاعات  كتتتافتتتة  يف  لتت�تتستتركتتائتتنتتا 
امل�اهب  عن  الباحثني  من  املهنية 
التكن�ل�جية امل�ؤهلة والقادرة على 
تلبية متطلبات التح�ل الرقمي يف 

واقع عاملنا املتبدل وم�ستقبله".
لتمكن  التت�حتتيتتد  التت�تتستترط  ويتمثل 
التتتطتتتلتتتبتتتة متتتتتن دختتتتتتتتت�ل املتتتتدر�تتتتستتتتة 
 18 عتتتتن  اأعتتتتمتتتتارهتتتتم  تتتتقتتتل  األ  يف 
عتتتتتتامتتتتتتا وميتتتتكتتتتنتتتتهتتتتم التتتتتتت�تتتستتتجتتتيتتتل 
التتترابتتتط  زيتتتتتتتارة  ختتتتتالل  متتتتن  الآن 
www.42AbuDhabi.

لتقييم  �تتستتيتتختت�تتستتعتت�ن  حتتيتتث   ae
لتحديد  الإنتترتنتتت  عتترب  متهيدي 
عدد  ختتالل  من  املعرفية  قدراتهم 

من اختبارات املنطق والذاكرة.
و�تتتستتتتتتتتتتتم دعتتتتتتت�ة املتتتر�تتتستتتحتتتني ممن 
اجتازوا مرحلة التقييم التمهيدي 
بتتنتتجتتاح لتتلتتمتت�تتستتاركتتة يف بتترنتتامتتج الت 
)بتتيتت�تتستتني( التتتتتفتتاعتتلتتي التتتتذي ميتد 
ل�سهر كامل ويتمح�ر ح�ل اختبار 
ويف  والتتتتتزامتتهتتم  اإقتتبتتالتتهتتم  م�ست�ى 
املر�سح�ن  �سين�سم  املطاف  نهاية 
الذين ا�ستكمل�ا برنامج الت)بي�سني( 
بنجاح اإىل الدفعة الأوىل من طلبة 
اأب�ظبي   42 التتتربجمتتتة  متتدر�تتستتة 

مطلع العام املقبل.

رئي�ض منتدى تعزيز �ل�صلم يلتقي �صفري �حلريات �لدينية يف وز�رة 
�خلارجية �لأمريكية 

••  اأبوظبي - وام:

عقد معايل ال�سيخ عبداهلل بن بيه رئي�ض منتدى تعزيز 
ال�سلم، اجتماعا ت�ساوريا وتن�سيقيا افرتا�سيا ام�ض مع 
�سعادة �سام براون باك �سفري احلريات الدينية يف وزارة 

اخلارجية الأمريكية.
ياأتي اللقاء يف اإطار العالقة املتميزة بني منتدى تعزيز 
ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة ووزارة اخلارجية الأمريكية 
يف  الدينية  للحريات  املف��ض  ال�سفري  مكتب  يف  ممثلة 
التن�سيق ح�ل جمم�عة  اإىل  العامل. وتطرق الجتماع 
الدينية  احلتتريتتات  جمتتتالت  يف  امل�سرتكة  امل�ساريع  متتن 
الديانات  ومتتبتتادرة  الدينية،  الأقتتلتتيتتات  حق�ق  وحماية 
ال�سلم  تتتعتتزيتتز  اأفتتريتتقتتيتتا يف  عتتلتتمتتاء  الإبتتراهتتيتتمتتيتتة، ودور 
خا�سة فى منطقة ال�ساحل الأفريقي.. ويف هذا الإطار 
عبداهلل  ال�سيخ  معايل  على  بتتتراون  �سام  �سعادة  عر�ض 
بتتن بتتيتته روؤيتتتتة وزارة اخلتتارجتتيتتة لتتلتتحتتريتتات التتديتتنتتيتتة يف 
اأفريقيا لال�ستفادة من معاليه قبل ت�س�يق هذه الروؤية 

للم�ؤ�س�سات الإقليمية كالحتاد الأفريقي وغريها.
كما مت التفاق على م�ا�سلة العمل والتن�سيق امل�سرتك 
التي  الإبراهيمية  الديانات  قادة  برامج مبادرة  يف دعم 
اإىل  تهدف  والتتتتتي  تاأ�سي�سها  منذ  املنتدى  فيها  �تتستتارك 
الإبراهيمية  العائلة  اأديتتتتان  بتتني  التفاهم  عجلة  دفتتع 
والثقافات املختلفة مبا يعزز روح ال�سلم و احل�ار.   واأكد 
ال�سفري باك على اأهمية مبادرة حلف الف�س�ل اجلديد 
للقيادات  الإيتتتجتتتابتتتى  التتتتتدور  لإبتتتتتراز  جتتتديتتتدة  كمن�سة 
الدينية يف تعزيز القيم امل�سرتكة، واتفق الطرفان على 
يتعلق  وفيما  الإطتتتار.  هتتذا  يف  م�سرتكة  فعاليات  اإقامة 
على  الطرفان  اتفق  فقد  ال�ساحل،  ومنطقة  باأفريقيا 
املنطقة من خالل  والتن�سيق يف هذه  التعاون  م�ا�سلة 
م�ؤمترات وور�ض عمل م�سرتكة جتمع القيادات الدينية 
يف املنطقة. وخل�ض الجتماع اإىل تعزيز العمل امل�سرتك 
اجلديد  الف�س�ل  حلف  م�ؤ�س�سة  بني  الدائم  والتن�سيق 
ووزارة اخلارجية الأمريكية عرب مكتب ال�سفري املف��ض 

للحريات الدينية ب�زارة اخلارجية الأمريكية.

�سهزاد  / قمر  املدع�   فقد 
باك�ستان     ، ختتتتتتان  احتتتتمتتتتد 
�سفره  جتتتتت�از   - اجلتتنتت�تتستتيتتة 
 )HD5156481( رقم
متتتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتده عتتتتتلتتتتتيتتتتته 
بتتتتتلتتيتتفتت�ن رقم   التتتت�تتتستتتال 

0552595861

فقد�ن جو�ز �صفر

فتتقتتد املتتدعتت� / را�تتستتد علي 
باك�ستان     ، ا�تتستتغتتر  حمتتمتتد 
�سفره  جتتتتت�از   - اجلتتنتت�تتستتيتتة 
 )TB1818311( رقتتم 
متتتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتده عتتتتتلتتتتتيتتتتته 
بتتتتتلتتيتتفتت�ن رقم   التتتت�تتتستتتال 

0552595861

فقد�ن جو�ز �صفر

فقد املتتدعتت�  / جتت�ل زارى 
باك�ستان     ، جتتان  علي  جتتان 
�سفره  جتتتتت�از   - اجلتتنتت�تتستتيتتة 
 )8798872CF( رقتتم 
متتتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتده عتتتتتلتتتتتيتتتتته 
بتتتتتلتتيتتفتت�ن رقم   التتتت�تتتستتتال 

0504105423

فقد�ن جو�ز �صفر
مار�سيلينا   / املتتدعتت�   فقد 
الفلبني   ، ابتتتت�بتتتتكتتتتر  جتتتتت� 
�سفره  جتتتتت�از   - اجلتتنتت�تتستتيتتة 
 )5435367xx( رقتتتم 
متتتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتده عتتتتتلتتتتتيتتتتته 
بتتتتتلتتيتتفتت�ن رقم   التتتت�تتتستتتال 

0529675038

فقد�ن جو�ز �صفر

فتتتتتقتتتتتد املتتتتدعتتتت�/جتتتت��تتتتستتتتيتتتتتتتتتا 
الفلبني   ، بتتيتتدال  �سيال�سنغ 
اجلتتنتت�تتستتيتتة جتتتت�از �تتستتفتتره رقم 
يرجى   )EC4885092(
ت�سليمه  عتتلتتيتته  يتتتعتتترث  ممتتتتن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر
فقد املدع�/ حممد م�تني مياه 
بنغالدي�ض   ، التترحتتمتتن  �تتستتديتتق 
اجلتتنتت�تتستتيتتة جتتتتتت�از �تتتستتتفتتتره رقم 
يرجى   )BA0512044(
ت�سليمه  عتتتلتتتيتتته  يتتتتعتتتترث  ممتتتتتن 
بال�سفارة البنغالدي�سية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر
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اأخبـار الإمـارات

للتنمية  الإمتتتتارات  جمعية  اختتمت 
الجتماعية ور�سة »فن الإن�سات« عن 
وقدمتها  الذكية  الجهزة  عرب  بعد 
مدربة  املتتتتاجتتتتد  اأمتتتيتتتنتتتة  التتتتدكتتتتتتتتت�رة 
الب�سرية  والتنمية  الإدارة  يف  دولية 
ترب�ية  وخبرية  اأ�سرية  وم�ست�سارة 

و�سارك يف ال�ر�سة 434م�سارك.
اأن يتعرف  اإىل  ال�ر�سة  حيث هدفت 
يف  الإ�ستماع  اأهمية  على  امل�ساركني 
الت�سال  واأنتتت�اع  الب�سري  الت�ا�سل 
احلياة  يف  التتنتتجتتاح  اأن  كتتمتتا  التتفتتعتتال 
اإمنا  وال�سخ�سية  والعملية  املهنية 
يحتاج اإىل �سيء من الفهم والإدراك 
النمط  وطتتبتتيتتعتتة  التتبتت�تتستتريتتة  للنف�ض 
خالله  من  الإن�سان  يت�سرف  التتذي 
بيئة  اأو  الإجتتتتتتتمتتتاعتتتيتتتة  حتتتيتتتاتتتته  يف 
�تتستت�اءاً مع الأفتتتراد وامل�ظفني  عمله 
الآختتريتتن اأو متتع متتدرائتته اأو متتع من 
اإ�تتستترافتته . فمن  هتتم دونتته ويف نطاق 
املهم جداً معرفة اأمناط ال�سخ�سية 
التفكري  وكتتيتتفتتيتتة  التتعتتلتتيتتا  والتتتقتتتيتتتم 
ليحقق امل�ظف اأعلى اأداء ممكن من 
ختتالل قتتدرتتته ومتتهتتارتتته يف التعامل 
التي  والأمنتتتتتاط  التتفتتئتتات  متتع جميع 

يت�سل بها وب�سكل ي�مي.
عتتدة حمتتاور و�سمل  املتتدربتته  تناولت 
العام  املفه�م  لل�ر�سة  الأول  املح�ر 

العام  والتتنتتمتت�ذج  التتت�تتستتال،  لعملية 
الفعل  بتتني  والتتت�تتستتال  لالت�سالت، 
ورد الفعل مع ت�ظيف قان�ن ني�تن 
اإيجابي، ومق�مات  الفيزيائي ب�سكل 
ومهارات  الفعال،  الت�سال  وعنا�سر 
ال�سل�كية  الأمنتتتتتاط  متتع  التتتتت�ا�تتستتل 

املختلفة للجمه�ر.
و�تتتستتتمتتتل املتتتتتحتتتتت�ر التتتتتثتتتتتاين متتتتهتتتتارات 
املهارات  اأهتتتتم  تتتعتتد  فتتهتتي  ال�تتستتتتتمتتاع 
املتترنتتة والتتتتتي تتتدختتل يف كتتل مناحي 
اأكادميية  اأو  كتتانتتت  وظيفية  حياتنا 

احلر�ض  متتن  لبتتد  لتتذا  �سخ�سية  اأو 
با�ستمرار  وحت�سينها  تط�يرها  على 
مثمرة  عتتتتتالقتتتتتات  بتتتتنتتتتاء  لتتت�تتتستتتمتتتان 
احرتامهم  وكتت�تتستتب  الآختتتتريتتتتن  متتتع 

وحمبتهم.
باأن  ت��سيح  يف  املتتدربتتة  اإهتمت  كما 
الإ�تتستتتتتمتتاع متتتن اأهتتتتم املتتتت�ؤثتتتترات على 
يك�ن  ول  الإتتتت�تتتستتتال  عتتمتتلتتيتتة  جنتتتتاح 
يتتكتتن هناك  اإذا مل  فتتعتتاًل  الإتتت�تتستتال 
يتتكتت�ن هناك  التتفتتعتتال ول  الإ�تتستتتتتمتتاع 

ح�ار فعال دون ان�سات فعال.

•• دبي- وام:

افتتتتتتتتح متتعتتايل �تتستتقتتر غتتبتتا�تتض رئي�ض 
املتتجتتلتت�تتض التت�طتتنتتي الحتتتتتتتادي قاعة 
امراأة من دبي والتي ت�ثق م�ساهمات 
املغف�ر لها ال�سيدة ع��سة بنت ح�سني 
بن ل�تاه، وذلتتك يف متحف املتتراأة يف 

دبي.
امل�ست�سار  الفتتتتتتتتتتتاح  حتتتفتتتل  حتت�تتستتر 
م�ست�سار  ب�ملحه  حممد  اإبتتراهتتيتتم 
لل�س�ؤون  دبتتي  حاكم  ال�سم�  �ساحب 
رئي�ض  ونائب  والثقافية  الإن�سانية 
بن  حمتتمتتد  م�ؤ�س�سة  اأمتتنتتاء  جمل�ض 
اخلريية  لالأعمال  مكت�م  اآل  را�سد 
والإنتت�تتستتانتتيتتة و�تتستتعتتادة الأ�تتستتتتتاذ بالل 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  التتبتتدور،  ربتتيتتع 

ندوة الثقافة والعل�م – دبي.
الدكت�رة  الفتتاح  حفل  ح�سر  كما 
ومديرة  متت�ؤ�تتستت�تتستتة  غتتبتتا�تتض،  رفتتيتتعتتة 
متتتتتحتتف املتتتتتتراأة يف دبتتتي و�تتستتعتتادة كل 
و�سارة  املتتهتتريي  اأحتتمتتد  جميلة  متتن 
املال  �سعيد  وعائ�سة  فلكناز  حممد 
ثتتنتتيتتة ع�س�ات  بتتتن  متتتاجتتتد  ومتتتتترمي 
املجل�ض ال�طني الحتادي وبح�س�ر 

الرحمن  عبد  عمر  الدكت�ر  �سعادة 
للمجل�ض  التتتعتتتام  الأمتتتتتني  التتنتتعتتيتتمتتي 
عفراء  و�تتستتعتتادة  الحتتتتتادي،  ال�طني 
را�سد الب�سطي الأمني العام امل�ساعد 

لالت�سال الربملاين.
بجه�د  غبا�ض  �سقر  متتعتتايل  واأ�تتستتاد 
دبي  املتتراأة يف  القائمني على متحف 
والذي يج�سد م�سرية ملهمة ورائدة 
لالأجيال  ويتتروي  الإماراتية  للمراأة 

والتي  الإمتتتارات  ن�ساء  ق�س�ض جنتتاح 
والإرادة  التتتعتتتزميتتتة  عتتتنتتت�انتتتهتتتا  كتتتتتان 
املتتغتتفتت�ر له  والتتطتتمتت�ح، ويتت�ثتتق دور 
نهيان  اآل  �سلطان  بتتن  زايتتتد  ال�سيخ 
ابنة  متتتتكتتتني  يف  ثتتتتتتتراه  اهلل  طتتتيتتتب 
الإمتتتتتتتتارات.. كتتمتتا ثتتمتتن متتعتتالتتيتته دور 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سم� 
رئي�سة الحتاد الن�سائي العام رئي�سة 
املجل�ض الأعلى لالأم�مة والطف�لة 

التنمية  مل�ؤ�س�سة  الأعتتلتتى  الرئي�سة 
�سناعة  يف  الإمتتتتتارات«  »اأم  الأ�تتستتريتتة 
من�ذج اإماراتي لدور املراأة يف نه�سة 

ال�طن.
اأن افتتاح قاعة »امتتتراأة من  واأ�تتستتاف 
املتتتتتتراأة ي�سهم  دبتتتتتي« �تتستتمتتن متتتتتحتتف 
رائتتتدة  نتتقتتل جتتتربتتة  فتتعتتال يف  ب�سكل 
تاريخها  نتتتتذكتتتتر  زلتتتتنتتتتا  ل  لتتت�تتتستتتيتتتدة 
ونعتز  نفتخر  و�سنظل  ومتت�اقتتفتتهتتا، 

بتتهتتا وهتتتتي املتتغتتفتت�ر لتتهتتا عتت��تتستتة بنت 
كان  والتتتتتي  لتت�تتتاه  نا�سر  بتتن  ح�سني 
م�ست�ى  على  الالفت  ح�س�رها  لها 
والقت�ساد، وهي  وال�سيا�سة  الثقافة 
والعطاء مع  العمل  للن�ساء يف  قدوة 

التم�سك بالقيم والعادات الأ�سيلة.
الإماراتية  املتتتتراأة  اإن  معاليه  وقتتتال 
لي�ض  وتن�ير  اإلهام  م�سدر  اأ�سبحت 
لن�ساء  بل  الإمتتارات فح�سب  لأجيال 

التتتعتتتامل مبتتتا حتتقتتقتتتتته متتتن اإجنتتتتتتازات 
امل�س�ؤوليات  كافة  يف  وتتتفتت�ق  وريتتتادة 
التتتتتي اأوكتتتلتتتت اإلتتيتتهتتا لتتتتتختتدم وطنها 
الإمارات بتفان وم�س�ؤولية واإخال�ض 
من  مبتتداد  التاريخ  ي�سطرها  والتي 
نتت�ر واأحتتترف متتن ذهتتتب. متتن جهتها 
اأكتتتتدت التتدكتتتتت�رة رفتتيتتعتتة غتتبتتا�تتض اأن 
بنماذج  تتتتزختتتر  التتتتتالإمتتتتتارات  ذاكتتتتتترة 
رائتتتتدة متتن الإمتتتاراتتتتيتتتات يف خمتلف 

الغاية من  اأن  اإىل  املجالت، م�سرية 
ت�ثيق هذه النماذج تتمثل يف تعزيز 
واأ�سافت  باأهلنا.  والعتزاز  النتماء 
اأن متحف دبي وخالل ثماين �سن�ات 
منذ افتتاحه هدفه الأ�سا�سي يتمثل 
املتتتتراأة يف الإمتتتتارات  تتتاريتتخ  يف ت�ثيق 
بج�انب  يتعلق  ما  وكتتل  وحا�سرها، 
حتتيتتاتتتهتتا متتتن فتتكتتر وثتتتقتتتافتتتة وفن�ن 
ومتتتفتتتردات حياتها  وتتتتاريتتتخ  وتتتتتتراث 

التعريف  عتتتتن  فتت�تتستتال  التتتيتتت�متتتيتتتة، 
مبكانتها يف جمتمع الإمارات، واإبراز 
مار�ستها  التتتتتتتي  املتتختتتتتلتتفتتة  الأدوار 
اجلميل.  بحا�سرها  وربطها  قدميا 
للمتحف  كتتتتتان  اأنتتتتتته  عتتتلتتتى  واأكتتتتتتتتتدت 
العمل  رائتتتتدات  يتتتربز  اأن  الأ�تتستتبتتقتتيتتة 
الن�سائي على كل امل�ست�يات، وكذلك 
ليكت�سف  التتتتتتتاريتتتخ؛  يف  يتتبتتحتتث  اأن 
للمراأة  عليها  ال�س�ء  يلق  مل  اأدوارا 
والقت�ساد  ال�سيا�سة  يف  الإماراتية؛ 
واخلدمات ال�سحية املبكرة، واحلياة 
انطباعا  اأعتتطتتى  الجتتتتتمتتاعتتيتتة؛ ممتتا 
لأهل الإمتتارات باأن املتتراأة الإماراتية 
وقالت  بالفعل.  زمتتانتتهتتا  �سبقت  قتتد 
متحف  اإن  غبا�ض  رفيعة  التتدكتتتتت�رة 
باإلقاء  النهج  �سي�ستمر يف هذا  املتتراأة 
التتت�تتتستتت�ء عتتلتتى �تتستتختت�تتستتيتتات حمتتتددة 
حا�سرها؛  اأو  الإمتتتتتتارات  متتا�تتستتي  يف 
والي�م مت افتتاح قاعة جديدة �سمن 
ح�سني  بنت  ع��سة  لل�سيدة  املتحف، 
القت�سادي  العمل  رائتتدة  ل�تاه،  بن 
وال�سيا�سي ، والتي قدمت دورا رائدا 
بتعليم  يتعلق  فيما  دبتتي  جمتمع  يف 

ومتكني املراأة.

•• ال�شارقة-وام:

يف  الأ�تتتستتترة  لتت�تتستت�ؤون  الأعتتتلتتتى  باملجل�ض  التت�تتستتحتتي  التثقيف  اإدارة  دعتتتت 
الت�ع�ية  الفعاليات والربامج  امل�ساركة يف  اإىل  املجتمع  اأفراد  ال�سارقة، 
ال�سارقة  هيئة  مع  بالتعاون  الإدارة  اأطلقتها  والتي  معا«،  »نع�د  حلملة 
للتعليم اخلا�ض، مع بداية العام الدرا�سي اجلديد وذلك �سمن املراحل 

التطبيقية لربنامج املدار�ض ال�سحية.
وتهدف احلملة - التي �سهدت م�ساركة اأكرث من 745 م�ساركا وم�ساركة 
خالل الأيام الأوىل لنطالقتها، وت�ستمر فعالياتها، حتى 30 �سبتمرب 
احلايل - اإىل دعم اجله�د ال�طنية يف تعزيز اإمكانيات القطاع التعليمي 
ح�سارية  �تتستت�رة  ور�تتستتم  »ك�فيد19-«،  اأزمتتتة  تتتداعتتيتتات  متت�اجتتهتتة  على 

والت�عية  التعليمي،  التتقتتطتتاع  يف  الحتتترتازيتتتة  التتتتتدابتتري  متتع  متناغمة 
بالإجراءات ال�قائية ال�اجب ت�فريها واتباعها يف البيئة املدر�سية.

حتت  افرتا�سية  ت�ع�ية  ور�تتستتة  بتنظيم  فعالياتها  احلملة  وا�ستهلت 
اأولياء  580 من  اأكرث من  اآمنة للمدار�ض« و�سارك فيها  عن�ان »ع�دة 
الأم�ر والكادر التدري�سي والإداري للمدار�ض الرتكيز اإ�سافة اإىل تنظيم 
الأطفال«  ورعاية  احلافالت  »�سالمة  الفرتا�سي  الت�ع�ي  الربنامج 
كما  ق�تي«  �سر  »غذائي  وبرنامج  وال�سالم  ال�قاية  هيئة  مع  بالتعاون 
ن�سرت الإدارة عرب ح�ساباتها على م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، عددا من 
التي ت�سمنت ن�سائح واإر�سادات وقائية ح�ل �سبل  الت�ع�ية  املن�س�رات 

حماية الطلبة من الإ�سابة بالأمرا�ض املعدية.
وقالت �سعادة اإميان را�سد �سيف مدير اإدارة التثقيف ال�سحي باملجل�ض 

بهدف  ياأتي  احلملة  هتتذه  تنظيم  اإن  بال�سارقة  الأ�تتستترة  ل�س�ؤون  الأعلى 
دعم اجله�د ال�طنية يف تهيئة البيئة ال�سحية املنا�سبة لطلبة املدار�ض 
اإطالق  تت�سمن  احلملة  اأن  اإىل  لفتة  لهم،  ال�سحية  الرعاية  وت�فري 
ج�س�ر  ومتتد  النف�سي  التتدعتتم  بتقدمي  تهتم  ت�ع�ية  وبتترامتتج  متتبتتادرات 

الت�ا�سل بني اأولياء الأم�ر والهيئات التعليمية لدعم قرارهم.
ودعت اأفراد املجتمع كافة اإىل امل�ساركة يف الفعاليات والربامج الت�ع�ية 
ا�ستق�ساء  بهدف  وذلتتك  احلملة،  ختتالل  تنظيمها  الإدارة  تعتزم  التي 
حتقيق  ي�سمن  مبا  والدقيقة،  العلمية  والإر�سادية  ال�سحية  املعل�مات 
ال�سالمة وال�سحة للطلبة واأولياء اأم�رهم والكادر التدري�سي، م�سرية 
اإىل حر�ض الإدارة على التن�ع وال�سم�لية يف تقدمي الربامج التثقيفية 

حيث تت�سمن احلملة 12 برناجما ت�ع�يا تتناول عدة حماور.

�لأعلى ل�صوؤون �لأ�صرة بال�صارقة يدعو �أفر�د �ملجتمع للم�صاركة يف حملة معا نعود

•• اأبوظبي-وام:

مبتكرة  من�سة  اأول  "ملّفي"  اأعلنت 
لتتتتتبتتادل املتتعتتلتت�متتات التت�تتستتحتتيتتة على 
املبادرات  واإحتتتدى  املنطقة  م�ست�ى 
اأب�ظبي  ال�سحة  لتتدائتترة  الرئي�سية 
%60 من  متتتتن  اأكتتتتتتترث  ربتتتتتط  عتتتتن 
مبن�سة  اأب�ظبي  اإمتتارة  م�ست�سفيات 
مرور  متتع  تتتزامتتنتتاً  وذلتتتتك  "ملّفي" 
�سنة على انطالقها ومنها م�ست�سفى 
�سحة الإمارات وم�ست�سفى الإمارات 
ال�سفاء  دار  ومتت�تتستتتتت�تتستتفتتى  التتتتتتدويل 
وم�ست�سفى بارين ومركز كامربيدج 
التاأهيل وغريها من  واإعتتادة  للطب 
املراكز الطبية الرائدة التي ان�سمت 
م�ؤخراً اإىل املن�سة مما ميثل خط�ة 
متتهتتمتتة عتتلتتى متت�تتستتار حتتتقتتيتتق هدفها 
املتتتتتتتمتتتثتتتل يف ربتتتتتتط جتتتمتتتيتتتع متتترافتتتق 

الرعاية ال�سحية يف اأب�ظبي.
اأ�سبح  امل�ست�سفيات  هتتذه  وبان�سمام 
طبيبا   25،923 نتتتحتتت�  بتتتاإمتتتكتتتان 

فرق  من  خمت�سا  ومهنيا  وممر�سا 
التتترعتتتايتتتة التت�تتستتحتتيتتة التتتتدختتتت�ل اإىل 
قتتتتترارات  لتتتتختتتاذ  "ملّفي"  متتنتت�تتستتة 
متتتتدرو�تتتتستتتتة عتتتترب التتتت��تتتتستتتت�ل الآمتتتتتن 
املهمة  التتتطتتتبتتتيتتتة  املتتتتعتتتتلتتتت�متتتتات  اإىل 
الطبية  وامل�ساكل  املر�سى  كتتزيتتارات 
واحل�سا�سية والإجراءات التي خ�سع 
الختبارات  ونتتتتتتتائتتتج  املتتتريتتت�تتتض  لتتهتتا 
وتقارير الأ�سعة والأدوية من قرابة 
م�زعة  طبي  �سجل  ملي�ن   107
لل�سجالت  خمتلفاً  نظاماً   16 على 
التتطتتبتتيتتة الإلتتتكتتترتونتتتيتتتة ُمتتتتتتدارة من 
طبية  متت�ؤ�تتستت�تتستتة   500 متتتن  اأكتتتتترث 
�سعادة  وقتتتال  املن�سة.  على  م�سجلة 
الدكت�ر جمال حممد الكعبي وكيل 
بالإنابة:  اأبتت�ظتتبتتي  التت�تتستتحتتة  دائتتتترة 
اإحداث  ه�  الي�م  الأ�سا�سي  "هدفنا 
قطاع  بج�دة  لالرتقاء  ن�عية  نقلة 
اأبتتت�ظتتتبتتتي  التتت�تتتستتتحتتتيتتتة يف  التتتترعتتتتايتتتتة 
وتقدمي اأف�سل رعاية طبية، وي�سكل 
ال�سحية  التترعتتايتتة  متت�ؤ�تتستت�تتستتات  ربتتتط 
حي�ياً  جتتزءاً  اأف�سل  بيانات  وت�فري 
"ن�سهد  وا�تتستتاف  املهمة".  هتتذه  متتن 
ا�تتستتتتتثتتنتتائتتيتتة وغري  التتتتيتتتت�م ظتتتتروفتتتتاً 
م�سب�قة، واإىل جانب ارتفاع مت��سط 
الأعتتمتتار وتتتزايتتد الأمتترا�تتض املزمنة 
طاقتها  بكامل  امل�ست�سفيات  وعتتمتتل 
اأمتترا�تتض جتتديتتدة كفريو�ض  وظتتهتت�ر 

ل�ج�د  احلتتاجتتة  اأظتتهتتر  ك�فيد19- 
القطاع  تتتتختتتدم  متتبتتتتتكتترة  متتنتت�تتستتات 
وت�سمن  اأب�ظبي  اإمتتارة  يف  ال�سحي 
ج�دة  ذات  �سحية  ختتدمتتات  تتتقتتدمي 
جاءت  التتتتتي  متتلتتفتتي  كمن�سة  عتتالتتيتتة 
يف  املعل�مات  من  ال�ستفادة  لتعزيز 
الت�سال  وت�سريع  ال�سحية  النظم 
منظ�مة  بتتتتنتتتتاء  عتتتلتتتى  ملتتت�تتتستتتاعتتتدتتتتنتتتا 
واأكتتترث مرونة  اأقتتت�ى  رعتتايتتة �سحية 
ومتا�سكاً وت�ستند اإىل املعرفة لت�فر 
للجميع".  اأف�سل  رعاية  م�ست�يات 
من�سة  "تعك�ض  التتكتتعتتبتتي:  واأ�تتتستتتاف 
عام  منذ  انطلقت  والتتتتتي  "ملّفي" 
اأب�ظبي  حلك�مة  ال�ستباقي  الفكر 
يف  التكن�ل�جيا  ت�سخري  ختتالل  من 

احلك�مي  القطاعني  جه�د  ت�حيد 
الرعاية  واخلتتا�تتض خا�سة يف جمتتال 
ال�سحية والذي يعد اأحد القطاعات 
نتتقتتطتتف ثماره  احلتتتيتتت�يتتتة، وهتتتت� متتتا 
التتتيتتت�م متتتن ختتتتالل متتتكتتني مقدمي 
الرعاية ال�سحية من احل�س�ل على 
وب�سرعة  املطل�بة  املتتعتتلتت�متتات  كتتافتتة 
على  الت�سهيل  ي�سمن  مبتتا  فتتائتتقتتة، 
احل�س�ل  من  املجتمع  �سرائح  كافة 
على اأق�سى رعاية �سحية." وتربط 
من�سة "ملّفي" حالياً 35 جمم�عة 
لتتلتترعتتايتتة التت�تتستتحتتيتتة واإجتتتمتتتايل 40 
يتبادل  عتتتيتتتادة  و403  متت�تتستتتتت�تتستتفتتى 
عرب  ال�سحية  املتتعتتلتت�متتات  جميعهم 
املتتنتت�تتستتة . متتتن جتتانتتبتته قتتتتال عاطف 

التنفيذي  التتتترئتتتتيتتتت�تتتتض  التتتتربيتتتتكتتتتي 
البيانات  خلدمات  اأب�ظبي  ل�سركة 
ت�سغيل  عتتتتن  املتتت�تتتستتت�ؤولتتتة  التت�تتستتحتتيتتة 
الي�م  "من�سي  "ملّفي":  متتنتت�تتستتة 
متت�تتستترية طتتمتت�حتتة ومهمة  قتتدمتتاً يف 
م�ؤ�س�سات  كتتتتل  ربتتتتتط  اإىل  تتتتهتتتدف 
بدءاً  اأب�ظبي  يف  ال�سحية  الرعاية 
من مزودي اخلدمات من امل�ؤ�س�سات 
وعيادات  الطبية  كاملراكز  ال�سغرية 
اإىل  و�تتستت�ًل  وال�سيدليات  الأ�تتستتنتتان 
واملتط�رة  التت�تتستتختتمتتة  امل�ست�سفيات 
روؤية  ولتتدى  التخ�س�سات  واملتعددة 
قدمتها  التتتتتتتي  التت�تتستتحتتيتتة  التتتفتتت�ائتتتد 
وم�ساهمتها  للقطاع  ملّفي  من�سة 
يف  وبخا�سة  املر�سى  حياة  اإنتتقتتاذ  يف 
ظل الظروف ال�سعبة التي منر بها 
والعتزاز  بالفخر  حقاً  ن�سعر  الي�م 
بكل ما حققناه معاً وبتعاوننا وعملنا 
امل�سرتك والتتذي لتت�له ملا جنحنا يف 
اإجناز املهمة كما يجب. فنحن اأق�ى 
ونتكاتف  امل�سرتك  والعمل  باجلهد 
و�تتستتنتت�ا�تتستتل التتتتتقتتدم متتن اإجنتتتتاز اإىل 
اآخر وتعزيز م�قعنا بان�سمام جميع 
مزودي اخلدمات ال�سحية اإىل ملّفي 
امل�حد  والتتعتتمتتل  التتت�تتستتال  لي�سبح 
الركيزة  الأطتتتتتتتتتراف  خمتتتتتلتتف  بتتتتني 
ال�سحية  املنظ�مة  لعمل  الأ�سا�سية 

يف العا�سمة".

�صحة �أبوظبي: ربط �أكرث من 60 % من م�صت�صفيات �أبوظبي على من�صة »ملفي«

�صقر غبا�ض: متحف �ملر�أة يف دبي يج�صد م�صرية ملهمة ور�ئدة للمر�أة �لإمار�تية يف �ملجالت كافة

�خلدمات �لعامة بر�أ�ض �خليمة حتول
 90 % من خدماتها �إىل �إلكرتونية

•• راأ�س اخليمة - وام:

اأعلنت دائرة اخلدمات العامة براأ�ض اخليمة عن حت�يل 90 % من خدماتها اإىل الكرتونية 
بكل  التتدائتترة  خلدمات  ال��س�ل  يف  عالية  جتت�دة  �سمن  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  لتطبيق 
�سه�لة وي�سر وب�قت قيا�سي. وتاأتي هذه اخلدمات يف اإطار �سعي الدائرة الدائم والدوؤوب 
لتد�سني اخلدمات املميزة التي ت�سهل على جميع فئات و�سرائح املجتمع حيث نفذت الدائرة 

معاملة اإلكرتونية منذ بداية العام وحتى نهاية �سهر ي�لي� املا�سي.  13069
واأكد �سعادة املهند�ض اأحمد احلمادي مدير عام الدائرة حر�ض الدائرة على امل�سي قدما يف 
درب التح�ل الإلكرتوين من خالل حت�يل كافة خدماتها لتك�ن مت�فرة بني يدي املتعامل 

اأينما كان ويف اأي وقت وان�سجاما مع تبني الدائرة ملنهجية امل�سرعات احلك�مية.
.”mRAK« وتقدم الدائرة 47 خدمة الكرتونية عرب التطبيق الذكي

ور�صة يف  م�صاركا   434
 »فن �لإن�صات« عن بعد

عبداهلل  عمر  املدع�/  فقد 
اليمن   ، بتتا�تتستتحتتيتتح  عتتتمتتتر 
�سفره  جتتتتت�از   - اجلتتنتت�تتستتيتتة 
 )08234833( رقتتتتتم 
متتتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتده عتتتتتلتتتتتيتتتتته 
بتتتتتلتتيتتفتت�ن رقم   التتتت�تتتستتتال 

    0504147887

فقد�ن جو�ز �صفر
فقد املدع�  / ا�سراء زكريا 
اجلن�سية  �تتستت�ريتتا   ، خريبه 
رقتتتتتم  �تتتتتستتتتتفتتتتتره  جتتتتتتتتتتتت�از   -
 )008281074N (
متتتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتده عتتتتتلتتتتتيتتتتته 
بتتتتتلتتيتتفتت�ن رقم   التتتت�تتتستتتال 

0551963538

فقد�ن جو�ز �صفر
املتتتتتتتدعتتتتتتت�  / احتتتمتتتد   فتتتتقتتتتد 
�س�ريا     ، دحتتتتتتتتدل  حتتت�تتتستتتن 
�سفره  جتتتتت�از   - اجلتتنتت�تتستتيتتة 
 )12464139( رقتتتتتم 
متتتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتده عتتتتتلتتتتتيتتتتته 
بتتتتتلتتيتتفتت�ن رقم   التتتت�تتتستتتال 

0551963538

فقد�ن جو�ز �صفر

اب�ن�ض   / املتتتتتدعتتتتت�   فتتتقتتتد 
اثي�بيا     ، نتتتتت�رجتتتتتى  دابتتتتتتتا 
�سفره  جتتتتت�از   - اجلتتنتت�تتستتيتتة 
 )EP3777164( رقتتم 
متتتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتده عتتتتتلتتتتتيتتتتته 
بتتتتتلتتيتتفتت�ن رقم   التتتت�تتتستتتال 

0507738272

فقد�ن جو�ز �صفر

بريهانى   / املتتتتدعتتتت�   فتتقتتد 
اثي�بيا     ، ا�سفاو  جيتا�سي� 
�سفره  جتتتتت�از   - اجلتتنتت�تتستتيتتة 
 )EP4235490( رقتتم 
متتتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتده عتتتتتلتتتتتيتتتتته 
بتتتتتلتتيتتفتت�ن رقم   التتتت�تتتستتتال 

0507738272

فقد�ن جو�ز �صفر

�لأكادميية ت�صّكل من�صة معلوماتية حتت �إ�صر�ف وتن�صيق مكتب �ل�صارقة �صديقة للطفل

�إطالق �أكادميية �ل�صارقة �صديقة للطفل لدعم �لقطاعات �ملوؤ�ص�صية و�ملجتمعية يف جمالت �لطفولة و�ل�صباب
•• ال�شارقة-الفجر:

اأطلق مكتب ال�سارقة �سديقة للطفل، التابع للمجل�ض الأعلى ل�س�ؤون الأ�سرة 
تهدف  معل�ماتية  من�سة  وهي  للطفل،  �سديقة  ال�سارقة  اأكادميية  بال�سارقة، 
واملعرفّية  الت�ع�ية  املتت�تتستتادر  ون�سر  واملجتمعية  امل�ؤ�س�سية  القطاعات  لدعم 
ة واملجتمع ب�سكل عام ح�ل كل ما يتعلق برعاية وتطّ�ر الطف�لة  للك�ادر املخت�سّ
وال�سباب. وجاء اإن�ساء الأكادميية بهدف جمع الربامج وال�ر�ض التدريبية التي 
والتعاون  بالتن�سيق   ،2016 عام  تاأ�سي�سه  منذ  م�ستمر  ب�سكل  املكتب  يقدّمها 
مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني، اإذ �ست�سهم يف اإن�ساء قاعدة بيانات متكاملة جتمع 
ور�ض وبرامج املكتب التدريبية وامل�ساركني فيها حتت مظلة واحدة، مما �سيفيد 
يف تنظيم وتب�سيط الإجراءات املتبعة عند تقدمي ال�ر�ض والتدريبات للم�ؤ�س�سات 
الت�ع�ية،  املكتب  اإ�سدارات  �ساملة جلميع  الأكادميية من�سة  املعنّية. و�ستقّدم 
واحلقائب املعرفّية املتخ�س�سة، وامل�اد العلمّية للحمالت التثقيفية املجتمعية 

و"اإن�ستغرام"،  "ي�تي�ب"،  الجتماعي  الت�ا�سل  من�سات  على  واحتتد  مكان  يف 
 ،)SCFOAcademy@( "و"في�سب�ك"، و"ت�يرت" و"وات�ساآب"، و"تيليجرام
كما �سيتم ن�سر ت�سجيالت ال�ر�ض والدورات التدريبية على تطبيقات "ي�تي�ب" 
و"تيليجرام" ب�سكل جمايّن جلميع املهتّمني بح�س�ر ال�ر�ض وال�ستفادة منها. 
وح�ل اإطالق الأكادميية، قالت الدكت�رة ح�سة خلفان الغزال، املدير التنفيذي 
هامة  ختتطتت�ًة  الأكتتادميتتيتتة  تاأ�سي�ض  "يج�ّسد  للطفل:  �سديقة  ال�سارقة  ملكتب 
الأطفال  واقتتع  وتعزيز  لدعم  الرامية  املكتب  ا�سرتاتيجية  خاللها  من  نر�ّسخ 
واليافعني يف اإمارة ال�سارقة ب�سكل م�ستدام، كما حر�سنا على اأن يك�ن لها تاأثري 
ملم��ض على اأفراد املجتمع جميعاً، من اأولياء اأم�ر ومقدمي رعاية، والك�ادر 
وت�جيهات  روؤى  من  بذلك  منطلقني  املعنّية،  امل�ؤ�س�سات  كافة  يف  املتخ�س�سة 
املجل�ض  ع�س�  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 
القا�سمي،  ال�سيخة ج�اهر بنت حممد  ال�سارقة، وقرينته، �سم�  الأعلى حاكم 

رئي�سة ملجل�ض الأعلى ل�س�ؤون الأ�سرة بال�سارقة".
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اأخبـار الإمـارات
�أجرت 79,623 فح�صا ك�صفت عن 735 �إ�صابة

�ل�صحة تعلن �صفاء 538 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

لت��سيع  املجتمع  ووقتتايتتة  ال�سحة  وزارة  خطة  متتع  متا�سيا 
املبكر  الكت�ساف  بهدف  الدولة  الفح��سات يف  نطاق  وزيتتادة 
وح�سر احلالت امل�سابة بفريو�ض ك�رونا امل�ستجد ك�فيد 19 
واملخالطني لهم وعزلهم، اأعلنت ال�زارة اإجراءها 79،623 
على  املا�سية  �ساعة  والع�سرين  الأربتتع  ختتالل  جديدا  فح�سا 
تقنيات  واأحتتدث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات 

الفح�ض الطبي.

نطاق  وت��سيع  والفح�ض  التق�سي  اإجتتتراءات  تكثيف  و�ساهم 
735 حالة  الفح��سات على م�ست�ى الدولة يف الك�سف عن 
اإ�سابة جديدة بفريو�ض ك�رونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، 
وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، 

وبذلك يبلغ جمم�ع احلالت امل�سجلة 71،540 حالة.
التت�زارة عن وفاة ثالث م�سابني نتيجة تداعيات  اأعلنت  كما 
الإ�سابة بفريو�ض ك�رونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد ال�فيات 

يف الدولة 387 حالة.
وخال�ض  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  واأعتتربتتت 

تعازيها وم�ا�ساتها لذوي املت�فني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل 
جلميع امل�سابني، واأهابت باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات 
بالتباعد الجتماعي  ال�سحية والتقيد بالتعليمات واللتزام 

�سمانا ل�سحة و�سالمة اجلميع .
538 حتتالتتة جتتديتتدة مل�سابني  �تتستتفتتاء  التتتتتت�زارة عتتن  واأعتتلتتنتتت 
التام من  وتعافيها  امل�ستجد /ك�فيد19-/  ك�رونا  بفريو�ض 
منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�ض  اأعتترا�تتض 
ال�سفاء  حتتتالت  جمتتمتت�ع  يتتكتت�ن  وبتتذلتتك  امل�ست�سفى،  دختت�لتتهتتا 

.  62،029

ت�صتمل تنظيم �صل�صة حما�صر�ت تفاعلية عرب تقنيات �لت�صال �ملرئي

وز�رة �لدولة ل�صوؤون �ملجل�ض �لوطني �لحتادي تطلق مبادرة جمل�ض ثقافة �لنتخاب �لفرت��صي

بتكلفة مالية بلغت مليونني و257 �ألف درهم

بلدية مدينة �أبوظبي تنجز م�صروعًا لتخفي�ض من�صوب �ملياه �جلوفية يف مدينتي خليفة وحممد بن ز�يد

•• اأبوظبي-الفجر: 

�سمن جه�دها لتعزيز الت�ا�سل مع جميع اأفراد املجتمع وتط�ير 
املجل�ض  ل�س�ؤون  التتدولتتة  وزارة  تطلق  ال�سيا�سية،  امل�ساركة  ثقافة 
الفرتا�سي،  النتخاب  ثقافة  جمل�ض  مبادرة  الحتتتادي  ال�طني 
والذي �سيت�سمن �سل�سة من املحا�سرات التي تنظمها ال�زارة عن 
ا�ست�سافة  ختتالل  متتن  وذلتتك  املتترئتتي،  الت�سال  تقنيات  وعتترب  بعد 
نخبة من املتخ�س�سني واخلرباء وعرب لقاء مبا�سر وتفاعلي مع 

خمتلف �سرائح املجتمع. 
ُتعنى  التي  امل��س�عات  متتن  عتتدد  املتتبتتادرة على طتترح  وتتتقتت�م فكرة 
العملية  وكتتذلتتك  النيابية،  واحلتتيتتاة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  بثقافة 

الد�ست�رية  بتتاملتت�اد  اجلمه�ر  تعريف  اإىل  بالإ�سافة  النتخابية، 
التي تتعلق باحلق�ق واحلريات وال�اجبات، ومبا ي�سهم  ول�سيما 
وتاأ�سي�ض  املجتمع،  لدى  ال�سيا�سي  ال�عي  تعزيز  يف  مبا�سر  ب�سكل 
انتخابات  يف  الفاعلة  امل�ساركة  من  بدورها  تعزز  انتخابية  ثقافة 

املجل�ض ال�طني الحتادي.
وقال �سعادة طارق هالل ل�تاه وكيل وزارة الدولة ل�س�ؤون املجل�ض 
ال�طني الحتادي: "حتر�ض ال�زارة على اطالق املبادرات املبتكرة 
التي ت�سهم يف التحفيز لإيجاد ت�ا�سل م�ستمر مع جميع �سرائح 
الفاعلة  امل�ساركة  تعزيز  يف  ت�سهم  �سيا�سية  ثقافة  لبناء  املجتمع 
واأن يك�ن�ا جزءاً من م�سرية  القرار،  ال�طن بعملية �سنع  لأبناء 
حققت  والتتتتتي  الإمتتتتارات،  دولتتة  ت�سهدها  التي  ال�سيا�سية  التنمية 

قفزات ن�عية واإجنازات كبرية عززت من خاللها العمل الربملاين 
يف دولة الإمارات".

ال��سائل  اأحتتتد  هتت�  للتقنية  الأمتتثتتل  ال�ستثمار  اأن  �سعادته  وبتتني 
املهمة يف بناء منظ�مات ت�ا�سل مبتكرة ومتكني فئات كثرية من 
ال�زارة،  تطلقها  التي  املبادرات  يف  الفاعلة  امل�ساهمة  من  املجتمع 
من�هاً �سعادته اأن هذه املبادرة اجلديدة تاأتي �سمن خطة متكاملة 
والتعريف مبك�نات  ال�عي  تعزيز  اإىل  التت�زارة  تعمل من خاللها 
العمل الربملاين يف دولة الإمارات وم�ؤ�س�ساته والعملية النتخابية 
املجل�ض  تاأ�سي�ض  منذ  املتتجتتال  هتتذا  يف  حتققت  التتتتتي  والإجنتتتتتازات 

ال�طني الحتادي والذي تزامن مع قيام دولة الحتاد.
م�ستمرة  عملية  �سيا�سية  م�ساركة  ثقافة  بناء  اأن  �سعادته  واأو�سح 

املجل�ض  الدولة ل�س�ؤون  الأهتتداف ال�سرتاتيجية ل�زارة  اأحد  وه� 
والأدوات  الإمكانات  جميع  له  ت�سخر  والتتذي  الحتتتتادي،  ال�طني 
لل��س�ل اإىل الغايات والأهتتداف التي ت�سعى اإىل حتقيقها، والتي 
يف  للم�اطن  الفاعلة  امل�ساركة  خالل  من  ملح�ظ  ب�سكل  تتج�سد 
ال�ستحقاقات النتخابية ومن  خالل التفاعل مع جميع املبادرات 
التي يتم اطالقها من امل�ؤ�س�سات املعنية بالعمل الربملاين يف دولة 

الإمارات. 
ومن املقرر اأن يتم الإعالن عن م�اعيد املحا�سرات وم��س�عاتها 
ال�طني  املجل�ض  ل�س�ؤون  الدولة  وزارة  ح�سابات  عرب  واملتحدثني 
 ، mfnca :الحتادي على و�سائل الت�ا�سل الجتماعي ان�ستغرام

.mfnca @ :وت�يرت

•• اأبوظبي -الفجر:

لتخفي�ض  م�سروعاً  اأبتت�ظتتبتتي  مدينة  بلدية  اأجنتتتزت 
من�س�ب املياه اجل�فية يف 4 مناطق مبدينتي خليفة 
وحممد بن زايد، بتكلفة مالية بلغت 2.257.000 
اأعتتمتتال متفرقة  درهتتتم، وذلتتتك �سمن نتتطتتاق متت�تتستتروع 

ل�سبكة ت�سريف مياه الأمطار يف الرب الرئي�سي2.
اأنتتظتتمتتة و�سبكات  متت�تتستتاكتتل  اإىل حتتل  املتت�تتستتروع  وهتتتتدف 
�سرف مياه الأمطار، واإن�ساء �سبكات جديدة وتط�ير 
ال�سبكات القائمة لزيادة �سعتها، وتط�ير حمطات �سخ 
من�س�ب  ارتفاع  بهدف �سبط  القائمة،  الأمطار  مياه 
اإىل تنفيذ  املياه اجل�فية، واإتاحة الفر�سة م�ستقباًل 
اأي اأعمال تط�ير اأو زراعات جتميلية يف هذه املناطق. 
مبدينة  مناطق   3 يف  امل�سروع  اأعمال  نطاق  وت�سمن 
)Z1، Z36( ويف منطقة حم�ى  زايتتد  بتتن  حممد 

م�ا�سري  �سبكة  اإنتت�تتستتاء  حمتت�ى،  مع�سكر  متتن  بالقرب 
مثقبة حتت ال�سطح لتخفي�ض من�س�ب املياه اجل�فية 

و�سرفها على ال�سبكة الرئي�سية ملياه الأمطار. 
املثقبة،  املتت�ا�تتستتري  متتن  متتتترتاً   1.466 تتتركتتيتتب  ومت 
اخلط�ط  متت�تتستتار  عتتلتتى  تفتي�ض  غتترفتتة   25 واإنتت�تتستتاء 
ت�سمن  كتتمتتا  والتتتتتنتتظتتيتتف،  ال�سيانة  اأعتتمتتال  لت�سهيل 
اأ�سفل  واملتترور  لالأ�سطح  ت�س�ية  اأعمال  اأي�ساً  امل�سروع 
حتت  الأفتتتقتتتي  احلتتفتتر  بتتطتتريتتقتتة  الرئي�سية  التت�تتستت�ارع 

الطريق بط�ل 33 مرتاً.
تتتتتتتبع  اأبتتتتت�ظبي  مدينة  بلتتتتتدية  اأن  بالتتتتتتذكر  جتتتتدير 
اآليتتتتتة معتمتتتتدة يف اأعتتتتمال ال�سيانة ملثل هذه امل�ساريع، 
من اأجل احلفاظ على كفاءتها ب�سكل دائم، حيث تتم 
ال�سيانة  جلتتدول  طبقاً  والتنظيف  ال�سيانة  اأعتتمتتال 
املعتمد متتن قطاع  الأ�تتستتبتت�عتتي والتت�تتستتهتتري والتت�تتستتنتت�ي 

البنية التحتية يف البلدية.

�صرطة �لفجرية تطلق مبادرة �صو�طئ �آمنة
•• الفجرية -الفجر:

ل�سرطة  التتعتتامتتة  التتقتتيتتادة  اأطتتلتتقتتت 
ال�سرطة  ق�سم  متمثلة  يف  الفجرية 
ال�سباب  وجمتتتتلتتتت�تتتتض  املتتتجتتتتتتتمتتتعتتتيتتتة 
متتتتع ق�سم  وبتتالتتتتتنتت�تتستتيتتق  بتتتالتتتقتتتيتتتادة 
مبادرة  العامة،  والعالقات  الإعالم 

"�س�اطئ اآمنة" ومب�ساركة ال�سركاء 
الإ�سرتاتيجيني من الدفاع املدين، 
للهدف  حتقيقاً  ال�طني،  الإ�سعاف 
تعزيز  يف  املتتتتتمتتثتتل  ال�تتستترتاتتتيتتجتتي 
والتتتتتتتتتي تهدف  والأمتتتتتتتتتتان،  الأمتتتتتتتن 
مرتادي  اجلتتمتتهتت�ر  وعتتتي  رفتتتع  اإىل 
ال�س�اطئ وتعريفهم باأهم التدابري 

واخلط�ات  ال�سباحة،  يف  ال�قائية 
الغرق  لتتتتتفتتادي حتتتتت�ادث  املتتطتتلتت�بتتة 
وال�سالمة  الأمتتتن  اإجتتتتتراءات  واأهتتتم 
باأهمية  والتتتتتتت�عتتتيتتتة  التت�تتستتختت�تتستتيتتة، 
اأفتتتتراد  عتتنتتد  املجتمعية  املتت�تتستت�ؤولتتيتتة 
تطبيقهم  ختتتتتتالل  متتتتن  املتتتجتتتتتتتمتتتع 
ال�قاية  لالإجراءات الحرتازية يف 

التتتتتتتي منتتتتر بها  التتتتظتتتتروف  يف ظتتتتل 
نتتتتتيتتجتتة انتتتتتتت�تتتستتتار متتتر�تتتض كتتت�رونتتتا 
 ،)COVID-19( املتت�تتستتتتتجتتد 
وذلتتتتك متتن ختتتالل اللتتتتتتتزام مببداأ 
التتتتتتتبتتتاعتتتد اجلتتت�تتتستتتدي يف الأمتتتتاكتتتتن 
التتعتتامتتة. ومتتتن جتتانتتبتته حتتث الرائد 
رئي�ض  التتهتتا�تتستتمتتي  �تتستتعتتيتتد  اأحتتتتمتتتتد 

مرتادي  املجتمعية،  ال�سرطة  ق�سم 
الن�سرة  متتتتن  التتتتتتتاأكتتتد  التتت�تتتستتت�اطتتتئ 
والتقيد  التتبتتحتتر،  وحتتتالتتتة  اجلتتت�يتتتة 
املتعلقة  والتتتتلتتتت�ائتتتتح  بتتالتتتتتعتتلتتيتتمتتات 
ومراقبة  التتت�تتتستتتالمتتتة  بتتتتتتاإجتتتتتتراءات 
الأطتتتتتفتتتتتال عتتتلتتتى التتت�تتتستتتاطتتتئ وعتتتتدم 
مياه  اإىل  بتتتالتتتنتتتزول  لتتهتتم  التت�تتستتمتتاح 
�سرتة  دون  ومتتن  مبفردهم  البحر 
النجاة، وارتداء �سرتة النجاة اأثناء 
الأماكن  يف  والتت�تتستتبتتاحتتة  التت�تتستتبتتاحتتة، 
واحلذر  احليطة  واأختتذ  املخ�س�سة، 
ال�سباحة بعد غروب  اأثناء ممار�سة 
ل�سربة  التعر�ض  وجتنب  ال�سم�ض، 
ال�سيف  ف�سل  يف  املبا�سرة  ال�سم�ض 
وعدم  ال�سم�سية،  املظلة  با�ستخدام 
رمال  على  الثمينة  املقتنيات  تتترك 
ال�ساطئ. واأكد النقيب حممد علي 
ب�سرطة  ال�سباب  جمل�ض  رئي�ض  داد 
التتفتتجتترية �تتستترورة تتتقتتديتتر اجله�د 
التي تبذلها الدولة، يف احت�اء هذه 
العدوى،  انت�سار  الأزمة واحلد من 
املجال  اإتتتتتاحتتتتة  ذاتتتتتتته  التتتت�قتتتتت  ويف 
لأفراد املجتمع لال�ستمتاع باملرافق 
اجلميلة مثل ال�س�اطئ، م�سرياً اإىل 
التقدير  هتتذا  عن  تعبري  اأف�سل  اأن 
باللتزام  املتت�تتستت�ؤولتتيتتة  حتتتتّمتتتل  هتتت� 
بالتعليمات والإجراءات الحرتازية 

ل�سمان �سالمة اجلميع.

وزير �خلارجية �لعماين ي�صتقبل �صفري �لدولة 
•• م�شقط-وام: 

التقى معايل ال�سيد بدر بن حمد بن حم�د الب��سعيدي وزير اخلارجية يف �سلطنة عمان �سعادة حممد 
�سلطان �سيف ال�س�يدي �سفري الدولة لدى ال�سلطنة .

واأعرب معاليه عن اعتزازه بالعالقات الأخ�ية الرا�سخة بني دولة الإمارات و�سلطنة عمان، م�ؤكًدا 
حر�ض ال�سلطنة على تعزيز التعاون املثمر مع دولة الإمارات وامل�سي به قدما اإىل اآفاق اأرحب على 

كافة الأ�سعدة.
من جانبه اأكد �سعادة �سفري الدولة على عمق العالقات التاريخية ال�طيدة التي تربط بني البلدين 
ال�سقيقني وما تت�سم به من تط�ر م�ستمر على امل�ست�يات كافة، متمنًيا ل�سلطنة عمان دوام التقدم 

والزدهار.
اأوجه التعاون وبحث العالقات الثنائية بني البلدين ال�سقيقني و�سبل  ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض 

تعزيزها وتط�يرها يف �ستى املجالت.

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   
فى الدعوى رقم  2018/125 تنفيذ عقاري

  طالب التنفيذ: نيك�ل ايف�يل  عن�انه : وعن�انه واملختار مكتب جمم�عة اآراء للمحاماة دبي ، ديرة - مركز 
الغرير - بناية املكاتب - مكتب رقم 535 هاتف 042222511 فاك�ض 042222611 

املنفذ �سده : �س�ن انف�ستمنتز ليمتد 
عن�انه :  باإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج �سعيد 2 ، الطابق 18 ، هاتف : 044071098 فاك�ض 043522400 

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  2020/9/9 ال�ساعة  انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 
www.( اللتتكتترتوين  م�قعها  وعلى  لتتلتتمتتزادات  المتتتارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لتتدى  ادنتتتاه  او�سافه  امل��سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
 : امل�ساحة   -  598  -  1319  : البلدية  رقم   -  29 الر�ض  رقم   - الأول  لال�ستثمار  دبي  جممع   : املنطقة   - �سكنية  �سقة   -  1
86.51 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : �س�ن بزن�ض بارك - رقم ال�حدة : 277 مببلغ )372.473.00( درهم
 : امل�ساحة   -  598  -  1319  : البلدية  رقم   -  29 الر�ض  رقم   - الأول  لال�ستثمار  دبي  جممع   : املنطقة   - �سكنية  �سقة   -  2
"155.73 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : �س�ن بزن�ض بارك - رقم ال�حدة : 143 مببلغ )670.504.00( درهم

 : امل�ساحة   -  598  -  1319  : البلدية  رقم   -  29 الر�ض  رقم   - الأول  لال�ستثمار  دبي  جممع   : املنطقة   - �سكنية  �سقة   -  3
"195.28 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : �س�ن بزن�ض بارك - رقم ال�حدة : 330 مببلغ )840.789.00( درهم

 : امل�ساحة   -  598  -  1319  : البلدية  رقم   -  29 الر�ض  رقم   - الأول  لال�ستثمار  دبي  جممع   : املنطقة   - �سكنية  �سقة   -  4
98.06 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : �س�ن بزن�ض بارك - رقم ال�حدة : 179 مببلغ )422.203.00( درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.
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العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
تعلن دائتتترة التنمية القت�سادية بان ال�ستتتتتادة/ا�ض ا�ض لتبديل الزي�ت 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب املركبات  رخ�سة رقم:2512436 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل حممد �سالح بخيت الكعبي  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان �سامل �سعيد حمد ال�ساعدي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
للنجارة  �سيبه  ال�ستتتتتادة/خط  بان  القت�سادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

واحلدادة امل�سلحة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1783365 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نا�سر عبداهلل عي�سه عمر ال�سيعري  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد ي�سلم �سامل وقا�ض

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
تعلن دائتتترة التنمية القت�سادية بان ال�ستتتتتادة/اأيه بل�ض للطباعه

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2983802 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد عبداهلل مقط�ف عبداهلل املنهايل  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبيد عمري را�سد املانع املن�س�ري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
دوت خلدمات  ال�ستتتتتادة/جرين  بان  القت�سادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب الت�سميم رخ�سة رقم:3701278 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد مب�سر ب�س�ر  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جا�سم احمد عبداهلل ال�سيخ الزعابي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
تعلن دائتتترة التنمية القت�سادية بان ال�ستتتتتادة/تري� �سباليز لجهزة 

وادوات ال�سالمة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1100211 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالرحمن حممد احمد عبداهلل العبيديل  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف امنه علي �سعيد ال�سحي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــلن
الذهبيه  ال�ستتتتتادة/الر�ض  بان  القت�سادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

خلدمات الطباعه
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1043098 

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة مرمي بالل عامل خان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة من�س�ر طفيل حممد طفيل �س�دري  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سليمان ادري�ض عبيد �سليمان ال�سام�سي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــلن
تعلن دائتتترة التنمية القت�سادية بان ال�ستتتتتادة/اأي اأم �سي �سي للمقاولت 

وال�سيانة العامة ذ.م.م
قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1147583 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ب�سكال اميل ا�سعد  %40
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عارف عمر نا�سر علي ح�يل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ج�رجي��ض زيك�سي�ض %9
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ب�سكال اميل ا�سعد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مينا عاطف جنيب عبداهلل فكرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل عبدالقادر حممد ال�سرايره

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
للمقاولت  ال�ستتتتتادة/�سراوان  بان  القت�سادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب وال�سيانة العامه رخ�سة رقم:1659350 

تعديل ا�سم جتاري من/ �سراوان للمقاولت وال�سيانة العامه

SARAVAN CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/ لندن انرتنا�س�نال للمقاولت وال�سيانة العامة

LONDON INTERNATIONAL CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
ال�ستتتتتادة/اأجايل  بان  القت�سادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

لال�ست�سارات والدرا�سات الت�س�يقية
رخ�سة رقم:CN 2544114  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
تعلن دائتتترة التنمية القت�سادية بان ال�ستتتتتادة/امازون 

فنددجن ل�سترياد وجتارة معدات البيع اليل
رخ�سة رقم:CN 1115451  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
ال�ستتتتتادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

ال�سمحاوي لقطع غيار ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1027903  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
تعلن دائتتترة التنمية القت�سادية بان ال�ستتتتتادة/ح�سانة 

ونزر ايريل يرز
رخ�سة رقم:CN 1417145  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
تعلن دائتتترة التنمية القت�سادية بان ال�ستتتتتادة/فينيك�ض 

جلف ل�ست�سارات امل�ارد الب�سرية
رخ�سة رقم:CN 2941501  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
ال�ستتتتتادة/يلدز  بان  القت�سادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

ب�تيك لالزياء
رخ�سة رقم:CN 2355999  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
تعلن دائتتترة التنمية القت�سادية بان ال�ستتتتتادة/المالك 

الذهبية للعقارات
رخ�سة رقم:CN 3725153  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعلن ت�صفية �صركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سركة الرباعي للمقاولت العامة ذ.م.م
عن�ان ال�سركة:جزيرة اب�ظبي - �سارع خليفة بن زايد بناية ورثة خلفان 

فريح القبي�سي واولده خمي�ض خلفان القبي�سي
CN 1032587 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سب�ن قان�ني�ن ، كم�سفي   2
قان�ين لل�سركة بتاريخ:2019/10/22 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العم�مية غري العادية امل�ثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2020/9/2  - بالرقم:1950019463 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
دومان  بن  ال�ستتتتتادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب للحدادة رخ�سة رقم:1122082 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة الزفنه دحبه �سعيد زفنه العفاري  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف في�سل نا�سر حمد دومان العامري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
لتجارة  له�ر  ال�ستتتتتادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

امل�اد البال�ستيكية 
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1009273 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حامد حممد احمد ثاين من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حامد حممد احمد ثاين من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خاوربت حممد دين بت

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
تعلن دائتتترة التنمية القت�سادية بان ال�ستتتتتادة/كافترييا 

طرب��ض ال�سام
رخ�سة رقم:CN 1170330  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعلن ت�صفية �صركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:حممد عبيداهلل رانا للمقاولت الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م
عن�ان ال�سركة:م�سفح م 33 - ق 57 ميزان مكتب 14 ، وحدة ، املالك 

حممد عطا خليل عريقات/واخرون
CN 1673155 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ، كم�سفي قان�ين   2
لل�سركة بتاريخ:2020/9/1 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العم�مية غري العادية امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2055007883 
- تاريخ التعديل:2020/9/2

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
ت�د �سركة / بي�سك� خلدمات وتعهدات الريا�سية �ض.ذ.م.م، رقم الرتخي�ض 741151، تقع 
بتت 104، مبنى كابيتال ي�نايتاد تيكنيك، املطينة، �سارع �سالح الدين، دبي، الإمارات العربية 

املتحدة، املرخ�سة من �سلطة دبي للتط�ير،   الإعالن عن قرارها املتخذ مب�جب قرار جمل�ض 
الإدارة ال�سادر يف اجتماع جمل�ض الإدارة ل�سركة / بي�سك� خلدمات وتعهدات الريا�سية  

�ض.ذ.م.م املنعقد بتاريخ 15 ي�لي� 2020، ب�ساأن اإغالق ال�سركة وحلها. وفًقا لذلك ، ُيطلب 
من اأي طرف مهتم لديه دع�ى �سد ال�سركة مب�جب هذا تقدمي مطالباته املعلقة يف غ�س�ن 

الإ�سعار عرب الربيد امل�سجل اأو الت�سال.  ال�سي/ نيتيندرا ت�سادورفريدي من  اأياما   45
ا�سم ال�سركة: ح�سني الها�سمي لتدقيق احل�سابات

�سندوق الربيد: 242194 مبنى نا�سر اأحمد ل�تاه ؛
�سقة رقم -308 ام هرير الول ، بر دبي، المارات العربية املتحدة

  zenith.ca@gmail.com : الربيد الإلكرتوين
رقم تليف�ن : 0097143885518

ل يعترب املطالبات امل�ستلمة بعد انتهاء فرتة الإخطار البالغة 45 ي�ًما

ا�ضعار الت�ضفية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعتتلتتنتتت دائتتتتترة تتتنتتمتتيتتة املتتجتتتتتمتتع عن 
تتترختتيتت�تتض مهنيني  ختتتدمتتتة  اإطتتتتتالق 
م�ست�ى  على  الجتماعية  الرعاية 
اإمارة اأب�ظبي عرب منظ�مة خدمات 
"مت"،  املتت�حتتدة  احلك�مية  اأبتت�ظتتبتتي 
ال�سيا�سات  و�تتستتع  متتن ختتالل  وذلتتتك 
اخلا�سة  والتتت�تتتستتت�ابتتتط  واملتتتتعتتتتايتتتتري 
الرعاية  ختتدمتتات  متتقتتدمتتي  لتمكني 
احل�س�ل  متتن  املعنيني  الجتماعية 
من  ميكنهم  التتذي  الرتخي�ض  على 
اأعلى  املت�افقة مع  ت�فري خدماتهم 

معايري اجل�دة.
ويتتتتاأتتتتتي اإطتتتتتتالق اخلتتتدمتتتة يف اإطتتتتار 
اجلهة  ب�سفتها  الدائرة  م�س�ؤوليات 
املنظمة لقطاع الرعاية الجتماعية 
يف اأب�ظبي، ول�سمان حتقيق روؤيتها 
التترامتتيتتة نتتحتت� تتت�فتتري حتتيتتاة كرمية 
لتتكتتافتتة اأفتتتتتتتراد املتتجتتتتتمتتع متتتن خالل 
الرتقاء مب�ست�ى اخلدمات املقدمة 
يف قتتطتتاع التترعتتايتتة الجتتتتتمتتاعتتيتتة، اإذ 
اقرتاح  م�س�ؤوليات  التتدائتترة  تتتتتت�ىل 
التتتتالزمتتتتة لدعم  التتتلتتت�ائتتتح  وو�تتتتستتتتع 
املتتحتتتتتاجتتة للدعم،  التتفتتئتتات  ومتتتكتتني 
ال�سيا�سات  و�تتتتستتتتع  اإىل  اإ�تتتتستتتتافتتتتة 
تقدمي  بتنظيم  اخلتتا�تتستتة  واملتتعتتايتتري 
اخلتتتدمتتتات الجتتتتتمتتاعتتيتتة متتتن خالل 
الرعاية  ومهنيي  من�ساآت  ترخي�ض 

مع  بالتن�سيق  وذلتتتك  الجتتتتتمتتاعتتيتتة، 
اجلهات ذات الخت�سا�ض.

خدمة  اأن  التتتتتتدائتتتتتترة،  واأو�تتتتستتتتحتتتتت 
التتتتترتختتتتتيتتتتت�تتتتتض �تتتتستتتتتتتتتكتتتت�ن متتتتتتتاحتتتة 
املهنيني  جلتتتمتتتيتتتع  جمتتتتتتاين  بتت�تتستتكتتل 
الرعاية  ختتدمتتات  بتتتتتقتتدمي  املعنيني 
اخلدمات  من  وغريها  الجتماعية 
خدمة  �ست�سمل  حيث  بها،  املرتبطة 
للرعاية  متتهتتن  ختتمتت�تتض  التترتختتيتت�تتض 
الجتتتتتتتمتتتاعتتتيتتتة، وهتتتتتي الأختتت�تتتستتتائتتتي 
التتتتنتتتتفتتتت�تتتتستتتتي )غتتتتتتتتري التتتتت�تتتتتستتتتتريتتتتتري(، 
واملعالج  التطبيقي،  �سل�ك  وحملل 
الجتماعي،  والأختت�تتستتائتتي  النف�سي، 

واملر�سدين. 
واأكتتتتتد �تتستتعتتادة املتتهتتنتتد�تتض حتتمتتد علي 
تنمية  دائتتتتتتتترة  وكتتتتيتتتتل  التتتتظتتتتاهتتتتري، 
اخلدمة  هتتذه  اإطتتالق  "اأن  املجتمع: 
جاء ان�سجاماً مع دور الدائرة املن�ط 
نظراً  الجتتتتتمتتاعتتي  التتقتتطتتاع  بتنظيم 
لأهمية قطاع الرعاية الجتماعية يف 
�سمان ت�فري م�ست�ى معي�سي لئق 
وخدمات رعاية اجتماعية ذات ج�دة 
حيث  اأب�ظبي،  اإمتتتارة  ل�سكان  عالية 
الرتخي�ض  متتعتتايتتري  اعتتتتتمتتاد  جتتترى 
بتتعتتد درا�تتتستتتة �تتستتامتتلتتة بتتالتتتتتعتتاون مع 
خمتتتتتتتلتتتف الأطتتتتتتتتتتتتراف املتتتعتتتنتتتيتتتة مبا 
ومقدمي  واملتتنتت�تتستتاآت  املهنيني  فيهم 
الرعاية الجتماعية، وذلك ل�سمان 

ان�سجامها مع املتطلبات احلالية".

خدمة  اأهمية  اإىل  الظاهري،  واأ�سار 
املتخ�س�سني  املتتهتتنتتيتتني  تتترختتيتت�تتض 
مبتتتجتتتال التتترعتتتايتتتة الجتتتتتمتتاعتتيتتة يف 
تتت�فتتري هتتذه اخلتتدمتتات وفق  �سمان 
اأعلى املعايري واملمار�سات املتبعة على 
معترباً  والتتعتتاملتتي،  املحلي  امل�ست�يني 
�سمان  يف  �ست�سهم  اخلدمة  هتتذه  اأن 
بالكفاءات  املتتعتتنتتيتتة  اجلتتهتتات  تتتزويتتد 
اإىل  بتتالإ�تتستتافتتة  املطل�بة  واخلتتتتربات 
ت�جيه املمار�سات لتك�ن تبعا لالأ�س�ض 
العلمية  واملتتتمتتتار�تتتستتتات  الأختتتالقتتتيتتتة 

احلديثة يف املجال الجتماعي. 
املهنيني  بتتاإمتتكتتان  الآن  اأ�تتستتبتتح  وقتتتد 
الرعاية  ختتدمتتات  بتتتتتقتتدمي  املعنيني 
اخلدمات  من  وغريها  الجتماعية 
للح�س�ل  التتتتتتتقتتتدم  بتتهتتا  املتترتتتبتتطتتة 
خالل  من  الرتخي�ض  خدمات  على 

الإلكرتوين ملنظ�مة خدمات  امل�قع 
"مت"،  املتت�حتتدة  احلك�مية  اأبتت�ظتتبتتي 
والتتتتتتتي تتت�تتستترف عتتلتتى اإدارتتتتتهتتتتا هيئة 
اأبتتت�ظتتتبتتتي التتترقتتتمتتتيتتتة، وتتتتعتتتمتتتل على 
ال��س�ل  من  اأب�ظبي  �سكان  متكني 
�تتستتامتتلتتة من  اإىل واإجنتتتتتاز جمتتمتت�عتتة 
اخلتتتتدمتتتتات احلتتكتت�متتيتتة عتتترب نقطة 

ات�سال واحدة يف اأي وقت ومكان.  
اأثتتنتتى �تتستتعتتادة املهند�ض  ومتتتن جتتانتتبتته 
املدير  الع�سكر،  عبداحلميد  حممد 
الرقمية  اأبتتت�ظتتتبتتتي  لتتهتتيتتئتتة  التتتتعتتتتام 
على هتتذا التتتتتعتتاون متتع دائتتترة تنمية 
ترخي�ض  خدمة  تقدمي  يف  املجتمع 
متتهتتنتتيتتي التتترعتتتايتتتة الجتتتتتمتتاعتتيتتة يف 
اإمارة اأب�ظبي عرب منظ�مة خدمات 
"مت"،  املتت�حتتدة  احلك�مية  اأبتت�ظتتبتتي 
للجه�د  ا�تتتستتتتتتتمتتتراراً  يتتعتتتتترب  والتتتتتذي 

الناجحة يف تقدمي جميع اخلدمات 
التترقتتمتتيتتة لتتلتتقتتطتتاع الجتتتتتمتتاعتتي يف 
"مت"،  اأب�ظبي عرب منظ�مة  اإمتتارة 
وُيعرّب اأي�ساً عن اأهمية التعاون بني 
املجتمع  خلدمة  احلك�مية  اجلهات 
لأفراده.  والتترفتتاه  ال�سعادة  وحتقيق 
التقنيات  اأحتتتتتدث  تتتقتتدمي  لتت�تتستتمتتان 
التتترقتتتمتتتيتتتة، والتتتتتتتي ت�فر  واحلتتتتلتتتت�ل 
بكل  للمتعاملني  الرقمية  اخلدمات 
مع  يتما�سى  ومبتتا  و�سال�سة  �سه�لة 
روؤية اأب�ظبي نح� التح�ل الرقمي، 
للمهنيني  ت�فر  اأنها  اإىل  بالإ�سافة 
املتخ�س�سني يف الرعاية الجتماعية 
ولتتتكتتتافتتتة اأفتتتتتتتراد املتتجتتتتتمتتع يف اإمتتتتتارة 
اأب�ظبي، جتربة خدمات رقمية ذكية 

وفقاً لأف�سل املمار�سات العاملية.
الدكت�رة  �سعادة  اأكتتدت  جهتها  ومتتن 

ب�سرى املاُل، املدير التنفيذي لقطاع 
"اأن  التتدائتترة:  يف  املجتمعية  التنمية 
اإطتتتتتالق ختتدمتتة التترتختتيتت�تتض يهدف 
الرعاية  ختتتدمتتتات  جتتتتت�دة  رفتتتتع  اإىل 
الجتماعية املقدمة يف الإمتتارة، كما 
ح�كمة  نح�  �تتستتروريتتة  ختتطتت�ة  تعد 
الجتماعية  الرعاية  قطاع  ومتكني 
عتتتتتتالوة على  اأبتتتت�ظتتتتبتتتتي،  اإمتتتتتتتتتارة  يف 
كفاءة  تتتعتتزيتتز  يف  املتت�تتستتاهتتمتتة  ذلتتتتتك، 
وفق  الجتماعية  اخلتتدمتتات  وجتتت�دة 
ت�سعها  التتتتتتتي  والأطتتتتتتر  التت�تتستت�ابتتط 
مع  بالتعاون  املجتمع  تنمية  دائتتترة 
الأنظمة  بكافة  لالرتقاء  ال�سركاء، 
حياة  جتتت�دة  تعزيز  يف  ت�ساهم  التتتتتي 

املجتمع.
ترخي�ض  "خدمة  املُتتتتال:  واأ�تتستتافتتت 
متتهتتنتتيتتي التترعتتايتتة الجتتتتتمتتاعتتيتتة هي 
اأوىل اخلط�ات التي ت�سمن ح�س�ل 
اخلدمات  على  املجتمع  اأفتتتراد  كافة 
بتتجتت�دة عتتالتتيتتة، وكتتذلتتك تتتعتتزز وعي 
املهنيني واملن�ساآت بالل�ائح والأنظمة 
والق�انني املعم�ل بها يف هذا املجال، 
خارطة  ر�تتتستتتم  اإىل  التتتتيتتتت�م  نتتتتتطتتلتتع 
التنمية  عتتتجتتتلتتتة  لتتتتدفتتتتع  التتتطتتتريتتتق 
وال�ستعداد  الإمتتارة،  الجتماعية يف 
قد  اأو حتتتديتتات  ظتتتتروف  لأي  التتتتتام 
املعايري  اأعتتلتتى  وفتتق  املجتمع  تتت�اجتته 

العاملية".
على  "يت�جب  املتتتتتتال:  واأو�تتتتستتتتحتتتتت 

الرعاية  يف  املتخ�س�سني  املتتهتتنتتيتتني 
باحل�س�ل  التتراغتتبتتني  الجتتتتتمتتاعتتيتتة 
مرحلة  ختتتتتالل  التتترتختتتيتتت�تتتض  عتتتلتتتى 
الإطالق الأويل للخدمة اأن يتمتع�ا 
مب�ست�ى معني من التعليم واخلربة 
التقدم  ميكنهم  حتتيتتث  متتهتتنتتة،  لتتكتتل 
لتتلتتحتت�تتستت�ل عتتتلتتتى التتترتختتتيتتت�تتتض من 
ختتالل املتت�قتتع الإلتتكتترتوين ملنظ�مة 
امل�حدة  احلك�مية  اأب�ظبي  خدمات 
تقييم  على  الدائرة  و�ستعمل  "مت" 
العملية  واخلتتربة  العلمية  امل�ؤهالت 
عتتتلتتتى طلبات  املتتتت�افتتتتقتتتتة  متتتنتتتح  قتتتبتتتل 
التتترتختتتيتتت�تتتض بتت�تتستتكتتل فتتتتتتردي خالل 
اأ�سهر من  اإىل ثالثة  متتدة قد متتد 
تاريخ التقدمي". وكانت دائرة تنمية 
نتتظتتام ت�سجيل  فتتّعتتلتتت  قتتتد  املتتجتتتتتمتتع 
الرعاية  واملن�ساآت ومقدمي  املهنيني 

ال��سع  تقييم  بهدف  الجتماعية، 
ت�س�ر  تط�ير  يخدم  فيما  احلتتتايل، 
الجتماعية  اخلتتتدمتتتات  عتتن  �تتستتامتتل 
اأ�سهم  حتتيتتث  الإمتتتتتتتتارة،  يف  املتتقتتدمتتة 
خدمات  متتقتتدمتتي  متتتكتتني  يف  ذلتتتتك 
التتترعتتتايتتتة الجتتتتتمتتاعتتيتتة �تتتستتت�اء من 
يف  امل�ساركة  من  املن�ساآت  اأو  املهنيني 
اخلا�سة  واملتطلبات  املعايري  تط�ير 
بتتتاإ�تتتستتتدار التتترتختتتيتتت�تتتض، متتتن خالل 
تزويد الدائرة بالبيانات ال�سحيحة، 
الرعاية  �تتستت�ق  واقتتتع  تعك�ض  والتتتتتي 
الجتماعية يف اإمارة اأب�ظبي، الأمر 
اإدارة  متكني  يف  بتتتدوره  اأ�سهم  التتتذي 
ج�دة الرعاية الجتماعية بالدائرة 
متتتن و�تتستتع متتتتتطتتلتتبتتات التترتختتيتت�تتض ، 
تقدمي  يف  ال�تتتستتتتتتتمتتتراريتتتة  و�تتستتمتتان 

خدمات الرعاية الجتماعية. 

خم�ض مهن متاحة للرتخي�ض يف جمال �لرعاية �لجتماعية

د�ئرة تنمية �ملجتمع تطلق خدمة ترخي�ض مهنيي 
�لرعاية �لجتماعية يف �إمارة �أبوظبي

•• عجمان-وام:

بدءا  رقمية  معاملة   717،150 بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائتترة  اأجنتتزت 
من الأول من يناير املا�سي وحتى تاريخ 31 اأغ�سط�ض 2020، وذلك يف اإطار 
حر�سها على اإمتام املعامالت احلي�ية خالل وقت قيا�سي وبا�ستخدام التقنيات 
احلديثة. واأكد ي��سف حممد ال�سيبة م�ست�سار رئي�ض الدائرة للتح�ل الرقمي 
والذكاء ال�سطناعي اأن الدائرة ت�سعى لت�سهيل واإ�سعاد كل فرد يف املجتمع من 
ب�سرعة  الإجتتتراءات  اإمتتتام  املتعامل من  اأف�سل اخلدمات ومتكني  خالل تقدمي 

39 خدمة رقمية  العام احلايل  اأطلقت خالل  الدائرة  اأن  اإىل  ، لفتا  و�سه�لة 
 150 لت  املتعاملني  جلمه�ر  املقدمة  الرقمية  اخلدمات  عدد  اإجمايل  لريتفع 
خدمة عرب امل�قع الرقمي ومن�سات اله�اتف الذكية. واأو�سح اأن الدائرة تبنت 
تطبيق اأف�سل املمار�سات بزيادة ن�سبة ت�طني الذكاء ال�سطناعي يف اخلدمات 
الرقمية ل�سالح احل�س�ل على العتماد املبا�سر للمعامالت املقدمة من اجلمه�ر 
بحيث يتم اإجنازها بخط�ة واحدة فقط وبدون اأي تدخل ب�سري كما ه� احلال 
يف خدمات قطاع ال�سحة العامة والبيئة مثل »خدمة الت�سريح الطبي وخدمة 

�سهادة من يهمه الأمر وخدمة ت�سدير امل�اد الغذائية.

•• اأم القيوين-وام: 

نفذت القيادة العامة ل�سرطة اأم القي�ين احلملة املرورية الت�ع�ية 
املرورية لطلبة  ال�سالمة  �سعار  الداخلية حتت  وزارة  اأطلقتها  التي 
التتدرا�تتستتي اجلديد،  التتعتتام  بتتدايتتة  متتع  تزامًنا   2020 لعام  املتتدار�تتض 
وذلك لت�عية طلبة املدار�ض من خمتلف املراحل الدرا�سية ، خا�سة 
املتتتروريتتتة، واللتتتتتتتزام بق�اعد  بتتختتطتت�رة احلتتتتت�ادث  الأطتتتفتتتال منهم 

املتتدار�تتض متتن خماطر  واملتتترور واحلتتفتتاظ على �سالمة طلبة  ال�سري 
الطريق. وقال �سعادة العقيد �سعيد عبيد بن عران مدير اإدارة املرور 
ياأتي   - اأ�سهر  ثالثة  ت�ستمر  التي   - احلملة  تنفيذ  اإّن  والتتدوريتتات 
اأم  ل�سرطة  العامة  والقيادة  الداخلية  وزارة  ا�سرتاتيجية  اإطتتار  يف 
املرورية؛  الت�عية  برامج  بتطبيق  اخلا�سة  املبادرة  �سمن  القي�ين 
لبل�غ اأعلى م�ست�يات ال�سالمة لأفراد املجتمع عامة وطلبة املدار�ض 

خا�سة.

بلدية  تنجزها  رقمية  معاملة  �ألف   717
عجمان خالل 8 �أ�صهر 

مرور �أم �لقيوين ينفذ حملة توعوية 
ل�صالمة طلبة �ملد�ر�ض

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى رقم 683/2020/18 عقاري جزئي 
م��س�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )195767( درهم والر�س�م 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن / 1-م�ؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطل�ب اإعالنه :  1-  عالء الدين خمي�ض ال�سيد ابراهيم امل�سري-  �سفته بالق�سية : مدعي 
عليه  - جمه�ل حمل القامة 

م��س�ع الإعالن :  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)195767( درهم والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد 
التام. وحددت لها جل�سة ي�م اخلمي�ض  امل�افق  2020/9/10  ال�ساعة 10.00 �ض يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية   العقارية 
العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى رقم 631/2020/18 عقاري جزئي 

م��س�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )557786( درهم والر�س�م 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام 

طالب الإعالن / 1-م�ؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطل�ب اإعالنه :  1-  خالد �سالح نا�سر-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

 جمه�ل حمل القامة 
م��س�ع الإعالن :  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)557786( درهم والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد 
التام. وحددت لها جل�سة ي�م الثالثاء  امل�افق  2020/9/8  ال�ساعة 08.30 �ض يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية   العقارية 
العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

اعالن بالن�ضر
                           يف الدعوى رقم 971/2018/100 احوال نف�س م�ضلمني    

م��س�ع الدع�ى :تطليق املدعية من املدعي عليه طلقة بائنة لل�سرر و�س�ء الع�سرة وعدم النفاق 
والق�ساء له بطلباته ال�ارده بالئحة دع�اها والزام املدعي الر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  

طالب الإعالن : خالد احمد حم�ده احمد اخلالدي -   �سفته بالق�سية : مدعي عليه
املطل�ب اإعالنه : 1- عائ�سة �سامل را�سد عبيد اخل�الدي �سفته بالق�سية : مدعي

جمه�ل حمل الإقامة 
م��س�ع الإعالن :

قد اقام عليكم الدع�ى وم��س�عها ا�سقاط ح�سانة البنت فاطمة والق�ساء له بطلباته ال�ارده بالئحة 
ي�م  جل�سة  املحكمة  لها  وحتتددت   ، املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�س�م  املدعي  والتتزام  دع�اها 
الثنني امل�افق:2020/9/7 ال�ساعة:08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد مبنى الح�ال ال�سخ�سية 
يف منطقة القره�د ، لذا فانت مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديكم من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

حمكمة  االأحوال ال�ضخ�ضية
العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 2999/2020/16 جتاري جزئي 

م��س�ع الدع�ى : الق�ساء بثب�ت ا�ستقالة املدعي من من�سبه كمدير للمدعي عليها وكافة فروعها والزام 
ال�سجل  متتن  ا�سمه  حتتذف  وكتتذلتتك  فروعها  وكتتافتتة  لها  التجارية  الرخ�ض  متتن  ا�سمه  بحذف  عليها  املتتدعتتي 

التجاري لها و�سائر ال�سجالت والوراق الر�سمية لل�سركة وما يرتتب على ذلك من اآثار
طالب الإعالن / 1-خالد �سامل م�سبح حميد املهريي - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطل�ب اإعالنهم :  1- ماركة ه��سبيتاليتي 1 �ض.ذ.م.م-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
  جمه�ل حمل القامة 

م��س�ع الإعالن :  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها الق�ساء بثب�ت ا�ستقالة املدعي من من�سبه كمدير 
للمدعي عليها وكافة فروعها والزام املدعي عليها بحذف ا�سمه من الرخ�ض التجارية لها وكافة فروعها 
وكذلك حذف ا�سمه من ال�سجل التجاري لها و�سائر ال�سجالت والوراق الر�سمية لل�سركة وما يرتتب على 
ذلك من اآثار. وحددت لها جل�سة ي�م الثنني  امل�افق  2020/9/21  ال�ساعة 8.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية   التجارية 
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اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  3854/2020/209 تنفيذ عمايل 
م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 11849 ل�سنة 2019 عمايل جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 5105 درهم( ، ل�سالح العامل 
طالب الإعالن : م�ؤمن احمد حممد احمد حجازي -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطل�ب اإعالنه : 1- ناجح العدوى لالعمال الفنية �تتض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ 
�سده- جمه�ل حمل الإقامة 

م��س�ع الإعالن :
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعتتاله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليكم  اأقتتام  قد 
)5105( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  4196/2020/207 تنفيذ جتاري 

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2019/1800 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره ) 51878.21 درهم( ، �سامال للر�س�م وامل�ساريف 

طالب الإعالن : باب احلاره لتجاره الزجاج والمل�ني�م ذ.م.م وميثلها مالكها بالفيال جيفار جي�ض 
ماثي� -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:ح�سة �سيف �سامل �سيف اجلابري - �سفته بالق�سية : وكيل
املطل�ب اإعالنه : 1- ا�ض ي� بي لعمال الل�مني�م والزجاج �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها م�تى لل 

بيجان رام ياداف ياداف - �سفته بالق�سية : منفذ �سده- جمه�ل حمل الإقامة 
م��س�ع الإعالن :

قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )51878.21( 
التنفيذية  الجتتتراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فتتان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهتتم 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  45/2020/256 تنفيذ �ضرعي موؤقت 

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 592/2020 اح�ال نف�ض م�سلمني ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 2550 درهم( ، �سامال للر�س�م وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق

طالب الإعالن : ذكريات لطفي حامد حمدان -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطل�ب اإعالنه : 1- ح�سني بن علي را�سد ال�سبلي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

 جمه�ل حمل الإقامة 
م��س�ع الإعالن :

قتتتد اأقتتتامتتتت عتتلتتيتتك التتتدعتتت�ى التتتتتنتتفتتيتتذيتتة املتتتذكتتت�رة اعتتتتاله والتتتزامتتتك بتتتتتنتتفتتيتتذ احلتتكتتم التت�تتستتادر يف 
�سامال  درهتتم   )2550( وقتتتدره  بتته  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  م�سلمني  نف�ض  احتتت�ال  التتتدعتتت�ى:592/2020 
للر�س�م وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 1654/2020/16 جتاري جزئي 

وامل�ساريف  والر�س�م  درهتتم   )20000( وقتتدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدع�ى  م��س�ع 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام

طالب الإعالن / 1-احمد عي�سى احمد ال�سرم الفال�سي - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل امل�سرب - �سفته بالق�سية : وكيل

املطل�ب اإعالنه :  1- راج م�هان م�ل�سريى ك�جن�م�ن-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
  جمه�ل حمل القامة 

وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��س�عها  اأقتتام عليك  قد    : الإعتتالن  م��س�ع 
ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  املحاماة والفائدة 9% من  )20000( درهم والر�س�م وامل�ساريف واتعاب 
التام. وحددت لها جل�سة ي�م الحد  امل�افق  2020/9/6  ال�ساعة 8.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية   التجارية 
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 اعالن بالن�ضر

يف  االإ�ضتئناف رقم 1841/2020/305 ا�ضتئناف جتاري 
م��س�ع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 233/2020 جتاري كلي والر�س�م 

وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعالن : �سارة رميا جبارة  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطل�ب اإعالنهما : 1- �سيخة حممد ح�سني علي ي��سف 3-غ�تا خلدمات ادارة املن�ساآت �ض.ذ.م.م 
وميثلها يف ذلك ال�سيد/عدنان احمد علم الدين - مدير ال�سركة حاليا  - �سفتهما بالق�سية : 

م�ستاأنف �سدهما. جمه�يل حمل الإقامة 
م��س�ع الإعالن :

قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدع�ى رقم 2020/233 جتاري كلي - وحددت لها جل�سه ي�م 
الحد امل�افق 2020/9/6  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�س�ركم 

او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

 اعالن بالن�ضر
يف  االإ�ضتئناف رقم 2046/2020/305 ا�ضتئناف جتاري 

م��س�ع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2019/4329 جتاري 
جزئي والر�س�م وامل�ساريف والتعاب  

طالب الإعالن : بن غريب لل�سفريات  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
 املطل�ب اإعالنهم : 1- حممد عي�سى احمد  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمه�ل حمل الإقامة 
م��س�ع الإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدع�ى رقم 2020/4329 جتاري 
جزئي - وحددت لها جل�سه ي�م الحد امل�افق 2020/9/13  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة 
تخلفكم  حال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  من  او  ح�س�ركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
ت�د �سركة / بي�سك� خلدمات وتعهدات الريا�سية �ض.ذ.م.م، رقم الرتخي�ض 741151، تقع 
بتت 104، مبنى كابيتال ي�نايتاد تيكنيك، املطينة، �سارع �سالح الدين، دبي، الإمارات العربية 

املتحدة، املرخ�سة من �سلطة دبي للتط�ير،   الإعالن عن قرارها املتخذ مب�جب قرار جمل�ض 
الإدارة ال�سادر يف اجتماع جمل�ض الإدارة ل�سركة / بي�سك� خلدمات وتعهدات الريا�سية  

�ض.ذ.م.م املنعقد بتاريخ 15 ي�لي� 2020، ب�ساأن اإغالق ال�سركة وحلها. وفًقا لذلك ، ُيطلب 
من اأي طرف مهتم لديه دع�ى �سد ال�سركة مب�جب هذا تقدمي مطالباته املعلقة يف غ�س�ن 

الإ�سعار عرب الربيد امل�سجل اأو الت�سال.  ال�سي/ نيتيندرا ت�سادورفريدي من  اأياما   45
ا�سم ال�سركة: ح�سني الها�سمي لتدقيق احل�سابات

�سندوق الربيد: 242194 مبنى نا�سر اأحمد ل�تاه ؛
�سقة رقم -308 ام هرير الول ، بر دبي، المارات العربية املتحدة

  zenith.ca@gmail.com : الربيد الإلكرتوين
رقم تليف�ن : 0097143885518

ل يعترب املطالبات امل�ستلمة بعد انتهاء فرتة الإخطار البالغة 45 ي�ًما

ا�ضعار الت�ضفية
العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

اإعالن بالن�ضر
رقم )2020/4595(

 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�إلغاء �علن �صابق
الرخ�سة  القت�ساديةبخ�س��ض  التنمية  دائتتترة  تعلن 
العتيبة  التجاري  بال�سم   CN رقم:1005852 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  القاب�سة 

ال��سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سب�ع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــلن
دامي�ند  ريد  ال�ستتتتتادة/ملحمة  بان  القت�سادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:2855102 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سليمان علي حممد املعمري  %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سل�ى احمد حممد ال�سحي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــلن
ال�ستتتتتادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

احلا�سب  ل�سبكات  تكن�ل�جي  اك�سربي�ض  انرتبري�ض 
CN 2377883:اليل رخ�سة رقم
تقدم�ا الينا بطلب - الغاء رخ�سة

العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــلن
ال�ستتتتتادة/ثندرز  بان  القت�سادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

لتاجري ال�سيارات
 رخ�سة رقم:CN 1915488 تقدم�ا الينا بطلب 

 الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعلن ت�صفية �صركة
ن�ع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ض ال�احد ذ.م.م

ال�سم التجاري:�سينيماتيك برودك�سن هاو�ض - �سركة ال�سخ�ض ال�احد ذ.م.م
امل�ست�دعات  لدارة  �ست�رج  �سلف   ، وحدة   ،  22 ال�سركة:ور�سة  عن�ان 

واخرون - R7A اأب�ظبي ، م�سفح - م 41 ، ق 9
CN 2409768 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/زايد ت�سارترد اكاونتانت لتدقيق احل�سابات - �سركة   2
ال�سخ�ض ال�احد ذ.م.م ، كم�سفي قان�ين لل�سركة بتاريخ:2020/9/1 

وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العم�مية غري العادية امل�ثق 
تاريخ التعديل:2020/9/2  - لدى كاتب العدل بالرقم:2055007970 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية
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�إعــــــــــلن
 - الطبي  وورك�ض  ب�دي  ال�ستتتتتادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

�سركة ال�سخ�ض ال�احد ذ.م.م
قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1006085 

تعديل ا�سم جتاري من/ 
مركز ب�دي وورك�ض الطبي - �سركة ال�سخ�ض ال�احد ذ.م.م

BODYWORX MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ مركز �سن� ب�دي وورك�ض الطبي  - �سركة ال�سخ�ض ال�احد ذ.م.م
SNO BODYWORX MEDICAL CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
تعلن دائتتترة التنمية القت�سادية بان ال�ستتتتتادة/م�ؤ�س�سة العني كال�ض لرتكيب الدوات الكهربائية 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN وال�سحية  رخ�سة رقم:1157229 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سع�د احمد �سامل علي ال�سام�سي من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سع�د احمد �سامل علي ال�سام�سي من 0% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد من�س�ر حممد �سليمان من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد من�س�ر حممد �سليمان من 100% اىل %49
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�ساحة 4*2 اىل 1*1

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ م�ؤ�س�سة العني كال�ض لرتكيب الدوات الكهربائية وال�سحية

AL AIN CLASS ELECTRICAL & SANITARY WARE FIXING EST
اىل/ العني كال�ض لرتكيب الدوات الكهربائية وال�سحية ذ.م.م

AL AIN CLASS ELECTRICAL AND SANITARY WARE FIXING LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الدوات ال�سحية ومتديداتها - بالتجزئة )4752004(

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الدوات الكهربائية ومتديداتها - بالتجزئة )4752006(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
تعلن دائتتترة التنمية القت�سادية بان ال�ستتتتتادة/�سيدلية باراج�ن

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1555210 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ف�از احمد خرطبيل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زايد �سقر حمدان �سقر الفالحي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رق�انه ح�سني عبداهلل باهارون

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ �سيدلية باراج�ن

PARAGON PHARMACY

اىل/ �سيدلية باراج�ن ذ.م.م
PARAGON PHARMACY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3 

�إعــــــــــلن
تعلن دائتتترة التنمية القت�سادية بان ال�ستتتتتادة/خمبز الرزه احلديث

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3739845 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الرمي خادم م�سرى را�سد الظاهري %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ن�سره علي ابراهيم من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ ن�سره علي ابراهيم من 100% اىل %50

تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ خمبز الرزه احلديث
AL ARZAH ALHADETH BAKERY

اىل/ خمبز الرز احلديث ذ.م.م
AL ARZ ALHADETH BAKERY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد - اإدارة العالمات التجارية

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم :  332989      بتاريخ : 2020/07/23    
با�ستتتتتتم :  كا�ض العامل للريا�سة )�ض.ذ.م.م

العن�ان   �ض.ب 41505، دبي، المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات

املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض
اال�اقعة بالفئة: 25   

و�سف العالمة وهي مكت�بة ب�س�رة مميزة ومر�س�م Dr.Comfort Shoe  العالمة عبارة 
الأخرية  العالمة  كلمة  والعالمة جميعها مميزة خطان مع  ب�س�رة مميزة  �سجرة  العبارة  عن 

ومر�س�م �سكل
 ال�ستترتاطات : دون ا�سرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س   3  �ضبتمرب  2020 العدد 13027 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

العام  القائد  املتتتري،  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  كتترم 
مدير  التتعتتديتتدي،  ي��سف  العميد  بح�س�ر  دبتتتي،  ل�سرطة 
مراكز  متتديتتري  جمل�ض  رئي�ض  الق�سي�ض،  �سرطة  مركز 
التت�تتستترطتتة، ومتتديتتري متتراكتتز التت�تتستترطتتة، كتترم التتعتتريتتف اأول 
اأحمد حممد اأحمد، وال�سرطي اأول مروان بن خ�سيف بن 
خلفان املعمري، وذلك جله�دهما واإخال�سهما يف عملهما، 
مما ترك �سمعة طيبة ل�سرطة دبي لدى اجلمه�ر يف ت�فري 

الأمن والأمان للم�اطنني واملقيمني على اأر�ض الإمارة.
مل�ساعدته  اأحمد،  اأحمد حممد  اأول  العريف  تكرمي  وياأتي 
�س�رة  قتتتدم  متتا  وهتتت�  التتطتتريتتق،  تعطلت حافلته يف  �تتستتائتتق 
اأول  التت�تتستترطتتي  تتتكتترمي  جتتتاء  فيما  دبتتتي،  ل�سرطة  م�سرفة 
مروان املعمري ل�سبطه �سخ�سا متلب�سا مبحاولته اإدخال 

ممن�عات اإىل غرف الت�قيف يف املركز.
جه�د  على  املتتري  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  واأثتتنتتى 

وتاأدية  املهني  باإخال�سهما  م�سيداً  املكرمني،  ال�سرطيني 
عملهما على اأكمل وجه، مبا يعك�ض املهنية العالية لرجال 
التت�تتستترطتتة احلتتريتت�تتستتني كتتتل احلتتتر�تتتض عتتلتتى تتت�فتتري الأمتتتن 

والأمان على اأر�ض الإمارة.
املري �سهادة �سكر وتقدير  الفريق  ويف اخلتام قدم معايل 
اأول  اأحمد، وال�سرطي  اأحمد حممد  اأول  لكل من العريف 
مروان املعمري، تقديراً جله�دهما وتفانيهما يف عملهما، 
م�ؤكدا معاليه باأن التكرمي ياأتي يف اإطار حتفيز وت�سجيع 
منت�سبي �سرطة دبي على بذل املزيد من اجلهد والعطاء يف 

تقدمي خدمات اأمنية وجمتمعية لالأفراد.
القائد  ملعايل  ال�سكر  بجزيل  املكرمان  تقدم  من جانبهما، 
العام ل�سرطة دبي تقديراً لهذه اللفتة الكرمية واهتمامه 
ميدانياً،  لعملهم  ومتابعته  دبتتتي،  �سرطة  منت�سبي  بكل 
م�ؤكدان اأن هذا التكرمي مبثابة و�سام �سرف على �سدريهما 
وحافزا لهما لتقدمي املزيد من اجلهد والعطاء يف خدمة 

اجلمه�ر.

•• دبي-الفجر:

فازت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
بتتختتمتت�تتض جتتتت�ائتتتتز دفتتتعتتتة واحتتتتتتتدة يف 
وهي  العاملية"  "�ستيفي  متت�تتستتابتتقتتة 
اأرفتتتتع اجلتت�ائتتز العاملية  واحتتتتدة متتن 
امل�ؤ�س�سي  والتميز  الإبتتداع  جمال  يف 
تكّرم  التتتتتتتي  التتتدولتتتيتتتة،  والأعتتتتتمتتتتتال 
املتتت�ؤ�تتتستتت�تتتستتتات الأكتتتتتتترث ابتتتتتتتتتكتتتتاراً على 
م�ست�ى العامل، وذلك بناء على قرار 
خمت�سة،  دولتتيتتة  حتكيم  جلتتنتتة  متتن 
دولة   50 متتن  اأكتترث  م�ساركة  و�سط 
اجلائزة.  عتتلتتى  للمناف�سة  تتتقتتدمتتت 
التت�زارة بهذه اجل�ائز  وي�سيف ف�ز 
�سجل  اإىل  يتت�تتستتاف  جتتتديتتتداً  اإجنتتتتتتازاً 
ال�زارة احلافل باجل�ائز املرم�قة. 

وجتتاء ف�ز التت�زارة يف جائزة �ستيفي 
اأعلى  يف  التتتريتتتادة  لتح�سد  التتعتتاملتتيتتة 
حيث  بتتاملتت�تتستتابتتقتتة،  ت�سنيفاً  التتفتتئتتات 
تقدمت يف فئة البتكار بالإعالم من 
م يف جمال التمري�ض  خالل فيلم عزِّ
اإىل  ال�سباب على الن�سمام  لتحفيز 
مهنة التمري�ض، وعن فئة البتكار يف 
الفعاليات احلك�مية ح�سلت ال�زارة 
مبادرة  عتتن  الأوىل  جتتائتتزتتتني؛  على 
ال�سيا�سات  حتت�ل  الإقتتلتتيتتمتتي  احلتتت�ار 
التمري�ض  مهنتي  بتط�ر  اخلا�سة 
التي  املت��سط،  ال�سرق  يف  والقبالة 
جمعت قادة التمري�ض على امل�ست�ى 
الإقليمي واملحلي لتدار�ض التحديات 
عن  والثانية  امل�ستقبل.  وا�ست�سراف 
القائمة  النجاة"  "غرفة  متت�تتستتروع 
الفرتا�سي  التتت�اقتتتع  تتتقتتنتتيتتات  عتتلتتى 
باأ�سل�ب  التمري�ض  جاذبية  لتعزيز 
اإدارة  متت�تتستت�ق. ويف جمتتتال  حتتتفتتيتتزي 
متتت�تتتستتتروع مركز  فتتتتاز  املتت�تتستتتتت�تتستتفتتيتتات 

املبتكرة  امل�ساريع  اأحتتتد   )PaCE(
تقنيات  اأحتتتتتتدث  وفتتتتق  تتتعتتمتتل  التتتتتتتي 
الذكاء ال�سطناعي لتحليل البيانات 
لإدارة  التنب�ؤية  والنماذج  ال�سخمة 
البتكار  فئة  عتتن  ال�سحية  املتترافتتق 
تف�ق  كما  التكن�ل�جيا،  ت�ظيف  يف 
عن  املبكر  الفح�ض  برنامج  م�سروع 
الت�س�هات اخللقية للقلب لالأطفال 
فئة  CCHD يف  التتت�لدة  حديثي 

التميز يف البتكار احلك�مي. 

مو��صلة  عــلــى  حــافــز  �لـــفـــوز 
�لبتكار

ي��سف حممد  الدكت�ر  �سعادة  واأكتتد 
ال�سركال مدير عام م�ؤ�س�سة الإمارات 
للخدمات ال�سحية اأن الف�ز بخم�ض 
م�سابقة  يف  واحتتتتتتدة  دفتتتعتتتة  جتتت�ائتتتز 
اإجنازاً  ميثل  امل�ست�ى  رفيعة  عاملية 
التتتت�زارة  �سجل  اإىل  يتت�تتستتاف  جتتديتتداً 
لأف�سل  الأمتتثتتل  بالتطبيق  احلتتافتتل 

املتتتبتتتادرات واحلتتلتت�ل املتتبتتتتتكتترة، حيث 
بلغ عتتدد اجلتت�ائتتز التتتتتي حتتاز عليها 
على  جائزة   72 امل�ست�سفيات  قطاع 
م�سرياً  والإقليمي.  العاملي  امل�ست�ى 
�سعادته اإىل اأن بل�غ من�سات التت�يج 
متجدداً  حتتتتافتتتتزاً  يتت�تتستتكتتل  التتتعتتتاملتتتيتتتة، 
اخلدمات  يف  البتكار  م�ا�سلة  على 
ا�ستحقاق  عتتلتتى  لتتلتتتتتاأكتتيتتد  ال�سحية 
التي  والتتتتكتتتتفتتتتاءة  بتتتتتجتتتتتدارة  التتتتفتتتت�ز 
خل��ض  ال�سحية  م�ساريعنا  تعززها 
وامل�ؤ�س�سات  التتتدوائتتتر  متتع  املتتنتتافتت�تتستتة 
ا�سرتاتيجية  يحقق  والذي  العاملية، 
ال�سحيتة  الرعاية  بتقدمي  التتت�زارة 
مبتكرة  بطرق  واملتكاملة  ال�ساملة 
املكانة  يتتتر�تتتستتتخ  مبتتتتا  ومتتت�تتتستتتتتتتدامتتتة، 
التتفتتريتتدة التتتتتي تتتتتتبتت�اأهتتا التتتدولتتتة يف 
جمال الرعاية ال�سحية وا�ست�سراف 
الروؤية  ملتتت�اءمتتتة  البتتتتتكتتار  متت�تتستتارات 
وتطلعات  لتتتتالإمتتتتارات  املتت�تتستتتتتقتتبتتلتتيتتة 

مئ�يتها 2071. 

دلـــيـــل عـــلـــى مـــكـــانـــة ودعــــم 
�لتمري�ض

واأ�سارت الدكت�رة �سمية حممد عبا�ض 
التمري�ض  اإدارة  متتديتتر  التتبتتلتت��تتستتي 
ياأتي  التتعتتاملتتي  الإجنتتتتتاز  هتتتذا  اأن  اإىل 
والتناف�سية  التميز  لبيئة  ترجمة 
براجمها  يف  التتتت�زارة  تطبقها  التتتتتي 
على  القائمة  ال�سحية  وم�ساريعها 
اإدارة  فتت�ز  اأن  اإىل  ولفتت  البتتتتتكتتار، 
عاملية  جتتت�ائتتتز  بتتتثتتتالث  التتتتتمتتريتت�تتض 
حتظى  التتتتتمتتريتت�تتض  مهنة  اأن  يتت�ؤكتتد 
والأول�ية  الهتمام  متتن  عتتاٍل  بقدر 
واأهمية  التتتتتت�زارة،  ا�تتستترتاتتتيتتجتتيتتة  يف 
التمري�سية  التتتتكتتتت�ادر  متت�تتستتاهتتمتتات 
ال�سحية  ال�سيا�سات  م�ست�ى  على 
لدولة  املتزايدة  واخلتتربة  ال�طنية، 
الإمارات يف قطاع التمري�ض امل�ستند 
وتكن�ل�جيا  امل�ستمر  التدريب  اإىل 

املعل�مات والأبحاث.

توظيف �لتكنولوجيا �لذكية
كلث�م  التتدكتتتتت�رة  هتتنتتاأت  متتن جانبها 
امل�ست�سفيات،  اإدارة  مدير  البل��سي 
والطبية  والفنية  الإداريتتة  الط�اقم 
بتتجتتائتتزتتتني مرم�قتني  التتفتت�ز  عتتلتتى 
بفئتي البتكار يف اإدارة التكن�ل�جيا، 
احلك�مي،  البتكار  فئة  يف  والتميز 
عتتتتتتتتن املتتتتتت�تتتتتتستتتتتتروعتتتتتتني التتتتتترائتتتتتتديتتتتتتن 
مركز  وهتتمتتا  املتت�تتستتتتت�تتستتفتتيتتات،  لإدارة 
)PaCE( الذكي الذي يعمل وفق 
ال�سطناعي  الذكاء  تقنيات  اأحتتدث 
لتحليل البيانات ال�سخمة والنماذج 
ال�سحية.  املتترافتتق  لإدارة  التنب�ؤية 
الفح�ض  برنامج  مل�سروع  بالإ�سافة 
املبكر عن الت�س�هات اخللقية للقلب 
لالأطفال حديثي ال�لدة با�ستخدام 
املجال.  هتتتتذا  يف  الأجتتتتهتتتتزة  اأحتتتتتتدث 
ون�هت الدكت�رة كلث�م اإىل اأن اإدارة 
ت�ظيف  يف  متت�تتستتتتتمتترة  امل�ست�سفيات 
رعاية  لتقدمي  الذكية  التكن�ل�جيا 
�سحية متميزة لأفراد املجتمع وفق 

اأعلى املعايري واملمار�سات العاملية. 
بالإ�سارة اإىل اأن ج�ائز "�ستيفي" من 
وتركز  العاملية،  الأعمال  اأهم ج�ائز 
على التكرمي والحتفاء بالإجنازات 
للم�ؤ�س�سات  الإيجابية  وامل�ساهمات 
اأنحاء  جميع  يف  العاملني  واملهنيني 
العامل. ويك�ن باب امل�ساركة للرت�سح 
لفئات اجلائزة مفت�حاً اأمام الأفراد 
العام  التتقتتطتتاعتتني  متتتن  والتتت�تتتستتتركتتتات 
املنظمات  اإىل  اإ�تتتستتتافتتتة  واخلتتتتا�تتتتض، 
جميع  يف  الربحية  وغتتري  الربحية 
العامل. وتغطي هذه اجلائزة  اأنحاء 
البتكار  فئات  من  وا�سعة  جمم�عة 

والتميز.

•• ال�شارقة-وام:

العامة  التت�تتستتارقتتة  متتكتتتتتبتتات  حتتر�تتستتت 
منذ  للكتاب  ال�سارقة  لهيئة  التابعة 
م�سّرعة  اأبتت�ابتتهتتا  اإبتتقتتاء  تاأ�سي�سهاعلى 
املعرفة  لتتهتتم  لتتتتتقتتدم  رّوادهتتتتتتتتا  اأمتتتتتتام 
والثقافة والإبداع وهذا ما جتّلى خالل 
الأ�تتستتهتتر املتتا�تتستتيتتة و�تتستتط الإجتتتتتتراءات 
الدولة  اتتتختتذتتتهتتا  التتتتتي  الحتتترتازيتتتة 
من  �سل�سلة  جلمه�رها  قتتّدمتتت  حيث 
املتميزة  الثقافية  والأن�سطة  الربامج 

التي و�سلت بها اإىل كّل منزل.
احلل�ل  متتتتن  املتتتكتتتتتتتبتتتات  وا�تتتستتتتتتتفتتتادت 
وابتتتتتتتكتتترت طرقاً  املتتتتتتتطتتت�رة  التتتتتقتتنتتيتتة 
واأ�ساليب حديثة ومميزة اأبقت رّوادها 
على مقربة من الفعل الثقايف وعملت 
الفعاليات  ا�تتستتتتتمتتراريتتة  �تتستتمتتان  عتتلتتى 
اجلل�سات  متتن  �سل�سلة  نتتّظتتمتتت  حتتيتتث 
عن  والتنم�ية  واحلتت�اريتتة  الثقافية 
وا�سعاً  طيفاً  خاللها  ا�ست�سافت  ُبعد 
املتتبتتدعتتني واخلتتتتترباء يف خمتلف  متتتن 
املتتتتجتتتتالت كتتمتتا اأطتتتلتتتقتتتت التتتعتتتديتتتد من 
التتتتتي تعك�ض  املتتتبتتتادرات ال�تتستتتتتثتتنتتائتتيتتة 

متتكتتانتتتتتهتتا كتت�تتستترح حتتا�تتستتن لتتتالإبتتتداع 
واملعرفة.

ويف خط�ة ن�عية وغري م�سب�قة على 
اأتاحت  املحلي  الثقايف  العمل  �سعيد 
ال�سحي  احلجر  فرتة  خالل  املكتبات 
6 متتاليتتني كتتتتتاب وم�سدر  اأكتتترث متتن 
خمتلفة  لغات   10 من  باأكرث  معريف 
وملّدة  جمه�رها  اأمتتتام  جمتتاين  ب�سكل 
رّوادها بفر�سة  حظي  حيث  اأ�سهر   3
ال�ستفادة من نح� 21 األف حمت�ى 
األتتتتف فيدي�   30 متتتن  واأكتتتتترث  عتتلتتمتتي 
املجالت  �تتستتتتتى  يف  تتت�تتستتجتتيتتلتتي  وفتتيتتلتتم 
األف   160 جانب  اإىل  والتخ�س�سات 
اإلتتكتترتوين و5 متتاليتتني ر�سالة  كتتتتتاب 
جتتامتتعتتّيتتة عتتاملتتّيتتة اإىل جتتانتتب عتتتدد من 
والكتب  التتنتتادرة  والكتب  املخط�طات 

الإلكرتونية وال�س�تية.
و نتيجة لهذه املبادرة جنحت املكتبات 
مبن�ستها اللكرتونية يف ال��س�ل اإىل 
متتا يتتزيتتد عتتن 8 اآلف قتتتارئ متتن 55 
عمليات  بلغت  فيما  العامل  ح�ل  بلداً 
طالت  عملية  األتتتف   32 نح�  البحث 
والثقافية  املعرفية  املتت�تتستتادر  خمتلف 

التي ت�سمها املكتبة ما يعك�ض الهتمام 
الكبري باملكتبات وما ت�سمه من كن�ز.

و حتتر�تتستتاً متتنتتهتتا عتتلتتى تتت��تتستتعتتة نطاق 
ح�س�رها وا�ستقطاب املزيد من القراء 
منظمة  متتبتتادرة  متتع  املكتبات  تعاونت 
والعل�م  للرتبية  الإ�تتستتالمتتي  التتعتتامل 
مبادرة  �تتستتمتتن  اإيتت�تتستتيتت�تتستتكتت�  والتتثتتقتتافتتة 
بهدف  الرقمي"  الإي�سي�سك�  "بيت 
والثقافية  التعليمية  العملية  دعتتتم 
اأمام  املجال  ال�سارقة  مكتبات  اأتتتاحتتت 

القّراء لل��س�ل ملحت�ياتها من خالل 
الدخ�ل اإىل م�قع املنظمة عرب �سبكة 
وال�تتتستتتتتتتفتتتادة ممتتتا ت�سمه  النتتترتنتتتت 
الرقمى"  الإي�سي�سك�  "بيت  م��س�عة 
التتتتتتتي تتتغتتطتتي جتتمتتيتتع جمتتتتتالت عمل 
املنظمة الرتب�ية والعلمية والثقافية 

وامل�جهة اإىل جميع الفئات العمرية.
نّظمت  املا�سي  رم�سان  �سهر  وختتالل 
املكتبات 3 جل�سات افرتا�سية عن ُبعد 
عتترب متت�قتتعتتهتتا التتر�تتستتمتتي عتتلتتى من�سة 

الت�ا�سل الجتماعي اإن�ستغرام فتحت 
ات�سال حي�ية مع  ن�افذ  من خاللها 
واملعرفة  الكتاب  ورّواد  القراء  جمه�ر 
خالل فرتة احلجر حيث عّرفت اأوىل 
"اأ�سرار  عن�ان  حملت  التي  اجلل�سات 
اآليات  تتتتنتتتاولتتتت  املنزلية"  التتتتقتتتتراءة 
واأهم  للقراءة  املنا�سب  الكتاب  اختيار 
لختيار  اتباعها  التت�اجتتب  اخلتتطتت�ات 

العناوين املفيدة.
رفقة  تعّرف اجلمه�ر  ذاتتته  ال�قت  يف 

متتدرب احلياة عبري وكيل على تقنية 
امل�اقف  التعامل مع  ال�سيك�دراما فن 
من  واحتتتتدة  تتتعتتد  التتتتتي  الأدوار  بلعب 
والدعم  التتتتت�ا�تتستتل  تتتقتتنتتيتتات  اأحتتتتتتدث 
النف�سي التي تعتمد على فّن الدراما 
يف متتعتتاجلتتة الأ�تتتستتتختتتا�تتتض متتتن خالل 
منحهم القدرة على تفريغ م�ساعرهم 
متثيلية  اأدوار  اأداء  عرب  وانفعالتهم 
لها عالقة بامل�اقف التي يعي�س�نها .. 
كما عقدت املكتبات جل�سة طهي اأخذت 
اأبرز  حتتت�ل  جتت�لتتة  يف  التت�تتستتيتت�ف  فيها 
املطابخ ال�سرقية والغربية لإطالعهم 

على اأ�سهل ال��سفات.
كما نّظمت املكتبات جل�ستني ح�اريتني 
�سخ�سيتي"  �سقل  "التط�ع  بعن�ان 
فيما حملت الثانية عن�ان " اأ�سا�سيات 
قّدمتها  الق�سرية"  الأفتتتتتالم  كتتتتتابتتة 
املتتتتتطتت�عتتة واملتتمتتثتتلتتة والتتكتتاتتتبتتة هاجر 
على  خاللها  التت�تتستت�ء  �سّلطت  ي��سف 
جتارب التط�ع التي خا�ستها واأبرزت 
املجتمعي ودوره يف  الفعل  اأهمية هذا 
قدراتها  وتتتعتتزيتتز  �سخ�سيتها  �تتستتقتتل 
ذاته  التت�قتتت  يف  املتتتجتتتالت  خمتلف  يف 

حداد  فتتتادي  ال�سينمائي  املتتختترج  قتتتّدم 
الأفالم  كتابة  اأ�سا�سيات  حتت�ل  جل�سة 
امل�ساركني  اأمتتام  وا�ستعر�ض  الق�سرية 
اله�اة يف  التي ت�اجه  التحديات  اأبرز 

هذا املجال.
وبتتعتتد رفتتتتع الإجتتتتتتتتراءات الحتتترتازيتتتة 
ال�طني  التتتتتعتتقتتيتتم  بتترنتتامتتج  وانتتتتتتتهتتتاء 
وعتتت�دة التتقتتطتتاعتتات لأعتتمتتالتتهتتا با�سرت 
املتتكتتتتتبتتات يف فتتتتتح اأبتت�ابتتهتتا متتن جديد 
حيث اأعادت افتتاح فرعيها يف كّل من 
التتذيتتد ودبتتتتا احلتت�تتستتن كتتمتترحتتلتتة اأوىل 
حيث  املا�سي  ي�ني�   21 يف  انطلقت 
خدماتها  متتتن  اجلتتمتتهتت�ر  �سي�ستفيد 
بتت�تتستتكتتل تتتدريتتجتتي متتتع املتتحتتافتتظتتة على 
وال�قائية  الحتتتترتازيتتتتة  الإجتتتتتتتراءات 
كلباء  �تتستتّرعتتت مكتبة  ذاتتتته  التت�قتتت  يف 
اأمتتتام  بتتاملتتائتتة  بن�سبة  اأبتت�ابتتهتتا  التتعتتامتتة 
اأغ�سط�ض  متتتن  التتثتتالتتث  متتنتتذ  التتتتتتتزّوار 

ليع�د  �تتستتيتت�فتتهتتا  لت�ستقبل  اجلتتتتتاري 
بيئة  الكتب �سمن  رفتت�ف  اإىل  التتقتتراء 
املعايري  اأعلى  على  با�ستمالها  تتمّيز 

ال�قائية.
وتتت�ا�تتستتلتتت جتتهتت�د املتتكتتتتتبتتات يف اإثتتتتراء 
معارف وثقافة جمه�رها حيث نّظمت 
جل�سات   4 املتتا�تتستتي  اأغ�سط�ض  ختتتالل 
الإقناع  اأدوات  بتتعتتنتت�ان  الأوىل  جتتتاءت 
وعتتتتترف خاللها  التتتتتتتاأثتتتري  وهتتنتتد�تتستتة 
التتدكتتتتت�ر حمتتمتتد عتت�تتستتام حمتتت� باأهم 
الآخرين  اإقناع  يف  الفاعلة  الأ�ساليب 
املجال  هتتتتتذا  يف  املتتتتت�ؤثتتتتترة  والأدوات 
كتتمتتا ا�تتستتتتتفتتاد املتت�تتستتاركتت�ن متتن خربات 
التي  الأبلم  هالة  الدكت�رة  امل�ست�سارة 
قتتتتّدمتتتتت جتتلتت�تتستتة حتتتتتت عتتتتنتتتت�ان عالج 
الأطتتفتتال بتتالتتقتتراءة وتتتنتتاولتتت خاللها 
باملعاجلة  اخلتتتا�تتتستتتة  املتتفتتاهتتيتتم  اأبتتتتتترز 

القرائية واأن�اعها ومميزاتها.

مكتبات  حمتوى  من  ي�صتفيدون  بلد�   55 من  قارئ  �آلف   8
�ل�صارقة �لعامة عرب �حللول �لتقنية �ملتطورة

من �أرفع �جلو�ئز �لدولية يف جمال �لبتكار و�لتميز �ملوؤ�ص�صي 

وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع حت�صد جو�ئز 
ذهبية يف م�صابقة �صتيفي �لعاملية

عبد �هلل �ملري يكرم �صرطّيينْ 
لإخال�صهما يف عملهما

•• عجمان-وام:
مدر�سية  حقيبة   1000 اخلريية  النعيمي  را�سد  بن  حميد  م�ؤ�س�سة  قدمت 
جمهزة بالدوات القرطا�سية دعما للمدار�ض اخلريية يف اإمارة عجمان، تزامناً 
مع بدء العام الدرا�سي اجلديد. وقالت ال�سيخة عزة بنت عبد اهلل النعيمي مدير 
عام م�ؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي اخلريية اإن ت�زيع احلقائب املدر�سية ياأتي 
يف اإطار خطة امل�ؤ�س�سة لدعم طلبة العلم من ذوي الدخل املحدود وامل�ساهمة يف 
تخفيف الأعباء عن كاهل الأ�سر املتعففة حيث مت ت�زيع احلقائب على مدر�سة 
منار الإميان اخلريية ومدر�سة الرا�سدية ومدر�سة الأهلية اخلريية، م�سرية 
ور�سم  م�ستحقيه  اإىل  الدعم  لإي�سال  جهدها  ق�سارى  تبذل  امل�ؤ�س�سة  اأن  اإىل 
الب�سمة على وج�ههم. واأ�سادت ال�سيخة عزة النعيمي مب�ست�ى التعاون املتميز 
اأنه ي�سب يف خدمة  اإمتتارة عجمان، م�ؤكدة  بني امل�ؤ�س�سة والإدارة التعليمية يف 

طلبة العلم الذين ميثل�ن اأمل امل�ستقبل.

•• ال�شارقة -الفجر:

ال�سارقة  جامعة  الحتترتازيتتة  الإجتتتتتراءات  اأعتتلتتى  تطبيق  متتع 
األف طالب وطالبة مبختلف كلياتها   15 اأكرث من  ت�ستقبل 
للعام  اخلتتريتتف  فتت�تتستتل  لتتبتتدء  والأدبتتتيتتتة  العلمية  واأقتت�تتستتامتتهتتا 
من�ساتها  ختتتالل  متتن  وذلتتتك   ،2021-2020 الأكتتتادميتتتي 
اجلامعة  طلبة  ت�اجد  خالل  من  اأو  الفرتا�سية  التعليمية 
عن  التعلم  نظام  �سي�ستمر  حيث  العملية،  املتتقتتررات  حل�س�ر 
ُبعد بالت�ازي مع ح�س�ر الطلبة للجامعة حل�س�ر املقررات 
والتجارب العلمية العملية مع التاأكيد على اأن يك�ن ذلك يف 
الحرتازية  الإجتتتراءات  كافة  تطبيق  و�سمن  احلتتدود  اأ�سيق 
�سادة  بذلك  �سرح  املتتختتتتتربات.   داختتل  الجتماعي  والتباعد 

الأ�تتستتتتتاذ التتدكتتتتت�ر حتتمتتيتتد جمتتت�ل التتنتتعتتيتتمتتي، متتديتتر جامعة 
اإىل �ساحب  والتربيكات  التهاين  اأ�سمى  رفع  الذي  ال�سارقة، 
ع�س�  القا�سمي  حممد  بتتن  �سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم� 
ال�سارقة  جتتامتتعتتة  ورئتتيتت�تتض  التت�تتستتارقتتة  حتتاكتتم  الأعتتلتتى  املجل�ض 
اجلامعة  اأ�تتستترة  وبتتا�تتستتم  با�سمه  ورعتتتتاه(  تتتعتتاىل  اهلل  )حفظه 
اأن  تعاىل  اهلل  من  راجيا  اجلديد  الأكتتادميتتي  العام  مبنا�سبة 
يتت�فتتق �سم�ه يف قتتيتتادة وتتت�جتتيتته اجلتتامتتعتتة ملتتزيتتد متتن التقدم 
اإليها بقدر كبري من  والنجاح يف الآفاق العاملية التي يتطلع 
امليادين  يف  الرا�سخة  واخلتتتربات  ال�سامية  وامل�سيئة  الإدارة 
والإدارية  الأكادميية  للهيئات  بال�سكر  تقدم  الأكادميية، كما 
الأكادميي  التتعتتام  ختتالل  جتتهتت�دهتتم  على  باجلامعة  والفنية 
املا�سي ول �سيما يف مرحلة بدء انت�سار فريو�ض ك�فيد-19.

�لنعيمي �خلريية توزع �ألف حقيبة مدر�صية على طلبة مد�ر�ض عجمان من ذوي �لدخل �ملحدودجامعة �ل�صارقة ت�صتقبل �أكرث من 15 �ألف طالب وطالبة بالتعليم �ملدمج



اخلميس   3   سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13027  
Thursday   3  September   2020   -  Issue No   13027

10

عربي ودويل
بابا �لفاتيكان يدعو �إىل »يوم عاملي« من �أجل لبنان

يف املقابالت الأ�سب�عية بعد 26 فرباير )�سباط( ب�سبب 
الط�ائف  اأتتتبتتاع  فرن�سي�ض  البابا  وحتتث  كتت�رونتتا.  جائحة 

الأخرى على الن�سمام اإىل مبادرته الداعمة للبنان.
واأعلن ذلك بعد اأن جثا اإىل جانبه كاهن �ساب وناوله علم 
بعد  بتتريوت  اهتزت  )اآب(املا�سي،  اأغ�سط�ض   4 ويف  لبنان. 
م�ست�دعات  اأحتتد  يف  الأم�ني�م  نتترتات  ملتتادة  هائل  انفجار 
املرفاأ، ما اأ�سفر عن مقتل اأكرث من 180 �سخ�ساً واإ�سابة 

6 اآلف اآخرين، على الأقل.
الأزمتتة القت�سادية وال�سحية  اإىل تفاقم  واأدى النفجار 
يف لبنان. ووفقا جلامعة ج�نز ه�بكنز، قفزت الإ�سابات 
قيا�سي  م�ست�ى  اإىل  لبنان  يف  ك�رونا  بفريو�ض  اجلديدة 

•• الفاتيكان-وكاالت

اإىل  الأربتتعتتاء  اأمتت�تتض  الأول  فرن�سي�ض  الفاتيكان  بابا  دعتتا 
 4 يف  لتتبتتنتتان،  اأجتتتل  متتن  وال�س�م”  لل�سالة  عتتاملتتي  “ي�م 

�سبتمرب)اأيل�ل( اجلاري.
الرجل  �سيك�ن  ال��سيك،  التتيتت�م  ذلتتك  “يف  التتبتتابتتا:  وقتتتال 
بيرتو  الكاردينال  اخلارجية  وزيتتر  الفاتيكان،  يف  الثاين 
البابا  وت�سامن  م�ا�ساة  للتعبري عن  بتتريوت  يف  بارولني، 
ال�سهر  انفجار مرفاأ بريوت  كارثة  اأعقاب  يف  لبنان”  مع 
املا�سي. وجاء ذلك خالل اأول مقابلة اأ�سب�عية للبابا مع 
اجلمه�ر منذ اأكرث من �ستة اأ�سهر. ومنع ح�س�ر اجلمه�ر 

 29 اإىل   23 متتتتن  الأ�تتتتستتتتبتتتت�ع  يف  اإ�تتتستتتابتتتة   4172 بتتتلتتتغ 
اأغ�سط�ض)اآب(.

وعقدت املقابلة الأ�سب�عية للبابا اأم�ض الأربعاء يف �ساحة 
داخل الق�سر الر�س�يل، اأين و�سع احلا�سرون الكمامات، 
للحفاظ  م�سافات  بينها  منف�سلة،  مقاعد  على  وجل�س�ا 
“اإخ�اين  مبت�سماً:  فرن�سي�ض  البابا  وقتتال  التباعد.  على 
اأ�سهر ن�ستاأنف  واأخ�اتي الأعتتزاء، �سباح اخلري! بعد عدة 
لقاءاتنا املبا�سرة، لي�ض عرب ال�سا�سات، ولكن وجهاً ل�جه. 
هذا لطيف«. ومل ي�سع البابا، 83 عاماً، كمامة. وت�قف 
حافظ  لكنه  الكلمات،  وتتتبتتادل  للرتحيب  اجلمه�ر  اأمتتام 

على التباعد اجل�سدي. 

رو�صيا متدد �حتجاز �صحفي �صابق متهم باخليانة
•• مو�شكو-وكاالت

ق�ست حمكمة رو�سية اأم�ض الأربعاء، بتمديد احتجاز ال�سحفي ال�سابق البارز 
ذكرته  ما  ح�سب  اأختتترى،  اأ�سهر  ثالثة  باخليانة،  املتهم  �سافرون�ف،  اإيتتفتتان 
وكالة “تا�ض” الرو�سية لالأنباء. ووافقت حمكمة ل�ف�رت�ف� يف م��سك� على 
)كان�ن  دي�سمرب   7 حتى  الحتجاز  قيد  �سافرون�ف  باإبقاء  املحققني  طلب 
الأول( املقبل. وقال فريق الدفاع اإنه �سيطعن على هذا القرار. وذكرت وكالة 
بل�مربغ لالأنباء، اأن املحققني يتهم�ن �سافرون�ف، الذي كان ين�سر اأخباراً 
عن �سفقات اأ�سلحة ح�سا�سة، بتمرير معل�مات �سرية لال�ستخبارات الت�سيكية، 
التي اأعطتها بدورها لل�ليات املتحدة الأمريكية. ونفى �سافرون�ف، الذي 
ترك ال�سحافة يف وقت �سابق من هذا العام، ويعمل منذ ماي� )اأيار( املا�سي 

م�ساعداً لرئي�ض وكالة الف�ساء الرو�سية، التهامات امل�جهة اإليه.

•• بريوت-رويرتز

الفرن�سي  التتترئتتتيتتت�تتتض  يتتتتتترتدد  مل 
اميتتانتت�يتتل متتتاكتتترون يف كتت�تتستتف ما 
يف  ال�سيا�سيني  مع  لقاءاته  يف  دار 
عق�بات  بفر�ض  والتل�يح  لبنان 
على ال�سا�سة الفا�سدين، لكنه اآثر 
التحفظ على اأ�سرار لقائه بفريوز 
الذي  “ال�سر”  اإنتته يحرتم  قائاًل 
حتيط به “جارة القمر” نف�سها.

بق�سر  �تتتتستتتتحتتتتايف  متتتتت�ؤمتتتتتتر  ويف 
الأول  اأمتت�تتض  بتتتريوت  يف  ال�سن�بر 
ا�ستمرت  زيتتتارة  ختام  يف  الثالثاء 
ي�مني انهمرت اأ�سئلة ال�سحافيني 
عتتلتتى متتتاكتتترون لتتلتتحتتديتتث عتتمتتا دار 
الثتتنتتني، فحر�ض  ليل  التتلتتقتتاء  يف 
الإجابة  على  الفرن�سي  الرئي�ض 

فقط عما يتعلق به �سخ�سياً.
بفريوز  يتتتتتعتتلتتق  “فيما  وقتتتتتتتال: 
على  اأحتتتتافتتتتظ  اأن  يل  ا�تتتستتتمتتتحتتت�ا 
اأ�ستطيع  اللقاء.  هتتذا  خ�س��سية 
اأن اأق�ل ما �سعرت به وما قلته لها 
�سخ�سياً. قلت اإين اأ�سعر بالرهبة 
ديڤا مثل فريوز..  اأمتتام  اأكتت�ن  اأن 
اأرى  واأن  التت�طتتنتتيتتة  التتفتتنتتانتتة  هتتتذه 
جتتتمتتتالتتتهتتتا وهتتتتتتتذا التتت�تتتستتتحتتتر التتتتذي 

وال�عي  ال��س�ح  وهتتذا  به  تتمتع 
ال�سيا�سي«.

فريوز  �س�ت  اأن  ماكرون  واعترب 
مثل  يف  اكتت�تتستت�تتستت�ار  “قطعة  لي�ض 

هذه الأزمة«.
ب�سكل  اأنها حتمل  “اعتقد  وقتتال: 
جزءاً  واقعي  غري  اأو  واقعي  رمبتتا 
و�س�تها  احلتتتتتلتتتتتم،  لتتتبتتتنتتتان  متتتتتن 
متتهتتم لتتلتتغتتايتتة لتتكتتل الأجتتتيتتتال التي 

رافقتها«.
وتابع قائاًل، اإن “�س�ت فريوز ل 

يزال مهماً«.
عنها  اأحتتتتتتتتتتدث  “لن  واأ�تتتتتتستتتتتتاف 
بالتاأكيد لأين اأعتقد اأن هذا جزء 
متتن احلتتلتتم والتت�تتستتر التتتتذي حتيط 
نف�سها به.. هذا ال�سر ه� جزء من 

فريوز«.
اللقاء  عتتمتتق  تتتعتتكتت�تتض  عتتتبتتتارة  ويف 
واحلتتتتر�تتتتض عتتتلتتتى احلتتتتفتتتتاظ على 
ت�سريحاته  ماكرون  ختم  اأ�سراره 
“حتدثنا  قتتتتائتتتتاًل:  لتتلتت�تتستتحتتفتتيتتني 

..واأي�ساً �سمتنا«.
ظتتتل التتتلتتتقتتتاء حمتتتاطتتتاً بتتهتتالتتة من 
ال�سفحة  ن�سرت  اأن  اإىل  ال�سرية 
على  بتتفتتريوز  اخلتتا�تتستتة  الر�سمية 
من�سة في�ض ب�ك �س�راً عن اللقاء 

الذي ا�ستمر �ساعة وربع ال�ساعة.
ظهرت فريوز يف ال�س�ر باإطاللة 
ب�سيطة تعك�ض طبيعتها وابت�سامة 
ختتجتت�لتتة وبتتتجتتت�ارهتتتا متتتاكتتترون يف 
متتتنتتتزلتتتهتتتا مبتتنتتطتتقتتة التتتترابتتتتيتتتتة يف 

اإنطليا�ض جبل لبنان.
والتتتتتتتتتزامتتتتاً بتتتقتتت�اعتتتد واإجتتتتتتتتتراءات 
التتت�قتتتايتتتة متتتن فتتتريو�تتتض كتتت�رونتتتا، 
قناعاً  اللبنانية  الفنانة  و�سعت 
يحجب  اأن  يتت�تتستتتتتطتتع  مل  �تتستتفتتافتتاً 
لقل�ب  املتتتحتتتبتتتبتتتة  ابتتتتتتت�تتتستتتامتتتتتتتهتتتا 

ع�ساقها.
ارتدت فريوز عباءة �س�داء مطرزة، 
وغتتطتتت متتقتتدمتتة راأ�تتستتهتتا مبنديل 
�سعيدة بعد  وبتتتدت  تتتراثتتي،  اأ�تتستت�د 
و�تتستتام ج�قة  قتتلتتدهتتا متتاكتترون  اأن 
و�تتستتام يف فرن�سا.  اأرفتتتتع  التت�تتستترف، 
ف�ت�غرافية  �تتستت�ر   3 واأظتتتهتتترت 
منزل فتتريوز التتذي يتتتزدان ب�س�ر 
عا�سي  الراحل  وزوجها  عائلتها، 
الرحباين، واأيق�نات اأثرية ودينية 
لقدي�سني على اجلدران، ول�حات 
تتت�تتستت�ر وجتت�هتتا متعددة  اإحتتتداهتتتا 
الكرواتية  بري�سة  الفنانة  لفريوز 
ج��ستينا �سي�سي ت�ما�سي� �سر�سق 

من 1980.

لقناة  ماكرون  قتتال  اللقاء  وعقب 
فريوز  اإن  التلفزي�نية،  اجلتتديتتد 
حتدثت  للغاية،  وقتت�يتتة  “جميلة 
كتتل متتا متثله يل.. عن  معها عتتن 
لبنان نحبه وينتظره الكثري منا.. 

عن احلنني الذي ينتابنا«.
اأغنيته املف�سلة  وعندما �سئل عن 
“لبريوت”  اأنتتهتتا  اأجتتتتاب  لتتفتتريوز 
اأغلب  تبثها  كتتانتتت  التتتتتي  الأغتتنتتيتتة 
اأثناء  املحلية  اللبنانية  التتقتتنتت�ات 
يف  الهائل  النفجار  �س�ر  عر�ض 
اأغ�سط�ض)اآب(    4 مرفاأ بريوت يف 
املا�سي، والذي اأودى بحياة 190 
اأحياء  ودمتتر  الأقتتتل،  على  �سخ�ساً 
 250 ت�سريد  وت�سبب يف  باأكملها 
م�ؤ�س�سات  وهتتتتتدم  �تتستتختت�تتض  األتتتتتف 
جتارية، واأطاح باإمدادات احلب�ب 

الأ�سا�سية.
وعلى مدى تاريخها احلافل، نالت 
اإعتتجتتاب روؤ�تتستتاء فرن�سيني  فتتتريوز 

اآخرين.
فران�س�ا  التتترئتتتيتتت�تتتض  متتنتتحتتهتتا  اإذ 
الفن�ن  قتتتتائتتتتد  و�تتتتستتتتام  متتتتيتتتترتان 
ومنحها   ،1988 يف  والآداب 
الرئي�ض جاك �سرياك و�سام فار�ض 

ج�قة ال�سرف يف 1998.

فرتة  وهتتتتي  و1990،   1975
بلقب  م�سه�راً  فيها  يتتزال  ل  كتتان 
الأو�سط”،  التت�تتستترق  “�س�ي�سرا 
م�ساهري  يتتتجتتتتتتتذب  كتتتتتان  عتتتنتتتدمتتتا 
و�س�اطئه  مطاعمه  اإىل  ه�لي�ود 

البديعة.
فرن�سا  بتتتني  التتتعتتتالقتتتة  واتتتتتختتتتذت 
اأعتتمتتق يف احلرب  وفتتتتريوز �تتستتكتتاًل 

التلفزي�ن  �تتستتا�تتستتة  عتتلتتى  الأوىل 
التتتتفتتتترنتتتت�تتتتستتتتي �تتتتستتتتمتتتتن بتتتترنتتتتامتتتتج 
التتتتتذي  ماتي�”  “�سبي�سيال 
الفنانة  �سديقتها  تقدمه  كتتانتتت 
وقدمت  ماتي�  متترياي  الفرن�سية 

هناك اأغنية “حبيتك بال�سيف«.
وُطرحت هذه الأغنية قبل دخ�ل 
لتتبتتنتتان يف اأتتتتت�ن حتتترب اأهتتلتتيتتة بني 

�سا�سات  بثتها  م�ساهد  واأظتتهتترت 
مرافقني  املتتحتتلتتيتتة  التتتتتتتلتتتفتتتزيتتت�ن 
ملتتتاكتتترون يتتحتتمتتلتت�ن لتت�حتتة مغطاة 
بقما�ض اأزرق قدمتها فريوز هدية 

ل�سيفها الفرن�سي.
وتربط فريوز بالدولة الفرن�سية 
ت�طدت  متينة  �تتستتداقتتة  عتتالقتتات 
للمرة  ظهرت  عندما   1975 يف 

•• عوا�شم-وكاالت

التعيينات  اإن  متتتراقتتتبتتت�ن  قتتتتتال 
رئي�ض  اأجتتتتراهتتتتا  التتتتتتتي  الأختتتتتتترية 
ال�سراج  فتتتايتتتز  التتتت�فتتتتاق  حتتكتت�متتة 
ت�ستهدف بالأ�سا�ض اإر�ساء مدينة 
الإخ�ان  تنظيم  معقل  م�سراتة، 
امت�سا�ض  بتتتهتتتدف  الإرهتتتتتتابتتتتتتي، 
التي  امل�سّلحة  غ�سب ميلي�سياتها 
دختتتلتتتت يف ختتتتالف و�تتتتستتتتراع معه 
وطتتالتتبتتت بتتاإقتتالتتتتته، بتتعتتد الأزمتتتتة 
الأخرية بينه وبني وزير الداخلية 
فتحي با�ساغا، وذلك عرب ت�زيع 
املنا�سب القيادية واحل�ّسا�سة على 

اأهّم قياداتها.
وبتتتعتتتد تتتعتتيتتيتتنتته التتتفتتتريتتتق حممد 
احلّداد رئي�سا لالأركان، وه� اأحد 
وقائدا  م�سراتة  مدينة  �سباط 
ميلي�سيات  اأبتتتتتتترز  متتتتن  لتتتت�احتتتتد 
احللب��ض(،  )كتتتتتيتتبتتة  املتتتديتتتنتتتة 
ن�سّب فايز ال�سراج نائبه باملجل�ض 
الرئا�سي اأحمد معيتيق على راأ�ض 
الإمنتتتتاء  �تتستتنتتدوق  اإدارة  جمتتلتت�تتض 
القتتتتتتت�تتتستتتادي، التتتتذي يتتعتتتتترب من 
ال�سيادية  املالية  امل�ؤ�س�سات  اأهتتم 
ماله  راأ�تتتتض  يبلغ  حتتيتتث  التتلتتيتتبتتيتتة، 
وا�ستثماراته واأ�س�له اأكرث من 8 

مليارات دولر.
ورغم اأن معيتيق ل يحظى بدعم 
امل�سلحة  املتتيتتلتتيتت�تتستتيتتات  متتتن  قتتتت�ي 
يف متتت�تتتستتتراتتتتة عتتتلتتتى غتتتتتترار وزيتتتتر 
لكنه  بتتا�تتستتاغتتا،  فتحي  التتداختتلتتيتتة 

والتتدولتتيتتة الأختتتتترية التتتتتي تدع� 
اإىل ت�سكيل حك�مة وحدة وطنية 
تك�ن ممثلة لكل الليبيني، والتي 
رمبا �سيك�ن مقرها مدينة �سرت 
وان�سحاب  التتفتت�تتستتل  بتتعتتد  متت�ؤقتتتتتا 
وجعلها  املتتتتتحتتاربتتتتتني  التتقتت�تتتني 

منطقة منزوعة ال�سالح.
مدينة  متتتيتتتلتتتيتتت�تتتستتتيتتتات  ووقتتتتتفتتتتتت 
جانب  اإىل  متتتت�ؤختتتترا  متتت�تتتستتتراتتتتة 
با�ساغا  فتتتتتحتتي  التتداختتلتتيتتة  وزيتتتتر 
الرئا�سي  املتتجتتلتت�تتض  رئتتيتت�تتض  �تتستتد 
ت�قيفه  قتترار  بعد  التت�تتستتراج،  فايز 
للتحقيق،  واإحتتالتتتتته  الأختتتري  متتن 
واندفعت بقّ�ة لن�سرته حتى اأنها 
بتتالنتت�تتستتقتتاق متتن حك�مة  لتتّ�حتتت 
ال�سراج  بتتاإقتتالتتة  وطالبت  التت�فتتاق 

من من�سبه.
التكبايل،  عتتلتتي  قتتتال  متتن جتتهتتتتته، 
التتتنتتتائتتتب بتتتالتتتربملتتتان التتلتتيتتبتتي، اإن 
الأختتترية  والتتتقتتترارات  التعيينات 
�س�اء  التتتت�تتتتستتتتراج،  بتتتهتتتا  قتتتتتام  التتتتتتتي 
الليبي  التت�تتستتارع  غ�سب  لحتتتتت�اء 
�تتستتده يف مظاهرات  ختتترج  التتتذي 
تطالب بتح�سني امل�ست�ى املعي�سي 
ملغازلة  اأو  التتتفتتت�تتتستتتاد،  وحمتتتتاربتتتتة 
وتر�سيتها،  الليبي  التتغتترب  متتدن 
الليبيني  لأن  عتتلتتيتته  �تتستتتتتنتتقتتلتتب 
لل�سارع  اأختتترى  متترة  �سيخرج�ن 
على  املنا�سب  ي�زع  اأ�سبح  بعدما 
يف  اأ�سحابه،  وعلى  منه  املقربني 
التتذي ختترج يطالب  حتد لل�سعب 

مبحا�سبة ه�ؤلء الفا�سدين.

والقت�ساد  الأعمال  رجتتال  ميثّل 
املدينة  واجهة  ويعّد  م�سراتة  يف 
يف ال�سراع على ال�سلطة والرثوة 
التي  قياداتها  اأهتتتّم  متتن  وواحتتتتدا 
تتتتراهتتتن عتتلتتيتتهتتم لتتلتت�تتستتيتتطتترة على 

القرار يف اأجهزة الدولة.
النا�سط  اعترب  ال�سياق،  هذا  ويف 
فركا�ض،  فتترج  الليبي  ال�سيا�سي 
اأّنتته مع عدم و�س�ح م�سري وزير 
احتياطيا  املتتتت�قتتتت�ف  التتتداختتتلتتتيتتتة 

كتتتذلتتتك التتتهتتتروب لتتتالأمتتتام وعتتتدم 
انتظار نتائج املفاو�سات ال�سيا�سية 
يف  ت�ستاأنف  اأن  املت�قع  متتن  التي 
اإىل  تتترمتتي  والتتتتتي  قريبا،  جنيف 
تتتعتتديتتل املتتجتتلتت�تتض التترئتتا�تتستتي وفق 
كتتمتتا ن�ست  التت�تتستتيتتا�تتستتي  التتتتتفتتتتاق 
اأن  اإىل  م�سريا  برلني،  خمرجات 
قد  الأختتترية  وتعييناته  قتتراراتتته 
تاأخذ على اأنها عرقلة لهذا امل�سار، 
الأممية  التتبتتيتتانتتات  بتتعتتد  ختتا�تتستتة 

الآن،  حتتتتّد  اإىل  بتتا�تتستتاغتتا  فتتتتتحتتي 
من  �سل�سلة  باتخاذ  التت�تتستتراج  قتتام 
لعدد  والتتتتتتتعتتتيتتتيتتتنتتتات  التتتتتتقتتتتتترارات 
يف  م�سراتة  مدينة  قتتيتتادات  متتن 
يبدو  خط�ة  يف  قيادية،  منا�سب 
اأّنتتتهتتتا كتتنتت�ع متتتن التترت�تتستتيتتة ت�يف 
بتتغتتر�تتستتني، وهتتمتتا حمتتاولتتة احلّد 
داختتتتل  التتغتت�تتستتب  امتتتتت�تتستتا�تتض  اأو 
املتعلق  التتقتترار  املتتديتتنتتة بعد  هتتذه 
تاأييد  لك�سب  واأيتت�تتستتا  بتتبتتا�تتستتاغتتا، 

اأحمد  التترئتتا�تتستتي  باملجل�ض  نائبه 
خالفات  يف  دختتل  التتتذي  معيتيق 
معتتتتته  �تتستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتقتتة  و�تتستتراعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 
واتهمه بالنفراد بالقتتتتتترار داخل 
املجل�ض، وه� ي�ساف اأي�سا لقرار 
تتتعتتيتتني التتفتتريتتق حمتتمتتد احلتتتتّداد 
رئي�سا  م�سراتة،  على  املح�س�ب 

لالأركان.
ويتتعتتتتتقتتد فتتركتتا�تتض يف حتتديتتثتته مع 
قرر  ال�سراج  اأن  “العربية.نت”، 

فريوز  اأقتتامتتت  عتتنتتدمتتا  اللبنانية 
بباري�ض  الأوملبيا  حفاًل �سخماً يف 
يا  “باري�ض  وغتتتنتتتت   1979 يف 

زهرة احلرية«.
ونتتادراً ما تتحدث فريوز ل��سائل 
الإعتتالم، رغم اإذاعتتة اأغانيها عرب 
متت�جتتات الأثتتتري متتن التتربتتاط اإىل 

بغداد.

كبري م�صاعدي �صينزو 
�آبي يرت�صح خلالفته

•• طوكيو-وكاالت

�سيعلن ي��سيهيدي �س�غا، اأحد كبار 
الياباين  التتتت�زراء  رئي�ض  م�ساعدي 
ر�سمياً  اآبتتي،  �سينزو  وليته  املنتهية 
اأ�سارت  فيما  اآبتتتي،  ليخلف  تر�سحه 
الق�ية يف احلزب احلاكم  الف�سائل 
اإىل اأنها �ستمنح �س�غا ما يكفي من 

اأ�س�ات للف�ز يف ال�سباق.
واأفتتادت وكالة بل�مربغ لالأنباء باأن 
�س�غا قال اأم�ض الأربعاء: اإنه �س�ف 
رئا�سة  على  ال�سباق  م�ساألة  يناق�ض 
احلتتتزب احلتتاكتتم يف متت�ؤمتتتر �سحايف 
بط�كي� يف اخلام�سة م�ساء، وبدا اأنه 
على  تقريباً  يبارى  ل  تقدماً  حقق 

مناف�سني اثنني.
اليابانية  “كي�دو”  وكتتالتتة  وذكتتترت 
يعلن  اأن  املتتتتت�قتتع  متتتن  اأن  لتتالأنتتبتتاء 
ال�زراء  جمل�ض  اأمتتنتتاء  كبري  �س�غا، 
لفرتة ط�يلة، تر�سحه لالنتخابات 
)اأيل�ل(  �سبتمرب   14 يف  املتتتقتتتررة 
اإىل  اإ�تتتتستتتتارة  دون  احلتتتتتتزب،  لتتتقتتتيتتتادة 

م�سدر املعل�مات.
بزعامة  �تتتستتت�غتتتا  فتتتتت�ز  و�تتستتيتت�تتستتمتتن 
رئي�ض  اأول  اأي�ساً  ي�سبح  اأن  احلتتزب 
يقرب  ما  منذ  لليابان  جديد  وزراء 
احلزب  �سيحكم  اإذ  اأعتتتتتت�ام،   8 متتتن 
احلاكم  التتتلتتتيتتتربايل  التتدميتتقتتراطتتي 
ي�م  التتربملتتان  ت�س�يت  عتتلتتى  نتتفتت�ذه 
16 �سبتمرب )اأيل�ل(، اأو نح� ذلك، 

لتعيني رئي�ض ال�زراء اجلديد.
الآختتتران  التت�حتتيتتدان  املر�سحان  اأمتتتا 
�سيغريو  ال�سابق  الدفاع  وزيتتر  فهما 
ال�سابق  اخلتتارجتتيتتة  ووزيتتتر  اإي�سيبا، 
ف�مي� كي�سيدا، لكن احتمالت ف�ز 
اأكرب  لتتتتتاأيتتيتتد  �تتستتعتتيتتفتتة،  متتنتتهتتمتتا  اأي 

ف�سائل احلزب ل�س�غا.

رئي�ض �لوزر�ء 
�لرو�صي يزور مي�صنك 

•• مو�شكو-اأ ف ب

الرو�سي  اخلتتارجتتيتتة  وزيتتتتر  اأعتتتلتتتن 
املتتتتتتت�قتتتع و�تتتستتت�ل رئي�ض  اأنتتتتته متتتن 
التتتت�زراء التترو�تتستتي التتيتت�م اخلمي�ض 
احتجاجات  و�تتستتط  مين�سك،  اإىل 
حا�سدة على اإعادة انتخاب الرئي�ض 

األك�سندر ل�كا�سنك�.
ونتتقتتلتتت التتتت�كتتتتالت التترو�تتستتيتتة عن 
“�سي�سل  لفتتتتتتتتتتتروف  �تتتتستتتتريغتتتتي 
ميخائيل  الرو�سي  التتت�زراء  رئي�ض 
 ،“ غتتتداً  مي�سنك  اإىل  مي�س��ستني 
مل�س�ؤول  زيتتتارة  اأول  هتتذه  اأن  معلنا 
رو�سي بهذا املن�سب اإىل بيالرو�ض 
التي  ال�سيا�سية  الأزمتتة  منذ بداية 

اجتاحت البالد منذ ح�ايل �سهر.
وتاأتي هذه الزيارة و�سط تظاهرات 
اآخرها احتجاج نظمه  حا�سدة كان 
مئات الطالب اجلامعيني الثالثاء 
الرئي�ض  �تتستتد  مين�سك  �تتستت�ارع  يف 
الدرا�سي  العام  بدء  مع  ل�كا�سنك� 
اجلتتديتتد، بعد ثتتالثتتة اأ�تتستتابتتيتتع من 
اإعادة  �سد  امل�ستمرة  الحتجاجات 

انتخابه ل�لية رئا�سية �ساد�سة.

ماكرون: �صعرت بالرهبة يف ح�صور �صحر فريوز

ميلي�صياتها �مل�صّلحة دخلت يف �صر�ع معه وطالبت باإقالته 

تعيينات �ل�صّر�ج.. هل تنجح يف �حتو�ء غ�صب م�صر�تة؟

�ل�صحايا �ل� 17 يف �لهجوم على �أ�صبوعية �صاريل �إيبدو 
�سرطة قريبة من ال�سحيفة اثناء تبادل اطالق النار مع 
املهاجمني قبل ان تتم ت�سفيته بدم بارد من قبل احدهم 
�سريط  قتله يف  م�سهد  تتت�ثتتيتتق  وقتتتد مت  التتر�تتستتيتتف.  عتتلتتى 

فيدي� اكد املحقق�ن �سحته و�س�هد يف كل انحاء العامل.
عاما(   27( �سرطية  وهتتي  فيليب  جتتان  كالري�سا  ُقتلت 
كان�ن  من  الثامن  �سباح  يف  ك�ليبايل  اأمتتيتتدي  بر�سا�ض 
الثاين/يناير 2015، بينما كانت يف طريقها للك�سف عن 
حادث مروري عادي يف بلدة م�نروج، يف �س�احي باري�ض. 
ت�سرف  الر�سا�ض وكانت  واقية من  ترتدي �سرتة  وكانت 
اأ�سيبت بعيار ناري يف  على حركة مرور ال�سيارات عندما 

ال�سريان ال�سباتي. وت�فيت بعد نقلها اإىل امل�ست�سفى.
ظهر الي�م التايل ح�ايل ال�ساعة 13،00 ، اقتحم اأميدي 
ك�ليبايل، م�سلًحا ببندقية هج�مية وحامال اآلة ت�س�ير، 
�سرق  يف  اليه�دية  الأطعمة  لبيع  كا�سري”  “اإيرب  متجر 

باري�ض.
ُقتل ي�هان ك�هني )20 عاًما(، اأمني م�ست�دع املتجر على 
الف�ر. وكتبت �سفحة ال�ساب امل�سجع مل��سيقى الراب على 
في�سب�ك “اأنا �ساريل” تكرميا للت 12 �سخ�سا الذين قتل�ا 

قبل ي�مني.
فيليب  قتل  ه�يته،  ك�سف  ك�ليبايل  طلب  رف�ض  اأن  بعد 
ابراهام )45 عاًما( وه� مدير املبيعات يف �سركة ا�ست�سارات 

يدير  وكتتتان  عتتامتتا(   47( ب”�سارب”  امللقب  �سارب�نييه 
ال�سحيفة منذ 2009، وجان كاب� اأو “كاب�”املكنى كاب� 
)76 عاما( عا�سق م��سيقى اجلاز، وفيليب اون�ريه )73 
عاما(، وبرنار فريلك اأو “تيني��ض” )57 عاما(، وج�رج 
وولن�سكي )80 عاما( وكانت عماد �سحيفة هارا كريي يف 

�ستينات القرن املا�سي.
وقتل ثالثة متعاونني اآخرين مع �ساريل اإيبدو بر�سا�ض 
الأخ�ين ك�ا�سي وهم برنار ماري )68 عاما( وه� خبري 
�ساريل  يف  متتقتتال  ا�سب�عيا  يكتب  كتتان  يتت�تتستتاري  اقت�سادي 
ايبدو ي�قعه با�سم “انكل برنار” )العم برنار(، والزا كايا 
)54 عاما( وهي طبيبة وحمللة نف�سانية واملراة ال�حيدة 
التي قتلت يف الهج�م. كانت ت�ستعر�ض مرتني يف ال�سهر 
وقائع املجتمع، وم�سطفى اوراد م�سحح ال�سحيفة )60 

عاًما(.
وال�سحايا الآخرون هم مي�سال رين� )69 عاما( م�ؤ�س�ض 
كان  )و�تتستتط(.  فتتريان  كلريم�ن  يف  ال�سفر  عتتن  مهرجان 
من  بدع�ة  التحرير  هيئة  يف  وي�سارك  ال�سحيفة  �سيف 
كاب�، بالإ�سافة اإىل فرانك برين�س�لرو )49 عاما( وه� 
�تتستتابتتط وعتت�تتستت� يف فتتريتتق احلتتمتتايتتة املتتكتتلتتف تتتامتتني القادة 

الفرن�سيني والجانب الذين يزورون فرن�سا
وجرح احمد مرابط )42 عاما( وه� �سرطي يف مف��سية 

منذ  فرن�سا  عاًما(، جاء لالقامة يف   21( ت�ن�سي  طالب 
اأقل من عام، بعد اأن اختباأ يف براد املتجر يف البداية قبل 
اأن يحاول حتييد حمتجز الرهائن وال�ستيالء على اأحد 

اأ�سلحته.

•• باري�س-اأ ف ب

الإرهابي�ن  ا�ستهدف   ،2015 الثاين/يناير  كتتانتت�ن  يف 
�سريف و�سعيد ك�ا�سي واأميدي ك�ليبايل حرية ال�سحافة 
ا بينهم عدد  والدولة واجلالية اليه�دية وقتل�ا 17 �سخ�سً
الأ�سب�عية  اإيبدو”  “�ساريل  �سحيفة  حمتترري  اأبتترز  من 
ال�ساخرة وثالثة عنا�سر �سرطة وعامل وزبائن يف حمل 

لبيع الأطعمة اليه�دية.
�سركة  يف  ال�سيانة  عتتامتتل  عتتامتتا(   42( بتت�ا�تتستت�  فتتردريتتك 
ال�سابع  نهار  للهجمات.  الأوىل  ال�سحية  ه�  �س�ديك�س�، 
من كان�ن الثاين/يناير 2015 ، اقتحم الأخ�ان ك�ا�سي 
يف  ال�اقع  البناء  هج�مية،  ببنادق  م�سلحني  كانا  اللذان 
ال�سحيفة  مقر  حيث  باري�ض  يف  اأبتتتريت  نيك�ل�ض  �تتستتارع 
الأ�سب�عية ال�ساخرة. مل يتمكن ب�ا�س� من الرد على �س�ؤال 
“اأين �ساريل؟” وا�سيب بر�سا�سة يف �سقة الناط�ر ومات 
بني ذراعي زميل له. وعند دخ�لهم اإىل مقر ال�سحيفة، 
دقيقتني،  متتن  اأقتتتل  يف  اأ�سخا�ض  ع�سرة  الإرهتتابتتيتت�ن  قتل 
خارجها.  والتتعتتا�تتستتر  التتتتتحتتريتتر  غتترفتتة  داختتتل  منهم  ت�سعة 

واأ�سيب اأربعة اآخرون بجروح.
اإيبدو،  �تتستتاريل  يف  الكاريكاتري  ر�سامي  متتن  العديد  ُقتل 
�ستيفان   :2006 يف  كاريكات�رية  ر�س�ًما  ن�سروا  الذين 

للمعل�ماتية جاء للت�س�ق. وبعد دقائق على دخ�له املحل 
فران�س�ا  ا�ستدار  املتجر،  يغلق  ال�سندوق  اأمتتني  كان  ينما 
اأدراجه  ليع�د  متقاعد  وهتت�  عتتامتتا(   63( �سعادة  مي�سيل 
وه�  حطاب،  ي�هاف  وُقتل  الإرهتتابتتي.  يد  على  قتل  لكنه 
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�ستعّد  حك�متها  اأّن  �ست�رج�ن  نيك�ل  ا�سكتلندا  وزراء  رئي�سة  اأعلنت   
قان�ن  م�سروع   2021 اأيار-ماي�  يف  املتتقتتّررة  املحلّية  النتخابات  قبل 
يحّدد �سروط وم�عد اإجراء ا�ستفتاء ثاٍن على ا�ستقالل هذه املقاطعة 
الربيطانية، يف خط�ة ترف�سها ب�سّدة لندن. وقالت رئي�سة ال�زراء يف 
“قبل  اإّنه  التتدورة اجلديدة للربملان ال�سكتلندي  خطاب مبنا�سبة بدء 
ال�سروط  الت�سريعية �سنن�سر م�سروع قان�ن يحّدد  انتهاء هذه ال�لية 
الذي  ال�س�ؤال  وكذلك  ال�ستقالل،  على  لال�ستفتاء  الزمني  واجلتتدول 
“احلزب  �سُيطرح على ال�سعب خالل هذا ال�ستفتاء«. واأ�سافت زعيمة 
النتخابات  “يف  اأّنتتتته  بتتال�تتستتتتتقتتالل  املتتتنتتتادي  ال�سكتلندي”  التت�طتتنتتي 
)الربملانية ال�سكتلندية( التي �ستجري العام املقبل �سندفع لكي ت�سبح 
ا�ستفتاء   2014 يف  اأجتترت  ا�سكتلندا  وكانت  م�ستقّلة«.  دولة  ا�سكتلندا 
على ا�ستقاللها عن بريطانيا، لكّن %55 من الناخبني �سّ�ت�ا ي�مها 
مل�سلحة البقاء �سمن اململكة املتحدة. غري اأّن �ست�رج�ن تعتقد اأّن هذه 
املعادلة تغرّيت منذ خرجت بريطانيا من الحّتاد الأوروبي ل �سّيما واأّن 
ناخبي املقاطعة �سّ�ت�ا يف ال�ستفتاء على بريك�ست يف 2016 باأغلبية 
فقد  بريك�ست  اإىل  وبتتالإ�تتستتافتتة  بتتروكتت�تتستتل.  متتع  التتطتتالق  �تتستتّد  �ساحقة 
تعالت الأ�س�ات املطالبة با�ستقالل ا�سكتلندا بعد النتقادات ال�سديدة 
ال�زراء  رئي�ض  لندن وحك�مة  بها  تعاملت  التي  للطريقة  التي وّجهت 

الربيطاين ب�ري�ض ج�ن�س�ن مع جائحة ك�فيد-19.

 
املا�سية  الت24  ال�ساعات  الرو�سية خالل  ال�سحية  ال�سلطات  �سجلت 
الإ�سابات  عتتدد  يف  وارتتتفتتاعتتا  التت�فتتيتتات  متتعتتدل  يف  طفيفا  انخفا�سا 
مركز  وقتتتال  امل�ستجد”ك�فيد-19”.  كتت�رونتتا  بتتفتتريو�تتض  الي�مية 
الي�مي  تقريره  يف  الفريو�ض  مبكافحة  اخلا�ض  الرو�سي  العمليات 
انه مت ت�سجيل 115 حالة وفاة خالل ال�ساعات الت24 املا�سية مقابل 
123 وفاة اأم�ض ور�سد 4952 اإ�سابة جديدة مقابل 4729 اإ�سابة 
اأم�ض الأول لي�سبح العدد الجمايل لل�سحايا 17414 حالة وفاة 
1005000اإ�سابة  اىل   لت�سل  امللي�ن  والإ�سابات جتتتاوزت حاجز 
مبقدار  رو�سيا  يف  �سفاوؤهم  مت  التتذيتتن  املر�سى  عتتدد  وارتتتفتتع  بينما 
5464 خالل الت24 �ساعة الأخرية، ما يرفع اإجمايل عدد املتعافني 
يف رو�سيا اإىل 821169 �سخ�سا بينما بقي هناك 166417 حالة 
ن�سطة -ما ميثل انخفا�سا ب�اقع 627 حالة ن�سطة منذ ي�م اأم�ض 
الأول-  م�سريا اإىل عدم ظه�ر اأعرا�ض الإ�سابة لدى %24.2 من 

املر�سى اجلدد.

اإن الرئي�ض مل ي�سب  قال طبيب الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب 
بجلطة واإنه ب�سحة جيدة وذلك ردا على كتاب جديد ي�سري �ساحبه 
اإىل اأنه مت اإعتتداد نائب الرئي�ض مايك بن�ض كي يك�ن جاهزا لت�يل 
زيتتارة مفاجئة قام بها ترامب لإجتتراء فح�ض  الرئا�سة خالل  مهام 

طبي العام املا�سي.
وذكرت منافذ اإخبارية ح�سلت على ن�سخة من كتاب “دونالد ترامب 
مقابل ال�ليات املتحدة” من تاأليف مايكل �سميت ال�سحفي بجريدة 
ني�ي�رك تاميز اأنه كتب يق�ل اإن احلديث انت�سر يف اجلناح الغربي 
الثاين  ت�سرين  ن�فمرب  يف  التتزيتتارة  متتع  بالتزامن  الأبي�ض  بالبيت 
ترامب  ا�سطر  اإذا  املتتهتتام  لت�يل  الرئي�ض  نائب  جتهيز  عتتن  املا�سي 

لإجراء عملية تتطلب تخديره.
وقال بن�ض ي�م الثالثاء يف مقابلة على قناة ف�ك�ض ني�ز الإخبارية 
“ل اأذكر اأن اأحدا طلب مني اأن ا�ستعد. مت اإبالغي باأن الرئي�ض لديه 

م�عد مع الطبيب«.
امل�ؤلف  ن�سره  ما  الثالثاء على  يتت�م  يتتردان  ترامب وطبيبه  اأن  وبتتدا 
معل�مات  تلقى  اأنتتته  متتن  املتتا�تتستتي  ال�سهر  تتت�يتترت  على  وين�سل�  دون 
ثالث مرات من م�سادر يف الإدارة باأن ترامب اأ�سيب “ب�سل�سلة من 

اجللطات ال�سغرية«.
الرئي�ض  اأن  اأوؤكتتد  اأن  “ميكنني  بيان  يف  ك�نلي  �س�ن  الطبيب  وقتتال 
طارئة  حالة  لأي  اأو  ب�سيطة  اأو  كتتربى  جللطة  يتعر�ض  مل  ترامب 
حادة تتعلق بالقلب والأوعية الدم�ية ومل يخ�سع لفح�ض لتحديد 

اإ�سابته بذلك، مثلما ورد ب�سكل غري �سحيح يف و�سائل الإعالم«.

عوا�شم

�أدنربه

مو�سكو

و��سنطن

�ن�صمام رئي�ض �ملجل�ض �لأعلى لل�صوؤون �لإ�صالمية 
بالبحرين لع�صوية جمل�ض حكماء �مل�صلمي

•• القاهرة-وام:

اأ�سدر ف�سيلة الإمام الأكرب الأ�ستاذ الدكت�ر اأحمد الطيب، �سيخ الأزهر ال�سريف، 
رئي�ض جمل�ض حكماء امل�سلمني، قراًرا ب�سم معايل ال�سيخ عبدالرحمن بن حممد 
اآل خليفة، رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�س�ؤون الإ�سالمية مبملكة البحرين، لع�س�ية 
من  خليفة  اآل  حممد  بن  عبدالرحمن  ال�سيخ  ويعترب  امل�سلمني.  حكماء  جمل�ض 
ال�سخ�سيات البارزة املعنية بال�ساأن الديني يف منطقة اخلليج العربي، وياأتي قرار 
امل�سلمني، تقديًرا لدور معايل  الإمام الأكرب ب�سم معاليه ملجل�ض حكماء  ف�سيلة 
ال�سيخ عبدالرحمن بن حممد اآل خليفة واملجل�ض الأعلى لل�س�ؤون الإ�سالمية يف 
العمل على تعزيز ثقافة التعاي�ض وامل�اطنة، حيث يحر�ض جمل�ض حكماء امل�سلمني 
على �سم ال�سخ�سيات الإ�سالمية امل�ؤثرة يف جمال بناء ال�سالم والإختتاء من اأجل 
حتقيق اأهدافه يف الت�سدي حلدة ال�سطرابات وتعزيز ال�سلم وال�ئام يف املجتمعات 
اآل خليفة، عن �سعادته بالن�سمام  ال�سيخ عبدالرحمن بن حممد  امل�سلمة. وعرب 
على  ال�سالم  �سناعة  اأدوات  اأ�سبح من  املجل�ض  اأن  مبيًنا  امل�سلمني،  ملجل�ض حكماء 
نفذها  التي  وامل�سروعات  الربامج  من  العديد  بف�سل  الإ�سالمي  العامل  م�ست�ى 
واأ�سهمت يف تعزيز قيم ال�سلم والتعاي�ض املجتمعي. واأ�ساف اأن وج�د ف�سيلة الإمام 
راأ�تتض جمل�ض  ال�سريف، على  الأزهتتر  �سيخ  الطيب،  اأحمد  الدكت�ر  الأ�ستاذ  الأكتترب 
رمزية  من  ف�سيلته  ميتلكه  مبا  كبرًيا،  معن�ًيا  ثقاًل  له  اأ�ساف  امل�سلمني،  حكماء 
ومكانة يف قل�ب كل امل�سلمني، ولك�نه اأحد اأهم �سانعي ال�سالم العاملي، خا�سة بعد 
ت�قيع ف�سيلته وثيقة الأخ�ة الإن�سانية مع قدا�سة البابا فران�سي�ض بابا الكني�سة 
الكاث�ليكية يف العا�سمة الإماراتية اأب�ظبي، يف فرباير من العام املا�سي، وجه�د 

ف�سيلته يف ن�سر عل�م الدين والدع�ة اإىل امل�اطنة والعدالة الإن�سانية.

رغم حماولة »ن�صفها« ع�صية �لت�صويت

تون�ض: �صفينة حكومة �مل�صي�صي تعرب �مل�صيق...!
•• الفجر -تون�س

   مل مينع ا�ستياء الن�اب وغ�سب 
اأحتتتزابتتتهتتتم هتت�تتستتام املتت�تتستتيتت�تتستتي من 
احل�س�ل على الثقة. وقد �سادق 
من  الأوىل  ال�ساعات  يف  التتربملتتان 
فتتجتتر اأمتتت�تتتض الأربتتتتعتتتتاء عتتلتتى منح 
امل�سي�سي  هتت�تتستتام  حلتتكتت�متتة  التتثتتقتتة 

املقرتحة.
املقرتحة  احلتتكتت�متتة  وحتتظتتيتتت     
ومعار�سة  نائبا   134 مب�افقة 
67 نائبا ودون احتفاظ اأي نائب 

ب�س�ته.
امل�سي�سي  حتتتكتتت�متتتة  ولتتتقتتتيتتتت      
املقرتحة منذ اعالن الخري عن 
كفاءات  حتتكتت�متتة  ت�سكيل  قتتتتتراره 
م�ستقلة عديد التحفظات خا�سة 
طالبت  التي  النه�سة  حركة  من 
تتتتاأختتتذ نتائج  �تتستتيتتا�تتستتيتتة  بتتحتتكتت�متتة 
احلزبية  والتتتتت�ازنتتات  النتخابات 

بعني العتبار.
اإجنتتتتازا  حتتقتتق  امل�سي�سي  هتت�تتستتام     
اأ�س�ات  على  ح�س�له  يف  يتمثل 
مقابل   134 �تتستتلتتفتته،  متتتن  اأكتتتترث 
طريق  قتتتطتتتع  انتتتتته  رغتتتتتم   ،129
ال�سلطة التنفيذية عن الأحزاب. 
ع�سرة  الإحتتتدى  ال�ساعات  وت�سي 
التتتتتتتتتي حتتتتتتدث ختتتاللتتتهتتتا التتتتنتتتت�اب 

بحجم عدم الر�سا العام.
   ويف كل الأحتتت�ال �سيتعني عليه 
لئن  بتتترملتتتان،  متتتع  التتتتتعتتامتتل  الآن 
متتنتتحتته ثتتتقتتتتتتته، فتتتلتتتن ميتتنتتحتته اأي 
هدية �سيا�سية.     ويذكر اأن ه�سام 

األقاها  كلمة  يف  اأعتتلتتن  امل�سي�سي 
مبجل�ض ن�اب ال�سعب عن برنامج 
م�سريا  املتتقتترتحتتة  حك�مته  عمل 
على  �تتستتتتتعتتمتتل  حتتكتت�متتتتته  اأن  اإىل 
العم�مية  املتتالتتيتتة  نتتزيتتف  اإيتتتقتتتاف 
من خالل تط�ير املتت�ارد الذاتية 
لتتلتتدولتتة فتت�تتستتال عتتن التتعتتمتتل على 

اإ�سالح القطاع العم�مي وتكري�ض 
خيار الرقمنة.

امل�سي�سي  حك�مة  ان  اىل  ي�سار     
هتتي احلتتكتت�متتة التتثتتالتتثتتة التتتتتي يتم 
الربملان  على  وعر�سها  ت�سكيلها 
الت�سريعية  النتتتتتتتختتتابتتتات  متتتنتتتذ 
بعد   2019 اكتتتتتتت�بتتتر  �تتستتهتتر  يف 

الق�سر الأختترية كما جاء  مناورة 
حزبية  قتتتتيتتتتادات  تتت�تتستتريتتحتتات  يف 
وتتتتنتتتاقتتتلتتتتتتته �تتستتحتتف حمتتتلتتتيتتتة، ان 
التترئتتيتت�تتض التتتتت�نتت�تتستتي التتتتتذي كلف 
�سخ�سية لت�سكيل حك�مة جديدة 
متتتتتن ختتتتتتتتارج اقتتتتتتتتترتاح الأحتتتتتتتتتزاب 
الثقة  عتتلتتى  التتتتت�تتستت�يتتت  ليلة  دعتتتا 

 11 �سق�ط حك�مة اجلملي ي�م 
حك�مة  وا�ستقالة   2020 يناير 
ت�سارب  �سبهة  ب�سبب  التتفتتختتفتتاخ 

م�سالح يف 15 ي�لي� املا�سي.

مناورة �ل�صاعات �لأخرية
�تتستتبتتق متتنتتح الثقة     واأغتتتتتترب متتتا 

•• الفجر -تون�س
النتقادات  بعد  التتربملتتان  نتت�اب  بع�ض  على  التتنتتار  الت�ن�سي  الرئي�ض  اأطتتلتتق 
التي �سدرت عنهم جتاه ادارته لعملية ت�سكيل احلك�مة اجلديدة. وطبعت 
مل  لأطتتراف  ووعيد  وتهديد  م�سب�قة  غري  غا�سبة  نتتربة  الرئي�ض  خطاب 
بك�سف حقيقة ما حدث خالل  والغدر متعهدا  واتهامات باخليانة  ي�سمها 
ال�سهر املنق�سية كاملة دون ان يك�سف الطراف املعنية باتهاماته ووعيده.
اليمني  احلك�مة  اأع�ساء  اآداء  م�كب  يف  كلمته  ختتالل  �سعيد  قي�ض  واأكتتتد 
قائال   متتا،  ي�ما  احلقائق  جميع  �سيك�سف  اأنتته  الأربتتعتتاء،  اأم�ض  الد�ست�رية 
�ستعرف�ن فيه احلقائق كلها، اإل اإذا كان هناك حائل يتعلق ب�اجب التحفظ 

اأ�تتستتدح باحلق  متتن  الثقة،  اأعتتمتتال جل�سة منح  تابعت  واأ�تتستتاف  والحتتتترتاز. 
وتابعت اأي�سا من كذب واّدعى وافتترتى... وما اأكرث املفرتين.  وتابع لكن 
بناء  يكذب  بع�سهم  يخ�ن�ا،  مل  اوؤمتتتنتت�ا  اإذا  �سادق�ن  رجتتال  دائما  هناك 
على الفت�ى ويفتعل ما يبتدعه خياله املري�ض... اأق�ل للجميع، بيننا اهلل 
والأيام«. و�سدد قي�ض �سعيد، على اأنه لن يت�سامح مع اأي كان ‘’افرتى وكذب 
وادعى ما ادعاه... وفتح دارا للفت�ى ليفتي بالد�ست�ر’’ وذلك يف اإ�سارة اإىل 

مداخالت الن�اب يف جل�سة منح الثقة حلك�مة ه�سام امل�سي�سي.
العلم  يتتدعتتي يف  التتكتتذب والفتتتتترتاء،  بتتالأمتت�تتض ف�سال عتتن  ‘’البع�ض  وقتتتال 
معرفة... لقد احرتمت النظام، واحرتمت امل�ؤ�س�سات واملقامات بالرغم من 
وتابع ‘’من يعتقد اأنه ف�ق القان�ن  اأن البع�ض ل ي�ستحق هذا الحرتام’’، 

فه� واهم، ومن يعتقد انه قادر على �سراء الذمم فه� واهم.«...
اإىل  اأنه يعرف وت�سلل  ‘’اأعلم دقائق الأمتت�ر بتفا�سيلها، من يظن  واأ�ساف 
الق�سر... اأعرف اأكرث مما يعرف�ن، لن اأرد عليهم بالألفاظ التي ا�ستمتعت 

اإليها اأم�ض لأنها عبارات ل تثري اإل الحتقار والزدراء«.
الأيام  يف  اأنتتتتتم  فعلتم  “ماذا  املجل�ض  نتت�اب  خماطبا  �سعيد  قي�ض  وت�ساءل 
جنح  وحتتتت  الليال  يف  املتت�تتستتاورات  با�ستثناء  املا�سية  الأ�تتستتهتتر  ويف  املا�سية 

الظالم، انا على علم مبا قيل و على علم بال�سفقات »«.
اإىل  دعتتاهتتا  امل�سي�سي،  ه�سام  حلك�مة  والتتنتتجتتاح  الت�فيق  متنى  اأن  وبتتعتتد    
ال�ق�ف جبهة واحدة يف م�اجهة الكثريين من الذين و�سفهم بت “اخل�نة 

واأذيال ال�ستعمار الذين باع�ا �سمائرهم ووطنهم«.

الئتالف  �سكلت  التتتتتي  الأحتتتتتزاب 
الفخفاح  لإلتتتتيتتتتا�تتتتض  احلتتتكتتت�متتتي 
ه�سام  مر�سحه  باإ�سقاط  وطالبها 
احلك�مة  على  والإبتتقتتاء  امل�سي�سي 

احلالية مع تغيري رئي�سها.
متتتترور  اإن  حمتتتلتتتلتتت�ن،  ويتتتتتتترى     
احلك�مة وما حدث خالل جل�سة 
متتنتتح التتثتتقتتة لتتلتتحتتكتت�متتة، اأثتتبتتت اأن 
كتت�تتستتلتتطتتة عليا  وجتتتتتت�د  لتتتلتتتربملتتتان 
رئا�سية  اإرادة  مقابل  التتبتتالد،  يف 
لتتتتتحتتجتتيتتم دوره  كتتتانتتتت وا�تتتستتتحتتتة 
ودور الحتتتتتتزاب.  وتتت�تتستتاءلتت�ا عن 
نتتت�ع التتعتتالقتتة التتتتتي �تتستتتتتكتت�ن بني 
العالقة  ت�تر  ظل  يف  الرئا�ستني 

بينهما؟
رئتتيتت�تتض احلتتكتت�متتة ه�سام  ان  ال     
خالفات  اأي  وجتت�د  نفى  امل�سي�سي 
التترئتتيتت�تتض قي�ض  وبتتتتتتتتتتتتتتني  بتتيتتنتتتتتتتتتتتتتته 

�سعيد.
عتتقتتب جل�سة  ت�سريح  ودعتتتا يف     
حلك�مته،  الثقة  ملنح  الت�س�يت 
“الهدوء”  اإىل  التتتتتتت�نتتت�تتتستتتيتتتني 
متنف�ض”  لإيجاد  جمال  و”ف�سح 
الباطلة  التتتتهتتتامتتتات  عتتتن  بتتعتتيتتدا 
والتي  للت�تر  املُ�ؤججة  والأختتبتتار 
لة”  “مُمّ اأ�تتستتبتتحتتت  اأنتتتهتتتا  اعتتتتترب 

لدى الت�ن�سيني. 
عتتالقتتة حك�مته  وبتتختت�تتستت��تتض     
متتتع جمتتلتت�تتض نتتتت�اب التت�تتستتعتتب، قال 
امل�سي�سي اإّن حك�مته �ستعمل على 
دعم الثقة يف عالقتها مع الربملان 
والت�ساور مع  التفاعل  من خالل 

الن�اب ح�ل م�ساغل ال�سعب. 

تفتي�ض منزل �لرئي�ض �ملوريتاين �ل�صابق حممد ولد عبد�لعزيزبيان من �صيخ �لأزهر تعليقا على »حرق �مل�صحف« يف �ل�صويد
•• نواك�شوط-وكاالت

فت�ست �سرطة اجلرائم القت�سادية واملالية يف م�ريتانيا منزل الرئي�ض ال�سابق حممد ولد عبد العزيز، ب�لية 
اإين�سريي، 256 كيل�مرتاً غربي العا�سمة ن�اك�س�ط.

وقالت امل�سادر، اإن “ال�سرطة ا�ستدعت ولد عبد العزيز م�ساء اأول اأول اأم�ض الثنني واأبلغته برغبتها يف تفتي�ض 
وفق ما ذكر م�قع “�سحراء ميديا” اأم�ض الأول الثالثاء. منزله يف بن�ساب”، 

واأ�سافت امل�سادر، اأن الرئي�ض ال�سابق اأر�سل من ين�ب عنه مع ال�سرطة امل�ريتانية حل�س�ر التفتي�ض، فيما مل 
تعرف اأي معل�مات عما كانت تبحث عنه ال�سرطة ول ما اكت�سفته.

خالل  ف�ساد  �سبهات  يف  حتقيقاً  واملاليتة  القت�ساديتتتتتتة  اجلرائتتتتم  �ستتتتتترطة  فتتتتتح  مع  بالتزامن  ذلك  وياأتتتتتي 
)مت�ز(  ي�لي�  نهاية  يف  الربملان  عن  �سادر  تقرير  اأثتتارهتتا  ال�سابق،  الرئي�ض  عهد  يف  اأي  الأختتترية،  الع�سرية 

املا�سي.

كل  عنها  تتترتفتتع  بغي�سة  “عن�سرية  عتتن  يعرب 
احلتت�تتستتارات الإنتت�تتستتانتتيتتة، بتتل هتتي وقتتتت�د لنريان 

الإرهاب الذي يعاين منه ال�سرق والغرب«.
النكراء  اجلتترائتتم  “هذه  مثل  اإن  الطيب  وقتتال 
تتتتت�ؤجتتتتج متتت�تتتستتتاعتتتر التتتكتتتراهتتتيتتتة، وتتتتقتتت��تتتض اأمتتتتن 
ح�ار  يبعثها  التتتتتي  الآمتتتتال  وتتتهتتدد  املجتمعات، 

الأديان واحل�سارات«.
وكان عنا�سر من اليمني املتطرف يف مدينة مامل� 
جن�بي ال�س�يد قد اأ�سرم�ا النريان بن�سخة من 
القراآن الكرمي ي�م اجلمعة املا�سي الأمر الذي 

اأثار م�جة ا�سطرابات يف املدينة.

•• القاهرة-وكاالت

ا�ستنكر �سيخ الأزهر الدكت�ر اأحمد الطيب ب�سدة 
واقعة حرق ن�سخة من امل�سحف يف ال�س�يد قبل 

اأيام، وا�سفا اإياها بت”الإرهاب الرببري«.
وقال الطيب يف بيان ن�سره على �سفحته امل�ثقة 
“على هتت�ؤلء الذين جتروؤوا   : “في�سب�ك”،  يف 
ال�سريف  امل�سحف  حتتترِق  جتترميتتة  ارتتتكتتاب  على 
اإرهتتتاب بربري  اأن هتتذه اجلتترائتتم هي  اأن يعلم�ا 

مت�ح�ض بكل املقايي�ض«.
واعتتتتتتترب الإمتتتتتتام الأكتتتتترب حتتترق املتت�تتستتحتتف عمال 

امل�سي�سي مّر ب�سالم

م�كب اداء اليمني

مبو�فقة 134 نائبا: �لربملان مينح ثقته حلكومة �مل�صي�صي

يف رد حازم وغا�صب على نو�ب يف �لربملان

قي�ض �صعيد يتوعد من �فرتى وفتح د�ر� للفتوى بالد�صتور

وجتاري مقرب لفنزويال. وقال “نرى اأن احلك�مة واملعار�سة ب�سدد الت��سل لتفاق 
ونحن �سعداء لهذا«. واأ�ساف “ح�س�ر مراقبني اأجانب اأحد ال�سروط وقبلت اإدارة 
الرئي�ض مادورو هذه ال�سروط«. ومل يرد كل من كابريلي�ض وج�نزالي�ض على طلبات 
للتعليق. وت�سري الأنباء اإىل حدوث خالف كبري داخل املعار�سة، التي احتدت العام 
املا�سي خلف �سخ�سية رئي�ض الك�جنر�ض خ�ان ج�ايدو، الذي اعرتفت به ع�سرات 
ت�ستقبل  التي  الفنزويلية،  الإعتتالم  الدول رئي�سا �سرعيا لفنزويال. ومل ترد وزارة 
، بعد على طلب للتعليق. وقال مكتب ج�ايدو  الأ�سئلة نيابة عن حك�مة متتادورو 
كابريلي�ض وج�نزالي�ض  اإن  قتتال  التي  متتادورو  املحادثات مع  تتترباأ من  اإنتته  بيان  يف 
اأجرياها ب�سفتهما ال�سخ�سية. وجاء يف البيان “نريد اأن نك�ن وا�سحني مبا ل يدع 
جمال لل�سك: مت اتخاذ هذه الإجراءات دون علم اأو تف�ي�ض من احلك�مة امل�ؤقتة 
اأو اجلمعية ال�طنية اأو حلفائنا الدوليني اأو التفاق امل�سرتك الذي مت الت��سل اإليه 
واإعالنه من قبل 27 منظمة �سيا�سية ت�سم الق�ى الدميقراطية«. . ويف اإ�سارة اإىل 

املقاطعة، قال جاوي�ض اأوغل� اإن املعار�سة لي�ست على قلب رجل واحد.

زعيمان معار�صان من فنزويال يجريان حمادثات لالن�صمام لنتخابات برملانية 
•• اإ�شطنبول-كراكا�س-رويرتز

يف  املعار�سة  زعماء  اأبتترز  من  اثنني  اإن  املحادثات  يف  منخرط  تركي  م�س�ؤول  قتتال 
يف  للم�ساركة  متتتادورو  نيك�ل�ض  الرئي�ض  حك�مة  مع  حمتتادثتتات  يجريان  فنزويال 
اأحزاب  واتفقت  لالنتخابات.  مقررة  مقاطعة  رغم  املقبلة  الت�سريعية  النتخابات 
اأن جترى يف دي�سمرب  املعار�سة يف فنزويال على مقاطعة انتخابات الربملان املقرر 
الأحزاب  �تتستت�ؤون  يف  العليا  املحكمة  تدخل  بفعل  ت�س�هت  اإنها  قائلة  الأول،  كان�ن 
تر�سح  التتذي  كابريلي�ض  اإنتتريتتك  لكن  امل�سرعني.  لعدد  تع�سفية  وزيتتتادة  ال�سيا�سية 
حماولة  يق�دان  ج�نزالي�ض  �ستالني  الربملان  وع�س�  مرتني  الرئا�سة  لنتخابات 
لتقدمي مر�سحني معار�سني يف النتخابات رغم املخاوف من اأن النتخابات �ستميل 
الرتكي م�ل�د جاوي�ض  وزير اخلارجية  وقال  ال�سرتاكي احلاكم.  ل�سالح احلزب 
مراقبني  وجتت�د  على  اأ�تتستترا  وج�نزالي�ض  كابريلي�ض  اإن  �سحفي  م�ؤمتر  يف  اأوغتتلتت� 
اأجانب خالل النتخابات وه� الأمر الذي وافق عليه مادورو. وتركيا حليف �سيا�سي 
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لندن تفرج عن �أمو�ل مل�صاعدة عدد من �لدول �لنامية هيومن ر�يت�ض تنتقد عدم حماية دم�صق للطو�قم �لطبية 
•• بريوت-اأ ف ب

عدم  لناحية  ال�س�رية  ال�سلطات  ووتتت�تتض  رايت�ض  هي�من  منظمة  انتقدت 
التتعتتامتتلتتة عتتلتتى اخلط�ط  لتتلتتطتت�اقتتم الطبية  التتالزمتتة  تتت�فتتريهتتا احلتتمتتايتتة 
الأمامية يف م�اجهة فريو�ض ك�رونا امل�ستجد، يف بلد ي�سهد اأ�سا�ساً �سعفاً يف 

املنظ�مة ال�سحية جراء �سن�ات احلرب.
ووّثقت املنظمة ال�سهر املا�سي العديد من ال�فيات بني الط�اقم الطبية، 
ممن بدت عليهم ع�ار�ض ك�فيد-19 ومل يخ�سع�ا لختبارات الك�سف عن 

الفريو�ض.
وقالت باحثة �س�ريا يف املنظمة �سارة الكيايل يف بيان “من املذهل اأّنه بينما 
ترتاكم اأوراق نعي الأطّباء واأع�ساء الطاقم التمري�سي املت�سّدين لفريو�ض 

ك�رونا، تتناق�ض الأرقام الر�سمية مع ال�اقع على الأر�ض«.
و�سّجلت احلك�مة ال�س�رية يف مناطق �سيطرتها حتى الآن 2830 اإ�سابة 
�سابق عن  ال�سحة يف وقت  وزارة  وفتتاة. وحتدثت   116 بينها  بالفريو�ض، 
يف  عتتامتتة  م�سحات  لإجتتتتراء   )..( الإمتتكتتانتتيتتات  متتتلتتك  ل  عر�سية  “حالت 

املحافظات«.
اإل اأن املنّظمة اأفادت عن اأدلة ت�سري اإىل اأن الأعداد يف خمتلف اأنحاء البالد 
قد تك�ن اأعلى بكثري. وقالت اإنها متكنت منت�سف ال�سهر املا�سي من ت�ثيق 
وفاة 33 طبيباً وردت اأ�سماوؤهم يف ل�ائح مّت تداولها على م�اقع الت�ا�سل 

•• لندن-اأ ف ب

النامية  للدول  جديدة  اأمتت�ال  عن  املتحدة  اململكة  اأفرجت 
التي ت�اجه جائحة ك�فيد-19 وخطر املجاعة مع دخ�ل 
تعديل يثري خماوف ب�ساأن امل�ساعدات اخلارجية الربيطانية 
ب�ري�ض  حك�مة  اأعلنت  ال�سيف،  بداية  ويف  التنفيذ.  حيز 
اأن وزارة اخلارجية بات تت�ىل م�ساألة امل�ساعدات  ج�ن�س�ن 

اخلارجية التي تديرها حتى الآن هيئة منف�سلة.
اأم�ض الأربعاء ت�سمى ر�سميا  وقد اأ�سبحت وزارة اخلارجية 

وزارة اخلارجية والك�من�لث والتنمية.
يف  راب  دومينيك  اخلتتارجتتيتتة  وزيتتتر  اأعتتلتتن  املنا�سبة،  ولتتهتتذه 

ي�رو(  متتلتتيتت�ن   133( ا�سرتليني  جنيه  متتلتتيتت�ن   119 تتتقتتدمي  عتتن  بتتيتتان 
امل�ستجد  امل�سرتك لفريو�ض ك�رونا  “التهديد  التي ت�اجه  الدول  مل�ساعدة 

واملجاعات«.
الدمي�قراطية  التتكتت�نتتغتت�  وجتتمتتهتت�ريتتة  لليمن  خم�س�سة  الأمتتتتت�ال  وهتتتذه 
والتت�تتستت�متتال وجتتمتتهتت�ريتتة اإفتتريتتقتتيتتا التت��تتستتطتتى ومتتنتتطتتقتتة التت�تتستتاحتتل وجن�ب 
ال�س�دان وال�س�دان. وتعهد راب “ا�ستخدام الدبل�ما�سية وخربات امل�ساعدة 
التي متلكها اململكة املتحدة لبناء اإجماع دويل اأق�ى يف م�اجهة التداعيات 

يف  حالة   64 عند  م�ستقراً  الر�سمي  ال�فيات  عتتداد  كان  فيما  الجتماعي، 
اأنحاء البالد.

ونّبهت هي�من رايت�ض ووت�ض اإىل اأن “النق�ض يف املعّدات ال�قائية املنا�سبة 
على  ي�ساهمان  الأوك�سيجني  اأ�سط�انات  ل�ستخدام  املتتحتتدودة  والإمكانية 
التتقتتطتتاع ال�سحي والتت�تتستتّكتتان ب�سكل عتتتام يف  التتعتتامتتلتتني يف  الأرجتتتتح يف وفتتتاة 

�س�ريا«.
“اأن ت�سر علناً على ت��سيع قدرات  اأنه على منظمة ال�سحة العاملية  وراأت 

الفح�ض والإبالغ ال�سفاف والدقيق عن اأعداد الإ�سابات«.
ونقلت املنظمة عن ممر�سني واأطباء اأّن امل�سايف احلك�مية اجلاهزة للتعامل 
مع حالت ك�فيد-19 تخطت قدرتها ال�ستيعابية، يف حني ل متلك غريها 
من امل�ست�سفيات البنية التحتية الالزمة. وعزوا ذلك اإىل عدم ت�ّفر ق�ارير 

الأوك�سيجني واأجهزة التنف�ض ال�سطناعي والأ�سّرة.
وكانت م�سادر طبية عدة اأفادت وكالة فران�ض بر�ض منت�سف اآب/اأغ�سط�ض 
الط�اقم  �سف�ف  يف  الفريو�ض  جتتراء  واملت�فني  امل�سابني  عدد  ارتفاع  عن 
الطبية خ�س��ساً يف دم�سق، حُمذرة من و�سع “خميف” يف م�ساف تكتظ 
ك�سف  عتتدم  ل  ف�سّ حينها،  دم�سق  م�سايف  اأحتتد  يف  طبيب  وقتتال  بامل�سابني. 
لختبارات  يخ�سع�ا  مل  �س�ريا  يف  الأطباء  بني  املت�فني  غالبية  اإّن  ا�سمه، 
“لكن الأعرا�ض التي واجهه�ها جتعلنا نفكر مبا�سرة يف اأن ال�فاة ناجمة 

عنه«.

املدمرة لفريو�ض ك�رونا والنزاعات وظاهرة تغري املناخ«.
وقتتتال وزيتتتر اخلتتارجتتيتتة اإنتتته يتتريتتد انتتتتتهتتاز فتتر�تتستتة رئا�سته 
�سيعقد  التتذي   )26 )كتت�ب  املناخ  ال�سبع وم�ؤمتر  جمم�عة 
امل�ساعدات  تعزيز  الدويل على  املجتمع  املقبل حل�ض  العام 

للدول النامية.
اخلارجية  امل�ساعدات  جمتتال  يف  التعديل  احلك�مة  وبتتررت 
حتديات  العتتتتتتتبتتتار  يف  تتتت�ؤختتتذ  اأن  بتتت�تتتستتترورة  التتربيتتطتتانتتيتتة 
وازدهتتتتار  رو�تتستتيتتا  “تدخالت”  متتثتتل  جتتديتتدة  جي��سيا�سية 
ال�سني. لكن قطاع العمل الإن�ساين وثالثة روؤ�ساء حك�مة 
�سابقني راأوا اأن هذا الإ�سالح يعني ت�سيي�ض تخ�سي�ض هذه 
مليار   14،5( جنيه  مليار   13 البالغة  ال�سن�ية  امليزانية 

ي�رو(.
وتعهدت احلك�مة حتى الآن الإبقاء على هذه امليزانية بن�سبة 0،7 يف املئة 
من اإجمايل الناجت الداخلي لكن ذلك يثري �سك�كا ب�سبب انعكا�سات ال��سع 

املايل الناجم عن ال�باء.
وقال ناطق با�سم ج�ن�س�ن اأم�ض الأول الثالثاء “لي�ض هناك تغيري يف هذا 
“اجلديدة �ستك�ن قادرة على حتفيز تاأثري  اأن ال�زارة  واأ�ساف  اللتزام”. 

ميزانيتنا املخ�س�سة للم�ساعدة«.

•• ني�دلهي-اأ ف ب

الق�ات اخلا�سة  تيبتي ع�س� يف  اأ�سل  قتل جندي من 
التتهتتنتتديتتة ختتتالل ا�تتستتتتتبتتاك متتع اجلتتيتت�تتض التت�تتستتيتتنتتي على 
احلدود املتنازع عليها بني البلدين يف جبال الهماليا، 

بح�سب ما اأعلنت ممثلة برملانية تيبيتية منفية.
خالل  حادثني  بعد  �سق�طه  عن  يعلن  قتيل  اأول  وهتت� 
48 �ساعة يف منطقة لداخ على اأثر م�اجهات دامية يف 

منت�سف حزيران/ي�ني�.
وقتل ع�سرون جنديا هنديا يف ال�ستباك الذي ا�ستخدم 
فتتيتته التتطتترفتتان الع�سي واحلتتتجتتتارة والأيتتتتتدي. واأقتتترت 
ال�سني ب�سق�ط �سحايا لكن  دون الك�سف عن عددهم.

اإر�سال  ومت  ال�ستباك،  ب�ساأن  التهام  الطرفان  وتبادل 

•• برلني-وكاالت

الرئي�ض الرتكي  اإن  الأملانية،  “دي فيلت”  قالت �سحيفة 
رجتتب طيب اأردوغتتتان طلب من جرنالته اإثتتارة حتترب مع 
نقاًل  مقاتلة،  طتتائتترة  اإ�سقاط  اأو  �سفينة  بتتاإغتتراق  الي�نان 
ال�سحيفة  واأكتتتدت  الي�ناين.  تاميز”  “غريك  م�قع  عن 
اأردوغتتان املح�س�بة”، اأن  “حرب  الأملانية يف تقرير بعن�ان 
ي�نانية،  �سفينة  بتتاإغتتراق  جتترنالتتته  اأمتتر  الرتكي  الرئي�ض 
ال�سحايا،  الت�سبب يف عتتدد كبري متتن  تتتفتتادي  متتع �تتستترورة 
لكن اجلتترنالت الأتتتراك رف�س�ا ذلك، وفق ما ذكر م�قع 
اأم�ض الأربعاء. وقالت ال�سحيفة نقاًل عن  “احلرة”  قناة 
اإ�سقاط  اأي�ساً  اقتترتح  اأحدهم  اإن  تركية،  ع�سكرية  م�سادر 
مقاتلة ي�نانية اإذ ميكن للطيار النجاة بنف�سه بالقفز منها 

مقتل جندي هندي يف مو�جهات على �حلدود �ل�صينية  جرن�لت �أتر�ك رف�صو� �إ�صعال حرب مع �ليونان
ع�سرات اآلف اجلن�د الهن�د وال�سينيني الذين خا�س�ا 

حربا حدودية يف 1962، اإىل املنطقة.
الأيام  يف  قتلى  �سق�ط  عن  البلدين  من  اأي  يبلغ  ومل 
الأختتتترية لتتكتتن نتتامتتغتتيتتال دولتتكتتار لغتتتيتتتاري، الع�س� يف 
الربملان التيبتي املنفية يف املنفى، قالت ل�كالة فران�ض 
البالد  يف  “ا�ست�سهد  تيبتي  اأ�سل  من  جنديا  اإن  بر�ض 

خالل ا�ستباكات” ليلة ال�سبت.
واأ�سافت اأن جنديا اآخر من ق�ات احلدود اخلا�سة التي 
يعار�س�ن  تيبتي  اأ�سل  من  اجلن�د  من  العديد  ت�سم 

ال�سيطرة ال�سينية على منطقتهم، اأ�سيب بجروح.
واحلدود لي�ست مر�ّسمة ب�سكل وا�سح ما يدفع اجلن�د 
ال�سينيني والهن�د اإىل م�اجهات يعتقد كل طرف فيها 

اأن الطرف الآخر ينتهك احلدود.

الفكرة  رف�س�ا  الأتتتتتراك  اجلتتترنالت  لكن  حتطمها،  قبل 
امل�قف  اإثتتتارة  اإىل  ت�سعى  اأنتتقتترة  اأن  اإىل  واأ�تتستتارت  جمتتتدداً. 
الأتراك  لتت�ل  اجلتترنلت  واأنتته  املت��سط،  يف منطقة �سرق 
لندلعت حرب يف �سرق املت��سط. واأ�سافت اأن اإردوغان جلاأ 
لهذه احليلة، بعد ياأ�سه من اإثارة حرب مع الي�نان، ل�سرف 
لالقت�ساد  ال�سريع  النتتهتتيتتار  عتتن  التترتكتتي  ال�سعب  انتباه 
ت�تراً  املتتتتت��تتستتط  التتبتتحتتر  �تتستترق  منطقة  وت�سهد  والتتعتتمتتلتتة. 
�سديداً بني اأنقرة واأثينا، بعد اإعالن متديد مهمة �سفينة 
امل�سح الزلزايل الرتكية، وال�سفن احلربية املرافقة 5 اأيام 
اأعلنت  كما  املنطقة،  هتتذه  يف  الغاز  عن  للتنقيب  اإ�سافية، 
خططاً لإجراء “تدريبات للمدفعية” على اأطراف مياهها 
الإقليمية يف الزاوية ال�سمالية ال�سرقية للمت��سط، وه� ما 

اعتربته اأثينا غري قان�ين وتعدياً على حق�قها املائية.

�حلكومة �لأفغانية ت�صتعد 
ملباحثات �صالم مع طالبان 

•• كابول-اأ ف ب

ملحادثات  للتح�سري  قطر  اإىل  فنيا”  “فريقا  الأفغانية  احلك�مة  اأر�سلت 
ال�سالم املرتقبة التي مت تاأجيلها مرارا مع طالبان، فيما ت�ا�سل ال�سلطات 
اإطالق �سراح �سجناء من عنا�سر احلركة املتطرفة، ح�سبما ذكر م�س�ؤول�ن 

اأم�ض الأربعاء.
وجتاوزت كاب�ل ماأزق كبري مع اجلماعة املتمردة الثنني با�ستئناف عملية 
بني  مفاو�سات  بتتدء  طريق  يف  رئي�سية  عقبة  �سّكلت  التي  الأ�تتستترى  تتتبتتادل 

الغرميني يف الدوحة.
عدم  طالبا  بر�ض  فران�ض  ل�كالة  امل�ست�ى  رفيع  حك�مي  م�س�ؤول  و�سرح 
اأّن “عملية الفراج عن �سجناء طالبان �ست�ستمر الي�م  الك�سف عن ه�يته 
الهيئة  اأفغان�ستان،  يف  ال�طنية  للم�ساحلة  الأعلى  املجل�ض  واأكتتد  اأي�سا”. 

املحلية التي تق�د عملية ال�سالم، عملية الإفراج اجلارية.
وقال املتحدث فريدون خ�زون “مت جتاوز جميع العقبات”، م�سريا اإىل اأّن 

“تبادل ال�سرى �سيكتمل قريبا«.
و�سفهم  �سجني من طالبان   400 اأختتر  �سراح  اإطتتالق  يف  كاب�ل  وتتتترددت 

الرئي�ض اأ�سرف غني باأنهم “ي�سكل�ن خطرا على العامل«.
م�سلحني  بينهم  من  لأن  �سراحهم  اإطتتالق  وكانبريا  باري�ض  عار�ست  كما 

مرتبطني بقتل مدنيني وق�ات فرن�سيني واأ�سرتاليني يف اأفغان�ستان.
ول يعرف ما اإذا كان قد مت اإطالق �سراح ه�ؤلء امل�سلحني حتديدا اأم ل.

واأعلنت طالبان ا�ستعدادها لبدء حمادثات �سالم “يف غ�س�ن اأ�سب�ع” من 
اكتمال تبادل الأ�سرى واألقت بالل�م على كاب�ل يف تاأخري املفاو�سات حتى 

الآن.
وقالت  الثنني.  منذ  طالبان  �سجناء  من  مئتي  نح�  عن  كاب�ل  واأفرجت 
اأن�اري لفران�ض بر�ض  املتحدثة با�سم وزارة الدولة ل�س�ؤون ال�سالم ناجية 
اإّنه مت اإر�سال “فريق فني �سغري” اىل الدوحة للتح�سري لبدء حمادثات 

ال�سالم.
وتابعت اأّن “ت�اجدهم هناك لال�ستعدادات الل�ج�ستية«. واأو�سحت اأن�اري 

اأّن فريق مفاو�سي كاب�ل �سيغادر اأي�سا اإىل الدوحة “قريبا جدا«.
وجتتعتتل التترئتتيتت�تتض الأمتتتريكتتتي دونتتالتتد تتترامتتب اإنتتهتتاء اأطتتتت�ل حتتترب خا�ستها 

ال�ليات املتحدة اأول�ية لإدارته.

مادورو يتهم تر�مب باملو�فقة على �غتياله
قرر  ترامب  دونالد  لقتلي،  فنزويال  يف  لقنا�سة  اأمتت�ال  دفتتع 

ذلك، وفّعله، لي�ض عنده اأخالق«.
لأب�سع  “�سحية  كتتتان  اأنتتتته  اإىل  التتفتتنتتزويتتلتتي  احلتتتاكتتتم  واأ�تتتستتتار 

الهجمات” من قبل احلك�مة الأمريكية.
وذكر مادورو اأن “ال�ليات املتحدة و�سعت 15 ملي�ن دولر 
مقابل راأ�سي” بعد اأن وجهت حك�مة ترامب اتهامات للرئي�ض 
الفنزويلي يف 26 مار�ض)اآذار( املا�سي، بالجتار يف املخدرات.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن مادورو اتهم الرئي�ض الك�ل�مبي، اإيفان 
دوكي، يف 26 ي�لي�)مت�ز( بالتخطيط لغتياله عن طريق 
مادورو  يقدم  مل  دائتتمتتاً،  احلتتال  ه�  كما  لكن،  اأي�ساً.  قنا�سة 

دلياًل على ادعاءاته.

•• كراكا�س-وكاالت

“م�افقة”  متتتادورو،  نيك�ل�ض  الفنزويلي،  الرئي�ض  ا�ستنكر 
عتتن طريق  اغتياله  تتترامتتب، على  دونتتالتتد  الأمتتريتتكتتي  نظريه 
تنفيذها”  “يحاول�ن  اأنهم  متتادورو  اأكتتد  خطة  وهي  قنا�سة، 
بنقل جمم�عة من القنا�سني اإىل الدولة ال�اقعة يف اأمريكا 

اجلن�بية.
اأذاعها  ر�سمية  فعالية  اأثتتنتتاء  ت�سريحات  يف  متتتتادورو  وقتتتال 
وافق  تتترامتتب  “دونالد  اإن  احلك�مي،   »V.T.V« تلفزي�ن 

على اأن يقتل�نني، نعم يقتل�نني، اأنا ل اأبالغ«.
اأو  القنا�سة  من  جمم�عة  حتريك  يحاول�ن  “اإنهم  واأ�ساف 

�لوليات �ملتحدة متدد �إجر�ء�ت حماية �مل�صتاأجرين من �لطرد 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

ت�اجه �سع�بات لدفع  التي  الأ�سر  املاليني من  لع�سرات  الطرد  اإجتتراءات احلماية من  الأمريكية متديد  اأعلنت احلك�مة 
اإيجارها اأو قر�سها ب�سبب فريو�ض ك�رونا امل�ستجد، حتى نهاية العام. وقال الناطق با�سم البيت الأبي�ض براين م�رغن�سترين 
طردهم  ب�ساأن  للقلق  الآن  بعد  ي�سطروا  لن  ك�رونا  فريو�ض  ب�سبب  الإيتتجتتار  دفتتع  اأجتتل  من  يكافح�ن  الذين  “الأ�سخا�ض 
“من  كبري  حك�مي  م�س�ؤول  واأو�تتستتح  القت�سادية«.  ال�سع�بات  ب�سبب  للفريو�ض  للتعر�ض  املخاطرة  وبالتايل  وت�سردهم 
اأو املحافظة  اأنف�سهم  اأو عزل  ال�سروري اأن يك�ن لدى الأمريكيني خالل هذا ال�باء مكان لتم�سية فرتة احلجر ال�سحي 
على التباعد اجل�سدي«. ويف اآذار/مار�ض، اأقر الك�نغر�ض خطة م�ساعدات طارئة كبرية للعائالت وال�سركات لكن املفاو�سات 
بني البيت الأبي�ض واملعار�سة ب�ساأن خطة جديدة ت�قفت. وقد وّقع الرئي�ض دونالد ترامب اأمرا تنفيذيا يف اآب/اأغ�سط�ض 
ال�ليات  اأن�ساأت  اإقامتهم. كما  ال�باء واملهددين بالطرد من مكان  البطالة ب�سبب  الذين يعان�ن من  مل�ساعدة الأمريكيني 
الأمريكية اأنظمة م�قتة حلماية امل�ستاأجرين الذين مل يع�دوا قادرين على دفع الإيجار اأو مالكي املنازل غري القادرين على 

�سداد قرو�سهم.

•• كينو�شا-اأ ف ب تر�مب ي�صف �حتجاجات كينو�صا بالإرهاب �لد�خلي 

التترئتتيتت�تتض دونتتتالتتتد ترامب  و�تتستتف 
الحتجاجات املناه�سة للعن�سرية 
يف مدينة كين��سا الأمريكية على 
التتنتتار على  اإطتتتالق  خلفية حتتتادث 
جتتتايتتتكتتت�ب بتتتلتتتيتتتك، بتتتاأنتتتهتتتا اأعتتتمتتتال 
“اإرهاب داخلي” متار�سها ح�س�دا 

عنيفة.
وياأمل ترامب منذ اأ�سهر بتح�يل 
النتتتتتختتابتتات متتن حتتكتتم عتتلتتى �س�ء 
اإدارتتتتته لأزمتتتة كتت�رونتتا، اإىل متتا ما 
يعتربه خطابا �سيا�سيا ح�ل �سعار 
“القان�ن والنظام” الذي يتبناه.

ويف متتديتتنتتة كتتيتتنتت��تتستتا التت�اقتتعتتة يف 
�سرق  )�تتستتمتتال  وي�سكن�سن  وليتتتة 
البالد( وت�سهد م�جة احتجاجات 
جتتتديتتتدة �تتستتد التتعتتنتت�تتستتريتتة وعنف 
اأطتتلتتق �سرطي  بتتعتتدمتتا  التت�تتستترطتتة، 
عتتلتتى جتتايتتكتت�ب بليك )29  التتنتتار 
عتتتامتتتا( �تتستتبتتع متتتترات عتتتن قتتتترب يف 
ال�سغار  اأبنائه  اأنظار  اأمتتام  ظهره 
الثالثة، وجد الرئي�ض اجلمه�ري 

�سالته.
وقال ترامب بعد ج�لة يف املناطق 
“هذه  املتتتديتتتنتتتة  متتتتن  املتتتتتتت�تتتستتتررة 
�سلمية،  احتتتتتجتتاج  اأعتتتمتتتال  لتتيتت�تتستتت 
حقيقي”،  داختتلتتي  اإرهتتتتتاب  لكنها 
من  متتالية  ليايل  بذلك  وا�سفا 
الأ�سب�ع  التتغتتا�تتستتبتتة  التتتتتظتتاهتترات 
املتتا�تتستتي التتتتتي اأ�تتستتفتترت عتتن مقتل 

�سخ�سني.
واأقتتتتتتامتتتتتتت التتت�تتتستتترطتتتة واحلتتتتر�تتتتض 
التت�طتتنتتي حتتت�اجتتتز متتعتتدنتتيتتة على 

ط�ل طريق م�كب ترامب املت�قع 
يف كين��سا حيث ا�سطفت احل�س�د 
على الأر�سفة، م�ؤيدو ترامب من 
جهة واأن�سار حركة “حياة ال�س�د 
وهم  اأختتتتتتتترى،  جتتتهتتتة  متتتتن  تهم” 
عرب  امل�سادة  الهتافات  يتبادل�ن 

الطريق.
امل�ؤيدين  الأ�سخا�ض  اأحتتد  وحمل 
لرتامب لفتة كتب عليها “�سكرا 
لك على اإنقاذ بلدتنا”، وكتب اآخر 

معار�ض “ل�ست رئي�سي«.
م�سددة،  اأمنية  اإجتتتراءات  ظل  ويف 
قال  حمرتقا  متجرا  تتترامتتب  زار 
اإعادة  يف  “�سن�ساعدكم  لأ�سحابه 
واأ�ساف “ه�ؤلء الرجال  البناء”. 
اإىل  اإ�تتستتارة  يف  رائع”  قام�ا بعمل 
الق�ات  التابعني ل�حدات  الأفراد 
الأمنية التي قمعت الحتجاجات 

العنيفة.
عظيمة،  متتنتتطتتقتتة  “هذه  وتتتتابتتتع 
وقت  يف  لفتتتتتا  عظيمة”،  وليتتتتة 
لحق اإىل اأن اإدارته خ�س�ست ما ل 
47 ملي�ن دولر لإنفاذ  يقل عن 
وي�سكن�سن  وليتتتتتتة  يف  التتتقتتتانتتت�ن 
وبرامج  التت�تتستتغتترية  والتتت�تتتستتتركتتتات 
التت�تتستتالمتتة التتعتتامتتة. وقتتتال ترامب 
كانت  متتتا  اإىل  كتتيتتنتت��تتستتا  “�سنعيد 

عليه«.
اأ�سار  وكان الرئي�ض المريكي قد 
مع  الجتماع  اأن  اإىل  وا�سنطن  يف 
عائلة بليك خالل زيارته قد يك�ن 

ممكنا اإل اأن ذلك مل يح�سل.
م�سغرة  �تتتستتت�رة  كتتيتتنتت��تتستتا  تتت�تتستتكتتل 
للت�تر العرقي والإيدي�ل�جي يف 

وقتتتتتال يف متتتركتتتز قتتتيتتتادة اأقتتتيتتتم يف 
“علينا  الثان�ية  كين��سا  مدر�سة 
اخلطري  اخلتتتتتطتتتتتاب  نتتتتديتتتتن  اأن 

املناه�ض لل�سرطة«.
ترامب  �سّبه  الثتتنتتني،  مقابلة  يف 
يخطئ�ن  التتتتذيتتتتن  التتت�تتتستتترطتتتيتتتني 
اأجتتتزاء من  عند اتخاذ قتتترارات يف 
التتثتتانتتيتتة بتتالعتتبتتي التتغتت�لتتف الذين 

“يختنق�ن” حتت ال�سغط.
الرجل  على  النار  “اإطالق  وقتتال 
يف ظتتتهتتتره متتتتتترات عتتتتتتدة. اأعتتتنتتتي، 
اأمر  فعل  با�ستطاعتهم  يكن  اأمل 
خمتلف؟ لكنهم يختنق�ن. متاما 
كما هي احلال يف بط�لة الغ�لف، 
اإدخال الكرة يف احلفرة  يخطئ�ن 

من م�سافة ثالثة اأقدام«.
طلب حاكم ولية وي�سكن�سن ت�ين 
كين��سا،  بتتلتتديتتة  ورئتتيتت�تتض  اإيتتتفتتترز 
ترامب  من  دمي�قراطيان،  وهما 
عدم زيارة كين��سا ب�سبب خماوف 
الت�تر  التتتتتزيتتتتتارة  تتتتزيتتتد  اأن  متتتتن 
بتعمد  بايدن  اتهمه  كما  القائم. 
لتحقيق  العنف  على  التحري�ض 

مكا�سب �سيا�سية.
بتتايتتدن يف بيان بعد  وقتتالتتت حملة 
ترامب مرة  “ف�سل  ترامب  زيتتارة 
اأختتترى يف متتالقتتاة التت�اقتتع راف�سا 
يحتاج  التتتتتتتي  بتتالتتكتتلتتمتتات  التتتتتتتفتتت�ه 
وي�سكن�سن  �تتستتكتتان  �تتستتمتتاعتتهتتا  اإىل 
البالد:  اأنتتحتتاء  والأمتتريكتتيتت�ن يف 
بغ�ض  اأنتتت�اعتتته  بتتكتتل  للعنف  اإدانتتتتة 

النظر عمن يرتكبه«.
ل  “ترامب  اأن  التتبتتيتتان  واأ�تتتستتتاف 
الذي  العنف  يتتديتتن  اأن  ي�ستطيع 

احتجاجات  ب�ق�ع  ترامب،  حقبة 
واأعمال �سغب وو�س�ل متط�عني 
متت�تتستتلتتحتتني متتتتن التتبتتيتت�تتض حلفظ 

النظام.
وبتتلتتغ التتتتت�تتتر ذروتتتتتته بتتعتتد مقتل 
باإطالق  ثتتالتتث  وجتتتترح  �سخ�سني 
نار. واُتهم وفق الإعالم �ساب يبلغ 
17 عاما يدعى كايلي ريتنهاو�ض 
اإىل  ان�سمامه  بعد  النار  باإطالق 

جمتتتمتتت�عتتتة متت�تتستتلتتحتتني يتتتتريتتتتدون 
“حماية” املدينة.

ويتتتترى التتدميتت�قتتراطتتيتت�ن ودعتتتاة 
رمزا  كين��سا  يف  ال�سرطة  اإ�سالح 
ت�ؤدي  التي  امل�ؤ�س�سية  للعن�سرية 
اإىل م�اجهات قاتلة بني ال�سباط 

وامل�ستبه بهم ال�س�د.
اأ�سخا�سا  الدمي�قراطي�ن  ويعد 
م�ؤيدي  اأحتتتتد  ريتتتتتنتتهتتاو�تتض،  متتثتتل 

ترامب، رمزا للميل�سيات اليمينية 
التتتتتي تتتتزداد جتتتراأة بتت�تتستتاأن التل�يح 
الفعاليات  ختتتتتالل  بتتتالأ�تتتستتتلتتتحتتتة 
ال�سيا�سية وحماولة العمل كجهات 

لإنفاذ القان�ن من اله�اة.
املتفجر  التتتت��تتتتستتتتع  هتتتتتتذا  ورغتتتتتتتتم 
ترامب  اأو�تتتتتستتتتتح  الأر�تتتتتتتتتتض،  عتتتلتتتى 
اأولتتت�يتتتة خمتلفة:  يتتاأتتتي متتع  اأنتتتته 
متتت�اجتتتهتتتة متتتتا و�تتتستتتفتتته متتتتتتتترارا بت 

“الف��سى” يف املدن التي يق�دها 
الدمي�قراطي�ن.

والأكتتتتتتترث اإثتتتتتتتارة لتتلتتجتتدل هتتت� اأن 
اإدانة ال�ج�د  اأي�سا  ترامب رف�ض 
وامليل�سيات  لتتلتتحتترا�تتض  املتتتتتتتزايتتتد 
وا�سفا  التتتت�تتتتستتتت�ارع،  يف  املتت�تتستتلتتحتتة 
عمليات القتل املزع�مة مثل تلك 
بارتكابها  ريتنهاو�ض  اتتتهتتم  التتتتتي 

باأنها “م�قف مثري لالهتمام«.

ي�ؤججه ه� نف�سه. يجب اأن نتحد 
اأ�سعلها  التتتتتي  التتفتت��تتستتى  لتترفتت�تتض 

ترامب«.
بال�سعف يف  بتتايتتدن  تتترامتتب  يتهم 
يف  العنيفة  الحتتتتتجتتاجتتات  متت�جتتة 
وب�رتالند،  كتتيتتنتت��تتستتا  متتثتتل  متتتدن 
املر�سح  لتتتتت�تتستت�يتتر  حمتتتتاولتتتتة  يف 
التتتدميتتت�قتتتراطتتتي عتتتلتتتى اأنتتتتتته غري 
اجلناح  على  ال�سيطرة  على  قتتادر 

الي�ساري للحزب.
لل�لية  تتتتترامتتتتب  زيتتتتتتتارة  وتتتتتاأتتتتتي 
لالنتخابات  حملته  يف  املتتحتت�ريتتة 
التتتثتتتاين/ تتت�تتستتريتتن   3 املتتتتقتتتتررة يف 
نتت�فتتمتترب بتتعتتد �تتستتاعتتات متتن مقتل 
اأ�س�د  كتتيتتزي وهتتت� رجتتتل  ديتتتجتتت�ن 
يبلغ من العمر 29 عاما على يد 

ال�سرطة يف ل��ض اأجنلي�ض.
وقتتتد اأعتتتتتادت ال�تتستتطتترابتتات التي 
اندلعت يف كين��سا الأ�سب�ع املا�سي 
اإ�سعال م�جة احتجاجية ا�ستمرت 
ال�سرطة  عتتتنتتتف  �تتتستتتد  لأ�تتتتستتتتهتتتتر 
بعد  انطلقت  والتتتتتي  والعن�سرية 
ج�رج  الأ�تتتستتت�د  الأمتتتريكتتتي  مقتل 
فتتتلتتت�يتتتد عتتتلتتتى يتتتتتد التتت�تتتستتترطتتتة يف 

مينياب�لي�ض.
وكتتانتتت نتتيتتكتت�ل بتتت�بتتت�لتتت�روم وهي 
تتتتتتراقتتتتتب متتتتتن �تتتستتترفتتتتتتتهتتتا اإغتتتتتتالق 
التت�تتستترطتتة التتت�تتتستتت�ارع التتقتتريتتبتتة يف 
ت�سريح  على  اعرت�ست  كين��سا، 
اأنتتقتتذ مدينتها من  بتتاأنتته  تتترامتتب 
احلر�ض  نتتت�تتتستتتر  عتتتترب  الحتتتتتتتتترتاق 
ل�له  اإن  “ق�له  وقالت  ال�طني. 
كتتتانتتتت كتتيتتنتت��تتستتا دّمتتتتتترت، هتتت� اأمر 

مهني وينم عن جهل«.
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عربي ودويل
هوية مرئّية تب�صيطية:

�ل�صالح �ل�صري حلملة دونالد تر�مب 2020...؟
•• الفجر -ايلودي باال�س

لريو -ترجمة خرية ال�شيباين
�ملرئية حلملة  �لهوية  �مل�صمم مايكل بريوت     �صمم 
هيلري كلينتون عام 2016. وكانت بد�يته يف ذلك 
“ح�ض  وجــد  حيث  تر�مب,  من  بال�صخرية  �لوقت 

�لت�صميم عنده وكاأنه لقناة بيع تلفزيونية, ولهجة 
به  �نتهى  لكن  حمــتــال,  نيجريي  ــرتوين  ــك �إل بــريــد 
�جلمالية  “�خليار�ت  تلك  باأن  �لعرت�ف  �إىل  �لأمر 
و�ملقاربة  �لهو�ة,  وروؤية  و�لت�صميم �جللف,  �ل�صيئة, 
تر�مب  �صاعدت  منطق”,  �أو  �ت�صاق  دون  �لت�صالية 

على �لفوز يف �لنتخابات قبل �أربع �صنو�ت. 

باأحرف  �صعار  مع  مبهرجة  قبعة  تّوجته  ذلك  “كل 
كبرية!”, قال بريوت فزعا.

يف  مــور,  مايكـل  �أ�صــــــار  كمـا  ولكــن  بالتاأكيـــد,     
قلبت  �لتي  تلك  �لأو�صــــط,  �لغــــرب  وليـــــات 
 ,2016 لعـــــام  �لرئا�صـــــية  �لنتخابات  نتيجـــة 
بي�صبول  قبعـــة  جتـــــاه  ح�صا�صية  �أكــر  �لنــــــا�ض 

ملز�يـــــا  نخبويـــة  مناق�صة  �ىل  منهم  زرك�صـة,  دون 
�لت�صالية  �خلــطــة  حتملت  وقــد  جــيــد.  ت�صميم 
�ملرئية لرت�مب م�صوؤولية �ختيارها جلمالية قدمية 
وهاوية خمادعة: �نها تتو�فق مع ر�صالته �لرئي�صية 
�ملتمثلة يف �لعودة “�إىل زمن كان كل �صيء فيه �أب�صط 

و�أف�صل«.

   وقد مت الح�سا�ض بها ب�سكل جيد. 
هيالري  املر�سحة  كانت   ،2016 عام 
املف�سلة  املتتتر�تتتستتتحتتتة  هتتتتي  كتتتلتتتيتتتنتتتتتتت�ن 
الراأي.  ا�ستطالعات  والوفتتر حظا يف 
ط�رتها  اأختتتتتترى،  تتتقتتيتتيتتم  اأداة  ان  ال 
قبل  وروبيكام  ي�نغ  الإعالنات  وكالة 
العالمة  ان  اعتتتتتربت  عتتتاًمتتتا،  ثتتالثتتني 
التجارية حلملة دونالد ترامب اأق�ى 
متتن عتتالمتتة متتنتتافتت�تتستتتتته، واأعتتلتتنتتت اأنه 
الفائز... ول غرابة يف اأن يقرر مفكرو 
حملة ترامب 2020 ا�ستخدام نف�ض 
الثمني  ال�سيد  �سيك�ن  فهل  احلتتيتتل. 

من ن�سيبهم جمددا؟
اأمريكا عظيمة     حازت قّبعة لنجعل 
التت�تتستتهتترية )وهتتتتت� �سعار  اأختتتتترى  متتتترة 
م�ستعار من رونالد ريغان( على لقب 
جامعة  متتتن   ”2016 التتتعتتتام  “رمز 
�ستانف�رد. وبالن�سبة ملحلفي اجلائزة، 
قادها  التي  احلملة  روح  ج�سدت  فقد 
الرئي�ض اخلام�ض والأربع�ن امل�ستقبلي 
لل�ليات املتحدة، التي كللتها خالفات 
متن�عة.     وعد املر�سح دونالد ترامب 
القّبعة  وكانت  القت�سادي،  بالزدهار 
م�سب�ق:  غتتري  جتتتتاري  بنجاح  حتظى 
مل يتتكتتن اجلتتمتتهتت�ريتت�ن بتتعتتيتتديتتن عن 
ان يتتتروا يف ذلتتتك عتتالمتتة عتتلتتى تدخل 
ب�سكل  فيها  ترامب  راأى  بينما  اإلتتهتتي، 
يف  جيد.  ذهتتب  منجم  اإمكانات  خا�ض 
حملته  مدير  احتفل   ،2019 اأبريل 
�سفحات  على  بار�سكال  بتتراد  ال�سابق 
قبعة،  متتلتتيتت�ن  ببيع  نتتيتت�زويتتك  جمتتلتتة 
ملي�ن   45 قتتتدره  اإيتتتترادات  حجم  اأي 
دولر للحملة، التي مل تكن ال�حيدة 
بت  ممه�رة  ب�سائع  بيع  من  امل�ستفيدة 

“ترامب«.

عطر �لنجاح
�سركة  ظتتتهتتترت   ،2018 متتتايتتت�  يف     
نا�سئة غام�سة ت�سمى “تي ريتيل ذ م 
املتتايل لدونالد ترامب.  البيان  يف  م” 
وجنتتتح متترا�تتستتلتت� يتتت� اإ�تتتتض اإيتتتته تتتتت�داي، 
الأ�سئلة  على  رد  اأي  يتلق�ا  مل  الذين 
اإىل منظمة ترامب، يف  التي وجه�ها 

اإن�ساوؤها  التي مت  ال�سركة  بني  الربط 
يف اأواختتر عام 2017، وبيع املنتجات 
من  “ترامب”  عتتالمتتة  حتتتمتتل  التتتتتي 
خالل م�قع ومتجر للهدايا التذكارية 
ال�قت يف برج  نف�ض  افتتاحهما يف  مت 

ترامب بني�ي�رك.
   غالًبا ما تعّر�ض الرئي�ض لنتقادات 
ب�سبب ختتط رفتتيتتع وغتتتري وا�تتستتح بني 
وم�س�ؤولياته  اخلتتتا�تتتستتتة  متت�تتستتاحلتته 
التتعتتامتتة؛ ومل نتتعتتد نتتتتتفتتاجتتاأ حتتتتتى من 
ترامب  حلملة  ر�تتستتمتتي  متجر  وجتتت�د 
عتتلتتى بتتعتتد اأمتتتتتتتتتار قتتلتتيتتلتتة متتتن متجر 
ترامب. وي�ستعري هذا الأخري الرم�ز 
لتتطتتريتتقتتة احلياة  الأنتتتيتتتقتتتة  التت�طتتنتتيتتة 
الأمريكية التي ا�ساعها رالف ل�رين. 
واأثناء التدقيق يف كتال�غ املتجر عرب 
بروت�ستانتيا  عاملا  نكت�سف  الإنتترتنتتت، 
للغاية  اأبتتتيتتت�تتتض  �تتستتاكتت�تتستت�ين  اأجنتتتتلتتتت� 
للعار�سات  ال�ساحقة  الأغلبية  )تتميز 
اأ�سقر( ي�ستهدف  بب�سرة فاحتة و�سعر 
وتدلل  ت�سافر  التي  تلك   ، راقية  فئة 
حي�اناتها الأليفة، وتق�سي عطالتها 
ب�ل�  قم�سان  وترتدي  هامبت�نز،  يف 

زرقاء داكنة مطرزة بالل�ن الأبي�ض.
   حلم ل ميكن بل�غه؟ �سي�سمن عطر 
“برائحة النجاح” النجاح القت�سادي 
تذوقه  والتتتذي ميكنك  والجتتتتتمتتاعتتي، 
مع  كتت�ب  يف  ال�ي�سكي  احت�ساء  اأثتتنتتاء 

حامل �سيجار مدمج.
   ادوات الغ�لف من ا�سكتلندا، ك�ؤو�ض 
اإ�سباين )ب�سعر  اأملانية، مرطب  النبيذ 
فقط  بتتتاملتتتائتتتة   15 دولًرا(:   132
يف  جممعة  اأو  م�سن�عة  املتتراجتتع  متتن 
ال�سحافة  ودققت  املتحدة.  التت�ليتتات 
اإطالق  من  غا�سبة  وهتتي  الكتال�غ  يف 
ب�سكل  املزينة  املنتجات  من  جمم�عة 
اتهام  الأبتتيتت�تتض. و�تتستتبتتق ان مت  التتبتتيتتت 
العديد  اجنتتزت  بانها  ترامب  منظمة 
من الن�سخ املثالية من اخلتم الرئا�سي 

اأربتتتعتتتة متتن متتالعتتب الغ�لف  لتتتتتزيتتني 
ما  وه�  للمجم�عة،  التابعة  الدولية 
دعاية  كتتل  لكن  قتتانتت�ين.  غتتري  يعترب 
جتتيتتدة: اعتتتتتبتتاًرا متتن اأوائتتتل اأغ�سط�ض، 
قدرت �سي ان بي �سي اأن متجر ترامب 
قتتتد حتتقتتق متتنتتذ عتتتام 2017 اأربتتتاًحتتتا 
دولر  متتلتتيتت�ن   1.5 بتتلتتغتتت  متتبتتا�تتستترة 

مل�ؤ�س�سه.

قبعات م�صنوعة يف �ل�صني
  على بعد ختتطتت�ات قليلة متتن متجر 

احلملة  متجر  عر�ض  يك�ن  تتترامتتب، 
الر�سمية لدونالد ترامب اأكرث �سم�ًل 
بطبيعة احلال. حيث ال�ستهداف على 
ال�س�د،  “الالتين��ض”،  وا�سع:  نطاق 
اأيرلندي،  اأ�تتتستتتل  متتتن  الأمتتتريتتتكتتتيتتت�ن 
التتتتكتتتتاثتتتت�لتتتتيتتتتك، �تتتستتتبتتتاط التتت�تتتستتترطتتتة، 
ربات  القدامى،  املحارب�ن  املحام�ن، 
للجميع  املتتثتتلتتيتتني،  التتبتتيتت�ت، جمتتتتتمتتع 
والعالمات  خمتت�تتستت��تتستتة،  متتنتتتتتجتتات 
مدوية  وال�سعارات  تكتًما،  اأقل  املميزة 

اأحياًنا.

براد  قتتتام  اأن  وبتتعتتد  املتتحتتل.  يف  تفي�ض 
تعرب  بتغريدة  ت�يرت  على  بار�سكال 
طلب  ال�رقية،  ة  للما�سّ كراهيته  عن 
فريق الت�س�يق م�سا�سات بال�ستيكية 
انها م�سّرة من  رغتتم  التتيتت�م،  يف نف�ض 
“اأنا  ر�سالة  وحتمل  البيئية،  الناحية 

اأحب ترامب«.
   نفد املخزون يف غ�س�ن اأيتتام قليلة. 
والإ�سدارات اخلا�سة قابلة للتجميع؛ 
مع كل تغريدة مثرية، قمي�سه، ك�به.

   ل جمتتتال لإ�تتستتاعتتة التت�قتتت، ويبدو 
اأن كتتل �تتستتيء قتتد اجنتتتز بتت�تتستترعتتة، مثل 
�سرتة اعياد امليالد، تلك التي حتت�ي 
من  ال�سعارات  من  غريب  مزيج  على 

بفخر  “�سنع  بعبارة  خمت�مة  فقط 
متجر  متتتتن  اأفتتت�تتتستتتل  اأمريكا”.  يف 
ترامب، ولكن قليل عندما ن�ستح�سر 
اأمريكًيا”  “ا�سرِت  التترئتتيتت�تتض  متتعتتركتتة 
اأنه  اأوًل”. تناق�ض ل يبدو  و”اأمريكا 
ل  لرتامب  فامل�ؤيدون  املبيعات،  يعيق 
واأعتتتترب متط�ع�ن  بتتذلتتك.  يتتتتتاأثتترون 
للحملة  متتت�ؤقتتتتتتتا  متتتتتتتجتتتًرا  يتتتتديتتتترون 
مل�سقات  اقتلع�ا  قتتد  اأنتتهتتم  �تتستتراحتتة، 
“�سنع يف ال�سني” من قبعات لنجعل 
اأمتتتريتتتكتتتا عتتظتتيتتمتتة متتتترة اأختتتتتتترى، قبل 

عر�سها للبيع.
الكالب،  التتزجتتاجتتات، ور�سن     فتاحة 
اَعة َزِهيَدة اْلِقيَمة،  واأ�سياء جيدة، وِب�سَ

   يتتظتتهتتر عتتلتتى اأحتتتتد التتقتتمتت�تتستتان ر�سم 
كاريكات�ري ملهرج حزين وه� املحامي 
�سخر  التتذي  �سيف،  اآدم  الدميقراطي 
متتنتته التترئتتيتت�تتض حتتيتتث وجتتتد انتتته ي�سبه 
وجتمع  ر�سا�ض”.  قتتتلتتتم  “راأ�ض 
ومتتتقتتتالع:  “ترولج”  الأ�تتتتستتتتطتتتت�رة 
�سم   23 �تتستتيتتف  رقتتبتتة  عتتر�تتض  “يبلغ 
علم  عن  يكذب  عامني  اأم�سى  فقط! 
غري  ب�سكل  معل�مات  وي�سّرب  وعمد، 
على  جنتتتتربه  اأن  ويتتتجتتتب  قتتتتانتتتت�ين... 

ال�ستقالة من الك�نغر�ض! »
املتتنتت�تتستتاأ )مع  اإىل  ُيتتت�تتتستتتار  متتتا  نتتتتتتتادًرا     
هم  من  ُيعرف  ول  قليلة،  ا�ستثناءات 
واأين ي�جد املتتزودون(: ثلث الب�سائع 

“حافظ�ا  2016 و2020:  حملتي 
على اأمريكا عظيمة«.

   ولتغليفها، ميكنك �سراء من�ذجني 
من ورق التغليف،”ترامب بين�ض، عيد 
القبعة  حتى   .”2020 �سعيد  ميالد 
اأخرى  متتترة  عظيمة  اأمتتريتتكتتا  لنجعل 
التت�تتستتهتترية، اأعتتيتتد اإ�تتستتدارهتتا يف ن�سخة 
اخلال�ض  بالذهب  ومطلية  م�سغرة 

لتزيني ال�سجرة.

جعل كوفيد -19 نعمة 
على  يتت�تتستتيتتطتتر  تتتتترامتتتتب  فتتتريتتتق  ان     
عتتتالمتتتتتتته التتتتتتتجتتتاريتتتة، ويتتتتعتتتترف كيف 
ا كيف  ُيرّغب النا�ض فيها، ويعرف اأي�سً
يلتقط اللحظة وي�ستفيد منها. وتبنّي 
لالأ�سف، اأن ال�باء كان مبثابة �سفقة 
التتر�تتستتتتتتتتتتتتتتتتتمتتي حلملة  لتتلتتمتتتتتجتتر  جتتتيتتتدة 
مليًئا  اأ�سبتتتتتح  فتتجتتاأة  التتتذي  تتترامتتب، 
مبيعاته  ارتفعت  )منتج  البزل  بلعبة 
الأ�سهر  يف  املتتتتتتتحتتتدة  التتتتت�ليتتتتتات  يف 
واألعاب  خ�ستتتتبية،  واألعتتتتاب  الأختتترية( 
الرئي�ض  تظهر  تل�ين  وكتب  التتت�رق، 

كبطل خارق.
   بني مار�ض واأبتتريتتل، جلبت املبيعات 
للحملة.  متتاليتتني   4 الإنتتترتنتتتت  عتترب 
ا�ستمتع  نتتتيتتت�ز،  فتت�كتت�تتض  قتتتنتتتاة  وعتتتلتتتى 
دور جنمات  “بلعب  العرو�ض  مقدم� 
خالل  من  التلفزي�ن”  عرب  الت�س�ق 
التترتويتتج ملنتجات جتتديتتدة متتن متجر 
لتتدونتتالتتد ترامب،  التتر�تتستتمتتي  احلتتمتتلتتة 

ا خ�سما عليها. حيث عر�س�ا اأي�سً
   ومن بني امل�ستجدات التي مت و�سعها 
من  جمم�عة  هناك  الإنتترتنتتت،  على 
الغريبة  التتتتت�تتستتمتتيتتة  )حتتتتتت  الأقتتتنتتتعتتتة 
“قناع  متت�تتستتطتتلتتح  ال�جه”،  “غطاء 
متتتكتتتان(.  اأي  يف  يتتظتتهتتر  ل  ال�جه” 
اأكتترث وطنية من  “لي�ض هناك ما ه� 
ارتداء حماية ال�جه ترامب!” دع�نا 
نتتحتتافتتظ عتتلتتى اأمتتتتتن اأمتتتريتتتكتتتا! يق�ل 
التت��تتستتف التتبتتيتتاين بتتتال ختتتجتتتل... هل 
ق�سرية،  ذاكتترة  للجمه�ريني  �ستك�ن 
حتتقتت�ديتتن مثل  �تتستتيتتظتتهتترون  اأنتتتهتتتم  اأم 

مر�سحهم؟

مل نعد نتفاجاأ حتى من وجود متجر ر�صمي حلملة تر�مب على بعد �أمتار قليلة من متجر تر�مب
متجر ترامب دجاجة تدر ذهباي�ستخدم خمطط� حملة ترامب 2020 نف�ض ال��سفة التي فاز بها املر�سح عام 2016

متاجر احلملة �سالح جمه�ري فعالديك�ر �سجرة امليالد لنجعل اأمريكا عظيمة مرة اأخرى

القبعة الكرث رواجاترامب ب�ساعة قابلة للرواج

حازت قّبعة لنجعل �أمريكا عظيمة مرة �أخرى �ل�صهرية 
على لقب »رم��ز �لع��ام 2016« من جامع�ة �ص�تانفورد

خطة �ت�صالية تتو�فق مع ر�صالة تر�مب �لرئي�صية 
�ملتمثلة يف �لعودة �إىل زمن كان كل �صيء فيه �أب�صط و�أف�صل

غالًبا ما تعّر�ض �لرئي�ض لنتقاد�ت ب�صبب خط رفيع 
وغري و��صح بي م�صاحله �خلا�صة وم�صوؤولياته �لعامة

تبنّي �أن �لوباء كان مبثابة �صفقة جيدة ملتجر تر�مب �لر�صمي للحملة
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عربي ودويل

البكال�ريا من معهد الكفيف ب�س��سة ثم التحق باملعهد 
الإن�سانية  والتتعتتلتت�م  الأدبتتتيتتتة  لتتلتتدرا�تتستتات  التتتتتحتت�تتستتريي 
بالقرجاين قبل اأن ي�ا�سل درا�سته بدار املعلمني العليا 

يف ت�ن�ض.
الآداب والفن�ن  اأ�ستاذا للرتجمة والبالغة بكلية  عمل 
العل�م  يف  متخ�س�سا  وبتتاحتتثتتا  مبتتنتت�بتتة  والإنتت�تتستتانتتيتتات 
التتبتتالغتتيتتة والتتتتتداولتتيتتة، وكتتذلتتك بتتاحتتثتتا يف عتتلتتم نف�ض 

الإعاقة.
وقال الزيدي يف ت�سريحات �سحفية عقب اختياره ل�سغل 
اإىل  الثقافة  اإي�سال  ه�  بالأ�سا�ض  “م�سروعي  املن�سب 
الأطفال  اإىل  الثقافة  اإي�سال  املن�سيني،  اإىل  املغم�رين، 

 •• تون�س -رويرتز

وزير  من�سب  ي�سغل  كفيف  اأول  التتزيتتدي  ولتتيتتد  اأ�سبح 
اأن منح الربملان  ال�س�ؤون الثقافية يف تاريخ ت�ن�ض بعد 
الثقة حلك�مة جديدة برئا�سة ه�سام امل�سي�سي يف �ساعة 

مبكرة من اأم�ض الأربعاء.
1986 يف  ني�سان  اأبتتريتتل   30 متت�التتيتتد  متتن  والتتزيتتدي 
ولية الكاف، وه� اأول كفيف ت�ن�سي يح�سل على �سهادة 
الدكت�راة يف الآداب بعد مناق�سة اأطروحته بكلية الآداب 

والفن�ن والإن�سانيات يف ولية من�بة.
فقد الزبيدي ب�سره يف �سن �سغرية وح�سل على �سهادة 

الذين ي�لدون يف مناطق نائية، والذين تتقطع بينهم 
امل�اطن  ينتج  اأن  هتت�  رهتتاين  الأ�تتستتبتتاب..  الثقافة  وبتتني 

مهما يكن عمره اأو فئته يف اإنتاج الثقافة«.
وما بني اإعالن الت�سكيل املقرتح وعقد جل�سة الت�س�يت 
اأبتتتتدى تعففه عتتن قب�ل  عتتلتتى احلتتكتت�متتة كتتتان التتزيتتدي 
املن�سب مما دفع رئي�ض احلك�مة للتخلي عن تر�سيحه 
�سمن  به  مت�سك  �سعّيد  قي�ض  اجلمه�رية  رئي�ض  لكن 

الت�سكيلة احلك�مية.
ح�سني  “طه  لقب  عليه  اأطتتلتتق  التتتذي  التتزيتتدي  ويجيد 
وكتابة  والغناء  التتعتت�د  اآلتتة  على  التتعتتزف  اأي�سا  ت�ن�ض” 

ال�سعر.

   �لأمم �ملتحدة تعلن دعمها جلهود 
�ل�صود�ن للحد من تد�عيات �لفي�صانات

•• نيويورك- وام: 

اأعلنت الأمم املتحدة عن دعمها جله�د ال�ستجابة ال�طنية ال�س�دانية لتداعيات 
الفي�سانات ال�سديدة الأخرية التي تعر�ست لها البالد داعية املجتمع الدويل اإىل 
ت��سيع نطاق الدعم للخطة الإن�سانية لل�س�دان واملقدرة بت 1.6 مليار دولر، م�ل 
منها حتى الآن ما ن�سبته اأقل من 44 يف املئة. ويف ت�سريحات اأدىل املتحدث با�سم 
مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�س�ؤون الإن�سانية /اأوت�سا/، ين�ض لركيه، اأكد على 
املاأوى يف حالت الط�ارئ والل�ازم  اأن الدعم الأممي بهذا ال�ساأن �سمل خدمات 
والتتطتتعتتام واخلدمات  والتتنتتظتتافتتة  ال�سحي  والتت�تتستترف  املتتيتتاه  اإىل جتتانتتب  املتتنتتزلتتيتتة، 

ال�سحية ومكافحة ناقالت الأمرا�ض.

وليد �لزيدي.. �أول كفيف وزير� لل�صوؤون �لثقافية يف تون�ض 

•• هور الدملج-اأ ف ب

التتتتعتتتتراق، تنفق  الأهتتتتتتت�ار، جتتنتت�ب  يف 
ظاهرة  يف  الأ�تتتتستتتتمتتتتاك  متتتتن  اأطتتتتنتتتتان 
ت�سميم  اإىل  الأ�سماك  مرب�  يعزوها 

املياه واإغالق ب�ابات النهر الذي يغذيها ب�س�رة غري قان�نية وامل�اجهات 
امل�سلحة.

َجتتد يف  عتتن  اأبتتتا  الأ�تتستتمتتاك  تربية  عتتامتتا( مهنة   70( �سرحان  ورث ح�سني 
الدملج  ه�ر  اأ�سماكه يف  يرّبي  وه�  والقبلية.  الزراعية  الدي�انية  حمافظة 
اآلف  والتتذي نفقت فيه  326 كيل�مرتا مربعا،  التتذي ميتد على م�ساحة 

الأطنان من الأ�سماك.
وكارثة  فاجعة  “هذه  بر�ض  فران�ض  ل�كالة  غا�سبة  بلهجة  ح�سني  يق�ل 

بيئية«.
وبعدما كان هذا املزارع وعلى مدى �سن�ات، مثلما فعل اأب�ه وجده من قبل، 
دم عندما  يرتقب م��سم تكاثر الأ�سماك ليجني منه حم�س�ل وفرياً، �سٌ

�ساهد الآلف من اأ�سماك الأه�ار النافقة تطف� على ال�سطح.
ويتابع “عندما راأيت ال�سمك بهذه احلال، �سعرت وكاأن اأحد اأبنائي قد قتل 
اأع�ام من الرتبية والعناية راحت  ... حتملنا خ�سائر مادية كبرية، جه�د 

هدراً«.
التتتتتي متتد يف  املتتائتتيتتة الطبيعية  امل�سطحات  اأكتتترب  اأحتتتد  التتدملتتج  ويتتعتتد هتت�ر 
لرثوة  متت�طتتنتتاً  وي�سكل  التتعتتراق  جتتنتت�ب  ووا�تتستتط يف  التتديتت�انتتيتتة  حمافظتي 

حي�انية و�سمكية متن�عة ولطي�ر مهاجرة وم�ست�طنة.
الأ�سماك  مربي  لكن  اجلماعي،  النف�ق  هذا  اأ�سباب  من  التاأكد  ميكن  ول 

وال�سيادين يجزم�ن ب�ج�د فعل جرمي وراءها.
يف  اأ�سماك  �سياد  وهتت�  عتتامتتا(،   37( علي  ح�سني  يق�ل  مت�ترة،  وبلهجة 
حمافظة وا�سط ، “هناك ع�سابات تغلق ب�ابات الأنهر التي ت�سّب يف ه�ر 

الدملج، وتقّلل املاء على اله�ر، ما يهدد بنف�ق الأ�سماك«.
وي�سيف “كما اأنها ترمي �سم�ما لإبادته وتقتل امل�ارد ال�سمكية يف اله�ر«.

فتح  يريد  �سخ�ض  اأي  بقتل  وتتتهتتدد  م�سلحة  الع�سابات  “هذه  اأن  ويتت�ؤكتتد 
�سدودها«.

اآب/اأغ�سط�ض م�اجهة بني جمم�عة م�سلحة  �سهر  بداية  وبالفعل، وقعت 
وع�سرية ت�سكن املنطقة هبت للدفاع عن رزقها، وفقا ل�سه�د.

لدى  م�سلح  لهج�م  للمحافظة  تابعة  حك�مية  جلنة  تعر�ض  ذلتتك  و�سبق 

لدى  قلقا  هتتذا  ويثري  املياه.  م�سّبات  على  و�سعت  ب�ابات  فتح  حماولتها 
الأهايل لعدم اتخاذ ال�سلطات اإجراءات ل�قف هذه الأعمال.

ويت�ساءل علي “اأين الدولة من كل هذه الك�ارث التي تهدد باإبادة الرثوة 
ال�سمكية؟«.

ويطالب كثريون من �سكان ه�ر الدملج بت�قيف امل�س�ؤولني عن هذه الأعمال 
وبتع�ي�ض األفي اأ�سرة تعي�ض من هذا امل�رد.

2018 حتتت�ادث مماثلة، عندما كتتان نتت�ع متتن الأ�تتستتمتتاك ينفق  ووقتتعتتت يف 
بكثافة، وحتدث عراقي�ن عن عمليات ت�سميم.

ا�ستمر  حتقيق  بعد  املتحدة  الأمم  خل�ست   ،2019 اآذار/متتار�تتض  يف  ولكن 
اأ�سهرا اىل اأن اأ�سماك الكارب تنفق ب�سبب اإ�سابتها بفريو�ض الهرب�ض الذي 

تكاثر على الأرجح ب�سبب تعكر املياه.
و�سّكل وزير الزراعة حممد اخلفاجي هذه ال�سنة جلنة حتقيق لل�ق�ف على 
بكترييا،  اأو  فريو�ض  وج�د  اأويل  حتقيق  وا�ستبعد  الأ�سماك.  نف�ق  اأ�سباب 

وبالتايل عادت التهامات بت�سميم املياه اىل ال�اجهة.
وقال اخلفاجي لفران�ض بر�ض “نحن م�سرون هذه املرة على ك�سف اجلناة 

واإعالنهم اأمام الراأي العام مهما كانت النتائج«.

•• اخلرطوم-اأ ف ب

وعتتتتدة حركات  احلتتكتت�متتة  قتتتتادة  اأّن  التتت�تتتستتت�دان  اأعتتتلتتتن 
متمردة اجتمع�ا لبدء تنفيذ اتفاق �سالم يهدف اإىل 
الآلف وت�سريد  اأ�سفرت عن مقتل مئات  اإنهاء حرب 

املاليني.
وقتتالتتت وكتتالتتة الأنتتتبتتتاء التت�تتستت�دانتتيتتة )�تتستت�نتتا( اإن قادة 

الث�رية  اجلتتتبتتتهتتتة  متتتتن  املتتتتتتتمتتترديتتتن 
النتقالية  واحلتتكتت�متتة  التت�تتستت�دانتتيتتة 
اجتمع�ا وجها ل�جه الثالثاء غداة 
اإبرام التفاق يف ج�با عا�سمة دولة 

جن�ب ال�س�دان.
ادري�ض  التتهتتادي  عن  ال�كالة  ونقلت 
التابعني  املتمردين  ائتالف  رئي�ض 
ق�له  التت�تتستت�دانتتيتتة  التتثتت�ريتتة  للجبهة 
“كان هذا اأول اجتماع م�سرتك بعد 

ت�قيع التفاق«.
هذا  يف  “ناق�سنا  اإدريتتتتت�تتتتتض  وقتتتتتتال 
الجتماع ما �سيحدث يف امل�ستقبل”، 
تتتزال هناك ق�سايا  “ل  اأنتته  م�سيًفا 
لتنفيذ  التتزمتتنتتي  بتتتاجلتتتدول  تتتتتتعتتلتتق 

التفاق«.
وتعد اجلبهة الث�رية، التي تاأ�س�ست يف العام 2011، 
م�سلحة  متمردة  جماعتتتتتتتات  خمتتتتت�ض  متتن  حتالفتتتتتتتًا 
غتتتتتترب  منطقتتتتتة  متتن  �ستتتتتتتتتيا�سية  حركتتتتتات  واأربتتتتع 
دارفتتتتتت�ر ال�سا�سعة، ووليتي جن�ب كردفتتتتتتتان والنيتتتتتل 

الأزرق.
التفاق  اإىل  الن�سمام  الآن  حتى  حركتان  ورف�ست 
هما جي�ض حترير ال�س�دان - ف�سيل عبد ال�احد ن�ر، 
واحلركة ال�سعبية لتحرير ال�س�دان - قطاع ال�سمال 
بقيادة عبد العزيز احلل�. وكالهما ي�ؤيد اإقامة دولة 

علمانية وفدرالية.
يتتقتت�د ف�سياًل يف  التتتذي  قتتتال ميني متتيتتنتتاوي  بتتتتدوره، 
قمنا  “كما  دارفتتت�ر  ومقرها  التت�تتستت�دان  حترير  حركة 
لنفرة  نحتاج  اي�سا  ال�سابق  النظام  ل�سقاط  بنفرة 
لالقت�ساد وكذا الق�سايا الإن�سانية بدءا من الالجئني 

والنازحني«.

ان يرتكز  التي يجب  “هذه هي الولتت�يتتات  اأن  واأّكتتتد 
عليها ال�سالم«.

بالأحرف  الثتتنتتني  املتت�قتتع  التت�تتستتالم  اتتتفتتاق  ويت�سمن 
ال�سالم  اتفاقية  ت�سكل  بتتروتتت�كتت�لت  ثمانية  الأوىل 
والعدالة  الأرا�تتستتي  وملكية  الأمتتتن  م�سائل  وت�سمل 
وتنمية قطاع  ال�سرر  والتع�ي�سات وجرب  النتقالية 
ال�سلطة  وتقا�سم  التتترثوة  وتقا�سم  والتترعتتاة  التترحتتل 

وع�دة الالجئني والنازحني.
وين�ض التفاق على تفكيك احلركات 
وان�سمام  املطاف  نهاية  يف  امل�سلحة 
النظامي  اجلتتيتت�تتض  اإىل  متتقتتاتتتلتتيتتهتتا 
�سيعاد تنظيمه ليك�ن ممثاًل  الذي 

جلميع مك�نات ال�سعب ال�س�داين.
الت�قيع  م�عد  عتتن  بعد  يعلن  ومل 

الر�سمي لالتفاق.
وجتتعتتلتتت احلتتكتت�متتة النتتتتتقتتالتتيتتة يف 
ال�سلطة  تتتت�لتتتت  التتتتتتتي  التتتت�تتتتستتتت�دان، 
بتتعتتد الإطتتتاحتتتة بتتالتتديتتكتتتتتاتتت�ر عمر 
 ،2019 ني�سان/اأبريل  يف  الب�سري 
اجلماعات  مع  ال�سالم  حتقيق  من 

املتمردة اأول�ية.
املتتحتتكتتمتتة اجلنائية  متتتن  اأيتتت�تتتستتتا  متتطتتلتت�ب  والتتبتت�تتستتري 
الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهري 
اإقليم  يف  النزاع  اأثناء  الن�سانية  �سد  وجرائم  عرقّي 
دارف�ر غرب البالد الذي اأ�سفر عن 300 األف قتيل 

وماليني النازحني.
املتت�تتستتجتت�ن يف اخلرط�م  التت�تتستتابتتق،  التترئتتيتت�تتض  ويتتحتتاكتتم 
لإدانته بتهمة الف�ساد، بتهمة تدبري انقالب يف العام 

1989 حني ا�ست�ىل على ال�سلطة.
وينتمي متمردو ال�س�دان اإىل حد كبري اإىل الأقليات 
غري العربية التي طاملا انتقدت الهيمنة العربية على 

احلك�مة يف اخلرط�م يف عهد الب�سري.
والثالثاء، قال رئي�ض جمل�ض ال�زراء ال�س�داين عبد 
اهلل حمدوك اإن اتفاق ال�سالم “ي�ؤ�س�ض لقيام الدولة 

ال�س�دانية اجلديدة ويعالج كل ظالمات املا�سي«.
يف  �سيما  ل  �سابقة،  �سالم  اتتتفتتاقتتات  عتتدة  ف�سلت  وقتتد 

عامي 2006 و2010.

•• �شوفيا-رويرتز

اأحد  الأربعاء يف  اأم�ض  اأمتتام مقر الربملان يف �س�فيا   البلغار  اآلف  احت�سد 
تطالب  التي  املظاهرات  من  �سهرين  خالل  الآن  حتى  الحتجاجات  اأكتترب 
با�ستقالة رئي�ض ال�زراء ب�يك� ب�ري�س�ف. ووقعت مناو�سات بني املحتجني 
وال�سرطة التي اأطلقت عليهم رذاذ الفلفل واعتقلت كثريين منهم. ورمى 
املحتج�ن مبنى الربملان، الذي يخ�سع حلرا�سة م�سددة، بالبي�ض والتفاح 

والقمامة.
�سيارات  هتتزوا  املحتجني  اإن  �سرطة �س�فيا ج�رجي هادجييف  قائد  وقتتال 
ال�سرطة، وتعر�ض نح� 20 �سرطيا ملادة جمه�لة اأطلقها عليهم املحتج�ن. 
العطلة  بعد  للربملان  الأوىل  اجلل�سة  مع  احلا�سد  الحتجاج  هذا  وتزامن 
ال�طنية الكربى”  “النتفا�سة  املتظاهرون احتجاجهم  ال�سيفية. و�سمى 

للرد على خطة احلك�مة ل��سع د�ست�ر جديد. ويتهم املتظاهرون ب�ري�س�ف 
)61 عاما(، الذي ي�سغل من�سب رئي�ض ال�زراء لفرتة ثالثة، بالإخفاق يف 
ذوي  الأعتتمتتال  رجتتال  ويفيد  القان�ن  حكم  يق��ض  التتذي  الف�ساد  حمتتاربتتة 

النف�ذ يف بلغاريا اأفقر دول الحتاد الأوروبي.
ويف الربملان، دعا الرئي�ض البلغاري رومني راديف اإىل ا�ستقالة حك�مة ميني 
ال��سط برئا�سة ب�ري�س�ف ونا�سد امل�سرعني التخلي عن خطط و�سع د�ست�ر 
جديد للبالد. وقال “لي�ست احلاجة لد�ست�ر جديد هي التي دفعت النا�ض 
للنزول اإىل ال�س�ارع لكنها احلاجة اإىل الأخالق يف القيادة وكذلك تراجع 

دور الدولة والف�ساد«.
2007، باعتبارها  الأوروبتتي عام  ان�سمت لالحتاد  التي  بلغاريا،  وُت�سنف 
ت�سجن  ومل  التتدولتتيتتة  ال�سفافية  منظمة  ح�سب  ف�سادا  التكتل  دول  اأكتتترث 

م�س�ؤول كبريا بعد بتهم تتعلق بالف�ساد.

اأ�تتستتابتتع التتتهتتام اىل  ويتت�جتته البع�ض 
�سركات تركية واإيرانية كانت ت�ست�رد 
الأ�سماك  متتتن  كتتبتترية  كتتمتتيتتات  عتتتتادة 

العراقية.
و�ساهمت الإجراءات احلك�مية التي 
اتخذت للحد من انت�سار فريو�ض ك�رونا امل�ستجد يف اإغراق اأ�س�اق الأ�سماك 
املحلية باأن�اع خمتلفة بينها البني والكارب وغريها، ب�سبب وقف ال�سترياد 

والت�سدير، مبا فيه غري القان�ين.
دول  اإىل  �سخمة  بكميات  املا�سية  ال�سن�ات  يف  يتتهتتّرب  البني  �سمك  وكتتان 

اخلليج املجاورة.
احلدودية  املنافذ  اىل  اأمنية  قتت�ات  اأر�تتستتلتتت  احلك�مة  اإن  اخلفاجي  وقتتال 
بهدف حماية امل�ارد الزراعية وال�سمكية ال�طنية ووقف الف�ساد والتهريب 

امل�ست�سري منذ �سن�ات و”حماية املنتج املحلي«.
“مل  مكرود  اآل  عماد  الدملج  ه�ر  يف  الأ�سماك  مربي  اأحتتد  يق�ل  وبالتايل، 
“�سعر  املرب�ن  وخف�ض  اخلارج”.  اىل  اأ�سماكهم  نقل  من  املهرب�ن  يتمكن 
دولرات  ثمانية  )متتن  دينار”  األتتفتتي  اإىل  الآف  ع�سرة  متتن  التت�احتتد  الكيل� 

تقريبا اإىل ح�ايل دولرين(. فلقيت الأ�سماك اإقبال من العراقيني.
ويق�ل مكرود “خ�سرت تركيا واإيتتران، اأول م�سدرين لل�سمك اىل العراق، 

كثريا من الأم�ال«.
“الكتفاء الذاتي الذي حَتقق هذا العام وت�قف ال�اردات  وقال اخلفاجي 

اأم�ر ل تعجب الكثري من احلاقدين«.
ول تقت�سر الأزمة على ال�سمك. يف ه�ر الدملج، تك�سب عائالت كثرية ق�تها 
من تربية اجل�امي�ض التي ي�ستخدم حليبها لتح�سري ق�سطة حملية تعرف 

با�سم “القيمر” وتعد اأف�سل وجبة اأفطار يف العراق.
ويق�ل اأحد مربي اجل�امي�ض ح�سن الرو�سة “ال�سم�م التي األقيت يف مياه 
 135 اأكرث من  باإجها�ض  وت�سببت  قتلت ح�ايل خم�سني جام��سة  اله�ر 

منها«.
اإىل  ال�سادة  عبد  رغتتد  الدي�انية  حمافظة  يف  البيئة  دائتترة  مديرة  ودعتتت 
ال�سروع يف اإحياء النظام البيئي لله�ر بالكامل لي�ستعيد تن�عه وخ�س�بته 

ال�سابقة التي جعلت البع�ض ي�سبهه بت”جنة عدن«.
وال�ق�ف  املت�سررة  للمناطق  ال�سامل  بامل�سح  “قمنا  بر�ض  لفران�ض  وقالت 
يف  لتحليلها  وال�تتستتمتتاك  املتتتاء  متتن  عينات  �سحب  ومت  التتكتتارثتتة  حجم  على 

خمترباتنا ملعرفة الأ�سباب احلقيقة للفعل«.

جمموعات م�صلحة تت�صبب بنفوق �ل�صمك باأهو�ر �لعر�ق 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

املتحدة يف حتقيق  التت�ليتتات  تاأمل 
اختترتاق يف املحادثات بني خ�سمي 
ك��س�ف�  التتتبتتتلتتتقتتتان  يف  احلتتتتتتتترب 
و�سربيا حني يجتمع قادة البلدين 
اخلمي�ض  الي�م  الأبي�ض  البيت  يف 

وغداً اجلمعة.
النزاع  انتتتدلع  على  عقدين  وبتتعتتد 
تتتتزال بلغراد  التتدامتتي، ل  التتعتترقتتي 
اإقليمها  بتتا�تتستتتتتقتتالل  تتتتعتتترتف  ل 
اجلن�بي ال�سابق املعلن يف 2008 
لتطبيع  اتتتتفتتتاقتتتات  بتتقتتيتتت  بتتيتتنتتمتتا 
حربا   2013 يف  وقعت  العالقات 

على ورق.
اأن  الأمريكي�ن  امل�س�ؤول�ن  وياأمل 
ي�ؤدي لقاء رئي�ض ال�زراء الك��س�يف 
عبد اهلل ه�تي والرئي�ض ال�سربي 
األك�سندر ف�ت�سيت�ض لعقد نقا�سات 
اإىل  اقت�سادي  تعاون  ح�ل حتقيق 
لتح�سني  البلدين  طتتريتتق  متهيد 

عالقتهما.
الأمريكي  للرئي�ض  م�ساعد  وقتتال 
عالق�ن  “نحن  تتتترامتتتب  دونتتتالتتتد 
ال�سيا�سية  املناق�سات  يف  متتا  نتت�ًعتتا 
نف�سها  الق�سايا  معاجلة  ون�ا�سل 

مراًرا دون اإحراز تقدم كبري«.
لل�سحافيني طالبا  امل�ست�سار  وقال 
“نعتقد  ه�يته  عتتن  الك�سف  عتتدم 
التنمية  جتتانتتب  عتتلتتى  التترتكتتيتتز  اأن 

القت�سادية �سيحقق تقدما«.
النتخابات  من  �سهرين  قبل  لكن 
اأمل  وبتتدون  الأمريكية  الرئا�سية 
القمة  فتتاإن  كبري،  اتفاق  يف  وا�سح 
باأنها  البع�ض،  بتتراأي  �سع�را،  تثري 
ا�ستعرا�ض لإظهار ترامب على اأنه 

�سيد الدبل�ما�سية الدولية.
املفاو�سات  بروك�سل  تتتقتت�د  وفيما 
بتتني اجلتتانتتبتتني منذ متتا يتتقتترب من 

ال�ليات  �سعت  التتزمتتان،  متتن  عقد 
على  احل�س�ل  اإىل  اأختتريا  املتحدة 
غرينيل،  ريت�سارد  قيادة  حتت  دور 
عينه  التتتتتتتذي  اخلتتتتا�تتتتض  املتتتتبتتتتعتتتت�ث 

ترامب.
بتعقيد  اتهامات  م�اجهته  ورغتتم 
التتعتتمتتلتتيتتة التتتتتتتي يتتتقتتت�دهتتتا الحتتتتتاد 
اتفاق  اإىل  لتتلتت��تتستت�ل  الأوروبتتتتتتتتتي 
بتتتلتتتغتتتراد وبتتريتت�تتستتتتتيتتنتتا، فقد  بتتتتني 
بني  لقاء  ترتيب  يف  غرينيل  جنح 

اجلانبني.
للقمة  الأوىل  اجلتت�لتتة  اإرجتتتاء  ومت 
اتهام  اأعقاب  يف حزيران/ي�ني� يف 
تاجي  هتتتا�تتتستتتم  كتتت��تتتستتت�فتتت�  رئتتتيتتت�تتتض 
بارتكاب جرائم حرب خالل النزاع 
اخلا�سة  املحكمة  عتتام  مدعي  متتن 

بك��س�ف� يف لهاي.
اتتتفتتق اجلانبان  التتفتتائتتت،  والتت�تتستتهتتر 
على اإعادة جدولة اللقاء مع و�سع 
قلب  يف  القتتتتتتت�تتتستتتاديتتتة  التتقتت�تتستتايتتا 

املحادثات.
�سيناق�س�ن  اأّنتتهتتم  هتت�تتتي  واأو�تتتستتتح 
�ستغري  التتتتتي  التتكتتربى  “امل�ساريع 
لك��س�ف�  القتتتتتتت�تتتستتتادي  املتتنتتظتت�ر 

واملنطقة«.
دور  اإن  تتتترامتتتب  متت�تتستتتتت�تتستتار  وقتتتتتال 
التتتتت�ليتتتتتات املتتتتتتتحتتتدة كتتتتتان جتتتتتاوز 
ق�سايا  على  والرتكيز  ال�سيا�سيني 
يريدون  التتتذيتتتن  الأعتتتمتتتال  رجتتتتال 

ت��سعة التجارة يف املنطقة.
حمبطة”،  “ال�سركات  اأن  و�تتستتّرح 
م�سريا اإىل اأّن املجتمعات ال�سيا�سية 
حد  اإىل  “ف�سلت  اجلتتانتتبتتني  عتتلتتى 

كبري يف دفعنا اإىل الأمام«.
ويعتقد اأن وا�سنطن تريد اأن ترى 
ال�ستثمار  متتن  املتتزيتتد  كتتان  اإذا  متتا 
يغري  اأن  “ميكن  ال�ظائف  وخلق 

بطريقة ما ديناميكية ال��سع«.
التفاقات  اإىل  املتت�تتستتتتت�تتستتار  واأ�تتتستتتار 

�تتتستتتد التتتت�تتتتستتتترب وغتتتتجتتتتر التتتترومتتتتا 
اأخرى  معار�سة  األبانية  وف�سائل 

خالل وبعد النزاع.
متعلقا  كتتتان  اإذا  حتتتتتى  اتتتفتتاق  واأي 
اقت�سادية ثان�ية مرتبط  بق�سايا 

يف �سكل وثيق بال�سيا�سة.
وقبيل الجتماع، قالت ك��س�ف� اإن 
اتفاقيات  من  النتهاء  ه�  الهدف 

النقل الثالث.
الهدف  اأن  على  �تتستتدد  هتت�تتتي  لكن 
النهائي ه� احل�س�ل على اعرتاف 
يك�ن  فلن  “واإل  وتتت�عتتد  متبادل، 

هناك تطبيع للعالقات«.
اإذا  اإنه  واأعتترب البع�ض عن قلقهم 
تعزيز  القمة ه�  الغر�ض من  كان 
ترامب،  انتخاب  اإعتتتادة  احتمالت 
حما�سها  تفقد  قتتد  وا�سنطن  فتتتاإّن 
عن  التتلتتقتتاء  ي�سفر  مل  اإذا  �تتستتريتتعتتا 

نتائج ملم��سة.

الأخرية ب�ساأن فتح خط�ط الطرق 
رغم  واجل�ية  وال�سكك احلديدية 
اأي  اأن الأختترية مل ت�سفر بعد عن 

رحلة بني بلغراد وبري�ستينا.
 ... “اخلمي�ض  املتت�تتستتتتت�تتستتار  وقتتتتتال 
�سنعمل على تعزيز تلك التفاقيات 
جمم�عة  نتت�تتستتيتتف  ثتتتم   ، التتتثتتتالث 
املناق�سات  اإىل  الق�سايا  من  كاملة 
التي من �ساأنها اأن تخلق جتارة من 
اقت�سادية  تنمية  تخلق  اأن  �ساأنها 

وفر�ض عمل«.
وب��سع الت��سل لتفاق امل�ساعدة يف 

دمل اجلراح الناجمة عن النزاع.
واأدت حرب ك��س�ف� اإىل مقتل 13 
األف �سخ�ض، اأغلبهم األبان، وانتهت 
بحملة ق�سف ج�ي غربية اأجربت 

الق�ات ال�سربية على الرتاجع.
ي�اجه�ن  ك��س�ف�  متمردي  لكن 
انتقامية  هجمات  ب�سّن  اتتتهتتامتتات 

اأمتتتريكتتتي �سابق  وقتتتال دبتتلتت�متتا�تتستتي 
ن�ع  حتقيق  هتت�  غتتريتتنتتيتتل  “هدف 
الق�سايا  ال�سريع يف  النت�سار  من 
القت�سادية التي ميكن اأن يقدمها 
مبثابة جناح يف ال�سيا�سة اخلارجية 

لإدارة ترامب«.
اأف�سل  “لدينا  الدبل�ما�سي  وتابع 
فتتتر�تتتستتتة لتتلتتنتتجتتاح متتتتن حتتتيتتتث دفع 
عندما  البلقان  يف  قدما  الق�سايا 
تعمل ال�ليات املتحدة واأوروبا يدا 
اأعمال م�سرتك.”  جتتدول  بيد مع 
“يف هتتذه احلالة ، ل نتترى اأًيتتا من 

هذه الأ�سياء«.
الأطل�سي  املجل�ض  يف  اخلبري  لكن 
اإن على  قتتتال  دامتتتتري متتارو�تتستتيتتتتت�تتض 
القمة  نتتتتتائتتج  دعتتتتم  الأوروبتتتتتيتتتتتني 
مارو�سيت�ض  واأو�تتتستتتح  كتتتانتتتت.  اأي 
الفر�ض  نتتدع  اأن  خمزيا  “�سيك�ن 

ت�سيع ب�سبب ن�بات الغ�سب«.

تر�مب ي�صت�صيف قمة بي قادة �صربيا وكو�صوفو يف �لبيت �لأبي�ض   لقاء بي �حلكومة �ل�صود�نية 
و�ملتمردين ملناق�صة تنفيذ �تفاق �ل�صالم  

�لآلف يحتجون على حكومة بلغاريا ويت�صاجرون مع �ل�صرطة  
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العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 524
وال�سيد/  اجلن�سية  باك�ستاين   - باب�  �ساند  كرمي  مفتاح  ال�سيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
عبدالقدير عبدال�سمد - باك�ستاين اجلن�سية يرغب�ن يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستهم 
افغان�ستاين اجلن�سية   - امني  �سجري اهلل حاجي حممد  ال�سيد/  اىل  وذلك  البالغة )%100( 
 )733364( رقم  جتارية  برخ�سة  ال�سارقة  اإمارة  يف  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  لتلميع  )الك�سخه  يف 
�سراكة  القان�ين من  ال�سكل  تغيري  بال�سارقة.  مت  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  وال�سادرة من 

اعمال مهنية اىل م�ؤ�س�سة فردية ب�كيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سب�عني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 526

يف  ترغب  اجلن�سية  اإماراتية   - �سامل  علي  ن�ال  ال�سيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ حممد جا�سم ح�سن 
للرجال(  الناقة  ملك  )�سال�ن  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  اإماراتي   - الرئي�سي  عبداهلل 
دائرة  من  وال�سادرة   )741613( رقم  رخ�سة  مب�جب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي 

التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�سم ال�سركة : مباين للتعامل �للكرتوين - �ض ذ م م
العن�ان : مكتب رقم 2 ملك حا�سنات اعمال يف حمل رقم 1 )غرفة دبي( - ديرة - 
ال�سكل القان�ين : �سركة ذات م�س�ؤولية حمتتدودة - ال�سخ�ض ال�احد )ذ م م( - رقم 
الرخ�سة: 788758 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1456152 مب�جب هذا تعلن دائرة 
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
ال�سركة املذك�رة اأعاله، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/6/21 وامل�ثق 
اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2020/6/21 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �جلريودي للتدقيق و�ملحا�صبة العن�ان : مكتب 
رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - ه�ر العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�ض: 
 )45( خالل  وذلتتك  الثب�تية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2389722

ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي

ا�سم امل�سفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�صبة 
 - العنز  هتت�ر   - ديتترة   - ال�سعايل  204- ملك عبداهلل  رقتتم  : مكتب  العن�ان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية 
مباين  اأعاله لت�سفية  باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذك�ر  القت�سادية بدبي 
قتترار حماكم دبي بتاريخ  للتعامل �للكرتوين - �ض ذ م م وذلتتك مب�جب 
2020/6/21 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/6/21 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة 

ا�سم ال�سركة : كوت�ض �صي�صيل خلدمات �لتدريب �ل�صخ�صي - �ض ذ م م    
العن�ان : مكتب رقم 306 ملك خالد �سامل احمد با�سليمان - الرب�ساء الوىل - 
القيد  رقم   808960  : الرخ�سة  رقم  حمتتدودة.  م�س�ؤولية  ذات   : القان�ين  ال�سكل 
بال�سجل التجاري : 1350188 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
اأعاله،  ال�سركة املذك�رة  باإنحالل  ال�سجل التجاري لديها  التاأ�سري يف  باأنه قد مت 
وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  2020/7/5 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2020/7/5 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
ملك   3 رقتتم  مكتب   : العن�ان  قانونيون  حما�صبون  وم�صاركوه  �لكتبي  املعني 
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة - بردبي - الق�ز الوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  الثب�تية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-3215356  : فاك�ض 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي

ا�سم امل�سفي/�لكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
 العن�ان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة - بردبي 
- الق�ز الوىل - هاتف  3215355-04 فاك�ض: 3215356-04 - مب�جب هذا 
املذك�ر  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائتترة  تعلن 
ذ  �ل�صخ�صي - �ض  �لتدريب  �صي�صيل خلدمات  كوت�ض  لت�سفية  اأعتتاله 
م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/7/5 وامل�ثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/7/5 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�سم ال�سركة : �وكتاجون للمعادن - �ض ذ م م  
العن�ان : مكتب رقم 605 ملك جم�سيد احمدي نريى - بردبي - برج خليفة - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقتتم   573185  : الرخ�سة  رقتتم   ، حمتتتدودة  م�س�ؤولية  ذات   : التتقتتانتت�ين 
التجاري : 76164 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2013/11/26 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2013/11/26 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني حممد �صديق قا�صم 
ثاين  ال  احمد  بن  من�س�ر  ال�سيخ  ملك   205 رقتتم  مكتب   : العن�ان  لتدقيق   �لعاملية 
كافة  معه  : 2219934-04  م�سطحباً  : 2219920-04  فاك�ض  الرقة - هاتف   - ديتترة   -

امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�سم امل�سفي : حممد �صديق قا�صم �لعاملية لتدقيق
العن�ان : مكتب رقم 205 ملك ال�سيخ من�س�ر بن احمد ال ثاين - ديرة - الرقة 
- هاتف : 2219920-04 فاك�ض : 2219934-04  مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذك�ر اأعاله لت�سفية �وكتاجون 
للمعادن - �ض ذ م م  وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  2013/11/26 
لديه  من  وعلى   2013/11/26 بتاريخ  دبتتي  حماكم  العدل  كاتب  لتتدى  واملتت�ثتتق 
اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العن�ان املذك�ر اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك 

خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
  �ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�سم ال�سركة: توغا للتجارة  �لعامة )�ض ذ م م(   
رقم الرخ�سة: 533745 العن�ان : حمل 210 - 223 ملك ابن بط�طة م�ل - جبل 
علي - ال�سكل القان�ين : ذات م�سئ�لية حمدودة رقم القيد بال�سجل التجاري: 
الرتخي�ض  الغاء  بانهاب�سدد  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائتترة  تعلن   60590
اخلا�ض بال�سركة التت�اردة اعاله وذلك مب�جب الجتتراءات والنظم املتبعة يف 
الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل دائرة التنمية القت�سادية 

بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
"Suggest_complain@dubaided.gov.ae مرفقا معه كافة
ن�سر تتتتاريتتتخ  متتتن  يتت�متتا   )15( ختتتالل  وذلتتتتك  التتثتتبتت�تتتيتتة  والوراق   املتت�تتستتتتتنتتدات 

هذا العالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0000190 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحك�م عليه : اأوي�سرت للتجارة - ذ م م
  9082376

الدع�ى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2020/5/19 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
املذك�رة بالرقم اأعاله ل�سالح / فاين�ست �سي�ض للتجارة العامة ذ م م  بالتايل :  

)مائة  درهم   114.468 مبلغ  املدنية  لل�سركة  ت�ؤدي  بان  عليها  املدعي  ال�سركة  بالزام 
واربعة ع�سر الفا واربعمائة وثمانية و�ستني درهما( مع الفائدة عليه ب�اقع 8% �سن�يا 
الر�س�م  من  باملنا�سب  والزامها  التام  ال�سداد  وحتى  الدع�ى  قيد  تاريخ  من  ت�سري 
قابال  حكما  ذلك.  عدا  ما  ورف�ض  حماماة  اتعاب  درهم  الفي  ومبلغ  وامل�سروفات 

لال�ستئناف خالل املدة القان�نية 30 ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سره.
القا�ضي / اأحمد عبدالرحمن الد�ضوقي 
حمكمة عجمان    

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2020/3/4683(

املنذر : �سالر ح�سن خان بدر احل�سن خان 
املنذر اليه : �سيد �سعد ال�سالم �سيد �سباح ال�سالم 

ينذر املنذر املنذر اليه باداء مبلغ وقدره 258500 درهم وذلك خالل 
ا�سفني  �سن�سطر  واإل  الإنتتتذار  هتتذا  ا�ستالم  تاريخ  ايتتام من  خم�سة 
لتخاذ كافة الإجراءات القان�نية الالزمة من اجل حت�سيل املبلغ 
املذك�ر بخالف الف�ائد القان�نية والتع�ي�سات بالإ�سافة للر�س�م 

وامل�سروفات. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
اعالن بالن�ضر

رقم )2020/4281(
املنذر : احمد ع�دة احمد ع�دة - ب�سفتي احد ورثة / حممد احمد ع�ده - مب�جب ال�سهاد رقم 
2020/278 ح�سر ورثة م�سلمني ، ميثله بالت�قيع / عمر احمد ع�ده مب�جب وكالة م�سدقة 

ا�س�ل رقم )2015/1/238742( 
املنذر اليه : حممد �س�ان - اأوكراين اجلن�سية - العن�ان : ال�سارقة - منطقة �سرقان - �سارع رقم 

38 - فيال رقم 11 - خلف م�سجد جعفر بن ابي طالب - مكاين رقم - هاتف 0508840006
ينذر م�رث املنذر / املنذر اليه ب�سداد كامل مبلغ ال�سيكات وه� مبلغ وقدره )50.000( خم�س�ن 
الف درهم ، وذلك خالل مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمه هذا الإنذار ، واإل �سي�سطر 
الدعاوى  اإقتتامتتة  فيها  لتته حقه مبتتا  التي حتفظ  القان�نية  الإجتتتتراءات  كافة  اتتتختتاذ  اىل  املتتنتتذر 
التقا�سي  وم�ساريف  الر�س�م  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  الأداء  اأمتتر  وا�ست�سدار  الق�سائية 

والفائدة القان�نية واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2020/4594(

املنذر : عمر عبداهلل احمد ال�س�بكي 
املنذر اليه الأول : امييل �سيتي منطقة حرة )ذ م م( 

املنذر اليه الثاين : و�سام ابي كرم 
)جمه�ل حمل الإقامة(

ينذر املنذر املنذر اليهما ب�سرورة �سداد قيمة ال�سيكات وقدرها مبلغ 190200 
اليهما خالل مهلة  الفا ومائتان درهتتم( اىل املخطر  درهم )مائة وت�سع�ن 
ايتتام  من تاريخ ن�سر هذا الإخطار العديل حتت طائلة اللج�ء اىل  خم�سة 

الق�ساء املخت�ض ملطالبتكم بايفاء قيمة ال�سيكات. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن بالن�ضر

رقم )2020/4666(
املخطر : احمد علي ح�سن الزرع�ين - وميثله بالت�قيع اأحمد احل�سيني عبداملنعم ال�س�يني مب�جب 

وكالة م�سدقة اأ�س�ل بالكاتب العدل يف دبي مبحرر رقم )2017/1/159588( بتاريخ 2017/7/19 
املخطر اليه : ك�لكتبل�ض خلدمات القرو�ض - رخ�سة جتارية رقم )649907( 

امل��س�ع
بتاريخ �سابق ا�ستاأجر املخطر اليه من املخطر املكتب رقم )201( ، الكائن مببنى �سالح الدين وال�اقع 
على قطعة ار�ض رقم )256( - رقم البلدية )151- 128( يف منطقة اخلبي�سي بدبي ، مب�جب عقد 
ايجار ينتهي بتاريخ 2020/10/31. فاإننا نخطركم مب�جب هذا الخطار ب�سداد بدل اليجار املتاأخر 
عن عقد اليجار للمخطر ب�اقع مبلغ )33.000( ثالثة وثالث�ن الف درهم خالل ثالث�ن ي�ما من 
ا�ستالمكم الخطار املاثل وفق املقرر ب�سريح املادة )25/اأ( من القان�ن رقم 2008/33 ،  واإل �سن�سطر 
اآ�سفني اىل اتخاذ الجراءات القان�نية بحقكم ملطالبتكم ب�سداد املتاأخر من بدل اليجار والخالء، مع 

الزامكم بالر�س�م وامل�سروفات. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 اعـــــــالن       

 : ختت�رفتتكتتان   والت�سديقات-  التتعتتدل  الكاتب  بتتتادارة  التتعتتدل  الكاتب  انتتا  ايل  تقدم 
ال�سيد/ عبداهلل ب�سري عبدالرحمن علي - اجلن�سية : الإمارات وطلب الت�سديق 
ال�سيارات  لت�سليح  وربتته  ور�سة  التجاري  ال�سم  يف  )تنازل(  يت�سمن  حمرر  على 
واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 241397 
ال�سيد/ اىل  بخ�رفكان.  الإقت�سادية  التنمية  دائتترة   1991/3/25 بتاريخ  ال�سادر 

خالد علي را�سد ال�سم النقبي - اجلن�سية : الإمارات. ليكن معل�ما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خ�رفكان �سيق�م بالت�سديق على ت�قيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذك�ر بعد انق�ساء 14 ي�م من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�ضهيل علي �ضعيد خلف النقبي
الكاتب العدل العام

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

اعالن بالن�ضر 
 2300/2020/209 تنفيذ عمايل  

اإعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  امييلني م�ليت لجري�س�ل - جمه�ل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/متيمي اأويل & غاز �سريفي�سيز - م د م �ض  

قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )49533.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)كلي(  جتاري   AJCFICICOM2020 /0000343 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحك�م عليه : �سركة الحتاد لل�سناعات املعدنية )ذ م م( حممد العزى العزى 
 9085749 9085748

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/3/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدع�ى املذك�رة 
بالرقم اأعاله ل�سالح / األ�ميل تيك جلف ذ م م  بالتايل :  

القان�نية  والفائدة  درهم  للمدعية مبلغ 1.353.356.60  ت�ؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام 
ب�اقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمتها بامل�ساريف ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 

املدة القان�نية 30 ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سره.
القا�ضي /وجدي بن ال�ضاذيل بن اأحمد 
حمكمة عجمان    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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�ضادرة عن اخلبري احل�ضابي

�ضاكر فريد عبدالرحمن زينل
اىل املتنازع �سدها )ج�لدن دوف للتجارة العامة �ض ذ م م( - جمه�لة القامة   

نعلمكم بانه قد مت تكليفنا مبهمة اخلربة احل�سابية يف الدع�ى رقم 2020/262 نزاع تعيني خربة 
وميثلها  ال  ار  ا�ض  ك�ن�ر  �سركة  املتنازعة/  من  �سدكم  واملقامة  الإبتدائية  دبي  مبحكمة  جتاري 
يف  طرفا  ب�سفتكم  ندع�كم  القان�نية  وال�ست�سارات  للمحاماة  الدولي�ن  ال�ست�ساري�ن  ال�سادة/ 
الق�سية امل�سار اليها اعاله واعالمكم ب�ساأن اعمال اخلربة احل�سابية يف الدع�ى باأنه تقرر الإجتماع 
عن طريق و�سائل التقنية احلديثة ي�م الأربعاء امل�افق 2020/9/9 يف متام ال�ساعة 5:15 ع�سرا لذا 
 INFO@SHAKERZAINAL-CA.COM يرجى الت�ا�سل معنا عن طريق الربيد الإلكرتوين
وذلك مل�افتكم برابط الإجتماع او احل�س�ر اىل مقر مكتبنا بامل�عد املحدد ويف حال تخلفكم  ح�س�ر 
تقريرنا  ونقدم  اخلربة  اجراءات  �سنبا�سر  فاننا  املحدد  ال�قت  يف  بدف�عكم  تزويدنا  عن  الإجتماع 

للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.
اخلبري احل�ضابي / �ضاكر فريد عبدالرحمن زينل 
تليفون / 042204660  

تبليغ ب�ضاأن اأعمال اخلربة احل�ضابية
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2020/4679(

مقدم من املنذرة : �سركة الرم�ض برامي لالإن�ساءات  ب�كالة املحامني / د. اأحمد �سعيد �سامل بن هزمي ، 
وخالد حممد �سعيد ب�ج�سيم وعبداهلل ال�س�يدي 

�س�ري   - اأحمد رزوق  ، 2( حممد  م  م  ذ   - الأ�سا�سات  بايل حلفر  �سركة فرانك   )1 : اليهما  املنذر  �سد 
اجلن�سية. عن�انهما : اإمارة دبي - بردبي ، اخلليج التجاري ، ملك علي حم�ك ، هاتف : 043555770 ، 

متحرك : 0506440275 ، فاك�ض رقم : 043555887 ، �ض ب رقم 90045 دبي
امل��س�ع : طلب اإعالن املنذر اليهما بالن�سر 

تتقدم املخطرة للمخطر اليهما بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي :  تخطركم املنذرة املنذر 
وذلك  درهما(  وخم�سمائة  الف  وت�سع�ن  )�سبعة  درهم   97.500 البالغ  املدي�نية  مبلغ  ب�سداد   - اليهما 
خالل خم�سة ايام ويف حال عدم �سداد املبلغ املذك�ر فاإن املنذرة �س�ف تلجاأ اىل املحكمة املخت�سة لتخاذ 
كافة الإجراءات القان�نية يف م�اجهتك للمطالبة بالزامك باأداء املبلغ ا�سافة اىل الر�س�م وامل�سروفات 

واتعاب املحاماة والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2020/1/4686(

املنذر : م�ؤ�س�سة / اأرنك� للعقارات وميثلها ال�سيد/ عبداهلل احمد امل��سى ، ميثله بالت�قيع/ �سعيد 
�سامل عبداهلل ، ميني اجلن�سية ، مب�جب وكالة خا�سة رقم 2017/1/283328 بتاريخ 2017/12/27 

مبحاكم دبي ، العن�ان : دبي - هاتف : 0505889973 
املنذر اليه : فريم�نت للتكن�ل�جيا - �ض ذ م م ، وم�ساهد ح�سني زاهد ح�سني ، هندي اجلن�سية 
- وعن�انهم : دبي - املركز التجاري الأول - بناية امل��سى تاور 1 - مكتب رقم 509 - الإمارات 

العربية املتحدة. ت : 0506391702 
يخطر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ 74676 درهم واملرت�سد بذمته من القيمة اليجارية 
 2021/12/19 تاريخ  لغاية  دبي   -  509 رقم  مكتب   -  1 امل��سى  بناية  يف  الكائن  بالعقار  اخلا�سة 
ي�م   30 وذلك خالل  وال�سرائب  والت�سالت  والكهرباء  املاء  ف�اتري  اىل  بالإ�سافة  ي�ستجد  وما 
من تاريخ النذار العديل ، واإل �س�ف ي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات القان�نية �سده مبا فيها 
اقامة الدع�ى الق�سائية وا�ست�سدار امر الأداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�س�م وم�ساريف 

التقا�سي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�ضر 

 131/2020/22 مدين كلي 
تفا�صيل �لإعلن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- اأي ا�ض انف�ستمنت املحدودة - جمه�ل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : ماهيندرا براتاب �سينغ - قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها يلتم�ض املدعي من املحكمة الآتي: 1- الزام 
املدعي عليهما بالت�سامن ب�سداد قيمة ال�سيك املره�ن مبلغ وقدره 8000000 درهم للمدعي مع الفائدة القان�نية ب�اقع 
9% حتى ال�سداد التام.  2- احلكم ب�قف �سرف وبرد ال�سيكات ارقام 500659 ، 500658 ، 500657 ، 500656 ، وامل�سح�بني 
على م�سرف اب�ظبي ال�سالمي كل منهم مببلغ 2500000 درهم امل�دعة ك�سمان �سداد القر�ض ، 3- وقف اإجراءات التنفيذ 
رقم 2019/1830 مدين حلني الف�سل يف الدع�ى ب�سفة نهائية  ، 4- ندب خبري متخ�س�ض وذلك لبيان قيام املدعي عليه 
الأول ببيع ال�ساعات م��س�ع الدع�ى بغري اذن وعلم املدعي مع بيان ا�سباب ذلك واحت�سابات ثمن ال�ساعات املبي�عة وفقا 
مب�جب  ا�ستلمها  والتي  للدين  �سمانا  لديه  امل�دعة  املره�ن  ال�ساعات  بت�سليم  عليهما  املدعي  بالزام   -5  ، ال�س�ق   ل�سعر 
اقرار ال�ستالم ك�سمان ل�سداد القر�ض للمحكمة امل�قرة وذلك لبيعها بالزاد العلني لتربئة ذمة املدعي من الدين الثابت 
للمدعي عليهما مب�جب احلكم ال�سادر يف ال�ستئناف رقم 2018/1369 مدين واملنفذ به مب�جب التنفيذ رقم 1830 - 2019 
مدين مببلغ اجمايل 4210908 درهم وكذلك خل�سية من حدوث نق�ض من قيمتها.  وحددت لها جل�سة ي�م الحد امل�افق 
2020/9/6 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�ضر        
 731/2020/20 جتاري كلي  

تفا�صيل �لإعلن بالن�صر 
اإىل املدعي عليهم : 1- الت�سنيم للتجارة العامة )�ض ذ م م( 2- خالد احمد �سريف عن نف�سه 
وب�سفته مديرا للمدعي عليها الوىل ، 3-الهداية لل�سياحة وال�سفر - �ض ذ م م - جمه�يل 

حمل الإقامة  ، مبا ان املدعي :دريد احمد اجلرد  
امل�ؤرخة  التفاهم  اتفاقية  ا�تتستتل  بت�سليم  املطالبة  وم��س�عها  التتدعتت�ى  عليك  اأقتتتام  قتتد 
2016/1/6 وذلك للطعن بالتزوير احلكم برد وبطالن اتفاقية امل�سار اليها احالة ن�سخةمن 
الوراق للنيابة العامة لتخاذ �س�ؤنها بخ�س��ض واقعة التزوير والر�س�م وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة ي�م الحد امل�افق 2020/9/6 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 20/2019/1026 جتاري كلي  

م��س�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )177236571 درهم( والر�س�م 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة.  

طالب الإعالن :  احمد حممد خمي�ض اجلافلة احلمريي  - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطل�ب اإعالنه : 1- مروان �سعيد حممد القي�ض اجلابري - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 

جمه�ل حمل الإقامة 
م��س�ع الإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)177236571 درهم( والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة وال�سداد التام.    وحددت لها جل�سة 
ي�م الثالثاء  امل�افق  2020/9/8  ال�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  اعالن بالن�ضر
املرجع : 131

ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/ احمد امني حممد علي عبداهلل اخلمريي ، اإماراتي 
ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�سية 
احمد حممد علي خح�سني املازمي اإماراتي اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة التجارية امل�سماة 

با�سم )البحر الحمر لل�سياحة( مب�جب رخ�سة جتارية رقم )737057( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 
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الفجر الريا�ضي

اأعتتلتتن جمل�ض دبتتي التتريتتا�تتستتي عن 
الريا�سية  دبتتتتتي  "دورة  اإطتتتتتتتالق 
تقام  التتتتتي  املجتمعية"  لتتالأنتتديتتة 
للريا�سة  دبتتتتي  عتتتتامل  متتالعتتب  يف 
بقاعات زعبيل 4 و 5 و 6 يف مركز 
دبي التجاري العاملي خالل الفرتة 

من 4 اإىل 11 �سبتمرب اجلاري.
ويتت�تتستتارك يف هتتذه التتتتدورة 14 ناد 
واجلاليات  املجتمعية  الأندية  من 
املتتختتتتتلتتفتتة بتتتدبتتتي وهتتتتتتي: التتتنتتتادي 
الباك�ستاين،  التتتتنتتتتادي  التتتهتتتنتتتدي، 
الأردين،  الجتتتتتتتمتتتاعتتتي  التتتتتنتتتتتادي 
ال�س�داين،  الجتتتتتمتتاعتتي  التتتنتتتادي 
التتتتتنتتتتتادي الجتتتتتتتمتتتاعتتتي املتتت�تتتستتتري، 
الفلبيني،  الجتتتتتتتمتتتاعتتتي  التتتتنتتتتادي 
اجلالية  التتتلتتتبتتتنتتتانتتتيتتتة،  اجلتتتتالتتتتيتتتتة 
النيبالية،  اجلتتتالتتتيتتتة  التتت�تتتستتت�ريتتتة، 

اجلالية  ال�سرييالنكية،  اجلالية 
الإندوني�سية،  اجلالية  الأمريكية، 
واجلتتتتالتتتتيتتتتة التتتيتتتمتتتنتتتيتتتة واجلتتتالتتتيتتتة 

ال�سينية.
منت�سبي  من  امل�ساركني  ويتناف�ض 
هذه الأندية يف 4 ريا�سات متن�عة 
هي كرة الري�سة وكرة ال�سلة وكرة 
فرق  وي�سكل�ن  والكريكت،  التتقتتدم 
لتتلتتنتت�تتستتاء، وتهدف  لتتلتترجتتال وفتتتترق 
بني  التت�تتستتراكتتة  تفعيل  اإىل  التتتتدورة 
والأندية  التتريتتا�تتستتي  دبتتتي  جمل�ض 
املجتمعية يف اإمارة دبي من خالل 
م�سرتكة  ريا�سية  فعاليات  تنظيم 
جتتتتمتتتع متتنتتتتت�تتستتبتتي هتتتتتذه الأنتتتتديتتتتة 
خلق  عتترب  بينهم  العالقة  وتتت�طتتد 
ج� من الألفة والتعارف بني كافة 

امل�ساركني.

اإدارة  متتتديتتتر  التتتعتتت�ر  ختتتالتتتد  وقتتتتتال 
مبجل�ض  التتريتتا�تتستتيتتة  التتفتتعتتالتتيتتات 
جمل�ض  "يحر�ض  الريا�سي:  دبتتي 
التن�ع  تعزيز  على  الريا�سي  دبتتي 
الريا�سية  التتفتتعتتالتتيتتات  تنظيم  يف 
لع�ساق  الفر�سة  تتت�فتتري  اأجتتتل  متتن 
اجلن�سيات  جتتمتتيتتع  متتن  التتريتتا�تتستتة 
التي تعي�ض يف دبي والتي تزيد عن 
ومتابعة  للم�ساركة  جن�سية   200
املختلفة،  التتريتتا�تتستتيتتة  التتبتتطتت�لت 
التتتتدورة حتتتقتتق روؤية  اأن هتتتذه  كتتمتتا 
ريا�سة  بتتنتتاء جمتتتتتمتتع  املتتجتتلتت�تتض يف 
اإتاحة  ختتتالل  متتن  و�سعيد  متميز 
التتفتتر�تتستتة ملتت�تتستتاركتتة خمتتتتتلتتف فئات 
املجل�ض  املجتمع فيها، حيث يعمل 
ا�تتستترتاتتتيتتجتتيتتة تت�افق  وفتتتق ختتطتتة 
متتع ختتطتتة حتتكتت�متتة دبتتتي ويحر�ض 

الفعاليات  تتتتنتتتظتتتيتتتم  دعتتتتتتم  عتتتلتتتى 
التتريتتا�تتستتيتتة التتتتتي تتت�تتستتاهتتم يف ن�سر 
ثقافة ممار�سة الريا�سة والن�ساط 
املجتمع  �سرائح  كافة  بني  البدين 

وجعلها اأ�سل�ب حياة". 
هذه  "ت�ساهم  التتتتعتتتت�ر:  واأ�تتتتستتتتاف 
التتتتتتتعتتتاون مع  تتتتعتتتزيتتتز  التتتتتتتتدورة يف 
وذلك  بتتدبتتي  املجتمعية  الأنتتتديتتتة 
بني  الأدوار  تكامل  باأهمية  اإميتتاًنتتا 
احلك�مية  التتتقتتتطتتتاعتتتات  خمتتتتتلتتف 
املجتمع  خلدمة  احلك�مية  وغتتري 
ملنح  دائتتًمتتا  ن�سعى  كما  بالريا�سة، 
بدبي  املتتقتتيتتمتتة  اجلتتتالتتتيتتتات  كتتتافتتتة 
الفر�سة ملمار�سة ريا�ستهما ملف�سلة 
وتعزيز  اأنتتفتت�تتستتهتتم  عتتتن  والتتترتويتتتح 
من  اأقرانهم  مع  عالقاتهم  �سبكة 

خمتلف اجلن�سيات الأخرى".

الرئي�ض  نائب  جلفار،  ماهر  وقتتال 
القاعات  خدمات  لإدارة  التنفيذي 
العاملي:  التتتتتتتجتتتاري  دبتتتتي  مبتتتركتتتز 
"لقد مكنتنا �سراكتنا الط�يلة مع 
مدى  على  الريا�سي  دبتتي  جمل�ض 
الطريق  املا�سي من متهيد  العقد 

نح� تنمية امل�اهب الريا�سية ذات 
امل�ست�ى العاملي من خالل عامل دبي 
للريا�سة الذي يقام �سن�ًيا، ولعب 
هذا احلدث دوًرا حم�رًيا يف ت�فري 
والريا�سية  الريا�سية  الأن�سطة 
املتاحة للجميع، بينما كان مبثابة 

با�ستمرار  لل�سماح  من�سة متكاملة 
والتمارين  املتتجتتتتتمتتعتتي  التتنتت�تتستتاط 

الريا�سية يف بيئة اآمنة".
اإىل  "نتطلع  جتتتلتتتفتتتار:  واأ�تتتتتستتتتتاف 
الريا�سية  دبتتتي  دورة  ا�تتستتتتت�تتستتافتتة 
مالعب  على  املجتمعية  لتتالأنتتديتتة 

�سهادة  وهتتي  للريا�سة،  دبتتي  عتتامل 
يف  اجلماعية  روؤيتنا  على  حقيقية 
والن�ساط  والق�ة  الرفاهية  تعزيز 
امل�اطنني  كتتتافتتتة  لتتتتتدى  التتتتبتتتتدين 
فئات  خمتتتتتتتلتتتف  متتتتتن  واملتتتقتتتيتتتمتتتني 

املجتمع".

جمل�ض دبي �لريا�صي ينظم 
دورة �لأندية �ملجتمعية

•• دبي -وام:

ا�ستعر�ست جلنة الطب الريا�سي 
م�ستجدات من�ذج الفح�ض الطبي 
واآلية اإ�سافة مقرتح لربوت�ك�ل /

19 / متهيداً لعتماده   - ك�فيد 
لإدارة  التتت�طتتتنتتتيتتتة  التتتهتتتيتتتئتتتة  متتتتتن 
الط�ارئ والأزمات والك�ارث ومن 
الفح�ض  ا�ستخدامه يف عملية  ثم 
اخلا�سة بالريا�سيني بعد �سياغته 

باللغتني العربية والإجنليزية.
جتتاء ذلتتك ختتالل اجتتتتتمتتاع اللجنة 
برئا�سة  بتتتعتتتد  عتتتتن  ُعتتتتقتتتتد  التتتتتتتذي 
نائب  الرح�مي  الدكت�ر عبد اهلل 
الريا�سي،  التتتطتتتب  جلتتنتتة  رئتتيتت�تتض 
وح�س�ر الدكت�ر فرحات ف�سل�ن، 
دالكلينج،  متتتتتتتت�رات  والتتتتدكتتتتتتتتت�ر 
والدكت�ر رمزي رو�ض، وكامل عبد 

اهلل مقرر اللجنة.
ونتتتتتاقتتتتت�تتتتتستتتتتت التتتتلتتتتجتتتتنتتتتة متتتتتتتابتتتعتتتة 

مع  التتتتت�ا�تتستتل  منتتت�ذج  م�ستجدات 
وامل�قع  والأنتتديتتة  الفنية  الأطتتقتتم 
الإلكرتوين، مع بحث اآلية تطبيق 

الربوت�ك�ل الطبي لتلك الأطقم، 
والتاأكيد على اللتزام بالتعليمات 
املعروفة  الأ�تتستتا�تتستتيتتة  والإر�تتتتستتتتادات 

خالل الفرتة الراهنة.
الريا�سي  التتطتتب  جلتتنتتة  وحتتتتتددت 
خالل اجتماعها ي�م 14 �سبتمرب 

الأطقم  ملناق�سة  متت�عتتدا  اجلتتتاري 
الطبية والفنية يف هذا املح�ر من 

خالل ور�سة عمل عن بعد.

كما تناول الجتماع �سرورة تفعيل 
ا�ستك�ساف اإمكانيات التعليم الطبي 
بالدرا�سات  املعنيني  مع  والبح�ث 
الطبية على م�ست�ى الدولة، من 
اأجتتتل تتتعتتزيتتز ونتت�تتستتر ثتتقتتافتتة الطب 
الريا�سي يف الأكادمييات والتعليم 
وبناء  عتتتتامتتتتة،  بتت�تتستتفتتة  اجلتتتامتتتعتتتي 
الأبتتنتتاء والبنات  قتتاعتتدة ق�ية متتن 
لريا�سة  املتتهتتم  اجلتتتانتتتب  ذلتتتتك  يف 

الإمارات.
ور�سة  تنظيم  احلتت�تتستت�ر  واقتتتترتح 
عمل عن بعد يتم اختيار حماورها 
ومتت��تتستت�عتتات التتنتتقتتا�تتض فتتيتتهتتا عن 
على  بناء  الطبية  الأطتتقتتم  طريق 
امل��س�عات  لإحتتتتتدى  تتتر�تتستتيتتحتتهتتا 
ال�ر�سة  جتتتهتتيتتز  لتتيتتتتتم  املتتطتتلتت�بتتة، 
ا�ستالم  بعد  املقبلة  الفرتة  خالل 
باختيار  اخلتتتا�تتتستتتة  ال�تتتستتتتتتتمتتتارات 
املتت��تتستت�ع املتتتتتراد طتترحتته متتتن قبل 

تلك الأطقم.

جلنة �لطب �لريا�صي تقرتح �إ�صافة بروتوكول 
كوفيد- 19 لنموذج فح�ض �لريا�صيي

•• دبي -وام:

اعتمد جمل�ض اإدارة مركز الإمارات للتحكيم الريا�سي النظام الأ�سا�سي 
للمركز م�ستعر�سا اأبرز مالمح ال�سرتاتيجية املقرتحة للمركز، وما مت 
اإجنتتازه من خط�ات يف عدة خط�ط مت�ازية مبرحلة التاأ�سي�ض وو�سع 

نظم واآليات العمل امل�ؤ�س�سي، لل�فاء بامل�ستهدفات التي تتطلع اإىل تقدمي 
اأطراف العمل الريا�سي  من�ذج ا�ستثنائي يف املنطقة للت�فيق بني كافة 
النظم  اأحتتتدث  ا�ستثمار  متتع  الريا�سية،  املتتنتتازعتتات  خمتلف  يف  والتتفتت�تتض 

التكن�ل�جية والتقنيات الذكية يف اإجناز كافة املعامالت.
اإدارة املركز الذي ٌعقد مبقر  التتدوري ملجل�ض  جاء ذلك خالل الجتماع 

اللجنة الأوملبية ال�طنية برئا�سة �سعادة علي ب� ج�سيم، وح�س�ر �سعادة 
ح�سني،  الغفار  عبد  �سعيد  و�سعادة  الرئي�ض،  نائب  باله�ل  حميد  �سرار 
واخلتتترباء  الإدارة،  جمل�ض  ع�س�ا  التتبتتطتتران  اهلل  عبد  ي��سف  و�تتستتعتتادة 
اخلتتارجتتيتتني حتتمتتدة �تتستتيتتف التت�تتستتامتت�تتستتي، و�تتستتعتتيتتد عتتلتتي التتعتتاجتتل، واأحمد 
للجنة  التنفيذي  املتتديتتر  درويتت�تتض  بتتن  حممد  اإىل  بالإ�سافة  التتظتتاهتتري، 

الأوملبية.
وكلباء،  مليحة،  اأنتتديتتة  خطابات  بتح�يل  املتتركتتز  اإدارة  جمل�ض  واأو�تتستتى 
والبطائح واملدام بخ�س��ض حق الت�س�يت يف اجتماع اجلمعية العم�مية 
لحتاد الكرة الطائرة اإىل اجلهة القان�نية باملركز للنظر فيها ودرا�ستها 

لتخاذ ما يلزم ب�ساأنها.

مركز �لإمار�ت للتحكيم �لريا�صي ي�صتعر�ض ��صرت�تيجيته ويعتمد نظامه �لأ�صا�صي

•• باري�س -وام:

الإمتتتارات  فتتريتتق  متتن  ب�جات�سار  تتتتادي  ال�سل�فيني  التتتدراج  متكن 
للدراجات اله�ائية من ال�سع�د اإىل من�سة التت�يج والف�ز باملركز 

الثاين يف املرحلة الرابعة من ج�لة فرن�سا، متاأخراً بفارق �سئيل 
عن مناف�سه بطل العامل برمي�ز روجليك /فريق جامب�-فيزما/. 
وكان ب�جات�سار قد انطلق بق�ة خلف روجليك على م�سافة الت�سلق 
150مرت من �سباق ال�سرعة، ليتمكن من �سمان  الأختترية باآخر 

الف�ز باملركز الثاين يف اأول نهاية جبلية بج�لة فرن�سا لهذا العام. 
وبف�سل هذا الإجناز فاز ب�جات�سار بالقمي�ض الأبي�ض الذي يقدم 
لأ�سرع دراج �ساب، وه� القمي�ض الذي �سريتديه الي�م يف املرحلة 

اخلام�سة من �سباق فرن�سا.

بوجات�صار من فريق �لإمار�ت للدر�جات 
�لهو�ئية يفوز بالقمي�ض �لأبي�ض يف جولة فرن�صا

متديد م�صافة �صباق جوهرة تاج ز�يد للخيول �لعربية 
مل�صافة 2200 مرت بدل من 1600 مرت، للفئة �لأوىل

•• اأبوظبي - وام:

رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زايتتد  بتتن  من�س�ر  ال�سيخ  �سم�  ت�جيهات  على  بناء 
جمل�ض ال�زراء وزير �س�ؤون الرئا�سة، تقرر متديد �سباق ج�هرة تاج ال�سيخ 
 1600 2200 مرت بدل من  مل�سافة  اآل نهيان للرك�ض  زايتتد بن �سلطان 
مرت، للفئة الأوىل الذي تبلغ قيمته 5 ماليني درهم اإماراتي، ك�احد من 

اأغنى �سباقات اخلي�ل العربية الأ�سيلة يف العامل.
وت�سعى اللجنة املنظمة ملهرجان من�س�ر بن زايد اآل نهيان العاملي ل�سباقات 
اخلي�ل العربية الأ�سيلة على نح� مت�ا�سل اإىل الرتويج ل�سباقات اخلي�ل 
لتلبية  املهرجان،  تط�ير  اإىل  ال�سعي  مع  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  العربية 

ت�قعات امل�ساركني على اأف�سل وجه.
ومع اأخذ ذلك يف العتبار وبعد الت�ساور مع كل من هيئة الإمتتارات ل�سباق 
اخلتتيتتل /ERA/، والحتتتتتتاد التتتتتدويل لتتهتتيتتئتتات �تتستتبتتاق اخلتتيتتل التتعتتربتتيتتة /
IFAHR/، فقد تقرر زيادة امل�سافة، من 1600 مرت اإىل 2200 مرت.
وُينظر اإىل هذا التغيري يف ال�سباق العربي ال�سهري يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة على اأنه خط�ة اإيجابية �ستجذب عدًدا اأكرب من اخلي�ل من جميع 
هذا احلدث  ي�ست�سيف  عندما  للفرو�سية،  اأب�ظبي  نادي  اإىل  العامل  اأنحاء 

الكبري يف 4 دي�سمرب 2020.
مت  التتذي  للمهرجان  ع�سرة  الثانية  ال�سن�ية  الذكرى  العام  هتتذا  وي�سادف 
اآل  زايتتد  بن  من�س�ر  ال�سيخ  �سم�  من  بت�جيهات   2009 عتتام  يف  اإطتتالقتته 
نهيان نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير �س�ؤون الرئا�سة يف اأوروبا، ومنذ ذلك 
احلني منت لت�سبح واحدة من اأبرز اأحداث ال�سباقات املرم�قة التي جتذب 
اأعلى  من  والدوليني  املحليني  واملتتالك  والفر�سان  واملدربني  ال�سباق  خي�ل 

امل�ست�يات.
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•• اأبوظبي-الفجر

لبط�لة  املتتنتتظتتمتتة  التتلتتجتتنتتة  تتتنتتاولتتت   
اأب�ظبي العاملية ملحرتيف اجل�جيت�س� 
والتح�سريات  ال�تتتستتتتتتتعتتتدادات  اآختتتتتر 
والأهم  الأكتتترب  البط�لة  ل�ست�سافة 
عتتلتتى �تتستتعتتيتتد اجلتت�جتتيتتتتت�تتستت� عتتاملتتيتتا يف 
التتعتتا�تتستتمتتة الإمتتتتاراتتتتتيتتتتة اأبتتت�ظتتتبتتتي يف 

ن�فمرب املقبل. 
البط�لة  متتن  الت12  الن�سخة  وتتتقتتام 
ج�جيت�س�  �تتستتالتتة  ت�ست�سيفها  التتتتتي 
اأريتتنتتا يف اأبتت�ظتتبتتي، ختتالل التتفتترتة من 
املقبل، وترحب  21 ن�فمرب  اإىل   17
اجل�جيت�س�  جنتتتتتتت�م  متتتتتن  بتتتنتتتختتتبتتتة 
اأ�سخم  يف  لتتتلتتتمتتت�تتتستتتاركتتتة  التتتعتتتاملتتتيتتتني 
البط�لت واأكرثها متيزاً على جدول 

الفعاليات العاملي. 
الظاهري  �سامل  حممد  �سعادة  وقتتال   
نتتتتتائتتتتتب رئتتتتيتتتت�تتتتض احتتتتتتتتتتتاد الإمتتتتتتتتتتتتتارات 
املنظمة  اللجنة  رئي�ض  للج�جيت�س�- 
العاملية  اأب�ظبي  بط�لة  اأن  للبط�لة 
جمرد  تعد  مل  اجل�جيت�س�  ملتتحتترتيف 
حدث ريا�سي �سن�ي بل اأ�سبحت متثل 
خاللها  متتن  تتتتتتعتترف  متتثتتالتتيتتة  من�سة 
دول العامل على تراث وثقافة ونه�سة 
دولة الإمارات واإر�سائها لنم�ذج فريد 
بني  ال�سلمي  والتعاي�ض  الت�سامح  من 
على  تعي�ض  جن�سية   200 متتن  اأكتتترث 
اأر�سها الطيبة.  واأ�ساف الظاهري اأن 

التعاون ال�ثيق بني الحتاد و�سركائه 
اإطار  يف  يتتنتتدرج  املحلية  اجلتتهتتات  متتن 
تقدمي بط�لة ا�ستثنائية للعامل تعك�ض 
ال�س�رة الطيبة لالإمارات وما و�سلت 
نتتقتتدم وتتتتطتتت�ر يف املجالت  اإلتتتيتتته متتتن 
اأن بط�لة  التتظتتاهتتري  واأو�تتستتح  كتتافتتة. 
اأب�ظبي العاملية ملحرتيف اجل�جيت�س� 
تتتقتتدمي �سيء  اإىل  كتتل عتتتام  تتتهتتدف يف 
جتتتديتتتد يتتبتتهتتر التتتعتتتامل وعتتت�تتتستتتاق هذه 

التتريتتا�تتستتة، ومتتتع كتتل التتتتتحتتديتتات التي 
واجهها العامل خالل هذا العام ممثلة 
تزال  ل  والتتتتتي   19 كتت�فتتيتتد  بجائحة 
ماثلة وقائمة حتى الي�م، فاإننا ن�ؤكد 
من جديد على تنظيم بط�لة ن�عية 
واأمن  اأول�ياتها �سالمة  ت�سع يف قمة 
الالعبني امل�ساركني. ولفت الظاهري 
اإىل جتربة الحتاد الرائدة يف اعتماد 
التتتتتربوتتتتتت�كتتتتت�ل التتت�تتتستتتحتتتي التتتتتتتذي مت 

تطبيقه على الالعبني واجلهاز الفني 
التي  املغلقة  املع�سكرات  يف  والإداري 
من�ها  ال�سيف،  فتترتة  ختتالل  اأقيمت 
باأنها ت�سكل قاعدة متينة للبناء عليها 
يف التخطيط لالإجراءات الحرتازية 
اأب�ظبي مع الأخذ  امل�ساحبة لبط�لة 
بتتاحلتت�تتستتبتتان التتتفتتتارق التتهتتائتتل يف حجم 
م�ؤكدا  املناف�سات،  وطبيعة  امل�ساركني 
و�سركائه  اأن الحتتتتاد  ذاتتتته  التت�قتتت  يف 

اأمت ال�ستعداد لت�فري جتربة ل  على 
والأ�سعدة  ال�سعيد  هتتذا  على  تن�سى 
 2020 عتتام  ن�سخة  و�ستمتثل  كافة.  
ملحرتيف  العاملية  اأب�ظبي  بط�لة  من 
الت�جيهية  املتتبتتادئ  لكل  اجل�جيت�س� 
بال�سحة  املتعلقة  والحتتتاديتتة  املحلية 
وال�سالمة، وا�سعة �سالمة الريا�سيني 
التتدعتتم على راأ�ض  واملتت�تتستت�ؤولتتني وفتتترق 
الظاهري  وتتتقتتدم  اأولتت�يتتاتتتهتتا.  قائمة 

اللجنة  اأعتت�تتستتاء  جتتمتتيتتع  اإىل  بال�سكر 
�سبيل  يف  وجه�دها  للبط�لة  املنظمة 
اإجنتتاح احلتتدث، لفتا اىل اأن البط�لة 
17 ن�فمرب  الأول  تبداأ ي�مها  �س�ف 
 18 ثتتم  عتتامتتا،   18 حتتتت  مبناف�سات 
بينما  الأ�تتستتاتتتذة،  مبناف�سات  ن�فمرب 
تتتتقتتتام متتنتتافتت�تتستتات فتتئتتة املتتحتترتفتتني يف 
21 متتن ال�سهر  اإىل   19 التتفتترتة متتن 
ال�سجادة  احتفالية  مع  واخلتام  ذاتتته، 

تكرمي  خاللها  يتم  التتتذي  احلتتمتتراء، 
وختام  الأوائتتتل  والالعبات  الالعبني 

امل��سم الريا�سي يف 22 ن�فمرب.  
باب  اإغتتتالق  �سيتم  اأختتترى  ناحية  متتن 
الت�سجيل املبكر للم�ساركة يف البط�لة 
8 اأكت�بر املقبل، بينما �سيك�ن امل�عد 
جلميع  بالن�سبة  للت�سجيل  النهائي 
امل�ساركة  يف  التتتراغتتتبتتتني  التتتالعتتتبتتتني 
امل�قع  عتترب   ،2020 ن�فمرب   8 يتت�م 
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اأب�ظبي  بط�لة  يف  امل�ساركة  وتعترب 
هدفا  اجل�جيت�س�  ملتتحتترتيف  التتعتتاملتتيتتة 
اأ�سا�سيا لكل جن�م هذه الريا�سة ح�ل 
فعاليات  اأكتترب  تعد  اأنها  �سيما  العامل، 
اأجندة  عتتلتتى  بتتطتت�لتتة  واأهتتتتتم  املتتت��تتتستتتم، 
ت�ستقطب  اأنها  كما  العاملية،  الريا�سة 
نتتتختتتبتتتة التتتتريتتتتا�تتتتستتتتيتتتتني، فتتت�تتتستتتاًل عن 
املهارة  لختبار  مثالية  من�سة  ك�نها 
والقدرة على م�اجهة اأف�سل ريا�سيي 
اجل�جيت�س� يف العامل.  ويراأ�ض �سعادة 
الها�سمي رئي�ض الحتادين  عبداملنعم 
الإمتتتاراتتتتي والآ�تتستتيتت�ي التتنتتائتتب الأول 
لرئي�ض الحتاد الدويل للج�جيت�س�، 
اأب�ظبي  لتتبتتطتت�لتتة  املتتنتتظتتمتتة  التتلتتجتتنتتة 
فيما  اجل�جيت�س�،   ملحرتيف  العاملية 
الظاهري  �سامل  حممد  �سعادة  يراأ�ض 
املنظمة  اللجنة  الحتتتاد  رئي�ض  نائب 
للبط�لة، اإ�سافة اإىل ممثلني عن وزارة 
و�سرطة  التتدويل،  والتعاون  اخلارجية 
وال�سياحة،  الثقافة  ودائتتترة  اأب�ظبي، 
اأب�ظبي،  حلك�مة  الإعالمي  واملكتب 
ووكالة اأنباء الإمارات و�سركة اأب�ظبي 

لالإعالم.

•• ال�شارقة-الفجر

عقد  الريا�سي  ال�سارقة  نتتادي  جدد 
ال�سراكة مع هيئة ال�سارقة للكهرباء 
للمياه(  )زلل  ختتتالل  متتن  واملتتتيتتتاه، 
الثالث  للعام  الهيئة،  م�سانع  اأحتتد 
على الت�ايل، لتك�ن امل�رد احل�سري 
واإدارات  �سركات  لكافة  ال�سرب  ملياه 

النادي.
�سعادة  العقد  ح�سر مرا�سم جتديد 
علي �سامل املدفع رئي�ض جمل�ض اإدارة 
التتنتتادي، و�تتستتعتتادة التتدكتتتتت�ر املهند�ض 
ال�سارقة  هيئة  رئي�ض  الليم،  را�تتستتد 

اإبراهيم  و�تتستتعتتادة  واملتتيتتاه  للكهرباء 
ال�ستثمار  اإدارة  رئتتيتت�تتض  اجلتتتتتروان، 
وحممد عي�سى ع�س� الإدارة، واأقيم 
هيئة  مبتتقتتر  الأول  اأمتتت�تتتض  متتتن  اأول 

ال�سارقة للكهرباء واملياه.
املدفع،  �تتتستتتامل  عتتلتتي  �تتتستتتعتتتادة  واأكتتتتتتد 
جتديد  اأن  الإدارة  جمتتلتت�تتض  رئتتيتت�تتض 
ياأتي  لتتلتتمتتيتتاه(  متتع )زلل  التت�تتستتراكتتة 
لتتلتتعتتالقتتة التتقتت�يتتة التي  ا�تتتستتتتتتتمتتتراراً 
جتمع النادي ب�احدة من ال�سركات 
ت�سهم  والتتتتتتتي  التتتترائتتتتدة،  التت�طتتنتتيتتة 
م�ؤكداً  ال�سارقة،  مدينة  نه�سة  يف 
هذه  تر�سيخ  على  اجلانبني  حر�ض 

العالقة وتعزيز الت�ا�سل مبا يفيد 
الطرفني.

حلر�سها  بال�سركة  املتتدفتتع،  واأ�تتستتاد 
على م�ا�سلة دعم القطاع الريا�سي 
يف الإمارة ب�سكل عام ونادي ال�سارقة 
اأن  اإىل  م�سرياً  التحديد،  وجه  على 
هذا التعاون ياأتي تنفيذاً لت�جيهات 
ويف  ال�سارقة،  حاكم  ال�سم�  �ساحب 
م�ؤ�س�سات  بني  الأدوار  تكامل  اإطتتار 
الأهداف  لتحقيق  و�تتستت�ًل  التتدولتتة، 

املن�س�دة.
الدكت�ر  �تتستتعتتادة  اأو�تتتستتتح  جهته  متتن 
هيئة  رئي�ض  الليم،  را�تتستتد  املهند�ض 

الهيئة  اأن  ال�سارقة،  ومتتيتتاه  كهرباء 
من  املجتمعية  مب�سئ�ليتها  تلتزم 
والأن�سطة  التتفتتعتتالتتيتتات  دعتتتم  ختتتالل 
والت�ا�سل  املتتختتتتتلتتفتتة  واملتتتتتبتتتتتادرات 
واخلا�سة  احلتتكتت�متتيتتة  اجلتتهتتات  متتع 
ن�سر  بهدف  الريا�سية  وامل�ؤ�س�سات 
وتعزيز الريا�سة بني فئات املجتمع.
نادي  متتع  التت�تتستتراكتتة  اأن  اإىل  متت�تتستترياً 
العقد  وجتديد  الريا�سي،  ال�سارقة 
�سيك�ن  التتتتت�ايل،  على  الثالث  للعام 
له الأثر الإيجابي وير�سخ امل�سئ�لية 
امل�ؤ�س�سات  كتتتافتتتة  بتتتني  املتتجتتتتتمتتعتتيتتة 
والتتهتتيتتئتتات ويتتدعتتم متت�تتستترية التط�ر 

احل�ساري والثقايف والريا�سي الذي 
ت�جيهات  بف�سل  الإمتتتتتارة  ت�سهده 

�ساحب ال�سم� حاكم ال�سارقة.
بدوره اأكد �سعادة اإبراهيم اجلروان، 
ال�سارقة  نتتادي  اإدارة  جمل�ض  ع�س� 
ال�ستثمار،  اإدارة  رئي�ض  الريا�سي، 
جلب  عتتتلتتتى  الإدارة  حتتتر�تتتض  عتتتلتتتى 
التتعتتر،و�تتض املمكنة  اأفتت�تتستتل  وتتت�فتتري 
ال�ستثماري  بتتاجلتتانتتب  لتتلتتنتتهتت��تتض 
يف التتنتتادي، وال�تتستتتتتفتتادة متتن عالمة 
الطرق  باأف�سل  وت�س�يقها  التتنتتادي 
الفرق  لكافة  رعتتايتتة  عتتقتت�د  لت�فري 
الريا�سية، م�سيداً بالهتمام الكبري 

النادي  اإدارة  جمل�ض  يتت�لتتيتته  التتتذي 
بقطاع ال�ستثمار.

هيئة  اإىل  بال�سكر  اجلتتتروان  وتتتقتتدم 
برئا�سة  التت�تتستتارقتتة  ومتتتيتتتاه  كتتهتتربتتاء 

�سعادة الدكت�ر املهند�ض را�سد الليم، 
ولإدارة م�سنع مياه زلل، على الثقة 
التتطتترفتتني وجتديد  بتتتني  املتتتتتبتتادلتتة 
الت�ايل،  على  الثالث  للعام  التعاقد 

احل�سري  التتت�تتتستتترب  متتتيتتتاه  كتتتتمتتتت�رد 
متمنياً  2020-2021م  للنادي 
فيما  الهيئة  متتع  التتتتتعتتاون  م�ا�سلة 

يع�د بالنفع على الطرفني.

�للجنة �ملنظمة لبطولة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�صو ت�صلط �ل�صوء على 
م�صتجد�ت �لتح�صري�ت ل�صت�صافة �لن�صخة �ل�12 �لتي تنطلق يف نوفمرب

•• اأبوظبي-الفجر:

 كرم احتاد الإمارات العربية املتحدة 
لكرة القدم اأم�ض الأول "ات�سالت" 
تتتقتتديتتراً جلتتهتت�دهتتا واإ�تتستتهتتامتتاتتتهتتا يف 
التي  والفعاليات  امل�سابقات  رعتتايتتة 
ودعمها  التتقتتدم  كتترة  احتتتاد  ينظمها 
امل�ستمر للمنتخبات ال�طنية خالل 
والقارية  الإقتتلتتيتتمتتيتتة  املتتت�تتتستتتاركتتتات 

والعاملية.
هزام  اهلل  عبد  حممد  �سعادة  وقتتتام 
التتتعتتتام لحتاد  التتتظتتتاهتتتري، الأمتتتتتني 

الكرة، بزيارة املقر الرئي�سي ل�سركة 
يف  وكتتان  اأبتت�ظتتبتتي،  يف  "ات�سالت" 
ا�ستقباله د. اأحمد بن علي، النائب 
امل�ؤ�س�سي  لالت�سال  للرئي�ض  الأول 

يف "جمم�عة ات�سالت".
واأ�تتستتاد بتتن هتتتزام بتتاجلتتهتت�د الكبرية 
دعم  يف  "ات�سالت"  تتتبتتذلتتهتتا  التتتتتي 
القدم  وكتتترة  عتتتام  ب�سكل  التتريتتا�تتستتة 
عتتلتتى وجتتتته اخلتت�تتستت��تتض بتتتالتتتدولتتتة ، 
لكرة  الإمتتتتتتتارات  احتتتتتاد  اأن  متتت�ؤكتتتداً 
التي  التت�تتستتراكتتة  بتتهتتذه  التتقتتدم يفخر 
الإيجابي يف حتقيق  الأثتتر  كتتان لها 

العديد من الإجنازات الكروية .
بتتن علي،  اأحتتمتتد  متتن جهته قتتال د. 
لالت�سال  للرئي�ض  الأول  التتنتتائتتب 
ات�سالت":  "جمم�عة  يف  امل�ؤ�س�سي 
"تفتخر ’ات�سالت‘ بك�نها ال�سريك 
التتر�تتستتمتتي لحتتتتتتاد الإمتتتتتتتتارات لكرة 
للمنتخب  الر�سمي  والراعي  القدم 
رئي�ض  كتتتتاأ�تتتتض  وبتتتطتتت�لتتتة  التتت�طتتتنتتتي 
الدولة، وتعتز بتاريخ ط�يل وعريق 
يف �سراكتها مع القطاع الريا�سي يف 
الدولة مبا ي�ساهم يف تنمية امل�اهب 

الريا�سية ال�سابة لأبناء الإمارات. 

على  دائتتتمتتتاً  ’ات�سالت‘  وحتتتتر�تتتض 
متتت�ا�تتتستتتلتتتة التتتترعتتتتايتتتتة والتتت�تتتستتتراكتتتة 
الريا�سية  والفعاليات  للمنا�سبات 
مبفه�م  التتتتتتتتتزامتتتتهتتتتا  يتتتتت�ؤكتتتتتد  مبتتتتتا 
و�سعيها  املتتجتتتتتمتتعتتيتتة،  املتتت�تتتستتت�ؤولتتتيتتتة 
الريا�سية  امل�سرية  مل�ساندة  امل�ستمر 

يف الدولة."
الراعي  هتتي  "ات�سالت"  اأن  ُيتتذكتتر 
الإماراتي،  التتكتترة  لحتتتاد  الر�سمي 
وقد اأقدمت على رعاية العديد من 
الريا�سية  واملتت�تتستتابتتقتتات  التتفتتعتتالتتيتتات 
العق�د  الدولة خالل  على م�ست�ى 

الأبي�ض  متتتتتتت�ؤازرة  متتنتتهتتا  املتتا�تتستتيتتة، 
ختتتتتتالل كتتتتتاأ�تتتتتض اخلتتتتلتتتتيتتتتج، ورعتتتتايتتتتة 
رئي�ض  التتت�تتتستتتمتتت�  �تتتستتتاحتتتب  بتتتطتتت�لتتتة 
الإمارات  ومنتخب  للب�ل�،  الدولة 
واللجنة  اخلتتتتتا�تتتتتض،  لتتتتالأوملتتتتبتتتتيتتتتاد 
واملنتخب  الإمتتتارتتتتيتتتة،  التتبتتاراملتتبتتيتتة 
وم�سابقات  الإمتتتتاراتتتتتي،  التتبتتاراملتتبتتي 
اأكادميية  وكاأ�ض  املحرتفني،  رابطة 
فاطمة بنت مبارك لقفز احل�اجز، 
ال�سريعة  لتتلتتزوارق  التتعتتامل  وبط�لة 
الف�رم�ل 1، وبط�لة دبي للتن�ض، 
العاملي  دبتتتتتي  كتتترنتتتفتتتال  و�تتتستتتبتتتاقتتتات 

جمال  وم�سابقات  اخليل،  ل�سباقات 
فاطمة  ال�سيخة  وبط�لة  اخلتتيتت�ل، 

للرماية، وكاأ�ض دبي العاملي، و�سباق 
وغريها  التتكتتال�تتستتيتتكتتيتتة،  التت�تتستتيتتارات 

والفعاليات  املنا�سبات  متتن  الكثري 
الريا�سية.

تقديرً� جلهودها يف دعم ورعاية �مل�صابقات �لكروية

�حتاد �لكرة يكّرم »�ت�صالت« يف مقرها �لرئي�صي

•• دبي –الفجر:

 نظمت اإدارة احلكام باحتاد الإمارات لكرة القدم اأم�ض الأول ور�سة عمل فنية 
ملقيمي احلكام بفندق تامي بدبي ، وذلك لإ�ستكمال عر�ض ومناق�سة التعديالت 
القدم والتي  التتدويل لكرة  املعتمدة من الحتتتاد  القدم  اجلديدة لقان�ن كرة 

�سيتم تطبيقها يف امل��سم اجلديد. 
رئي�ض  الكرة  احتتتاد  اإدارة  جمل�ض  ع�س�  التتبتتدواوي  حمد  علي  ال�ر�سة  ح�سر 

الطريفي مدير  ، وعلي  املرزوقي ع�س� جلنة احلكام  ، و�سالح  جلنة احلكام 
الفني  امل�س�ؤول  يعق�ب  واأحمد   ، الفني  املدير  الدوخي  وخالد   ، احلكام  اإدارة 
للمقيمني واملحا�سرين ، وعبد ال�احد خاطر و�سلطان �ساح�ه  اإىل جانب 27 

مقيماً .
وقال خالد الدوخي املدير الفني للحكام ، اأن عقد هذه ياأتي اإ�ستكماًل ل�ر�ض 
العمل الفنية التي بداأت مطلع �سهر ي�ني� املا�سي ل�سرح ومناق�سة التعديالت 
اجلديدة لقان�ن اللعبة التي اأقرها الحتاد الدويل لكرة القدم و�سيتم العمل 

مناق�ستها  على  ونحر�ض   ،  2021-2020 الريا�سي  امل��سم  بداية من  بها 
خالل ال�ر�سة الأ�سب�عية ملقيمي احلكام حتى ن�سمن الإملام التام بها ومعرفة 
تطبيقها ب�س�رة �سحيحة حتى تتم عملية تقييمهم لأداء الأطقم التحكيمية 

خالل املباريات بطريقة �سحيحة وفقاً للتعديالت امل�ستحدثة .
واأكد الدوخي حر�ض احتاد الكرة على اللتزام بتطبيق املعايري والإجراءات 
ال�قائية لفريو�ض ك�فيد19 "ك�رونا" قبل انطالق حماور ور�سة العمل اأم�ض 
اأن  اأوىل ال�ر�ض الفنية التي تعقد يف قاعة للم�ؤمترات بعد  الأول والتي ُتعد 

كانت ٌتقام بنظام الت�سال املرئي عن بعد خالل الفرتة املا�سية ، حيث اأُجريت 
فح��سات جلميع امل�ساركني بال�ر�سة قبل عقدها بي�مني مع الإلتزام الكامل 
لفريق عمل اإدارة احلكام ومراعاة التباعد اجل�سدي بني جميع امل�سرتكني وفق 
تعليمات اجلهات املخت�سة حر�ساً على �سالمة اجلميع .  ويت�ا�سل الربنامج 
الفني لإدارة احلكام م�ساء اأم�ض الأربعاء بعقد اختبار بدين حلكام املجم�عة 
الثاين بنادي دبي لأ�سحاب الهمم بدبي ، ا�ستعداداً ملع�سكرهم الداخلي مبقر 

احتاد الكرة باخل�انيج يف الفرتة من 3 اإىل 5 �سبتمرب اجلاري 

�إد�رة �حلكام ُتنظم ور�صة عمل فنية للمقيمي

• �أكرب جتمع لنخبة حمرتيف �جلوجيت�صو حول �لعامل  
ل�صت�صافة �أكرب و�أهم فعاليات �جلوجيت�صو على �لأجندة �لعاملية للريا�صة ت�صتعد  �جلوجيت�صو  • عا�صمة 

للعام �لثالث على �لتو�يل

نادي �ل�صارقة وزلل للمياه يجدد�ن عقد �لرعاية
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الفجر الريا�ضي

قد يجلب رحيل الإرجنتيني لي�نيل مي�سي مئات املاليني من الي�رو اإىل نادي بر�سل�نة و�سيف 
بطل الدوري الإ�سباين لكرة القدم الذي يعاين �سع�بات مالية، وه� مك�سب ل غنى عنه على 

الأرجح لبدء اإعادة بناء بيت البالوغرانا.
له  اأن يجلب  �سن�يا، وميكن  يتت�رو  100 ملي�ن  اأكتترث من  بر�سل�نة  يكلف  ناحية، لعتتب  من 
بت700 ملي�ن  واملحدد  بينهما  الرتباط  ف�سخ  بند  تفعيل  النتقال مع  اأكتترث يف حالة  اأمتت�ال 
ي�رو. من ناحية اأخرى، فريق ي�سك� عجزا قدره 200 ملي�ن ي�رو منذ تف�سي وباء "ك�فيد-
على  ح�سل  والتتذي   ،2019 عام  منذ  تقريبا  يتت�رو  ملي�ن   200 دينه  �سايف  ويبلغ   "19
مل�ساعدته  اأمريكي  ا�ستثمار  �سندوق  من  �سن�ات  خم�ض  ملدة  ي�رو  ملي�ن   140 بقيمة  قر�ض 

على �سداد دي�نه. 
يك�ن  قد  انتقاله  لكن  الأرجنتيني،  "الربغ�ث"  رحيل  امل�سجع�ن  يريد  ل  ب�سيط.  احل�ساب 
نقطة انطالق حقيقية اقت�سادية وريا�سية مل�سروع اإعادة البناء يف بر�سل�نة.  قال رئي�ض النادي 
ال�سابق ج�ان غا�سبار الأ�سب�ع املا�سي يف ت�سريح ل�سحيفة "ماركا": "اأحب مي�سي كثريا، لكني 
اأحب بر�سل�نة اأكرث"، م�سيفا "النادي ه� القائد ولي�ض الالعب. اإذا ترك مي�سي مقابل مبلغ 
اأقل من ذلك ال�ارد يف بند ف�سخه، ف�سيك�ن ذلك اأكرث اإهانة من اخل�سارة 2-8" اأمام بايرن 

مي�نيخ الأملاين يف ربع نهائي م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا يف 14 اآب/اأغ�سط�ض املا�سي.
 مدرب جديد، مدير ريا�سي جديد، م�سروع جتديد ملعب كامب ن� انطلق يف الربيع وانتخابات 
رئا�سة النادي مت تقدميها اإىل اآذار/مار�ض 2021 ... لكن ما العمل مع "العبء القت�سادي" 

ملي�سي؟
)مبا  ي�رو  ملي�ن   100 اأكرث من  �سن�يا قدره  راتبا  امل�ه�ب  الأرجنتيني  الالعب  يتقا�سى 
متتن �سعف  يقرب  متتا   .2018 عتتام  ليك�ض" يف  "ف�تب�ل  لت�سريبات  وفقا  املتتكتتافتتاآت(،  ذلتتك  يف 
 222 مقابل  الفرن�سي  جرمان  �سان  باري�ض  اإىل  انتقل  التتذي  نيمار  الربازيلي  النجم  راتتتب 
العا�سمة  �سن�يا يف فريق  52 ملي�ن ي�رو  يتقا�سى نح�  2017، حيث  ملي�ن ي�رو يف عام 
الفرن�سية. "تفاو�س�ا واتفق�ا وابت�سم�ا"، هكذا حث كزافييه ب��ض، ال�سحايف الخت�سا�سي يف 
نادي بر�سل�نة، يف عم�د ل�سحيفة "م�ندو ديب�رتيف�" الثالثاء، مطالبا اجلميع بت"الت�سرف 
بذكاء".  وك�سف اخلبري القت�سادي واملتخ�س�ض يف كرة القدم ونادي بر�سل�نة خ�ان ماريا غاي 
"كان هناك الكثري من احلديث عن حقيقة اأن بر�سل�نة  اأنه  دي لييبانا ل�كالة فران�ض بر�ض 
2018-2019(، لكن جزءا كبريا  لديه جتتداول رواتتتب عالية جدا )542 ملي�ن ي�رو يف 
"بر�سل�نة  واأ�ساف  �س�اريز".  ل�ي�ض  و)الأوروغتت�يتتاين(  لت+لي�+  كان خم�س�سا  املبلغ  من هذا 
ملي�ن   854 مبيعاته  اإجمايل  يبلغ  الكربى.  الأوروبتتيتتة  الأندية  بني  اأعمال  رقم  اأعلى  لديه 
البث  يتت�رو( وحق�ق  الت�س�يق )381 ملي�ن  الأ�سا�سي من مداخيله من  اجلتتزء  ياأتي  يتت�رو. 
�سي�ؤثر �سلًبا على  "لي�" مي�سي  رحيل  اأن  ال�ا�سح  من  لذا  ي�رو(  ملي�ن  التلفزي�ين )298 
اأرقام بر�سل�نة". وي�سري اىل انه بدون مي�سي، ميكن ان ترتاجع عق�د رعاية بر�سل�نة )55 
�سيك�ن  اذا  ما  بيك�(، مت�سائال  �سن�يا مع  ي�رو  و19 ملي�ن  راك�تن،  �سن�يا مع  ي�رو  ملي�ن 
على  واحل�س�ل  ن�  كامب  مبلعب  احل�س�ر  تذكرة  ل�سراء  ال�سائحني  من  الكثري  دائما  هناك 
لف�سل  الذهبية  بالكرة  املت�ج  رحيل  فاإن  وبالتايل،  كتذكار.   الأ�سط�ري   10 الرقم  قمي�ض 

لعب يف العامل �ست مرات )مرفق برحيل حمتمل 
لل�ي�ض �س�اريز الذي ل يدخل يف خطط املدرب 
اجلتتتديتتتد التتهتت�لتتنتتدي رونتتتالتتتد كتتت�متتتان مل��سم 
العالم(  و�تتستتائتتل  بح�سب   2021-2020
الت�س�يقية  املتتداختتيتتل  عتتلتتى  متتت�ؤثتتترا  �تتستتيتتكتت�ن 

لتترب�تتستتلتت�نتتة، لتتكتتنتته �تتستتيتتقتتلتتل اإىل حتتتد كتتبتتري من 
كتلة التترواتتتب يف التتنتتادي.  مع وجتت�د 100 
�سن�يا  اإ�تتستتافتتيتتة يف ختتزائتتنتته  يتتتت�رو  متتلتتيتت�ن 
اأقتتل يف غرف  النادي(  )ي�سطر على  وبنجم 
ك�مان  بتتقتتيتتادة  بر�سل�نة  �سيك�ن  املتتالبتت�تتض، 
قادرا بالتاأكيد على بدء اإعادة بناء الفريق، 

اإىل  النادي  اأ�سابيع قليلة من و�س�ل  بعد 
احل�سي�ض اأمام بايرن )8-2(. 

ال�افدين  اإختتفتتاقتتات  بعد 
املتتتتت�ا�تتتتتستتتتتم  يف  اجلتتتتتتتتتتتتدد 
)الفرن�سي  الأختتتتتتتتتترية 
مقابل  دميبيلي  عثمان 

يتتتتت�رو يف  متتلتتيتت�ن   138
فيليبي  الربازيلي   ،2017

ملي�ن   145 متتقتتابتتل  كتت�تتتيتتنتتيتت� 
ي�رو يف 2018، والفرن�سي الآخر اأنط�ان 
غتتريتتزمتتان متتقتتابتتل 120 متتلتتيتت�ن يتتتت�رو يف 
دخ�ل  البالوغرانا  لنادي  ميكن   ،)2019
�س�ق النتقالت بق�ة للتعاقد مع لعب اأو 
اثنني من العيار الدويل يف خط الهج�م، 
دفاعه،  خط  يف  الظهري  مركزي  وتعزيز 
اأهتتتتدافتتتته املتتتبتتتا�تتتستتترة يف فرتة  اأبتتتتتترز  وهتتتتي 
النتقالت.  وميكن لك�مان الذي ا�ستلم 

لر�سم  اآب/اأغتت�تتستتطتت�تتض   19 يف  متتهتتامتته 
لتترب�تتستتلتت�نتتة خلفا  التتتت�جتتتته اجلتتتتديتتتتد 

لكيكي �سيتيني املقال من من�سبه، 
يتتتتتتتبتتتتتتتداأ  اأن 
متتتتت�تتتتتستتتتتروعتتتتته 
على  الطم�ح 
ل�حة بي�ساء.

م�سابقة  متتن  التتثتتانتتيتتة  التتنتت�تتستتختتة  اخلتتمتتيتت�تتض  التتيتت�م  تنطلق 
اأملانيا  بني  نارية  بقمة  القدم  لكرة  الأوروبية  الأمم  دوري 
اأبتتت�اب  ختتلتتف  ا�ستثنائية  ظتتتروف  ويف  اإ�تتستتبتتانتتيتتا  و�سيفتها 
م��سدة ب�جه اجلماهري ب�سبب تداعيات جائحة فريو�ض 
ك�رونا امل�ستجد، الذي ت�سبب باإرجاء كاأ�ض اأوروبا 2020 

وغياب املناف�سات الدولية قرابة ع�سرة اأ�سهر.
على  ايتتتتام  لتتثتتالثتتة  ت�ستمر  التتتتتي  الوىل  اجلتت�لتتة  وتتت�تتستتهتتد 
مباريات مهمة تبداأ اخلمي�ض مع لقاء عمالقني هما املانيا 
امل�ست�ى  من  الرابعة  املجم�عة  �سمن  ا�سبانيا  و�سيفتها 

الول.
على  �تتستتتتت�تتتغتتارت  يف  روخا" �تتستتيتتفتتا  "ل  متتنتتتتتختتب  ويتتتحتتتل 
اأول  يف  التتربازيتتل،  يف   2014 عتتام  العامل  بطل  املان�سافت 
كاأ�ض  نهائي  ن�سف  منذ  املنتخبني  جتمع  تناف�سية  مباراة 
العامل 2010 التي ح�سمتها ا�سبانيا بهدف نظيف براأ�سية 
كارلي�ض ب�ي�ل قبل ان مت�سي قدما وتف�ز بالنهائي على 

ح�ساب ه�لندا يف جن�ب افريقيا.
وبعد قرابة عقد من الزمن على تلك امل�اجهة، وج�ه قليلة 
اإن طتت�ين كرو�ض  اإذ  املنتخبني،  كتتال  متت�جتت�دة يف  زالتتت  ل 
ان �سريخي�  املانيا يف حني  يتتزال مع  التتذي ل  ال�حيد  ه� 
رام��ض، �سريجي� ب��سكيت�ض وخي�س��ض نافا�ض ل يزال�ن 

يف �سف�ف منتخب ا�سبانيا.
ال�ساب  بر�سل�نة  جناح  انريكي  ل�ي�ض  املتتتدرب  وا�ستدعى 
اأن�س� فاتي )17 عاما( للمرة الوىل اىل �سف�ف املنتخب 
ال�طني ا�سافة اىل لعب خط و�سط بايرن مي�نيخ الأملاين 
تتتراوري لعب  اأدامتتا  تياغ� الكانتارا، يف حني خ�سر جه�د 
الوىل  للمرة  ا�ستدعي  التتتذي  النكليزي  ولفرهامبت�ن 
بت"ك�فيد19-" ا�س�ة مبيكيل  اىل املنتخب ب�سبب ا�سابته 

اوريازابال لعب ريال �س��سدييداد.
املنتخب  على  الوىل  للمرة  �سي�سرف  التتذي  انريكي  وقتتال 
التتثتتاين/ ت�سرين  الفني يف  اجلتتهتتاز  راأ�تتتض  اىل  عتت�دتتته  بعد 

مت�ز/ي�لي�  بني  اوىل  بعد  ثانية  لفرتة  الفائت  ن�فمرب 
"ل� كنا �سنخ��ض كاأ�ض   2019 2018 وحزيران/ي�ني� 
اأوروبتتا غدا، هذا �سيك�ن فريقي. على جميع الالعبني ان 
او   19 او   17 اأكان�ا يف عمر  يق�م�ا بخط�ة اىل المتتام، 
بات يف م�ست�ى ميكنه من الت�اجد  فاتي  اأن�س�  33 عاما. 
هنا معنا. اأريد اأن اأرى )اأدامتتا تتتراوري( يتدرب معنا. لقد 

تقدم كثريا، اإنه ج�هرة ذات اإمكانيات هائلة".
و�سيغيب زمالء الكانتارا يف العمالق البافاري عن املباراة 
بعد اأن قرر املدرب ي�اكيم ل�ف منحهم ق�سطا من الراحة 
اآب/  23 اوروبتتتتتا يف  ابتتطتتال  بتتلتتقتتب دوري  التتتتتتتت�يتتج  عتتقتتب 

اأغ�سط�ض الفائت، وهم احلار�ض الول مان�يل ن�ير، �سريج 
غنابري، ي��س�ا كيمي�ض ولي�ن غ�ريت�سكا.

و�ست�سكل املباراة فر�سة لل�ف لختبار بع�ض لعبيه ل�سيما 
اجلناح ل�را �سانيه القادم من مان�س�سرت �سيتي النكليزي 
اىل بتتايتترن هتتذا ال�سيف والتتتذي ابتتعتتدتتته ا�تتستتابتتة قتت�يتتة يف 
امل��سم  2019 عن املالعب طيلة  اآب/اأغ�سط�ض  ركبته يف 
الفائت، ا�سافة اىل القنا�ض تيم� فرينر املن�سم حديثا اىل 

ت�سل�سي النكليزي من ليبزيغ وكاي هارفت�ض لعب باير 
ليفرك�زن الذي بات قريبا اي�سا من النادي اللندين.

 2006 عتتام  املنتخب منذ  ي�سرف على  التتذي  لتت�ف  وقتتال 
ولفر�سة  امللعب  ار�تتض  اىل  الفريق  بتتعتت�دة  �سعداء  "نحن 

خ��ض مباريات دولية جمددا".
فاأكد يف مقابلة مع م�قع الحتاد  �سانيه )24 عاما(  اأما 
املئة"،  يف   80 بن�سبة  جاهز  اأنتتنتتي  "اأعتقد  للعبة  الملتتتاين 

م�سيفا "بالطبع افتقد لاليقاع وللمباريات".
زوله  نيكال�ض  بايرن  مدافع  عتت�دة  اأملانيا  ت�سكيلة  وت�سهد 
الذي عانى اي�سا من ا�سابة يف الركبة يف ت�سرين الول/

الق�سائية  الدوار  يف  املناف�سات  اىل  وعاد  الفائت،  اكت�بر 
لدوري البطال يف ل�سب�نة يف اآب/اأغ�سط�ض املا�سي، وتاألق 
خالل  ا�سيب  التتتذي  ب�اتينغ  جلتتتريوم  بتتديتتال  حتتل  عندما 
الفرن�سي  جرمان  �سان  باري�ض  على  -1�سفر  فريقه  فتت�ز 
يف املباراة النهائية. وقال زوله "ا�ستقت ملمار�سة ما اأحبه. 

ا�سبانيا ق�ة كبرية يف كرة القدم ومتلك لعبني رائعني".
القاري  بتتايتترن  يلهم جنتتاح  اأن  عتتامتتا(  زولتتته )24  ويتتاأمتتل 
اأوروبا التي اأرجئت  املنتخب ال�طني يف ا�ستعداداته لكاأ�ض 

من �سيف 2020 اىل العام املقبل ب�سبب جائحة ك�رونا.
وقال "لقد حققنا اأمرا عظيما مع بايرن مي�نيخ. يجب ان 
ي�سكل حافزا للمزيد من اللقاب. ويجب اأن ن�ستغل دوري 

المم لال�ستعداد جديا لكاأ�ض اأوروبا ال�سيف املقبل".
�س�ي�سرا  ذاتتتهتتا حتتتل  املجم�عة  متتن  الختتترى  املتتبتتاراة  ويف 
الوىل  ت�ست�سيف  ان  على  اخلمي�ض،  اوكرانيا  على  �سيفة 
اوكرانيا  حتتني حتتتل  الثانية يف،  اجلتت�لتتة  الحتتتد يف  املتتانتتيتتا 
�سيفة على ا�سبانيا. وقال مدرب اوكرانيا ال�سط�رة اندري 
�سيفت�سنك� املت�ج بالكرة الذهبية عام 2004 "ن�ستحق ان 
نك�ن يف امل�ست�ى الول. نتعامل مع دوري المم على انها 
الالعبني  متتن  العديد  يحظى  حيث  جتتدا  مهمة  م�سابقة 
مكان  ليجاد  واملناف�سة  اأنف�سهم  اإثبات  بفر�سة  اليافعني 
اأبرز مباريات اخلمي�ض،  لهم يف الت�سكيلة ال�سا�سية". ويف 
املجم�عة  يف  الفنلندي  نتتظتتريه  ويتتلتتز  منتخب  ي�ست�سيف 
اىل  النتتظتتار  �ستت�جه  حيث  التتثتتاين  امل�ست�ى  متتن  الرابعة 
ريتتال مدريد  التتذي غاب عن معظم مباريات  بايل  غاريث 
ال�سباين بعد ا�ستئناف الدوري املحلي يف حزيران/ي�ني� 

والذي احرز لقبه النادي امللكي.
ول يزال م�ستقبل بايل غام�سا يف كتيبة املدرب الفرن�سي 
راين  ال�يلزي  املنتخب  متتدرب  ان  ال  زيتتتدان،  التتديتتن  زيتتن 
غيغر ي�سع كامل ثقته يف �ساحب الت31 عاما "ي�سل دائما 

اىل التدريبات وه� جاهز بدينا ومتحم�ض للعب".
ويف املباراة الخرى من املجم�عة ذاتها تلتقي بلغاريا مع 
تلتقي  اخلمي�ض،  الأختترى  املباريات  ويف  ايرلندا.  �سيفتها 
الثالثة  املجم�عة  يف  املجر  مع  وتركيا  �سربيا  مع  رو�سيا 
من امل�ست�ى الثاين، و�سل�فينيا مع الي�نان وم�لدوفا مع 
ك��س�ف� يف املجم�عة الثانية من امل�ست�ى الثالث، ولتفيا 
مع انتتدورا وجزر فارو مع مالطا يف املجم�عة الوىل من 

امل�ست�ى الرابع.

موقعة �إ�صبانية �أملانية بدوري �لأمم �لأوروبية �ليوم

•• دبي : فائز بجبوج 

انطلقت م�ساء اأم�ض يف التا�سعة بت�قيت الإمارات ومتتد 
املتت�تتستتتتت�ى الثاين  اأيتتتتام دورة درا�تتتستتتات  اأربتتتعتتتة  عتتلتتى متتتتدار 
ت�سهد  والتي  العربي،  ال�طن  يف  اجل�لف  ريا�سة  حلكام 
بتت�تتستتاحتتات اللعبة  التتعتتامتتلتتني  متتن  �تتستتختت�تتستتاً   55 متت�تتستتاركتتة 
الأول"،  اجليل  من  ولعبني  واإداريتتتني  ومدربني  "حكام 
وينظمها الحتاد العربي للج�لف بنظام الت�سال املرئي 
فيها  "ZOOM" ويحا�سر  تطبيق  بعد" وعرب  "عن 
رئي�ض  التتتتالت،  التتعتتبتتد  هتتتاين  الأردين  التتتتدويل  املتتحتتا�تتستتر 

الحتاد الأردين للج�لف رئي�ض جلنة احلكام يف الحتاد 
العربي للج�لف.

تطوير �لكو�در 
وقتتتتال الأمتتتتتني التتتعتتتام لتتتالحتتتتاد التتعتتربتتي لتتلتتجتت�لتتف عادل 
الدورة  هتتذه  تتتاأين   : �سحفية  ت�سريحات  يف  التتزرعتت�ين، 
ت�جيهات  ووفتتق  للج�لف  العربي  الحتتتاد  اأجندة  �سمن 
القا�سمي  �تتستتلتتطتتان  بتتتن  فتتتاهتتتم  التت�تتستتيتتخ  متتتعتتتايل  رئتتيتت�تتستته 
العربي  لتتتتالحتتتتتاد  التتتتتنتتفتتيتتذي  املتتتكتتتتتتتب  متتتتن  ومبتتتتتتتابتتتعتتتة 
للج�لف، ي�ستهدف�ن منها الرتقاء بك�ادر اللعبة الفنية 

للجميع  اأنها متاحة  والتنظيمية، خ�س��ساً  والتحكيمية 
وبتتاملتتجتتان. واأ�تتستتاف بتتتاأن هتتذه التتدرا�تتستتات تتتاأتتتي ا�ستكماًل 
املا�سي  التت�تتستتهتتر  الحتتتتتتاد  اأقتتامتتهتتا  التتتتتي  الأوىل  لتتتلتتتدورة 
م�ساركة  �سهدت  والتتتتتي  اللعبة  لتتكتت�ادر  الأول  للم�ست�ى 
كبرية وجناح يبعث على التفاوؤل مب�ستقبل اأف�سل لك�ادر 
التط�ر  ال�اقع على  اأر�ض  بالإيجاب على  ينعك�ض  اللعبة 

الذي ت�سهده اللعبة ب�طننا العربي. 
اجلامعة  قدمته  التتذي  الكبري  اجلهد  التتزرعتت�ين  وثمن 
الت�ن�سية للج�لف وخا�سة مبا قدمته من دعم ل�ج�ستياً 

لإخراج الدورة الأوىل ب�س�رتها املثلى.

جهوزية كاملة
وبدوره اأكد املحا�سر الدويل هاين العبد الالت اأن النجاح 
الأول،  امل�ست�ى  درا�سات  خالل  الإيجابي  والتفاوؤل  الكبري 
والذي �سهد تفاعل كبري من امل�ساركني و�سغفهم لالطالع 
على كل ما ه� جديد بعامل اللعبة من اجل�انب التحكيمية، 
عك�سته النتائج الإيجابية خالل المتحان النهائي للدورة 
الحتاد  متتن  معتمدة  �تتستتهتتادات  على  وح�س�لهم  ال�سابقة، 
هذه  لإقامة  حافزاً  �سكل  وهذا   ،)R&A( الدويل للعبة
اأربعة  متتدار  على  تقام  والتي  الثاين،  للم�ست�ى  الدرا�سات 

اأيام وخالل الفرتة امل�سائية، ومبعدل �ساعتني ي�مياً.

يكلف �لنادي �لكتالوين 100 مليون يورو �صنويًا

رحيل مي�صي.. قد يكون رب �صارة نافعة لرب�صلونة؟

»ZOOM« ينظمها عربي �جلولف عرب

�لثاين �مل�صتوى  حكام  دورة  يف  ي�صاركون  فنيًا   55

•• دبي-الفجر:

اإطتتتار التتتتتعتتاون التت�ثتتيتتق بتتني التتقتتيتتادة التتعتتامتتة ل�سرطة دبتتي وجمل�ض دبي  يف 
الريا�سي، نظمت الإدارة العامة ملكافحة املخدرات يف �سرطة دبي ممثلة مبركز 
بالإ�سافة  والثقافية،  الريا�سية  دبي  لأندية  تدريبية  ور�سة  الدويل  حماية 

 ،" املخدرات  ال�قاية من  الريا�سة يف  " دور  بعن�ان  الهمم  اأ�سحاب  لأندية 
بح�س�ر ال�سيد علي عمر البل��سي مدير اإدارة التط�ير الريا�سي يف املجل�ض، 
وقدمها كل من النقيب علي ال�سبياين رئي�ض ق�سم الربامج الذكية مبركز 
اإعالم مبجل�ض دبي  التتدويل، وال�سيد �سامي عبد الإمتتام اخت�سا�سي  حماية 

الريا�سي.

الدويل  نبذة ح�ل مركز حماية  ال�ر�سة  ببداية  ال�سبياين  النقيب  وتناول 
واأ�سكالها وطرق تعاطيها،  املخدرات  باأن�اع  بالإ�سافة لتعريفه  واآلية عمله، 
من  الالعب  ل�قاية  الكفيلة  وال�سبل  املتعاطي،  على  الظاهرة  والعالمات 
الإجنراف وراء املخدرات، كما تطرق لتطبيق حماية للتعرف على املحا�سرات 
وال�ر�ض والدورات التي تعقد، بالإ�سافة اإىل ت�سمنه العديد من اخلدمات 

والإح�ساءات والبيانات واملعل�مات الت�ع�ية املتن�عة.
باأن  الالعب  يعرف  اأن  لأهمية  عبدالإمام  �سامي  الإعتتالمتتي  تطرق  بتتدوره 
الكثري من جن�م العامل اأفل�ا ب�سبب املخدرات، لذلك يجب اأن يتخذ لنف�سه 
اإيجابيا يقتدى به لي�سل ملراحل عمرية متقدمة وه� ب�سحة ذهنية  مثال 

وج�سدية عالية.

بالتعاون مع جمل�ض دبي �لريا�صي

مكافحة �ملخدر�ت ب�صرطة دبي تعقد ور�صة تدريبية ملمثلي �أندية دبي



 
ماتت.. مل متت.. عقاب فوري ملرتكبي �خلطاأ �لكارثي

عاقبت ولية مي�سيغان م�سعفني طبيني بتعليق تراخي�سهما بعد 
ارتكابهما خطاأ كارثيا حيث اأعلنا وفاة امراأة، ثم ظهر فجاأة اأنها ل 

تزال على قيد احلياة، خالل جنازتها.
ومت ا�ستدعاء امل�سعفني، الذين مل يتم الك�سف عن ا�سميهما عالنية، 
اإىل منزل يف منطقة ديرتويت، ملحاولة  املا�سي،  اأغ�سط�ض   23 يف 
وامل�سابة  عتتاًمتتا،   20 العمر  متتن  البالغة  ب��سامب،  تامي�سا  اإنتتقتتاذ 
ب�سلل دماغي. وحاول الرجالن اإنعا�سها، لكنهما مل يعرثا على اأي 
بطبيب  ات�سال  لذا  ميل"،  "ديلي  نقلت  ما  وفق  للحياة"،  "اآثار 
اأعلن عرب الهاتف، وفاتها ر�سمًيا. ولكن، وبعد نح� �ساعتني فقط، 
كانت املفاجاأة عندما تبني اأن ب��سامب تتنف�ض، وحدث ذلك يف دار 
جنازات "جيم�ض اإت�ض ك�ل" عندما بداأ متعهد دفن امل�تى عملية 
حتنيطها. واأكد املتحدث با�سم مدينة �ساوثفيلد، مايكل ماني�ن، 

تعليق ترخي�سي امل�سعفني، اجلمعة املا�سي.
لتعليق  خط�ات  اأي�سا  يتخذون  مي�سيغان  م�س�ؤويل  اإن  قتتال  كما 
ا  اأي�سً تراخي�ض اثنني من فنيي الط�ارئ الطبيني، الذين هرعا 
اإدارة  ملنزل ب��سامب. وبات املخت�س�ن الأربعة، الذين يعمل�ن  يف 
الإطفاء يف �ساوثفيلد حاليا، يف اإجازة مدف�عة الأجر، بينما حتقق 

ال�سلطات يف احلادث الغريب قبل �سدور القرار النهائي.
تزال على  ب��سامب ل  اأن  اكت�ساف  اأكد  قد  الأ�سرة،  وكان حمامي 

قيد احلياة، قبل فرتة وجيزة من حتنيطها.

مهاجرة وم�صابة بكورونا تلد بظروف م�صتحيلة
ك�سفت حك�مة اإقليم �سقلية، اأن مهاجرة م�سابة بفريو�ض ك�رونا 
جزيرة  متتن  نقلها  اأثتتنتتاء  ا�ستثنائية،  ظتتتروف  يف  متت�لتت�دا  و�سعت 

لمبيدوزا يف جن�ب اإيطاليا، اإىل �سقلية.
وكانت املراأة تقيم يف مركز احتجاز للمهاجرين اأقيم ل�ستيعاب نح� 
 10 100 �سخ�ض، لكنه اكتظ خالل الأيتتام القليلة املا�سية بنح� 
اأمثال هذا العدد، ب�سبب تزايد اأعداد ال�افدين. وب�سبب اإ�سابتها 
بفريو�ض ك�رونا قرر القائم�ن على املكان نقلها اإىل م�ست�سفى يف 
باأمان.  حملها  ت�سع  اأن  ت�ستطيع  حتى  �سقلية،  عا�سمة  بالريم� 
لكن  بالطائرة.  واحتتدة  �ساعة  ولمبيدوزا  بالريم�  بني  وامل�سافة 
اإنها  لتترويتترتز  �سقلية  حك�مة  با�سم  متحدث  وقتتال  نفد.  ال�قت 
و�سعت حملها على منت الطائرة الهليك�برت بينما كانت متر ف�ق 

ال�ساحل اجلن�بي ل�سقلية بالقرب من مدينة اأغريغنت�.

عامان �صجنًا ل�صيني ت�صّبب يف �نت�صار كورونا
ملدة  بال�سجن  ال�سني  و�سط  �سيت�س�ان  ق�ست حمكمة يف مقاطعة 
عامني �سد متهم بخرق احلجر ال�سحي عقب ع�دته من ووهان، 

املدينة التي ظهر فيها فريو�ض ك�رونا، بعد اإ�سابته به.
واأدانت حمكمة منطقة �سينغ يانغ يف مدينة ديانغ ال�سينية الرجل، 
بت "عرقلة جه�د ال�قاية من الأمرا�ض املعدية وال�سيطرة عليها"، 
حتمله  التي  املحكمة  وقالت  عامني.  ملدة  بال�سجن  عليه  وحكمت 
م�س�ؤولية انت�سار الفريو�ض "ُطلب منه البقاء يف املنزل ومل يفعل، 
من  بلدته  اإىل  ك�،  ويدعى  الرجل،  وعاد  وت�سبب يف عزل املئات". 
ووهان، اأين حيث كان يعمل، يف 22 يناير)كان�ن الثاين( املا�سي، 
ا�ستمر لأكتترث من  اإغتتالق �سارم  يتت�م واحتتد فقط من بداية  قبل 
�سهرين مل�اجهة انت�سار ال�باء. ووفقاً للمحكمة، �سدرت تعليمات 
الل�ائح ويف  للرجل باخل�س�ع حلجر �سحي منزيل، لكنه حتدى 
الليلة التالية زار �سالة األعاب. ويف ي�م 26 من ال�سهر ذاته اأ�سيب 
بحمى و�سعال، و�سخ�ست اإ�سابته بفريو�ض ك�رونا امل�ستجد كما ه� 

حال قرويني اآخرين اأم�س�ا تلك الليلة معه.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بي لوحتي.. مالمح من لقاء ماكرون وجارة �لقمر 
بقيت تفا�سيل لقاء "فنجان القه�ة" الذي جمع الرئي�ض الفرن�سي، اإميان�يل ماكرون، مع الفنانة اللبنانية ال�سيدة 

فريوز مكت�مة، لكن ما ا�سرتعى انتباه الكثريين ل�حتان ظهرتا خالل اللقاء وبعيد انتهائه.
بالعا�سمة  الرابية  مبنطقة  منزلها  لبنان" يف  "رمز  مع  ماكرون  لقاء  بت�س�ير  اإعالمية  و�سيلة  لأي  ي�سمح  ومل 

بريوت، م�ساء اأول اأول اأم�ض الثنني، حيث يعرف عن املغنية اللبنانية بعدها عن الأ�س�اء والإعالم.
وحاولت "�سكاي ني�ز عربية" الت�سال مرارا برميا الرحباين ابنة ال�سيدة فريوز دون جدوى.

وغادر ماكرون منزل فريوز قبيل منت�سف الليل، بعدما قدم لها اأرفع و�سام فرن�سي، وه� و�سام ج�قة ال�سرف.
وبدا لفتا اأن ل�حة مغطاة بغطاء اأزرق اأخرجها مرافق� ماكرون من منزل فريوز، مما زاد الغم��ض والتكهنات مبا 

حتت�يه هذه الل�حة، التي كانت من احلجم الكبري.
#فريوز الرئي�ض الفرن�سي  اأهدت  "ماذا  "ت�يرت":  وت�ساءلت ال�سحفية اللبنانية را�سيل كرم على ح�سابها مب�قع 

ملني؟". �س�؟  عن  ل�حة  ؟  #اإميان�يل_ماكرون 
وتابعت:"رمبا اأُعِجب #ماكرون بالل�حة اخللفية لت #فريوز فطلبها كهدية منها؟"

وطرحت الكاتبة اللبنانية رحاب �ساهر ال�س�ؤال التايل على ح�سابها مب�قع التدوين ال�سغري:" يا ترى �س� هدية 
ملاكرون". #فريوز 

وخّمن مغردون اآخرون اأن الل�حة عبارة عن جم�سم من خ�سب الأرز حمف�ر عليها ا�سمها.
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يتناول �لفا�صولياء فقط ليتعرف على فو�ئدها
التي  الغذائية  وال�جبات  اخلارقة  بالأطعمة  ي�سمى  مبا  مليء  الإنتترتنتتت 
على  تن�ض  ال�سائعة  احلكمة  لكن  للغاية،  مفيدة  خ�سائ�ض  لها  اأن  ُيزعم 
العتدال يف كل �سيء. اإل اأن هذا الرجل �سرب عر�ض احلائط بهذه احلكمة 

عندما اتبع نظاماً غذائياً يعتمد على الفا�س�لياء فقط ملدة 40 ي�ماً.
ا�ستلهم �تتستتانتتع املتتحتتتتت�ى عتتلتتى التتيتت�تتتيتت�ب بتتيتت� متتايتتلتتز فتتكتترة التتعتتيتت�تتض على 
الفا�س�لياء فقط، من خالل رواية ت�رتيال فالت للم�ؤلف الأمريكي ج�ن 
�ستاينبك. يف الرواية، تطعم الأم الفقرية تريي�سينا ك�رتيز اأطفالها الت�سعة 

وجبات الفا�س�لياء فقط، لعدم ت�فر اأي م�اد غذائية اأخرى لديها.
لفح�ض  طبيباً  اأر�تتستتلتتت  الأمتتتر،  هتتذا  عتتن  املحلية  املتتدر�تتستتة  �سمعت  وعندما 

الأطفال، وعلى غري املت�قع تبني باأنهم جميعاً يتمتع�ن ب�سحة ممتازة.
الفا�س�لياء  تناول  جتربة  مايلز  قرر  املعل�مة،  هذه  �سحة  مدى  وملعرفة 
املعلبة وبداأت بتنفيذها قبل 40 ي�ماً من �سباق املاراث�ن اجلبلي الذي ين�ي 
امل�ساركة فيه. وقال مايلز متحدثاً عن جتربته: " بعد 40 ي�ماً، �ساأ�سارك يف 

ماراث�ن جبلي، وعندها �ساأعرف مدى فائدة الفا�س�لياء للج�سم"
الفا�س�لياء، بداأ مايلز يعاين  ويف غ�س�ن ي�م واحد فقط من بدء تناول 
من م�سكلة الغازات، ومع مرور الأيتتام، كان لديه تده�ر م�ستمر يف حالته 
املزاجية،وعانى من نق�ض يف طاقته اجل�سدية. وفيما يتعلق باأدائه البدين، 
التي  الطاقة الالزمة  اأن ج�سده ل يح�سل على  اكت�سف مايلز  �سرعان ما 
يحتاجها ليق�سي اأوقاتاً جيدة، وو�سف تقدمه يف التدريب للماراث�ن باأنه 
5 كيل�غرامات  املاراث�ن، كان مايلز قد خ�سر قرابة  ي�م  بطيء. وبحل�ل 

من وزنه، ولكنه متكن من اإكمال ال�سباق ببطء وثبات.

در��صة تظهر �نتقال كورونا عرب �لقناع �لبال�صتيكي
التتذيتتن ي�سع�ن دروعتتتاً بال�ستيكية  الأ�تتستتختتا�تتض  اأن  اأظتتهتتر منتتت�ذج حمتتاكتتاة 
ر�ض قطرات غري مرئية  للتنف�ض ميكنهم  ب�سمام  متتزودة  اأقنعة  اأو  لل�جه 
على م�ساحة وا�سعة جداً عند العط�ض اأو ال�سعال، ما يجعل هذه املعدات غري 

فعالة يف منع انت�سار فريو�ض ك�رونا عند ا�ستخدامها مبفردها.
يف تقرير يف جملة "فيزيك�ض اأوف فُلِ�يد�ض" )فيزياء ال�س�ائل( الأمريكية، 
ا�ستخدم باحث�ن من جامعة فل�ريدا اأتالنتيك �سفائح ليزر راأ�سية واأفقية 
لتتبع قطرات �سغرية من املاء املقطر والغل�سرين اأثناء انت�سارها من راأ�ض 
متثال عار�سة اأزياء جم�ف وقد األب�ض درعاً بال�ستيكية اأو قناعاً مع �سمام 
القطرات  البداية مرور  ال�جه منعت يف  اإن درع  الباحث�ن  للتنف�ض. وقال 
احلاجب  حتت�ل  تتحرك  اأن  ميكن  "القطرات  لكن  لتتالأمتتام،  حتركها  اأثتتنتتاء 

البال�ستيكي ب�سه�لة ن�سبية وتنت�سر على م�ساحة كبرية".
اأما بالن�سبة للقناع املزود ب�سمام لت�سهيل التنف�ض فاإنه "ميرر عدداً كبرياً 
من القطرات عرب �سمام الزفري دون تنقيتها، وهذا يجعله غري فعال يف 

وقف انت�سار ك�رونا اإذا كان ال�سخ�ض الذي يرتدي القناع م�ساباً به".

توم كروز يحول �صفينة �إىل 
فندق من �أجل �ملهمة �مل�صتحيلة

بالتاأجيالت  ذرعتتتتا  �تتستتاق  اأن  بتتعتتد 
املتتالية التي طالت ت�س�ير اأحدث 
امل�ستحيلة"  "املهمة  �سل�سلة  اأفتتالم 
امل�ستجد،  كتت�رونتتا  فتتريو�تتض  ب�سبب 
قتتتام املتتمتتثتتل الأمتتتريكتتتي تتتت�م كروز 
�سخم،  مبتتبتتلتتغ  �تتستتفتتيتتنتتة  بتتتتتتتاأجتتتري 
لتتتتتكتت�ن متتقتتر اإقتتتامتتتة التتعتتامتتلتتني يف 

الفيلم.
ويتت�تتستت�ر تتتت�م كتتتتروز اأحتتتتتداث جزء 
ال�سهرية  اأفتتتتالمتتتته  �تتستتلتت�تتستتلتتة  متتتتن 
 "Mission Impossible"
من  عتتدد  يف  امل�ستحيلة(،  )املتتهتتمتتة 
التتتتتتدول الأوروبتتتتتيتتتتتة، وكتتتانتتتت اآختتتر 
التتتتتي �تتستت�رهتتا يف مدينة  املتت�تتستتاهتتد 
فرباير  يف  الإيتتطتتالتتيتتة  التتبتتنتتدقتتيتتة 
املا�سي، قبل اأن تبداأ اأوامر الإغالق 
يف الكثري من الدول مل�اجهة تف�سي 

فريو�ض ك�رونا امل�ستجد.
الت�س�ير مرة  تاأجيل  ويف حال مت 
اأختتترى، فتتاإنتته متتن غتتري املت�قع اأن 
ال�سل�سلة  ال�سابع من  يلحق اجلزء 
 ،2021 مب�عد طرحة يف ن�فمرب 
ممتتتا دفتتتع كتتتتروز لتتتتختتتاذ اخلط�ة 

اجلريئة.
يف  �سفينة  با�ستئجار  كتتتروز  وقتتتام 
الرنويج، لتك�ن مقر اإقامة لت200 
اآخرين  و200  التترنويتتجتتيتتني،  متتن 
وجميعهم  خمتلفة،  جن�سيات  من 
الذي  التتفتتيتتلتتم،  التتعتتامتتلتتني يف  متتتن 
تتت�تتستت�يتتره يف متتقتتاطتتعتتة م�ره  يتتتتتم 
وروم�سدال، �سمال غربي الرنويج.

تايو�ن تغري ت�صميم جو�ز�ت �ل�صفر 
قالت تاي�ان اإنها �ستعيد ت�سميم ج�ازات �سفرها 
تكرر  بعدما  اأكتترب  ب�سكل  ا�سمها  يتتربز  نح�  على 
خالل  ال�سني  وم�اطني  م�اطنيها  بني  اخللط 
املكثفة  بكني  جه�د  ومتتع  ك�رونا  فريو�ض  تف�سي 
تف�سي  اأثتتنتتاء  تتتايتت�ان  وا�ستكت  التت�تتستتيتتادة.  لتاأكيد 
يف  م�ساكل  واجتتهتت�ا  م�اطنيها  اأن  متتن  اجلائحة 
ال�سفر  جتتتت�ازات  ت�سم  اإذ  اأختتتترى،  بتتلتتدان  دختتت�ل 
وه�  ال�سني"  "جمه�رية  كتتلتتمتتتتتي  التتتتتايتت�انتتيتتة 
اإجنليزية  بتتحتتروف  مكت�بتني  الر�سمي،  ا�سمها 
كبرية يف الأعلى، بينما تظهر كلمة "تاي�ان" يف 
الأ�سفل. و�سيحذف ج�از ال�سفر اجلديد، املت�قع 
اأن يبداأ ا�ستخدامه يف يناير كان�ن الثاين، كلمتي 
ال�سم  لكن  بالإجنليزية  ال�سني"  "جمه�رية 
و�ستك�ن  ال�سينية،  بتتاحلتتروف  مكت�با  �سيبقى 
كلمة "تاي�ان" بالإجنليزية مكت�بة ببنط اأكرب. 
اإن  وو  ج�زيف  التاي�اين  اخلارجية  وزيتتر  وقتتال 
الأمتتتر ي�ستدعي هتتذه اخلتتطتت�ة ملنع اخلتتلتتط بني 
مع  خا�سة  ال�سني،  ومتت�اطتتنتتي  تتتايتت�ان  م�اطني 
الكثري  تطبقها  التي  الدخ�ل  اإجتتتراءات  ت�سديد 

من الدول منذ تف�سي وباء ك�رونا.

ي�صاب بال�صرطان بعد وفاة �صقيقه �لتو�أم بورم يف �ملخ 
تعر�ست �سيدة بريطانية ل�سدمة جديدة بعد وفاة اأحد 
ابنيها الت�اأم ب�رم خبيث يف املخ، حيث مت ت�سخي�ض اإ�سابة 

�سقيقه ب�سرطان الدم بعد اأ�سب�عني فقط من وفاته.
ال�سيدة ج�يل  ابن  اإ�سابة بن )12 عاماً(  ومت ت�سخي�ض 
بارت�ن )51 عاماً( ب�رم دماغي �سديد، يف مار�ض )اآذار( 
من العام املا�سي، وعلى الرغم من خ�س�عه لت 30 جل�سة 
متتن التتعتتالج الإ�تتستتعتتاعتتي ودورتتتتني متتن التتعتتالج الكيماوي 
وجراحة يف الدماغ، ت�يف بن من مدينة كان�ك يف وي�ست 
اأ�سهر يف دي�سمرب )كان�ن الأول(  ميدلندز، بعد ثمانية 
بتتتتداأ �سقيقه  بتتتن،  2019. وبتتعتتد وقتتتت قتت�تتستتري متتن وفتتتتاة 
الت�اأم جاك يعاين من اآلم يف الظهر، واعتقد الأطباء يف 
البداية اأن اأعرا�سه املر�سية ناجتة عن �سدمته لفقدان 
ت�سخي�ض  بن، مت  وفاة  اأ�سب�عني من  بعد  �سقيقه، ولكن 

اإ�سابة جاك ب�سرطان الدم.
باأنها  املا�سية  ع�سر  الثمانية  الأ�تتستتهتتر  جتت�يل  وو�تتستتفتتت 
"مروعة" لكنها قالت اإن الأمر كان مريحاً بع�ض ال�سيء، 
ولي�ض  التتدم  ب�سرطان  م�ساباً  كتتان  جتتاك  بتتاأن  لكت�سافها 

ورماً يف املخ ك�سقيقه الراحل.
كنا  به مع بن، وبينما  "بعد كل ما ممرنا  وتق�ل ج�يل 
اإ�سابة  ت�سخي�ض  كتتان  وفتتاتتته،  على  �سديد  بحزن  ن�سعر 
بال�سرطان  �سقيقه  وفتتاة  من  فقط  اأ�سب�عني  بعد  جتتاك 
�سدمة كبرية، وعلى الرغم من اأنه يبدو من اخلطاأ ق�ل 
ب�سرطان  اأنتته م�ساب  اكت�ساف  املريح  كتتان من  هتتذا، فقد 

الدم ولي�ض �سرطان املخ".
متتن ت�سخي�ض  اأنتتهتتا كانت خائفة جتتداً  واأو�تتستتحتتت جتت�يل 
اإ�سابته  ت�سخي�ض  بتتتاأن  تعلم  كتتانتتت  لكنها  جتتتاك،  متتر�تتض 
ب�سرطان الدم مل يكن حكماً بالإعدام كما كان الأمر مع 

�سقيقه بن.
وكان بن يعاين من حالة ت�سمى ال�رم الأرومتتي الدبقي 
�سي�عاً  الأكتترث  ال�سكل  املر�ض ه�  وهتتذا  الأ�سكال،  متعدد 
فتتقتتط من   20% لتتكتتن  التتبتتالتتغتتني،  لتتتدى  التتتدمتتتاغ  لأورام 
اأكرث من عام و%3 فقط يعي�س�ن ملدة  املر�سى يعي�س�ن 

ت�سل اإىل 3 اأع�ام بعد الإ�سابة.

ق�ض يفقد حياته على �ملنرب �أمام رعيته
وثتتتق مقطع فتتيتتديتت� �تتستتادم التتلتتحتتظتتات الأختتتترية يف حياة 
ق�ض كامريوين، ت�يف فجاأة خالل حتدثه اأمام رعيته يف 

الكني�سة، و�سط ذه�ل احلا�سرين.
رعيته  اإىل  يتحدث  جتت�د،  الأب  الكاث�ليكي،  الق�ض  وكتتان 
من املنرب بالفرن�سية خالل قدا�ض الأحد 30 اأغ�سط�ض، 
على  ي�سقط  اأن  قبل  الكامريون،  غربي  دوال  مدينة  يف 

الأر�ض.
على  يتحدث  وهتت�  الفيدي�  مقطع  يف  جتت�د  الأب  وظهر 
املنرب، مرتديا كمامة لل�قاية من فريو�ض ك�رونا، فيما 

بدا وا�سحا اأنه يعاين �سع�بة يف التنف�ض اأثناء حديثه.
وتتت�قتتف الأب جتت�د فتتجتتاأة عتتن التتكتتالم، وبتتدا وكتتاأنتته يغلق 
�سرخات  و�تتستتط  الأر�تتتتتتض،  عتتلتتى  ي�سقط  اأن  قتتبتتل  عينيه 

احلا�سرين، فيما هرع املحيط�ن به مل�ساعدته.
كتتان الأب جتت�د يعاين  اإذا  ال�ا�سح ما  يتتزال من غري  ول 

اأ�سال من م�سكالت �سحية.
ون�سر حمام يدعى �سيدي اأودينكال�، وه� الرئي�ض ال�سابق 
الفيدي�  نيجرييا،  يف  الإن�سان  حلق�ق  ال�طنية  للجنة 

على م�قع ت�يرت، معلنا وفاة الأب ج�د.

�نطالق مهرجان 
�لبندقية �ل�صينمائي

�سينمائي  متتهتترجتتان  اأول  يتتفتتتتتتتتح 
فتتريو�تتض ك�رونا  بتتتارز منذ ظتتهتت�ر 
امل�ستجد  يف البندقية فيما ي�ستمر 
التت�بتتاء يف النت�سار بتتال هتتت�ادة مع 
اإ�تتستتابتتة اأكتتتترث متتن اأربتتتعتتتة ماليني 

�سخ�ض يف اأوروبا.
على  للح�س�ل  املناف�سة  وتنطلق 
ح�س�ر  متتتع  الذهبي"  "الأ�سد 
مقّنع وكتتامتتريات حتتراريتتة يف حني 
الأوروبيني  الأطتتفتتال  عتتاد ماليني 
الثالثاء  الأول  اأم�ض  املدر�سة   اإىل 
وا�تتستتعتتني كتتمتتامتتات يف ظتتل تدابري 

�سحية �سارمة.
مدير  بتتتتتاربتتتتتريا  األتتتتتربتتتتتت�  وقتتتتتتتتال 
مهرجان "ل م��سرتا" ال�سينمائي 
الدويل ل�كالة فران�ض بر�ض "بعد 
اأ�سهر من الإغتتالق، علينا اأن جند 
ال�سجاعة لإعادة فتح دور ال�سينما 
جّيدة  اأفتتتتتتتالم  اإنتتتتتتتتتاج  يف  والتتتتبتتتتدء 
جمددا لإقناع اجلمه�ر باأن ال�قت 
قد حان ملغادرة املنزل والذهاب اإىل 

دور ال�سينما".
"كل  اتتتتتتختتتتتاذ  مت  اأنتتتتتتتته  واأو�تتتتتتتستتتتتتتح 
مكان  الحرتازية" يف  الإجتتتراءات 

احلدث.
ال�سابعة  التتتتدورة  اإقتتامتتة  تكن  ومل 
املهرجانات  اأقتتتتدم  متتن  وال�سبعني 
ال�سينمائية اأمرا اأكيدا يف اإيطاليا، 
وهتتتي متتن التتتتدول الأوروبتتتيتتتة التي 
اأن  كما  لل�باء.  باهظا  ثمنا  دفعت 
جدا  تتتاأثتترت  النتتتتتاج  ا�ست�دي�هات 

بالأزمة ال�سحية.
ال�سينمائي،  كتتتتان  متتهتترجتتان  اأمتتتتتا 
ملهرجان  الرئي�سي  املتتنتتافتت�تتض  وهتتت� 
التتبتتنتتدقتتيتتة، فتتقتتد مت تتتاأجتتيتتلتته اإىل 

الربيع.

باغته �لدب وهو نائم 
احلذر  ت�خي  باأهمية  يذكر  ماأ�ساوي  حتتادث  يف 
قطبي  دب  باغت  الربية،  احلي�انات  مناطق  يف 
فتتتاأرداه  "غادر"  بهج�م  خيمته  يف  نائما  رجتتال 
القطب  نرويجية قرب  قتيال، وذلك يف جزيرة 
التتتهتتت�لتتتنتتتدي ي�هان  التتترجتتتل  التتت�تتتستتتمتتتايل. وكتتتتتان 
جاك�ب�ض ك�تي البالغ من العمر 38 عاما، راقدا 
يف خيمته مبنطقة تخييم قرب بلدة يف جزيرة 
1300 كيل�مرت عن  تبعد نح�  التي  �سفالبارد، 
من  الأوىل  ال�ساعات  يف  لكن  ال�سمايل.  القطب 
بق�ة  قطبي  دب  هاجمه  املا�سي،  اجلمعة  �سباح 
فرتة  بعد  تتت�يف  حيث  خطرية  بتتجتتروح  فاأ�سابه 

وجيزة، ح�سب بيان مكتب احلاكم املحلي.
وجاء يف البيان اأن الرجل، وه� عامل يف اجلزيرة، 
يف اإ�سارة  نائما،  كان  خيمته" بينما  من  "انتزع 
على ق�ة الهج�م، حيث "جره الدب ودفعه حتى 

امل�ت" وذلك ح�ايل ال�ساعة الرابعة �سباحا.
وبتتعتتد ذلتتتك عتتترث عتتلتتى احلتتتيتتت�ان التتقتتاتتتل ميتا، 

يف  عليه  الر�سا�ض  املحلي�ن  ال�سكان  اأطتتلتتق  اإذ 
"�سن"  ل�سحيفة  تقرير  وفتتق  الهج�م،  اأعتتقتتاب 
م�قع  قتترب  دمتتتاء  بقع  و�تتستت�هتتدت  الربيطانية. 
نائمني  اآخرين  اأ�سخا�ض   6 كان  فيما  التخييم، 

لكن مل يتعر�س�ا لأذى ح�سب تقارير حملية.
با�سم  اأيتتتت�تتتتستتتتا  املتتتتتعتتتتتروفتتتتتة  �تتتتستتتتفتتتتالتتتتبتتتتارد،  ويف 
�سالح  بحمل  ال�سكان  ين�سح  "�سبيت�سبريغ"، 
خ�سية  احل�سرية  املناطق  ختتارج  يك�ن�ن  عندما 
ال�ساردة.  احلتتيتت�انتتات  متتن  لتتهتتجتتمتتات  تعر�سهم 
ووفقا لإح�ساء اأجري عام 2015، فاإن الأرخبيل 
التتتذي ي�سم اجلتتزيتترة متت�طتتن حلتتت�ايل األتتتف دب 

قطبي من الأن�اع املحمية منذ عام 1973.
على  مميتة  هجمات   5 ت�سجيل  مت  الآن  وحتى 
�سكان اجلزيرة منذ عام 1971، كان اآخرها عام 
 4 واأ�سيب  بريطاين  طالب  قتل  عندما   2011
�سخ�سا،   14 متتن  عتتلتتى جمتتمتت�عتتة  دب  بتتهتتجتت�م 

كان�ا يخيم�ن كجزء من رحلة مدر�سية.

هاند� �أرت�صيل تق�صي وقتها 
مع �بنة �أختها

الرتكية   للنجمة  فيدي�  مقطع  الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  على  انت�سر 
تق�سي  التي  "ماوي"،  الطفلة  غمزة  �سقيقتها  ابنة  برفقة  اأرت�سيل   هاندا 
معها اأجمل الأوقات ، ولقي الفيدي� رواجا كبريا، اإذ من املعروف عن هاندا 

قربها من ابنة �سقيقتها وتعلقها الكبري بها.
هاندا  انف�سال  �سبب  اأن  م�ؤخرا  "تق�مي" الرتكية  ك�سفت �سحيفة  وكانت 
باأن  الأختتري  رغبة  نتيجة  دالكيت�ض، جاء  متتراد  الرتكي  النجم  اأرت�سيل عن 
اأن تنجب  اأن تبادله هاندا ال�سيء ذاته، وترغب يف  اأبتتاً، وكان ينتظر  ي�سبح 
الأطفال وتك�ن اأماً، اإل اأنه مل يح�سل على الإجابة التي كان يت�قعها، وردت 
اأما  اأكتت�ن  اأن  يف  اأفكر  ل  بالتاأكيد  لكنني  نتزوج  "دعنا  بق�لها:  هاندا  عليه 

لب�سع �سن�ات اأخرى".

�ملمثلة �لإ�صبانية �إي�صرت �إك�صبوزيتو تقف على ر�صيف فندق �إك�صل�صيور يف يوم �فتتاح مهرجان �لبندقية �ل�صينمائي 
�ل�صابع و�ل�صبعني يف فيني�صيا. � ف ب


