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�أجرت 103,124 فح�صا ك�صفت عن 809 �إ�صابات
ال�شحة تعلن �شفاء 722 
حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
وعزلهم،  لهم  واملخالطني   19 كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
103،124 فح�سا جديدا خالل االأربع  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية  �ساعة  والع�سرين 
اإجراءات  تكثيف  و�ساهم   . الطبي  الفح�س  تقنيات  واأح��دث  اأف�سل 
التق�سي والفح�س وتو�سيع نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة 
يف الك�سف عن 809 حاالت اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد 
للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  حاالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من 
ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 84،242 
اأعلنت ال��وزارة عن وفاة م�ساب نتيجة تداعيات االإ�سابة  حالة. كما 
بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 404 
اأ�سفها وخال�س  املجتمع عن  ووقاية  ال�سحة  وزارة  واأعربت  ح��االت. 
تعازيها وموا�ساتها لذوي املتويف، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع 
ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع  ب��اأف��راد  واأه��اب��ت  امل�سابني، 
ل�سحة  �سمانا  االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام  بالتعليمات  والتقيد 
جديدة  حالة   722 �سفاء  ع��ن  ال����وزارة  واأع��ل��ن��ت  اجلميع.  و�سالمة 
من  التام  وتعافيها  كوفيد19-  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  مل�سابني 
دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س 

امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حاالت ال�سفاء 73،512 .

 بهدف تطوير عمل �للجان ومتكينها يف منظومة �لعمل �حلكومي

حممد بن را�شد يعتمد عددا من التعيينات احلكومية اجلديدة

اجلي�ش الأمريكي ير�شل 
ع�شكرية  ت��ع��زي��زات 
�شوريا ���ش��رق  �شمايل 

•• وا�سنطن-وكاالت

تعزيز  ن  االأم��ريك��ي  اجلي�س  اأعلن 
�سرق  �سمايل  الع�سكري  ان��ت�����س��اره 
����س���وري���ا ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن جهود 
�سابقة للحد من تواجده هناك، يف 
خطوة تاأتي بعد التوتر بني القوات 
املنطقة.  يف  والرو�سية  االمريكية 
القيادة  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
املركزية االأمريكية )�سنتكوم( بيل 
ن�سرت  القيادة  اإن  بيان  يف  اأورب���ان 
الطلعات  وك��ث��ف��ت  �سنتينال  رادار 
االأمريكية  ل��ل��م��ق��ات��الت  اجل���وي���ة 
ف������وق ق����وات����ن����ا ون���������س����رت ع���رب���ات 
القوات  لتعزيز  القتالية  ب���راديل 
التي  امل��ن��ط��ق��ة  يف  االأمريكية” 
االأمريكي  اجلي�س  عليها  ي�سيطر 

مع حلفائه االأكراد.
اأمريكي طلب عدم  م�سوؤول  واأف��اد 
العربات  ع����دد  اأن  ه��وي��ت��ه  ك�����س��ف 
املدرعة التي مت اإر�سالها مل يتجاوز 
6، يرافقها اأقل من 100 جندي. 
ياأتي على  اأن  دون  اأورب��ان  واأ�ساف 
التعزيزات  ه���ذه  اإن  رو���س��ي��ا  ذك���ر 
�سمان  يف  امل�����س��اع��دة  اإىل  ت���ه���دف 

�سالمة واأمن قوات التحالف.

ال��ه��ن��د حت��ب��ط خم��ط��ط��ًا 
وتعتقل  ك��ب��ريًا  اإره��اب��ي��ًا 
ع��ن��ا���ش��ر م���ن ال��ق��اع��دة

•• نيودلهي-وكاالت

عددا  الهندية  ال�سلطات  اعتقلت 
القاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ن��ا���س��ر  م����ن 
من  يتمكنوا  اأن  قبل  االإره���اب���ي، 
ت��ن��ف��ي��ذ خم��ط��ط��ه��م االإره�����اب�����ي 
العا�سمة  م��ن��ه��ا  م��واق��ع  ع���دة  يف 

نيودلهي.
وقالت وكالة التحقيقات الوطنية 
اعتقلت  اإن��ه��ا  ال�سبت،  ال��ه��ن��د،  يف 
تنظيم  م���ت�������س���ددي  م����ن  ت�����س��ع��ة 
ل�سن  يخططون  ك��ان��وا  ال��ق��اع��دة 
هجمات على عدة مواقع بع�سها 

يف نيودلهي.
واأ���س��اف��ت ال��وك��ال��ة، وه���ي اجلهة 
مبكافحة  امل���ع���ن���ي���ة  االأ����س���ا����س���ي���ة 
بيان  يف  ال�����ب�����الد،  يف  االإره����������اب 
لتنفيذ  تخطط  كانت  املجموعة 
من�ساآت  ع��ل��ى  اإره���اب���ي���ة  ه��ج��م��ات 
ب���ه���دف قتل  ال���ه���ن���د  ح���ي���وي���ة يف 

االأبرياء وبث الرعب.
ون��ق��ل��ت روي�����رز ع���ن ال��ب��ي��ان اإن 
امل��ع��ت��ق��ل��ني ع����ق����دوا ال����ع����زم على 
اأماكن  ع���دة  يف  ه��ج��م��ات  ت��ن��ف��ي��ذ 

منها العا�سمة.

دولة  وقعتها  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
االإم�������ارات ودول�����ة اإ���س��رائ��ي��ل يف 
ت���ع���زي���ز اال����س���ت���ق���رار واالأم�������ان 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت��ل��ق��ى 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع���ه���د 
اأم�س  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى 
فخامة  م����ن  ه��ات��ف��ي��ا  ات�������س���اال 
رئي�س  م�����اك�����رون  اإمي�����ان�����وي�����ل 
اجلمهورية الفرن�سية ال�سديقة 
ال���ع���الق���ات  خ����الل����ه  ب���ح���ث���ا   ..
البلدين  ب���ني  االإ���س��رات��ي��ج��ي��ة 
يف  وت��ط��وي��ره��ا  تعزيزها  و�سبل 
خم��ت��ل��ف ج���وان���ب ال��ت��ع��اون مبا 

يحقق م�ساحلهما امل�سركة.
والرئي�س  ���س��م��وه  ن��اق�����س  ك��م��ا 
ال��ف��رن�����س��ي خ���الل االت�����س��ال .. 
عددا من الق�سايا ذات االهتمام 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل�������س���رك 
االأو����س���ط وج���ه���ود ال��ب��ل��دي��ن يف 
دع����م ال�����س��الم واال����س���ت���ق���رار يف 

املنطقة.
ال���������س����دد  ه��������ذا  يف  وت�����ط�����رق�����ا 
ال�سالم  م���ع���اه���دة  اأه���م���ي���ة  اإىل 

والعي�س ب�سالم وحتقيق التنمية 
واالزدهار ل�سالح �سعوب املنطقة 

جميعا وم�ستقبلها.

فرن�صا تو��صل �ل�صغط لت�صكيل حكومة لبنانية

اجلي�ش اللبناين يعرث على مفرقعات معلبة يف مرفاأ بريوت
•• بريوت-وكاالت

اخل������ارج������ي������ة  وزارة  ق�������ال�������ت 
ي��ن��ب��غ��ي للقوى  اأاإن�����ه  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
اال�سطالع  اللبنانية  ال�سيا�سية 
حكومة  وت�سكيل  مب�سوؤولياتها 
ع��ل��ى ال��ف��ور حت��ت رع��اي��ة رئي�س 

الوزراء م�سطفى اأديب.
وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
اأنيي�س  ال��ف��رن�����س��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة 
ف��ون دي��ر م��ول يف اإف���ادة �سحفية 
ال����ذي يواجه  ال���وق���ت  ي��وم��ي��ة يف 
م�سبوقة،  غ��ري  اأزم���ة  لبنان  فيه 
ف����اإن ف��رن�����س��ا ت��اأ���س��ف ل��ع��دم وفاء 
بتعهداتهم  اللبنانيني  ال�سا�سة 
التي التزموا بها يف اأول �سبتمرب 
ل��الإط��ار الزمني  )اأي���ل���ول( وف��ق��اً 

املعلن.
واأ������س�����اف�����ت ن����ح����ث ك�����ل ال����ق����وى 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ع����ل����ى اال�����س����ط����الع 
مب�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا وامل���واف���ق���ة دون 
)التي  ال��ت�����س��ك��ي��ل��ة  ع��ل��ى  ت���اأخ���ري 
اأدي�������ب  م�������س���ط���ف���ى   ) ر����س���ح���ه���ا 

واأ�ساف: وعلى الفور قام عنا�سر 
مت  حيث  باإزالتها  الهند�سة  ف��وج 
ت��ل��ف��ه��ا وال��ت��خ��ل�����س م��ن��ه��ا، وفقا 

لوكالة اأنباء رويرز.
ودمر االنفجار ال�سخم يف الرابع 
امل��رف��اأ وج���زءا من  اأغ�سط�س  م��ن 
و�سط بريوت، وراح �سحيته ما ال 

يقل عن 190 �سخ�سا.
واألقيت بالالئمة يف انفجار املرفاأ 
ط��ن��ا من   2750 ت��خ��زي��ن  ع��ل��ى 
ن���رات االأم��ون��ي��وم �سديدة  م���ادة 
�سيئة منذ  االن��ف��ج��ار، يف ظ��روف 

�سنوات.
وُدم����������رت م���ن���اط���ق وا�����س����ع����ة من 
باالإ�سافة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة 
و�����س����وام����ع  امل���������س����ت����ودع����ات  اإىل 
احلبوب اخلر�سانية باملرفاأ جراء 
اللبناين  االنفجار. وكان اجلي�س 
قد قال يف الثالث من �سبتمرب اإنه 
4.35 ط��ن من  اأي�سا على  ع��ر 
ن����رات االأم���ون���ي���وم ق���رب مدخل 
م���رف���اأ ب����ريوت وذك����ر ح��ي��ن��ه��ا اأنه 

يتعامل معها.

•• بنغازي-وكاالت

الليبي عن  الوطني  اأعلن اجلي�س 
ت�سكيل جلنة فنية لالإ�سراف على 
اأحمد  مب�ساركة  النفط  اإي�����رادات 
معيتيق ممثال للمنطقة الغربية، 
باقي  ع��ن  م��ن��دوب��ني  اإىل  اإ���س��اف��ة 

املناطق.
الليبية،  االأط����راف  تخطو  وفيما 
اأخ�������رى يف ط���ري���ق احلل  خ���ط���وة 
اأو�سح  االأزم����ة،  الإن��ه��اء  ال�سيا�سي 
امل�سماري  اجلي�س  با�سم  املتحدث 
ال��وط��ن��ي عدم  ه���دف اجل��ي�����س  اأن 
وامليلي�سيات  ت���رك���ي���ا  ا����س���ت���ف���ادة 
النفط  ع����ائ����دات  م���ن  وامل���رت���زق���ة 

الليبي.
وكان قائد اجلي�س الوطني الليبي 
اأع��ل��ن عن  امل�����س��ري خليفة ح��ف��ر، 
ا�ستئناف اإنتاج وت�سدير النفط يف 
جميع احلقول واملن�ساآت النفطية.

نحو  ال�������س���رط  اأن  ح���ف���ر  واأك�������د 
توفري  ����س���رورة  ه��و  ذل���ك  حتقيق 
املالية  ع��ائ��دات��ه  بتوزيع  �سمانات 
يتم  اأال  وع���ل���ى  ع��������ادال،  ت���وزي���ع���ا 
توظيفها لدعم ومتويل االإرهاب.

تدين  اإن  ب���ي���ان،  يف  ح��ف��ر  وق����ال 
املواطنني،  ل��دى  املعي�سة  م�ستوى 

كوفيد 19- فر�ض عودتها:
لهذا، اإعادة فتح احلدود 
يف اأوروبا عملية معّقدة!

•• الفجر -فابيان جانيك ت�شريبونيل -ترجمة خرية ال�شيباين

لقد ن�سيناهم، واعتقدنا اأنهم ذهبوا بال رجعة، ومع 
بداية  العام. منذ  ع��ودة قوية هذا  �سجلوا  ذلك فقد 
اأزمة فريو�س كورونا يف اأوروبا، عادت احلدود كواقع 
قائم مرة اأخرى. ومنذئذ، لئن اأعيد فتح بع�سها، فاإن 
البع�س االآخر ال يزال مغلًقا، واأحياًنا اأمام جن�سيات 
معينة فقط. ويف غ�سون اأ�سابيع قليلة، كانت منطقة 
داخل  لالأ�سخا�س  تنقل  حرية  منطقة  وهي  �سنغن، 

االحتاد االأوروبي، مو�سع ت�ساوؤل.
االآن، للو�سول اإىل بروك�سل من باري�س، عليك تقدمي 
اأخ���رى،  اأم���اك���ن  ويف  البلجيكية.  لل�سلطات  ا���س��ع��ار 
مواجهة  يف  اأنف�سهم  للحدود  العابرون  العمال  يجد 
�سوابط من�سية من قبل. وال يزال كل �سيء يتم، يف 

ج���ع���ل اجل���ي�������س ي���غ�������س ال���ط���رف 
ال�سيا�سية  االع���ت���ب���ارات  ك���ل  ع���ن 
اأن����ه  اإىل  م�������س���ريا  وال���ع�������س���ك���ري���ة، 
الوطنية  للدوافع  ا�ستجابة  تقرر 
النفط  وت�سدير  اإن��ت��اج  ا�ستئناف 

الليبي.
اإىل  الليبي  اجلي�س  ق��ائ��د  واأ���س��ار 
اخلا�سة  ال��ت�����س��دي��ر  ع��م��ل��ي��ات  اأن 
لتدابري  �ستخ�سع  الليبي  بالنفط 
للعائدات  ع����ادال  ت��وزي��ع��ا  ت�سمن 
وع���دم توظيفها يف  ال�����س��ع��ب،  ب��ني 

دعم االإرهاب.
اليوم  ق���رار  اأن  اإىل  ح��ف��ر  ول��ف��ت 

•• وا�شنطن-وكاالت

فورين  جملة  ن�سرته  تقرير  اأكد 
اخلارجية  وزي������ر  اأن  ب��ول��ي�����س��ي 
ومعه  بومبيو  م��اي��ك  االأم��ري��ك��ي 
الكونغر�س  اأع�������س���اء  م���ن  ع����دد 
ي��ك��ث��ف��ون ال�������س���غ���وط م����ن اأج����ل 
قبل  ال�سودان  ا�سم  �سطب  �سمان 
قائمة  من  املقبل  نوفمرب  حلول 
والتي  ل��الإره��اب  الراعية  ال���دول 
ربع  لقرابة  اقت�ساده  تكبل  ظلت 
قرن من الزمان وكبدته خ�سائر 
مبا�سرة قدرت بنحو 300 مليار 

دوالر.
االنتقالية  احل���ك���وم���ة  واأك��������دت 
رئي�س  ل�����س��ان  ع��ل��ى  ال�����س��ودان��ي��ة 

تنفيذ  على  تقدر  مهام  حلكومة 
للوفاء  ال���الزم���ة  االإ����س���الح���ات 

بتطلعات ال�سعب اللبناين.
اللبناين  اجلي�س  ق��ال  ذل��ك،  اإىل 
ط����ن من   1.3 ع���ل���ى  ع����ر  اإن������ه 
مرفاأ  يف  بحث  اأث��ن��اء  املفرقعات، 

بريوت الذي دمره ال�سهر املا�سي 
تخزين  عن  ناجم  هائل  انفجار 
����س���يء ل��ك��م��ي��ة ك���ب���رية م���ن امل����واد 

الكيماوية.
بيان  يف  اللبناين،  اجلي�س  وق��ال 
ع��ل��ى م��وق��ع��ه االإل����ك����روين : يف 

التي  وامل�سح  الك�سف  اأعمال  اإط��ار 
تقوم بها وحدات اجلي�س يف مرفاأ 
 1320 على  العثور  مت  ب���ريوت، 
ك���ي���ل���وغ���رام���ا م�����ن امل���ف���رق���ع���ات، 
كرتونية  علبة   120 يف  مو�سبة 

وخمزنة يف اأحد العنابر.

التي  امل��ب��ادرات  ك��ل  ج��اء بعد ف�سل 
مت ت��ق��دمي��ه��ا ���س��اب��ق��ا حل��ل االأزم����ة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة، وال���ت���ي ك���ان���ت ع��ل��ى حد 
ال�سلطة  تقا�سم  على  تركز  و�سفه 

دون االهتمام باملواطن الليبي.
ب��ا���س��م اجلي�س  امل��ت��ح��دث  واأو����س���ح 
امل�سماري  اأح��م��د  الليبي،  الوطني 
اأبرزها،  لعل  النقاط،  من  الكثري 
قد  ال��ل��ي��ب��ي  ال��ل��ي��ب��ي  احل�������وار  اأن 
ان��ط��ل��ق، ون��ت��ج ع��ن��ه ال��ت��و���س��ل اإىل 
ات��ف��اق ب�����س��اأن اإع����ادة ف��ت��ح احلقول 
اأحمد معيتيق  النفطية، مب�ساركة 

وممثلني عن خمتلف املناطق.

بع�س االأحيان، دون تن�سيق كبري بني الدول وحتى، 
كما هو احلال يف املجر، بدوافع �سيا�سية خفية.

ف���ج���اأة، مل ي��ع��د ه���ذا ال�����س��وؤال ي��ب��دو غ��ري منطقي: 
اأكر  من  واح��دة  وه��ي  �سنغن،  �ستتمكن منطقة  هل 
التطورات امللمو�سة وال�سعبية يف البناء االأوروبي، من 

العودة اإىل و�سعها الطبيعي؟
)التفا�سيل �س11(
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منظر عام ملوقع االنفجار املدمر يف مرفاأ بريوت    )اأر�سيفية(

املتحدث با�سم اجلي�س الوطني الليبي

تف�سي الوباء �سجع االنكفاء

ماكرون لرتكيا: لنعيد فتح حو�ر م�صوؤول بعيدً� عن �ل�صذ�جة

وزير خارجية اليونان: اخليار لرتكيا.. اإما حوار اأو العقوبات

امل�شماري: هدفنا منع ا�شتيالء تركيا على عوائد النفط

•• عوا�شم-وكاالت

و���س��ط ال���ت���وت���رات احل��ا���س��ل��ة ب���ني اأن���ق���رة واالحت����اد 
التنقيب  منها  الق�سايا،  من  ع��دد  ب�سبب  االأوروب���ي، 
الرئي�س  دع��ا  املتو�سط،  �سرق  يف  وال��غ��از  النفط  ع��ن 
الفرن�سي، اإميانويل ماكرون، من اأجاك�سيو يف جزيرة 
م�سوؤول  حل���وار  االأب�����واب  ف��ت��ح  اإىل  ت��رك��ي��ا  كور�سيكا 

وبنوايا ح�سنة.
وقال ماكرون على توير، اأم�س ال�سبت: يف اأجاك�سيو 
بعثنا ر�سالة وا�سحة لركيا: دعونا نعيد فتح حوار 

م�سوؤول، بح�سن نية، دون �سذاجة.
كما اأ�ساف: هذه الدعوة هي االآن اأي�ساً دعوة الربملان 

االأوروبي. يبدو اأنها �ُسمعت. فلنتقدم اإىل االأمام.
ي�سار اإىل اأنه من املقرر اأن يناق�س االحتاد االأوروبي 
تركيا  على  عقوبات  فر�س  م�ساألة  املقبل  االأ���س��ب��وع 

اإىل  حربية  و�سفناً  تنقيب  �سفن  اإر���س��ال��ه��ا  على  رداً 
مناطق يف �سرق املتو�سط، تطالب بها كل من اليونان 

وقرب�س.
�سن،  اأك��ار، قد  الدفاع الركي، خلو�سي  وزي��ر  وك��ان 
اجلمعة، هجوماً على ماكرون ب�ساأن انتقاده للت�سعيد 
الركي من خالل عمليات التنقيب عن النفط والغاز 

يف �سرق املتو�سط.
ال��ي��ون��اين، نيكو�س  ق��ال وزي��ر اخلارجية  االأث��ن��اء،  يف 
دنديا�س، اأم�س، اإن اخليار يعود لركيا ب�ساأن ق�سية 
ت�سعيد عملي  فاإما حوار مع  املتو�سط،  البحر  �سرق 

ومو�سوعي اأو قائمة عقوبات اأوروبية �ستالحقها.
وذكر دنديا�س، على ح�سابه مبوقع توير: مل تقبل 
�سيحدد  وم��ا  اله��اي  حمكمة  اخت�سا�س  على  تركيا 
ا�ستعداده  اأب���دى  ال��ذي  بلدنا  عك�س  على  حكمها،  يف 

الإحالة االأمر اإىل الهاي، اإذا لزم االأمر.

�ص 03

�ص 11

�ص 10

بلدية اأبوظبي تنجز اأعمال ال�صيانة لطرق 
يف الرب الرئي�صي بتكلفة  9 ماليني درهم  

اأخبار الإمارات

مراقبون: �صغط اأمريكي 
ميهد اإىل حل �صيا�صي يف ليبيا 

عربي ودويل

جناح باهر لبطولة الإمارات 
للكيك بوك�صينج للمحرتفني

الفجر الريا�صي
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 حممد بن زايد والرئي�ش الفرن�شي يبحثان هاتفيا 
عالق��ات البلدين وجه�ود دع�م ال�شالم يف املنطقة

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اع��ت��م��د 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
التعيينات اجلديدة يف  ع��ددا من 
اللجان االحتادية،  جمموعة من 
الت�سكيل  اأع��ق��اب  ت��اأت��ي يف  وال��ت��ي 
حلكومة  االأخ�����������ري  ال���������������وزاري 
التطوير  وب����ه����دف  االإم������������ارات، 
اللجان  ه�����ذه  ل���ع���م���ل  امل�����س��ت��م��ر 
ومتكينها، وتفعيل دورها يف دفع 

منظومة العمل احلكومي.
وتف�سيال .. اعتمد �سموه تعيني 
م���ع���ايل ���س��ه��ي��ل ب���ن حم��م��د فرج 
الطاقة  وزي����ر  امل���زروع���ي  ف���ار����س 
للجنة  رئي�سا  التحتية  والبنية 
املوؤمتر  ا�ست�سافة  لتنظيم  العليا 
يف  وال��روب��وت��ات  لالأمتتة  العاملي 
جمال البناء لعام 2021، والذي 
حظيت الدولة با�ست�سافته لتكون 
املنطقة  يف  االأوىل  االإم�����������ارات 
ال���ت���ي ت�����س��ت�����س��ي��ف ه����ذا امل���وؤمت���ر، 
ال����ذي ي��وؤك��د ع��ل��ى املكانة  االأم����ر 

على  وق��درت��ه��ا  ل��ل��دول��ة  املتنامية 
الفعاليات  اأكرب  وتنظيم  اجتذاب 
باهتمام  حتظى  التي  واملوؤمترات 
ال���ع���امل،  وم���ك���ان���ة م���رم���وق���ة يف 

ت��ع��زي��ز مكانة  اأي�����س��ا يف  وي�����س��ه��م 
لقطاع  رئ��ي�����س��ا  م���رك���زا  ال����دول����ة 
االأمتتة والروبوتات على م�ستوى 

العامل.      )التفا�سيل �س2(

اأنها  وزرائ���ه���ا ع��ب��داهلل ح��م��دوك 
املطلوبة  االل��ت��زام��ات  بكل  اأوف���ت 
وتعهدت  امل���ل���ف،  الإغ������الق  م��ن��ه��ا 
335 م��ل��ي��ون دوالر  ن��ح��و  ب��دف��ع 
لتعوي�س �سحايا حادثتي تفجري 
���س��ف��ارت��ي ال����والي����ات امل���ت���ح���دة يف 
عا�سمتي  ال�����س��الم  ودار  ن��ريوب��ي 
 ،1998 العام  يف  وتنزانيا  كينيا 
يو  االأمريكية  البارجة  وتفجري 
اإ�س اإ�س كول قرب �سواطئ اليمن 
تتهم  وال���ت���ي   ،2000 ال���ع���ام  يف 
املعزول  نظام  االأمريكية  االإدارة 
فيهما.  بال�سلوع  الب�سري  ع��م��ر 

وفقاً ل�سكاي نيوز عربية.
وم���ن���ذ جم��ي��ئ��ه��ا ب���ع���د االإط����اح����ة 
 2019 اأبريل  يف  الب�سري  بنظام 

جهود  ح��م��دوك  حكومة  و�سعت 
�سطب ال�سودان من قائمة الدول 
مقدمة  يف  ل����الإره����اب  ال���راع���ي���ة 
كبريا  تعاونا  واأب���دت  اأول��وي��ات��ه��ا، 
يف م���ف���او����س���ات���ه���ا م�����ع اجل���ان���ب 
ت�سدد  ل��ك��ن��ه��ا ظ��ل��ت  االأم���ري���ك���ي، 
ال�سعب  تعاقب  وا�سنطن  اأن  على 
النظام  ب����ج����ري����رة  ال�����������س�����وداين 
بايواء  اتهم  طاملا  ال��ذي  ال�سابق 
دول  م��ن  واإره��اب��ي��ني  مت�سددين 

عربية خمتلفة.
ووف���ق���ا ل�����ف��وري��ن ب��ول��ي�����س��ي ف���اإن 
ه���ن���ال���ك دع���م���ا م���ت���زاي���دا داخ����ل 
ال���ك���ون���غ���ر����س ودوائ����������ر ال����ق����رار 
االأمريكية الجتاه �سطب ال�سودان 

من قوائم االإرهاب االأمريكية.

وا�شنطن ت�شعى ل�شطب ال�شودان من قائمة الإرهاب قبل نوفمرب
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اأخبـار الإمـارات
»اأقدر« يحتفي ب� 50 مبدعا من خمتلف اإمارات الدولة 

•• اأبوظبي-وام:

اختتم برنامج خليفة للتمكني "اأقدر" فعاليات املرحلة االأوىل من مبادرة 
متدربا   50 مب�ساركة  الرابعة  دورتها  يف   " وال��ق��راءة  للكتابة  اأق��در   "

مبدعا من خمتلف اإمارات الدولة .
الطالبية  الفئات  ك��وادر وطنية مبدعة من  اإع��داد  اإىل  امل��ب��ادرة  وتهدف 
وال�سبابية يف خمتلف املجاالت االأدبية واأ�سكالها �سعيا نحو ت�سكيل وعيهم 

وزيادة احل�س املعريف والتنويري لديهم .
املهارات االبداعية يف خم�س جماالت  الدورة احلالية تعزيز  وا�ستهدفت 
وتنمية  الطفل،  واأدب  وامل��ق��ال��ة،  الق�سرية،  والق�سة  ال��رواي��ة،   : �سملت 

الذات، بالتعاون مع دار كتاب للن�سر والتوزيع، حيث نفذ الربنامج قرابة 
االإلكرونية. زووم  من�سة  عرب  تدريبية  ور�سة   60

لال�ستفادة  والعرب  االإماراتيني  املبدعني  من  عددا  املبادرة  وا�ست�سافت 
الدكتور  م��ع  ح���واري  لقاء  جانب  اإىل  االأدب��ي��ة  وجتاربهم  خرباتهم  م��ن 
يف  املبدع  جتربة  تناول  وال��ذي  الب�سرية،  التنمية  خبري  القناوي  اأ�سامة 
حتويل الفكرة اإىل كتاب. ويف املجال الق�س�سي ا�ست�سافت املبادرة الباحث 
والقا�س الدكتور هيثم اخلواجة الذي تناول اآليات وتقنيات كتابة الق�سة 
الق�سرية، وحتاور منت�سبو املبادرة مع الروائية والكاتبة فاطمة املزروعي 

التي تناولت كيفية التقاط الفكرة وحتويلها اإىل مقال.
للتمكني  ال��ع��ام لربنامج خليفة  املن�سق  ال��ه��رم��ودي  امل��ق��دم حممد  واأك���د 

االإبداعية  امل��ب��ادرات  " اأ�سبحت من  والكتابة  للقراءة  " اأق��در  اأن مبادرة 
وامل�سوؤولني  القيادات  ح�سور  حجم  يعك�سها  االإم���ارات،  دول��ة  يف  الكبرية 
اإ�سداراتهم  على  وتوقيعهم  املبدعني  هوؤالء  تكرمي  لفعاليات  الدولة  يف 
قويا  دافعا  يعد  ما  ع��ام  كل  باأبوظبي من  الكتاب  خ��الل معر�س  االأوىل 

لهوؤالء املبدعني الإكمال م�سرية اإبداعهم.
امل��ب��ادرة منذ  ه��ذه  املبدعني يف  امل�ساركني  ع��دد  اأن  اإىل  الهرمودي  واأ���س��ار 
اإطالقها اإ�سافة اإىل عدد االإ�سدارات التي وقعوها والتي بلغت 85 عمال 
اإبداعيا ميثل موؤ�سرا مهما على مدى النجاح الذي حققته هذه املبادرة 

على كافة االأ�سعدة.
ولفت اإىل اأن "اأقدر" اأطلق دورة ملبادرة اأقدر للقراءة والكتابة ا�ستهدفت 

مع " موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب  بالتعاون  " وذلك  الهمم  " اأ�سحاب 
الهمم" بهدف التعرف على مهارات اأ�سحاب الهمم يف الكتابة واإبرازها، 
وف��ت��ح امل��ج��ال ل��ه��م ل��ع��ر���س اأف��ك��اره��م ب��ط��رق اإب��داع��ي��ة ح��ي��ث الق���ت هذه 
الركيز  نفكر عميقا يف  اأن  ما يجعلنا  النظري  التجربة جناحا منقطع 
على فئات حم��ددة يف ال��دورات القادمة " . ون��وه اإىل اأن هذه املبادرة يف 
اإطالع  خالل  من  والفني  النظري  التاأ�سي�س  ت�ستهدف  احلالية  دورتها 
املنت�سبني على االأ�سول الفنية للكتابة االأدبية والتعرف على جتارب عدد 
بهدف  وذل��ك  االأدب���ي،  املجال  كبرية يف  ب�سمة  لهم  الذين  املبدعني  من 
اآفاقهم نحو جماالت  توثيق عالقة مبدعينا مع هوؤالء املبدعني، وفتح 

اإبداعية ال ميكن لهم معرفتها اإال من خالل مثل هوؤالء املبدعني".

بهدف تطوير عمل �للجان ومتكينها يف منظومة �لعمل �حلكومي

حممد بن را�شد يعتمد عددا من التعيينات احلكومية اجلديدة

•• دبي-وام:

اعتمد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" عددا من التعيينات 
اللجان  م��ن  اجل��دي��دة يف جمموعة 
اأعقاب  ت��اأت��ي يف  االحت���ادي���ة، وال��ت��ي 
ال��وزاري االأخ��ري حلكومة  الت�سكيل 
االإمارات، وبهدف التطوير امل�ستمر 
ومتكينها،  ال���ل���ج���ان  ه�����ذه  ل��ع��م��ل 
منظومة  دف����ع  يف  دوره�����ا  وت��ف��ع��ي��ل 

العمل احلكومي.

باهتمام ومكانة مرموقة يف العامل، 
مكانة  ت���ع���زي���ز  يف  اأي�������س���ا  وي�����س��ه��م 
الدولة مركزا رئي�سا لقطاع االأمتتة 

والروبوتات على م�ستوى العامل.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اعتمد  كما 
مكتوم  اآل  را�������س������د  ب������ن  حم����م����د 
ت���ع���ي���ني م�����ع�����ايل ال�����دك�����ت�����ور ث����اين 
ب���ن اأح���م���د ال����زي����ودي وزي�����ر دول���ة 
للجنة  رئي�سا  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارة 
والتي  املبا�سر،  االأجنبي  اال�ستثمار 
ب���ني اجلهات  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  ت��خ��ت�����س 
ورفع  املحلية  واحل��ك��وم��ات  املعنية 
القطاعات  بخ�سو�س  ال��ت��و���س��ي��ات 

الوطنية  للكوادر  والتدريب  العمل 
االأجنبي  اال���س��ت��ث��م��ار  م�����س��اري��ع  يف 

املبا�سر.
�سموه  اع��ت��م��د  اآخ����ر،  �سعيد  وع��ل��ى 
ال�سويدي  حممد  �سعيد  ���س��ع��ادة   ..
منظمة  ل��دى  للدولة  دائما  ممثال 
ال���ط���ريان امل�����دين ال������دويل، وذل���ك 
ال��دول��ة على  تعزيز مكانة  اإط���ار  يف 
واالإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل�����س��ت��وي��ات 
قطاع  وتطوير  �سناعة  يف  والعاملية 
ال���ط���ريان امل�����دين، وت��ف��ع��ي��ل دوره���ا 
اأ����س���ا����س���ي وم����وؤث����ر يف هذا  ك���الع���ب 

القطاع.

تعيني  �سموه  اعتمد   .. وتف�سيال 
م����ع����ايل ����س���ه���ي���ل ب�����ن حم���م���د ف���رج 
الطاقة  وزي������ر  امل�����زروع�����ي  ف����ار�����س 
للجنة  رئ��ي�����س��ا  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
املوؤمتر  ا�ست�سافة  لتنظيم  العليا 
ال��ع��امل��ي ل��الأمت��ت��ة وال���روب���وت���ات يف 
والذي   ،2021 لعام  البناء  جمال 
لتكون  با�ست�سافته  الدولة  حظيت 
التي  املنطقة  يف  االأوىل  االإم�����ارات 
ت�ست�سيف هذا املوؤمتر، االأمر الذي 
للدولة  املتنامية  املكانة  على  يوؤكد 
وقدرتها على اجتذاب وتنظيم اأكرب 
حتظى  التي  وامل��وؤمت��رات  الفعاليات 

اخلا�سة  االق��ت�����س��ادي��ة  واالأن�����س��ط��ة 
االأجنبي،  اال���س��ت��ث��م��ار  مب�����س��اري��ع 
الرخي�س  طلبات  على  وامل��واف��ق��ة 
املبا�سر  االأجنبي  اال�ستثمار  مل�ساريع 
املعتمدة،  القوائم  يف  امل��درج��ة  غ��ري 
مل�ساريع  متنح  التي  املزايا  واق��راح 
اال���س��ت��ث��م��ار االأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���س��ر مبا 
ي�������س���م���ن ال����ت����ك����ام����ل م�����ع ال��������روؤى 
واال�سراتيجيات  االق���ت�������س���ادي���ة 
التنموية يف الدولة، ويعزز يف نف�س 
الرامية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وق��ت اجل��ه��ود 
القائم على  امل�ستقبل  اقت�ساد  لبناء 
امل��ع��رف��ة واالب���ت���ك���ار، وي��وف��ر فر�س 

املوؤمتر العاملي لالأمتتة والروبوتات يف جمال البناء لعام 2021 ا�شت�شافة  لتنظيم  العليا  للجنة  رئي�شا  املزروعي  �شهيل  معايل  •  تعيني 
•  تعيني معايل الدكتور ثاين الزيودي رئي�شا للجنة ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر

•  اعتماد �شعادة �شعيد حممد ال�شويدي ممثال دائما للدولة لدى منظمة الطريان املدين الدويل

ق�شاء اأبوظبي تطلق م�شروعا متكامال لحت�شاب 
تكاليف اخلدمات احلكومية

•• اأبوظبي-وام:

اخلدمات  تكاليف  احت�ساب  م�سروع  اأبوظبي  يف  الق�ساء  دائ��رة  اأطلقت 
احلكومية "ميزان" والذي يتيح تطبيق اأف�سل الربامج العاملية الحت�ساب 
والتقارير  البيانات  حتليل  و�سائل  اأح���دث  توفري  خ��الل  م��ن  التكاليف 
واالإح�سائيات واملقارنات على جميع امل�ستويات واالأبعاد املالية مبا يقدم 
الواجب  وال��ر���س��وم  املقدمة  للخدمة  الفعلية  للتكلفة  �سامال  منظورا 

حت�سيلها ما ي�سهم يف اإمكانية خف�س ر�سوم اخلدمات.
يف  الق�ساء  دائ���رة  وك��ي��ل  ال��ع��ربي  �سعيد  يو�سف  امل�ست�سار  ���س��ع��ادة  واأك���د 
اال�سراتيجية  اخلطط  يدعم  الرائد  امل�سروع  ه��ذا  اإط��الق  اأن  اأبوظبي 
تنفيذا  عاملية  ج��ودة  ذات  خدمات  لتقدمي  املتوا�سلة  وجهودها  للدائرة 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات 
اأبوظبي بتطوير  الق�ساء يف  دائ��رة  الرئا�سة رئي�س  �سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء 
�سمن  لت�سبح  اأبوظبي  حكومة  توجهات  مع  تتما�سى  ق�سائية  منظومة 
تنفيذ م�سروع  البدء يف  اأن  واأو���س��ح  ال��ع��امل.   اأف�سل خم�س حكومات يف 
التكاليف  الحت�ساب  املنا�سبة  املنهجية  و�سع  خالل  من  جاء  "ميزان" 
بعد درا�سة �ساملة جلميع اجلوانب واإجراءات العمل بدائرة الق�ساء عن 
اأغلب الوحدات  العمل مع املخت�سني يف  العديد من ور�س  طريق تنفيذ 
التنظيمية وجتميع وت�سنيف وحتليل العديد من البيانات من خمتلف 

ت�سعري  ا�سراتيجية  وحتديد  من��وذج  اأف�سل  ت�سميم  ثم  وم��ن  االأنظمة 
اخلدمات واإعداد تقارير االأداء اخلا�سة بها.

اإط��ار تنفيذ  اأي�سا يف  اأن��ه مت  اإىل  اأبوظبي  الق�ساء يف  دائ��رة  ولفت وكيل 
امل�سروع، حتديد اآليات حتديث بيانات التكاليف يف كل عام وذلك بتطوير 
التكاليف  احت�ساب  بنظام  ربطها  مع  حتديثها  املطلوب  البيانات  من��اذج 
الآخر  واإظ��ه��اره��ا  النظام،  من  ال�سادرة  التقارير  جميع  دق��ة  ي�سمن  ما 
وقت  خ��الل  وم�ستمر  دائ���م  ب�سكل  ال��دائ��رة  يف  وامل��ت��غ��ريات  امل�س����تجدات 

قيا�سي ". 
اإ�سافة  الفعلية  الدائرة  م�سروفات  "ميزان" بتوزيع  م�سروع  ويخت�س   
وكذلك  وغريها  االأ���س��ول  كا�ستهالك  امل�ستحقة  امل�سروفات  توزيع  اإىل 
ح�ساب تكاليف اخلدمات املقدمة وبالتايل الو�سول اإىل التكلفة الفعلية 
والر�سوم الواجب حت�سيلها وهو ما من �ساأنه معرفة اخلدمة ذات التكلفة 
املرتفعة واالأ�سباب املوؤدية لذلك والعمل على خف�سها، وبالتايل اإمكانية 

خف�س الر�سوم م�ستقباًل.
كما يحدد منهجية وا�سحة للمقارنة بني جميع طرق واأ�ساليب تقدمي 
والتي ال  تكلفة  الطرق  واأق��ل  اأ�سهل  اختيار  �ساأنه  وال��ذي من  اخلدمات، 
تت�سمن العديد من االإجراءات، وبالتايل ت�سهيل واخت�سار االإجراء اإىل 
اخل��دم��ات عن  بع�س  تكلفة تقدمي  ع��ن حتديد  اأق��ل ح��د ممكن، ف�سال 

طريق املن�سات االإلكرونية ومقارنتها بتقدميها باحل�سور ال�سخ�سي.

فرق �لتفتي�ض �مليد�ين ت�صدد على تطبيق �لإجر�ء�ت من قبل �ملن�صاآت وعامليها ومتعامليها

اقت�شادية دبي تغلق مقهى وت�شدر 7 خمالفات و 5 تنبيهات من اإجمايل 673 زيارة ميدانية
•• دبي-الفجر: 

الرقابة  لقطاع  التابعة  امل��ي��داين  التفتي�س  ف��رق  اأن  دب��ي  اقت�سادية  اأعلنت 
التجارية وحماية امل�ستهلك قد نفذت 673 زيارة ميدانية يوم اأم�س، طالت 
اإغالق  حالة  عن  باملجمل  ال��زي��ارات  تلك  واأ�سفرت  املدينة.  اأرج���اء  خمتلف 
واحدة فقط ملقهى قام باإحياء حفلة مل يلتزم املغني خاللها بارتداء الكمامة 
مع عدم التزام الزبائن بالتباعد اجل�سدي وذلك بالتعاون مع دائرة ال�سياحة 
بدبي. واأ�سدرت اقت�سادية دبي اأي�ساً 7 خمالفات وحررت 5 تنبيهات، يف حني 

بلغ عدد املن�ساآت امل�ستوفية لل�سروط والتدابري االحرازية 660 من�ساآة. 
التجارية  املراكز  اأم�س يف عدد من  يوم  املخالفة قد ر�سدت  املن�ساآت  وكانت 
وجتارة  التجزئة  حم��الت  بني  اأن�سطتها  وتنوعت  وال��ب��دع،  العاملية  واملدينة 
مواد البناء، اإ�سافة اإىل جممع ا�ستهالكي وبقالة وجتارة املالب�س اجلاهزة 
ملراعاة م�سافة  الالزمة  االج��راءات  واتخاذ  الكمامات  ارت��داء  لعدم  ومقهى، 
تتعلق  الأ�سباب  التنبيهات  حترير  مت  اأخ��رى،  جهة  ومن  اجل�سدي.  التباعد 

بعدم و�سع مل�سقات التباعد  اجل�سدي.
تطبيق  على  االأول  امل��ق��ام  يف  امل��ي��دان��ي��ة  زي��ارات��ه��ا  يف  التفتي�س  ف��رق  وت�����س��دد 

االإجراءات بالكامل من قبل جميع املن�ساآت وكافة العاملني فيها ومتعامليها، 
�سرائح  كافة  ب��ني  ال��وع��ي  ون�سر  االح��رازي��ة،  بالتدابري  االل��ت��زام  ب�سرورة 

املجتمع، للحد من تف�سي فايرو�س "كوفيد - 19" امل�ستجد. 
اإىل حد  واأ�سهمت  الر�سيدة،  القيادة  بتوجيهات  وتاأتي هذه احلمالت عماًل 
كبري يف عودة احلياة يف اإمارة دبي اإىل طبيعتها تدريجًيا، و�سواًل اإىل ممار�سة 
ت�سدد  الغاية،  ه��ذه  ولتحقيق  واآم���ن.  طبيعي  ب�سكل  االقت�سادية  االأن�سطة 
اقت�سادية دبي على �سرورة م�ساهمة فئات و�سرائح املجتمع يف احلفاظ على 
التحديات  رغم  الراهنة،  املرحلة  دبي خالل  اإم��ارة  التي حققتها  املكت�سبات 

الكبرية والعاملية ب�سبب اجلائحة ال�سحية. ويوؤكد قطاع الرقابة التجارية 
تهاون  اأي  دون  �ستوا�سل مهمتها من  امليدانية  الفرق  اأن  امل�ستهلك  وحماية 
مع املخالفات والتجاوزات التي يتم ر�سدها اأو االإبالغ عنها من قبل جمهور 
امل�ستهلكني واملتعاملني. وتدعو اقت�سادية دبي خمتلف فئات اجلمهور، اإىل 
�سرورة االإبالغ عن اأي حاالت اأو ظواهر �سلبية خمالفة للتدابري واالإجراءات 
وغوغل  اآب��ل  متاجر  على  املتوفر  دب��ي  م�ستهلك  تطبيق  ع��رب  االح��رازي��ة، 
االإلكروين  امل��وق��ع  ع��رب  اأو   600545555 على  باالت�سال  اأو  وه���واوي 

.consumerrights.ae

�شرطة اأبوظبي حتذر من خماطر تزويد املركبات 
باإ�شافات ينتج عنها تغيري موا�شفات املحرك

•• ابوظبي-وام:

ال�سائقني  اأبوظبي  �سرطة  ح��ذرت 
املركبات"  "تزويد  خم��اط��ر  م���ن 
تغيري  ع���ن���ه���ا  ي���ن���ت���ج  ب����اإ�����س����اف����ات 
زيادة  بغر�س  امل��ح��رك  موا�سفات 
مما  اأ�سواتها  وت�سخيم  �سرعاتها 
ق��د ي���وؤدي اإىل ان���دالع ال��ن��ريان يف 
ال�سائق  �سالمة  وتعري�س  املركبة 
املخالف  وق��وع  للخطر ف�ساًل عن 

حتت طائلة القانون.
وامل���رور  ال�سري  ق��ان��ون  اأن  وذك���رت 
االحت��ادي يعاقب مرتكب خمالفة 
اإحداث تغيريات يف حمرك املركبة 
ترخي�س  بدون  �سا�سي  القاعدة  اأو 
بقيمة 1000 درهم و 12 نقطة 
م��روري��ة وح��ج��ز امل��رك��ب��ة مل���دة 30 
رقم  القانون  ن�س  كما  دره��م  ي��وم 
5 ل�سنة 2020م ب�ساأن #حجز_
باأن  اب��وظ��ب��ي  اإم������ارة  امل��رك��ب��ات يف 
املركبة  حجز  لفك  املالية  القيمة 
10،000 درهم على اأن يتم حجز 
املركبة اىل حني دفع القيمة املالية 
ثالثة  اق�ساها  مل��دة  احل��ج��ز  لفك 
للبيع  املركبة  حتال  وبعدها  ا�سهر 

يف املزاد العلني .
امل����روري����ة  ال�������س���الم���ة  اأن  واأك��������دت 
فيها  يت�سارك  وم�سوؤولية  واج���ب 
وبالتايل  ا���س��ت��ث��ن��اء،  دون  اجل��م��ي��ع 
ت�����س��اف��ر ج��ه��ود �سرائح  الب���د م���ن 
االلتزام  و���س��رورة  ك��اف��ة،  املجتمع 
والتحلي  االإيجابية  بال�سلوكيات 
وجتاه  اأنف�سهم  جت��اه  بامل�سوؤولية 
التزامهم  خ����الل  م���ن  االآخ����ري����ن 

بقانون ال�سري واملرور.
ال�سالمة  ت���وف���ري  اأن  واأو����س���ح���ت 
ال�سباب  امل����روري ووق��اي��ة  واالأم����ن 
م��ن احل����وادث امل���روري���ة وم���ا ينتج 
واإ���س��اب��ات بليغة  عنها م��ن وف��ي��ات 
ا�سراتيجية  اولويات  �سمن  تاأتي 
ال�سالمة املرورية ل�سرطة اأبوظبي 
ال�سائقني  ب�������س���ل���وك  ل����الرت����ق����اء 

ال�سباب بتنظيم برامج تهدف اىل 
ف��ت��ح ق���ن���وات ل��ل��ح��وار م��ع��ه��م، مبا 

مرورية  �سالمة  حتقيق  يف  ي�سهم 
حياة  على  للمحافظة  م�ستدامة 

ثرواتنا  اأهم  يعترب  الذي  االإن�سان 
وغاية التنمية.
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اأخبـار الإمـارات

خ�ص�صت 47,350 �ألف درهم دعمًا حلملة �صالٌم لبريوت 

جّرة ال�شالم... عطاء �شخّي من منت�شبات �شجايا فتيات ال�شارقة اإىل لبنان

االإماراتي، وهذا  املجتمع  يف ثقافة 
م���ا ن��ط��م��ح اإل����ي����ه، ف��ت��ك��ري�����س قيم 
يوؤ�س�س  الفتيات  نفو�س  يف  اخل��ري 

جيل قادر على االإبداع والعطاء. 
فتيات  ����س���ج���اي���ا  م����دي����ر  وت���اب���ع���ت 
وم���ن���ذ  ح����ر�����س����ن����ا  ال�سارقة:" 
ثقافة  ت��ر���س��ي��خ  ع��ل��ى  االن���ط���الق���ة 
ال���������س����ع����ور ب�����االآخ�����ري�����ن وحت����ّم����ل 

االإن�سانية،  ل��ل��خ��دم��ات  ال�����س��ارق��ة 
امل�سرك  العمل  اأث��ر  يوؤكد  ما  وهو 
املوؤ�س�سي يف االإمارة على  والتكامل 
حتقيق االأهداف امل�سركة، م�سرية 
على  انعك�س  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  اأن  اإىل 
ال��ف��ت��ي��ات امل��ن��ت�����س��ب��ات وق���دم���ن من 
خ��الل امل��ب��ادرة ���س��ورة كبرية لروح 
العطاء واملبادرة االإن�سانية املتاأ�سلة 

امل�سوؤولية يف وعي وفكر املنت�سبات، 
ترجم  التي  اخلطوة  هذه  ونثّمن 
ع��ل��ى اأر�����س ال���واق���ع روؤي����ة �ساحب 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
وقرينته  ال�سارقة،  حاكم  االأع��ل��ى، 
حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو 
القا�سمي، رئي�سة موؤ�س�سة ربع قرن 

•• ال�شارقة-الفجر:

كبرياً  ع����ط����اًء  ت��ع��ك�����س  خ���ط���وة  يف 
ومتاأ�ساًل، �ساهمت منت�سبات �سجايا 
فتيات ال�سارقة التابعة ملوؤ�س�سة ربع 
واملبتكرين  ال��ق��ادة  ل�سناعة  ق���رن 
ل�سالح حملة  التربعات  يف تقدمي 
التي  االإن�سانية  لبريوت"  "�سالٌم 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ق��ري��ن��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
ال�سيخة  ���س��م��و  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م 
القا�سمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���واه���ر 
الكبري،  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���س�����س��ة  رئ��ي�����س��ة 
وذل���ك م��ن خ���الل اإط����الق مبادرة 
يبعن  ال�سالم"  "جرة  �سعار  حت��ت 
�سنعهن،  م��ن  ح��ل��وى  خاللها  م��ن 
 33،700 البالغ  ريعها  ويقدمن 
درهم ل�سالح احلملة التي انطلقت 
دعماً ملت�سرري انفجار مرفاأ بريوت 
امل��ا���س��ي.  وح��ول هذا  اأغ�سط�س  يف 
عائ�سة  ال�سيخة  اأو���س��ح��ت  ال��ت��رّبع 
���س��ج��اي��ا فتيات  ال��ق��ا���س��م��ي، م��دي��ر 
امل��ب��ادرة ج���اءت بدعم  اأن  ال�����س��ارق��ة 
القيادة  م���ن  ك���ٍل  امل��ت��ربع��ني  اأك����رب 
ومدينة  ال�سارقة،  ل�سرطة  العامة 

ل�سناعة القادة واملبتكرين يف اإيجاد 
عنا�سر قادرة على البذل والوقوف 
اإىل ج��ان��ب االإن�����س��ان وم��ع��ان��ات��ه يف 
�ستى الظروف فما اأ�ساب العا�سمة 
اللبنانية ي�ستدعي الوقوف والدعم 
ولو  نكون قد حققنا  اأن  ون��اأم��ل يف 
ج��زءاً من واجبنا جتاه االأ�سقاء يف 

لبنان". 
ال�سارقة  ف��ت��ي��ات  ���س��ج��اي��ا  ون��ظ��م��ت 
فعالية  املا�سي  اأغ�سط�س  �سهر  يف 
�سعار  حت����ت  اإن�������س���ان���ي���ة  اإب����داع����ي����ة 
خاللها  جمعت  الفني"،  "ال�سالم 
"�سالم  ح���م���ل���ة  ل����دع����م  ت�����ربع�����ات 
قدرها13،650   ب��ل��غ  لبريوت" 
ب��ي��ع��ت لوحة  األ������ف دره�������م، ح���ي���ث 
بقيمة  ال��ت��م��ي��م��ي  ب���ت���ول  امل��ن�����س��ب��ة 
ديانا  ل��ل��ف��ن��ان��ة  دره����م   10،000
حداد، و3،650 درهم للم�ساركني 
الت�سجيل،  خ�����الل  م����ن  ب���احل���ف���ل 
القلب  مل��وؤ���س�����س��ة  ���س��ج��اي��ا  ق��دم��ت��ه��ا 
ال��ك��ب��ري، ال��ت��ي ت�����س��رف ع��ل��ى تنفيذ 
االإن�سانية  وامل�������س���اري���ع  امل����ب����ادرات 
انفجار  ح��ادث��ة  م��ن  للمت�سررين 

مرفاأ بريوت.

بهدف رفع كفاءة �لطرق وتقوية �لأ�صا�صات و�لبنية �لتحتية

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اأعمال ال�شيانة لطرق يف الرب الرئي�شي بتكلفة  تتجاوز 9 ماليني درهم  

ميول  ح���م���اي���ة  ك����ذل����ك  االأع������م������ال 
)الرب  النه�سة  منطقة  يف  الطريق 

اأعمال �سيانة  اإىل  باالإ�سافة  مربعاً، 
واأع�����م�����ال حت�سني  امل�������س���اة  مم������رات 

االنهيارات  اإ�سالح  مت  حيث  دراه��م، 
عند م�سبات م�سارف مياه االأمطار، 

مل�ساحة  التحتية  والبنية  االأ�سا�سات 
م����راً   9،697.84 ب��ل��غ��ت  ك��ل��ي��ة 

مالية  بتكلفة  ج��ن��وب(،  الرئي�سي– 
 1،234،405 ب��ل��غ��ت  اإج���م���ال���ي���ة 

ال��ت��ح��ت��ي��ة، حفاظاً  وال��ب��ن��ي��ة  ال��رب��ة 
وت�سمنت  ال���ط���ري���ق.  ك���ف���اءة  ع��ل��ى 

•• اأبوظبي -الفجر:

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  اأجن��������زت 
للطرق  والرميم  ال�سيانة  اأع��م��ال 
مناطق  �سمن  واالأ���س��ول  الداخلية 
)�سمال  الرئي�سي  ال��رب  يف  متفرقة 
اإجمالية  م��ال��ي��ة  بتكلفة  وج���ن���وب(، 
والتي  دره��م،   9،166،402 بلغت 
هدفت اإىل اإ�سالح االإ�سفلت املت�سرر 
الطرق  كفاءة  لرفع  امليول  وحماية 
واحلفاظ على �سالمة م�ستخدميها، 
والبنية  االأ���س��ا���س��ات  تقوية  وك��ذل��ك 
على  االأع���م���ال  وا�ستملت  التحتية. 
الداخلية  ال��ط��رق  وت��رم��ي��م  �سيانة 
واالأ�سول يف مدينة حممد بن زايد 
جنوب(،  الرئي�سي–  )ال��رب   Z30
بلغت  اإج���م���ال���ي���ة  م���ال���ي���ة  ب��ت��ك��ل��ف��ة 
متت  حيث  درهماً،   4،131،997
وتقوية  االإ�سفلت  هبوطات  �سيانة 

مل�ساحة  ال���ط���ري���ق  م���ي���ول  وح���م���اي���ة 
واالأ�سول  الداخلية  الطرق  يف  كلية 
م����رب����ع����اً،  م���������راً   3170 ب���ل���غ���ت 
مياه  �سرف  اأنابيب  �سيانة  وكذلك 
الدفان  اأع���م���ال  وت��ن��ف��ي��ذ  االأم����ط����ار 
اأجنزت  كما  احل��ج��ري��ة.   والتك�سية 
�سمال،  الرئي�سي–  الرب  يف  البلدية 
املت�سرر  االإ�سفلت  اإ���س��الح  م�����س��روع 
على  والثالثة  الثانية  احل��ارت��ني  يف 
E11 )طريق ال�سيخ مكتوم  طريق 
نفق  بعد  الداخل  باجتاه  را�سد(  بن 
اإجمالية  م��ال��ي��ة  بتكلفة  ال�����س��م��ي��ح، 
دره�������م.   3،800،000 ب���ل���غ���ت 
م�ساحة  �سيانة  االأع��م��ال  وت�سمنت 
مربعاً،  م������راً   55،636 ب��ل��غ��ت 
املت�سرر  االإ�سفلت  اإزال���ة  مت��ت  حيث 
الطبقات  واإ�سالح  الك�سط  بطريقة 
جديد  اإ�سفلت  وتركيب  االأ�سا�سية، 
مّعدل )بوليمر( ل�سمان رفع كفاءة 

وزير ال�شحة ووقاية املجتمع يتلقى اجلرعة الأوىل من لقاح كوفيد- 19

نيابة الطوارئ والأزمات تاأمر بحب�ش اأ�شخا�ش نظموا حفالت زفاف 
خمالفني بذلك الإجراءات والتدابري املتخذة ملكافحة مر�ش كوفيد 19

م�شار جديد لفح�ش �شائقي املركبات الثقيلة يف راأ�ش اخليمة

•• ابوظبي-وام:

متا�سياً مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع التي مت 
تقدمي  تت�سمن  والتي  املا�سي  االإ�سبوع  عنها  االإع��الن 
لقاح كوفيد 19 لفئات حمددة من خط الدفاع االأول، 
قام معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�سحة 
ووقاية املجتمع بتلقي اجلرعة االأوىل من لقاح كوفيد-
هذا  تقدمي  خالل  من  ن�سعى  اننا  معاليه  وقال   .19
اللقاح لتوفري كافة و�سائل االأمان الأبطال خط الدفاع 
االأول وحمايتهم من اأي اأخطار قد يتعر�سون لها ب�سبب 
طبيعة عملهم موؤكدا باأنه يتوافق ب�سكل كامل وتام مع 

اللوائح والقوانني التي ت�سمح مبراجعة اأ�سرع الإجراءات 
الرخي�س، وذلك عقب ظهور نتائج اإيجابية للتجارب 
الدولة،  يف  ال�سحي  القطاع  اأج��راه��ا  ال��ت��ي  ال�سريرية 
تقليل  يف  و�سي�ساهم  وف��ع��ال  اآم���ن  ال��ل��ق��اح  اأن  مو�سحاً 
اخل�سائر التي ت�سببت به جائحة كوفيد19- واحلفاظ 
على االأرواح. يذكر اأن دولة االإمارات اأجازت اال�ستخدام 
الطارئ للقاح كوفيد19- الإتاحته اأمام الفئات االأكر 
الدفاع  خط  اأبطال  من  الفريو�س  م�سابي  مع  تعامال 
االأول ب��ه��دف ت��وف��ري و���س��ائ��ل االأم����ان وال�����س��الم��ة كافة 
ب�سبب  لها  يتعر�سون  ق��د  اأخ��ط��ار  اأي���ة  م��ن  وحمايتهم 

طبيعة عملهم.

•• اأبوظبي -وام:

اأمرت نيابة الطوارئ واالأزمات والكوارث بالنيابة العامة 
زفاف  حفالت  نظموا  اأ�سخا�س  ثمانية  بحب�س  للدولة، 
من  كبري  ع��دد  بح�سور  ال��دول��ة  يف  خمتلفة  اأم��ك��ان  يف 
االأ�سخا�س من غري اأقارب الدرجة االأوىل، ودون مراعاة 
مل�سافات التباعد اجل�سدي اأو ارتداء الكمامات، خمالفني 
بذلك االإجراءات والتدابري االحرازية املتخذة ملكافحة 
اإطار  يف  اأن��ه  اإىل  النيابة  واأ�سارت   ."19 "كوفيد  مر�س 
ملكافحة  بالدولة  املعنية  اجل��ه��ات  تبذلها  التي  اجل��ه��ود 
املر�س، ومتابعة  انت�سار  " واحل��د من  " كورونا  جائحة 
اجلهات  قررتها  التي  بالتعليمات  املجتمع  اأف��راد  التزام 
ل�سرطة  العامة  القيادة  من  كل  اأح��ال��ت  فقد  املخت�سة، 
اأبوظبي واقعتني والقيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة 
نيابة  اإىل  اأ���س��خ��ا���س  ثمانية  مب��ج��م��وع  واح����دة،  واق��ع��ة 
الطوارئ واالأزم��ات والكوارث لقيامهم بتنظيم حفالت 
ال��وق��اي��ة واالإج�������راءات  ت��ق��ي��د مب��ع��اي��ري  اأي  زف����اف دون 
املعتمدة، والمتناعهم عن تنفيذ التعليمات ال�سادرة من 

اجلهات املعنية. واأو�سحت النيابة اأنه مت اتخاذ االإجراءات 
القانونية �سدهم بحب�سهم على ذمة التحقيق، واأهابت 
االحرازية  والتدابري  ب��االإج��راءات  االلتزام  باجلمهور 
وال��ق��وان��ني وال��ل��وائ��ح وال���ق���رارات ال�����س��ادرة ع��ن اجلهات 
احلكومية حتى ال يتعر�سوا للم�ساءلة القانونية. واأكدت 
ال�سادرة من اجلهات  التعليمات  تنفيذ  االمتناع عن  اأن 
املخت�سة جرمية طبقا للمر�سوم بقانون احتادي رقم 2 
ل�سنة 2011 وتعديالته يف �ساأن اإن�ساء الهيئة الوطنية 
ت�سل  وال���ت���ي  وال����ك����وارث،  واالأزم�������ات  ال���ط���وارئ  الإدارة 
اأ�سهر   6 ع��ن  يزيد  ال  ال��ذي  احلب�س  اإىل  فيها  العقوبة 
باإحدى  اأو  األف درهم   100 التي ال تقل عن  والغرامة 
اأنها  على  ال��ع��ام��ة  النيابة  و���س��ددت  العقوبتني.  ه��ات��ني 
�ستتخذ كافة االإجراءات القانونية �سد كل من ال يلتزم 
بالتدابري والتعليمات املتعلقة باحلد من انت�سار مر�س" 
و�سالمة  " حر�سا منها على حماية �سحة   19 كوفيد 
اأف����راد جمتمع االإم�����ارات ودع���م اجل��ه��ود احل��ك��وم��ي��ة يف 
خمتلف  على  اجلائحة  ه��ذه  تداعيات  الح��ت��واء  ال��دول��ة 

جوانب احلياة ال�سحية واالقت�سادية واالجتماعية.

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

�سرطة  وال�سائقني يف  االآليات  ترخي�س  اإدارة  اعتمدت 
ال�سائقني  اختبار  لعملية  جديدا  م�سارا  اخليمة  راأ���س 
ق���ي���ادة املركبات  ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى رخ�����س��ة  امل��ت��ق��دم��ني 
الثقيلة " احلافالت وال�ساحنات " تهدف لتعزيز االأمن 

وال�سالمة املرورية يف طرق و�سوارع االإمارة .
وقال العقيد را�سد �سامل الزعابي مدير اإدارة ترخي�س 
االآليات وال�سائقني يف �سرطة راأ�س اخليمة باالإنابة اإنه 
واأهداف  روؤي��ة  تطبيق  على  االإدارة  حر�س  على  وبناء 

اخلا�سة  العمل  اآل��ي��ة  مراجعة  وبعد  الداخلية  وزارة 
املدينة  يف  الثقيلة  املركبات  �سائقي  وفح�س  باختبار 
على  ترتكز  االختبار  لعملية  جديد  م�سار  اعتماد  مت 
اأن  م�سيفا   ، واملزدحمة  احليوية  املناطق  عن  االبتعاد 
فح�س   ) احل�سا  بو   ( مبنى  من  يبداأ  اجلديد  امل�سار 
الرئي�سي  امل��رور  مبنى  خلف  الكائن  الثقيلة  املركبات 
" وم��ن��ه اإىل  ب���ن زاي����د  " ���س��ك��را حم��م��د  ب���اجت���اه دوار 
الدوار الكائن بالقرب من مدار�س االم��ارات الوطنية 
مبنطقة الظيت ومن ثم العودة بنف�س امل�سار اإىل مكان 

االنطالق .

�شرطة ال�شارقة ت�شبط م�شابا ب�كورونا خالف قرار العزل ال�شحي

اتفاقية تعاون بني جامعة ال�شارقة 
وجمعية املهند�شني بالدولة

•• ال�شارقة- وام:

ال�سحي  العزل  ق��رار  خالف  �سخ�سا  ال�سارقة  �سرطة  �سبطت 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ب��اإ���س��اب��ت��ه  امل�سبقة  معرفته  رغ���م 
ومتت اإعادته للعزل مرة اأخرى وت�سديد الرقابة عليه واتخاذ 

االإج���راءات  مع  متا�سيا  بحقه  ال��الزم��ة  القانونية  االإج����راءات 
انت�سار  للحد من  الدولة  التي تطبقها  الوقائية واالحرازية 

الفريو�س و�سمان اأمن و�سالمة اأفراد املجتمع.
وقال العميد الدكتور اأحمد �سعيد الناعور مدير عام العمليات 
الإدارة  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  ال�سارقة  ب�سرطة  امل��رك��زي��ة 

ال���ط���وارئ واالأزم�����ات وال���ك���وارث ب���االإم���ارة ان���ه مت �سبط اأحد 
ب��ع��د خمالفته   ،19 ب��ف��ريو���س ك��وف��ي��د  امل�����س��اب��ني  االأ���س��خ��ا���س 
للوائح والقوانني التي تلزم امل�ساب بهذا الفريو�س بالبقاء يف 
معزل عن اأ�سرته واملجتمع وعدم خمالطتهم حتى ال يت�سبب يف 

تعري�س حياتهم للخطر.

•• ال�شارقة- وام:

وق��ع��ت ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون مع 
ج��م��ع��ي��ة امل��ه��ن��د���س��ني ب���ال���دول���ة ب���ه���دف دعم 
ال�سراكة  ع��الق��ات  وتعزيز  امل�سرك  ال��ت��ع��اون 

اال�سراتيجية القائمة بينهما.
وقع املذكرة عن �سعادة الدكتور حميد جمول 
املهند�س  و���س��ع��ادة  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  النعيمي 

حممد حممود امل�سروم رئي�س اجلمعية.
بني  التعاون  تطوير  يتم  االتفاقية  ومبوجب 
التدريبية  امل���ج���االت  م���ن  ع����دد  يف  اجل��ه��ت��ني 
واملوؤمترات،  العلمية  واالأن�����س��ط��ة  والبحثية 
واال�ستفادة من  العلمية  اال�ست�سارات  وتقدمي 

اخلربات االأكادميية املوجودة باجلامعة.
وق����ال ال��دك��ت��ور ح��م��ي��د جم���ول ال��ن��ع��ي��م��ي، اأن 
االت��ف��اق��ي��ة م��ع جمعية  اإن  ال�����س��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 
التدريب  يف  ال��ت��ع��اون  اإىل  تهدف  املهند�سني، 
خا�سة  اجلمعية  يف  اجلامعة  لطلبة  العملي 
ال���ع���دي���د من  ط���رح���ت  ال��ه��ن��د���س��ة  ك��ل��ي��ة  واأن 
الربامج االأكادميية يف كافة املجاالت والعلوم 
من  متزايدا  اإق��ب��اال  ت�سهد  والتي  الهند�سية، 
لاللتحاق  امل��واط��ن��ني  م��ن  وب��خ��ا���س��ة  الطلبة 

اأو  البكالوريو�س  ب��رام��ج  يف  ���س��واء  برباجمها 
الدرا�سات العليا.

من جانبه رحب �سعادة املهند�س حممد امل�سروم 
رئي�س اجلمعية بتوقيع مذكرة التفاهم، والتي 
خالل  اجلمعية  اأه����داف  �ستخدم  ب��اأن��ه��ا  اأك���د 
درا�سة  اجلمعية  ت��دع��م  ح��ي��ث  امل��رح��ل��ة،  ه���ذه 
واملتطورة  احلديثة  الهند�سية  التخ�س�سات 
هذه  يف  ب�سدة  العمل  ���س��وق  يحتاجها  وال��ت��ي 
االأي�������ام، ك��م��ا ت�����س��اه��م اجل��م��ع��ي��ة وم����ن خالل 
احلكومية  ال���دوائ���ر  م��ع  امل��ت��وا���س��ل  التن�سيق 
االلتحاق  على  املهند�سني  ال�سباب  مب�ساعدة 

ب�سوق العمل.
ال���ل���ق���اء فر�س  وت�����ن�����اول اجل����ان����ب����ان خ������الل 
ع����دة منها  امل�������س���رك يف جم�����االت  ال���ت���ع���اون 
العلوم  يف  متخ�س�سة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ع��ق��د 
الهند�سية احلديثة، وكذلك تقدمي اخلربات 
وم�ساهمة  والتحكيم،  العلمية  واال�ست�سارات 
اجل��م��ع��ي��ة يف االأن�����س��ط��ة ال��ال���س��ف��ي��ة وور�����س 
العمل واملحا�سرات العلمية، ورعاية اجلمعية 
العلمية،  وامل��ل��ت��ق��ي��ات  البحثية  ل��ل��م�����س��روع��ات 
وت���وف���ري ال��ف��ر���س ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ط��ل��ب��ة كلية 

الهند�سة يف املواقع امليدانية.
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•• العني-وام:

من  بها  ت�ستهر  التي  اخل�سراء  امل�سطحات  بانت�سار  العني  مدينة  تتميز 
الواحات واحلدائق واملتنزهات الرفيهية واملما�سي لت�سكل لوحة متناغمة 

ما بني جمال الطبيعة والهند�سة الزراعية.
املدينة  زوار  يرتادها  التي  الوجهات  اأه��م  اأح��د  العني  يف  املما�سي  وتعترب 
وحمبو ممار�سة ريا�سة امل�سي واجلري كونها متنف�سا طبيعيا لهم ومكانا 
الفرد  �سحة  على  احل��ف��اظ  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  ه��واي��ات��ه��م  ملمار�سة  منا�سبا 

واملجتمع.
امل�ساريع  م��ن  جملة  تنفيذ  العني  مدينة  بلدية  توا�سل  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
للمدينة اخل�سراء ورفع  الطبيعية  املالمح  املحافظة على  ت�ستهدف  التي 
م�ستويات الر�سا وال�سعادة وتقدمي اأف�سل اخلدمات لل�سكان وزوار املدينة.

واملنتزهات  احل��دائ��ق  اإدارة  مدير  الكتبي  �سعيد  �سويدان  املهند�س  وق��ال 

اأماكن  ال�ستحداث  ت�سعى  العني  بلدية  اإن  املدينة  و�سط  قطاع  الرفيهية 
اأخرى لزيادة اأعداد املما�سي و�سوال اإىل حتقيق احتياجات املجتمع ملا متثله 
من وجهة جاذبة لزوار و�سكان املدينة يف كل االأوقات، الفتا اإىل اأن املما�سي 
املجتمع على ممار�سة هواياتهم  اأف��راد  املنا�سب واملهياأ لت�سجيع  املكان  تعد 

الريا�سية التي ت�ساهم بدورها يف احلفاظ على �سحة الفرد واملجتمع.
طبقتها  التي  ملما�سي  التطويرية  اخلطط  ب��ني  م��ن  اأن  اإىل  الكتبي  ون��وه 
البلدية اإ�سافة مرافق ترفيهية ملرتاديها مثل االأجهزة الريا�سية ومناطق 
الرذاذ  نظام  تطبيق  درا���س��ة  على  العمل  يجري  اأن��ه  اإىل  م�سريا  االأل��ع��اب، 
باملدينة  املما�سي  م��ن  ع��دد  يف  احل���ارة  ال�سيف  اأج���واء  لرطيب  ال�سبابي 
ا�ستح�سان  الق��ى  وال���ذي  حممد  ب��ن  ح��م��دان  مم�سى  يف  حاليا  وامل�ستخدم 

اجلمهور.
البلدية  اإن  احلدائق  ت�سميم  مهند�س  العيدرو�س  ح�سني  قال  جانبه  من 
املواطنني  وكبار  الهمم  اأ�سحاب  مع  لتتالءم  املما�سي  بع�س  بتهيئة  تقوم 

متا�سيا مع توجيهات القيادة العليا بتوفري �سبل الراحة لهذه الفئات من 
خالل تعديل االأر�سيات التي ت�ساعدهم على ممار�سة هواياتهم والريا�سة 
املياه  دورات  من  عدد  اإن�ساء  اإىل  باالإ�سافة  الطلق  الهواء  يف  لهم  املنا�سبة 

املهياأة الأ�سحاب الهمم يف مم�سى الوادي وع�سارج.
م�سافة  على  املمتد  املرخانية  مبنطقة  حممد  ب��ن  ح��م��دان  مم�سى  وي��ع��د 
ال�سوئية ال�ستاد  االإ�سارة  باجتاه  الطوية  دوار  من  طويل،  مر   1600
ال��رذاذ ال�سبابي لرطيب  اأول مم�سى يف املدينة يطبق تقنية نظام  هزاع، 
اأج��واء ال�سيف احل��ارة، وامل�ساهمة يف تخفي�س درج��ات احل��رارة، وت�سجيع 
معتدلة،  مناخية  اأج��واء  يف  والريا�سة  امل�سي  هواية  ممار�سة  على  ال�سكان 
تطوير  يف  االبتكار  مبداأ  وتعزيز  الهمم،  واأ�سحاب  املواطنني  كبار  خا�سة 
 .. املجتمع  ورفاهية  ل�سعادة  احل��ي��اة  ج��ودة  ا�ستدامة  وحتقيق  اخل��دم��ات، 
بامتداد  حممد  بن  حمدان  ل�سارع  الثانية  املرحلة  تطوير  حاليا  يتم  كما 
2،847 مر طويل با�ستخدام التقنية نف�سها مع اإ�سافة نظام التربيد .

وت�سرف بلدية مدينة العني متمثلة يف قطاع خدمات املناطق و�سط املدينة 
على 16 مم�سى موزعا على مناطق مدينة العني حيث تنق�سم املما�سي يف 
مدينة العني اإىل نوعني مما�سي يف االأحياء ال�سكنية مثل " مم�سى منطقة 
�سعاب االأ�سخر " واملما�سي الرئي�سية مثل " مم�سى زايد " و " مم�سى ع�سارج 

" اإىل جانب " مم�سى ال�ساروج " . حممد  بن  حمدان  " مم�سى  " و 
وتزين هذه املما�سي 8،557 �سجرة من �سمنها النخيل واأ�سجار متنوعة 
اأخرى و214،977 من ال�سجريات خمتلفة االأنواع التي ت�سيف جمالية 
من  مكعب  مر   44،456 ا�ستخدام  اإىل  باالإ�سافة  املما�سي  جنبات  على 
طول  ويبلغ  للمما�سي.  الديكور  اأعمال  يف  ا�ستخدم  ال��ذي  واملل�س  احل�سى 
" مم�سى  وي��ع��ت��رب  152،439 م��ر ط����ويل،  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  امل��م��ا���س��ي يف 
�سعاب االأ�سخر " من اأطول املما�سي يف االأحياء ال�سكنية حيث ميتد طوله 
املما�سي على مرافق ترفيهية توفر كافة  وت�ستمل  85،815 مر طويل، 

ال�سبل لتنوع خيارات الرفيه والريا�سة مع �سمان �سالمة مرتاديها.

مما�شي العني .. مق�شد ملحبي ممار�شة الريا�شة يف الطبيعة

•• اأبوظبي-وام: 

التح�سني  ال��غ��ذائ��ي��ة حملة  وال�����س��الم��ة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  اأط��ل��ق��ت هيئة 
ت�سيب  ال��ت��ي  االأم���را����س  �سد   2021-2020 ع�سر  الثانية  ال�سنوية 
اأمرا�س هي  اأبوظبي. وتغطي احلملة ثالثة  اإم��ارة  ال��روة احليوانية يف 
لتعزيز  وذل���ك  والكفت  القالعية  واحل��م��ى  ال�سغرية  امل��ج��رات  ط��اع��ون 
مناعة الروة احليوانية وال�سيطرة على االأمرا�س الوبائية وا�ستئ�سالها 
راأ�س  مليون   2  .2 نحو  تغطي  كما  احل��ي��وي.  االأم���ن  منظومة  لتعزيز 
وذلك   2021 ال��ق��ادم  العام  من  اإب��ري��ل  نهاية  حتى  وت�ستمر  املا�سية  من 
االأوىل  اإعطاء اجلرعة  االأوىل  املرحلة  تت�سمن  على ثالث مراحل حيث 
للتح�سني �سد مر�س احلمى القالعية لالأبقار وال�ساأن واملاعز ومر�س 

الكفت للماعز باالإ�سافة اإىل حت�سني طاعون املجرات ال�سغرية لل�ساأن 
طاعون  �سد  للتح�سني  موا�سلة  الثانية  املرحلة  ت�سمل  بينما  وامل��اع��ز 
الثانية  اإعطاء اجلرعة  الثالثة فتت�سمن  املرحلة  اأما  ال�سغرية  املجرات 
املجرات  ط��اع��ون  وحت�سني  والكفت  القالعية  احلمى  �سد  للتح�سني 
التنفيذي  امل��دي��ر  املن�سوري  بالر�سا�س  را���س��د  ���س��ع��ادة  واأك���د  ال�سغرية. 
الغذائية  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  يف  احليوانية  ال��روة  لقطاع 
اأن حمالت التح�سني امل�ستمرة ت�ستهدف تعزيز منظومة االأمن احليوي 
مناعة  تعزيز  اإىل  باالإ�سافة  الوبائية  االأم��را���س  انت�سار  دون  واحليلولة 
ت�سبق  التح�سني  اأن حمالت  اإىل  واأ�سار  االأمرا�س.  املوا�سي ووقايتها من 
دائماً موا�سم ظهور وتف�سي االأمرا�س التي تهدد الروة احليوانية بهدف 
من  احل��د  اإىل  باالإ�سافة  املوا�سي  ب��ني  انت�سارها  ومنع  عليها  ال�سيطرة 

ا�ستخدام االأدوية البيطرية وا�ستئ�سال االأمرا�س على املدى البعيد مما 
االأمن  وا�ستدامتها لدعم منظومة  ي�ساعد على تنمية الروة احليوانية 
 2009 ع��ام  الهيئة  بداأتها  التي  التح�سني  حمالت  اإن  وق��ال  الغذائي. 
تقدم اأف�سل اأنواع اللقاحات املعتمدة لتعزيز مناعة املوا�سي ودعم املربني 
واملحافظة على ممتلكاتهم من الروة احليوانية وتنميتها باالإ�سافة اإىل 
دعم م�ساريع الروة احليوانية? ومنتجاتها. ودعا املن�سوري مربي الروة 
احليوانية اإىل التجاوب مع الفرق البيطرية املخت�سة بالتح�سني واتباع 
الن�سائح واالر�سادات الالزمة الإمتام التح�سني بنجاح يف مراحله الثالث 
مع مراعاة التوا�سل مع اأقرب عيادة بيطرية لتحديد موعد لزيارة فريق 
املهمة وعدم  اإجناز  ل�سهولة  الزيارة  قبل  التح�سني وحت�سري احليوانات 

تعري�س احليوانات لالإجهاد وتفادي تف�سي االأمرا�س بني القطيع.

اإ�شالمية دبي ت�شتقبل طلبات ال�شت�شارات اإطالق حملة التح�شني ال�شنوية للرثوة احليوانية يف اأبوظبي
ال�شرية من خالل مركز الت�شال

•• دبي-وام:

اأعلنت دائرة ال�سوؤون االإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي عن ا�ستقبال طلبات اال�ست�سارات 
االأ�سرية من خالل مركز االت�سال 800600 لتعزيز روح التطوير التي تعك�سها روؤية 
القيادة الر�سيدة يف �سوء التح�سني امل�ستمر يف جودة وكفاءة املخرجات التي تطمح اإليها 
الدائرة وياأتي ذلك التزاما منها بتقدمي اأف�سل اخلدمات واال�ست�سارات البناءة جلمهور 
املتعاملني. واأكدت ي�سرى القعود مديرة اإدارة التثقيف والتوجيه الديني يف ظل ظروف 
االأزمة الراهنة التي مير بها املجتمع واالأ�سرة و�سعت الدائرة بعني االعتبار احللول 
اتباع  على  املجتمع من خالل احلر�س  فئات  اإىل جميع  للو�سول  املبتكرة  واالأ�ساليب 
التعليمات من اجلهات املخت�سة وا�ستخدام خمرجات اآمنة واإيجابية مبا يعزز من قدرة 
اأيدي كوادر موؤهلة وذوي  املجتمع على التعامل مع التحديات احلياتية اليومية على 

خربة يف حل امل�سكالت املجتمعية.

•• دبي-وام:

افتتحت هيئة الطرق واملوا�سالت 
يعد  للم�ساة  ج�سراً  ال�سبت  ام�س 
دبي  اإم�����ارة  يف  ن��وع��ه  م���ن  االأول 
اجلهات  تربط  �سالمل  اأرب��ع��ة  ل��ه 
االأرب����ع ع��ل��ى ت��ق��اط��ع ���س��ارع امللك 
�سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان 
من  بالقرب  الغربي  ال�سارع  م��ع 
 JBR ريزيدن�س  بيت�س  جمريا 

ويتميز  امل��اري��ن��ا  منطقة  م��دخ��ل 
الذي  الفريد  بت�سميمه  اجل�سر 
ا���س��ت��وح��ي م��ن طبيعة امل��ب��اين يف 
املنطقة واملواقع ال�ساحلية ويبلغ 
وتقدر  75 م���راً  ط���ول اجل�����س��ر 
طاقته اال�ستيعابية بنحو 8000 
�سخ�س يف ال�ساعة يف االجتاهني.
حممد  م����ط����ر  م�����ع�����ايل  وق����������ال 
ورئي�س  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال���ط���اي���ر 
جمل�س املديرين يف هيئة الطرق 

ج�سور  تنفيذ  اإن  وامل���وا����س���الت: 
اإم��ارة دبي ياأتي ترجمة  امل�ساة يف 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ل���روؤي���ة 
اآل مكتوم نائب  را�سد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل يف 
املدينة  يف  احل��ي��اة  ج���ودة  تطوير 
لل�سكان  ال���������س����ع����ادة  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
امل�ستدام  ال��ن��ق��ل  ن��ح��و  وال��ت��ح��ول 
تاأتي  كما  للبيئة  تلويثاً  واالأق���ل 
ال�سيخ  �سمو  لتعليمات  ت��ن��ف��ي��ذاً 
را�سد  ب����ن  ب����ن حم���م���د  ح����م����دان 
رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
مدينة  بجعل  التنفيذي  املجل�س 
الهوائية  للدراجات  دبي �سديقة 
حيث تت�سمن بع�س ج�سور امل�ساة 
للدراجات  وم�������س���ارات  م���واق���ف 
اأي�ساً  تنفيذها  وي��اأت��ي  الهوائية 
ال�سالمة  ا�سراتيجية  اإط���ار  يف 

"�سفر  ب���  دب���ي  الإم����ارة  امل���روري���ة 
االأكر  دب��ي  اإم���ارة  وفاة" لتكون 
اأماناً يف العامل يف جمال ال�سالمة 

املرورية بحلول عام 2021.
امل�ساة  ج�����س��ر  ي��ت��م��ي��ز  واأ������س�����اف 
بت�سميمه  امل���اري���ن���ا  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ت�ساف  معمارية  كاأيقونة  املميز 
جلمالية منطقة املارينا التي تعد 
البحر  وحم��ب��ي  ل��ل��زوار  مق�سداً 
ل�ساكني  ف��ري��دة  جت��رب��ة  وت��وف��ر 
اأن  اإىل  م�سرياً  دب��ي  اإم���ارة  وزوار 
ت�سميم واجهة اجل�سر م�ستوحى 
من الطبيعة العمرانية للمنطقة 
وي��ن�����س��ج��م ال�����س��ك��ل وال����ل����ون مع 
امل��ب��اين املحيطة  اأ���س��ك��ال واأل����وان 
للج�سر  املنحني  ال�سكل  وي��ع��رب 
ال�ساحلي  امل����وق����ع  ط��ب��ي��ع��ة  ع����ن 
من  �سيحققها  التي  واالن�سيابية 
خالل توفري الرابط والتجان�س 
مع املباين املحيطة ويتيح اجل�سر 
اجلوانب  ب���ني  ال��ت��ن��ق��ل  ل��ل��م�����س��اة 
تامة  بحرية  للتقاطع  املختلفة 
عند  ل���ل���ت���وق���ف  احل�����اج�����ة  دون 

االإ�سارات ال�سوئية.
ج�سر  تنفيذ  اأن  الطاير  واأو���س��ح 
ب��ه��ذا احل��ج��م يف منطقة  امل�����س��اة 
امل��اري��ن��ا ج���اء ل��ع��دة اأ���س��ب��اب منها 
االأع������داد ال��ك��ب��رية ل��ل��م�����س��اة على 
ال��ت��ق��اط��ع ال��ت��ي ت��ت��ج��اوز 2300 

�سخ�س يف �ساعات الذروة يف حني 
ي�سل عدد املركبات التي ت�ستخدم 
 2000 ق����راب����ة  اإىل  ال���ت���ق���اط���ع 
كل  يف  ال���ذروة  �ساعات  يف  مركبة 
االأ�سخا�س  ع���دد  وي���ق���در  اجت����اه 
ال���ذي���ن ي���ع���ربون ال��ت��ق��اط��ع نحو 
منطقة جمريا بيت�س رزيدن�س يف 
من  باأكر  االأ�سبوع  نهاية  عطلة 
1000 �سخ�س يف كل اجتاه ومن 
االأ���س��ب��اب اأي�����س��اً ع��ب��ور ت���رام دبي 
ووجود  دقائق  �ست  كل  للتقاطع 
ومواقف  دب���ي  ل����رام  حم��ط��ت��ني 
للحافالت وعدم وجود اأي معابر 

للم�ساة قريبة من التقاطع.
العام ورئي�س  املدير  واأك��د معايل 
جمل�س املديرين اأن هيئة الطرق 
امل�ساة  �سالمة  تويل  واملوا�سالت 
ع���ن���اي���ة خ���ا����س���ة وح���ر����س���ت منذ 
و�سائل  ت���وف���ري  ع��ل��ى  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا 
لعبور  ل��ل��م�����س��اة  اآم����ن����ة  ان���ت���ق���ال 
ال��ط��ري��ق وو���س��ع��ت ع���دة معايري 
مواقع  اختيار  اأ�سا�سها  على  يتم 
تنفيذ ج�سور امل�ساة يف اإمارة دبي.

جتدر االإ�سارة اإىل اأن عدد ج�سور 
امل�ساة يف دبي ارتفع من 13 ج�سراً 
اىل  ج�سراً  اإىل129  يف 2006 
وتعتزم   2020 ع������ام  ن���ه���اي���ة 
للم�ساة  ج�سراً  الهيئة تنفيذ 36 
اإىل   2021 ال��ف��رة م��ن  خ���الل 

عدد  اإج���م���ايل  ل��ريت��ف��ع   2026
ج�سراً   165 اإىل  امل�����س��اة  ج�سور 
واجنزت الهيئة يف عامي 2018 
للم�ساة  ج�سور  ثالثة  و2019 
زاي��د بن حمدان  ال�سيخ  �سارع  يف 

واملرابع  واخل���وان���ي���ج  ن��ه��ي��ان  اآل 
والعام  اجل���اري  ال��ع��ام  يف  و�سيتم 
ت�سعة  تنفيذ  من  االنتهاء  القادم 
ج�����س��ور م���وزع���ة ع��ل��ى ع����دد من 
جهود  و�ساهمت  احليوية  املواقع 

امل�ساة  �سالمة  حت�سني  يف  الهيئة 
�ساهمت يف خف�س وفيات حوادث 
 76.6% بن�سبة  دب��ي  يف  امل�����س��اة 
اإىل   2007 ال��ف��رة م��ن  خ���الل 

.2019

طرق دبي تفتتح ج�شرا للم�شاة هو الأول من نوعه يف الإمارة

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 60/2020/149 امر اداء    
مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 233000 درهم والفائدة 

القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف   
طالب االإعالن :ثاقب ح�سني حاجي جميعت علي - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :1- حمدان �سرور حممد �سرور نادر - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/1/14 بالزام املدعى عليه حمدان �سرور 
حممد �سرور نادر بان يوؤدي للمدعي ثاقب ح�سني حاجي جميعت علي مبلغ 233000 درهم )مائتني 
وثالثة وثالثني الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2020/1/7 

وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف
ولكم احلق يف ا�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2020/2559 مدين جزئي ال�شارقة  
بناء على اجتماع اخلربة التمهيدي الذي عقد يوم االأحد املوافق 2020/9/13 ، حيث مل يح�سر املدعي عليه الثاين وبناء 

عليه قررت اخلربة اإعالن املدعي عليه الثاين بالن�سر فاإننا نوافيكم ب�سيغة االإعالن 
اخلبري املنتدب : خليفة حم�سن اجل�سمي 

املدعي : اإنرنا�سيونال مارين & انريجي - م.د.م.�س 
املدعي عليها  االوىل : اإيه اإيه اإيه مايتامي �سيبينج اإ�س اإيه
املدعي عليها الثانية : اإف تي ماريتامي �سريفزز ال تي دي

بناء على قرار ال�سادر من حمكمة ال�سارقة االإحتادية االإبتدائية املوقرة وقرار الندب رقم 2020/1390 والقا�سي بندبنا 
خبريا بحريا يف الدعوى املذكورة  واملرفوعة �سدكم من املدعي : انرنا�سيونال مارين & انريجي م.د.م.�س ندعوكم حل�سور 
اجتماع اخلربة الثاين او ح�سور من ميثلكم قانونيا ، والذي �سعقد مبقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم االحد 
املوافق 2020/9/27 يف متام ال�ساعة الواحدة ظهرا ، يرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عن 

ح�سور االإجتماع.  العنوان : عجمان - النعيمية 3 - �سارع خليفة بن زايد - بناية ال�سرفاء - الطابق االأول - مكتب رقم 3 
هاتف : 0544444720

خبري وحمكم بحري 
خليفة حم�شن اجل�شمي  

اإجتماع خربة 
العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   

اعالن بالن�شر 
1473/2020/208  تنفيذ مدين  

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

اىل املنفذ �سده/1-  جا�سوالت �سينغ باغ �سينغ - جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/طوكيو مارين اأند نيت�سيدو فاير ان�سوران�س كومباين ليمتد 

)فرع دبي( وميثله / ريا�س عبداملجيد حممود الكبان  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)85870( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �سامال للر�سوم وامل�ساريف.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   

اعالن بالن�شر        
يف  املنازعة رقم  90/2020/485 نزاع تعيني خربة عقاري  

مو�سوع املنازعة : املطالبة بندب خبري متخ�س�س مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  

طالب االإعالن / 1-�سهيل �سعيد �سلطان �سعيد الكندي - �سفته بالق�سية : متنازع 
وميثله : حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي -  �سفته بالق�سية : وكيل 

الهند�سية - وميثلها / حممود ط��ارق حممد م�سطفى  ام لال�ست�سارات  ام تي    -1 : اإعالنهم  املطلوب 
ابراهيم 2-تويا لتجارة االثاث املنزيل - ذ م م  وميثلها / �سعيد هاين ح�سن ح�سني فيفنتي العمال تنفيذ 
الت�سميم الداخلي ، وميثلها / �سعيد هاين ح�سن ح�سني.   �سفتهم بالق�سية : متنازع �سدهم - جمهويل 
حمل االقامة.  مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�س 

مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.   
وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق 2020/9/21  ال�ساعة 8.30 �س مبكتب امل�سلح  لذا فانت مكلف 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة ايام على االقل
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

الت�شويات الودية

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 727/2020/18 عقاري جزئي
  مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ اتفاقية االإجارة ومالحقها مع ما يرتب على ذلك من اآثار والزام املدعي 
عليها بت�سليم العقار مو�سوع اتفاقية االإجارة املنتهية بالتملك واملبني احلدود واالأو�ساف ب�سند امللكية وبيانه كاالآتي : )الوحدة 
رقم 109 - الطابق 1 - مبنى هيوب كانال 2 - رقم املبنى 1 - قطعة االر�س رقم 68 - احلبية الرابعة - دبي( خاليا من ال�سواغل 
واالأ�سخا�س ورد احليازة اىل املدعية والغاء ا�سم املدعي عليها من خانة اأ�سماء امل�ستاأجرين وح�س�سهم باإ�سارة القيد العقاري 
)االإج��ارة املنتهية بالتملك( وتكليف دائرة االأرا�سي واالأم��الك بتنفيذ ذلك اللزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 187.690 
اخلدمة  ور�سوم  املدفوعة  االإيجارية غري  القيمة  متاأخرات  دره��م( متثل  وت�سعون  �ستمائة  الف  وثمانون  و�سبعة  )مائة  درهم 
وم�ساريف االإيجار االإ�سايف والدفعات املتغرية غري املدفوعة على النحو املبني بالئحة الدعوى بعالية خالفا ملا ي�ستجد حتى 
تاريخ ت�سليم العقار للمدعية خاليا من ال�سواغل واالأ�سخا�س.  ثالثا : الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 63. 572.441 درهم 
 )خم�سمائة واثنني و�سبعون الف واربعمائة وواحد واربعون درهم وثالثة و�ستون فل�س( ل�سالح املدعية كتعوي�س عما حلق.  

طالب االإعالن : امالك للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة(  - �سفته بالق�سية : مدعي
املطلوب اإعالنه : 1- فرح علوي �سرفراز احمد علوي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية االإجارة ومالحقها مع ما يرتب على ذلك من 
اآثار والزام املدعي عليها بت�سليم العقار مو�سوع اتفاقية االإجارة املنتهية بالتملك واملبني احلدود واالأو�ساف ب�سند امللكية وبيانه 
كاالآتي : )الوحدة رقم 109 - الطابق 1 - مبنى هيوب كانال 2 - رقم املبنى 1 - قطعة االر�س رقم 68 - احلبية الرابعة - دبي( 
وح�س�سهم  امل�ستاأجرين  اأ�سماء  خانة  من  عليها  املدعي  ا�سم  والغاء  املدعية  اىل  احليازة  ورد  واالأ�سخا�س  ال�سواغل  من  خاليا 
باإ�سارة القيد العقاري )االإج��ارة املنتهية بالتملك( وتكليف دائرة االأرا�سي واالأمالك بتنفيذ ذلك اللزام املدعي عليها ب�سداد 
مبلغ وقدره 187.690 درهم )مائة و�سبعة وثمانون الف �ستمائة وت�سعون درهم( متثل متاأخرات القيمة االإيجارية غري املدفوعة 
ور�سوم اخلدمة وم�ساريف االإيجار االإ�سايف والدفعات املتغرية غري املدفوعة على النحو املبني بالئحة الدعوى بعالية خالفا 
ملا ي�ستجد حتى تاريخ ت�سليم العقار للمدعية خاليا من ال�سواغل واالأ�سخا�س.  ثالثا : الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 
املدعية  ل�سالح  فل�س(  و�ستون  درهم وثالثة  واربعون  وواحد  واربعمائة  الف  و�سبعون  واثنني  درهم )خم�سمائة   572.441  .63
بعد  التقا�سي عن  ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة  املوافق 2020/9/23  االأرب��ع��اء   لها جل�سة يوم  كتعوي�س عما حل��ق.  وح��ددت 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

�سعيد  ع��ل��ي  امل����دع����و/  ف��ق��د 
اح�������م�������د ������س�����ع�����ي�����د اح�����م�����د 
اجلن�سية  ال��ع��راق   ، ال�سريع 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )A13766130(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0566916476

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  حت���ر����س 
دب��ي لطلبة  دب��ي عرب جمل�س �سرطة 
ال���ك���ل���ي���ات واجل�����ام�����ع�����ات، ع���ل���ى رف���ع 
حول  الطلبة  ل���دى  ال��وع��ي  م�ستوى 
خمتلف الظواهر االأمنية وال�سرطية 
تنفيذ  ع���رب  وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  احل��ال��ي��ة 
النوعية، ومنها  املبادرات  العديد من 
 ”Live Tips مبادرة »اليف تب�س 
مع  للتوا�سل  املجل�س  ابتكرها  التي 
تطبيق  خالل  ذكية  بطريقة  الطلبة 
ملكافحة  االح�����رازي�����ة  االإج�����������راءات 
»ك����ورون����ا«، وع��ق��د جل�سات  ف��اي��رو���س 
»زووم«  خ���دم���ة  ع����رب  وحم����ا�����س����رات 

لالت�سال املرئي.
من�سور  ال����دك����ت����ور  امل�����ق�����دم  واأك���������د 
البعثات  اإدارة  م���دي���ر  ال���ب���ل���و����س���ي، 
املُ�سرف  دبي،  �سرطة  واال�ستقطاب يف 
دب����ي لطلبة  ���س��رط��ة  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام 
الكليات واجلامعات، اأن مبادرة »اليف 
تب�س Live Tips” اأطلقها جمل�س 
�سرطة دبي لطلبة الكليات واجلامعات 
يف ���س��ه��ر اأب���ري���ل امل��ا���س��ي ت��زام��ن��اً مع 

ت��ط��ب��ي��ق االإج�������������راءات االح�����رازي�����ة 
مل��ك��اف��ح��ة ف��اي��رو���س »ك����ورون����ا« وذلك 
وحما�سرات  جل�سات  تنظيم  ب��ه��دف 
خمتلف  م��ن  للطلبة  مرئية  توعوية 
وخالل  املبادرة  اأن  مبيناً  اجلن�سيات، 
 6 فيها  ���س��ارك  ف��ق��ط،  اأ���س��ه��ر  خم�سة 
من  املرئية  جل�ساتها  يف  طالب  اآالف 
م�ستوى  على  تعليمية  موؤ�س�سة   61

الدولة.
اإقبااًل  �سهدت  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
م��ن ق��ب��ل ال��ط��ل��ب��ة ال��ذي��ن ق��دم��وا ما 
 25 يف  ا�ستف�ساراً   510 على  ي��زي��د 

مبيناً  م���رئ���ي���ة،  وحم���ا����س���رة  ج��ل�����س��ة 
اجلل�سات  يف  امل�����س��ارك��ني  ال��ط��ل��ب��ة  اأن 
واملحا�سرات ينتمون اإىل 24 جن�سية، 
واأبدوا ن�سبة ر�سا مرتفعة و�سلت اإىل 
اجلل�سات  حم��ت��وي��ات  ع��ن   100%
اأم��ن��ي��ة و�سرطية،  ت��وع��وي��ة  م��ن م���واد 
واآلية  واأخرى حول فايرو�س كورونا، 

التخطيط للم�ستقبل.

 4 �أهد�ف لـ »ليف تب�ض«
املري  غ��امن  �سما  اأك���دت  جانبها،  م��ن 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ���س��رط��ة دب���ي لطلبة 

اأن مبادرة »اليف  الكليات واجلامعات 
اإىل  ت�����س��ع��ى   ”Live Tips ت��ب�����س 
تتمثل  رئ��ي�����س��ي��ة  اأه������داف   4 حت��ق��ي��ق 
اأولها يف »غر�س ورفع م�ستوى الوعي 
ل���دى ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ات ع��ن خمتلف 
الظواهر االأمنية وال�سرطية احلالية 
وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وم���ن ���س��م��ن��ه��ا جائحة 
وث���ان���ي���ه���ا »حت���ف���ي���ز طلبة  ك�����ورون�����ا«، 
و�سحذ  معنوياتهم  ورف��ع  اجل��ام��ع��ات 
عنا�سر  ليكونوا  ومتكينهم  هممهم 

فاعلة يف املجتمع«.
يتمثل  الثالث  ال��ه��دف  »اأن  واأ���س��اف��ت 

االأمنية  امل�����س��وؤول��ي��ة  م�ستوى  رف��ع  يف 
اجلامعات  ط��ل��ب��ة  ل���دى  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
واإ�سراكهم يف  من خمتلف اجلن�سيات 
فيما  االأم���ن���ي«،  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
»امل�ساهمة  يف  ال��راب��ع  ال��ه��دف  يتمثل 
اال�سراتيجية  التوجهات  حتقيق  يف 
معدالت  خ��ف�����س  يف  دب�����ي  ل�����س��رط��ة 
اجل��رمي��ة امل��رت��ك��ب��ة م��ن ق��ب��ل اأو �سد 
ع���ام���اً   25-18 ال���ع���م���ري���ة  ال���ف���ئ���ة 
املجتمع  اإ�����س����ع����اد  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة 

اخلارجي«.

حمتويات �جلل�صات 
ال�سرقي،  ح�سة  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ���س��رط��ة دبي 
اإن  ال���ك���ل���ي���ات واجل����ام����ع����ات  ل��ط��ل��ب��ة 
 ”Live Tips مبادرة » اليف تب�س
ت�سمنت تنظيم �سل�سلة من اجلل�سات 
لتقدمي  ���س��ع��ت  ال���ت���ي  وامل���ح���ا����س���رات 
اجلامعات  ل��ط��ل��ب��ة  م���وج���زة  ن�����س��ائ��ح 
ُمتخ�س�سني  خ����الل  م���ن  وال��ك��ل��ي��ات 
م���ن ���س��رط��ة دب����ي وخ���ارج���ه���ا، وذلك 
عرب االت�سال املرئي بطريقة ُمبتكرة 

واملو�سوعات ملختلف  االأفكار  الإي�سال 
اجلن�سيات والفئات العمرية.

اجلل�سات  اأن  ال���������س����رق����ي  وب����ي����ن����ت 
ناق�ست جانب رفع  التي  واملحا�سرات 
م�ستوى الوعي االأمني، تناولت العديد 
من املوا�سيع املهمة التي مت�س ب�سكل 
يتعلق  فيما  خا�سة  الطلبة�  مبا�سر 
االت�سال  و�سائل  يف  ال�سريع  بالتطور 
حيث  االجتماعي،  التوا�سل  ومواقع 
االآم�����ن  اال����س���ت���خ���دام  اإىل  ت���ط���رق���ت 
التوا�سل االجتماعي، وجرائم  ملواقع 

االب����ت����زاز االإل����ك����روين وغ���ريه���ا من 
املوا�سيع ذات ال�سلة.

ولفتت اإىل اأن اجلل�سات ت�سمنت اأي�ساً 
توعية الطلبة مبخاطر املواد املخدرة 
املُظلم  واجل��ان��ب  العقلية،  وامل��وؤث��رات 
االإلكرونية،  ال�سجائر  ال���س��ت��خ��دام 
حما�سرات  امل��ج��ل�����س  خ�����س�����س  ف��ي��م��ا 
ك��ورون��ا منها  ف��اي��رو���س  ح��ول  توعية 
اإدارة  وم����ه����ارات  ك���ورون���ا  »ف���اي���رو����س 
االأزم����ة«، و«االإم����ارات من��وذج اإن�ساين 
م��ل��ه��م يف زم����ن ك�����ورون�����ا«، و«ال������دور 
يف  االج��ت��م��اع��ي  للتوا�سل  االإي��ج��اب��ي 

التعامل مع فايرو�س كورونا«.
ت�سمنت  املبادرة  اأن  ال�سرقي  وختمت 
التخ�س�سات  ناق�ست  جل�سات  اأي�����س��اً 
قد  التي  اجلديدة  للعلوم  امل�ستقبلية 
التخطيط  واآل��ي��ة  ال��ط��ل��ب��ة،  ي��در���س��ه��ا 
طريق  خ���ارط���ة  وو����س���ع  للم�ستقبل، 
جانب  اإىل  ال��وظ��ي��ف��ي،  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل 
ا���س��ت�����س��اف��ة ���س��خ�����س��ي��ات ه���ام���ة من 
دول�����ة االإم��������ارات حت���دث���ت ح����ول دور 
واأهمية  االإم���ارات���ي���ة،  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
امل��راأة، واأهمية  ن�سر ال�سعادة، ومتكني 

العمل االإن�ساين والتطوعي. 

•• دبي-الفجر:

حمدة  مهند�س  خبري  م�ساعد  ُت��ع��د 
عن�سر  اأول  ع��ل��ي،  اآل  �سعيد  م��اج��د 
تعمل  ال��دول��ة  م�ستوى  على  ن�سائي 
يف جمال الهند�سة اجلنائية،  لت�سكل 
اليوم اإ�سافة قيمة لنجاحات العن�سر 
خالل  م��ن  دب��ي  �سرطة  يف  الن�سائي 
اجلنائية  الهند�سة  ق�سم  يف  عملها 
التخ�س�سية  اجلنائية  االأدل��ة  ب��اإدارة 
اجلنائية  ل��الأدل��ة  العامة  االإدارة  يف 
الفعالة  وم�ساركتها  اجلرمية،  وعلم 
الق�سايا،  م���ن  ال��ع��دي��د  يف  وامل��ه��م��ة 
واالنتقال اإىل م�سرح اجلرمية ملعاينة 
وق�سايا  ب���ح���وادث  امل��رت��ب��ط��ة  االآث�����ار 

الكهرباء مع الفرق املتخ�س�سة. 
ويعترب ق�سم الهند�سة اجلنائية من 
حيث  املهمة،  التخ�س�سية  االأق�����س��ام 
اجلرمية  حت��ل��ي��ل  يف  م��ه��ام��ه  تتمثل 
والك�سف  الكهرباء  بحوادث  املتعلقة 
اأف�سل  ب��ا���س��ت��خ��دام  م�����س��ب��ب��ات��ه��ا  ع���ن 
الهند�سية  واالأ�����س����ال����ي����ب  ال����ط����رق 
احل��دي��ث��ة، ع��رب امل�����س��ارك��ة م��ع الفرق 
م�سرح  اإىل  االن��ت��ق��ال  يف  املتخ�س�سة 
االأدلة  الإظ��ه��ار  احل��ادث  اأو  اجلرمية 
التقارير  واإع����������داد  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة، 
الق�سم  وي�����س��م  وال��ف��ن��ي��ة،  ال��ك��ت��اب��ي��ة 
الدولة  اأبناء  من  ال�سباب  من  نخبة 
الهند�سية  التخ�س�سات  اأ�سحاب  من 
الهند�سة  يف جم��االت خمتلفة، منها 

والهند�سة  امل���واد،  وهند�سة  امل��دن��ي��ة، 
امليكانيكية والهند�سة الكهربائية.

ويف ه��ذا ال�����س��اأن، ق��ال ���س��ع��ادة اللواء 

الدكتور اأحمد عيد املن�سوري، مدير 
االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية وعلم 
تفخر  دب����ي  ���س��رط��ة  اإن  اجل����رمي����ة، 
العن�سر  م��ن  املتخ�س�سة  ب��ك��وادره��ا 
ال���ن�������س���ائ���ي، وب��ط��م��وح��ه��ن ال������ذي ال 
اأف��ق، ورغبتهن يف الدخول يف  يحده 
جماالت تخ�س�سية مهمة ومتقدمة، 
العن�سر  ع��ل��ى مت��ك��ني  ل���ذا ح��ر���س��ت 
للعمل  لهن  املجال  واإت��اح��ة  الن�سائي 
وتقدمي  التخ�س�سات،  ه��ذه  مثل  يف 
ال���دع���م ال�����الزم ل��ه��ن ع���رب ال�����دورات 
والتاأهيل  امل���ت���ق���دم���ة،  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
ترفع من  برامج  امل�ستمر من خالل 
م�ستوى الكفاءة والقدرة الأداء املهام 
املوؤ�س�سة،  عاتق  على  امللقاة  اجل�سام 

الفريق عبداهلل  م��ع��ايل  ب���اأن  م��وؤك��دا 
ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد  امل���ري،  خليفة 
دبي، يوجه ب�سكل دائم وم�ستمر على 
فئة  املوظفني وخا�سة  تاأهيل  اأهمية 
ي�سكلون حلقة مهمة  الذين  ال�سباب 
يف منظومة العمل وفق اأعلى املعايري 

واأف�سل املمار�سات العاملية.
بدورها، قالت م�ساعد خبري مهند�س 
حمدة اآل علي: اإنني اأفخر بانتمائي 
ل�سرطة دبي، كونها موؤ�س�سة �سرطية 
حققت تفوقا حمليا واإقليميا وعامليا 
منقطع النظري، ما يجعلها مق�سدا 
وطموحا لكل �ساب و�سابة يبحث عن 
التميز يف املجال ال�سرطي والوظيفي، 
واإن��ن��ي ال��ي��وم اأع��م��ل م��ع ف��ري��ق عمل 

واحدا  �سفا  عالية  كفاءة  وذو  مميز 
لتحقيق  ال����واح����د  ال���ف���ري���ق  وب������روح 
االأهداف يف الق�سايا واحلوادث التي 
واالهتمام  الدعم  واإن  عليها،  نعمل 
الفريق  معايل  من  وال��دائ��م  املبا�سر 
العام  القائد  امل���ري،  خليفة  ع��ب��داهلل 
ال��ل��واء خبري  دب���ي، و���س��ع��ادة  ل�سرطة 
امل��ن�����س��وري،  م�ساعد  اب��راه��ي��م  خليل 
القائد العام ل�سوؤون البحث اجلنائي، 

الدكتور  اللواء  العام  املدير  و�سعادة 
اأحمد عيد املن�سوري، وكافة مديري 
خمتلف  م���ن  ل��ل��م��وظ��ف��ني  االإدارة، 
يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  التخ�س�سات، 
جمال  يف  املهمة  االإجن�����ازات  حتقيق 
املوظفني على  علم اجلرمية، وحفز 

بذل اجلهود يف املهام املوكلة لهم.
درجة  على  علي،  اآل  حمدة  وح�سلت 
الكهرباء  هند�سة  يف  البكالوريو�س 

من اجلامعة االأمريكية يف ال�سارقة، 
و���س��ارك��ت يف ال��ع��دي��د م���ن ال�����دورات 
االآث�����ار  رف����ع  دورة  م��ن��ه��ا  امل��ت��ق��دم��ة، 
م���ن م�����س��رح اجل���رمي���ة، ك��ي��ف��ي��ة رفع 
االأث��ار من م�سرح اجلرمية، وقدمت 
اجلامعيني  ل��ل��ط��ل��ب��ة  حم����ا�����س����رات 
املتدربني يف ق�سم الهند�سة اجلنائية، 
و�ساركت يف املوؤمتر الدويل للحد من 

اجلرمية.

بلدية العني تنفذ 8 حدائق يف منطقة �شعبة 
الوطاة بتكلفة 23 مليونا و500 األف درهم

•• العني -وام:

 8 اإن�ساء  اأعمال م�سروع  تنفيذ  ا�ستكمال  العني على  بلدية مدينة  اأ�سرفت 
حدائق يف منطقة �سعبة الوطاة بتكلفة 23 مليونا و500 األف درهم على 

اأن ت�ستقبل احلدائق زوارها يف الربع االأول من العام املقبل.
يلبي  ب�سكل   62% بن�سبة  اإجن��ازه��ا  و�سل  التي  احل��دائ��ق  البلدية  وتنفذ 
احتياجات �سكان منطقة �سعبة الوطاة حيث حتتوى احلدائق على م�سارات 
ومما�س باأطوال خمتلفة اإ�سافة اإىل مرافق خدمية وترفيهية تلبي رغبات 
واحتياجات جميع الفئات العمرية عرب توفري األعاب لالأطفال، واالأر�سيات 
حتتوي  فيما  البدنية  اللياقة  واأجهزة  املتنوعة  املغامرة  واألعاب  املطاطية، 
مربع  مر   300 اإىل  ت�سل  مب�ساحة  للتزلج  متنزه  على  احلدائق  بع�س 
التزلج  عجالت  خمتلف  ا�ستخدام  من  احلدائق  هذه  ملرتادي  ميكن  حيث 

وفق اأعلى معايري االأمن وال�سالمة.

ت�صارك �لفرق �ملتخ�ص�صة يف �لنتقال �إىل م�صرح �جلرمية لإظهار �لأدلة �لكهربائية 

حمدة اآل علي اأول عن�شر ن�شائي يف جمال 
الهند�شة اجلنائية يف الدولة  

�ملبادرة �ملرئية خالل »كورونا« من  ��صتفادو�  موؤ�ص�صة   61 من  طالب  �آلف   6

�شرطة دبي تغر�ش الوعي الأمني لدى طالبات اجلامعات والكليات عرب » ليف تب�ش«

•• راأ�س اخليمة -وام:

االأعلى  املجل�س  القا�سمي ع�سو  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
وتاأجري  ترخي�س  ب�ساأن  2020م  ل�سنة   3 حاكم راأ�س اخليمة، القانون رقم 
وا�ستعمال الدراجات املائية، على اأن تطبق اأحكام هذا القانون على الدراجات 
املائية واملن�ساآت العاملة يف تاأجري الدراجات املائية والتدريب على ا�ستعمالها 

يف االإمارة مبا فيها مناطق راأ�س اخليمة االقت�سادية.
ون�س القانون على اأن يحظر اإنزال الدراجات املائية اأو ا�ستعمالها ما مل تكن 
مرخ�سة من قبل الهيئة االحتادية باإمارة راأ�س اخليمة، اأو اأي جهة خمت�سة 
من خارج االإمارة مع جواز اإعطاء ت�ساريح موؤقتة الأغرا�س ال�سباق اأو اأي حدث 

موؤقت حتدده ال�سلطات املخت�سة، على اأن حتدد الالئحة التنفيذية ال�سروط 
الالزمة ملنح الرخي�س اأو الت�سريح ومدته.

ب��ن علوان  ال��ل��واء علي عبد اهلل  ب��ق��رار م��ن  اأن حت��دد  ال��ق��ان��ون على  كما ن�س 
النعيمي القائد العام ل�سرطة راأ�س اخليمة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية فيما 
املائية  ال��دراج��ات  با�ستعمال  فيها  امل�سرح  واالأوق���ات  البحرية  املناطق  يخ�س 
ويجوز له اأو ملن يفو�سه منع ا�ستعمالها يف ظروف الطق�س غري املنا�سب والتي 

ت�سدر بها ن�سرة حتذيرية من اجلهة املخت�سة باالأر�ساد .
ون�س القانون اأي�سا على اأن يتم التن�سيق بني اجلهات املعنية وال�سلطة املخت�سة 

يف �سبط املخالفات املرتبطة باأحكام القانون.
اآخ��ر يف  اأي ت�سريع  اأ�سد ين�س عليها  ب��اأي عقوبة  كما ن�س على عدم االإخ��الل 

االإمارة، كما ت�سري على الدراجات املروكة باملناطق البحرية اأحكام القانون 
رقم 4 ل�سنة 2019 ب�ساأن حجز املركبات واإيداعها والت�سرف فيها، وي�سدر 

باإيداعها قرار من القائد العام ل�سرطة راأ�س اخليمة اأو من يفو�سه.
ون�س القانون على �سرورة توفيق اأو�ساع اأ�سحاب الدراجات املائية واملن�ساآت يف 
�سوء اأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية، على اأن ي�سدر املجل�س التنفيذي 
يف  توافرها  الواجب  الفنية  املوا�سفات  وت�سمل  التنفيذية  الالئحة  ل��الإم��ارة 
الدراجات املائية وال�سروط الواجب توافرها يف امل�ستخدم و�سوابط اال�ستخدام 
املائية واملن�ساآت كما يلحق بالالئحة  الرقابة والتفتي�س على الدراجات  واآلية 

جدول بالر�سوم والغرامات .
ويعمل بهذا القانون من تاريخ �سدوره وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حاكم راأ�ش اخليمة ي�شدر قانون ترخي�ش وتاأجري وا�شتعمال الدراجات املائية
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•• دبي -وام:

االأ�سرية  لال�ست�سارات  "تاآلف"  خدمة  تقدمي  املجتمع  تنمية  وزارة  توا�سل 
االإلكروين  ال��ربي��د  خ��الل  وم��ن  الهاتفي  االت�سال  بعد" ع��رب  "عن  املجانية 
ان�ستغرام  ع��رب  اأ�سبوعيا  بثها  يجري  التي  اليف"  "تاآلف  حلقات  اإىل  اإ�سافة 
بعد"  "عن  املجانية  اال�ست�سارية  واخلدمات  االأ�سري  االإر�ساد  لتقدمي  ال��وزارة 
التي تعزز  املواطنني واملقيمني يف خمتلف املجاالت  اأف��راد املجتمع من  جلميع 

ا�ستقرار االأ�سرة وتالحم املجتمع.
وتعزز الوزارة جهودها لتحقيق اال�ستقرار والتما�سك االأ�سري عرب م�ساركتها يف 
"بوابة اال�ست�سارات االأ�سرية املوحدة" على م�ستوى الدولة التي حتظى بدعم 
على  العمل  من  املعنية  اجلهات  جميع  ميكن  مبا  العام  الن�سائي  االحت��اد  من 
ا�ست�سراف م�ستقبل التنمية االجتماعية بدولة االإمارات وهو ما يعك�س حر�س 
البوابة وتقدمي كامل خرباتها وجتاربها يف �سياق  اإىل  ال��وزارة على االن�سمام 

تبادل املعرفة وتكامل االأدوار من اأجل ا�ستقرار االأ�سرة و�سعادة املجتمع.
وقدمت الوزارة خالل الن�سف االأول من العام اجلاري تزامنا مع جائحة كورونا 
ا�ست�سارة   282 على  يزيد  ما  االجتماعي  والتباعد  املنزيل  احلجر  وظ��روف 
اأ�سرية اأكر من 84 باملائه عن بعد من خالل االت�سال الهاتفي اأو عرب الربيد 
خالل  ال���واردة  واال�ست�سارات  اال�ستف�سارات  ع�سرات  اإىل  اإ�سافة  االإل��ك��روين 
حلقات "تاآلف اليف" املبا�سرة عرب ان�ستغرام والتي يتم الرد عليها مبا�سرة من 

قبل ا�ست�ساريني ذوي خربة واخت�سا�س.
املجتمع دعم  االأ�سرية بوزارة تنمية  التنمية  اإدارة  واأكدت علياء اجلوكر مدير 
االأ�سرة واأفرادها ملواجهة التحديات التي تفر�سها املتغريات املت�سارعة وتعزيز 
تنموية  اأول��وي��ة  ذل��ك  باعتبار  املجتمعي  الوعي  م�ستوى  رف��ع  يف  الدولة  جهود 
ال�سيا�سة  واأه���داف  روؤي���ة  يرجم  مب��ا  واالن�سجام  والتفاهم  التوا�سل  لتعزيز 

الوطنية لالأ�سرة و�سيا�سة حماية االأ�سرة ويحقق مبداأ الوزارة يف الو�سول اإىل 
التنمية امل�ستدامة انطالقاً من قاعدة "اأ�سرة متما�سكة.. جمتمع متالحم".

واأ�سافت اجلوكر اأن خدمات "تاآلف" اال�ست�سارية متاحة للمواطنني واملقيمني 
اأ�سرية يف  ا�ست�سارات  للح�سول على  ب�سكل جم��اين  االإم���ارات  دول��ة  اأر���س  على 
من  �سواء  و�سواها"  وتربوية  وزوج��ي��ة  واأ�سرية  "اجتماعية  امل��ج��االت  خمتلف 

ل���وزارة تنمية  امل��وق��ع االإل��ك��روين  اإىل  ب��ال��دخ��ول  اأو  خ��الل االت�����س��ال الهاتفي 
وتوافق  التامة  وال�سرية  اإط��ار اخل�سو�سية  والتي يجري تقدميها يف  املجتمع 
الوعي  وتعميم  االإيجابية  االأ�سرية  الثقافة  ن�سر  لتعزيز  العاملية  املعايري  اأعلى 
االأ�سري يف املجتمع حيث كان ن�سيب املواطنني من اال�ست�سارات االأ�سرية خالل 
ا�ست�سارات  باملائه   25 باملائه مقابل   75 العام اجل��اري  االأوىل من  �سهور  ال��6 
العربية  باللغتني  اجلن�سيات  خمتلف  م��ن  للمقيمني  تقدميها  مت  جم��ان��ي��ة 

واالجنليزية .
واأ�سارت اإىل اأن الظروف ال�سحية واالجتماعية بفعل جائحة "كورونا" اأفرزت 
حتديات اأ�سرية وهو ما دفع الوزارة اإىل تطوير اخلدمات اال�ست�سارية ااال�سرية 
وتعزيزها بقنوات توا�سل غري مبا�سرة مع اأفراد املجتمع �سواء كانت اإلكرونية 
ال��وزارة يف مواقع  اأو عرب و�سائل االت�سال احلديثة وحتى من خالل ح�سابات 
التوا�سل االجتماعي يف اإطار تو�سيع اخليارات لتقدمي اال�ست�سارات والن�سائح 
ومتا�سك  ا�ستقرار  ودع��م  التحديات  ه��ذه  مواجهة  على  االأ���س��رة  ت�ساعد  التي 
االأ�سرة  تواجه  التي  اال�ستثنائية  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  �سيما  ال  واملجتمع  االأ���س��رة 

مبختلف اأفرادها.
اإمكانية مع نخبة  اأفراد املجتمع  االأ�سرية جلميع  "تاآلف" لال�ست�سارات  وتتيح 
4 قنوات  من ذوي االخت�سا�س؛ امل�ست�سارين واملر�سدين االأ�سريني وذلك عرب 
تفاعلية متجددة يتم من خاللها االإجابة على ا�ستف�سارات اأفراد املجتمع وتقدمي 
جميع  وباإمكان  �سخ�س  كل  تنا�سب  التي  الو�سيلة  عرب  لهم  واالإر���س��اد  الن�سح 
اال�ست�سارات  التوا�سل وطلب  االأ�سبوع  وط��وال  اليوم  على مدار  املجتمع  اأف��راد 
االأ�سرية الفورية من خالل /اخلط ال�ساخن 800623 املكاملات املرئية املوقع 
الوزارة  ان�ستغرام  عرب  اليف  تاآلف   www.mocd.gov.ae االإلكروين
"تاآلف"  ق��ن��وات  ت��ن��ّوع  خ��الل  م��ن  ال����وزارة  ت��واك��ب  حيث   /mocduae@

الظروف الراهنة لتعزيز جودة احلياة على نطاق االأ�سرة واملجتمع.

•• دبي-وام:

دبي  م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  جم��ل�����س  ب��ح��ث 
للمراأة املبادرات التي اأطلقتها املوؤ�س�سة 
الفرة  خ��الل  لل�سيدات  دب��ي  ون���ادي 
التي  امل�����س��اري��ع  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ا���س��ي��ة 
املقبلة  الفرة  خالل  تنظيمها  تعتزم 
العام احلايل والتي ترجم روؤية  من 
خطة  ع��ن  املنبثقة  املوؤ�س�سة  واأه���داف 
اال�ست�سرافية  وال����روؤى   2021 دب��ي 
للدولة التي توؤكد على الدور الرئي�سي 

للمراأة يف خمتلف م�سارات التنمية.
الثالث  اج���ت���م���اع  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
للمجل�س لعام 2020 برئا�سة �سعادة 
امل������ري رئ��ي�����س��ة جمل�س  م���ن���ى غ�����امن 
وبح�سور  امل��ن��ت��دب  وال��ع�����س��و  االإدارة 
����س���ع���ادة ه���ال���ة ي��و���س��ف ب�����دري مدير 
دبي  وال��ف��ن��ون يف  ال��ث��ق��اف��ة  ع���ام هيئة 
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�سة  نائبة 
االإدارة  جمل�س  واأع�����س��اء  للمراأة  دب��ي 
رئي�س  ال��ه��ا���س��م��ي  ه�����دى  ����س���ع���ادة   ..
واالبتكار احلكومي يف  اال�سراتيجية 
حكومة االإمارات وخولة را�سد املهريي 
ل��ل��رئ��ي�����س لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ن��ائ��ب 
احلكومي  واالت�����س��ال  اال�سراتيجية 
ب��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دب�����ي ومنى 
امل�سوؤول  ال��ت��ح��ري��ر  رئ��ي�����س  ب��و���س��م��رة 
عبدالرزاق  وفهيمة  البيان  ل�سحيفة 
 - التنفيذي  الرئي�س  نائب  الب�ستكي 
رئي�س قطاع تطوير االأعمال يف �سوق 
ع��ي�����س��ى بوحميد  امل����ايل وه����دى  دب����ي 
»دبي  يف  للت�سويق  التنفيذي  الرئي�س 
كاظم  ع��ب��دال��رزاق  وج��ه��اد  القاب�سة« 
ال��ق��ان��ون��ي��ة بغرفة  م��دي��ر اخل���دم���ات 
ل���وت���اه م�سممة  اأح���م���د  دب���ي واجل�����ود 

ورائ����دة اأع���م���ال. واأك����دت ���س��ع��ادة منى 
كداعم  للموؤ�س�سة  ال��ه��ام  ال���دور  امل��ري 
يف  ودول��ي��ا  حمليا  امل����راأة  مللف  اأ�سا�سي 
اإط����ار ال���ت���زام وت��ب��ن��ي دول����ة االإم�����ارات 
 2030 امل�ستدامة  التنمية  الأه���داف 
ومتكينها  باملراأة  االهتمام  تويل  التي 
االأهداف  اإىل  ق�سوى..الفتة  اأهمية 
الرئي�سية التي تتبناها املوؤ�س�سة �سمن 
مقدمتها  ويف  ع��م��ل��ه��ا  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
زي����ادة م�����س��ارك��ة امل�����راأة االإم���ارات���ي���ة يف 
واالجتماعية  االق��ت�����س��ادي��ة  احل���ي���اة 
وريادتها  متيزها  وتعزيز  وال�سيا�سية 
يف كافة املجاالت ودعم تواجدها عامليا 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 
اآل مكتوم  را����س���د  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«.
تعد  املوؤ�س�سة  اإن  امل��ري  �سعادة  وقالت 
والربامج  امل�ساريع  م��ن  ع��دد  لتنفيذ 
الرامية  ج��ه��وده��ا  ���س��م��ن  اجل���دي���دة 
لتعزيز دور املراأة االإماراتية يف �سياغة 
واالجتماعي  االق��ت�����س��ادي  امل�ستقبل 
الإم��ارة دب��ي من خ��الل اق��راح وتبني 
ال�سيا�سات املوؤثرة يف ملف املراأة وتبادل 

املعرفة واخلربات حمليا ودوليا.
االجتماع  خ���الل  مت  اأن����ه  واأو����س���ح���ت 
ومو�سوعات  عمل  برنامج  ا�ستعرا�س 
�سيتم  ال���ت���ي  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة  اجل���ل�������س���ات 
�سمن  املقبلة  الفرة  خالل  تنظيمها 
االفرا�سية  دب���ي  »ح������وارات  م���ب���ادرة 
موؤخرا  اإط��الق��ه��ا  ال��ت��ي مت  ل���ل���م���راأة« 
تزامنا مع يوم املراأة االإماراتية ترجمة 
ال�سيخ  �سمو  ح��رم  وتوجيهات  ل��روؤي��ة 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الرئا�سة  �سوؤون  وزير  ال��وزراء  جمل�س 

���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة م���ن���ال ب���ن���ت حممد 
جمل�س  رئي�سة  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
اجلن�سني  ب����ني  ل���ل���ت���وازن  االإم����������ارات 
ببذل  ل��ل��م��راأة..  دب��ي  موؤ�س�سة  رئي�سة 
ك��اف��ة اجل��ه��ود ل��دع��م امل���راأة واالرتقاء 
تعزيز  �سموها على  بقدراتها وحر�س 
حيث  امل��ج��االت  خمتلف  يف  م�ساركتها 
الندوات  من  �سل�سلة  املبادرة  تت�سمن 
مبا�سرة  وبثها  تنظيمها  يتم  املعرفية 
الوعي  تعزيز  ب��ه��دف  االإن��رن��ت  ع��رب 
بدور وفر�س م�ساركة املراأة يف خمتلف 
القطاعات ومت ا�ست�سافة معايل �سارة 
ب��ن��ت ي��و���س��ف االأم������ريي وزي�����رة دولة 
وكالة  رئي�س  املتقدمة  للتكنولوجيا 
الفريق  وق���ائ���د  ل��ل��ف�����س��اء  االإم��������ارات 
ال�ستك�ساف  االإم���ارات  مل�سروع  العلمي 
املريخ »م�سبار االأمل« يف اأوىل جل�سات 
خالل  فيها  �سيتحدث  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة 
الفرة املقبلة وزراء وم�سوؤولون وقادة 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخلا�س  م��ن 
عددا  اجلل�سات  وتتناول  اأعمال  ورواد 

من املو�سوعات ذات ال�سلة باملراأة.
املوؤ�س�سة  املجل�س على م�ساريع  واطلع 
اإ�سدار  م��ن��ه��ا  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ف��رة  خ���الل 
– دبي  ال��ع��امل��ي  امل����راأة  منتدى  تقرير 
اأعمال  نتائج  يت�سمن  الذي   2020
الهام  العاملي  احل��دث  ه��ذا  وتو�سيات 
 2020 اأق��ي��م يف �سهر ف��رباي��ر  ال���ذي 
مب�ساركة  ال��ت��اأث��ري«  »ق���وة  �سعار  حت��ت 
نحو  م�����ن  ����س���خ�������س   4500 ن����ح����و 
اأك���ر  100 دول�����ة وع���ق���دت خ���الل���ه 
مدى  ع��ل��ى  ن��ق��ا���س��ي��ة  جل�سة   60 م��ن 
ي���وم���ني يف ه����ذا احل�����دث االأك�����رب من 
�سبل  مبناق�سة  املعني  العامل  يف  نوعه 
امل������راأة يف جميع  االرت���ق���اء مب�����س��ارك��ة 

امل���ج���االت م���ع ال��رك��ي��ز ع��ل��ى حماور 
احلكومة  هي  للمنتدى  رئي�سة  اأربعة 
حيث  وامل�ستقبل  واملجتمع  واالقت�ساد 
ل�سانعي  ه��ام��ا  مرجعا  التقرير  يعد 
ال�����س��ي��ا���س��ات وم��ت��خ��ذي ال���ق���رار حول 
ونقا�سات  اآراء  من  يت�سمنه  ملا  العامل 
اخلربات  الأف�سل  وعر�س  وتو�سيات 
�سيا�سات  يت�سمن  ك��م��ا  وامل��م��ار���س��ات 
وا�ستعر�س  امل���راأة.  ملف  تخدم  مهمة 
ال�ستبيان  االأولية  املوؤ�سرات  االجتماع 
اأزمة  خ��الل  بعد  ع��ن  العمل  »جت��رب��ة 
املوؤ�س�سة  اأطلقته  » الذي   -19 كوفيد 
موظفات  راأي  ال�ستطالع  اإلكرونيا 
القطاعني احلكومي واخلا�س باإمارة 
وم���ردود  حت��دي��ات  على  للتعرف  دب��ي 
على  وكفاءتها  واأث��ره��ا  التجربة  ه��ذه 
املوظفات ومدى اإمكانية تطبيق خيار 
وفق  م�ستمر  ب�سكل  ب��ع��د  ع��ن  ال��ع��م��ل 
�سوابط ومعايري معينة والفئات التي 
�سيتم  ح��ي��ث  م��ن��ه  اال���س��ت��ف��ادة  ميكنها 
حتليل النتائج النهائية من قبل فريق 
ع��م��ل خم��ت�����س ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف 
وا�ست�سراف  املوؤ�س�سة  وتقارير  درا�سات 
بهذا  �سيا�سات  وتبني  اق���راح  ف��ر���س 
على  االإدارة  جمل�س  واأث��ن��ى  ال�����س��اأن. 
ال�سراكات اال�سراتيجية التي نفذتها 
مبا  املا�سية  ال��ف��رة  خ��الل  املوؤ�س�سة 
عملها  ا�سراتيجية  حتقيق  يف  ي�سهم 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  م���ع  ال���ت���ع���اون  وم��ن��ه��ا 
ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات ب���اإم���ارة دب���ي يف اإط���الق 
»خم��ت��رب ت�����س��ري��ع��ات امل������راأة يف اإم����ارة 
الت�سريعية  البيئة  تعزيز  بهدف  دبي« 
وما تتمتع به من م�سداقية و�سفافية 
اقراح  نحو  الفر�س  ا�ست�سراف  م��ع 
وا����س���ت���ح���داث ت�����س��ري��ع��ات ج���دي���دة اأو 

ومراقبة  القائمة  الت�سريعات  تعديل 
ويعزز  امل��راأة  ملف  يخدم  مبا  تفعيلها 
م��ك��ان��ة دب���ي ع��امل��ي��ا ك��م��دي��ن��ة �سديقة 
للمراأة من حيث الت�سريعات الداعمة 
من  ال��ع��دي��د  املخترب  ي�ستهدف  حيث 
املراأة  بت�سريعات  املخت�سة  القطاعات 
االأحوال  جم��ال  يف  اأو  العمل  يف  �سواء 
االقت�ساد  يف  دوره�����ا  اأو  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
التعاون مع  العامة. كما مت  و�سحتها 
لتنفيذ  ال��ط��ب��ي��ة  دب���ي  م��دي��ن��ة  �سلطة 
حملة »لن�سلها« التي اأطلقتها »مبادرة 
املنال االإن�سانية« بهدف م�ساعدة املراأة 
على جتاوز تاأثريات اأزمة كوفيد 19- 
جل�سة   315 ت���ق���دمي  خ��الل��ه��ا  ومت 
واأم��ه��ات من قبل  لفتيات  نف�سي  دع��م 
عيادات  و5  وا�ست�ساريا  طبيبا   14
متخ�س�سة مبدينة دبي الطبية اإ�سافة 
االنرنت  ملهمة عرب  7 جل�سات  اإىل 
م���ن ق��ب��ل خ���ب���ريات م��ت��خ�����س�����س��ات يف 
التنمية الذاتية واملهارات ال�سخ�سية. 
واأكد املجل�س اأن هذه املبادرات تن�سجم 
تركز  التي  املوؤ�س�سة  ا�سراتيجية  مع 
ع��ل��ى ت���ب���ادل امل��ع��رف��ة واخل������ربات من 
تعزز  وفعاليات  برامج  تنظيم  خ��الل 
واالقت�سادية  االجتماعية  امل�����س��ارك��ة 
وبناء  امل���ج���االت  ل���ل���م���راأة يف خم��ت��ل��ف 
ال���������س����راك����ات اال�����س����رات����ي����ج����ي����ة مع 
ال���ق���ط���اع���ني احل����ك����وم����ي واخل����ا�����س 
والتاأثري  امل����راأة  متثيل  زي����ادة  ب��ه��دف 
ع��ل��ى ال�����س��ي��ا���س��ات م���ن خ���الل اإط���الق 
قواعد  وت���ط���وي���ر  ن���وع���ي���ة  م�����ب�����ادرات 
البيانات البحثية مع االهتمام بزيادة 
القيادية ومراكز  املنا�سب  متثيلها يف 
اإدارة  جمل�س  اطلع  كما  القرار.  �سنع 
موؤ�س�سة دبي للمراأة على اال�ستعدادات 

اجلارية لبدء اأن�سطة »برنامج االإر�ساد 
املهني« خالل الفرة املقبلة بالتعاون 
م��ع ���س��ف��ارات دول ال�����س��م��ال االأوروب����ي 
وامل���خ�������س�������س ل�������رائ�������دات االأع�����م�����ال 
وامل���وظ���ف���ات امل��ب��ت��دئ��ات ب��ه��دف �سقل 
والقيادية  وال��ذات��ي��ة  املهنية  امل��ه��ارات 
للمراأة وتعزيز م�ساركتها االقت�سادية 
ملذكرة  تنفيذا  وي��اأت��ي  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
�سفارات  مع  املوؤ�س�سة  اأبرمتها  تفاهم 
الدولة  ل���دى  اال���س��ك��ن��دن��اف��ي��ة  ال����دول 
خ���الل م��ن��ت��دى امل����راأة ال��ع��امل��ي – دبي 
2020 وتركز فعاليات الربنامج على 
و�سيتم  امل�ستقبل«  و�سناعة  »ال��ق��ي��ادة 
ت��ق��دمي��ه��ا ع��ل��ى م����دار ع���ام ك��ام��ل من 
احلكومي  بالقطاعني  قياديات  خالل 

واخلا�س يف الدول اال�سكندنافية.
ا�ستعرا�س  االج����ت����م����اع  خ�����الل  ومت 
م���ب���ادرات ن����ادي دب���ي ل��ل�����س��ي��دات التي 
واك��ب��ت ع����ودة االأن�����س��ط��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
املجل�س على  اأث��ن��ى  دب���ي ح��ي��ث  اإم����ارة 
اإىل  »�سافري  حلملة  الناجح  التنظيم 
نادي دبي لل�سيدات هذا ال�سيف« التي 
مع  والزائرات  للع�سوات  اإطالقها  مت 

اإعادة افتتاحه بحلته اجلديدة يف �سهر 
���س��ه��د عملية  اأن  ب��ع��د  امل��ا���س��ي  ي��ون��ي��و 
تطوير وحتديث �ساملة ملركز اللياقة 
توفري  على  حر�سه  اإط��ار  يف  البدنية 
كل اأ�سكال الراحة واال�سرخاء �سمن 
لل�سيدات  تتيح  واآم���ن���ة  �سحية  بيئة 
ال�ساطئ  اإج�����ازة حم��ل��ي��ة ع��ل��ى  ق�����س��اء 
دبي  يف  لل�سيدات  املخ�س�س  الوحيد 
الالفت  باالإقبال  �سعادته  عن  معربا 
اجلن�سيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ل��ل�����س��ي��دات 
ال�سيفية  احلملة  ه��ذه  اأن�سطة  على 
مع مراعاة كافة االإج��راءات الوقائية 
يف  بها  املعمول  االحرازية  والتدابري 
و�سالمة  �سحة  على  حفاظا  ال��دول��ة 
ال�����زائ�����رات وامل���وظ���ف���ات ومب����ا يحقق 
العالقات  ل��ت��ع��زي��ز  كمن�سة  ر���س��ال��ت��ه 
ال�سيدات  االإن�سانية واالجتماعية بني 
وت���ق���دمي م���ا ي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات امل����راأة 
والريا�سية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
وال�����س��ح��ي��ة واالأ�����س����ري����ة وف�����ق اأرق�����ى 
املجل�س  واأ�����س����اد  ال���ع���امل���ي���ة.  امل���ع���اي���ري 
ال�سيفي  للمخيم  الناجح  بالتنظيم 
على  واحلر�س  لالأطفال  االفرا�سي 

فراغهم  وق���ت  وا���س��ت��ث��م��ار  اإ���س��ع��اده��م 
واالإب��داع خالل  باملرح  باأن�سطة مليئة 
التي  اال�ستثنائية  ال�سحية  الظروف 
تنظيم  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال���ع���امل  ب��ه��ا  م���ر 
ح�������س�������س ت������دري������ب ����س���خ�������س���ي عرب 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة الق���ت ردود فعل 
ال�سيدات  من  وا�سعا  واإقباال  اإيجابية 
ا�ستئناف  م����ع  ت���زام���ن���ت  وال���ف���ت���ي���ات 
ال��ب��دن��ي��ة يف  ال��ل��ي��اق��ة  ت��ق��دمي ح�س�س 
وال��زائ��رات يف  ال��ن��ادي للع�سوات  مقر 
الوجهة  ي��ك��ون  اأن  على  حر�سه  اإط���ار 
واإ�سعادها  للمراأة  املف�سلة  ال�سيفية 
باأن�سطة متميزة �سمن معايري جودة 
عمل  خطة  على  اأي�سا  واطلع  عاملية. 
والتي  املقبلة  ال��ف��رة  خ���الل  ال��ن��ادي 
الوطني  ب���ال���ي���وم  االح���ت���ف���ال  ت�����س��م��ل 
�سبتمرب   23 ي���وم  ال�90  ال�����س��ع��ودي 
احل���������ايل ����س���م���ن اح�����ت�����ف�����االت دول�����ة 
لروح  تعزيزا  املنا�سبة  بهذه  االإم���ارات 
االأخوة وال�سداقة واملحبة التي تربط 
وال�سعودي  االإم���ارات���ي  ال�سعبني  ب��ني 
ال�  االإماراتي  الوطني  اليوم  وفعاليات 
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•• ال�شارقة -وام:

�سمو  مكتب  رئي�س  القا�سمي  ال��رح��م��ن  عبد  ب��ن  ���س��امل  ال�سيخ  اأك���د 
اأمن و�سالمة  اأهمية م�سروع ح�سنتك يف تعزيز كفاءة نظم  احلاكم 
امل���ب���اين واالرت����ق����اء ب���ج���ودة اخل���دم���ات ل�����س��م��ان اال���س��ت��ج��اب��ة االآنية 
الذكية  التقنيات  اأح��دث  وف��ق  احل��رائ��ق  اإن���ذارات  جلميع  وال�سريعة 
االأمان  معايري  اأع��ل��ى  توفري  على  ينعك�س  مب��ا  اال�ست�سعار  واأنظمة 

الأفراد املجتمع حفاظاً على االأرواح واملمتلكات.
جاء ذلك خالل ا�ستقباله وفد وزارة الداخلية برئا�سة اللواء الركن 
بوزارة  املوؤ�س�سي  التطوير  جمل�س  رئي�س  اخلييلي  ح���ارب  خليفة 
لبحث  ال�سارقة  �سرطة  �سباط  بنادي  له  املرافق  والوفد  الداخلية 

اآلية عمل نظام "ح�سنتك" وتطبيقه على املن�ساآت واملباين ال�سكنية 
يف اإمارة ال�سارقة.

هيئة  رئي�س  القا�سمي  �سقر  بن  خالد  ال�سيخ  من  كل  اللقاء  ح�سر 
�سرطة  قائد عام  ال�سام�سي  الزري  �سيف  واللواء  وال�سالمة  الوقاية 
املدين  الدفاع  ع��ام  قائد  امل��رزوق��ي  جا�سم  الدكتور  وال��ل��واء  ال�سارقة 
بوزارة الداخلية واأ�سماء را�سد بن طليعة اأمني عام املجل�س التنفيذي 
باإمارة ال�سارقة وعدد من كبار �سباط وزارة الداخلية واالإدارة العامة 

للدفاع املدين بدبي.
توفري  اإىل  يرمي  "ح�سنتك" ال��ذي  م�سروع  اأه��داف  اللقاء  وناق�س 
اأق�سى درجات ال�سالمة للمجتمع والوقاية من حوداث احلريق من 
اال�ستجابة  زم��ن  وخف�س  والوفيات  االإ���س��اب��ات  اأع���داد  تقليل  خ��الل 

ن�سبة  وزي���ادة  ال�ساعة  م��دار  على  ال�سالمة  اأنظمة  جميع  ومراقبة 
ال�سعور باالأمان اإىل جانب ارتفاع التناف�سية االإيجارية للمباين.

"ح�سنتك"  اأن م�سروع  اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي  واأو�سح 
اإىل  الرامية  الداخلية  ل���وزارة  اال�سراتيجية  ال��روؤي��ة  لدعم  �سمم 
االإمارات  دولة  روؤية  توافقا مع  وال�سالمة  االأمن  االرتقاء مب�ستوى 

اأكر البلدان اأمناً يف العامل. من  واحدة  لتكون   2021
املهم  امل�سروع  الداخلية مبتابعة هذا  اأنه مت تكليف وزارة  اإىل  واأ�سار 
وممتلكات  االأرواح  اإنقاذ  جتاه  بامل�سوؤولية  كبري  ح�س  من  يحمله  ملا 
االأخ��رية وبتوجيهات من قبل  الفرة  اأنه خالل  .. مو�سحاً  الدولة 
امل�سروع لت�سبح ت�سغيلية ولي�ست  الر�سيدة مت خف�س تكلفة  القيادة 

ربحية مراعاة للظروف الراهنة.

ي��ت��واف��ق مع  " ه��و م�����س��روع احت����ادي  " ح�سنتك  اإن م�����س��روع  وق���ال 
بيانات  ت�سجيل  على  يعمل  حيث  ال��دول��ة  ب��اإم��ارات  املحلية  االأنظمة 
فعالة الأنظمة اإنذار احلريق يف املن�ساآت باأنواعها مع �سمان ال�سيانة 
"ح�سنتك"  اأن نظام  الدورية الالزمة الأنظمة ال�سالمة .. مو�سحاً 
لالأرواح  احلماية  من  املزيد  ويوفر  االأنظمة  هذه  فاعلية  من  يزيد 

واملمتلكات.
�سرطة  ع��ام  قائد  ال�سام�سي  ال���زري  �سيف  ال��ل��واء  اأو���س��ح  م��ن جانبه 
ال�سارقة اأن النظام املطبق يف اإمارة ال�سارقة مرتبط مع نظام ال�سحة 
يف  للتعاون  التامة  واجلاهزية  اال�ستعداد  على  موؤكداً   .. وال�سالمة 
اأنظمة  ال��وزراء يف تركيب  اأه��داف قرار جمل�س  هذا املجال وحتقيق 

ذكية و�سواًل للم�ستوى االأمثل للوقاية من احلرائق.

رئي�ش مكتب حاكم ال�شارقة يبحث مع وفد من وزارة الداخلية اآلية عمل نظام ح�شنتك فى المارة

وزارة تنمية املجتمع تعزز جهودها بامل�شاركة
 يف بوابة ال�شت�شارات الأ�شرية املوحدة

جمل�ش اإدارة موؤ�ش�شة دبي للمراأة يناق�ش خطة عمل املرحلة املقبلة

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1657/2019/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )50770( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 

12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب االإعالن / 1-�سلمان ح�سني راتور - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان الها�سمي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما :  1-  مو مو�سا نيكو كون�ساري - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 2- جولد ايه اي )د.م.�سي.�سي( -  �سفته 

بالق�سية : اخل�سم املدخل   -  جمهويل حمل االقامة 
مو�سوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/11/26 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح/
اأي )دي.ام.�سي.�سي( بالت�سامن مع املدعي عليهما  �سلمان ح�سني راتور بالزام ال�سركة اخل�سم املدخل )�سركة جولد ايه 
االول والثاين بان ي�سددوا للمدعي مبلغا وقدره )50.770( درهم م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 9% �سنويا اعتبارا 
من تاريخ املطالبة احلا�سل يف:2019/4/9 وحتى متام ال�سداد والزمت اخل�سم املدخل واملدعي عليهما بامل�ساريف ومبلغ 
خم�سمائه درهم مقابل اتعاب املحاماة-   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 387/2020/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )14584( درهم والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة 

طالب االإعالن / 1-تاك�سي العربيه �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :  1-  بيوينتو ليما كالبوري -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه   -  جمهول حمل 

االقامة 
الدعوى  يف   2020/6/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم    : االإع��الن  مو�سوع 
املذكورة اأعاله ل�سالح/تاك�سي العربيه �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره 
ال�سداد  الق�سائية يف:2020/3/8 وحتى  املطالبة  تاريخ  )14.584( درهم والفائدة عنه بواقع 9% من 
مبثابة  حكما     - املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  وامل�ساريف  بالر�سوم  ال��زام��ه  وك��ذا  التام 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  املدنيه  

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 5376/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/509 جتاري جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )4980.92 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : موؤ�س�سة حممد عبدالعزيز العجالن - موؤ�س�سة فردية - �سفته بالق�سية : 

طالب التنفيذ  وميثله : عبدالكرمي جودت عبداهلل اإ�ستيتيه - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه  : 1- العقال للتجارة - موؤ�س�سة فردية - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )4980.92( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 3716/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 63/2019 جتاري كلي ، 

واملعدل باالإ�ستئناف رقم 1197/2019 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)841162.30 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإع��الن : تك بروليوم - ذ م م - حاليا - ديزل تك )ذ م م( - �سابقا - �سفته 
بالق�سية : طالب التنفيذ ، املطلوب اإعالنه  : 1- الربارى الإدارة املن�ساأت )�س ذ م م( - 

�سفته  بالق�سية : منفذ �سده  - جمهول حمل االإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع االإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )841162.30( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 161/2020/208 تنفيذ مدين  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/384 مدين جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )192371 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : هبة اهلل دهمان - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : اأحمد عبداهلل �ساحي عبداهلل ال بوعميم - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �سفيق اأحمد عمرزى - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
للر�سوم  �سامال  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )192371( وق��دره  به  املنفذ 
وامل�ساريف.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 3571/2020/209 تنفيذ عمايل  

مو�سوع التنفيذ : حيثن ان الطالبة ب�سدد تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 234/2019 
عمايل كلي دبي بعد ان ا�سبح القرار قابال للتنفيذ اجلربي وملزم للمنفذ �سده باملبالغ االتية

طالب االإعالن : �سركة بيكون لالن�ساءات �س ذ م م - فرع دبي - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
وميثله : �سعيد حممد عبداهلل �سامل ال�سايغ الغافري - �سفته بالق�سية : وكيل
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اآراء الكتاب
م�صاحة ن�صتعر�ض فيها �لأفكار و�لإبد�ع 

بهدف �إثر�ء �حلياة �لثقافية
 يعرب �لقارىء فيها عن ر�أيه ول ميثل وجهة نظر �ل�صحيفة

نتلقى م�صاركتكم عرب �لمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

ثقافة �لعطاء 
ينتمي العطاء اإىل ال�سفات احلميدة التى يتميز بها بع�س النا�س، فالعطاء 
مرادف للكرم وال�سعور باالآخر وم�ساد للبخل وال�سح والالمباالة مبا ي�سعر 
به نحو اجلار قبل البعيد، وككل االأ�سياء احلميدة يربع العطاء على عر�س 

االأخالق الكرمية.
حني  �ساحبها  ت�سعد  التى  اخل�سال  اأروع  من  الذكية  اخل�سلة  ه��ذه  اأن  مع 
حتى  اأو  اإن�سان  بخاطر  يجرب  اأو  ملهوف،  ب��ج��وار  يقف  اأو  حمتاجاً  يعطي 

�سهولته  ق��در  على  فالعطاء  ح��ي��وان، 
فهو كبري جدا و�سعب  البع�س  عند 
اأح�سن  م��ن  الهبة  الأن  ال��ك��ث��ري،  عند 
ما ميلك امل��رء، اأمر غري هني باملرة، 
عليهم  ن�س  مم��ن  املحتاجني  يعطي 
املحا�سيل  اأجود  الكرمي، من  القراآن 
من  ويعطي  احل�ساد،  ي��وم  الزراعية 
اأو من طعامه وه��ذا كبري جدا  ماله 
اإال على اخلا�سعني الذين يدركون اأن 
واملنع  العطاء  وب��ي��ده  م��ال اهلل،  امل��ال 

والذل والعزة.
ل��و مل ت��ك��ن ال�����س��دق��ة وال��ع��ط��اء لها 
كان  م��ا  اخل��ال��ق،  ك��ب��رية عند  منزلة 

اأن  بعد  ال�سدقة  واختيار  ليت�سدق،  احل��ي��اة  اإىل  ال��ع��ودة  يف  يرغب  املتوفى 
راأى ف�سلها ومكانة املت�سدق واملعطي يف االآخ��رة، واأن العطاء طريق ممهد 
اإال بالء ال يقل عن  نحو النعيم، فما ميلكه االإن�سان من ثراء ونعم ما هو 
اأن الفقر بالء،  اأن النعمة بالء كما  بالء الفقر، كما ورد يف القراآن الكرمي 
وعلى االإن�سان اأن يدرك حالوة العطاء واأن ما لديه من ف�سل ونعم ما هو 
اإال اختبار من رب العباد، وحمنة يجب اأن يح�سن الت�سرف فيها ويوجهها 
بتغري  ومتغرية  متعددة  العطاء  اأوج��ه  واأن  خ�سو�ساً  ال�سليم،  الطريق  اإىل 

الظروف والبيئة واجلو املحيط للمحتاجني.
ال�سعور الذي ينتاب املعطي حني يقدم على العطاء ال يو�سف، خ�سو�ساً اأن 
نوع  للعطاء  النا�س  توجيه  عطاء،  الطيبة  فالكلمة  متعددة،  العطاء  اأوج��ه 
من اأنواع العطاء، ق�ساء حاجة املحتاج عطاء، فتح باب رزق كتوفري وظائف 
التعليمية  واالأبنية  امل�ست�سفيات  بناء  امل�ساركة يف  العطاء،  اأن��واع  لل�سباب من 
اإيواء للمت�سررين من الكوارث الطبيعية عطاء،  وحفر االآبار وبناء مراكز 
املهم اأن ي�سعر الغني مبعاناة الفقراء، ويجفف دموع اليتامى ومينحهم من 

الوقت واجلهد الأن هذا اأي�سا من العطاء.
م�صطفى عبيد 

��صماء جمهولة
وال  وم�سريني  ع��رب  ملمثلني  جديدة  وج��وه��اً  ي��وم  كل  ال�سا�سة  على  ن�ساهد 
االأ�سماء  اأن عدم الركيز مع  البداية ظننت  باملرة، يف  اأ�سماوؤهم  تعلق معنا 
الفنانني يف مرحلة  العديد من  ووج��ود  الفنية  االكت�سافات  نابع من كرة 
وفرة متقاربة حتول بيننا وبني الركيز مع االأ�سماء املتعددة، لكن �سرعان 
ما اأدركنا اأن يف املا�سي كان هناك اأي�سا اأ�سماء ل�سخ�سيات وجوهها معروفة 

االإب����داع  م��ن  ك��ب��ري  ب��ق��در  ويتمتعون 
واأ�سموؤهم جمهولة.

م����ن ه������ذه االأ�����س����م����اء امل���ج���ه���ول���ة يف 
لهم  وك���ان  ج��دا  كبري  ع��دد  ال�سينما 
بل  ال��درام��ي،  العمل  يف  رئي�سة  اأدوار 
واملواقف  الكلمات  بع�س  لهم  وكانت 
يتذكر  وال  امل�ساهد  يتذكرها  ال���ذي 
جدا،  غ��ري��ب  �سئ  وه���ذا  قائلها  ا���س��م 
اأو  ف��ن��ي��ة  ت��ك��ن  ه��ل الأن االأ���س��م��اء مل 
الأن ن�سيبهم من ال�سهرة االإعالمية 
واأن  ي��رام، خ�سو�ساً  مل تكن على ما 
االإعالم كان ي�سعى فقط وراء النجوم 

يتعامل  االإع��الم  وكان  الثانوية،  االأدوار  اأ�سحاب  املمثلنب  ويغفل  واالأبطال، 
معهم على اأنهم كومبار�س ناطق.

اأ�سماء النجوم  اإذا كان هذا هو حال املمثل املجهول يف املا�سي فلماذا جنهل 
التى من  القنوات  التوا�سل االجتماعي وكرة  اجل��دد، يف ظل تعدد مواقع 
املمكن للممثل املجهول اأن يعرب عن نف�سه بن�سر �سوره ومقاطع من اأعماله 
اإعالمي، خ�سو�ساً  اأو  وتكرار ا�سمه، وال ينتظر طرق بابه من قبل �سحايف 
اأن معظم هوؤالء كانت لهم م�ساهد كثرية وموؤثرة بل وحيوية جدا يف الن�س 

الدرامي.
اإىل  مل تقت�سر االأ�سماء املجهولة على الفنانني واملبدعني فقط بل امتدت 
بالتعليم  االهتمام  وع��دم  االأم��ي��ة  اإىل  يعود  ه��ذا  لكن  والعلماء،  املخرعني 
والثقافة العامة، فرمبا يجهل البع�س ا�سم خمرع الهاتف اأو التليفزيون، 
االخ��راع��ات �سممها  ه��ذه  اأن كل  التكييف مع  اأول من فكر يف  يعرف  ومل 
�سخ�س وفكر فيها لكن خلد ا�سمه يف الكتب واملراجع التى ال يقراأها اأحد، 
للب�سرية معروف  ق��دم  م��ن  ك��ل  ملعرفة  ال��ك��ايف  ال��وع��ي  لدينا  يكون  اأن  الب��د 

و�ساعد يف التنمية والتطوير.
حممد عبد �لنظري

�لكامري� �خلفية 
برنامج  �سمن  من  املحا�سب  يل  اأعطاها  التى  امل�ست�سفى  ف��ات��ورة  اأن  ظننت 
املقالب الكامريا اخلفية، نظرت حويل اأكر من مرة متابعاً نظرات املحا�سب 
واأنا اأبحث عن الكامريات املخفية خلف النوافذ اأو ال�ستائر وحلظة ويظهر 
الدرامية  ال�سدمة  من  اأج��واء  وو�سط  احللقة،  اإذاع��ة  مني  ويطلب  املخرج 
واالبت�سامات امل�سطنعة اأقول له ال مانع من اإذاعة احللقة، فكانت ردة الفعل 
م�سحكة ومالمح وجهي تنم عن �ساعقة كربى واأنا اأقول للمحا�سب، املبلغ 
املدون يف الفاتورة مبالغ فيه جدا واأبناء املري�س اإذا عرفوا املبلغ هم الذين 

�سي�سابوا بال�سلل الكلي.
رج��ل من  على  اخل��ا���س لالطمئنان  للم�ست�سفى  و���س��ويل  عند  امل��وق��ف  ب��داأ 

ال���ع���ائ���ل���ة ي���زي���د ع���م���ره ق��ل��ي��ال على 
ال�سبعني عاما، اأ�سيب باأزمة قام على 
باالإ�سعاف  باالت�سال  اأب��ن��اوؤه  اإث��ره��ا 
حدوث  عند  يحدث  طبيعي  ك��اأج��راء 
ي�سعب  ل�����س��خ�����س  ط�����ارئ  ت��ع��ب  اأي 
معه االإج��راءات العادية من الذهاب 
�سيارة  بوا�سطة  م�ست�سفى  اأق��رب  اإىل 
كانت  ال�سحية  حالته  لكن  العائلة، 

تطلب اال�ستعانة ب�سيارة االإ�سعاف.
ح�سروا  امل�����س��ع��ف��ني  اأن  احل��ق��ي��ق��ة  يف 
الرجل  وحملوا  م��ع��دودة  دقائق  بعد 
م�ست�سفى  ودخ�����ل  ك���ب���رية  ب��ح��رف��ي��ة 

فاخرة، وبداأ االأطباء يتابعون احلالة بكل دقة واإن�سانية خ�سو�ساً واأن جتلط 
الدم ت�سبب يف �سلل ن�سفي اأ�ساب وجهه ويده و جانبه ااأاي�سر، وبعد يومني 
اأ�سبوع  اأق��ل من  الب�سيطة وع��اد بعد  كانت احلالة م�ستقرة وب��داأ يف احلركة 
اإىل حياته الطبيعية، اإال اأنه مازال حتت اإ�سراف االأطباء، وزرته يف احلالتني 
الطبيب  الأن  الفخر  غاية  يف  وكنت  حالته،  يف  ح��دث  ال��ذي  التطور  وراأي���ت 

املعالج دمث اخللق ين�ست للجميع وي�سرح احلالة بهدوء.
وينتهى  املخرج  خ��روج  ومنتظراً  مفهوم  غري  املحا�سب  من  موقفي  م��ازال 
مائتني  بلغت  التى  ال��ف��ات��ورة  ب�سبب  املرتبكة  وامل��الم��ح  باالندها�س  امل��وق��ف 
وتظل احللقة يف  ي�سحك  امل�ساهد  اأجعل  اأن  اأردت  األفاً، يف حلظة  وخم�سني 
ذاكرة النا�س لفرات طويلة، قلت للمحا�سب: اأنا ممكن بهذا املبلغ اأن اأبني 
م�ست�سفى �سغرياً يف بلدنا بعد حتويل هذا املبلغ لعملتنا، مل يبت�سم املحا�سب 
يدفع،  التاأمني  باأ�س  ال  قائال:  فرد  تاأمني،  عنده  الرجل  قلت:  يعقب،  ومل 
�ساألت املحا�سب ملاذا اأح�سرت االإ�سعاف املري�س اإىل هذه امل�ست�سفى ومل تذهب 
به اإىل م�ست�سفيات احلكومة بالرغم من قرب م�سكنه منها، مل يعلق املحا�سب 

على ال�سوؤال وظل �سامتا، ن�سيت الكامريا وع�ست املوقف بحذافريه.
اأقدمتم على عالج الرجل  خرجت من دائرة الكامريا اخلفية، و�ساألت ملاذا 

بدون اإخباره باملبلغ الذي �سيدفعه وال�سعر املتوقع للعالج.
حممد �صعيب 

�لباحثون عن �ل�صعادة
منط احلياة يف دولة االإمارات خمتلف عن اأي دولة اأخرى، من حيث النظام 
وتنفيذ القانون واالهتمام باالإن�سان، وهذا وا�سح للجميع من خالل تفعيل 
القانون ومراعاة روح القانون واتباع ال�سروط االإن�سانية التى حتتمها على 

املجتمع.
فمن مكث يف االإمارات لي�س كمن مّر 
اأن  ي�ستطيع  ال  ف��ال��زائ��ر  زائ���را،  فيها 
يحكم على الدولة ونظامها يف ب�سعة 
اأيام ال يرى فيها اإال �سلوكيات القليل 
جدا من العاملني يف جمال ال�سياحة 
الفنادق،  وعاملي  التاك�سي  و�سائقي 
روؤيتها  ل��ه  تتيح  التى  امل��ع��امل  وبع�س 
وذلك  فيها  التمعن  دون  عجل  على 
عدد  اأك��رب  م�ساهدة  يف  اللهفة  ب�سبب 
م��ن امل��ع��امل االأ���س��ا���س��ي��ة يف االإم�����ارات 
الزيارة  ت�����س��ع��ف��ه  مل  ورمب����ا  ال�����س��ب��ع، 
ال�����س��ي��اح��ي��ة ل����روؤي����ة ب��ق��ي��ة االم������ارات 

واالطالع على مدنها ومتاحفها واال�ستمتاع بجوها، ورمال �سواطئها، فلكل 
اإمارة ميزة ونكهة وروؤية خمتلفة عن االأخرى.

االإماراتي  بال�سعب  االخ��ت��الط  م��ن  يحرمه  وج���وده  ق�سر  بحكم  ف��ال��زائ��ر 
يف  كبريين  ووع��ي  فكري  تقدم  من  و�سل  اأي��ن  واإىل  ثقافته  على  والتعرف 
اال�ستمتاع  فر�س  وتقلل  ال��روؤي��ة  حتجب  ال�سريعة  ال��زي��ارة  احل��ي��اة،  مناحي 

بتجربة كل مكان وكل �سئ بالدولة.
دون  العمل فقط  االإق��ام��ة  الغر�س من  فئة  فئتني،  اإىل  فينق�سم  املقيم  اأم��ا 
اخلو�س يف التجربة وزيارة املعامل واال�ستفادة من ثقافة الدولة والتفكري يف 
كيفية التعلم وتطوير الذات، وهذه الفئة ال تقت�سر على املتعلم اأو االأمي اأو 
حتى من ي�سغل من�سباً كبرياً اأو �سغرياً، فهذا ال يرتبط بهذا االجتاه بقدر 
اال�ست�سالم لدائرة العمل وطاحونة احلياة التى مل تنته، فيقت�سر يومه على 
الذهاب للعمل وتاأدية ما عليه على اأكمل وجه بدون التفكري باال�ستفادة من 
ق�ساء العطلة يف نزهة �سياحية داخل االإمارات، بل النزهة التى يعرفها هي 
الذهاب اإىل االأ�سواق ل�سراء م�ستلزمات البيت واجلل�سة يف اال�سراحة، واأكرب 
امنيات عائلته الع�ساء داخل هذه االأ�سواق و�سراء بع�س امل�ستلزمات الب�سيطة 

التى ت�سعدهم ح�سب التعود والروتني املميت الذي ميار�سه طوال العام.
الفئة الثانية لي�ست ممن ي�سغلون املنا�سب، لكن اأ�سحاب هذه الفئة يبحثون 
عن ال�سعادة يف اأب�سط �سورها، حتى لو اأعدوا العدة للخروج لل�ساطئ ونزول 
يومهم  وانتهاء  ال�ساطئ،  على  بالكرة  واللعب  بال�سباحة  واال�ستمتاع  البحر 
بالغداء يف اأحد املطاعم امل�سهورة والتى تتنا�سب اأ�سعارها مع دخلهم ال�سهري، 
بال  الرب  اإىل  يخرجون  ال�سعادة،  عن  تبحث  التى  جدا  العادية  االأ�سر  ومن 
�سعيدة، وهناك  اأوق��ات  واللعب وق�ساء  لل�سوي  عائلية  وليمة  تكلفة الإقامة 
حدائق �سبه جمانية فنظري دخولها يعترب جمانياَ ، ومنها املجانية وحتتوي 
اأي�سا على األعاب تنا�سب العائلة واالأطفال وفيها م�ساحات خ�سراء ت�سهم يف 

اال�سرخاء واإعادة الن�ساط مرة اأخرى ال�ستكمال العمل ودورة احلياة.
حممد �إبر�هيم 

م�صاجد لها تاريخ
اأكرب  م��ن  االأع��ظ��م  اجل��زائ��ر  م�سجد 
وثالث  واأف��ري��ق��ي��ا  العا�سمة  م�ساجد 
ميتد  حيث  ال��ع��امل،  يف  م�سجد  اأك���رب 
هكتارا،   25 ت���ف���وق  م�����س��اح��ة  ع���ل���ى 
بارتفاع  ال��ع��امل  اأط���ول مئذنة يف  وب��ه 
265 مرا، ويطل على خليج  يفوق 
ب�سرق  امل��ح��م��دي��ة  ح���ي  يف  اجل����زائ����ر 

العا�سمة اجلزائر.
امل�����س��ج��د االأع���ظ���م، ���س��ي��د���س��ن يف غرة 
اإحياء  القادم، مبنا�سبة  �سهر نوفمرب 
للتحرير،  ال�66   للذكرى  اجل��زائ��ر 

على  امل�سجد  يحتوي  كما  اأملانية،  �سركة  بنائه  على  واأ�سرف  امل�سجد  و�سمم 
ل�  تت�سع  كما يحتوي مكتبة  األ��ف م�سٍل،   120 ل�  تت�سع  رئي�سة  قاعة �سالة 
2000 �سخ�س، اأما عن امل�سروع باأكمله فيحتوي على مدر�سة لتعليم القراآن 
الكرمي وعلومه،  قاعات موؤمترات ومراكز ثقافية واإعالمية، وحدائق، كما 

ي�سم امل�سجد كذلك ثالثة طوابق حتت االأر�س، تت�سع ل�6 اآالف �سيارة.
ووق��ف��ت م��وؤخ��را ال��ق��ي��ادات ع��ل��ى ت��ق��دمي اأ���س��غ��ال م�����س��روع امل�����س��ج��د، لتعطي 
موؤ�سرات ودالالت قوية، خا�سة اأنها اأرادت من هذا امل�سروع اأن يكون �سرحاَ 
قويا خملدا لل�سهداء، ال �سيما اأن ت�سييد امل�سجد يعترب معلما فنيا يجمع بني 
االأ�سالة واحلداثة ويربز الثقافة االإ�سالمية والهوية اجلزائرية، موؤكدين 

تخليد عهد اال�ستقالل وا�سرجاع الدولة. 
عبد �لعزيز ن�صيب/ �إعالمي 

حو�ء خمرجة �آدم من �جلنة
 كانت وال زالت املراة يف ح�سنها احل�سني ، وهي اجلوهرة التي ال بد ان تكون 

يف متحف اجلمال، حفاظا على �سرف الرجال ! 
على م�س�س تقبل ال�سارع الذكوري م�ساركة املراة يف احلياة ،  يتم منحها من 

قبل �سيادة الذكر، على الرغم من ان 
�سبحانه  اهلل  بعد  هي  برمتها  احلياة 

من عطايا املراة !
ن�سا  ق��وت��ه��ا  وم���ن  تربيتها  م��ن  وان����ه 
كيف   ، )ناق�سة(  واملكافاة   ، وت��رع��رع 
 ، اهلل  بكمال  الت�سبيه  وحا�سا  لكامل 
وامنا بكمال �سنعة اهلل يف خملوقاته 
، ومنها  انه منها خرج  بالكمال طاملا 
تو�سد  ايديها  وع��ل��ى   ، و���س��رب  ت��غ��ذى 
ال�����س��ع��ادة ث��م من��ا وت���رع���رع ، ك��ل هذا 
القدر من احلقوق املهدورة منها اليه 
والناق�سة،  املق�سرة  ه��ي  زال���ت  وال   ،

وخمرجة ادم من اجلنة ، وكان ال�سيدة حواء هي بطلة الق�سة.
لي�ست الق�سية يف حقوق املراة ، بقدر ما هي قيمة املراة على كافة امل�ستويات 

، دون التجني�س والت�سنيف .
اك��ر من  انتباهي  لفت  وق��د   ، ال�ساطي  بالقرب من  اي��ام  قبل  امت�سى  كنت 
راي���ت جمموعة  اين  ه��و  اهمهم  م��ن  ول��ك��ن  كلهم  اأت��ك��ل��م عنهم  ول��ن  م�سهد 
وال�ساطي  البحر  مابني  ويتجولون   short ب�سراويل ق�سرية  ال�سبان  من 
هذه  تثري  اال   ، ح��ج��اب  دون   ، اأري��ح��ي��ة  بكل  امل��ج��اورة  والكافترييا  واملم�سى 
املناظر غرايز الن�ساء ، كما تثري املراة املتربجة غرائز الرجال ، او ان املراة 

هي ال�سيطان ان تربجت على حد زعمهم.
وتربجهم على هذه ال�ساكلة طبيعي، قمة التناق�س ! وهل �سياتي يوم يكون 

للمراة فيه احلق با�ست�سدار قانون او ت�سريع مينع تربج الرجال !
وتخرج من ح�سنها احل�سني ، لت�ساهم يف فروع التمكني الر�سني.

مري� علي /�إعالمية  

�أحب تيتة �أكرث
يعانى اأطفالنا االآن من التوحد ال�سلوكى، جميع االأطفال االآن مم�سكون 
من  اخل��روج  ويرف�سون  عليها،  باللعب  ومكتفون  ال�سخ�سية  بهواتفهم 

منازلهم خوفا من عدم اإيجاد "نت" 
متوفر فى اأماكن اخلروج.

م���ن امل��ت�����س��ب��ب ف���ى ذل����ك؟ ه���ل نحن 
االآباء واالأمهات من فعل هذا اجلرم 

فى حق اأطفالنا االأبرياء!!؟.
ن���ع���م ن���ح���ن م����ن ف��ع��ل��ن��ا ذل�����ك بهم، 
معهم  للجلو�س  ال��وق��ت  ق��ل��ة  ح��ي��ث 
م�ساكلهم  مل��ع��رف��ة  اهتمامنا  وع���دم 
اأنهم  بفكرة  وفرحتنا  اأف��ك��اره��م،  اأو 
بطلباتهم،  املتاعب  لنا  ي�سببون  ال 
�سواء  ل�سنهم  منا�سبة  خروجات  فى 
ه���ي عبء  ال���ت���ى  وق��ت��ي��ة  اأو  م��ال��ي��ة 

علينا.
وتلعب  وتر�سم  الق�س�س  لهم  فتحكى  متاما،  لهم  املتفرغة  تيتة  عك�س 
من  فهى  منا،  اأك��ر  تيته  يحبون  اأبناوؤنا  اأ�سبح  لذلك  بالعرائ�س،  معهم 
االآباء  نحن  ن�ستطيع  ال  ال��ت��ي  االأن�سطة  بكافة  معهم  ت��ق��وم  و  ت�سمعهم 

واالأمهات القيام بها.
ال  ل��ع��امل  ج��دي��دة  ا�ستك�سافية  رح��ل��ة  ه��ي  ل��ه��م  بالن�سبة  لتيته  ال��ذه��اب 
يعرفونه، وال ندخله نحن االآباء املن�سغلون عنهم دائما باأعمالنا احلياتية 

املختلفة.
التطور كما  اأن الطفل ال يبحث عن  ي��دل  على  اإن دل على �سيئ،  وه��ذا 
نعتقد واأن اأطفالنا اأي�ساً مل يتغريوا عنا عندما كنا فى مثل اأعمارهم كما 

نعتقد، بل نحن من تغرينا وال نريد حتمل م�سوؤولية اأبنائنا.
عنا  ان�سغالهم  مربرين  بحياتهم،  عنا  من�سغلون  اأنهم  فكرة  م�ست�سهلني 
اأعمارهم، واأن ذلك الو�سع مريح لهم  باأفكار ولعب تنا�سب  باهتمامهم  
ويجدون ال�سعادة به، والعك�س هو ال�سحيح مع كل االأ�سف، فالو�سع مريح 

لنا لي�س اإال.
وهذا و�سع حمزن نحن نقتل براءة طفولتهم قبل اأن تتفتح لت�سبح وردة 

�سابة.
بهم  والرجوع  اأبنائنا،  يد  من  التطور  ب�سحب  للجميع  منى  عامة  دع��وة 
الثقافية  الفكرية  واالألعاب  اليدوية،  االألعاب  التطور، حيث  لع�سر عدم 

التى ت�ساعد فى تكوين �سخ�سية طفل �سوي �سعيد.
لي�س طفال توحدياً لتليفونه.

دعوة اأن نخرج بهم يوما واحدا فقط من �سرنقة التكنولوجيا اإىل اللعب 
والكلمات  وال�سودكو  الدومينو،  والثعبان،  ال�سلم  مثل  جميلة  باأ�سياء 

املتقاطعة.
دعاء لطفي /كاتبة

طاقة �لني و�ليانغ
يكمن ال�سر االإلهي يف توازن الكون يف التوازن بني هاتني الطاقتني ِ)طاقة 
ل��ه، وتكمن  وال��ذك��ورة(، حيث يحتاج كل منهما لالآخر فهو مكمل  االأن��وث��ة 

فكرة وحدة الوجود يف اأنه ال يتواجد اأي منهما دون االآخر.
الطبيعة  مراقبة  م��ن  وال��ي��ان��غ  ال��ني  نظرية  ع��ن  ال�سينية  الفل�سفة  ج��اءت 
املكملة  اخل�سائ�س  اأي  واملنجذبة،  املت�سادة  االأزواج  فكرة  ووج��ود  والبيئة 

واالأنوثة،  ال��ذك��ورة  مثل  وامل��ع��ار���س��ة 
وال�سماء،  االأر����������س  وال�����ن�����ار،  امل�������اء 
وال�سلبي.  االإي��ج��اب��ي  وال��ن��ه��ار،  الليل 
واليانغ  ال����ني  ط��اق��ت��ي  مت��ث��ل  ح��ي��ث 
والتي  الكون  يف  الثنائية  االزدواجية 
يقابله  م��ا  ���س��يء  ل��ك��ل  اأن  ع��ل��ى  تبنى 
ويكمله فلوال الليل ما عرفنا النهار. 
وتوجد ق��وى جت��اذب قوية بني الني 
البع�س  بع�سهما  ليكمالن  وال��ي��ان��غ 
والني  ال��ني  ب��ني  تنافر  ي��وج��د  بينما 

وبني اليانغ واليانغ.
مت��ث��ل ط���اق���ة ال����ني ط���اق���ة االأن����وث����ة، 

القمر، الليل، الربود، اللني، احلد�س، الروحانية، الرومان�سية، الغرية على 
املحبوب، حمبة الطبيعة، العزلة، التخيل، بع�س الك�سل، املقارنة، ال�سلبية، 

الوزن الزائد، طاقة التمدد والتاأمل واليوغا.
اأما طاقة اليانغ تعرب عن طاقة الذكورة، ال�سم�س، النهار، ال�سالبة، املنطق، 
االلتزام، االإجناز، التخطيط، االأرقام، العطاء، التعلم ، ال�سيطرة، االإيجابية، 
الر�ساقة، القوة، الريا�سة القوية وفنون القتال والدفاع عن النف�س. وتاأتي 
ت��اأين من ال�سوء  اأم��ا ق��وة اليانغ  ال��ني من دوران الر�س ح��ول نف�سها،  ق��وة 

ال�سادر عن ال�سم�س، وما ينتج عنهما من تعاقب الليل والنهار.
الني  ب��ني  ت���وزان  لدينا  يكون  اأن  يجب  الطاقي  ال��ت��وازن  على  نح�سل  وك��ي 
هاتني  منا  فلكل  نف�سه  ال�سخ�س  من  يبداأ  الطاقي  ال��ت��وازن  وه��ذا  واليانغ، 
اليانغ،  هو  االأي�سر  بينما  ال��ني  هو  الدماغ  من  االأمي��ن  فالن�سف  الطاقتني 
وعادة ما يكون جلن�س الفرد عالقة باأن تغلب عليه �سفات اإحدى الطاقتني 
مثاَل هي طاقة  الذكر  عند  الغالبة  الطاقة  تكون  اأن  الطبيعي  اأك��ر، فمن 
اإىل  ال�سبب  وي��ع��ود  الغالبة  ه��ي  ال��ني  �سفات  ت��ك��ون  ق��د  اح��ي��ان��اَ  لكن  اليانغ 
اأن ي�سعى للح�سول على  الربجميات املزروعة يف عقله الباطن، وهنا يجب 
ال�سفات الذكورية واإيجاد هذا التوازن. ويكمن �سر جتلي االأه��داف يف هذا 
التوازن والتكامل حيث اأن طاقة الهدف هي الني وطاقة النية والرغبة هي 
اليانغ. لذلك يجب اأن حتدد موقعك ما اإذا كنت متيل للني اأو لليانغ وت�سعى 
والذي  ج�سمك  حول  املوجود  ال�سعاع  وتزيد  الطاقتني  هاتني  بني  للتوازن 

م�سدره الروح نف�سها. 
منال �حلبال /�إعالمية

�جليل �لر�بع 
 تتكرر ه��ذه العبارة يف االأون��ة االخ��رية ب�سكل م�ستمر، وب��ات ه��ذا امل�سطلح 
يرمز  ال�سابق  يف  وك���ان  امل��ج��االت،  جميع  يف  ا�سراتيجيون  خ���رباء  ي���ردده 
لالأجيال املتعاقبة من الب�سر داخل العائلة الواحدة، اأو اجليل الذي تخرج يف 

اجلامعة، وكثريا ما ي�ستخدم حاليا يف 
جمال احلروب.

وق���د ب��ني اأك����ر م��ن خ��ب��ري ع�سكري 
تتغري  للحروب  الرامزة  االأجيال  اأن 
واأ�ساليب  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  بتغري 
ونفهم  لال�ستعمار،  الهادفة  احلروب 
اأن فكرة  امل�سطلح اجل��دي��د  ه��ذا  م��ن 
ال���غ���زو و���س��ف��ك ال���دم���اء ب���اأي���د العدو 
ي��ع��د جمدياً  وان��ت��ق��ال اجل��ي��و���س مل 
ال��ب��اه��ظ��ة مقابل  امل�����س��اري��ف  ب���ق���در 
لكن  فيها،  واال�ستقرار  ال��دول  دخول 
يختلف  اجلديد  ال��راب��ع  اجليل  بهذا 

واأوىل  التقدم،  باختالف  ال�سالح  نوع 
مبادئ هذا اجليل بداأت مع انت�سار ال�سو�سيال ميديا وامتالك العوام لقنوات 
ات�سال وروؤية العامل من نافذة واحدة، واخلطر يف االأمر هو هذا االمتالك 
من  واب��ل  وتلقي  الوقت  ط��وال  الدولية  االت�سال  ل�سبكة  وامل�ستهر  امل�سر 
الب�سر  اأمن  وزعزعة  ال��دول  ملحاربة  املغر�سة،  واالإ�ساعات  املغلوطة  االأخبار 
فيها، وهذا امل�سطلح يجب اأن ن�سيف له م�سطلح اآخر وهو احلرب بالوكالة، 
حروب  يف  جيو�سها  ت��ورط  ت��ود  ال  التى  للدول  ومتاحاً  مباحاً  اأ�سبح  وه��ذا 

ومواجهات قد تكون عواقبها وخيمة.
اجليل الرابع للحروب �سار يدير احلرب من غرف ومن�سات على ال�سو�سيال 
ميديا، ففي االأونة االأخرية �ساهدنا جلاناً الكرونية ت�سن حرباً كالمية على 
�سعب فريد ال�سعب على االإ�ساءة باأ�ساءة اأكرب واأ�سد منها، وهذه اللجان ت�ستغل 
جهل رواد ال�سو�سيال ميديا وعدم خربتهم يف تق�سي احلقيقة وحماولة فك 
رموز اأ�سباب �سن هذه احلرب، وغالبا ما يكون �ساحب اأول �سرارة ال ينتمي 
اإىل اأي من ال�سعبني، والهدف هو بلبلة العالقات وتوترها بني احلكومات، 
الكذب  م��ن  بالكثري  لتغلفه  احل��ق��ائ��ق  م��ن  بع�س  على  ال��ل��ج��ان  تعتمد  كما 
والبهتان، وهذا لالأ�سف نابع من عدم تق�سي الفرد م�سدر اخلرب اأو البحث 
عن احلقيقة ليكّون راأيه وت�سبح لديه القناعة اأو على االأقل تكوين راأي يبنّي 

احلقيقة من الزيف.
هذا التخبط يعود اإىل تراجع ال�سحف الورقية واالهتمام بالقراءة واالكتفاء 
مبا يرد على القنوات االأخبارية وما ين�سر على املواقع الغري املوؤهلة ل�سرف 
املهنة وتق�سي اخلرب، فمعظم املواقع تنقل االأخبار مع اإعادة �سياغة واإ�سافة 
اأ�سحاب اجليل  حبكة تتنا�سب مع �سيا�سة املوقع واأهدافه، ولالنت�سار على 
ال�سعوب  االأخطاء واعتماد  ال�سحافة وت�سحيح  اأن يعاد ترتيب  الرابع البد 
على املواقع وال�سحف القومية �ساحبة الروؤية احلقيقية يف تو�سيل اخلرب 

وحتليل املوقف بامل�ستندات والوقائع ومبا ال يدعو جمااًل لل�سك.
�ل�صيماء حممد /خبري �ل�صحافة و�لإعالم
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�إعــــــــــالن
وادي  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سام لتجارة قطع غيار ال�سيارات اجلديدة
رخ�سة رقم:CN 1946270   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ مرطبات 

 CN 1033817:املتفق رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20 

�إعــــــــــالن
�سيف  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلرو�سي للحدادة واللحام 
رخ�سة رقم:CN 2894798 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج هريو لل�سيارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1118948 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سلطان حممد �سلطان حمد الكندي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيف عبداهلل حممد بخيت العرياين
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20 

�إعــــــــــالن
لت�سليح  ال�س�����ادة/�ساهني  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات رخ�سة رقم:1042045 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد رزاق مكهن دين %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة حممد حممد �سيف �سامل املحريبي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد حممد �سيف �سامل املحريبي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سين�سري لالمنيوم والزجاج 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1100471 
تعديل ن�سب ال�سركاء

انيل كومار �ساندر ا�سيكهارا بيالي من 21% اىل %42
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ماجنيت �سينغ بينت �سينغ
تعديل راأ�س املال/ من 500000 اىل 100000

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

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

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بيك�سلز للدعاية واالعالن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1137265 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة تورنيدو لال�ستثمار- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
TORNADO INVESTMENT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC 

تعديل ن�سب ال�سركاء
 EAGLE ENVIRONMENTAL الن�سر للخدمات البيئية ومكافحة االآفات

SERVICES & PEST CONTRO من 52% اىل %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
TORNADO INVESTMENT حذف تورنيدو لال�ستثمار

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

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

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سين�سري اوتوماتيك دور 

CN قد تقدموا الينا بطلب ترايدينج ذ.م.م رخ�سة رقم:2279152 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة انيل كومار �ساندر ا�سيكهارا بيالي %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ماجنيت �سينغ بينت �سينغ

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/علي املهريي لتدقيق 

CN قد تقدموا الينا بطلب احل�سابات رخ�سة رقم:1027483 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة كدا�س عبداهلل �سعيد كدا�س الرميثي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي �سلطان عبداهلل حممد بن حارب املهريي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20 

�إعــــــــــالن
العامل  ال�س�����ادة/�سالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للحالقة رخ�سة رقم:1123633 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد را�سد ح�سن حممد ال�سام�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف غريب مراد عبداهلل البلو�سي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بيت ال�سجاد العجمي 

والتحف القدمية- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1080398 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد حممد حممد عبده ال�سريف %100

تعديل مدير/ا�سافة احمد حممد حممد عبده ال�سريف
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد حممد عبده ح�سن ال�سريف
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20 

�إعــــــــــالن
ال�سرياميك  لتجارة  احلديثة  ال�س�����ادة/ميادين  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN واملواد ال�سحية- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:1073878 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل مدير/ا�سافة �سمه خليل خالد خليل املريخي
تعديل مدير/ حذف �سادي حممد حامد املنزالوي

 تعديل اإ�سم جتاري من/ ميادين احلديثة لتجارة ال�سرياميك واملواد ال�سحية- �سركة 
ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

MODREN MAYADEEN CERAMIC & SAINTRY MATERIAL- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اإىل /�سما انرنا�سونال للتجارة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

SHAMMA INTERNATIONAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة عامة 4690018

تعديل ن�ساط/حذف بيع البالط- بالتجزئة 4752011
تعديل ن�ساط/حذف بيع االدوات ال�سحية ومتديداتها- بالتجزئة 4752004

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13041 بتاريخ 2020/9/20 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم �سابك�ساه- فرع 1

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1070749-1 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نا�سر �سابر ح�سن الرئي�سي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف احمد �سامل باذياب املنهايل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف راجهونات ناندو �سيتي

 تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم �سابك�ساه- فرع 1
SUBIHKSHA RESTAURANT- BRANCH 1

اإىل /مطعم كودال ذا �سوبيك�سا
KUDLA THE SUBHIKSHA RESTAURANT

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

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

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2020/07/22  املودعة بالرقم: 332981 
بيانات االأولوية: 919073999، 

التاريخ:2020/1/23،البلد: الربازيل 
با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي

الواليات   ،3000-48265 مي�سيغان  والية  ديرويت،  اوف  �سيتي  �سنر،  ريني�سانز   300 وعنوانه: 
املتحدة االأمريكية.

وبالتحديد  املحرك  ذات  الربية  املركبات   :12 بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
ال�سيارات.
الفئة: 12

و�سف العالمة: العالمة هي عبارة CADILLAC SYMBOLIQ مكتوبة بطريقة مميزة 
باللغة الالتينية.

اال�سراطات: ال يوجد
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 

االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  20  �شبتمرب  2020 العدد 13041 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2020/06/29  املودعة بالرقم: 331747 
بيانات االأولوية: 918988624، 

التاريخ: 2020/1/9، البلد: الربازيل 
با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي

الواليات   ،3000-48265 مي�سيغان  والية  ديرويت،  اوف  �سيتي  �سنر،  ريني�سانز   300 وعنوانه: 
املتحدة االأمريكية.

وبالتحديد  املحرك  ذات  الربية  املركبات   :12 بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
ال�سيارات.
الفئة: 12

و�سف العالمة: العالمة هي عبارة CADILLAC LYRIQ مكتوبة بطريقة مميزة باللغة 
الالتينية.

اال�سراطات: ال يوجد
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 

االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  20  �شبتمرب  2020 العدد 13041 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2020/07/23  املودعة بالرقم: 333062 
با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي

الواليات   ،3000-48265 مي�سيغان  والية  ديرويت،  اوف  �سيتي  �سنر،  ريني�سانز   300 وعنوانه: 
املتحدة االأمريكية.

وبالتحديد  املحرك  ذات  الربية  املركبات   :12 بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
ال�سيارات.
الفئة: 12

و�سف العالمة: العالمة هي عبارة CADILLAC CELESTIQ مكتوبة بطريقة مميزة 
باللغة الالتينية.

اال�سراطات: ال يوجد
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 

االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  20  �شبتمرب  2020 العدد 13041 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2020/07/22  املودعة بالرقم: 332980 
بيانات االأولوية: 919074243، 

التاريخ:2020/1/23، البلد: الربازيل 
با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي

الواليات   ،3000-48265 مي�سيغان  والية  ديرويت،  اوف  �سيتي  �سنر،  ريني�سانز   300 وعنوانه: 
املتحدة االأمريكية.

وبالتحديد  املحرك  ذات  الربية  املركبات   :12 بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
ال�سيارات.
الفئة: 12

و�سف العالمة: العالمة هي عبارة CADILLAC OPTIQ مكتوبة بطريقة مميزة باللغة 
الالتينية.

اال�سراطات: ال يوجد
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 

االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  20  �شبتمرب  2020 العدد 13041 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2020/07/22  املودعة بالرقم: 332982 
بيانات االأولوية: 919073956، 

التاريخ:2020/1/23،البلد: الربازيل 
با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي

الواليات   ،3000-48265 مي�سيغان  والية  ديرويت،  اوف  �سيتي  �سنر،  ريني�سانز   300 وعنوانه: 
املتحدة االأمريكية.

وبالتحديد  املحرك  ذات  الربية  املركبات   :12 بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
ال�سيارات.
الفئة: 12

و�سف العالمة: العالمة هي  SYMBOLIQمكتوبة بطريقة مميزة باللغة الالتينية.
اال�سراطات: ال يوجد

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 
االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  20  �شبتمرب  2020 العدد 13041 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2020/07/22  املودعة بالرقم: 332983 
بيانات االأولوية: 919074162، 

التاريخ:2020/1/23،البلد: الربازيل 
با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي

الواليات   ،3000-48265 مي�سيغان  والية  ديرويت،  اوف  �سيتي  �سنر،  ريني�سانز   300 وعنوانه: 
املتحدة االأمريكية.

وبالتحديد  املحرك  ذات  الربية  املركبات   :12 بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
ال�سيارات.
الفئة: 12

و�سف العالمة: العالمة هي  OPTIQمكتوبة بطريقة مميزة باللغة الالتينية.
اال�سراطات: ال يوجد

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 
االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  20  �شبتمرب  2020 العدد 13041 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2020/06/29  املودعة بالرقم: 331737 
بيانات االأولوية: 918988632، 

التاريخ: 2020/1/9، البلد: الربازيل 
با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي

الواليات   ،3000-48265 مي�سيغان  والية  ديرويت،  اوف  �سيتي  �سنر،  ريني�سانز   300 وعنوانه: 
املتحدة االأمريكية.

وبالتحديد  املحرك  ذات  الربية  املركبات   :12 بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
ال�سيارات.
الفئة: 12

و�سف العالمة: العالمة هي كلمة LYRIQ مكتوبة بطريقة مميزة باللغة الالتينية.
اال�سراطات: ال يوجد

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 
االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  20  �شبتمرب  2020 العدد 13041 
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عربي ودويل

اإىل  ال�سبت  اأم�����س  الكاظمي  م�سطفى  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  دع��ا   
االنتخابات  الإج��راء  متهيداً  االنتخابات  قانون  با�ستكمال  االإ���س��راع 

املبكرة«.
وذكر موقع “ال�سومرية نيوز” العراقي اأن ذلك جاء يف كلمة األقاها 
العنف  ملناه�سة  الثاين ع�سر  الدويل  املوؤمتر  اليوم خالل  الكاظمي 
�سد املراأة بح�سور رئي�سي اجلمهورية والربملان برهم �سالح وحممد 

احللبو�سي.
م�سروع  اإزاء  واجلذب”  “ال�سد  ح��ال��ة  كلمته  يف  الكاظمي  وانتقد 
“م�سروع  اإن  قائاًل  حكومته،  قدمته  ال��ذي  االأ���س��ري  العنف  قانون 
قانون العنف االأ�سري الذي قدمته احلكومة ال يزال يف اطار ال�سد 

واجلذب«.
امل��راأة، و�سنعمل على  “نت�سرف باأن نكون يف موقع ان�ساف  واأ�ساف: 

تن�سيط املجل�س االأعلى للمراأة«.

تايوان  رئي�سة  ب�”حمو”  الر�سمية  ال�سينية  االإع��الم  و�سائل  هددت 
ت�����س��اي اإجن-وي�����ن م��ن ال��وج��ود يف ال��ي��وم االأول م��ن م��ن��ت��دى يهدف 

لت�سهيل عملية ال�سالم بني �سطري م�سيق تايوان.
وذكر مقال افتتاحي يف �سحيفة “غلوبال تاميز” التابعة للحكومة 
جي�س  يجريها  ال��ت��ي  احل��ال��ي��ة  الع�سكرية  ال��ت��دري��ب��ات  اأن  ال�سينية 
التحرير ال�سعبي يف امل�سيق وحوله “لي�ست حتذيرية ولكنها بروفة 

لال�ستيالء على تايوان«.
وجاء يف املقال االفتتاحي اأن ال�سني “عاقدة العزم على اللجوء اإىل 
الو�سائل ال�سرورية مبا يف ذلك اخليارات الع�سكرية” ملنع الواليات 

املتحدة وتايوان من تعزيز العالقات بينهما.
القانون  تايبيه  انتهكت  م��ا  اإذا  اأن���ه  تغريدة  يف  ال�سحيفة  وح���ذرت 
“حرباً  ف���اإن   2005 ع���ام،  ال�����س��ادر  االن��ف�����س��ال  ملناه�سة  ال�سيني 
�سوف تندلع و�سوف يتم حمو )رئي�سة تايوان ت�ساي اإجن-وين( من 

الوجود«.
 

اإح��ي��اء م�ساعيها  ت��رام��ب يف  دون��ال��د  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اإدارة  ب���داأت 
نزاع ح��دودي يف  واإ�سرائيل يف مفاو�سات مبا�سرة على  لبنان  جلمع 
البحر املتو�سط والتنقيب عن الغاز الطبيعي، ح�سب ما نقلت وكالة 

بلومربغ لالأنباء عن موقع اأك�سيو�س االإخباري االأمريكي.
وقال موقع “اأك�سيو�س” نقاًل عن م�سوؤولني اإ�سرائيليني واأمريكيني 
مل يك�سف هوياتهم اإن اإدارة ترامب تاأمل اإطالق مفاو�سات دبلوما�سية 
الرئا�سية يف نوفمرب)ت�سرين  اإ�سرائيل ولبنان قبل االنتخابات  بني 

الثاين( املقبل.
امل��ف��او���س��ات بني  ه��ذه  اإ�سرائيليني، مل جت��ر مثل  مل�����س��وؤول��ني  ووف��ق��اً 
االإ�سرائلية  املفاو�سات  ا�ستئناف  �ساأن  عاماً، ومن   30 البلدين منذ 

اللبنانية اأن ي�سكل اجنازاً كبرياً للبيت االأبي�س.
و�سهد العقد االأخري العديد من االكت�سافات ال�سخمة للغاز الطبيعي 

قبالة �سواحل اإ�سرائيل، ولبنان.

���س��ارك م�����س��وؤول اأم���ريك���ي ك��ب��ري اأم�����س يف م��را���س��م ت��اأب��ني الرئي�س 
اأث��ارت غ�سب  زي��ارة  تايوان، يف  تينغ-هوي يف  الراحل يل  التايواين 

بكني التي اأجرت مناورات ع�سكرية قرب اجلزيرة.
وخرقت ال�سبت طائرات حربية ومقاتلة �سينية للمرة الثانية املجال 
اجلوي التايواين، بح�سب وزارة ال�سحة التايوانية التي ردت باإطالق 
مقاتالتها. وكانت طائرتان حربيتان �سينيتان م�سادتان للغوا�سات 

خرقتا احلدود االأربعاء وتلقتا اأمراً باملغادرة، وفق الوزارة.
ويف االأ���س��اب��ي��ع االأخ����رية، اأ���س��ارت اجل��زي��رة اإىل ارت��ف��اع ح��اد يف عدد 

خروقات طائرات �سالح اجلو ال�سيني ملنطقة دفاعها اجلوي.
االقت�سادية  للتنمية  االأم��ريك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�ساعد  وجل�س 
الياباين  ال����وزراء  رئي�س  جانب  اإىل  ك��را���س  كيث  والبيئة  وال��ط��اق��ة 
وكرا�س  املرا�سم.  بعيد  يغادر اجلزيرة  اأن  وُيفر�س  يو�سريو موري 
هو امل�سوؤول االأرفع يف وزارة اخلارجية الذي يزور تايوان منذ 1979 
ال�سنة التي قطعت فيها الواليات املتحدة عالقاتها الدبلوما�سية مع 

تايبيه بهدف االعراف باحلكومة ال�سيوعية ومقرها بكني.

عوا�شم

بغداد

بكني

وا�صنطن

تايبيه

الوليات املتحدة تتطلع لإحراز 
تقدم يف عالقاتها مع ال�شودان

•• وا�شنطن-وكاالت

الدين  ال�سوداين اجلديد نور  بال�سفري  رحبت وزارة اخلارجية االأمريكية 
معربة  ق��رن،  نحو  منذ  بوا�سنطن  للخرطوم  �سفري  ك��اأول  وهناأته  �ساتي، 
وزير  وق��ال م�ساعد  البلدين.  العالقات بني  تقدم يف  الإح��راز  عن تطلعها 
اخلارجية االأمريكي لل�سئون االأفريقية ال�سفري تيبور ناجي اإنه يتطلع اإىل 
اإحراز تقدم يف العالقات ال�سودانية االأمريكية على اإثر تقدمي ال�سفري نور 
الدين �ساتي اأوراق اعتماده كاأول �سفري لل�سودان يف وا�سنطن ملا يقارب ربع 
القرن. وغرد امل�سوؤول االأمريكي على توير قائال اإنه “يتطلع اإىل اإحراز 
اأنه  واأ�ساف  وال�سودان،  املتحدة  الواليات  البلدين،  بني  العالقات  تقدم يف 
يهنئ ال�سفري نور الدين �ساتي كونه اأول �سفري لل�سودان يف الواليات املتحدة 
منذ 23 عاما حيث قدم اأوراق اعتماده للرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
ل�”عالقات  ب��الده ت�سعى  اإن  اأك��د �ساتي  . ويف ح��وار مع �سكاي نيوز عربية، 
طبيعية مع حميطها االإقليمي والإعادة م�سار عالقاتها مع دول العامل”، 
الفتا اإىل اأن هناك تعاون وثيق مع وا�سنطن لرفع ا�سم ال�سودان من قائمة 
ال�سيا�سة  “هناك حت��ول كبري يف  ���س��ات��ي:  ال��دي��ن  ن��ور  واأ���س��اف  االإره�����اب. 
وا�سنطن  مع  وثيق  وتعاون  كبرية  جهود  ثمة  ال�سودان..  جتاه  االأمريكية 
لرفع ا�سم ال�سودان من قائمة االإرهاب«. كما �سدد على اأن بالده تعمل على 

“اإزالة املعوقات” التي حتول دون رفع ا�سم ال�سودان من قائمة االإرهاب.

مقابر جماعية �صرية �أن�صاأها يف مناطق من دم�صق وريفها  4

الهدف حماكمة الأ�شد..اأملانيا تف�شح بالأدلة معتقالت النظام

ال�شحة العاملية: وفيات كوفيد-19 مرتفعة ب�شكل غري مقبول 
•• جنيف-اأ ف ب

اأّن  العاملية  ال�سحة  اأعلنت منظمة 
الناجمة  االأ�سبوعية  الوفيات  عدد 
والبالغة  عن فريو�س كوفيد-19 
األ��ف �سخ�س مرتفعة   50 ح��وايل 
اق���راب  ب�سكل غ��ري م��ق��ب��ول، م��ع 
ت�����س��ج��ي��ل م���ل���ي���ون ح���ال���ة وف������اة يف 

العامل.
وقالت املنظمة اإنه على الرغم من 

دي�سمرب  االأول  ك��ان��ون  يف  ال�سني 
ر�سمية  مل�������س���ادر  وف���ق���ا  امل���ا����س���ي، 
جمعتها وكالة فران�س بر�س، فيما 
مت ت�سجيل اأكر من 30،2 مليون 

اإ�سابة.
لربنامج  التنفيذي  امل��دي��ر  وق���ال 
منظمة  يف  ال�����س��ح��ي��ة  ال����ط����وارئ 
ال�����س��ح��ة ال���ع���امل���ي���ة م���اي���ك���ل راي����ن 
 1،8 ب��ني  م��ا  ا���س��ب��وع��ي��اً  “ن�سيف 
 )...( اإ����س���اب���ة  وم���ل���ي���وين  م��ل��ي��ون 
ووفيات مبعدل ما بني 

40 اىل 50 الفا«.
“حل�سن  واأ���������س��������اف 
احلظ اأّن )االأعداد( ال 
مطرد.  ب�سكل  ترتفع 
اإّن�����ه رق���م م��رت��ف��ع اإىل 
لي�س   )...( كبري  ح��د 

هذا ما ن�سعى اليه«.
الرغم  “على  وت���اب���ع 
االأرق�����ام  ه����ذه  اأن  م���ن 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ث��اب��ت��ة 
ال����ع����امل����ي، ف��������اإن ذل���ك 
يغطي حقيقة اأنه على 
االإقليمي  امل�������س���ت���وى 
يف  االإق���ل���ي���م���ي  ودون 
ن�سهد  البلدان،  بع�س 
ارت����ف����اع����ات ك���ب���رية يف 

حاالت االإ�سابة«.

واالإ�سابات  ال��وف��ي��ات  م��ع��دالت  اأن 
بفريو�س كورونا امل�ستجّد يف العامل 
اأن  تعد يف حالة ا�ستقرار بداًل من 
االأرق���ام  ف���اإن  ك��ب��ري،  ب�سكل  ترتفع 
ال���ع���امل���ي���ة ت���ن���ط���وي ع���ل���ى زي������ادات 
االإقليمية  امل�ستويات  مفاجئة على 

واملحلية االأدنى.
بحياة  ال��ق��ات��ل  ال��ف��ريو���س  واأودى 
األ��ف �سخ�س   947 م��ا يقرب م��ن 
يف اأرج����اء ال��ع��امل م��ن��ذ ظ��ه��وره يف 

وقال رايان اإّنه على الرغم من اأن 
ن�سبة وفاة امل�سابني انخف�ست مع 
“ال ميكننا  العالج  تقنيات  حت�سن 
وفاة  ح��ال��ة  األ����ف  ب50  الت�سليم 

اأ�سبوعيا كرقم مقبول«.
كبرية  اأج���زاء  ا�ستعدت  واجل��م��ع��ة، 
ق��ي��ود جديدة  لفر�س  اأوروب����ا  م��ن 
تف�سي  ل���وق���ف  ال���ن���ط���اق  وا����س���ع���ة 
اإ�سرائيل  فريو�س كورونا وفر�ست 

اإغالًقا ثانًيا على م�ستوى البالد.
وق������ال������ت م������اري������ا ف����ان 
ك�������ريك�������وف، امل�����دي�����رة 
ال�سحة  ملنظمة  الفنية 
كوفيد- ب�ساأن  العاملية 
امل���ن���ظ���م���ة  اإن   ،19
املتحدة  لالأمم  التابعة 
“اجتاهات  ت������������رى 
الكرة  ن�سف  يف  مقلقة 
حيث  م���ن  ال�سمايل” 
احل����االت ودخول  ع���دد 
والعناية  امل�ست�سفيات 
امل��رك��زة رغ��م اأن��ن��ا “مل 
مو�سم  ح����ت����ى  ن������ب������داأ 

االإنفلونزا بعد«.
حالًيا  ي���ج���ري  وف��ي��م��ا 
اختبار 36 لقاًحا على 
امل�سوؤولة  قالت  الب�سر، 
بع�س  اإن  االأم���ريك���ي���ة 

ال��دول تعلمت ط��وال ف��رة الوباء 
اأنه ميكنها التغلب على الفريو�س 

باالإجراءات املتاحة.
واأ���س��اف��ت “مع اق��راب��ن��ا م��ن 30 
وفاة،  حالة  ومليون  حالة  مليون 
طويل  ط���ري���ق  اأم���ام���ن���ا  ي������زال  ال 

لنقطعه«.
خمتلف  و���س��ع  يف  “لكننا  وت��اب��ع��ت 
الثاين  ك���ان���ون  ف��ي��ه يف  ك��ن��ا  ع��م��ا 
نعرف  “نحن  وق����ال����ت  ي���ن���اي���ر«. 

الكثري االآن وتظهر لنا الدول اأنها 
التي  االأدوات  ا�ستخدام  ت�ستطيع 
انتقال  �سال�سل  لك�سر  االآن  لديها 

العدوى واإنقاذ االأرواح«.
العام ملنظمة  املدير  اأع��رب  ب��دوره، 
ال�سحة العاملية، تيدرو�س اأدهانوم 
وباء  اأّن  اأ���س��ف��ه  ع��ن  غيربي�سو�س، 
يف  العامل  اأن  اأظهر  “كوفيد-19 
كان غري م�ستعد يف  �سكل جماعي 

�سكل موؤ�سف«.

ال�شني تعتمد اآلية م�شادة للعقوبات الأمريكية 
التي  االأمريكية  ب��االإج��راءات  متكررة  ب�سورة  للتنديد  بكني  ا�ستخدمتها  التي 
ت�ستهدف ال�سركات ال�سينية. وميكن اأن ت�سمل االإجراءات العقابية غرامات �سد 
ال�سني،  يف  واال�ستثمار  التجارة  اأعمال  ممار�سة  من  وحتظره  االأجنبي  الكيان 
وفر�س قيود على دخول االأفراد اأو املعدات اإىل البالد. وقالت الوزارة اإنها ت�سمل 
“ال�سركات االأجنبية واملنظمات االأخرى واالأفراد«.   مبوجب املر�سوم االأمريكي 
ال�سادر اجلمعة �سد التطبيقني ال�سينيني، �ستفقد وي ت�سات اململوكة ل�سركة 
تن�سنت فر�سة حتميلها يف الواليات املتحدة اعتباًرا من االأحد. و�سُيحظر على 
يف  اال�ستمرار  من  �سيتمكنون  ولكن  التحديثات  تثبيت  توك  تيك  م�ستخدمي 
اأن  املحتمل  وم��ن  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب.  ت�سرين   12 اخل��دم��ة حتى  اإىل  ال��و���س��ول 
متلكها  التي  ت��وك،  تيك  بني  اتفاق  اإىل  بالتو�سل  الزمني  االإط���ار  ه��ذا  ي�سمح 
التطبيق  بيانات  حماية  بهدف  اأمريكية  و�سركة  ال�سينية،  بايتدان�س  �سركة 
الوا�سع اال�ستخدام وطماأنة خماوف وا�سنطن االأمنية. يف الوقت الذي يخو�س 

امل�سوؤولون  و�سف  انتخابه،  الإع���ادة  �سعبة  حملة  ترامب  دون��ال��د  الرئي�س  فيه 
التج�س�س  من  القومي  االأم��ن  حلماية  �سرورية  باأنها  االإج���راءات  االأمريكيون 
نددت  االأم��ريك��ي��ة،  اخل��ط��وات  على  ردا  لكن  امل��ن�����س��ات.  ع��رب  املحتمل  ال�سيني 
ينتهك قواعد  اأمريكي  “تنمر”  اإنه  قالت  ال�سبت مبا  ال�سينية  التجارة  وزارة 
التجارة الدولية مكررة القول باأنه ال يوجد دليل على اأي تهديد اأمني. وقالت 
ال�سري  املتحدة على  ال��والي��ات  اأ���س��رت  “اإذا  املحتملة  االإج���راءات  اأن حت��دد  دون 
على طريقتها اخلا�سة، ف�ستتخذ ال�سني االإج��راءات الالزمة حلماية احلقوق 
وامل�سالح امل�سروعة لل�سركات ال�سينية«. بعد وقت ق�سري من هذا البيان، اأعلنت 
الوزارة عن نظام العقوبات اجلديد. وتعهدت تيك توك مبحاربة حملة ترامب 
“للرفيه والتعبري عن الذات والتوا�سل«.  اأداة  اإنها تعيق  اأمام الق�ساء، قائلة 
وقال منتقدو القرار االأمريكي اإنه يف حني اأن املخاطر االأمنية غري وا�سحة، فاإن 
احلظر ال�سامل يثري خماوف ب�ساأن قدرة احلكومة االأمريكية على فر�س قيود 

تتحكم بحرية التعبري. وقال جميل جافر، مدير معهد نايت فري�ست اأمندمنت 
ت�ستهدف  )فقط(  كعقوبة  هذا  يف  التفكري  اخلطاأ  “من  كولومبيا:  جامعة  يف 
اإنه تقييد خطري للحقوق التي مينحها التعديل االأول  تيك توك ووي ت�سات. 
للد�ستور للمواطنني واملقيمني يف الواليات املتحدة«. ويقول بع�س املحللني اإن 
ما يقوم به ترامب حتركه اأ�سباب املناف�سة التجارية اأكر من املخاوف االأمنية. 
و�ستوؤدي هذه اخلطوات اإىل تعطيل ا�ستخدام وي ت�سات - وهو تطبيق متقدم 
م�ستخدم للمرا�سلة والت�سوق واملدفوعات وخدمات اأخرى - وتيك توك اإىل حد 
كبري يف االأ�سواق االإلكرونية التي تديرها اآبل وغوغل. وقال م�سوؤول كبري يف 
وزارة التجارة االأمريكية اإن اخلدمات على وي ت�سات �ستراجع بعد يوم االأحد، 
ُي�ستخدم  ال��ق��درات.  ببع�س  يحتفظون  قد  احلاليني  امل�ستخدمني  اأن  م�سيًفا 
مع  ات�سال  على  للبقاء  ال�سينيني  املغربني  بني  وا�سع  نطاق  على  ت�سات  وي 
النا�س يف وطنهم. وينتظر ما �سي�سدر عن حمكمة ب�ساأن اعرا�س على احلظر 
قدمه م�ستخدمون لوي ت�سات مقيمون يف الواليات املتحدة. وال يوؤثر احلظر 
االأمريكي على وي ت�سات على خدمته يف ال�سني حيث ُي�ستخدام التطبيق على 

نطاق وا�سع.

•• �شنغهاي-اأ ف ب

با�سرت احلكومة ال�سينية العمل باآلية ت�سمح لها باحلد من ن�ساطات ال�سركات 
ال�سركات  االأمريكية على  العقوبات  اإج��راء يعترب مبثابة رد على  االأجنبية، يف 
ال�سينية ويف طليعتها هواوي بعد اإعالن حظر تطبيقي تيك توك ووي ت�سات 
الكيانات غري  “قائمة  اإىل  املتحدة. وُينظر  اعتبارا من غد االأح��د يف الواليات 
الواليات  على  للرد  بكني  بيد  �سالح  اأنها  على  ال�سني  من  املتوقعة  املوثوقة” 
�سركة  حل��ظ��ر  ب��ه��ا  اخل��ا���س��ة  الكيانات”  “قائمة  ا���س��ت��خ��دم��ت  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة 
االت�ساالت ال�سينية العمالقة يف ال�سوق االأمريكية قبل اأن تتحرك ملنع تنزيل 
تطبيق لقطات الفيديو الق�سرية تيك توك وحتظر ا�ستخدام وي ت�سات. ومل 
يذكر االإعالن ال�سادر عن وزارة التجارة ال�سينية و�سط الت�سعيد اجلاري بني 
بكني ووا�سنطن، اأي �سركة اأجنبية باال�سم. لكنه ذكر اأن النظام اجلديد �سينظر 
يف فر�س عقوبات على الكيانات التي تقوم باأن�سطة “ت�سيء اإىل ال�سيادة الوطنية 
“القواعد  تنتهك  اأو  والتنمية”  االأم���ن  �سعيد  على  م�ساحلها  واإىل  لل�سني 
ال�سياغة  امل�ستخدمة  املفردات  واتبعت  دوليا«.  املرعية  والتجارية  االقت�سادية 

ال�سرعي،  الطبابة  ق�سم  الع�سكري/  حر�ستا  م�سفى 
الفرع  عنا�سر  تعاون  عدم  على  اعرا�سهم  بخ�سو�س 
ال��ق��ادم��ة من  امل���ذك���ور بتغليف واإع�����داد ون��ق��ل اجل��ث��ث 
ال  واأنهم  كبري،  اجلثث  عدد  اأن  تو�سيحهم  مع  الفرع، 

ي�ستطيعون كق�سم طبابة القيام بذلك وحدهم.
وتثبت هذه الوثيقة، العدد ال�سخم من ال�سحايا الذي 
ي�سل ب�سكل م�ستمر ومتوا�سل مل�سفى حر�ستا الع�سكري، 

من فرع اخلطيب وحده.

مو�قع ملقابر جماعية  4
ملقابر  جغرافية  مواقع  اأرب��ع  ك�سفت  اأي�ساً،  الوثائق  يف 
جماعية، وزعت يف حميط دم�سق وريفها �سمن املناطق 
ومنطقة  ال��راب��ع��ة،  الفرقة  القطيفة،  جنها،  التالية: 
مقابر  كمنطقة  االأوىل  للمرة  تظهر  ال��ت��ي  ال�سمري 

جماعية.
كما تت�سمن املخططات حتديداً موؤكداً ملناطق املقابر، 
بطريقة ح�ساب خطوط الطول والعر�س، والتي قام بها 
بت منه هذه الوثائق، ويبدو اأن حتديد  الفرع الذي �ُسِرّ
والعر�س هو  الطول  للمقربة بطريقة خطوط  الفرع 
تلك  لت�سريب  الزمنية  امل��دة  بح�سب  حجمها  لتحديد 

الوثيقة.

معلومات تقدم لأول مرة
وهناك ثيقتان م�سربتان من داخل اأحد االأفرع االأمنية، 
هذا  داخ��ل  ق�سوا  معتقلني،  باأ�سماء  ج��داول  تت�سمّنان 
الوثيقتان  الع�سكرية،  امل�سايف  الأحد  نقلهم  ومّت  الفرع، 
ال�سحايا، �سمن  ه��وؤالء  ب��رادات  اأرق��ام  اأي�ساً  تت�سّمنان 

امل�سفى الع�سكري.
كما تظهر �سهادة من�سق عن ال�سجن ال�سّري، يف الفرقة 
الرابعة التابع مبا�سرة لفرع اخلطيب ومعلومات ُتقدم 

الأول مرة عن املكان بتفا�سيله واإدارته.

�لهدف.. حماكمة ب�صار �لأ�صد
مع  ولي�س  ال��وق��ت  ه��ذا  يف  الوثائق  تقدمي  �سبب  وع��ن 
نف�سها،  لل�سحيفة  ال�ساهد  ف��اأج��اب  املحاكمة،  ب��داي��ة 

•• برلني-وكاالت

حول  االأمل��ان��ي��ة  التحقيقات  زال���ت  م��ا 
م�ستمرة  �سوريا  يف  النظام  معتقالت 
ح��ت��ى ال���ي���وم، ���س��واء ب��ا���س��ت��ج��اب��ات مع 
ال�سوري  ال��ن��ظ��ام  جي�س  م��ن  ���س��ب��اط 
غادروا بالدهم الجئني اأو من �سهود 

اآخرين.
اأقبية  فتح ملفات عديدة حول  وبعد 
امل����خ����اب����رات وم�����ا ي���ج���ري ف��ي��ه��ا من 
اإىل ج��رائ��م حرب  ت�����س��ل  ان��ت��ه��اك��ات، 
وجرائم �سد االإن�سانية، �سّلط قانون 
من  ت�سمنه  وم���ا  االأم���ريك���ي  قي�سر 
على هذه  اأكر  ال�سوء  م�سربة  �سور 
الق�سية العالقة منذ �سنوات طويلة.

بدوره، حمل املركز ال�سوري لالإعالم 
بالنا�سط  مم��ث��اًل  ال��ت��ع��ب��ري  وح���ري���ة 
املعتقل  دروي���������س  م������ازن  احل���ق���وق���ي 
االأ�����س����د، مهمة  ���س��ج��ون  ال�����س��اب��ق يف 

متابعة هذا امللف.
كوبلنز  ب���داأت حمكمة  اأ���س��ه��ر،  وق��ب��ل 
من  �سباط  م��ع  حتقيقاتها  االأمل��ان��ي��ة 

نظام االأ�سد فروا من �سوريا اإىل اأملانية الجئني، اإىل اأن 
قدم دروي�س نف�سه �سهادته وقام بت�سليم املحكمة وثائق 

مرجمة اإىل اللغة االأملانية.
ومل تعر�س املحكمة تلك الوثائق يف القاعة الأن اأطراف 
اأواًل، اإمنا طلب  الدعوى كانوا بحاجة لالطالع عليها 
م��ن ال�ساهد ���س��رح ف��ك��رة ع��ام��ة ع��ن حم��ت��واه��ا وكيفية 

ح�سوله عليها.
حمكمة  عليها  ح�سلت  ال��ت��ي  ال��وث��ائ��ق  ت��ل��ك  ت�سّمنت 
�سبكة  ن�سرته  مف�سل  تقرير  بح�سب  االأملانية،  كوبلنز 
يف  ي��ح��دث  ك��ان  عما  وتفا�سيل  معلومات  “ليفانت”، 
اأقبية النظام وماهية االأماكن نف�سها، وجاءت امل�ستندات 

على عدة ف�سول اأبرزها:

�لهيكلية:
لنظام  التابع   251 ال��ف��رع  هيكلية  تبني  وث��ائ��ق  وه��ي 
االأ�سد من جهتني، االأوىل عبارة عن االأق�سام الداخلية، 
وهي اأق�سام ال�سجن الداخلية كاملًة، باالإ�سافة ملخطط 
�سجنني تابعني لق�سم التحقيق يف فرع اخلطيب القابع 

يف دم�سق وهما:
�سوريا،  يف  امل��ظ��اه��رات  ب��داي��ة  بعد  ال�����س��ري:  ال�سجن   *
251 غرفاً داخل  وازدي��اد اأعداد املعتقلني، اأخذ الفرع 
يتبع  �سري،  �سجن  اإىل  لها  وحَوّ الرابعة،  الفرقة  مقر 
مبا�سرة لق�سم التحقيق، يف فرع اخلطيب وهو امل�سوؤول 

عن اإدارته.
وك��ذل��ك ه��ن��اك اأق�����س��ام امل��ن��اط��ق: وه���ي ت��اب��ع��ة للفرع، 
النبك،  ال�سمري،  الزبداين،  مناطق:  خم�س  وتت�سمن 

دوما، وفرع املدينة )الفرع 40(،
االإداري����ة  الهيكلية  ���س��رح  م��ن  الرئي�سي  ال��ه��دف  وك���ان 
ل��ف��رع اخل��ط��ي��ب، وال��رات��ب��ي��ة ال��ق��ي��ادي��ة، ه��ي الو�سول 
للجاين وتو�سيع دائرة امل�ستبه بهم، لتت�سمن: امل�سوؤول 
بالتنفيذ ثانياً، واأخ��رياً منفذ  اأواًل، واالآم��ر  القرار  عن 

القرار.
ا�سماً، بينهم   93“ املهام واالأ�سماء، وهم:  ربط  واأي�ساً 
45 �سف �سابط، و19 موظفاً مدنياً”،  29 �سابطاً، 

الفرة  لت�سمل  لها،  احلقيقي  بالت�سل�سل  بع�سها،  مع 
بني اآذار 2011 حتى ت�سرين الثاين 2012.

معتقلون ماتوا قبل و�سول امل�ست�سفى من الفرع
حر�ستا  م�سفى  من  م�سربة  وثائق  ثالث  اأي�ساً  وهناك 
الع�سكري وم�سفى الهالل االأحمر، وهي برقيات �سادرة 
اأ�سخا�س،   3 حالة  تت�سّمن   ،251 الفرع  اإىل  منهما 
احلياة  ف��ارق  بع�سهم  ال��ف��رع،  م��ن  امل�سايف  ه��ذه  و�سلوا 

قبل و�سوله، وبع�سهم بعد و�سوله مبدة وجيزة.
احلقيقية  االأ���س��ب��اب  امل��ذك��ورة  ال��وث��ائ��ق  تظهر  ال  فيما 
ل��ل��وف��اة، وه���ي ال��ت��ع��ذي��ب ح��ت��ى امل����وت، واإمن����ا تت�سمن 
“توقف  التقارير  يف  ورد  كما  وه��و  فقط  واح���داً  �سبباً 
وتكمن اأهميتها يف اإثبات و�سول جثث  ع�سلة القلب”، 

ال�سحايا من الفرع.
اأح��د ه��وؤالء ال�سحايا ر�سالة م�سورة  فقد وّج��ه �سقيق 
م�سغوط  ق��ر���س  على  للمحكمة،  لالأملانية  مرجمة 
اأخيه  قتل  م��ن  ت��اأّك��ده��م  طريقة  فيها  ي�سرح   ،)CD(
وم�����س��وؤول��ي��ة ف���رع اخل��ط��ي��ب ع��ن ذل����ك، وق����ام ال�ساهد 

بت�سليم هذه الر�سالة.

�أو�مر من “رئا�صة �جلمهورية«
واإدارته  اأمني  فرع  بني  ملرا�سالت  وثائق  اأي�ساً  وهناك 
من جهة، وبني اإدارة الفرع ومكتب االأمن الوطني من 
جهة ثانية، حول اأحد �سحايا القتل حتت التعذيب يف 
هذا الفرع، والذي كان موظفاً بوزارة النفط، وهو �سبب 
مكتب  تواطوؤ  اإثبات  اأج��ل  من  املرا�سلة،  بهذه  قيامهم 
اجلمهورية،  برئا�سة  مبا�سرة  املت�سل  الوطني،  االأم��ن 
باأوامر دفن جثة املعتقل دون ت�سليمه الأهله بل لل�سرطة 

الع�سكرية، لتقوم بهذه املهمة.
وظهرت �سورة هذا املعتقل املذكور �سمن �سور قي�سر، 
�سورة   100 ق��راب��ة  م��ع  للمحكمة  ت�سليمها  مت  حيث 
اأخرى من �سور قي�سر التي تخ�س الفرع االأمني واملدة 

الزمنية املعنيني يف هذه الق�سية.
تقدميها  مت  بة،  م�سَرّ اإط��الع  مذكرة  اأي�سا  يوجد  كما 
من  م��رف��وع��ة  �سكوى  تت�سّمن   ،251 ال��ف��رع  لرئي�س 

يعترب  ال  ال�����س��وري  “املركز  ق���ائ���اًل: 
املحاكمة ل�سخ�س فقط. كما اأن الزج 
بالوثائق يف هذه املرحلة هو جزء من 
االأول  اليوم  من  املركز  ا�سراتيجية 
لتح�سيل  ت�سعى  وال��ت��ي  للمحاكمة، 
اأك����رب من  ح��ك��م ف��ي��ه��ا ي�سمل ق��ائ��م��ة 
يف  يكونوا  مل  ل��و  حتى  ب��ه��م،  امل�ستبه 
املحكمة  خالل  من  نثبت  واأن  اأملانيا، 
لرئي�س  اجلنائية  امل�سوؤولية  قانونياً 
اجل��م��ه��وري��ة، ب��ح��ي��ث ت��ف��ت��ح حمكمة 
كوبلنز الباب اأمام اإن�ساء حمكمة دولية خا�سة، ن�ستطيع 
م��ن خ��الل��ه��ا حم��اك��م��ة ب�����س��ار االأ����س���د وك��ب��ار ال�سباط 

بح�سب تعبريه. امل�سوؤولني عن اجلرائم”، 
اأ�سئلة  عن  ال�ساهد  اأج��اب  الثانية،  املحكمة  جل�سة  ويف 
االأو�ساع  وال��دف��اع بخ�سو�س  ال��ع��ام  واالدع���اء  امل��دع��ني 
وتطور  التعذيب  ومنهجية  احل����راك،  بعد  ���س��وري��ا  يف 
التطرق  مّت  واأي�ساً  املتظاهرين،  �سد  امل�ستخدم  العنف 
للحديث عن العنف والتهديد اجلن�سي، وتاأكيد حاالت 
واملعتقالت،  للمعتقلني  االأمنية  االأف��رع  يف  االغت�ساب 
ب�سرد  ال�ساهد  وق��ام  ال��ث��ورة،  بداية  بعد  �سواء  على حد 

اأمثلة على ذلك عاي�سها بنف�سه اأثناء اعتقاله.

�ل�صاهد �لثاين
انتهت �سهادة مازن دروي�س، بعد يوم ون�سف قام فيهما 

بتقدمي �سهادة مف�سلة.
الثاين وهو �سابط من�سق  ال�ساهد  ا�ستدعي  بعد ذلك، 
على  ب��ن��اًء  معه  ال�سهادة  املحكمة  وطلبت  النظام،  ع��ن 
بر�سدها  اجلنائية  ال�سرطة  قامت  هاتفية،  �سجاّلت 
الفرة  يف  ر�س�������الن،  املته�����م  وب��ني  بينه  وت�سجيلها 
املراقبة  حتت  ك��ان  حينم�ا  ر�س����الن،  العتقال  ال�سابقة 

ية. ال�سَرّ
زوجة  ب�سقيق  ت��رت��ب��ط  ���س��داق��ت��ه  اأن  ال�����س��اه��د  واأو����س���ح 
ر�سالن، ولي�س بر�سالن نف�سه، واأن هذه ال�سداقة هي 
وال�سالم  االطمئنان  تتعّد  مل  التي  االت�����س��االت  �سبب 
على  م�����س��دداً  ات�����س��االت متباعدة،  وب��اأن��ه��ا كانت  دائ��م��اً، 
عدم معرفته اأي �سيء خا�س عن ر�سالن، وال حتى عن 
طبيعة عمله، وال حتى عن ان�سقاقه الذي قراأه كخرب 
ومل  اآن���ذاك،  التلفزيونية  القنوات  اإح���دى  على  عاجل 

يعرفه ب�سكل �سخ�سي من ر�سالن اأو من عائلته.
اإىل اأن انتهت �سهادة ال�سابط املن�سق بعد �ساعة ون�سف 

فقط، دون اأن ت�سيف اأي معلومة جديدة عن ر�سالن.
اأكتوبر/ت�سرين  بداية  جل�ساتها،  املحكمة  �ستتابع  فيما 
االأول القادم، يف جل�ستني تت�سمنان والأول مرة �سهادة 

�سيدة �سورية.
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عربي ودويل

بريوت ومناطق يف اجلبل ما كاد يدخل لبنان بحرب اأهلية جديدة، حيث منعت 
ال�سلطات من امل�س ببنية “احلزب” التحتية. واأكدت م�سادر متابعة يف بريوت مللف 
امليلي�سيات اأن ال�سركتني املو�سوعتني حتت العقوبات االأمريكية، لديهما وب�سبب 
و�سولهما اإىل مواقع ح�سا�سة داخل الدولة اللبنانية، خرائط مف�سلة لكل البنية 

الفوقية والتحتية، ومن بينها خرائط ع�سكرية تغطي اجلبال والوديان.
واأ�سافت اأن “احلزب” ا�ستثمر وربح من التزاماته التي ح�سل عليها بالرا�سي 
�سحية،  وجم��ار  وهاتف  وكهرباء  مياه  متديد  اأعمال  بينها  وم��ن  البلديات،  من 
لديه  اأ�سبحت  كما  البلديات،  ر�سدتها هذه  اأم��وال �سخمة  على  مقابل ح�سوله 

خريطة لكل املواقع واملنازل واأ�سحابها على امتداد املناطق.
ونبهت امل�سادر اإىل اأمر اآخر ا�ستطاعت هذه ال�سركات القيام به، وهو حفر ممرات 
بحجة  خمتلفة،  مناطق  يف  االأر����س  حت��ت  و���س��الح  �سواريخ  وم�ستودعات  �سرية 
حلزب اهلل بنيت يف  ال�سرية”  “املدينة  اأن  البلديات، ما يعني  احلفريات مل�ساريع 

مناطق خمتلفة ب�سكل ي�سمح له با�ستعمالها يف حاالت عديدة ي�سطر لها الحقاً، 
اأهلية  اأي حرب  اأو  اإ�سرائيل،  بها �سد  القيام  اإي��ران  اإذا طلبت منه  ومنها احل��رب 
داخلية. وبح�سب امل�سادر، فاإن العقوبات االأمريكية ك�سفت “راأ�س جليد” ا�ستفادة 
اأنه بات ميلك تقارير كاملة  اأظهرت  حزب اهلل من �سيطرته على لبنان، ولكنها 
وحتى  ال�سحية  ومراكزها  واآلياتها  البلديات  معلومات  “داتا”  كل  عن  اأي�ساً 
اإىل اخلارج  وبعها  ب�سرقتها  يقوم عنا�سره  التي  واآثارها،  فيها،  املوجودة  املغارات 

لتاأمني مداخيل اإ�سافية للميلي�سيات.
والالفت اأن حزب اهلل ا�ستفاد من اأموال اللبنانيني، وخطط للبنية التحتية ب�سكل 
عليها  ح�سلت  التي  والقرو�س  العام  امل��ال  ح�ساب  على  الع�سكرية  قوته  ينا�سب 
احلكومة واأدى الف�ساد املحمي من امليلي�سيات اإىل انهيار االقت�ساد اللبناين، وكل 
االإ�سارات توؤكد اأن “احلزب” اأعاد ت�سكيل البنية التحتية مبا ينا�سبه، واأ�سبحت 

مكملة لبنيته الع�سكرية.

•• بريوت-وكاالت

يف  اهلل  ح��زب  ملنظومة  اجل��دي��دة  الف�سيحة  هي  بنائها  و�سركات  االأ���س��رار  مدينة 
لبنان، بعد قرار االإدارة االأمريكية معاقبة �سركتي “اآر�س” لال�ست�سارات الهند�سية 
فالعقوبات اأظهرت فجاأة �سيطرة ال�سركتني على البنى التحتية من  و”معمار”، 

ال�سمال اإىل اجلنوب، ما يدل على حجم متدد امليلي�سيات يف االأرا�سي اللبنانية.
ويف 2007 ظهر للحكومة اللبنانية برئا�سة فوؤاد ال�سنيورة، اأن حزب اهلل يقوم 
بتمديد 5 اأنواع من اخلطوط حتت االأر�س من ال�ساحية اجلنوبية اإىل مناطق 
اأعمال  اأن  وال��ب��ق��اع، حيث تبني  وك�����س��روان واجل��ب��ل وطرابل�س  ب��ريوت واجل��ن��وب 
ع�سرات  تغطي  به  خا�سة  هاتفية  �سبكة  هي  لياًل  جترى  كانت  التي  التمديدات 
اآالف املنازل واملواقع، ومعها خطوط انرنت. ويومها حاولت احلكومة اللبنانية 
عنا�سرها  هاجم  اأ�سهر  وبعد  العامة،  االأم��الك  على  امليلي�سيات  اع��ت��داءات  وق��ف 

 حملة مل�شاعدة املت�شررين نفوذ حزب اهلل ميتد اإىل البنى التحتية
من الفي�شانات يف باك�شتان

•• عوا�شم-وكاالت

ان��ط��ل��ق��ت ق���واف���ل ب��رن��ام��ج االإغ���اث���ة ال��ع��اج��ل��ة ل��راب��ط��ة العامل 
من  ع��دد  يف  الفي�سانات  م��ن  املت�سررين  مل�ساعدة  االإ���س��الم��ي 
املناطق يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية، باإ�سراف رئي�س الهيئة 
الوطنية الإدارة الكوارث الطبيعية الباك�ستانية الفريق حممد 
اأف�سل، وم�ساركة ال�سفري ال�سعودي لدى باك�ستان نواف املالكي، 
وعدد من امل�سوؤولني الباك�ستانيني. واأ�ساد الفريق حممد اأف�سل 
ال��راب��ط��ة م��ن اأف�سل  بجهود راب��ط��ة ال��ع��امل االإ���س��الم��ي، ع���اداً 
التي  امل�ساعدات  واأن  باك�ستان،  يف  العاملة  االإغاثية  املنظمات 
جراء  م��ن  واملنكوبني  املت�سررين  معاناة  م��ن  تخفف  تقدمها 

ال�سيول والفي�سانات الكارثية التي �سربت باك�ستان.

•• عوا�شم-وكاالت

اأثار ت�سريح رئي�س حكومة الوفاق 
الليبية فايز ال�سراج بالتنحي عن 
اأكتوبر)ت�سرين  ن��ه��اي��ة  من�سبه 
وانزعاجاً  غ�سباً  املقبل،  االأول( 
يجعلها  قد  ما  تركيا  لدى  كبرياً 
حول  ال�����س��ف��ر  ن��ق��ط��ة  اإىل  ت���ع���ود 
املنطقة  يف  التو�سعية  م�ساريعها 
ال�سيا�سي  ل��ل��م��ل��ف  واخ���راق���ه���ا 

الليبي.
�سادرة  ع��رب��ي��ة  ل�����س��ح��ف  ووف���ق���اً 
اإىل  مراقبون  اأ�سار  ال�سبت،  اأم�س 
اال���س��ت��ق��ال��ة ج����اء حتت  ق�����رار  اأن 
اأم���ري���ك���ي مت��ه��ي��داً للحل  ���س��غ��ط 
ال�����س��ي��ا���س��ي يف ل��ي��ب��ي��ا، ف��ي��م��ا جتد 
اأنقرة نف�سها يف ماأزق جعلها تقف 
وحيدة يف مواجهة �سغوطات دول 

املنطقة.

�نزعاج تركي
اللندنية،  ال��ع��رب  �سحيفة  قالت 
الرئي�س  غ�����س��ب  اأث������ار  “ما  اإن 
ال���رك���ي رج����ب ط��ي��ب اأردوغ�������ان 
املجل�س  رئ��ي�����س  ع���زم  ب��خ�����س��و���س 
الرئا�سي حلكومة الوفاق الليبية 
فايز ال�سراج التنحي من من�سبه، 
اأن االأخ����ري مل ي��ك��م��ل ك��ل ما  ه��و 
ط���ل���ب م���ن���ه م����ن ق���ب���ل االأت��������راك 
امل��ا���س��ي��ة، مقابل  ال���ف���رة  خ���الل 
التدخل ل�سد الهجوم الذي نفذه 
امل�����س��ري خليفة  ب���ق���ي���ادة  اجل��ي�����س 
العا�سمة  على  لل�سيطرة  حفر 

طرابل�س«.
الليبي  ل��ل�����س��اأن  م��ت��اب��ع��ون  وع�����زا 
غ�سب اأردوغان اإىل اأحد ال�سببني 
ال�سيا�سي،  اأو  االق��ت�����س��ادي  اإم����ا 
ع�سكري  �سبب  وجود  م�ستبعدين 
الكتائب  اأغ���ل���ب  اأن  اإىل  ن���ظ���راً 
ب�سكل  ت���رك���ي���ا  م��ع��ه��ا  ت���ت���وا����س���ل 
مبا�سر، كما اأن والء اأغلبها لوزير 
الداخلية يف حكومة الوفاق فتحي 

با�ساغا.
االنزعاج  ه��ذا  م��راق��ب��ون  ويف�سر 
ب����اإم����ك����ان����ي����ة وج���������ود ت���ف���اه���م���ات 
اق��ت�����س��ادي��ة، ع��ل��ى االأرج�������ح، بني 
تنفيذها،  يتم  مل  واأنقرة  ال�سراج 
غري م�ستبعدين اأن تكون متعلقة 

م�سراتة  ميناء  وخا�سة  باملوانئ 
اإعالمية  ت��ق��اري��ر  ال���ذي حت��دث��ت 
بدء  عن  املا�سية  الفرة  اإيطالية 
ع�سكرية  قاعدة  الإن�ساء  التجهيز 
ب��ح��ري��ة ت��رك��ي��ة داخ���ل���ه، يف حني 
حتدثت تقارير اأخرى عن اأطماع 
تركية لل�سيطرة على كامل املوانئ 

البحرية غرب ليبيا.
وك����ان م�����س��وؤول��ون اأت�����راك اأك����دوا 
ال�سلطات  م���ع  حم���ادث���ات  وج����ود 
تنقيب عن  لبدء عمليات  الليبية 
برية  ح���ق���ول  وال���غ���از يف  ال��ن��ف��ط 
حمادثات  اإىل  اإ���س��اف��ة  وب��ح��ري��ة، 
مرتبطة  اأخ��رى  مبجاالت  تتعلق 

بالطاقة مثل اإنتاج الكهرباء.
تركيا  اأن  ال�سحيفة  واأو���س��ح��ت 
م�����غ�����ادرة  ح�����ال�����ة  ����س���ت�������س���ط���ر يف 
احل�سول  دون  لل�سلطة  ال�����س��راج 
م�ساريعها  تنفيذ  ي�سمن  ما  على 
اإىل  الع�����ودة  اإىل  امل�س����تقبلية، 
احلكومة  م���ع  ال�����س��ف��ر  ن��ق��ط��������������ة 
غري  م�����ن  ك������ان  واإن  ال����ق����ادم����ة 
عليها  ي�����س��ي��ط��ر  اأن  امل�����س��ت��ب��ع��د 

حلفاوؤها االإ�سالميون.
رب���ط  “ميكن  اأن��������ه  واأ������س�����اف�����ت 
تلويح  م����ن  ال����رك����ي  االن�����زع�����اج 
بانعكا�سات  ب��ال��ت��ن��ح��ي  ال�������س���راج 
االإع���الن ع��ن طموحات اأن��ق��رة يف 
حيث  ال�سيا�سي،  امل�����س��ار  اخ���راق 
املح�سوبة  امل��ح��ادث��ات  اأط����راف  اأن 

�سرق  يف  واال����س���ت���ق���رار  ال�������س���الم 
بحل  �ست�سر  بل  املتو�سط،  البحر 
من  كثري  وي��رى  قرب�س.  ق�سية 
اأن تركيا وجدت نف�سها  املراقبني 
وحيدة  ت���ق���ف  واأن����ه����ا  م��������اأزق،  يف 
يف م��واج��ه��ة االحت������اد االأوروب������ي 
املتو�سط  ال�����س��رق  منطقة  ودول 
املتحدة، ورمب��ا رو�سيا  وال��والي��ات 
اأن �سيا�سة  اأنها �سعرت  اأي�ساً، كما 
يف  اختربتها  التي  ال��واق��ع  االأم���ر 
���س��رق امل��ت��و���س��ط ل��ن جت���دي نفعاً 
�سد هذا التكتل الذي يحيط بها 

من كل ناحية.
االحتاد  ع��زم  اإىل  املراقبني  واأك���د 
االأوروبي على اتخاذ موقف حازم 
اأي  يتجاهل  ل��ن  واأن���ه  تركيا،  م��ن 
حت���رك م��ن اأن��ق��رة ق��د ي��ك��ون من 
الفر�سة  لتفويت  امل��ن��اورة  قبيل 
مل��ع��اق��ب��ت��ه��ا وفر�س  ع��ل��ى االحت�����اد 

عقوبات حمتملة �سدها.

دعوة للم�صاحلة
ال�����س��ح��ايف عماد  ال���ك���ات���ب  واأم������ا 
ال���دي���ن اأدي������ب، ف��ق��د ت�����س��اءل عن 
م����دح اأن����ق����رة مل�����س��ر يف م���ق���ال له 
قائاًل  امل�سرية،  الوطن  ب�سحيفة 
“هل ت�سدق ر�سائل تركيا العلنية 
وللم�ساحلة  للتقارب  وال�����س��ري��ة 
مع م�سر؟«. واأ�ساف “هل ميكن 
اأن يتحول  ال��ن��ظ��ام احل���ايل  ل��ه��ذا 

ع���ل���ى ال���������س����راج ك���اأع�������س���اء جلنة 
احل����وار ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ربمل��ان الذين 
ان�سقوا عنه احتجاجاً على هجوم 
اجلي�س على طرابل�س قد يغريون 

والءاتهم«.

�صغط �أمريكي
البيان  ذك��رت �سحيفة  وب��دوره��ا، 
اأن تركيا مل تكن على  االإماراتية 
علم بقرار اال�ستقالة، واأّن ال�سراج 
مل ي��ت�����س��اور م���ع م���ن ح���ول���ه من 
م�سوؤوليها، واإمنا مت فر�سه عليه 

من جهات اأخرى.
تركيا  اأّن  اإىل  م��راق��ب��ون  واأ����س���ار 
فوجئت مبا ورد يف كلمة ال�سراج، 
اأّن  اأدركوا  اأّن االأتراك  الفتني اإىل 
ال�سراج  ل��دف��ع  م��ور���س��ت  �سغوطاً 
الإع��������الن ا����س���ت���ق���ال���ت���ه م����ن اأج����ل 
ال��ت��م��ه��ي��د ل��ل��ح��ل ال�����س��ي��ا���س��ي وفق 
واإعالن  برلني  موؤمتر  خمرجات 

ر�سالة  وّج���ه  ح��ي��ث  ق��رب���س،  اإىل 
البالغ من  القلق  اأع��رب فيها عن 
حتركات تركيا يف املنطقة، ودعاها 
اإىل دعم الطرق الدبلوما�سية مع 

خمتلف االأطراف«.
واأ�سافت اأن ر�سائل بومبيو احلادة 
والوا�سحة اإىل تركيا، ُوّجهت عقب 
القرب�سي  الرئي�س  مع  اجتماعه 
نيكو�س اأنا�ستا�سيادي�س، معلناً عن 
لالأمن  جديد  مركز  اإن�ساء  ق��رب 
ال�����ربي وال���ب���ح���ري وامل�����وان�����ئ، يف 
جنوب قرب�س كجزء من اجلهود 
االأمني  التعاون  لتعزيز  املبذولة 
يف املنطقة مبوجب مذكرة تفاهم 

وقعها يف قرب�س.
هذه  اأغ�سبت  لل�سحيفة،  ووف��ق��اً 
عرب  اأعلنت  التي  اأن��ق��رة،  امل��ذك��رة 
يف  ت��ع��د  اأن���ه���ا  خ��ارج��ي��ت��ه��ا  وزارة 
ب��ال��ن�����س��ب��ة لقرب�س  ال���ع���دم  ح��ك��م 
ال�����س��م��ال��ي��ة، ك��م��ا اأن���ه���ا ل���ن تخدم 

مونرو  واج��ت��م��اع��ات  ال���ق���اه���رة، 
املغربية،  وبوزنيقة  ال�سوي�سرية 
والتي جتمع على ت�سكيل جمل�س 
رئ��ا���س��ي ج��دي��د وح��ك��وم��ة وحدة 

وطنية.
واأو�سح املراقبون، اأّن قرار ال�سراج 
مبا�سر  ب�سغط  ج���اء  اال���س��ت��ق��ال��ة 
م��ن وا���س��ن��ط��ن ال��ت��ي ع����ادت بقوة 
وطرحت  ال��ل��ي��ب��ي��ة،  ال�����س��اح��ة  اإىل 
لتحقيق  االق��راح��ات  م��ن  جملة 
احل����ل وم����ن ب��ي��ن��ه��ا ت��ث��ب��ي��ت وقف 
�سلطات  وت�سكيل  ال��ن��ار،  اإط����الق 
�سرت  م��ن  عملها  تبا�سر  ج��دي��دة 
موؤقتة  لعا�سمة  �ستتحول  ال��ت��ي 

منزوعة ال�سالح.
ليبيون،  م�����س��وؤول��ون  اأع���ل���ن  ك��م��ا 
اإطالق  �ست�سهد  املقبلة  االأي��ام  اأّن 
ج��ول��ة ج��دي��دة م��ن ح���وار جنيف 
الرئا�سي  املجل�س  على  ل��الت��ف��اق 
كبرية  م�ساٍع  هناك  واأن  اجلديد، 

تبذل لعقد اجتماع للجنة احلوار 
اجلاري  �سبتمرب)اأيلول(  اأواخ���ر 
االأول(  اأكتوبر)ت�سرين  مطلع  اأو 

املقبل يف جنيف.

خو�ء دبلوما�صي
�سحيفة  اأ�����س����ارت  ج��ه��ت��ه��ا،  وم����ن 
�سحب  اأن  اإىل  االأو����س���ط  ال�����س��رق 
االأبحاث  ل�سفينة  املفاجئ  تركيا 
املنطقة  م��ن  رئي�س”  “اأوروت�س 
امل����ت����ن����ازع ع��ل��ي��ه��ا م����ع ال���ي���ون���ان، 
ي��ع��د مب��ث��اب��ة خ��ط��وة ك��ا���س��ف��ة عن 
ال�سيا�سة  يف  الدبلوما�سي  اخل��واء 
اخل��ارج��ي��ة ال��رك��ي��ة، وع���ن جناح 
يوناين يف بناء جدار حماية قوي 

اأدى اإىل عزل تركيا.
ال�سفينة  “�سحب  اإن  وق����ال����ت 
وزير  زي��ارة  مع  الواقع  تزامن يف 
مايك  االأم�����ري�����ك�����ي  اخل����ارج����ي����ة 
املا�سي  ال�����س��ب��ت  م�����س��اء  ب��وم��ب��ي��و 

ب���ني ل��ي��ل��ة و���س��ح��اه��ا م���ن حالة 
عداء كامل على جميع امل�ستويات، 
كاملة يف  رغبة  االإع���الن عن  اإىل 

عالقات طبيعية مع م�سر؟«.
وتابع “ما الذي تغري يف املعادلة، 
الركي  الرئي�س  ال��ظ��روف؟،  ويف 
مل  امل�سري  والرئي�س  يتغري،  مل 
يتغري، واملواقف الثابتة مل تتغري، 
م����ا زال������ت م�����س��ر ����س���د االإره�������اب 
ال��ت��ك��ف��ريي، وم��ا زال���ت تركيا مع 
جماعة االإخوان، وما زالت تركيا 
ت��ت��ح��ال��ف م���ع ق���ط���ر، وم����ا زال���ت 
واالإم����ارات  ال�سعودية  م��ع  م�سر 
والبحرين، وما زالت تركيا تدعم 
وامليلي�سيات،  ال�������س���راج  ح��ك��وم��ة 
وم���ا زال����ت م�����س��ر ت��دع��م اجلي�س 

والربملان ال�سرعي«.
واأ�سار الكاتب اإىل اأن التغري هو يف 
الطرفني،  ل��دى  القوى  معادالت 
ظهرت  الركي  الطرف  اأن  حيث 
عليه  ال�ساغطة  �سعفه  مظاهر 
حملياً ودولياً وعاملياً، بينما اأظهر 
حملياً  ق�����واه  امل�������س���ري  ال���ط���رف 

وع�سكرياً واإقليمياً ودولياً.
واأو���س��ح اأن اأردوغ�����ان اأ���س��ب��ح بال 
حليف �سريح ووا�سح يف عملياته 
وخا�سة  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  التو�سعية 
اأنه  اإذ  املتو�سط،  و���س��رق  ليبيا  يف 
يواجه يف 10 اأيام موقفاً جماعياً 
ا�ستنفاد  حافة  اإىل  و�سل  غا�سباً 

ال�سرب االأوروبي مع �سيا�سته.
تفرق  اأن  “يجب  ق��ائ��اًل  واأردف 
متاماً بني اأهمية تركيا كجغرافيا 
وتاريخ ودور، وقوة اإ�سالمية �سنية 
امل�سرح  على  مهم  والع��ب  موؤثرة، 
االقت�سادي، وقوة ع�سكرية فاعلة، 
وب����ني اجل���ن���ون االأي���دي���ول���وج���ي، 
الأردوغان  ال�سيا�سية  واحلماقات 
االأيديولوجي  ح���زب���ه  واأق����ط����اب 

املتطرف«.
الثقة  “ميكن  م��ق��ال��ه  واخ���ت���ت���م 
ب��رك��ي��ا م���ن خ����الل االأف����ع����ال ال 
ي�����س��ع��ب متاماً  ول���ك���ن  االأق��������وال، 
حروف  م���ن  ح����رف  اأي  ت�����س��دي��ق 
اأي ت��ع��ه��د ي��ن��ط��ق ب��ه رج���ب طيب 
اأردوغ��ان، حتى لو قال لنا )جونا 
ب��ال��رك��ي��ة )�سباح  ي���دن( وت��ع��ن��ي 

اخلري(«

تركيا تعود �إىل نقطة �ل�صفر مع ��صتقالة �ل�صر�ج

مراقبون: �شغط اأمريكي ميهد اإىل حل �شيا�شي يف ليبيا 

ليبيا  ال��ن��ف��ط يف  اإن��ت��اج  اأن  ي��ذك��ر 
الذي تتدفق عائداته اإىل ح�سابات 
بالعا�سمة  امل����رك����زي  امل�������س���رف 
 18 منذ  ب��ق��وة  ت��وق��ف  طرابل�س، 
ما  املا�سي،  ال��ث��اين  يناير/كانون 
ت�سل  اإي�����رادات  خ�����س��ارة  اإىل  اأدى 
مليون  و600  م��ل��ي��ارات   9 اإىل 
دوالر، وفقاً الآخر بيانات املوؤ�س�سة 

الوطنية للنفط قبل اأ�سبوعني.

املوجودة يف موريا حيث كانوا ينتظرون منذ �سهور، اأو 
�سنوات، ليتم نقلهم اإىل بّر اليونان الرئي�سي.

دف��ع��ت ع��م��ل��ي��ة ل��ل�����س��رط��ة اخل��م��ي�����س وال��ت��ه��دي��د بعدم 
معاجلة طلبات اللجوء، اآالف الالجئني لدخول املخيم 

اجلديد.
التابعة  الالجئني  ل�سوؤون  ال�سامية  املفو�سية  وذك��رت 
ل����الأمم امل��ت��ح��دة اأن���ه���ا ت��دع��م امل��خ��ي��م اجل���دي���د “كحل 

موقت” لكنها حذرت من ا�ستدامة اأي من�ساأة طارئة.
وكتبت الوكالة االأممية “يجب على ال�سلطات اليونانية 

تو�سيح” م�ستقبل هذا املوقع.
وخ�����س��ع ك��ل ط��ال��ب جل���وء الخ��ت��ب��ار ال��ك�����س��ف ع��ن وباء 
 214 املخيم، حيث مت ر�سد  كوفيد-19 عند مدخل 
اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد، ح�سب وزارة الهجرة 

اليونانية.
املهاجرين يف جميع  ومت فر�س احلجر على خميمات 
اأنحاء البالد منذ منت�سف اآذار مار�س ملواجهة الوباء. 
احلكومية  غ��ري  وامل��ن��ظ��م��ات  امل��ف��و���س��ي��ة  ت��وا���س��ل  فيما 
االحتجاج على هذا االإجراء بينما مت رفع االإغالق العام 

يف بقية البالد يف اأوائل اأيار مايو.
اأيلول   9 اإىل   8 اأول حريق كبري يف موريا، ليلة  ووق��ع 

�سبتمرب، اأي غداة ت�سجيل 35 اإ�سابة بالفريو�س.

•• بنغازي-وكاالت

الوطني  اجل���ي�������س  اإع�������الن  ب���ع���د 
معيتيق،  اأح����م����د  دع�����م  ال���ل���ي���ب���ي 
الرئا�سي،  املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
املنطقة  متثيل  يف  ال�����س��راج،  فايز 
اقتحمت  ال���ب���الد،  م���ن  ال��غ��رب��ي��ة 
م�سراتة،  يف  م�سلحة  ميلي�سيات 
داخلية  لوزير  تابعة  اأنها  ُي�ستبه 

ح��ك��وم��ة ال���وف���اق ال��ل��ي��ب��ي��ة فتحي 
با�ساغا موؤمتراً �سحافياً ملعيتيق، 
واأجربته على اإلغاء املوؤمتر، وفق 

ما اأفادت و�سائل اإعالم حملية.
اأن  اإىل  ل��ي��ب��ي  م�������س���در  واأ������س�����ار 
“العنا�سر بعد نقا�سهم احلاد مع 
احلا�سرين يف قاعة املوؤمتر باأحد 
اأنهم  اأو���س��ح��وا  م�سراتة،  ف��ن��ادق 
لن يقبلوا اأي اتفاقات ال يكونون 
طرفاً فيها اأو لديهم العلم امل�سبق 

بها«.
مواقع  ع���رب  ان��ت�����س��ر  ذل�����ك،  اإىل 
مقطع  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 
اقتحام  حل���ظ���ة  ي��ظ��ه��ر  ف���ي���دي���و 
للموؤمتر  امل�����س��ل��ح��ة  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات 

واإجبار معيتيق على اإلغائه.
اإع���الن اجلي�س  بعيد  ذل��ك  ي��اأت��ي 

ل�سان  ع���ل���ى  ال���ل���ي���ب���ي  ال����وط����ن����ي 
امل�سماري،  اأحمد  با�سمه  املتحدث 
اجلمعة، تاأييده ملعيتيق يف متثيل 
فنية  جلنة  وت�سكيل  ليبيا،  غ��رب 
اإيرادات  على  لالإ�سراف  م�سركة 
امل�سماري  وق���ال  ال��ل��ي��ب��ي.  ال��ن��ف��ط 
“فتحنا  �سحايف:  م��وؤمت��ر  خ��الل 
القبائل  ع��ن  ممثلني  م��ع  ح����واراً 
الليبية وخمتلف املناطق مب�ساركة 
معيتيق وتو�سلنا اإىل اتفاق ب�ساأن 

اإعادة فتح احلقول النفطية«.
على  “اتفقنا  اأ��������س�������اف:  ك����م����ا 
اإن��ت��اج ال��ن��ف��ط يف كافة  ا���س��ت��ئ��ن��اف 
اأن  اإىل  م�سرياً  الليبية”،  املناطق 
ردها  �سيكون  امليلي�سيات  بع�س 
امل�سرف  على  و�ست�سغط  قا�سياً 

املركزي.

الفا�سدين  ب��ع�����س  اأن  واأو�����س����ح 
يحاولون ا�ستغالل اأزمات ال�سعب 
على  “نعمل  م�������س���دداً  ال���ل���ي���ب���ي، 
م��ن��ع ا���س��ت��ف��ادة ت��رك��ي��ا م��ن اأم���وال 
الليبيني«. اإىل ذلك اأكد: “اتفقنا 
موحد  ���س��رف  �سعر  اع��ت��م��اد  على 
املقا�سة  وفتح  ليبيا،  يف  ل��ل��دوالر 
مناطق  ك���اف���ة  يف  امل�������س���ارف  ب���ني 

البالد«.
اأ����س���ه���ر من  اأن�������ه ب���ع���د 9  ي����ذك����ر 
العام  ال���ق���ائ���د  اأع���ل���ن  االإغ��������الق، 
حفر،  خ��ل��ي��ف��ة  ال��ل��ي��ب��ي  للجي�س 
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى اإع����ادة ف��ت��ح حقول 
الت�سدير  وا����س���ت���ئ���ن���اف  ال���ن���ف���ط 
بتوزيع  ���س��م��ان��ات  ت��وف��ري  ���س��رط 
ع��ائ��دات��ه امل��ال��ي��ة ت��وزي��ع��اً ع����اداًل، 
ومتويل  ل��دع��م  توظيفها  وع���دم 

لعمليات  ت��ع��ر���س��ه��ا  اأو  االإره������اب 
ال�سطو والنهب.

ت���وج���ه بها  ج�����اء ذل�����ك يف ك��ل��م��ة 
الليبيني،  اإىل  اجل��م��ع��ة،  ح��ف��ر، 
العامة  ال���ق���ي���ادة  اإن  ف��ي��ه��ا  ق����ال 
تقدمي  يف  ت�������ردد  ال  ل��ل��ج��ي�����س 
ال��ت��ن��ازالت م��ا دام���ت يف م�سلحة 
ا�ستمرار  م��ن��ع  ب��ه��دف  ال��ل��ي��ب��ي��ني، 
ت��ف��اق��م ال��و���س��ع االق���ت�������س���ادي يف 

البالد.
اأن��ه “ال تفريط يف  اإىل ذل��ك اأك��د 
ثمناً  جنودنا  دف��ع  ال��ت��ي  املكا�سب 
للم�ستعمرين”.  م��ك��ان  وال  ل��ه��ا 
اأجل  من  “�سنقاتل  قائاًل:  وتابع 
احل��ف��اظ ع��ل��ى وح����دة ل��ي��ب��ي��ا، وال 
ن���ردد يف ت��ق��دمي ال��ت��ن��ازل بكامل 

الثقة والر�سا فيما دون ذلك«.

•• اأثينا-اأ ف ب

األفا ت�سردوا   13 9 اآالف طالب جلوء من نحو  انتقل 
لي�سبو�س  التي دمرت خميم موريا يف  ب�سبب احلرائق 
اجلزيرة  يف  ج��دي��د  م��وق��ت  خميم  اإىل  اأي����ام،   10 قبل 

اليونانية، ح�سب ما اأعلن وزير الهجرة.
اال�ستيعابية  تبلغ طاقته  الذي  املخيم  ومت جتهيز هذا 
وفقا  عجل  على  �سخ�س،  اآالف   10 اإىل  اآالف   8 م��ن 
على  ي��ق��ع  ���س��اب��ق  رم��اي��ة  م��ي��دان  واأق���ي���م يف  لل�سلطات، 
مركز  ميتيليني،  ميناء  م��ن  ك��ي��ل��وم��رات  ث��الث��ة  بعد 

اجلزيرة.
باإ�سرام  اللجوء  طالبي  من  اأف��غ��ان  �سبان  �ستة  ويتهم 
اأمام  ال�سبت  اأرب��ع��ة منهم  اأن ميثل  امل��ق��رر  وم��ن  ال��ن��ار، 

قا�سي التحقيق.
اأي��ام جانب  لعدة  افر�سوا  الذين  اللجوء  وب��داأ طالبو 
ي��رب��ط م��وري��ا مبيتيليني  ال����ذي  ال��ط��ري��ق اال���س��ف��ل��ت��ي 
ب��دخ��ول ه���ذا املخيم  اأو احل���ق���ول،  امل��ه��ج��ورة  وامل���ب���اين 
اجلديد يف االأيام املا�سية بعد عملية قامت بها ال�سرطة 

الإخالء الطرق.
اأن يجدوا  اأعربوا عن خ�سيتهم من  لكن العديد منهم 
اأنف�سهم عالقني من جديد يف ظروف �سعبة مثل تلك 

كيف اأ�شبحت تركيا
 تهديدًا دائمًا لأوروبا؟

•• برلني-وكاالت
لفت تقرير ل�سحيفة اأملانية، اإىل اأن �سيا�سات الرئي�س الركي رجب طيب 
اأردوغان، ت�سكل تهديداً دائماً الأوروبا، م�سرية اإىل جهود امل�ست�سارة اأجنيال 

مريكل امل�ستمرة يف هذا ال�ساأن.
وذكرت �سحيفة “هاندل�سبالت” االأملانية، يف تقرير اخلمي�س، اأنه رغم من 
ظهور موؤ�سرات على هدوء ما بني اأطراف النزاع يف املتو�سط، اأنقرة واأثينا، 
اأن ذلك مل  اإال  اأخ��رياً،  اأردوغ���ان  اأجرتها مريكل مع  خا�سة بعد مباحثات 

يوؤثر على �سيا�سات اأردوغان العدوانية امل�ستمرة.
ن��زاع بني الع�سوين يف  ، هناك  املتو�سط  “يف �سرق البحر  اأن��ه  اإىل  واأ�سارت 
بوجودها.  امل�ستبه  الطبيعي  ال��غ��از  احتياطيات  ح��ول  اأ�سابيع  منذ  الناتو 
وتتهم اليونان تركيا بالتنقيب ب�سكل غري قانوين عن روا�سب بالقرب من 
اجلزر اليونانية. وتقول اأنقرة اإن املياه تنتمي اإىل اجلرف القاري الركي.

اخلارجية  ال�����س��وؤون  تركيا يف  نهج  ف��اإن  ال،  اأم  ا�ستفزازاً  ذل��ك  اأك���ان  و���س��واء 
هجومية  خارجية  �سيا�سية  عقيدة  ينتهج  الركي  الرئي�س  فكان  ممنهج. 
منذ 2016. ومل تعد ال�سراكات القدمية مثل الناتو عقبة اأمام اأردوغان 
ال�سيا�سة اخلارجية  القيم الغربي. فبالن�سبة الأردوغ��ان،  اأكر من حتالف 
 - االآخ��رون  اإال عندما يخ�سر  الفوز  لعبة حم�سلتها �سفر: ال ميكنه  هي 

والعك�س �سحيح، وفق ال�سحيفة.
بق�سية  االأم��ر  يتعلق  عندما  اأي�ساً.  ذل��ك  االأوروب��ي��ني  من  الكثري  ويعتقد 
ا�ستغاللية  انتهازية  لهجة  اأنقرة  ل��دى  ك��ان  لطاملا  فاإنه  مثاًل،  الالجئني 
االأوروب���ي  االحت���اد  يف  ال�سيا�سيني  بع�س  يتحدث  ذل���ك،  وم��ع  وهجومية. 
ك��ان��ت هدية  ال��الج��ئ��ني  ل��رع��اي��ة  اأن االأم����وال املخ�س�سة  ل��و  ع��ن ذل��ك كما 

الأردوغان.
وهدد اأردوغ��ان م��راراً باإغراق اأوروب��ا بالالجئني، وفعل ذلك عام 2015، 
عندما ا�ستقبلت اأوروبا مئات اآالف الالجئني بعدما فتح الرئي�س الركي 

اأبواب القارة لهم.
اأهدافه  حتقيق  اإىل  طويلة  ف��رة  منذ  الركي  الرئي�س  ي�سعى  ليبيا،  ويف 
وم�ساحله، معار�ساً فرن�سا يف املقام االأول، حيث اأن للجي�س الركي نفوذ 
ي�سعد  اأن  وميكن  ���س��ن��وات.  منذ  اأهلية  ح��رب��اً  ي�سهد  ال��ذي  البلد  يف  كبري 

اأردوغان حدة املوقف اإذا كان ذلك مفيداً له.
يف  احل�سنة”  النوايا  “ذات  قواتها  تعزيز  على  تركيا  تعمل  اأوك��ران��ي��ا،  ويف 
احلكومة. وتعمل الدولة منذ فرة طويلة على تو�سيع نفوذها يف البلقان، 

مبا يف ذلك ال�سراكات ال�سيا�سية والتعاون االقت�سادي ومتويل امل�ساجد.
وتلفت ال�سحيفة االأملانية اإىل اأنه غالباً ال تكون التهديدات بفر�س عقوبات 
من اجلانب االأوروب��ي على تركيا تاأثرياً كبرياً على �سيا�سات اأردوغ��ان، بل 

اأحياناً يوؤدي التهديد امل�ستمر اإىل مت�سك وتعنت اأكرب من جانب تركيا.
وتختتم ال�سحيفة تقريرها بالقول: “ما هو �سروري االآن هو تغيري النهج 
نظام  عن  تركيا  تخلت  فقد  احلالية،  ال��ظ��روف  تن�سف  بطريقة  امل��ع��روف 
القيم االأوروبي و�سيا�ساتها �سيئة للغاية، وما يتم االآن من تهديدات وغريه 

ال جتدي نفعاً«.

حوار نائب ال�شراج مع اجلي�ش يغ�شب ميلي�شيات مب�شراتة

انتقال غالبية املهاجرين يف لي�شبو�ش اإىل خمّيم جديد  
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عربي ودويل
كوفيد -19 فر�ض عودتها:

لهذا، اإعادة فتح احلدود يف اأوروبا عملية معّقدة...!
•• الفجر -فابيان جانيك ت�شريبونيل  

ترجمة خرية ال�شيباين
�أنهم ذهبو� بال رجعة, ومع  لقد ن�صيناهم, و�عتقدنا 
�لعام.  هذ�  قويــــــة  عـــــودة  �صـــــجلو�  فقــــــد  ذلك 
�أوروبا,  يف  كورونــــــا  فيــــرو�ض  �أزمــــــة  بد�ية  منذ 

عــــادت �حلـــــدود كو�قع قائم مرة �أخرى.
�لآخر  �لبع�ض  فاإن  بع�صها,  فتح  �أعيد  لئن  ومنذئذ,   
معينة فقط.  �أمام جن�صيات  و�أحياًنا  مغلًقا,  يز�ل  ل 
�أ�صابيع قليلة, كانت منطقة �صنغن, وهي  ويف غ�صون 
�لحتــاد  د�خــل  لالأ�صخا�ض  تنقل  حرية  منطقة 

�لأوروبي, مو�صع ت�صاوؤل.

�لآن, للو�صول �إىل بروك�صل من باري�ض, عليك تقدمي 
��صعار لل�صلطات �لبلجيكية. 

�لعابــــــرون  �لعمـــال  يجــــد  ــرى,  �أخ �أمـاكــن  ويف 
من  من�صية  �صو�بط  مو�جهة  يف  �أنف�صهم  للحدود 

قبل.
دون  �لأحــيــان,  بع�ض  يف  يتم,  �صيء  كل  يــز�ل  ول   

يف  �حلــال  هو  كما  وحتى,  ــدول  �ل بني  كبري  تن�صيق 
�ملجر, بدو�فع �صيا�صية خفية.

منطقي:  غــري  يــبــدو  �لــ�ــصــوؤ�ل  ــذ�  ه يعد  مل  فــجــاأة, 
�أكرث  من  و�حــدة  وهي  �صنغن,  منطقة  �صتتمكن  هل 
�لأوروبي,  �لبناء  يف  و�ل�صعبية  �مللمو�صة  �لتطور�ت 

من �لعودة �إىل و�صعها �لطبيعي؟

»لقد ن�صى �لنا�ض �أن 
للدول هذه �ل�صلطة«

ما هي منطقة �سنغن؟ مت اإن�ساوؤها 
�ستة  ال���ي���وم  ت�����س��م��ل   ،1985 ع����ام 
)اث��ن��ان وع�سرون  دول���ة  وع�����س��ري��ن 
اأع�ساء يف االحتاد االأوروبي واأربعة 
وت�سمح  ب����ه(  م��رت��ب��ط��ون  اآخ�������رون 
دون  ح��دوده��ا  ب��ني  التنقل  بحرية 
ل�سوابط  اخل�����س��وع  اإىل  احل���اج���ة 
ال��ب��داي��ة ك��ان��ت خارج  ال��ه��ج��رة. يف 
ث����م مت دمج  االأوروب�����������ي،  االحت�������اد 
امل���ج���م���وع���ة عام  ب���ق���ان���ون  ���س��ن��غ��ن 
1999. وبحجمه، يعد هذا البناء 
فريًدا يف العامل.  عملًيا، هذا يعني 
اأن����ه م��ن امل��م��ك��ن ع��ب��ور ع���دة حدود 
اإىل  احل��اج��ة  دون  ال��ي��وم،  نف�س  يف 
اأو  تاأ�سرية  على  للح�سول  التقدم 
النظر  بغ�س  للمراقبة،  اخل�سوع 
اتفاقيات  عن اجلن�سية. وينتج عن 
بالتن�سيق  ال���ت���زام  ���ا،  اأي�������سً ���س��ن��غ��ن 
والتعاون ملختلف الدول االأوروبية.

هذا نظريا. اما يف املمار�سة العملية، 
بالدولة  ي����ن����ددون  ال���ذي���ن  ورغ�����م 
االأوروبية العظمى، حتتفظ الدول 
االأع�ساء بال�سيطرة على حدودها. 
هل تريدون مثاال؟ ال حاجة للعودة 
ابعد من �سعود احلواجز يف فرباير 
ال���ذي ح��دث يف  املا�سيني،  وم��ار���س 

حالة عدم تنظيم كاملة.
ال��دول تتمتع  اأن  النا�س  »لقد ن�سي 
رافائيل  ي��ق��ول  ال�سلطة”،  ب��ه��ذه 
يف  املتخ�س�س  ال��ب��اح��ث  ب��و���س��ون��غ، 
االحتاد االأوروبي يف موؤ�س�سة العلوم 
برلني.  يف  وال�سيا�سية  االأ���س��ا���س��ي��ة 
اإذا  عما  يت�ساءل  اأن  امل��رء  وب��اإم��ك��ان 
اُتخذت  التي  ال��ق��رارات،  كانت ه��ذه 
م��ع��ظ��م ال���وق���ت م���ن ج��ان��ب واح���د، 

قانونية.
اتفاقيات  ت�سمح  ن��ع��م.  باخت�سار: 
�سنغن والتوجيهات االأوروبية ب�ساأن 
االأع�ساء  ل���ل���دول  ال��ت��ن��ق��ل  ح���ري���ة 
“باإعادة فر�س ال�سوابط واملراقبة 
م��وؤق��ًت��ا ع��ل��ى ح��دوده��ا ال��وط��ن��ي��ة يف 
حالة تهديد النظام العام اأو االأمن، 
لفرات قابلة للتجديد 30 يوًما”، 
اأ�سهر.  �ستة  اأق�ساها  ملدة  وكل ذلك 
�سيء غري قانوين  “مل يكن هناك 
ب�سكل وا�سح، لكنه مفتوح للتاأويل. 
وكلما طال االأمد، ي�سبح االمر اأقل 
ي�سرح رافائيل بو�سونغ.  قانونية”، 
وتعليال  ت��ف�����س��ريا  ت��ق��دمي  “يجب 
العام مهدد، كما  النظام  اأن  واثبات 
فيها  ي��ت��م  ال��ت��ي  االأوىل  امل����رة  اأن��ه��ا 

التذرع باأ�سباب �سحية ».

ف���ري���دي���ري���ك ب������ريود، االأ����س���ت���اذ يف 
م��ع��ه��د ال���درا����س���ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف 
�����س����را�����س����ب����ورغ، وامل���ت���خ�������س�������س يف 
ال��ق��ان��ون االأوروب�����ي، يحد م��ن هذا 
لي�س  ه���ذا  يل،  “بالن�سبة  االأم�����ر: 
قانونًيا متاًما. بالطبع، من املمكن 
دائًما اإيقاف التدفقات على احلدود 
ل��ك��ن يف مار�س،  ال�����س��ح��ة،  حل��م��اي��ة 
ك��ث��ري م���ن احل�����االت، مل نحمي  يف 
ال�����س��ح��ة، وق��م��ن��ا ب��ح��م��اي��ة ال�����راأي 
اأملانيا اأبوابها،  العام. عندما اأغلقت 
كان ذلك الأن ال�سرق الكبري كان يف 
فر�س  وجب  العبور  وملنع  االأحمر. 
احلجر ال�سحي على �سكان الدولة 

االملانية ب�سرامة ».

حلقة موؤملة
االإغالق  لعمليات  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
عواقب  ل���ل���ح���دود  ه����ذه  امل��ف��اج��ئ��ة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة. ول���ل�������س���ي���اح ع���ل���ى وج���ه 
اأن  ال�����ذي�����ن مي���ك���ن  اخل���������س����و�����س، 

الفعل  ب�������ردود  اأح����ي����اًن����ا  ت��ت��م�����س��ك 
يذّكر رافائيل  الوطنية القدمية”، 
املثال،  �سبيل  على  املجر،  بو�سونغ. 
ال��ت��ي اأغ��ل��ق��ت ح��دوده��ا ب��ني ع�سية 
امام  قليلة  اأ�سابيع  قبل  و�سحاها 
جميع غري املقيمني بعد زيادة عدد 
كوفيد-19.  ل�  االإيجابية  احلاالت 
وكاأن الفريو�س توقف عند احلدود. 
ف��ري��دي��ري��ك ب����ريود ي���رى يف ذلك 
“حتافظ  �سيا�سية”.  “انتهازية 
ال��ذي يتمثل  رد فعلها  ال��دول على 
يف قول ‘لكي ال ت�ساب باالأنفلونزا، 
عليك فقط اإغالق النافذة’، اعتقد 
نف�س  ال��ف��رن�����س��ي��ني  م����ن  ال���ع���دي���د 

ال�سيء يف مار�س ».
والأن�����ه ب����دون رق���اب���ة داخ��ل��ي��ة على 
�سكانها، �سواء من خالل االختبارات 
اأن حظر  يبدو  ال�سحي،  اأو احلجر 
الوطنية  االأرا����س���ي  اإىل  ال��و���س��ول 
قليل  االآخ�������ري�������ن  ل������الأوروب������ي������ني 

و�سحاها  ع�����س��ي��ة  ب����ني  ي�����س��ب��ح��وا 
��ا غ��ري م��رغ��وب ف��ي��ه��م يف  اأ���س��خ��ا���سً
م��ن��ط��ق��ة م����ا. ول��ك��ن ب�����س��ك��ل خا�س 
لالأ�سخا�س الذين يعي�سون بالقرب 
على  ا����س���ك���ن  “اأنا  احل��������دود.  م����ن 
وكيهل،  �سرا�سبورغ  بني  احل��دود. 
ح��دود حقيقية. ويف  تعد هناك  مل 
حياة �سخ�س يعي�س يف �سرا�سبورغ، 
من الطبيعي اأن يذهب للت�سوق يف 
كيهل، ويركب الرام للقيام بذلك، 
ب�����ريود، وكان  ت����روي ف��ري��دي��ري��ك 
وجدنا  الأننا  للغاية  �سادًما  االأم��ر 
مع  حم�سنة،  ح���دود  اأم���ام  اأنف�سنا 
ال�����س��رط��ة وا���س��ت��ح��ال��ة ع��ب��وره��ا، بل 

اأنها ف�سلت العائالت ».
ب��ع��د ���س��ت��ة اأ����س���ه���ر م���ن ب����دء اأزم����ة 
فريو�س كورونا، يبدو اأنه مت العثور 

فيما  -وك���ذل���ك  ب���احل���دود  املتعلقة 
يتعلق بال�سحة، وميكن للمفو�سية 
فقط التو�سية والتن�سيق. لكل هذا 
توافق  اأن  ال�����س��روري  م��ن  �سيكون 
االأع�ساء  والع�سرون  ال�سبع  ال��دول 
ع���ل���ى هذا  االأوروب����������ي  يف االحت�������اد 

املو�سوع. 
هو  املفو�سية،  خطة  يف  “املهم  ان 
الرغبة يف تن�سيق االإجراءات، توؤكد 
ف��ري��دي��ري��ك ب������ريود، ل��ق��د اأع�����ادت 
االأزمة اجلانب الثنائي من احلدود، 
مع حدود مغلقة من جانب، ولكن 
لي�س م��ن اجل��ان��ب االآخ���ر، ويجري 

العمل على حت�سني التعاون ».
االأع�ساء  ال�����دول  “معظم  اأن  اإال 
التن�سيق  اإىل  ب��ح��اج��ة  اإن���ن���ا  ت��ق��ول 
الوقت  ن��ف�����س  ويف  اأف�������س���ل  ب�����س��ك��ل 

على بع�س مظاهر التنظيم. تن�سق 
اأف�سل  ب�����س��ك��ل  االأوروب����ي����ة  ال�����دول 
م�سوؤولة  دول����ة  ك��ل  ان  اال  ق��ل��ي��اًل، 
واملعايري  ال�سحية،  الق�سايا  ع��ن 
اأخ���رى.  اإىل  عا�سمة  م��ن  تختلف 
للمقيم  مي���ك���ن  م���ل���م���و����س:  م���ث���ال 
ال�سويد  اإىل  ال�����س��ف��ر  ال��ف��رن�����س��ي 
ميكنه  ال  ولكن  قيود،  دون  واأملانيا 
ناحية  الدمنارك. من  اإىل  الذهاب 
ال�سويد  يف  للمقيم  ميكن  اأخ����رى، 
 ... االإ�سكندنايف  ج��اره  اإىل  الذهاب 
بعد ق�ساء امل�ساء مع الفرن�سيني... 
اإحدى  �سنغن  منطقة  تخ�سر  ث��م 

مزاياها: املقروئية.

�ملعايري �ملوحدة
معايري  ه�����ن�����اك  �����س����ت����ك����ون  م����ت����ى 

لالحتاد  وم�����وح�����دة  م���و����س���وع���ي���ة 
االأوروبي؟ قريبا، اإذا متكنت الدول 
اتفاق.  اإىل  التو�سل  من  االأوروبية 
االأوروبية يف  املفو�سية  لقد قدمت 
بداية �سهر �سبتمرب م�سروعا يهدف 
اإىل تو�سيح املوقف. ويف الربنامج، 
م��ع��اي��ري وح�����دود موحدة  اع��ت��م��اد 
الإدخ�������ال امل���راق���ب���ة ع��ل��ى احل�����دود، 
يف  للم�سافرين  االإج����راءات  ونف�س 
م��ن��اط��ق اخل���ط���ر، ب���االإ����س���اف���ة اإىل 
اأك��ر فعالية. ول��ذل��ك، فاإن  ت��ع��اون 
ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة االأوروب����ي����ة 
تقرح التفكري من منظور املناطق، 

ولي�س الدول.
بعد...  لي�س  امل�سكلة؟  ح��ل��ت  اذن، 
الأن��������ه يف االخ����������ري، ف��������اإن ال�������دول 
القرارات  تتخذ  التي  هي  االأع�ساء 

ال��ف��ع��ال��ي��ة. وي��ج��ب االع�����راف باأن 
االإع��الن عن اإغ��الق احل��دود اأ�سهل 
ب��ك��ث��ري م��ن و���س��ع ���س��ي��ا���س��ة �سحية 
ع��ام��ة ف��ع��ال��ة، ان���ه م��ذه��ل وف���وري، 

لكن لي�س بدون عواقب.

�لتطور مطلوب
االأح���داث  ه��ذه  اأن تثري  ه��ل ميكن 
منطقة  م�ستقبل  ح���ول  ت�����س��اوؤالت 
�سنغن؟ “ال اأعتقد اأن التزام الدول 
مو�سع  ب��ات  �سنغن  جت��اه  االأع�ساء 
االأمل����اين،  ال��ب��اح��ث  ي��ق��ول  ت�سكيك، 
على  ال�����س��ي��ط��رة  اىل  تو�سلنا  واإذا 
�سيء  ك��ل  �سيعود  فعندئذ  ال���وب���اء، 
املنطقة  اأن  خا�سة  طبيعته”.  اىل 
ان  �سبق  االأوروب��ي��ة حلرية احلركة 
���س��ه��دت ح���االت اأخ����رى، ك��م��ا حدث 
خالل اأزمات الهجرة املختلفة منذ 
تتطور  كيف  وعرفت   ،2015 عام 
اآل���ي���ات ت�سمح  م���ن خ����الل اع��ت��م��اد 
رقابة  على وجه اخل�سو�س بو�سع 

و�سوابط موؤقتة.
برمتها  العملية  ه��ذه  جعل  يبقى 
املعاهدات،  تغيري  ان  ك��ف��اءة.  اأك��ر 
اأن ي�سمح لالحتاد  �ساأنه  ال��ذي من 
اأف�سل يف حدوده  االأوروب��ي بتحكم 
ال����داخ����ل����ي����ة، ل���ي�������س ع���ل���ى ج�����دول 
االأع����م����ال. ويف ك���ل االح�������وال، من 
ال�������س���ع���ب ت���خ���ي���ل ت���خ���ل���ي ال������دول 
ان  ح���دوده���ا.  اإدارة  ع��ن  االأع�����س��اء 
تتطلب  الطفيفة  حتى  التغيريات 
اإج��م��اًع��ا م��ن جميع ال��ب��ل��دان، حتى 
ج��زًء من منطقة  لي�ست  التي  تلك 
���س��ن��غ��ن. »اأن�������ا م����ن ال����ذي����ن ي����رون 
ال��وط��ن��ي قد  اأن غ���ري���زة االن��ك��ف��اء 
ل���ف���رة ط���وي���ل���ة، يعترب  ا���س��ت��م��رت 
تكون  اأن  ويجب  بو�سونغ،  رافائيل 
تقريًبا  اإل��زام��ي��ة  التن�سيق  ج��ه��ود 
ا  اأي�سً ي��ج��ب  ول��ك��ن  ال���ب���ل���دان،  ب���ني 
اإزالة هذه الثغرات يف القانون التي 
ت�سمح بتجديد ال�سوابط واملراقبة 
احل���دودي���ة ك��ل ���س��ت��ة اأ���س��ه��ر. نحن 
اأدوات  حت�سني  اإىل  ��ا  اأي�����سً ب��ح��اج��ة 
تلخ�س  وك��م��ا  االأزمات”.  تن�سيق 
ف���ري���دي���ري���ك ب�������ريود، ي���ج���ب على 
“اأن يلعب دوره  االأوروب���ي  االحت��اد 
خطط  اق���رار  يتم  اأن   ... كمن�سق، 
االأزم���ة على م�ستوى االحت���اد، وان 
يتم التطبيق على م�ستوى الدول«.
وه���ذا ���س��روري ل��ك��ي ت��ك��ون الكتلة 
ا  اأي�سً ولكن  اخ��رى،  الأزم��ة  جاهزة 
من اأجل حرية احلركة، وهي اأ�سا�س 
الت�سكيك  وع��دم  االأوروب����ي،  البناء 

فيها على املدى الطويل. 

 العرتاف باأن الإعالن عن اإغالق احلدود اأ�شهل بكثري من و�شع �شيا�شة �شحية عامة فعالة

املطلوب اإقرار خطط الأزمة على م�شتوى الحتاد، والتطبيق على م�شتوى الدول

القرارات جماعية او ال تكونللمفو�سية االوروبية جملة من املقرحات

االحتاد االوروبي... �سنغن يف خطرحت�سن يف التن�سيق

عودة احلواجز على احلدود االملانية الفرن�سيةتف�سي الوباء �سجع االنكفاء

يجب على الحتاد الأوروبي اأن يلعب دوره كمن�شق

من ال�شعب تخيل تخلي الدول 
الأع�شاء عن اإدارة حدودها

منذ بد�ية �أزمة فريو�ض كورونا يف 
�أوروبا, ��صتعادت �حلدود مكانتها

مل يكن هناك �صيء غري قانوين 
ب�صكل و��صح, لكنه مفتوح للتاأويل
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•• وا�شنطن-رويرتز

االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  ت��ق��ول 
عقوبات  ك���ل  اإن  ت���رام���ب  دون���ال���د 
اإي�����ران يجب  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  االأمم 
اأم�س  م��ن  اع��ت��ب��اراً  فر�سها  اإع����ادة 
االأ�سلحة  ح���ظ���ر  واإن  ال�������س���ب���ت، 
ينتهي  اأال  يجب  عليها  امل��ف��رو���س 
اأكتوبر)ت�سرين  منت�سف  يف  اأجله 

االأول( املقبل.
اأ�سل  م��ن  ع�سواً  دول��ة   13 ولكن 
ال�����دويل،  االأم�����ن  15 يف جم��ل�����س 
ومن بينهم حلفاء قدامى للواليات 
املتحدة، تقول اإن خطوة وا�سنطن 

باطلة.
فقط  قلة  اإن  دبلوما�سيون  ويقول 
االأرج����ح  ع��ل��ى  �ستعيد  ال����دول  م��ن 
فر�س تلك االإج��راءات، التي كانت 
قد رفعت مبوجب االتفاق النووي 
الذي وقعته اإي��ران يف 2015 مع 
من  منعها  بهدف  العاملية  ال��ق��وى 

تطوير اأ�سلحة نووية.

فلماذ� �صينتهي �لعمل بحظر 
�لأ�صلحة على �إير�ن؟

ل����ق����د ف�����ر������س جم����ل���������س االأم��������ن 
ال��������دويل ح���ظ���ر االأ����س���ل���ح���ة على 
املقرر  وم���ن   ،2007 ع���ام  اإي�����ران 
احلظر  ه�����ذا  اأج������ل  ي��ن��ق�����س��ي  اأن 
االأول(  اأك��ت��وب��ر)ت�����س��ري��ن   18 يف 
امل��ق��ب��ل، مب��وج��ب االت��ف��اق النووي 

ورو�سيا  اإي����ران  ب��ني   2015 ل��ع��ام 
وال�سني واأملانيا وبريطانيا وفرن�سا 

والواليات املتحدة.
ومي�����ن�����ع االت������ف������اق ط������ه������ران من 
مقابل  ن����ووي����ة  اأ����س���ل���ح���ة  ت���ط���وي���ر 
تخفيف العقوبات عنها، ومت اإدراج 
االتفاق يف قرار ملجل�س االأمن عام 

.2015
ويف عام 2018، ان�سحب الرئي�س 
االأم���ري���ك���ي دون����ال����د ت���رام���ب من 
االتفاق النووي الذي اأبرمته اإدارة 
اإياه  وا���س��ف��اً  اأوب��ام��ا،  ب���اراك  �سلفه 
باأنه “اأ�سواأ اتفاق على االإطالق”، 
ال�سهر  املتحدة  الواليات  واأخفقت 
املا�سي يف حماولة متديد احلظر 
اإي�����ران يف جمل�س  امل��ف��رو���س ع��ل��ى 

االأمن.
ماذ� يعني هذ� بالن�صبة 

لالتفاق �لنووي لعام 2015؟
ال����ت����ي ظلت  وق�����ال�����ت االأط������������راف 
اإنها  ال��ن��ووي  االت��ف��اق  يف  م�ساركة 
م��ل��ت��زم��ة ب��احل��ف��اظ ع��ل��ي��ه، وقالت 
�سارياً  �سيظل  االت��ف��اق  اإن  اإي����ران 
االأمم  يف  االأمريكية  اخلطوة  رغم 

املتحدة.
واأملانيا  وفرن�سا  بريطانيا  وقالت 
مل��ج��ل�����س االأم��������ن ال��������دويل اأم�������س 
اإي�������ران من  اإع����ف����اء  اإن  اجل���م���ع���ة، 
عقوبات االأمم املتحدة �سي�ستمر ملا 
بعد 20 �سبتمرب)اأيلول( اجلاري.

وكتب مبعوثو االأطراف االأوروبية 

مبعاقبة  للرئي�س  �سي�سمح  واأن����ه 
املخالفني االأجانب، اإذ اأن الكيانات 
االأم��ري��ك��ي��ة مم��ن��وع��ة ب��ال��ف��ع��ل من 
متعلقة  ت���ع���ام���الت  ب������اأي  ال���ق���ي���ام 
وحرمانهم  اإي���ران،  م��ع  باالأ�سلحة 
ال���������س����وق  اإىل  ال������و�������س������ول  م�������ن 

االأمريكية.

�إد�رة  ــل  ــام ــع ــت ت قـــد  كــيــف 
�لــدميــقــر�طــي جــو بــايــدن مع 

�إير�ن؟
ومن جهتهم، قال ثالثة م�سوؤولني 
اإي��ران��ي��ني ب���ارزي���ن اإن ال��ق��ي��ادة يف 
بالدهم عازمة على اإبقاء التزامها 
ب��االت��ف��اق ال���ن���ووي، ع��ل��ى اأم����ل اأن 
الدميقراطي  ترامب  مناف�س  فوز 

الرئا�سة  ان��ت��خ��اب��ات  ب��اي��دن يف  ج��و 
نوفمرب)ت�سرين   3 يف  االأمريكية 

الثاين( املقبل قد ينقذ االتفاق.
وقال بايدن الذي كان نائباً الأوباما 
وق�����ت ال���ت���ف���او����س ع���ل���ى االت����ف����اق 
ب��الده طرفاً  �سيعيد  اإن��ه  ال��ن��ووي، 
اأواًل لاللتزام  اإي��ران  اإذا عادت  فيه 

بكل بنوده.
با�سم  املتحدث  بيت�س  اآن��درو  وق��ال 
اإي����ران  ع����ادت  “اإذا  ب���اي���دن  ح��م��ل��ة 
النووي،  ب��االت��ف��اق  الل��ت��زام ���س��ارم 
ف�������س���ت���ع���ود ال�������والي�������ات امل���ت���ح���دة 
ل���الن�������س���م���ام ل����الت����ف����اق وال���ب���ن���اء 
حلفائها  م��ع  �ستعمل  بينما  عليه 
املزعزعة  اإي���ران  الأف��ع��ال  للت�سدي 

لال�ستقرار«.

للمجل�س  خ����ط����اب  يف  ال����ث����الث����ة 
“عملنا بال كلل من اأجل احلفاظ 
ع��ل��ى االت���ف���اق ال���ن���ووي وم����ا زلنا 

ملتزمني بذلك«.

ما هي �لعقوبات �لتي �صتعود؟
وم���ن ���س��اأن ع����ودة ع��ق��وب��ات االأمم 
بتعليق  اإي������ران  ت��ل��زم  اأن  امل��ت��ح��دة 
ج����م����ي����ع االأن�����������س�����ط�����ة امل���ت���ع���ل���ق���ة 
مبا  املعاجلة،  واإع���ادة  بالتخ�سيب 
البحث والتطوير، وحظر  يف ذلك 
ا�سترياد اأي �سيء ميكن اأن ي�ساهم 
تطوير  يف  اأو  االأن�����س��ط��ة  ت��ل��ك  يف 

اأنظمة اإطالق االأ�سلحة النووية.
فر�س  م���ع���اودة  ك��ذل��ك  و�ست�سمل 
اإيران ومنعها  حظر االأ�سلحة على 
بالي�ستية  ���س��واري��خ  ت��ط��وي��ر  م���ن 
نووية،  اأ�سلحة  اإط��الق  ق��ادرة على 
حمددة  عقوبات  فر�س  وا�ستئناف 
والكيانات،  االأف����راد  ع�����س��رات  على 
كما �سيتم حث الدول على فح�س 
ال�������س���ح���ن���ات م����ن اإي���������ران واإل���ي���ه���ا 
�سحنة  اأي  مب�سادرة  لها  وال�سماح 

حمظورة.

ما �لذي �أدى بالأمور  �إىل تلك 
�لنتيجة؟

ق��دم��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة �سكوى 
ب�ساأن  ال���دويل  االأم���ن  جمل�س  اإىل 
النووي  ل��الت��ف��اق  اإي�����ران  ان��ت��ه��اك 

ال�سهر املا�سي.

املتحدة  ال��والي��ات  ان�سحاب  وم��ن��ذ 
فر�ست  ال�����ن�����ووي،  االت����ف����اق  م����ن 
وا�سنطن عقوبات قوية من جانب 
واح����د يف حم��اول��ة الإرغ�����ام اإي����ران 
اتفاق  على  للتفاو�س  العودة  على 
جديد، ورداً على ذلك خرقت اإيران 
قيوداً اأ�سا�سية فر�سها االتفاق مبا 
اليورانيوم  م���ن  خم��زون��ه��ا  ���س��م��ل 

املخ�سب.
وت���ق���ول ال����والي����ات امل��ت��ح��������������دة اإن 
مب����وج����ب ق�������رار جم���ل�������س االأم������ن 
 2015 يف  ال�����������س�����ادر  ال����������دويل 
يف  ال��ن��ووي  االتف����اق  ي���درج  ال���ذي 
م��ن��ظ��وم��ت��ه، ف��ق��������������د ف��ّع��ل��ت بذلك 
ع��م��ل��ي��ة ت�����دوم 30 ي���وم���اً الإع�����ادة 
ف��ر���س ك���ل ال��ع��ق��وب��ات م���ن االأمم 
امل����ت����ح����دة ع����ل����ى اإي�������������ران، وت�����رى 
من  ان�سحابها  برغم  اإن  وا�سنطن 
االتفاق النووي فاإن القرار ال يزال 

يعتربها دولة م�ساركة فيه.
وكان على جمل�س االأمن الت�سويت 
قرار  ع��ل��ى  ي���وم���اً   30 غ�����س��ون  يف 
العقوبات  ت��خ��ف��ي��ف  ال����س���ت���م���رار 

املفرو�سة على اإيران..
 وما مل يتم اعتماد مثل هذا القرار 
ف�س�يتم  ال��ن��ه��ائ��ي،  امل��وع��د  ب��ح��ل��ول 
عقوب����ات  ج��م��ي��ع  ف���ر����س  اإع�������ادة 
�سارية  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  االأمم 
 2015 قبل االتفاق النووي لعام 
هذا  مثل  ط��رح  يتم  ومل  تلقائياً، 

القرار للت�سويت.

ماذ� �صتفعل �لوليات �ملتحدة 
�لآن؟

ت��رام��ب يعتزم  اإن  وق��ال��ت م�����س��ادر 
اإ����س���دار اأم����ر ت��ن��ف��ي��ذي ي�����س��م��ح له 
ب���ف���ر����س ع���ق���وب���ات ع���ل���ى ك����ل من 
التقليدية  االأ�سلحة  حظر  ينتهك 
امل��ف��رو���س ع��ل��ى اإي�����ران م��ن االأمم 
املتحدة، يف حماولة لتعزيز اإ�سرار 
اأ�سبح  االإج������راء  اأن  ع��ل��ى  اأم��ري��ك��ا 
اإىل اأج����ل غ���ري م�����س��م��ى ملا  مم�����دداً 
االأول(  اأكتوبر)ت�سرين   18 بعد 

املقبل.
ال���ت���ي طلبت  امل�������س���ادر  واأ����س���اف���ت 
اأم�س  اأول  اأ���س��م��ائ��ه��ا،  ن�����س��ر  ع����دم 
اإ�سدار  املتوقع  م��ن  اأن���ه  اخلمي�س 
املقبلة  االأي���ام  يف  التنفيذي  االأم���ر 

ويف ال�سهر املا�سي، قالت اإندوني�سيا 
االأمن  ت��راأ���س جمل�س  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
اأغ�سط�س)اآب(  ل�����س��ه��ر  ال������دويل 
مو�سع  يف  “لي�ست  اإن���ه���ا  امل��ا���س��ي 
ي�����س��م��ح ل���ه���ا ب���ات���خ���اذ امل����زي����د من 
مبحاولة  يتعلق  فيما  االإج���راءات، 
كل  ع��ودة  تفعيل  املتحدة  الواليات 
ع��ق��وب��ات امل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة على 
اإيران الأن االأمر ال يحظى باإجماع 

داخل املجل�س«.
وت��ق��ول 13 دول���ة م��ن اأ���س��ل 15 
تعار�س  اإن���ه���ا  االأم�����ن  جم��ل�����س  يف 
تعتربها  اإذ  وا���س��ن��ط��ن،  حت���رك���ات 
ت�ستخدم  اأن��ه��ا  اإىل  بالنظر  باطلة 
داخ����ل االتفاق  م���ن  ع��م��ل��ي��ة  ف��ي��ه��ا 

النووي الذي مل تعد طرفاً فيه.

•• بانكوك-اأ ف ب

خ�������رج امل����ت����ظ����اه����رون امل������وؤي������دون 
�����س����وارع  اإىل  ل���ل���دمي���وق���راط���ي���ة 
اأم�س مع انطالق م�سرية  بانكوك 
ع�سرات  ت�ستقطب  اأن  املتوقع  من 
من  مبزيد  املطالبني  من  االآالف 
رئي�س  وب��ت��ن��ح��ي  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
ت�سان-اأو-ت�سا  ب���راي���وت  ال������وزراء 
النظام  يف  ب���اإ����س���الح���ات  وح���ت���ى 

امللكي.
امل��م��ل��ك��ة جت��م��ع��ات �سبه  و���س��ه��دت 
ال�سباب  يقودها  ملجموعات  يومية 
تدعو  متوز/يوليو  منت�سف  منذ 
اإىل ا�ستقالة برايوت، قائد اجلي�س 
انقالب  وراء  يقف  ال���ذي  ال�سابق 

2014، واإ�سالح كامل الإدارته.
ا اإىل املطالبة  ويذهب البع�س اأي�سً
ب���اإ����س���الح ال��ن��ظ��ام امل��ل��ك��ي ال���ري 
كان  م���و����س���وع  وه����و   -- وال����ق����وي 
ب�سبب  تايالند  يف  امل��ح��رم��ات  م��ن 
امل�سا�س  اإزاء  ال��ق��وان��ني  ���س��رام��ة 

بامللكية.
وم�������ا زال��������ت احل�����رك�����ة ال����ول����ي����دة 
امل�ستلهمة جزئياً من االحتجاجات 
هونغ  يف  للدميوقراطية  امل��وؤي��دة 

واأن  ب�����راي�����وت،  ل�����س��ال��ح  امل���ا����س���ي 
تتوقف احلكومة عن “م�سايقة” 

املعار�سني ال�سيا�سيني.
واعتقلت ال�سلطات حتى االآن اأكر 
واتهمتهم  ن��ا���س��ط��ا  ع�����س��ري��ن  م���ن 
ب��ال��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى ال��ف��ت��ن��ة قبل 

االإفراج عنهم بكفالة.
وقال حمللون اإن مظاهرات نهاية 
اختبار  مب��ث��اب��ة  �ستكون  االأ���س��ب��وع 

اإىل ح���د كبري.  ق���ي���ادة  ب���ال  ك��ون��غ 
لكن تظاهرة عطلة نهاية االأ�سبوع 
نظمها طالب من جامعة ثاما�سات 
يف بانكوك -- وهي جمموعة كانت 
م��ن ب��ني اأك��ر ال��ف��رق التي عربت 
����س���راح���ًة ع���ن راأي����ه����ا ح���ي���ال دور 

العائلة املالكة يف تايالند.
ال����ظ����ه����رية، مت���ك���ن ح�سد  وع����ن����د 
ي�����س��م امل����ئ����ات م����ن ف���ت���ح ب���واب���ات 
يهتفون  وه���م  اجل��ام��ع��ي،  احل����رم 
عا�ست  ال���دك���ت���ات���وري���ة،  “ت�سقط 
و”برايوت  الدميوقراطية!” 

ارحل!«.
عاما(   55( ري���ان���ت�������س���اي  وق������ال 
“علينا  ب���ر����س  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة 
دع����م ال����ط����الب... ال ن��ن�����س��د غري 

امل�ساواة«.
البارز  ال��ط��الب��ي  ال��ن��ا���س��ط  وق����ال 
بانو�سايا �سيثيجرياواتاناكول يوم 
امللكي  النظام  اإ���س��الح  اإن  اجلمعة 
االأعمال،  راأ�����س ج���دول  ع��ل��ى  ك���ان 
“يف  ياأملون  املحتجني  اأن��ه  موؤكدا 

تكييفه مع جمتمعنا«.
كمامات  امل����ت����ظ����اه����رون  وو�����س����ع 
وحملوا مظالت تقيهم من املطر 
اأ�سابع  ب���ث���الث���ة  حت���ي���ة  ورف����ع����وا 

اثني  م��ن  اأك���ر  لتنظيم  للملكية 
ن��ه��اي��ة احلكم  م��ن��ذ  ان��ق��الًب��ا  ع�سر 

امللكي املطلق يف عام 1932.
وك�����ان�����ت امل�����وج�����ة االأخ�����������رية من 
اإىل  �سلمية  الطالبية  امل��ظ��اه��رات 

حد كبري.
امل�سبوقة  غ����ري  ال�����دع�����وات  ل���ك���ن 
م���ن ب��ع�����س امل��ت��ظ��اه��ري��ن الإج����راء 
النظام  ب�ساأن  �سريحة  مناق�سات 

امللكي هزت اأنحاء اململكة.
وي��������������رب��������������ع امل�����������ل�����������ك م�������اه�������ا 
ف���اج���ريال���وجن���ك���ورن ع���ل���ى راأ������س 
ويدعمه  ت��اي��الن��دي��ة،  يف  ال�سلطة 
اجلي�س وعائالت ثرية، فيما يدير 
ثروة ت�سل قيمتها اإىل 60 مليار 

دوالر.
وت�سمل مطالب الطالب التدقيق 
الق�سر  مبالية  اأف�سل  نحو  على 
تفر�س  ال���ت���ي  ال���ق���وان���ني  واإل����غ����اء 
بامللكية،  امل�����س��ا���س  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات 
ال���ب���ق���اء خ���ارج  اإىل  امل���ل���ك  ودع������وة 

ال�سيا�سة.
�سياغة  اإع������ادة  ��ا  اأي�����سً وي���ري���دون 
اأعده  ال���ذي   2017 ع���ام  د���س��ت��ور 
ال��ع�����س��ك��ري��ون وي��ق��ول��ون اإن����ه اأدى 
ال���ع���ام  ان���ت���خ���اب���ات  ت���رج���ي���ح  اإىل 

ال�سبت  التايالندي  توير  موقع 
قوة  ن�ستعيد  �سبتمرب،   19“ ه��و 

ال�سعب«.
حمطة  اأم���ام  متظاهرون  وجتمع 
�سيبويا ال�سهرية يف طوكيو ال�سبت 
بانكوك  م��ت��ظ��اه��ري  م��ع  ت�سامنا 
مع التخطيط ملزيد من امل�سريات 
يف ع�����س��رات ال��ب��ل��دان، مب��ا يف ذلك 

الواليات املتحدة واأملانيا.

ا�ستهرت بها ثالثية اأفالم “األعاب 
اجلوع” )هانغر غيمز(.

ومن املتوقع اأن ينتقلوا اإىل ميدان 
�سانام لوانغ التاريخي اأمام الق�سر 
ي��خ��ط��ط��ون لق�ساء  امل��ل��ك��ي، ح��ي��ث 
ال��ل��ي��ل��ة ق��ب��ل امل�����س��رية امل���ق���ررة اإىل 

مقر احلكومة االأحد -
منها  ح���������ذرت  خ�����ط�����وة  وه�������ي   -

ال�سلطات.
ا�ستعرا�س  يكون  اأن  املتوقع  وم��ن 
ال���ق���وة ه���ذا االأك�����رب م��ن��ذ انقالب 
يبلغ  اأن  ال��ط��الب  وي��اأم��ل   2014
 50 اأكر من  امل�ساركني فيه  عدد 

األفاً.
من  اآالف  ع���������س����رة  ن����ح����و  وق��������ام 
الر�سمي  بزيهم  ال�سرطة  عنا�سر 
امل����دين ب���دوري���ات يف امل��ن��ط��ق��ة مع 
لبيع  خيام  ون�سب  احل�سد  ات�ساع 
ال���ق���م�������س���ان واالأع����������الم وال���ب���رية 
ع��ل��ى ط���ول ط��ري��ق رئ��ي�����س��ي خارج 

اجلامعة.

- »ال م�ستقبل« -
و����س���ه���دت ت���اي���الن���د م���وج���ات من 
االح�����ت�����ج�����اج�����ات واالن�����ق�����الب�����ات 
املوايل  اجلي�س  وت��دخ��ل  العنيفة، 

للحركة املوؤيدة للدميوقراطية.
وي�سادف التا�سع ع�سر من اأيلول/
ال�سنوية  ال��ذك��رى  ا  اأي�سً �سبتمرب 
ال��راب��ع��ة ع�����س��رة ل��الن��ق��الب الذي 
اأط�������اح ب��رئ��ي�����س ال���������وزراء اآن������ذاك 
ال�سلطة  م��ن  �سيناواترا  ثاك�سني 
املقيم  امللياردير  انتهزه  ما  وهو   -
يف امل��ن��ف��ى ك��ف��ر���س��ة ل��ل��ت��اأث��ري على 

الو�سع الراهن يف تايالند.

�سدر  ب����ي����ان  يف  ث���اك�������س���ني  وق�������ال 
ال�سبت مل يعلن فيه �سراحة دعم 
احلركة، اإن “االأطفال ال يرون اأي 
توقفت  تايالند  الأن  م�ستقبل... 

عن مواكبة الع�سر«.
اإن ال�سلطات �ستلجاأ  وقال برايوت 
ناعمة”  “اإجراءات  ا�ستخدام  اإىل 

�سد املتظاهرين “الأنهم اأطفال«.
وك���ان ال��و���س��م االأك���ر رواًج����ا على 

فر�ض جمل�ض �لأمن حظر �لأ�صلحة على طهر�ن عام 2007 

ماذا يعني اإعادة فر�ش العقوبات على اإيران؟

تظاهرات يف تايالند للمطالبة بالدميوقراطية 

ترامب يهاجم مدير ال� »اأف بي اآي« ب�شبب رو�شيا
اخلطر االأكرب على هذه االنتخابات.

البيت االبي�س بعد  ل��راي يف  العلني  ف��ان االنتقاد  ذل��ك  وم��ع 
يوم على اإدالء االخري ب�سهادة اأمام الكونغر�س ُيعد اأمرا غري 

اعتيادي بالن�سبة لرئي�س اأمريكي.
بطرد  يفكر  كان  اإن  املرا�سلني  قبل  ترامب من  �سئل  وعندما 

راي، اأجاب “نحن ننظر يف اأمور عديدة خمتلفة«.
واأ�ساف “مل تعجبني اأجوبته البارحة. ول�ست واثقا من اأنها 

اعجبته اأي�سا. اأنا متاأكد انه رمبا يوافقني الراي«.
والرئي�س الذي يواجه معركة �سعبة الإعادة انتخابه رئي�سا يف 
3 ت�سرين الثاين/نوفمرب كرر ا�سراره على اأن ال�سني ولي�س 

رو�سيا هي امل�سكلة الرئي�سية.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ت��رام��ب م��دي��ر م��ك��ت��ب التحقيقات  ال��رئ��ي�����س دون���ال���د  ه��اج��م 
ال�سوء  لت�سليطه  راي  كري�ستوفر  اآي”  ب��ي  “اأف  ال��ف��درايل 
اليمينية  وامليلي�سيات  رو���س��ي��ا  ت�سكله  ال���ذي  ال��ت��ه��دي��د  ع��ل��ى 
ال�سني  تركيزه على  م��ن  ب��دال  االأم��ريك��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  على 

واجلماعات الي�سارية.
وترامب الذي ارتبطت حملته بعالقات غام�سة مع نا�سطني 
رو�س عر�سوا تقدمي م�ساعدتهم خالل انتخابات عام 2016 
التي فاز فيها على هيالري كلينتون، داأب على انتقاد م�سوؤويل 
ت�سكل  تزال  اإن مو�سكو ال  القول  يكررون  الذين  ا�ستخباراته 

وقال “من الوا�سح اأن ال�سني هي على راأ�س القائمة. اأنا اأرى 
انه ميكن احلديث عن رو�سيا وكوريا ال�سمالية والعديد من 
اأدري  القائمة، لذا ال  راأ���س  �ستكون على  ال�سني  ال��دول، لكن 

�سبب عدم ذكر ذلك«.
كما اأنه هاجم راي ب�ساأن تقديراته باأن جماعات �سيادة العرق 
االبي�س متثل التحدي االأكرب يف ما يتعلق بالعنف الداخلي 

املحتمل خالل املو�سم االنتخابي املتوتر اأ�سال.
اإن االأ�سخا�س  الكونغر�س  اأم��ام  وكان راي قد قال يف �سهادته 
اجلزء  ميثلون  االأبي�س  العرق  تفوق  بعقيدة  يوؤمنون  الذين 

االأكرب من التهديد املتعلق بالعنف املتطرف بدوافع عرقية.
وقال ترامب، الذي يتمتع بتاأييد امليلي�سيات اليمينية امل�سلحة 

اإن��ه كان  امل��وؤام��رة،  ت��روج لنظريات  التي  اآنون”  “كيو  وحركة 
وهي  “اأنتيفا”،  على  الركيز  ذل��ك  عو�س  راي  على  ينبغي 
والفا�سية  للرا�سمالية  مناه�سة  ي�����س��اري��ة  اح��ت��ج��اج  ح��رك��ة 

والعن�سرية.
وب��اال���س��اف��ة اىل م��ه��اج��م��ت��ه ال�����س��ني ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر، جعل 
ترامب مزاعم ب�سعي اأنتيفا اىل تدمري ال�سواحي االأمريكية 

والرويج للعنف اجلماعي جزءا حموريا من حملته.
جمرمون  اإنهم  �سيئة،  جماعة  “اأنتيفا  اإن  للمرا�سلني  وق��ال 

وفو�سويون ول�سو�س ومثريون لل�سغب«.
“عندما ال يقول رج��ل ه��ذا، فاأنا  اإ���س��ارة اىل راي  واأ���س��اف يف 

اأ�سعر باالنزعاج. اأنا اأت�ساءل ملاذا ال يقول هذا«.

دم�شق تدين توّجه هولندا ملحا�شبة م�شوؤولني �شوريني  جمل�ش التعاون اخلليجي يرحب ببيان املجموعة الوزارية ب�شاأن اليمن
•• دم�شق-اأ ف ب

مبوجب  �سوريني  م�سوؤولني  ملالحقة  هولندا  م�ساعي  اأم�س  دم�سق  دان��ت 
االإن�سان”،  حل��ق��وق  ���س��ارخ��ة  “انتهاكات  ارت��ك��اب  بتهمة  ال���دويل  ال��ق��ان��ون 
االأنباء  وك��ال��ة  اأف����ادت  م��ا  وف��ق  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��والي��ات  بالتبعية  اإي��اه��ا  متهمة 

ال�سورية الر�سمية )�سانا(.
جديد  “من  قوله  ال�سورية  اخلارجية  وزارة  يف  م�سدر  ع��ن  �سانا  ونقلت 
ت�سر احلكومة الهولندية التي ارت�ست لنف�سها دور التابع الذليل للواليات 
املتحدة االأمريكية على ا�ستخدام حمكمة العدل الدولية يف الهاي خلدمة 

اأجندات �سيدها االأمريكي«.
لتعهداتها  ف��ا���س��ح  “انتهاك  مب��ث��اب��ة  ه��ول��ن��دا  ق����رار  اأن  امل�����س��در  واع��ت��رب 
اإياها  متهماً  ونظامها”،  الدولية  املنظمة  لهذه  املقر  كدولة  والتزاماتها 
بدعم “تنظيمات م�سلحة” يف �سوريا. وقال اإن احلكومة ال�سورية “حتتفظ 

لنف�سها بحق املالحقة القانونية لكل من تورط بدعم االإرهاب يف �سوريا«.
واأعلنت هولندا اأنها تنوي حما�سبة م�سوؤولني �سوريني م�ستندة يف توّجهها 
هذا اإىل اتفاقية االأمم املتحدة املناه�سة للتعذيب. واتهمت دم�سق بارتكاب 
الكيميائية  واالأ�سلحة  التعذيب  اإىل  “اللجوء  بينها  مروعة”  “جرائم 

وق�سف امل�ست�سفيات«.
وقف  اإىل  دبلوما�سية  مذكرة  خ��الل  من  دم�سق  دع��ت  اإنها  هولندا  وقالت 

انتهاكاتها لالتفاقية والدخول يف مفاو�سات.

•• الريا�س-وام:

ل�����دول اخلليج  ال���ت���ع���اون  رح����ب جم��ل�����س 
املجموعة  ع��ن  ال�����س��ادر  بالبيان  العربية 
املتحدة  ال��والي��ات  ال��ت��ي �سمت  ال��وزاري��ة 
وال�سني وفرن�سا ورو�سيا واأملانيا والكويت 
وال�سويد واالحتاد االأوروبي، التي اأعربت 
فيه عن قلقها ازاء هجوم احلوثيني نحو 
التي  الدولية  م��اأرب مما يقو�س اجلهود 
امل��ت��ح��دة الإن���ه���اء االأزم����ة  ت��ق��وده��ا االأمم 
وي��زي��د م��ن تفاقم االأزم����ة االإن�����س��ان��ي��ة يف 
ال��ي��م��ن. واأع�����رب م��ع��ايل ال��دك��ت��ور نايف 
ف����الح م���ب���ارك احل���ج���رف االأم�����ني العام 

الوزارية يف تهيئة  املمثلة يف املجموعة  ال��دول  اأن ي�سهم موقف  اأمله  للمجل�س عن 
الظروف املالئمة لتنفيذ دعوة املبعوث اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة لليمن 
لبحث خطوات واآليات تنفيذ وقف اإطالق النار ب�سكل دائم يف اليمن، وخطوات بناء 
الثقة، وا�ستئناف العملية ال�سيا�سية من خالل الدخول يف م�ساورات جادة للتو�سل 
اإىل حل �سيا�سي �سامل ي�ستند اإىل املرجعيات الثالث املتمثلة يف املبادرة اخلليجية 
واآليتها التنفيذية وخمرجات موؤمتر احلوار الوطني ال�سامل وقرار جمل�س االأمن 
التي  للجهود  ال��داع��م  التعاون  جمل�س  موقف  على  ال��ع��ام  االأم���ني  واأك���د   .2216

ويف حال عجز البلدان عن حل النزاع يف ما بينهما ميكن اأن حتال الق�سية 
اإىل التحكيم، اأما يف حال تعّذر التو�سل التفاق، ف�ستتقدم هولندا بدعوى 
ق�سائية اأمام حمكمة دولية، من املرجح اأن تكون حمكمة العدل الدولية يف 

الهاي، اأعلى هيئة ق�سائية تابعة لالأمم املتحدة.
الدول  بني  القائمة  النزاعات  يف  النظر  خمولة  الدولية  العدل  وحمكمة 

االأع�ساء يف االأمم املتحدة ويف انتهاكات االتفاقات االأممية.
ووقعت �سوريا اتفاقية االأمم املتحدة املناه�سة للتعذيب يف العام 2004.

وا�ستعادت القوات احلكومية خالل ال�سنوات املا�سية، وبدعم رو�سي واإيراين، 
اأجزاء وا�سعة من االأرا�سي ال�سورية التي �سيطرت عليها الف�سائل املعار�سة 

والتنظيمات املتطرفة خالل �سنوات النزاع االأوىل.
بارتكاب  دم�سق  املتحدة  ال��والي��ات  راأ�سها  على  غربية  دول  اتهمت  ولطاملا 
يف  الكيميائية  االأ�سلحة  ا�ستخدام  �سمنها  من  االإن�سان،  حلقوق  انتهاكات 

هجمات �سد مناطق �سيطرة الف�سائل املقاتلة.
اال�ستخبارات  يف  �سابقان  عن�سران  ُي��ح��اك��م  ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل،  نهاية  وم��ن��ذ 
اأملانيا  يف  حمكمة  اأم���ام  امل�ستوى،  رفيع  �سابق  �سابط  اأح��ده��م��ا  ال�سورية، 
فيها  يحاكم  التي  االأوىل  امل��رة  الأنها  تاريخية  اأنها  على  تقّدم  حماكمة  يف 

متهمون بارتكاب جتاوزات من�سوبة اإىل النظام ال�سوري.
م�سددة  اقت�سادية  عقوبات  االأوروب��ي  واالحت��اد  املتحدة  الواليات  وتفر�س 
قي�سر  قانون  مبوجب  وا�سنطن  فر�ستها  حزمة  اآخرها  كان  دم�سق،  على 

منذ حزيران/يونيو وتعد االأكر �سدة بحق �سوريا.

اإىل  وال���رام���ي���ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ت��ق��وده��ا 
اإن��ه��اء االأزم���ة يف اليمن من خ��الل احلل 
ال�سيا�سي امل�ستند اإىل املرجعيات الثالث، 
واحلكومة  ال��ت��ح��ال��ف  ب��ا���س��ت��ج��اب��ة  ون����وه 
م��ن جانب  ال��ن��ار  اإط���الق  لوقف  اليمنية 
ا�ستجابة   ،2020 اأبريل  �سهر  يف  واح��د 
اإىل دع���وة االأم���ني ال��ع��ام ل���الأمم املتحدة 
النزاعات  جميع  يف  ال��ن��ار  اإط���الق  لوقف 

للركيز على الت�سدي جلائحة كورونا.
ودع�����ا احل���ج���رف امل��ج��ت��م��ع ال������دويل اإىل 
حت��م��ل م�����س��وؤول��ي��ات��ه وات���خ���اذ اإج������راءات 
احلوثية  ال���ه���ج���م���ات  الإي����ق����اف  ح����ازم����ة 
م���اأرب واالن��خ��راط يف عملية احلل  على 
بتحمل  املتحدة  واالأمم  ال���دويل  املجتمع  م��ن  بكل  واأه���اب  ت��اأخ��ري،  دون  ال�سيا�سي 
م�سوؤولياتهم جتاه الكارثة البيئة واالقت�سادية التي قد تتنج من عدم متكن الفريق 
الفني املخت�س مبعاينة خزان �سافر، مطالبا املجتمع الدويل مبمار�سة مزيد من 
ال�سغط على احلوثيني لال�ستجابة الفورية بال�سماح مبعاينة خزان �سافر تفاديا 
لتداعياتها الكارثية. وعرب االأمني العام عن اإدانته ال�ستمرار احلوثيني با�ستهداف 
والطائرات  ال�سواريخ  خ��الل  م��ن  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  املدنية  االع��ي��ان 

امل�سرية االأمر الذي يهدد اأمن وا�ستقرار املنطقة.
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عربي ودويل

اأمريكا هو اجلحيم«.
ُيذكر اأن الدميقراطية اأولربايت �سغلت من�سب وزيرة 
 ،2001 1997 حتى  املتحدة من  الواليات  خارجية 

يف عهد الرئي�س بيل كلينتون.
وقالت اأولربايت اإن الفا�سية تقوم دائماً على االنق�سام 
جمموعة  م��ع  ق��ائ��د  “يتماهى  واأ���س��اف��ت:  املجتمعي، 
بعد  ا�ستخدامها  يتم  اأخ����رى،  جمموعة  ح�ساب  على 
قد  املجموعة  ه��ذه  اأن  مو�سحة  فداء”،  كب�س  ذل��ك 
الذين يتظاهرون �سد  ال�سود  اأو  املهاجرين  تكون من 
اإرهابيون  اأنهم  على  ت�سويرهم  ويتم  ال�سرطة  عنف 
ب�سبب ذلك، م�سيفة اأن الفا�سية “لي�ست اأيديولوجية، 

•• وا�شنطن-وكاالت

مادلني  ال�سابقة  االأمريكية  اخلارجية  وزي��رة  ح��ذرت 
اأول���رباي���ت م��ن ال��رئ��ي�����س االأم��ري��ك��ي احل����ايل دونالد 
ترامب وقالت اإن لديه “غريزة ا�ستبداداية” و”يثري 

االنق�سام«.
ع��ام��اً، يف ت�سريحات ل�سحف   83 اأول��رباي��ت،  وق��ال��ت 
ال�سادرة  االإع��الم��ي��ة  االأمل��ان��ي��ة  “دويت�سالند”  �سبكة 
اأن  اخلطر  “من  ترامب:  اإىل  اإ�سارة  يف  ال�سبت،  اأم�س 
واأن  القانون  فوق  اأن��ه  بال�سلطة  يتمتع  �سخ�س  يعتقد 
ال�����س��ح��اف��ة احل����رة ه��ي ع���دو ال�����س��ع��ب.. م��ا ي��ح��دث يف 

اأنه خالل  اإىل  م�سرية  لكنها عملية لك�سب ال�سلطة”، 
فا�سلة موجودة  �سيا�سيون خطوطاً  قادة  ي�ستغل  ذلك 
�سلطوية،  ا�ستحقاقات  اأجل  املجتمعات، من  بالفعل يف 

م�سيفة اأن هذا النهج لي�س بجديد.
وق���ب���ل اأي�����ام ق��ل��ي��ل��ة، ك���ان���ت اأول����ربي����ت ���س��رح��ت ملجلة 
“�سترين” االأملانية اأن ترامب لي�س فا�سياً، “لكن من 
م�سيفة  ا�ستبدادية”،  غريزة  ترامب  ل��دى  اأن  املوؤكد 
اأن��ه هو نف�سه هو احلل لكل �سيء، وهو ما  اأن��ه يعتقد 
بني  يجمع  اأن  م��ن  “بداًل  وق��ال��ت:  للغاية،  قلها  يثري 
النا�س، فاإنه يثري االنق�سام. هذه طريقة م�ستمدة من 

اأ�سا�سيات اال�ستبداد«.

رو�شيا ت�شجل 6065 اإ�شابة جديدة ب�كورونا و144 وفاة
•• مو�شكو-وام:

امل�ستجد  “كورونا”  6065 اإ�سابة جديدة بفريو�س  اأعلنت رو�سيا ام�س ت�سجيل 
خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية و 144حالة وفاة ما ميثل ارتفاعا يف عدد اال�سابات 
الأول مرة يف اأعلى ح�سيلة منذ �سهرين وذلك بتجاوز 6 اآالف حالة وارتفاعا طفيفا 

يف الوفيات مقارنة مع معدالت اأم�س االأول 5905 اإ�سابة و134 وفاة.
اليومي  الرو�سي اخلا�س مبكافحة الفريو�س - يف تقريره  العمليات  واأكد مركز 
عدد  اإجمايل  ي�سبح  والوفيات  االإ�سابات  من  اجلديد  العدد  هذا  بت�سجيل  اأن��ه   -
الفريو�س  �سحايا  وح�سيلة  اإ�سابة  و97251  مليون  “كوفيد-19”  ح��االت 
املا�سي،  اليوم  خ��الل  لل�سفاء  5255 مر�سى  ، مع متاثل  وف��اة  حالة   19339
من  اأك��ر  اج��راء  اىل  باال�سافة   ، �سخ�سا   906462 املتعافني  جمموع  لي�سبح 

42.4 مليون فح�س خمتربي لت�سخي�س االإ�سابات ب�”كوفيد-19«.

 مادلني اأولربايت: ما يحدث يف اأمريكا جحيم

 •• طهران-اأ ف ب

عدد  اأن  اأم�����س  االإي��ران��ي��ة  ال�سحية  ال�سلطات  اأعلنت 
ال��ن��اج��م��ة ع���ن ف���ريو����س ك���ورون���ا امل�ستجد  ال��وف��ي��ات 
جتاوزت 24 األف �سخ�س، و�سط دعوات �سدر اأبرزها 
الكمامات  الرئي�س ح�سن روح��اين اللتزام و�سع  عن 

لكبح تزايد اأعداد االإ�سابات موؤخرا.
�سادات  �سيما  ال�سحة  وزارة  با�سم  املتحدثة  واأف���ادت 
االإح�ساءات  اأن  اليومي  ال�سحايف  الري يف موؤمترها 
االأخرية “تظهر اأن ا�ستخدام الكمامات يراجع، ويف 
االإ�سابات  ع��دد  يف  يومية  زي���ادة  ن�سهد  عينه  ال��وق��ت 

واحلاالت التي تتطلب النقل اإىل امل�ست�سفيات«.
اأك����ر ال�����دول تاأثرا  وت��ع��د اجل��م��ه��وري��ة االإي���ران���ي���ة 
ت�سجيل  واأع��ل��ن��ت  االأو���س��ط،  ال�سرق  يف  بكوفيد-19 

اأوىل حاالت الوفاة بالوباء يف �سباط فرباير.
مطلع  منذ  تزايدا  واالإ�سابة  الوفاة  ح��االت  و�سهدت 
اأيلول �سبتمرب، بعدما �سجلت تراجعا كان االأكرب منذ 

اأ�سابيع طويلة.
االإ�سابات  ع��دد  بقي  املا�سيني،  االأ�سبوعني  وخ��الل 
امل�سوؤولون  واأعلن   .2000 اأعلى من  امل�سجلة يوميا 

االأربع  ال�ساعات  يف  اإ�سابة   3049 ت�سجيل  اجلمعة 
والع�سرين املن�سرمة، وهو رقم غري بعيد عن الرقم 
حزيران  م��ط��ل��ع  يف  امل�����س��ج��ل   )3574( ال��ق��ي��ا���س��ي 

يونيو.
اإ�سابة   2854 ت�سجيل  ع��ن  الري  اأف���ادت  وال�سبت، 
ج��دي��دة يف ال�����س��اع��ات االأرب�����ع وال��ع�����س��ري��ن االأخ����رية، 
م���ا ي���رف���ع ع����دد اإج����م����ايل االإ����س���اب���ات امل�����س��ج��ل��ة اىل 

.419،043
اأف����ادت امل�����س��وؤول��ة االإي��ران��ي��ة ع��ن ت�سجيل  اىل ذل���ك، 
166 وفاة يف الفرة الزمنية نف�سها، ما يرفع العدد 

االإجمايل للوفيات اىل 24118.
الوطنية  اللجنة  اأم���ام  ال�سبت  ل��ه  م��داخ��ل��ة  وخ���الل 
ملكافحة فريو�س كورونا، حّذر روحاين من اأن تراجع 

االلتزام بو�سع الكمامات اأمر “مقلق للغاية«.
وكرر دعوته االإيرانيني اللتزام اإجراءات الوقاية الأن 
اأنه كلما تراجع االلتزام، انت�سر  االح�ساءات “تظهر 
بح�سب الكلمة التي بثت  املر�س يف االأ�سبوع التايل”، 

عرب قنوات التلفزة.
وفر�ست ال�سلطات و�سع الكمامات يف االأماكن العامة 

املغلقة �سعياً للحد من انت�سار الفريو�س.

وفيات كوفيد-19 يف اإيران تتخطى عتبة 24 األفا  

اإ�شابة جديدة   726
وفيات  و5  بكورونا 
الفل�شطينيني  ب��ني 

•• رام اهلل-رويرتز

اأعلنت وزيرة ال�سحة الفل�سطينية 
 726 ت�سجيل  اأم�����س  الكيلة  م��ي 
ب��ف��ريو���س كورونا  اإ���س��اب��ة ج��دي��دة 
امل�����س��ت��ج��د وخ���م�������س ح������االت وف����اة 
والع�سرين  االأرب��ع  ال�ساعات  خالل 

املا�سية.
ب���ي���ان �سحفي  يف  ال��ك��ي��ل��ة  وق���ال���ت 
االأعلى  ال��ع��دد  �سجلت  القد�س  اإن 
باإجمايل  اجلديدة  االإ�سابات  من 
رام  حمافظة  تلتها  اإ�سابة،   182
اإ�سابة   116 ب��واق��ع  وال��ب��رية  اهلل 
حالة،   90 غ��زة  ق��ط��اع  �سجل  كما 
ف��ي��م��ا ت����وزع����ت ب���اق���ي االإ����س���اب���ات 
ال�سفة  من  خمتلفة  مناطق  على 

الغربية.
 44 ه��ن��اك  اأن  ال��ك��ي��ل��ة  واأ����س���اف���ت 
املكثفة  العناية  غرف  “يف  مري�سا 
التنف�س  اأج��ه��زة  ع��ل��ى   10 بينهم 

اال�سطناعي«.
والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
ال��ف طالب وطالبة من   420 اإن 
ال�����س��ف اخل���ام�������س ح��ت��ى احل����ادي 
ع�����س��ر ���س��ي��ع��ودون ي���وم غ���د االأح���د 
اإىل مدار�سهم يف جميع حمافظات 
ال�سفة الغربية ليلتحقوا بحوايل 
األ�����ف ط���ال���ب وط��ال��ب��ة من   300
ال�سف االأول اإىل الرابع عادوا اإىل 
ال�سهر  من  ال�ساد�س  يف  مدار�سهم 

اجلاري.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

دونالد  االأم��ريك��ي  الرئي�س  توّجه 
ت����رام����ب وم���ن���اف�������س���ه ج����و ب���اي���دن 
الثقل  ذات  ميني�سوتا  والي���ة  اإىل 
نربة  رفعا  حيث  حيث  االنتخابي 
ان��ت��ق��ادات��ه��م��ا امل��ت��ب��ادل��ة ق��ب��ي��ل اأول 

مناظرة بينهما.
وم���ع ان��ت��ه��اء امل��ر���س��َح��ني م��ن عقد 
الناخبني،  مع  متلفزة  اجتماعات 
اأكر  ي�سبه   2020 ا�ستحقاق  بداأ 
للو�سول  تقليدية  معركة  ف��اأك��ر 
ق��ب��ل موعد  االأب��ي�����س،  ال��ب��ي��ت  اإىل 
ت�سرين  الثالث من  االنتخابات يف 

الثاين/نوفمرب.
وق�سى ب��اي��دن اجل���زء االأك���رب من 
ال��ع��ام يف ال���ع���زل، ك��م��ا ك���ان احلال 
تعّر�سه  لتجّنب  ال��ب��الد،  ب��اق��ي  يف 
لقائه  ب��ع��د  ل��ك��ن  لكوفيد-19. 
حوار  يف  بن�سلفانيا  يف  ال��ن��اخ��ب��ني 
اخلمي�س  اإن”  اإن  “�سي  نظمته 
ملن�ساأة  اجل��م��ع��ة  ب���زي���ارة  وق��ي��ام��ه 
اأك����رب مدينة  دول������وث،  ن��ق��اب��ي��ة يف 
�سوبرييور  ب��ح��رية  ���س��ف��اف  ع��ل��ى 
ال�سخمة  التعدين  منطقة  ق��رب 
ذاتها،  ال��والي��ة  يف  رينج”  “اآيرون 
يبدو اأن املر�سح الدميوقراطي بداأ 

يكّثف حملته االنتخابية.
واأم����ا ت���رام���ب، ال����ذي ح�����س��ر لقاء 
“اإيه  �سبكة  اأدارت����ه  الناخبني  م��ع 
اإىل  ف��و���س��ل  ال��ث��الث��اء،  ب��ي �سي” 
على  ق�سري  وق��ت  بعد  ميني�سوتا 
اأن�ساره  مل��خ��اط��ب��ة  ب��اي��دن  و���س��ول 
اجلمعة يف بلدة بيميدجي ال�سغرية 

الواقعة يف �سمال الوالية.
وح�����������������������سّ ح���������اك���������م ال���������والي���������ة 
الدميوقراطي تيم والز الفريقني 
على احرام التدابري املفرو�سة يف 
تف�سي  على  لل�سيطرة  ميني�سوتا 

كوفيد-19.
اأن حملة ترامب  وعلى الرغم من 
ن�ساطا  اأك�����ر  ك���ان���ت  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
اإال  ب��اي��دن،  ق��ام بها  م��ن تلك التي 
اأن����ه ي��ك��ّث��ف ح��ال��ي��ا وت����رية وحجم 
اأجرب  بعدما  االنتخابية  جتّمعاته 
على التخلي عن تنظيمها يف اأ�سواأ 

ال�سهور التي �سهدها الوباء.
االأ�سبق  ال���رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ون������دد 
اأزمة  مع  ترامب  تعاطي  بطريقة 
كوفيد-19 يف خطابه الذي األقاه 
مبا�سرة  حت���ّدث  حيث  دول����وث،  يف 
املنطقة  يف  امل���ن���اج���م  ع���م���ال  اإىل 

امللياردير  ل�سالح  ���س��ّوت��وا  ال��ذي��ن 
 2016 انتخابات  يف  اجل��م��ه��وري 
ف��ي��ه��ا ي�سوتون  ك��ان��وا  ع��ق��ود  ب��ع��د 

للدميوقراطيني.
االأ�سخا�س  من  “كم  بايدن  و�ساأل 
)توفوا( يف اأنحاء اآيرون رينج، كم 
من كر�سي فارغ حول موائد الع�ساء 

هذه، ب�سبب اإهماله واأنانيته؟«.
�سعبة.  ب����اأوق����ات  “منر  واأ�����س����اف 

ازدادت معدالت البطالة«.
الرئي�س  ب���اي���دن  دع���ا  ي����وم،  وق��ب��ل 
طريقة  خلفية  ع��ل��ى  ل��ال���س��ت��ق��ال��ة 
التي  ال�سحية  االأزم���ة  مع  تعامله 
األ��ف �سخ�س يف   200 اأودت بنحو 
�سربة  و�سّكلت  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 

الأكرب اقت�ساد يف العامل.
اأ�سلوبا  اجلمعة  ب��اي��دن  وا�ستخدم 
جديدا يف مهاجمة خ�سمه اإذ �سّلط 
املتوا�سعه  اأ���س��ول��ه  ع��ل��ى  ال�����س��وء 

ثروة  ورث  ال��ذي  برامب  مقارنة 
�سخمة.

وقال بايدن “ال اأحرم االأ�سخا�س 
بناء على حجم املنازل التي يعي�سون 
فيها. ال اأنظر باحتقار لالأ�سخا�س 
الذين يبذلون جهودا هائلة لك�سب 

لقمة عي�سهم فح�سب«.
ول��ط��امل��ا ك���ان���ت م��ي��ن��ي�����س��وت��ا والية 
ت��رام��ب خ�سر  دمي��وق��راط��ي��ة. لكن 
اأق����ل من  ب��ل��غ  ب��ف��ارق �سئيل  ف��ي��ه��ا 
نقطتني مئويتني يف 2016 اأمام 

هيالري كلينتون.
وعلى الرغم من اأن اال�ستطالعات 
اأن  اإال  حاليا،  ب��اي��دن  ت��ق��ّدم  تظهر 
باإمكانه  باأنه  مقتنعا  يبدو  ترامب 
اإح������داث حت����ّول يف ال��ن��ت��ي��ح��ة هذه 
املرة. واأظهر اآخر ا�ستطالع اأجرته 
اأن  كون�سالت”  “مورنينغ  �سركة 
بلغت  تاأييد  بن�سبة  يحظي  بايدن 
املئة  يف   44 م��ق��اب��ل  امل��ئ��ة  يف   48

خل�سمه اجلمهوري.
وق�����ال ت���رام���ب ع��ل��ى ت���وي���ر قبل 
ميلك  “ال  ميني�سوتا  اإىل  توجهه 
جو النائم اأي فكرة” ب�ساأن كيفية 

التعامل مع الوباء.
اأن  ب��������اي��������دن  زي���������������ارة  وت�����ظ�����ه�����ر 
ي����اأخ����ذون هذا  ال��دمي��وق��راط��ي��ني 
ال��ت��ه��دي��د ع��ل��ى حم��م��ل اجل�����د، اإذ 
يرّجح باأن يرّوج ترامب لر�سالتيه 
املتمثلتني بحماية وظائف اأ�سحاب 
االأمنية  واحلملة  الزرقاء  الياقات 

احتجاجات  ����س���ه���د  ����س���ي���ف  ب���ع���د 
اأنحاء  يف  اأح��ي��ان��ا  بالعنف  ات�سمت 
العن�سرية  على  احتجاجا  ال��ب��الد 

وعنف ال�سرطة �سد ال�سود.
تعّر�س  ال�������ذي  ت�����رام�����ب،  ول����ع����ب 
قبل  م������ن  ع������دي������دة  الن������ت������ق������ادات 
ال��ن��اخ��ب��ني ج����ّراء ط��ري��ق��ة تعاطيه 
وتر  ع��ل��ى  كوفيد-19،  اأزم����ة  م��ع 
امل��خ��اوف م��ن العنف ال��ي�����س��اري يف 
يف  حملته  تركيز  لتحويل  م�سعى 

االأ�سابيع االأخرية.
وت���ع���د ه����ذه م�����س��األ��ة ح�����س��ا���س��ة يف 
ب������داأت موجة  م��ي��ن��ي�����س��وت��ا، ح��ي��ث 
ا����س���ط���راب���ات يف اأي����ار/م����اي����و اإث���ر 
وف�������اة االأم������ريك������ي امل����ت����ح����در من 
اأثناء  فلويد  ج��ورج  اإفريقي  اأ�سل 
اأبي�س  �سرطي  اأي��دي  على  توقيفه 
على  بركبته  جثا  مينيابولي�س  يف 

رقبته لنحو ت�سع دقائق.

ا�ستخدام  احل��م��ل��ة  تكثيف  و���س��ه��د 
امل��ر���س��ّح��ني ل��ه��ج��ة اأك����ر ح����دة، اإذ 
قال ترامب للناخبني خالل جتّمع 
اخلمي�س  وي�سكون�سن  يف  انتخابي 

“حان وقت املعركة«.
وتتزامن زيارات املر�سَحني مع بدء 
اإما  املبكر يف ميني�سوتا،  الت�سويت 
واأ�سار  ال��ربي��د.  ع��رب  اأو  �سخ�سيا 
ا�ستطالع م�سرك ل�”اإيه بي �سي” 
نحو  اأن  بو�ست”  و”وا�سنطن 
بنوون  ال�����س��ك��ان  م��ن  امل��ئ��ة  40 يف 
3 ت�سرين الثاين/ الت�سويت قبل 

نوفمرب.
ول���ط���امل���ا ج�����رى ال��ت�����س��وي��ت قبل 
ي���وم االن��ت��خ��اب��ات يف ال��ع��دي��د من 
ال���والي���ات. ل��ك��ن ي��ت��وق��ع اأن ي���زداد 
هذا االجتاه ب�سكل كبري هذا العام 
ب�سبب كوفيد-19. وتقدم العديد 
اأك��ر مرونة  ال��والي��ات حلوال  م��ن 
يرغبون  ال  ال����ذي����ن  ل���ل���ن���اخ���ب���ني 
�سناديق  اإىل  �سخ�سيا  ب��ال��ت��وّج��ه 
ال����ث����اين/ ت�������س���ري���ن  االق���������راع يف 

نوفمرب.
مناظرة  اأول  ُتعقد  اأن  املقرر  ومن 
م��������ن ث����������الث ب��������ني امل����ر�����س����ح����ني 
اخل�سمني يف 29 اأيلول/�سبتمرب، 
يف منا�سبة ينظر اإليها ب�سكل وا�سع 
على اأنها قادرة على اإدخال عن�سر 
االآن  حتى  �سهد  �سباق  اإىل  ت�سويق 
�سيطرة بايدن على املركز االأول يف 

اال�ستطالعات.
 

نافذة ترامب وبايدن يخو�شان معركة انتخابية يف ميني�شوتا 
م�صرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �لآخر

•• لوك الليربتي

ينتقد اأن�سار الرئي�س واملطبوعات االأكر حمافظة 
جو بايدن ب�سكل منتظم ب�سبب مبالغته يف التكتم 
على  ل��وم��ه  ح��د  اإىل  البع�س  وي��ذه��ب  والتحفظ. 
االختباء والتخفي. واإن مل يكن منعزاًل حًقا، فقد 

يكون املر�سح الدميقراطي حذًرا جًدا.
بادين،  ع�سرية  موقف  على  نظرة  األ��ق��ي  اأن  قبل   
متكنوا  ال�سيا�سيني  من  قلة  اإن  الفور  على  اأو�سح 
هذه  ك��ب��رية  اإع��الم��ي��ة  تغطية  على  احل�سول  م��ن 
الرئي�س.  ي���دور ح��ول  ���س��يء  ك��ل  ان  االأي���ام خا�سة 
املن�سورات التي تعلق على مغامرات اأو ت�سريحات 

دونالد ترامب تتكاثر وي�سعب جتاهلها.
�سيكون ه��ذا ه��و احل���ال ل��ف��رة م��ن ال��وق��ت، حيث 
بع�س  ببث  كتابه  اإ���س��دار  يرافق  وودوارد  ب��وب  اأن 
االمريكي.  الرئي�س  م��ع  مل��ح��ادث��ات��ه  الت�سجيالت 
وهكذا ميكننا اأن ن�سمع من �ساغل البيت االأبي�س 
ما يناق�س ما يقوله يومياً لو�سائل االإع��الم. وال 
�سك انكم توافقون على اأن هذا جديد ومذهل اإىل 

حد ما.
اأن احل�سور الطاغي  بطريقة ما، قد يعتقد املرء 
عادة  مر�سًحا  يخدم  االإع���الم  و�سائل  يف  للرئي�س 
عليه  وي��ف��ر���س  تلقائًي،  ي��ك��ون  عندما  يخطئ  م��ا 
م�ست�ساروه ان�سباًطا �سارًما، ويتم كتابة كل تدخل 

من تدخالته بدقة... ال خال�س خارج امللقن!
بت�سريحات،  ي��ديل  اإن��ه  خمتبئا،  لي�س  بايدن  جو 
بالناخبني.  ويلتقي  ال�سحفيني،  اإىل  وي��ت��ح��دث 
حمافظ  الدميوقراطي  ف��اإن  امل�سمون،  من  اأك��ر 
اأو  للغاية يف ال�سكل. متى كانت اآخر مرة راأيتموه 
بدون  اأو  �سيق،  حميط  خ��ارج  يتحدث  �سمعتموه 

دعم مالحظاته املكتوبة ومن حوله؟
ف��ري��ق دونالد  اأن ه��ج��م��ات  ي��ج��وز االع��ت��ق��اد  ق���د   
تف�سل  التي  املحافظة،  االإع���الم  وو�سائل  ترامب 

اجلمهوريني عادًة، تتبع منطًقا حزبًيا، اإال اأنها ال 
تخلو من مرتكزات واأ�س�س.

-ا�ستبعاد  لنا  ينبغي  -وال  قادرين  نكون  لن  رمب��ا 
ب���اي���دن ل��ف��رة اأط�����ول م���ن مم��ار���س��ة اأ���س��ا���س��ي��ة يف 
ال�سحفيني،  اأ�سئلة  على  االإج��اب��ة  الدميقراطية: 
اذ يجب عليه طماأنة من هم قلقون على �سحته. 
اأك���ر الدول  وع��ن��دم��ا تطمح ل��ق��ي��ادة واح����دة م��ن 

نفوذاً، عليك اأن تخ�سع للم�ساءلة بانتظام.

�ملناظرة �لأوىل بني دونالد تر�مب 
وجو بايدن تقرتب ب�صرعة.

ال�سابق  الرئي�س  نائب  �سيواجه  �سبتمرب،   29 يف 
عليه  �سيتعني  اأواًل،  االأق��ل.  على  مهمني  حتديني 
جت��ن��ب ال��ف��خ��اخ ال��ت��ي ي��ن�����س��ب��ه��ا ال��رئ��ي�����س. فهذا 
االأخري، ال يتورع عن الكذب ال�سارخ، و�سيفعل كل 
الديكة.  م�سارعة  اإىل  خ�سمه  جل��ر  و�سعه  يف  م��ا 
بايدن من االنتفا�س وهو حازم يف  �سيتمكن  فهل 

اإنكاره؟
يدرك العم جو واملحيطني به جيًدا اأنه خالل هذا 
التمرين الذي ي�ستغرق 90 دقيقة، �سيتعني على 
املر�سح اأن يبدو متحكما يف ملفاته. لقد كان بايدن 
ن�سيًطا وم�سيطًرا على خطابه يف املوؤمتر، وميكنه 
بيئة  يف  الب�ساعة  وت�سليم  ن�سه  ب��ق��راءة  االكتفاء 

حتت ال�سيطرة.
���س��ي��ت��م ال��ت��ف��او���س ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة ح���ول جمريات 
التعر، ولكن �سياأتي وقت يكون  املناظرة لتجنب 
اإن  القول،  اأت��ردد يف  بايدن مبفرده. ولن  فيه جو 
اال���س��رات��ي��ج��ي��ني ال��دمي��ق��راط��ي��ني ي��خ�����س��ون تلك 
اللحظة... لي�س الأن ال�سقف مرتفع للغاية، ولكن 
بب�ساطة، الأنه منذ االنتخابات التمهيدية للحزب 
مطمئن  �سيء  اأي  املر�سح  يقدم  مل  الدميقراطي، 

جدا.
ترجمة خرية ال�سيباين

لنتحدث عن جو بايدن...!

*ا�ستاذ تاريخ، وحما�سر، ومعلق �سيا�سي كندي خمت�س يف ال�سيا�سة والتاريخ االمريكيني

•• االمم املتحدة-اأ ف ب

املتحدة  االأمم  م���ن���ظ���م���ة  حت���ي���ي 
اخلام�سة  ال���ذك���رى  االث���ن���ني  غ����داً 
التاأكيد  م��ع  لتاأ�سي�سها  وال�سبعني 
لي�ست  االأط���راف  “تعددية  اأن  على 
مفتتحًة  �سرورة”،  ب����ل  خ����ي����اراً 
القادة  خلطابات  ال�سنوي  اأ�سبوعها 
العام  هذا  افرا�سية  �ستكون  التي 
واحلجر  كوفيد-19  وب���اء  ب�سبب 
ال�سحي املفرو�س يف نيويورك على 

الزائرين االأجانب.
وال  مطّوقة  اأح��ي��اء  ال  مانهاتن،  يف 
مواكب ر�سمية طويلة وال يعّج مقّر 
االأمم املتحدة ال�سخم باملوظفني... 

و�ُسمح فقط ملمثل دبلوما�سي واحد 
االأرا�سي  يعي�س على  دول��ة  كل  عن 
اخلطابات  ب��ح�����س��ور  االأم���ريك���ي���ة، 
اجلمعية  اأم���ام  بلده  كلمة  وب��اإل��ق��اء 

العامة لالأمم املتحدة.
وق��ال االأم��ني العام ل��الأمم املتحدة 
اأن���ط���ون���ي���و غ���وت���ريي�������س االأرب����ع����اء 
تتطّلب  ف�����ّع�����ال�����ة،  ت�����ك�����ون  “كي 
مبا�سراً  ت��وا���س��اًل  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
واأنا اآ�سف فعاًل لغياب فر�سة جمع 
واأ�ساف  ال��ع��ام.  ه��ذا  الدول”  ق��ادة 
“عدة  ال��ه��ام�����س  ع��ل��ى  �سُتعقد  اأن����ه 
املناخ  )ب�������س���اأن  افرا�سية”  ق��م��م 
البيولوجي  والتنّوع  وكوفيد-19 
اأنه  اإىل  م�سرياً  ول��ب��ن��ان...(  وليبيا 

العدد  ه����ذا  حت����دث  اأن  ي�����س��ب��ق  مل 
من روؤ�ساء الدول واحلكومات عرب 
مقاطع فيديو م�سّجلة م�سبقاً، بني 
اأ�سل  م��ن  ب��ل��داً  و170”   160“

193 ع�سواً يف االأمم املتحدة.
و����س���ي���ل���ق���ي ال���رئ���ي�������س���ان ال���رو����س���ي 
ف���الدمي���ري ب��وت��ني وال�����س��ي��ن��ي �سي 
بعد  كلمتيهما  ال��ث��الث��اء  جينبينغ 
ترامب،  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
اأن��ه��م��ا ك��ان��ا غ��ال��ب��اً يركان  ع��ل��م��اً 
وزيري خارجيتهما يلقيان الكلمات 
يت�سمن  ال  املقابل،  يف  ال�سابق.  يف 
كوريا  ل���زع���ي���م  ف���ي���دي���و  اجل��������دول 
اإمنا  ال�سوري  الرئي�س  اأو  ال�سمالية 
ل��ل��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ي )االأرب����ع����اء( 

م��ن دول  ال��ذي مل يعد ق�سم كبري 
العامل يعرف ب�سرعيته كرئي�س.

ال�193  ال�����دول  ق����ادة  و���س��ي�����س��ادق 
االثنني  املتحدة  االأمم  االأع�ساء يف 
لالإجراءات  مناه�س  اإع���الن  على 
االأحادية ويعرب عن ح�سن النوايا. 
ب�����س��اأن��ه لفرة  ال��ت��ف��او���س  وق���د مّت 
االأمريكيني  م��ع  خ�سو�ساً  طويلة 
ال���ذي���ن ك���ان���وا م��ع��ار���س��ني ل���ه ومت 

تبنيه يف متوز/يوليو.
الدول  اتخذت  ال��ع��ام،  مطلع  ومنذ 
يف مواجهة تف�سي وباء كوفيد-19 
الفّتاك، اجراءات منفردة مع فر�س 
تدابري عزل واإغالق حدود من دون 

تن�سيق اأو تعاون فعلي.
 

الأمم املتحدة حتيي ذكرى 75 عامًا على تاأ�شي�شها  



األحد  20  سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13041  
Sunday   20  September   2020   -  Issue No   13041

14

املال والأعمال
جمارك دبي تبحث مع نظريتها الفنلندية تعزيز التبادل التجاري بني البلدين

اأع������رب اجل���ان���ب االأم���ري���ك���ي عن 
الذي  امل�ستمر  ل��ل��ت��ق��دم  ت��ق��دي��ره 
حت��رزه دول��ة االإم����ارات يف تنفيذ 
واقت�سادية  ا�ستثمارية  �سيا�سات 
م�ساعي  ج���ان���ب  اإىل  م��ن��ف��ت��ح��ة، 
االزدهار  لتعزيز  االإم����ارات  دول��ة 

االقت�سادي اإقليميا.

•• وا�شنطن-وام:

اأك�����د م���ع���ايل ع���ب���داهلل ب���ن طوق 
امل�������ري وزي�������ر االق����ت���������س����اد، ق���وة 
ال���رواب���ط ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي جتمع 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  وال����والي����ات 
خا�سة  امل��������ج��������االت،  ك�����اف�����ة  يف 
االقت�سادي  ال�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى 
البلدان  ي��رت��ب��ط  اإذ  وال���ت���ج���اري، 
بعالقات تاريخية متميزة قائمة 
املنفعة  وت���ب���ادل  ال�����س��داق��ة  ع��ل��ى 

واحرام امل�سالح امل�سركة.
جاء ذلك خالل اجتماعه مع كل 
التجارة  وزي��ر  رو���س،  ويلبور  من 
اليتهايزر،  وروب����رت  االأم��ري��ك��ي؛ 
امل���م���ث���ل ال����ت����ج����اري االأم����ري����ك����ي، 
����س���م���ن ���س��ل�����س��ة م����ن ال����ل����ق����اءات 

بني البلدين 11 مليار دوالر.
اجلانب  اأو������س�����ح  ج���ان���ب���ه  م����ن    
االإم�������ارات  دول�����ة  اأن  االأم���ري���ك���ي 
لل�سادرات  االأوىل  ال��وج��ه��ة  تعد 
االأم�����ري�����ك�����ي�����ة م������ن امل���ن���ت���ج���ات 
االأو�سط،  ال�����س��رق  يف  واخل��دم��ات 
ال�سادرات  بلغت قيمة تلك  حيث 

 ،2019 20 مليار دوالر خالل 
لتدعم بذلك قرابة 120،000 
فر�سة عمل يف الواليات املتحدة، 
تعزيز  ع���ل���ى  احل����ر�����س  م����وؤك����دا 
فر�س  وا���س��ت��ك�����س��اف  ال�������س���راك���ة 
التجارة  جم�������االت  يف  ج����دي����دة 
واالق���ت�������س���اد واال����س���ت���ث���م���ار. كما 

االقت�ساد  وزي���ر  مل��ع��ايل  الثنائية 
الزيارة  يف  م�ساركته  هام�س  على 
االإم����ارات  دول���ة  ل��وف��د  الر�سمية 
الواليات  اإىل  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
على  للتوقيع  االأمريكية  املتحدة 
“ م��ع��اه��دة ال�����س��الم “ ب��ني دولة 
االإمارات ودولة اإ�سرائيل. وناق�س 
معايل بن طوق خالل اجتماعاته 
االقت�سادية  ال���ع���الق���ات  اآف�������اق 
وال�����ت�����ج�����اري�����ة ب������ني ال����ب����ل����دي����ن، 
و���س��ب��ل ت��ط��وي��ر ���س��راك��ات جديدة 
االهتمام  ذات  ال���ق���ط���اع���ات  يف 
بن  ال��وزي��ران  وناق�س  امل�����س��رك. 
ط���وق ورو�����س اأي�����س��ا اآف����اق تعزيز 
االإم��ارات والواليات  التعاون بني 
املتحدة يف عدد من املجاالت ذات 
الركيز  مع  امل�سرك،  االهتمام 
ع���ل���ى ال����ق����ط����اع����ات واالأن�������س���ط���ة 

والف�ساء  ال����غ����ذائ����ي  واالأم����������ن 
والطاقة والذكاء اال�سطناعي.

وق�����ال “ مت��ث��ل دول�����ة االإم�������ارات 
اأك��رب �سريك جت��اري غري نفطي 
للواليات املتحدة االأمريكية على 
ت�ستحوذ  اإذ  امل��ن��ط��ق��ة،  م�����س��ت��وى 
ال���دول���ة ع��ل��ى اأك����ر م���ن 40% 
م��ن اإج��م��ايل جت��ارة اأم��ري��ك��ا غري 
العربية،  ال�����دول  م���ع  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
اأمريكا  جت��ارة  من   41% وعلى 
جمل�س  دول  م��ع  النفطية  غ��ري 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، ف�����س��ال عن 
ا�ستحواذ اال�ستثمارات االإماراتية 
على احل�سة االأك��رب من اإجمايل 
باالأ�سواق  العربية  اال�ستثمارات 
تراكمي  ب��ر���س��ي��د  االأم���ري���ك���ي���ة، 
دوالر  م��ل��ي��ار   27.6 اإىل  ي�����س��ل 
وحتتل   ،2019 ن���ه���اي���ة  ح���ت���ى 

اأن  �سيما  وال  باالبتكار،  املرتبطة 
دول����ة االإم������ارات ه��ي واح����دة من 
وقعتا  العامل  حول  فقط  دولتني 
مع  االبتكار  ب�ساأن  تفاهم  مذكرة 

وزارة التجارة االأمريكية.
ك���م���ا ن���اق�������س م����ع����ايل ب�����ن ط���وق 
اليتهايزر  ال����ت����ج����اري  وامل���م���ث���ل 
الوثيقة  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع���الق���ة 
النقا�س  ورك������ز  ال���ب���ل���دي���ن،  ب����ني 
الذي  التقدم  على  رئي�سي  ب�سكل 
حت�������رزه دول�������ة االإم������������ارات على 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ح��م��اي��ة  �سعيد 
التجارية.    باالأن�سطة  املرتبطة 
واأك���������د م����ع����ايل ب�����ن ط������وق على 
اآفاق  ال�ستك�ساف  التعاون  اأهمية 
البلدين  ب��ني  ل��ل�����س��راك��ة  ج��دي��دة 
�سيما  وال  املقبلة،  املرحلة  خ��الل 
ال�سحية  ال���رع���اي���ة  جم����االت  يف 

الدولة اأي�سا املرتبة االأوىل عربيا 
وال�20 عامليا �سمن اأهم البلدان 

امل�ستثمرة يف اأمريكا«.
االقت�ساد  وزي��ر  واأ�ساف معايل    
لدولة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ت��ب��ادالت  اأن 
االإمارات متتد على نطاق جغرايف 
وا����س���ع ي��غ��ط��ي اأغ���ل���ب ال���والي���ات 
تعد  فيما  ع��ام،  ب�سكل  االأمريكية 
وكاليفورنيا  وا���س��ن��ط��ن  م��ن  ك��ل 
ونيويورك  وف��ل��وري��دا  وتك�سا�س 
من الواليات االأكر ن�ساطا على 
���س��ع��ي��د ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة مع 
الدولة، وقد �سجل اإجمايل حجم 
التجارة اخلارجية غري النفطية 
بني البلدين ما ي�سل اإىل 26.3 
وخالل   ،2019 يف  دوالر  مليار 
جتاوزت   2020 االأول  الن�سف 
التجارة اخلارجية غري النفطية 

وزير �لقت�صاد يبحث مع م�صوؤولني �أمريكيني �آفاق �لتعاون �لقت�صادي و�لتجاري

% من اإجمايل جتارة اأمريكا غري النفطية مع الدول العربية  الإمارات اأكرب �شريك جتاري غري نفطي للوليات املتحدة يف املنطقة وت�شتحوذ على 40 

اأحمد حمبوب  �سعادة  واأكد  اإعادة ت�سدير.  و19.4مليون درهم 
م�سبح خالل اللقاء اأن جمارك دبي متكنت من تلبية متطلبات 
اجلمركية  والت�سهيالت  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  يف  اال�ستمرار 
املميز الذي حققناه  النجاح  للمتعاملني من خمتلف الدول مع 
ُب��ع��د يف م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات التي  يف تطبيق ن��ظ��ام ال��ع��م��ل ع��ن 
جنمت عن جائحة كورونا وذلك بف�سل تطوير الدائرة لقدراتها 
التقنية با�ستخدام التكنولوجيا املتطورة من خالل نظام مر�سال 
بتوفريها  نقوم  التي  الذكية  للعمليات اجلمركية واخلدمات   2
ملبادرات  دبي  جلمارك  العام  املدير  �سعادة  وتطرق  للمتعاملني. 
ا�سرداد  مثل  دب��ي  اإم���ارة  اأطلقتها  ال��ت��ي  االقت�سادية  التحفيز 
20 باملائة من الر�سوم اجلمركية عن الب�سائع امل�ستوردة  ن�سبة 
لال�ستهالك بال�سوق املحلي ورد ال�سمانات امل�سرفية للمخل�سني 

اإىل تاأجيل �سداد �سريبة القيمة امل�سافة  اجلمركيني باالإ�سافة 
ب�سكل  اأ�سهمت  املحفزات  اأن هذه  اإىل  اإىل موعد الح��ق.. م�سرياً 
و جتارة  ع���ام  ب�سكل  ل��دب��ي  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  دع���م  مبا�سر يف 
االإجراءات  مرحلة  خالل  خا�سة  الطبية  وامل�ستلزمات  االأغذية 
حيث �سجلت جتارة دبي  “كورونا”  االحرازية نتيجة تداعيات 
 9 بكمية  دره��م  مليار   32 نحو  الغذائية  امل���واد  م��ن  اخل��ارج��ي��ة 
ماليني طن خالل الن�سف االأول من العام اجلاري وزعت بنحو 
22 مليار درهم بكمية 6.23 مليون طن للواردات و5.5 مليار 
درهم بكمية 2.1 مليون طن �سادرات و4.5 مليار درهم بكمية 
االأدوية  بلغت قيمة جت��ارة  فيما  ت�سدير  اإع���ادة  األ��ف طن   733
درهم  مليار   12.4 الفرة  لنف�س  والوقائية  الطبية  وامل��ع��دات 

بكمية 79.8 األف طن.

•• دبي - وام:

دبي  ال��ع��ام جل��م��ارك  امل��دي��ر  اأح��م��د حمبوب م�سبح  �سعادة  بحث 
امل��رئ��ي م��ع ه��ان��و ماكينني  ل��ق��ائ��ه ع��رب تقنية االت�����س��ال  خ���الل 
للحماية  املتخذة  االإج����راءات  الفنلندية  للجمارك  العام  املدير 
م��ن ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س ك��ورون��ا م��ع اال���س��ت��م��رار يف تي�سري حركة 
الذي ح�سره خليل �سقر  العاملية. كما تناول االجتماع  التجارة 
�سبل  دب��ي  جمارك  يف  املوؤ�س�سي  االت�سال  اإدارة  مدير  غريب  بن 
امل�سرك  وال��ت��ع��اون  وفنلندا  دب��ي  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  تعزيز 
فنلندا  مع  اخلارجية  دب��ي  جت��ارة  قيمة  و�سجلت  اجلانبني.  بني 
اجلاري  العام  من  االأول  الن�سف  خ��الل  دره��م  مليون   380.3
بواقع 355.3 مليون درهم واردات و5.5 مليون درهم �سادرات 

مطار اأبوظبي الدويل يطلق مبادرة املمر ال�شريع لتحويل الرحالت اجلديدة لت�شهيل رحالت امل�شافرين

�لدولة حتتل �ملرتبة �لأوىل عربيا و�لـ 20 عامليا �صمن �أهم �لأ�صو�ق 
�مل�صتثمرة يف �أمريكا بر�صيد تر�كمي لال�صتثمار�ت 27.6 مليار دولر

عن �صفقة �ل�صكوك �لتي �أ�صدرها بقيمة 500 مليون دولر

م�شرف ال�شارقة الإ�شالمي يح�شد جائزة �شفقة �شكوك العام 2020
ت�سعري عاملياً، مل ت�سهد املنطقة نظرياً له 
من قبل، مناف�سًة بذلك اأكرب املوؤ�س�سات 
التقليدية  �سواء  واملحلية  العاملية  املالية 
تعزيز  يف  واأ����س���ه���م���ت  االإ����س���الم���ي���ة،  اأو 
املال  راأ����س  ون�سب  االأ�سا�سي،  امل��ال  راأ����س 
متكينه  وبالتايل  للم�سرف،  االإج��م��ايل 
من حتقيق ن�سب النمو امل�ستهدفة خالل 
�سعادته:  واأ����س���اف  ال��ق��ادم��ة«.  االأع�����وام 
اال�ستثنائية  ال��ظ��روف  م��ن  وبالرغم   “
اأن  اإال  ال���ع���امل  يعي�سها  ال��ت��ي  ال��راه��ن��ة 
والذي  الوقت  ه��ذا  ال�سكوك يف  اإ���س��دار 
ال�سارقة  مل�سرف  اإ���س��دار  ث��ام��ن  يعترب 
م�سداقية  ع���ل���ى  ي����وؤك����د  االإ�����س����الم����ي 
امل�����س��رف، كما ت�ساهم ه��ذه اجل��ائ��زة يف 
تعزيز ال�سورة امل�سرقة مل�سرف ال�سارقة 
االإ�سالمي يف اأ�سواق املال العاملية، وتوفر 
اإىل  باالإ�سافة  بطبيعتها،  ا�ستثمارية  درج��ة  ذات  مالية  اأداة 
لل�سفقات  الرويج  اأثناء  امل�ستقبلية  لالأعمال  ا�ستخدامها 
التي  اإب��راز ح�سولنا على هذه اجلائزة  امل�ستقبلية، وميكننا 
�سيما  ال�سكوك، ال  اإ�سافة نوعية خلرباتنا يف رفع  �ست�سكل 

يف �سوق �سعبة ».

جو�ئز مرموقة وم�صرية حافلة بالإجناز�ت
املمار�سات،  اأف�����س��ل  بتبني  تاأ�سي�سه  م��ن��ذ  ال��ت��زام��ه  بف�سل 
واأحدث االأنظمة يف عامل املال واالأعمال، فاز امل�سرف خالل 
باالإجنازات، على عدد كبري من اجلوائز  م�سريته احلافلة 
امل�سرف  ال��ت��ي تثبت مت��ي��ز  وال��ع��امل��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة 
با�ستمرار  االإ���س��الم��ي  ال�سارقة  م�سرف  وي�سعى  وري��ادت��ه. 
التي  والت�سهيالت،  االإلكرونية  اخلدمات  كافة  توفري  اإىل 
مت لتلبية ُمتطلَّبات قاعدة ُعمالء التجزئة وال�سركات  مِّ �سُ
خالل الفرة احلالية لدعم جهود الدولة الحتواء فريو�س 
روؤية  م��ع  ومتا�سياً  لننت�سر”،  “نلتزم  �سعار  حت��ت  ك��ورون��ا 
تناف�سي  اقت�ساد  اإىل  للو�سول  الرامية   2021 االإم���ارات 
امل�سرف  ا�سراتيجية  و�سمن  االبتكار،  على  مبني  معريف 
يف مواكبة التحوالت االقت�سادية العاملية، وا�ستخدام اأحدث 

التقنيات الرقمية يف العمل امل�سريف املعتمدة عاملياً.

•• ال�شارقة-الفجر:

االإ�سالمي  ال�سارقة  م�سرف  ف��از 
بجائزة اأف�سل �سفقة �سكوك لعام 
العا�سرة  ال��دورة  2020 يف حفل 
جل����وائ����ز ال���ت���م���وي���ل االإ�����س����الم����ي 
وال�����ذي   ،  )GIFA( ال���ع���امل���ي���ة 
�سبتمرب   14 يف  اإف��را���س��ي��اً  ُن��ّظ��م 
�سفقة  ع������ن  وذل���������ك  اجل������������اري، 
اأ���س��دره��ا بقيمة  ال��ت��ي  ال�����س��ك��وك 
 1.83“ دوالر  م���ل���ي���ون   500
باأجل مدته خم�س  مليار درهم”، 
 2.85% رب����ح  ����س���ن���وات مب���ع���دل 
من   »-A  « عند  وامل�سنفة  �سنوياً 
ق��ب��ل ���س��ت��ان��درد اآن����د ب�����ورز، والتي 
اال�ستثمارية  الت�سنيفات  من  تعد 

“موديز”،  ق��ب��ل  م��ن   A3و ال��ق��وي��ة، 
على  امل�سرف  حققها  التي  االإجن����ازات  م��ن  حافل  ع��ام  بعد 
�سواء  والتمويلية  اال�ستثمارية  بخدماته  التو�سع  �سعيد 
اأو ال�سركات. وجنح امل�سرف  فيما يخ�س متويالت االأف��راد 
يف حتقيق اإجنازاً هاماً بعد اأن حظيت ال�سكوك بطلب قوي 
من قبل امل�ستثمرين املحليني والعامليني، االأمر الذي عك�س 
مكانة امل�سرف و�سمعته القوية كم�سدر ائتمان على اجلودة 
طلبات  امل�سرف  وتلقى  املالية،  االأ���س��واق  ويف  امل��ال  �سوق  يف 
مت  التي  ال�سفقة  يف  دوالر،  مليار   3.6 م��ن  ب��اأك��ر  اكتتاب 
16 يونيو املا�سي، وهو ما يزيد مبقدار  اإغالقها الثالثاء 
7.2 �سعف حجم االإ�سدار. و�سيتم ا�ستخدام االأموال التي 
يتم جمعها من عملية االإ�سدار لالأغرا�س العامة لل�سركة 

اخلا�سة مب�سرف ال�سارقة االإ�سالمي.

ترجمة �مل�صرف لتوجهات �لقيادة �لر�صيدة 
مل�سرف  التنفيذي  الرئي�س  اهلل،  عبد  حممد  �سعادة  وق��ال 
ال�سارقة االإ�سالمي: “نحن �سعداء لفوزنا بهذه اجلائزة يف 
التي تعترب ثمرة  العاملية،  االإ�سالمي  التمويل  حفل جوائز 
من ثمار ترجمة امل�سرف لتوجهات القيادة الر�سيدة، وهي 
نقطة تفوق اأخرى ل�سالح هذه ال�سكوك التي حققت اأف�سل 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأط���ل���ق م���ط���ار اأب���وظ���ب���ي ال����دويل 
رحالت  مل�سافري  جديدة  م��ب��ادرة 
بهدف  ال���دول���ي���ني،  ال���ران���زي���ت 
ت��ق��ل��ي�����س م������دة ال���ت���ح���وي���ل بني 
ت�سريع  خ����الل  م���ن  ال����رح����الت، 
اإجراءات حتويل الرحالت بن�سبة 
�سفر  جت���رب���ة  وت���وف���ري   ،27%

�سل�سة ومريحة.
ال�سريع  »امل���م���ر  م����ب����ادرة  وت��ت��ي��ح 
اجلديدة  ال����رح����الت«  ل��ت��ح��وي��ل 
مل�����س��اف��ري ال��ران��زي��ت ع��ل��ى منت 
ال��ق��ادم��ة م��ن وجهات  ال���رح���الت 
حم�����ددة يف اأوروب���������ا، وال����والي����ات 
املتحدة االأمريكية، وكندا، اإمكانية 
الك�سف  عمليات  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة 
االأم���ن���ي اجل���دي���دة وامل��ب�����س��ط��ة يف 
م���ط���ار اأب���وظ���ب���ي ال������دويل. حيث 
رحالت  ت�سهيل  مبوجبها  �سيتم 
امل�سافرين نحو وجهاتهم املقبلة.

ج����رى ت��ط��وي��ر وت��ن��ف��ي��ذ امل���ب���ادرة 
الهيئة  م����ن  ك����ل  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ودائرة  امل���دين،  للطريان  العامة 
واالإدارة  وال����ن����ق����ل،  ال���ب���ل���دي���ات 
ال���ع���ام���ة ل���ل���ج���م���ارك وم����ط����ارات 
للطريان  واالحت���������اد  اأب����وظ����ب����ي 
ال�سدد  وبهذا  �سريكة.  ومطارات 
بن  حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ق��ال 
طحنون اآل نهيان، رئي�س جمل�س 
“تاأتي  اأب��وظ��ب��ي:  م��ط��ارات  اإدارة 
لتحويل  ال�سريع  “املمر  م��ب��ادرة 
مطار  اأطلقها  ال��ت��ي  الرحالت” 
اأبوظبي ال��دويل يف اإط��ار اجلهود 
مطارات  تتخذها  التي  الوا�سعة 
اأبوظبي لدعم منو رحالت ال�سفر 

�ست�سمل  كما  اإ���س��اف��ي��ة،  ووج��ه��ات 
اإج�������راءات ج���دي���دة ت�سم  الح���ق���اً 
جنب  اإىل  جنباً  ال�سحن  عمليات 
م��ع امل�����س��اف��ري��ن«. يف ظ��ل ازدي����اد 
ال�سفر  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  م�����س��ت��وي��ات 
املطارات  تو�سلت  �سنوياً،  اجل��وي 
�سرورة  اإىل  العامل  م�ستوى  على 
ال�سيما  العمليات  ك��ف��اءة  حت�سني 
امل�سافرين  ب��رح��ل��ة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
ون��ق��ل اأم��ت��ع��ت��ه��م م���ن م��ط��ار اإىل 
االإج���������راءات  واإن  اآخ�������ر.  م���ط���ار 
اأبوظبي  م���ط���ارات  يف  اجل���دي���دة 
وغ��ريه��ا م��ن االإج����راءات املماثلة 
نتيجة  ه����ي  ع���امل���ي���اً،  وامل���ع���ت���م���دة 
والتعاون  امل�ستمرة  للمناق�سات 

بني املطارات حول العامل.

اأولويتنا  باعتبارهم  امل�سافرين 
�سحتهم  و����س���م���ان  ال���ق�������س���وى، 
و����س���الم���ت���ه���م وراح����ت����ه����م ط����وال 
دولة  عا�سمة  رحلتهم عرب  فرة 
املبادرة  تطبيق  و�سيتم  االإم���ارات، 
يف م��ط��ار اأب��وظ��ب��ي ال����دويل على 
املرحلة  ت��رك��ز  ح��ي��ث  م��رح��ل��ت��ني، 
االحت�����اد  رح�������الت  ع���ل���ى  االأوىل 
ال��ق��ادم��ة م���ن وجهات  ل��ل��ط��ريان 
اأوروب�����������ا واأم����ري����ك����ا  خم����ت����ارة يف 
بالفائدة  ي��ع��ود  مم��ا  ال�����س��م��ال��ي��ة، 
ب�������س���ك���ل ك����ب����ري ع����ل����ى �����س����رك����ات 
ومن  ال���غ���رب.  دول  يف  ال���ط���ريان 
يف  الثانية  املرحلة  تبداأ  اأن  املقرر 
جمموعة  لت�سمل   2021 ع���ام 
اأو������س�����ع م����ن ����س���رك���ات ال���ط���ريان 

الربط  ���س��رع��ة  م���ن  اال����س���ت���ف���ادة 
وبالتايل  املحولة،  الرحالت  بني 
االإجمالية  الزمنية  املدة  تقلي�س 
جتنيبهم  عن  ف�ساًل  لرحالتهم، 
احتماالت عدم اللحاق برحالتهم 
امل��ح��ول��ة )ال���ران���زي���ت(، م��ا يتيح 
لهم ق�ساء وقت اإ�سايف لال�ستمتاع 
الراحة  وو���س��ائ��ل  م��ي��زات  بجميع 
ن��وف��ره��ا يف م���راف���ق مطار  ال��ت��ي 

اأبوظبي الدويل«.
هذا  “ اإن  ال��ه��ا���س��م��ي:  واأ�����س����اف 
ال��ت��ط��ور ال��ك��ب��ري ل��ت��ع��زي��ز جتربة 
جانب  اإىل  الرانزيت،  م�سافري 
ال�ساملة  االإج���راءات االح��رازي��ة 
اأبوظبي  م��ط��ار  يف  نتبعها  ال��ت��ي 
ال������دويل ي��ع��ك�����س ال��ت��زام��ن��ا جتاه 

والنقل اجلوي، ال�سيما يف مرحلة 
م���ا ب��ع��د ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا. وذلك 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت�سهيل  م���ن خ���الل 
عمليات النقل ب�سكل اأ�سرع واأكر 
املبادرة  ���س��ت�����س��اه��م  ح��ي��ث  ك���ف���اءة، 
اجلديدة يف تعزيز مكانة اأبوظبي 
باعتبارها مركزاً عاملياً يربط بني 

ال�سرق والغرب«.
الها�سمي،  ه��ا���س��م  ���س��ري��ف  وق����ال 
ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل����ط����ارات 
ب��االإع��الن عن  “نفخر  اأب��وظ��ب��ي: 
ال�سريع  “املمر  م���ب���ادرة  اإط����الق 
اجلديدة  الرحالت”  ل��ت��ح��وي��ل 
حيث  ال���دويل،  اأبوظبي  مطار  يف 
���س��ت��ت��ي��ح مل��ج��م��وع��ة حم������ددة من 
اإمكانية  ال���ران���زي���ت  م�����س��اف��ري 

اأدنيك ت�شتحوذ على املعر�ش الدويل لالأمن الوطني ودرء املخاطر اآي�شنار-اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�سركات  اإح���دى  “اأدنيك”،  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �سركة  اأعلنت 
على  اال�ستحواذ  على  موافقتها  عن   ،)ADQ( القاب�سة  ل�سركة  التابعة 
احلدث  املعر�س الدويل لالأمن الوطني ودرء املخاطر “اآي�سنار-اأبوظبي”، 
املعدات  اأف��ري��ق��ي��ا يف �سناعة  و���س��م��ال  االأو���س��ط  ال�����س��رق  االأب����رز يف منطقة 
ودرء  واالأم��ن  ال�سالمة  تعزز  التي  والتقنيات  واالأدوات  االأمنية  واالأجهزة 
املخاطر و�سرعة اال�ستجابة، لي�سبح جزءاً من جمموعة املعار�س الدولية 
اتفاقية  مبوجب  اال�ستحواذ  ه��ذا  وي��اأت��ي  ال�سركة.   تنظمها  التي  ال��رائ��دة 
للمعار�س، بهدف تر�سيخ مكانتها نحو  �سركة ريد  مع  “اأدنيك”  اأبرمتها 
ريادة قطاع �سياحة االأعمال، وتعزيز مكانة اأبوظبي كمركز اإقليمي ودويل 
التزام  اخلطوة  هذه  توؤكد  كما  اال�سراتيجية.  القطاعات  من  العديد  يف 
مع  تتما�سى  والتي  عاملياً  ال��رائ��دة  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  باإقامة  “اأدنيك” 
روؤية وخطة اإمارة اأبوظبي امل�ستقبلية. واأو�سحت “اأدنيك” اأن هذا املعر�س 
راأ�سها  ال�سركة، وعلى  تنظمها  التي  النوعية  الفعاليات  يعزز من حمفظة 
معر�سي وموؤمتر الدفاع الدويل “اأيدك�س” والدفاع البحري “نافدك�س”، 
والتدريب  وامل���ح���اك���اة  “يومك�س”  امل���اأه���ول���ة  غ���ري  االأن���ظ���م���ة  وم��ع��ر���س��ي 

االأو�سط،  ال�سرق  �سيال  ومعر�س  لهما،  امل�ساحب  وامل��وؤمت��ر  “�سيمتك�س” 
مثالية  من�سة  “اآي�سنار”  وي�سكل  ل��ل��ق��وارب.  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  ومعر�س 
العالقات  وتعزيز  الرائدة،  االأمنية  واحللول  االبتكارات  اأحدث  ت�ستعر�س 
التحتية  البنى  حماية  قطاعات  يف  العاملة  لل�سركات  التجارية  واالأعمال 
والعلوم  اجلرمية  واإدارة  االإره���اب،  ومكافحة  احل��دود  ومراقبة  احليوية، 
املعلومات  وتكنولوجيا  وال��ط��وارئ،  واالأزم����ات  ال��ك��وارث  واإدارة  اجلنائية، 
الكربى  الفعاليات  يف  واالأم���ن  وال�سالمة  الرقمي،  واالأم���ن  واالت�����س��االت 
قال  اال�سراتيجية،  اخلطوة  ه��ذه  على  تعليقه  ويف  املزدحمة.   واالأم��اك��ن 
حميد مطر الظاهري، الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�سركة اأبوظبي 
اأدنيك  “توا�سل  لها:  التابعة  وال�سركات  “اأدنيك”  للمعار�س  الوطنية 
االأعمال،  �سياحة  قطاع  يف  الريادية  مكانتها  تر�سيخ  نحو  امل�ستمر  �سعيها 
اأهداف  اأبوظبي مبا ين�سجم مع  اإم��ارة  وتعزيز م�ساهمتها يف دعم اقت�ساد 
روؤية اأبوظبي االقت�سادية 2030، وذلك من خالل حمفظتنا املتنوعة من 
الفعاليات. ويعترب هذا احلدث النوعي اإ�سافة ا�سراتيجية توؤكد التزامنا 
اأبوظبي واملنطقة ككل. ف�ساًل عن تقدمي  اإمارة  بتنمية قطاع املعار�س يف 
م�ستفيدين  والدوليني  املحليني  وامل�ساركني  والعار�سني  للمعنيني  الدعم 

من خرباتنا الناجحة و�سبكة اأعمالنا العاملية الوا�سعة«. 
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املال والأعمال

كهرباء ومياه دبي تقدم جتربة ا�شتثنائية حتاكي الواقع خالل ويتيك�ش و دبي للطاقة ال�شم�شية 2020
•• دبي-وام: 

ت�ستخدم هيئة كهرباء ومياه دبي اأحدث التقنيات الذكية واملتقدمة لتوفري 
جتربة جديدة حتاكي الواقع خالل الدورة الثانية والع�سرين من معر�س 
وال��دورة اخلام�سة من معر�س  ويتيك�س  والبيئة  والطاقة  املياه  تكنولوجيا 
اأكتوبر   28 اإىل   26 الفرة من  يقامان يف  اللذين  ال�سم�سية  للطاقة  دبي 
فر�سة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  والعار�سني  ل��ل��زوار  يتاح  حيث   2020

امل�ساركة عرب من�سة افرا�سية على االإنرنت دون احلاجة اإىل ال�سفر.
وقال معايل �سعيد حممد الطاير، الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
“دبي  ومعر�س  “ويتيك�س”  معر�س  ورئي�س  وموؤ�س�س  دب��ي،  ومياه  كهرباء 
والرقمية  الذكية  التقنيات  اأح��دث  توظف  الهيئة  ان  ال�سم�سية”  للطاقة 
لتنظيم دورة ا�ستثنائية من معر�سي “ويتيك�س” و “دبي للطاقة ال�سم�سية”، 

واجلهات  ال�سركات  بني  االجتماعات  وخدمة  املجانية   /B2B/ االأع��م��ال 
ال���زوار  اأج����واء ح��ي��ة ي�سعر م��ن خ��الل��ه��ا  احل��ك��وم��ي��ة /B2G/. والإ���س��ف��اء 
اختيار  لهم  الهيئة  تتيح  حقيقية،  جتربة  يخو�سون  وكاأنهم  والعار�سون 
�سورة رمزية تفاعلية “اأفاتار” للتجول يف املن�سات وامل�ساركة يف ور�س العمل 
املجال،  الذكية يف هذا  التقنيات  اأحدث  باالعتماد على  والندوات  واللقاءات 

اإىل جانب التوا�سل ال�سوتي اأو عرب تقنية االت�سال املرئي.
واخلا�سة  احلكومية  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  مهمة  فر�سة  املعر�سان  ويوفر 
يف  ال��ق��رار  و�سناع  وامل�����س��وؤول��ني  وامل�ساركني  العار�سني  اآالف  اإىل  للو�سول 
ق��ط��اع��ات ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وال��ب��ي��ئ��ة واال���س��ت��دام��ة لعقد 
ال  ال�سوق،  احتياجات  اإىل  التعرف  عن  ف�ساًل  ال�سراكات،  وبناء  ال�سفقات 
يف  املتجددة  الطاقة  تقنيات  على  االعتماد  يف  الكبري  التو�سع  ظل  يف  �سيما 

دولة االإمارات واملنطقة ب�سكل عام.

مبا يواكب متغريات املرحلة الراهنة التي فر�ستها جائحة فريو�س كورونا 
املُ�ستجد.

وخالل املعر�سني ثالثيي االأبعاد، االأول من نوعهما على م�ستوى منطقة 
من�سة  عار�سة  �سركة  لكل  الهيئة  توفر  اإفريقيا،  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق 
افرا�سية ثالثية االأبعاد تربز عالمتها التجارية وال�سعار، و�سا�سة عر�س 
ومكتب  ال�سركة،  لكتيب  واح���دة  ومن�سة  الفيديوهات،  لعر�س  خم�س�سة 
ا�ستقبال، ومن�سة لعر�س الكتيبات واملعلومات والعرو�س التقدميية ومقاطع 
مع  تتنا�سب  مبتكرة  بطريقة  منتجاتها  عر�س  من  ميكنها  مبا  الفيديو، 
احتياجاتها. كذلك تتيح الهيئة ت�سجيل دخول ثالثة عار�سني افرا�سيني 

لكل من�سة افرا�سية، الإجراء الدرد�سة الفورية مع الزوار.
اجتماعات  ق��اع��ة  يف  االج��ت��م��اع��ات  عقد  اأي�����س��اً  ال��ع��ار���س��ة  لل�سركات  ومي��ك��ن 
لقاءات  خدمة  خ��الل  م��ن  اخل���رباء  م��ع  والتوا�سل  من�سة،  لكل  خم�س�سة 

يف ظل �تخاذ �أعلى م�صتوى من �لإجر�ء�ت و�لتد�بري �لحرت�زية

اختتام حملة ال�شيف يف مطار ال�شارقة

 خالل جل�صة نظمها جمل�ض �لأعمال �لأمريكي �لإمار�تي بالتعاون مع مكتب ��صتثمر يف �ل�صارقة

ال�شارقة تطرح املزايا التناف�شية والتقنيات امل�شتخدمة يف القطاعات احليوية اأمام جمتمع الأعمال الأمريكي 

يف  ال�����س��ي��ف  حمل�������ة  اإط����������الق 
دعماً  �س�������نويا  ال�سارقة  مط�������ار 
الب�س�����رية  امل������وارد  وزارة  ل���ق���رار 
العمل  ح��ظ��ر  ب�����س��اأن  والتوط�����ني 

��ا ك��ب��واب��ة م��ه��م��ة ج����ًدا لزيادة  اأي�����سً
اأق�����س��ى حد  اإىل  ال��ت��وا���س��ل  ف��ر���س 
من  املزيد  اإىل  �ستقود  الأنها  ممكن، 
ال�����س��راك��ات ال��ت��ج��اري��ة وامل��ه��ن��ي��ة مع 
االأوىل  ال���درج���ة  م���ن  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
�سناعة  يف  ال��ف��اع��ل��ة  وال�سخ�سيات 

العقارات«.
رئي�س  ال�������س���ي���زاوي،  داوود  و����س���رح 
الن�سخة  “تعد  امل��ن��ظ��م��ة:  ال��ل��ج��ن��ة 
العقارات  معر�س  من  االفرا�سية 
ال����دويل اأك���ر م��ن جم���رد معر�س، 
الأنها تتيح الو�سول االفرا�سي اإىل 
ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��ف��ر���س يف ال�سوق 
لعقد  كمن�سة  و�ستعمل  ال��ع��ق��اري، 
التوا�سل،  فر�س  وزي��ادة  ال�سفقات، 
لت�سجيع  ج����ذاب����ة  ب���ي���ئ���ة  وت����وف����ري 
ودولًيا.  حمليا  العقاري  اال�ستثمار 
ال��دويل يتبنى  العقارات  اإن معر�س 
اإىل  نتطلع  الأن��ن��ا  ال��ذك��ي،  ال��ت��ح��ول 
لتحقيق  ال���وب���اء  ت���داع���ي���ات  جت�����اوز 
توظيف  ط����ري����ق  وع������ن  روؤي�����ت�����ن�����ا. 
م�ستوى  رف��ع  ميكننا  التكنولوجيا، 
اأنحاء  جميع  يف  للعقارات  ال��روي��ج 
ال���ع���امل. وب���ن���اًء ع��ل��ى ذل�����ك، قررنا 
اأيام  ملدة ع�سرة  تنظيم هذا احل��دث 
ما  اف��را���س��ي��ة،  خ���الل من�سة  م��ن 
يزيد من فر�سنا خللق الفر�س اأمام 

ال�سركات لتحقيق النمو والتعايف«.

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�������س���ارق���ة حملة  م���ط���ار  اخ���ت���ت���م 
ال�سارقة”،  م��ط��ار  يف  “ال�سيف 
ال��ت��ي مت اإط��الق��ه��ا يف ت��اري��خ 12 
وا�ستمرت  املا�سي   2020 يوليو 
�سبتمرب  ����س���ه���ر  م��ن��ت�����س��ف  ح���ت���ى 
اجل��������اري، ب���ه���دف اال����س���ت���م���رار يف 
و�سالمة  ���س��ح��ة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ 
ال�سم�س  اأ�سعة  وجتنيبهم  العمال 

خالل وقت الظهرية.

�صمان بيئة عمل
 مثالية للعمال 

وت��اأت��ي ه���ذه احل��م��ل��ة ال��ت��ي نفذها 
م��ط��ار ال�����س��ارق��ة م��ع اإت���خ���اذ اأعلى 
م�ستوى من االإجراءات والتدابري 

كل اجلهود التي ت�سهم يف بناء هذا 
الوطن.

العمال  اأع��������رب  ن���اح���ي���ت���ه���م،  م����ن 
وامل���وظ���ف���ون ع���ن ���س��ع��ادت��ه��م بهذه 
اأ�سهمت يف حمايتهم  التي  احلملة 
من اأخطار اأ�سعة ال�سم�س احلارة يف 
العمل  ال�سيف مع موا�سلة  ف�سل 
الوقت  ن��ف�����س  ع��ال��ي��ة، ويف  ب��ك��ف��اءة 
املنا�سبة  الوقائية  الو�سائل  وف��رت 
�سالمتهم،  ع���ل���ى  حت���اف���ظ  ال���ت���ي 
وت�سكل حافزاً اإ�سافياً لهم خلدمة 
مطار  يف  وامل�����س��اف��ري��ن  املتعاملني 

ال�سارقة على مدار ال�ساعة.

زيادة �لوعي باأهمية 
�لوقاية و�حلماية 

وي���ح���ر����س م���ط���ار ال�����س��ارق��ة على 

اأف�سل  ي���ت���الءم م���ع  امل���واق���ع ومب���ا 
امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة، وال��ع��م��ل على 
جلميع  مالئمة  عمل  بيئة  توفري 

مزودي اخلدمات.

تقدمي �أجود معايري
 �خلدمات �لفعالة 

عبيد  مل����ي����اء  امل���ه���ن���د����س���ة  وق�����ال�����ت 
اخلدمات  اإدارة  مدير  ال�سام�سي، 
ال�سارقة  م��ط��ار  هيئة  يف  امل�ساندة 
يف  ال�����س��ي��ف  ح��م��ل��ة  اإن  الدويل:” 
ملدة  ا�ستمرت  التي  ال�سارقة  مطار 
ا�سراتيجية  مع  تن�سجم  �سهرين 
بيئة  ت��وف��ري  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل��ط��ار 
عمل اآمنة للعاملني يف كافة املواقع 
التي  املك�سوفة  امل��واق��ع  يف  ال�سيما 
لالإجهاد  العاملني  فيها  يتعر�س 

احلراري.
هذه  اأن  ال�����س��ام�����س��ي  واأ���س��اف�����������������ت 
التخفي�ف  يف  جنح����ت  احلمل�����ة 
ع���ل���ى ال���ع���م���ال وت����رك����ت اأث���������راً يف 
ن��ف��و���س��ه��م، ون��ح��ن ب��ال ���س��ك نقدر 

وخدماتهم،  م�ساريعهم  امل��ط��ورون 
ال����ت����ق����دم  ت����ع����زي����ز  يف  ل�����الإ������س�����ه�����ام 
االقت�سادي واال�ستدامة يف االإمارة، 
الفر�س  م�����ن  امل�����زي�����د  ي���ت���ي���ح  مم�����ا 
يف  االأع���م���ال  ورج����ال  للم�ستثمرين 

القطاع العقاري.
واأو�سحت ماجدة علي را�سد، املدير 
واإدارة  ت�سجيع  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اال����س���ت���ث���م���ار ال���ع���ق���اري يف اأرا�����س����ي 
الرقمية  الن�سخة  “�ستعمل  دب���ي: 
م����ن م���ع���ر����س ال����ع����ق����ارات ال�����دويل 

مع  والتعاونية  التجارية  ال�سراكات 
امل�ستثمرين وال�سخ�سيات البارزة يف 
املعر�س  وي��ه��دف  ال��ع��ق��اري،  القطاع 
ال��ع��ق��اري��ة من  ال�����س��رك��ات  اإىل دع���م 
ومنحها  مل�ساريعها،  الرويج  خالل 
التناف�سية،  ���س��دي��دة  ���س��وق  يف  م��ي��زة 
وتوفري فر�سة للتعايف من تداعيات 

الوباء.
الدويل  العقارات  معر�س  و�سيعقد 
“ا�ستثمر  م���ب���ادرة  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 
�سيعر�س  ح��ي��ث  دبي”،  ع��ق��ارات  يف 

ال����ظ����روف  االح������رازي������ة يف ظ����ل 
لتوؤكد  ال���راه���ن���ة،  اال���س�����������ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
حر�س مطار ال�سارقة على �سمان 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل م��ث��ال��ي��������ة ل��ل��ع��م��ال من 
املبادرات  خالل تنفيذ العديد من 
ال���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف احل����ف����اظ على 
�سحتهم و�س�������المتهم مثل توزي���ع 
لتعزي�������ز  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ال��ن�����س��رات 
االإج����راءات  ات��خ��اذ  باأهمية  ال��وع��ي 
اأ�سعة  م�����ن  ل���ل���وق���اي���ة  ال�����الزم�����ة 
اىل  باالإ�ساف�ة  املبا�س������رة،  ال�سم�س 
وتوزيع  اخلفيفة  الوجبات  توزيع 
باالإ�سافة  ال��ب��ارد  امل�����اء  حافظات 
والقم�سان  ال��ق��ب��ع��ات  ت��وزي��ع  اىل 
اأ�سعة  م���ن  حل��م��اي��ت��ه��م  ال��ق��ط��ن��ي��ة 
ال�������س���م�������س ودرج�������������ات احل����������رارة 

املرتفعة. 

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت دائ����رة االأرا����س���ي واالأم����الك 
الن�سخة  ان�����ط�����الق  ع�����ن  دب������ي  يف 
معر�س  م���ن  االأوىل  االف��را���س��ي��ة 
العقارات الدويل خالل الفرة من 
11 - 20 نوفمرب 2020، ليكون 
العقارات  و���س��راء  لبيع  من�سة  اأك��رب 
العقارات  ل�سوق  االأو�سط  ال�سرق  يف 
امل��ح��ل��ي واالأ����س���واق ال��دول��ي��ة، وذلك 
يف  “ا�ستثمر  م��ب��ادرة  م��ع  بال�سراكة 

عقارات دبي«.
التي  ال���راه���ن���ة  ال���ظ���روف  ظ���ل  ويف 
ي�سهدها العامل جراء تف�سي جائحة 
يف  امل��ع��ر���س  جن��ح   ،”19 “كوفيد- 
بناء من�سة افرا�سية تفاعلية اآمنة، 
ي�����س��اع��د ع��ل��ى ع��ر���س الفر�س  مب���ا 
الت�سرفات  وت�سهيل  اال�ستثمارية، 
املحلي  العقاري  ال�سوق  يف  العقارية 
واعتمد منظمو  الدولية،  واالأ�سواق 
التكنولوجيا  توظيف  على  املعر�س 
مع  �سراكة  خ��الل  من  االفرا�سية 
 X رواد املعار�س االفرا�سية “10 
�سل�سة  ل�سمان جتربة  للفعاليات”، 

وفريدة واآمنة.
�سلطان  ����س���ع���ادة  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
بطي ب��ن جم���رن، م��دي��ر ع��ام دائرة 
دب�����ي:  االأرا��������س�������ي واالأم������������الك يف 

من  االف��را���س��ي��ة  الن�سخة  “متثل 
للقطاع  جديد  ف�سل  بداية  احلدث 
العقاري، يف فرة ي�سهد فيها العامل 
حتواًل نوعًيا نحو املرونة واالبتكار، 
فعالة  من�سة  احل��دث  هذا  و�سيكون 
لتحفيز منو القطاع العقاري حملياً 

ودولياً.«
�سيعمل  الراهنة،  الظروف  ظل  ويف 
م���ع���ر����س ال����ع����ق����ارات ال�������دويل على 
ت���ع���زي���ز من�����و ال���������س����وق ال����ع����ق����اري، 
وذل����ك م���ن خ���الل حت��ف��ي��ز عمليات 
من�سة  با�ستخدام  وال�����س��راء،  البيع 
للمطورين  تتيح  حديثة  افرا�سية 
اآمنة،  بطريقة  م�ساريعهم  ع��ر���س 
ال�سوق  يف  التجارية  الفر�س  وخلق 
املحلي  ال�سعيدين  ع��ل��ى  ال��ع��ق��اري 
وال���������دويل، وال���رك���ي���ز ع���ل���ى جذب 
والتو�سل  وامل�ستثمرين،  املتعاملني 

اإىل �سفقات جتارية مربحة.
ومت����ث����ل امل�����ع�����ار������س وال���ف���ع���ال���ي���ات 
االف���را����س���ي���ة ع���ام���اًل رئ��ي�����س��ًي��ا يف 
واالإ�سهام  االأع����م����ال،  ا���س��ت��م��راري��ة 
واحلر�س  منوها،  يف  اإيجابي  ب�سكل 
التي  احل���ال���ي���ة  ال���ت���ح���دي���ات  ع���ل���ى 
الن�سخة  و�ستعمل  العامل.  ي�سهدها 
العقارات  معر�س  من  االفرا�سية 
ا كمن�سة رئي�سية لتعزيز  الدويل اأي�سً
تعزيز  طريق  عن  التوا�سل،  فر�س 

الناجتة عن احلر ال�سديد.
يحر�س  ال�سارقة  مطار  اأن  يذكر 
ومعايري  ق����وان����ني  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى 
ال�سالمة وال�سحة املهنية يف كافة 

وقت الظهرية، وتاأكيداً على حر�س 
زي���ادة  ع��ل��ى  ال�س���������ارقة  م���ط���اأاأار 
واحلماية  الوقاية  باأهمية  الوعي 
وامل�ساعف����ات  االأخ��ط�����������������������ار  م���ن 

العقارات  م��ع��ر���س  و���س��ي�����س��ت�����س��ي��ف 
الفعاليات على  العديد من  ال��دويل 
مدار 10 اأيام، ومن اأهمها: املعر�س 
االفرا�سي الذي ي�ستعر�س اأحدث 
الفر�س اال�ستثمارية واأهم العرو�س 
الربنامج  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��ق��اري��ة، 
التدريبي الذي يقدم دورات تدريبية 
تطويرية للم�ساركني لتعزيز املعرفة 
والوعي حول التطورات احلالية يف 
ال�سوق العقاري. و�سيتم تنظيم عدد 
من اجلل�سات احلوارية االفرا�سية 
مب�������س���ارك���ة خ������رباء ع���ق���اري���ني من 
مناق�سات  و�ستتخللها  العامل،  حول 
اجتاهات  ح��ول  وحتليالت  متعمقة 
واال�سراتيجيات  اجل��دي��دة  ال�سوق 
ال����ع����ق����ارات.  وال����ف����ر�����س يف ق����ط����اع 
ا للم�ساريع  و�سي�سهد احلدث عرو�سً
ممتازة  فر�سة  تتيح  التي  العقارية 
لتقدمي  ال���ع���ق���اري���ني  ل��ل��م��ط��وري��ن 
اأح������دث م�����س��اري��ع��ه��م، مب���ا يف ذلك 
امل�ساريع،  واأح��وال  التطوير،  عملية 
واالبتكارات  وامل��وا���س��ف��ات  وامل���ي���زات 
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن م���ن خمتلف  جل����ذب 
اأنحاء العامل. و�سيتم الرتيب لعدد 
من الزيارات االفرا�سية للم�ساريع 
للم�سرين  �ستتيح  والتي  العقارية، 
افرا�سية  بزيارات  للقيام  الفر�س 

للم�ساريع العقارية.

اأحمد خليفة املهريي رئي�شًا 
تنفيذيًا جديدًا للواحة كابيتال

•• اأبوظبي-الفجر: 

والتي  الرائدة  اال�ستثمارية  ال�سركة  )���س.م.ع(،  كابيتال”  “الواحة  اأعلنت 
املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �سوق  )واملدرجة يف  لها  اأبوظب�ي مقراً  تتخذ من 
بالرمز WAHA( اأم�س ال�سبت عن تعيني ال�سيد اأحمد خليفة املهريي، 

رئي�ًسا تنفيذًيا لل�سركة، خلفاً لل�سيد عمرو املنهايل.
عمرو  ال�سيد  نفذ  كابيتال،  للواحة  تنفيذي  كرئي�س  عمله  ف��رة  وخ��الل 
املنهايل اإ�سراتيجية حتّول فريدة، مما �ساهم يف ا�ستمرارية م�سرية النجاح 
اإداري���اً  من�سباً  املنهايل  عمرو  ال�سيد  و�سي�سغل  كابيتال.  ال��واح��ة  ل�سركة 

جديداً يف اأبوظبي.
وين�سم ال�سيد اأحمد خليفة املهريي اإىل الواحة كابيتال قادًما من جمل�س 
اال�ستثمارات  دائ����رة  يف  م��دي��ر  من�سب  �سغل  ح��ي��ث  لال�ستثمار،  اأب��وظ��ب��ي 
لدى  االأ�سهم  يف  اال�ستثمار  قطاع  يف  املهريي  عمل  ال�سابق  ويف  املبا�سرة، 
جهاز اأبوظبي لال�ستثمار، وهو ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأبوظبي الوطنية 
للفنادق. و�سيتم تعيني ال�سيد اأحمد خليفة املهريي، رئي�ًسا تنفيذًيا لل�سركة 

اعتباراً من 18 اأكتوبر 2020.
وبهذه املنا�سبة قال ال�سيد وليد املقرب املهريي، رئي�س جمل�س اإدارة الواحة 
على  املنهايل  عمرو  لل�سيد  واالمتنان  ال�سكر  بخال�س  “نتقدم  كابيتال: 
م�ساهماته الهادفة والبناءة وقيادته الناجحة لل�سركة خالل فرة ادارته، 
والتي �ساهم من خاللها بتحّول كبري يف ال�سركة على الرغم من التحديات 
واعتماد  ج��دي��د  ا�ستثماري  ب��رن��ام��ج  اأع��م��ال��ه  ت�سمنت  حيث  االأ����س���واق،  يف 
اأحمد  بال�سيد  ن��رح��ب  اأن  ي�سرنا  كما  طموحة.  دول��ي��ة  من��و  ا�سراتيجية 
خليفة املهريي، كرئي�س تنفيذي ل�سركة “الواحة كابيتال”، متمنني له كل 
التوفيق والنجاح يف قيادة ال�سركة ونحن على ثقة تامة بالدور الكبري الذي 
�سيكون له االثر الداعم يف ا�ستمرارية منو ال�سركة، حيث يتمتع مبهارات 

رائدة يف اإدارة االأ�سول وا�سراتيجيات اال�ستثمار«.

�سركة اأمريكية يف ال�سارقة، 200 
منها على اأرا�سي االإمارة، و300 
يف امل��ن��اط��ق احل���رة، وي��ع��ود ف�سل 
االأمريكية  ال�سركات  عدد  ارتفاع 
التجارية  املزايا  اإىل  ال�سارقة  يف 
التناف�سية، والفوائد االقت�سادية 

املجزية للم�ستثمرين«.
ال�سارقة  “حتت�سن  واأ�����س����اف: 
ع���دداً ك��ب��رياً م��ن امل��ن��اط��ق احلرة 
التي تقدم مزايا تناف�سية فريدة 
ت�سمل االإعفاء ال�سريبي الكامل، 
وحت����وي����ل راأ��������س امل������ال واالأرب��������اح 
العمالت،  ع��ل��ى  ق���ي���ود  دون  م���ن 
واإجراءات الرخي�س والت�سجيل 
ال��ب�����س��ي��ط��ة وال�������س���ري���ع���ة، وم���ن 
خ��الل م��رك��ز ال�����س��ارق��ة خلدمات 
املتخ�س�س  )�سعيد(  امل�ستثمرين 
بتقدمي خدمات نوعية ومتطورة 
لت�سهيل تاأ�سي�س االأعمال واإجناز 
بامل�ستثمرين  اخلا�سة  املعامالت 
ن����اف����ذة واح����������دة، ميكن  ����س���م���ن 
�سركته  ت���اأ����س���ي�������س  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ر 
يوؤكد على  60 دقيقة، ما  خالل 
�سهولة ممار�سة االأعمال يف اإمارة 

ال�سارقة«.
ويف ختام اجلل�سة، اأكد املتحدثون 
على اجلهود الكبرية التي بذلتها 
اأنظمتها  لتعزيز  ال�سارقة  اإم���ارة 
خالل  من  اال�ستثمارية  وبيئتها 
اإن�ساء �سل�سلة مناطق احلرة تركز 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ال�����س��ن��اع��ات التي 
والتكنولوجيا،  االب��ت��ك��ار،  ت�سمل 
وال���ن�������س���ر واالإع����������الم، وغ���ريه���ا، 
امل�ساريع  ت��ع��زي��ز  ع���ن  واأ����س���ف���رت 
امل�����س��رك��ة وال�����س��راك��ات م��ع كبار 

امل�ستثمرين الدوليني.

•• ال�شارقة-الفجر:

االأمريكي  االأعمال  جمل�س  نظم 
افرا�سية  ج��ل�����س��ة  االإم�����ارات�����ي 
ع���ن ُب���ع���د، ب��ال��ت��ع��اون م���ع مكتب 
االأجنبي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة 
ال�سارقة(،  يف  )ا�ستثمر  املبا�سر 
التابع لهيئة ال�سارقة لال�ستثمار 
من�سة  عرب  )�سروق(،  والتطوير 
حتت  وذل�������ك  م������وؤخ������راً  “زوم” 
يف  اال�ستثمارية  “الفر�س  عنوان 

ال�سارقة«.
 و�سارك يف اجلل�سة كل من �سعادة 
العام  القن�سل   - �ساهني  عبداهلل 
نيويورك،  يف  االإم�������ارات  ل���دول���ة 
جا�سم  ب�����ن  م����������روان  و������س�����ع�����ادة 
التنفيذي  الرئي�س   - ال�����س��رك��ال 
لال�ستثمار  ال�������س���ارق���ة  ل��ه��ي��ئ��ة 
و�سعادة  )�����س����روق(،  وال��ت��ط��وي��ر 
ح�������س���ني حم����م����د امل�����ح�����م�����ودي - 
ل�”جممع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
والتكنولوجيا  للبحوث  ال�سارقة 
واالبتكار” وال�سيد حممد جمعة 
ملكتب  التنفيذي  املدير   - امل�سرخ 
االأجنبي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة 
ال�سارقة(،  يف  )ا�ستثمر  املبا�سر 
داين  ال�������س���ي���د  اجل���ل�������س���ة  واأدار 
“جمل�س  رئ���ي�������س   - ����س���ي���رباي���ت 

االأعمال االأمريكي االإماراتي«.
تعريف  اجل��ل�����س��ة  وا����س���ت���ه���دف���ت 
وامل�ستثمرين  ال�سركات  اأ�سحاب 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يف 
اإمارة  تتيحها  التي  الفر�س  على 
القطاعات،  خمتلف  يف  ال�سارقة 
����س���ارك يف اجل��ل�����س��ة نخبة  ح��ي��ث 
م����ن امل�����س��ت��ث��م��ري��ن م����ن والي�����ات 

واخلدمات اللوج�ستية«.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ح�����س��ني حممد 
التنفيذي  الرئي�س   - امل��ح��م��ودي 
للبحوث  ال�������س���ارق���ة  ل�”جممع 
واالبتكار”:  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�سركة   55 االإم����ارة  “ت�ست�سيف 
احليوية  بالقطاعات  متخ�س�سة 
وال�سناعات  االب�����ت�����ك�����ار،  م���ث���ل 
والرعاية  وال��ف�����س��اء،  امل��ت��ط��ورة، 
االفرا�سي،  وال��واق��ع  ال�سحية، 
والطباعة  اال�سطناعي،  والذكاء 
ال��ث��الث��ي��ة االأب����ع����اد، ف�����س��اًل عن 
اأكرب املراكز التعليمية يف منطقة 
ال�������س���رق االأو�����س����ط، وه�����ذا ميثل 
فر�سة مهمة اأمام رجال االأعمال 
اأعمالهم  لتاأ�سي�س  وامل�ستثمرين 

ومنوها وازدهارها يف املنطقة«.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال حم��م��د جمعة 
ملكتب  التنفيذي  املدير   - امل�سرخ 
االأجنبي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة 
ال�سارقة(:  يف  )ا�ستثمر  املبا�سر 
جمموعة  ال�سارقة  اإم��ارة  “توفر 
من الفر�س يف قطاعات خمتلفة 
ال�سحية،  ال����رع����اي����ة  اأب������رزه������ا 
وتكنولوجيا املعلومات، والتعليم، 
والتطوير،  وال��ب��ح��وث،  والن�سر، 
وال�������������س������ن������اع������ة، واخل��������دم��������ات 
والنقل،  وال��ط��رق،  اللوج�ستية، 
وغريها  وال��ع��ق��ارات،  وال�سياحة، 
من القطاعات، حيث تعمل 500 

نيويورك، واأالباما، ومي�سي�سيبي، 
وبيت�سربغ،  ال�سمالية،  وكارولينا 
و����س���ه���دت ت��غ��ط��ي��ة م��ب��ا���س��رة من 
�سحيفة “وول �سريت جورنال” 

العاملية.
�ساهني  اهلل  عبد  ���س��ع��ادة  وت��وج��ه 
االإمارات  العام لدولة  القن�سل   -
نيويورك،  يف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
االأع����م����ال  ل�”جمل�س  ب��ال�����س��ك��ر 
على  االإماراتي”  االأم����ري����ك����ي 
اإىل  ت��ن��ظ��ي��م اجل���ل�������س���ة، م�������س���رياً 
التي  الثنائية  العالقات  “متانة 
والواليات  االإم���ارات  دول��ة  جتمع 
التي  امل�سركة  وامل�سالح  املتحدة 

تر�سخت على مدار اأربعة«.
وقال: “نحن نتعاون معاً لتعزيز 
باالإ�سافة  االقت�سادي،  االزده���ار 
العاملية  للتحديات  الت�سدي  اإىل 
ال�����ت�����ي ت����واج����ه����ن����ا، ف���م���ن���ذ ع����ام 
االإمارات  دولة  افتتحت   ،2016
اأرب�������ع ق��ن�����س��ل��ي��ات يف ال����والي����ات 
امل���ت���ح���دة، ت���وزع���ت ع��ل��ى والي����ات 
وهيو�سنت،  وبو�سطن،  نيويورك، 
تر�سيخ  بهدف  اأجن��ل��و���س،  ول��و���س 
العالقات التعاون بني الطرفني. 
اإجمايل  ب��ل��غ   ،2019 ع���ام  ويف 
����س���ادرات ال���والي���ات امل��ت��ح��دة من 
ال�سلع واخلدمات لدولة االإمارات 

اأكر من 64 مليار دوالر«.
ب������دوره، اأك����د ���س��ع��ادة م�����روان بن 

املحلية  اجل���ام���ع���ات  اأع������رق  م���ن 
ع����ن قطاع  ف�������س���اًل  وال����ع����امل����ي����ة، 
ال�سناعة املتطور الذي يركز على 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سناعات 
احل���ج���م، ح��ي��ث ج���ذب���ت االإم������ارة 
اأعمالها  اأط��ل��ق��ت  عاملية  ���س��رك��ات 
وم�ساريعها يف املنطقة الأول مرة 
جهوزية  يج�سد  ما  خاللها،  من 
ب��ن��ي��ت��ه��ا ال��ت��ح��ت��ي��ة امل���ت���ط���ورة يف 
احليوية  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف 

امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  وب����اء 
)كورونا-19(.

وق���ال ���س��ع��ادة م����روان ب��ن جا�سم 
ال�سارقة  “ت�ستورد  ال�����س��رك��ال: 
امل��������واد  اإج�������م�������ايل  م������ن   90%
لال�ستهالك  املخ�س�سة  الغذائية 
يدفعنا  م������ا  وه����������ذا  امل�����ح�����ل�����ي، 
جديدة  خ�����ي�����ارات  ال����س���ت���ح���داث 
ت��خ��ف�����س م�����س��ت��وى اال����س���ت���رياد، 
بالزراعة  اه��ت��م��ام��ن��ا  م��ن  وي��ع��زز 

الرئي�س   - ال�������س���رك���ال  ج���ا����س���م 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ه���ي���ئ���ة ال�������س���ارق���ة 
)�سروق(  والتطوير  لال�ستثمار 
فر�ساً  متلك  ال�سارقة  اإم���ارة  اأن 
قطاعي  يف  للم�ستثمرين  كبرية 
وتربية  ال����ع����م����ودي����ة  ال������زراع������ة 
اأ�سبحا  ال��ل��ذي��ن  امل��ائ��ي��ة  االأح��ي��اء 
تنامي  م��ع  الهيئة  اه��ت��م��ام  حم��ل 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه االأم���ن 
انت�سار  تداعيات  ظل  يف  الغذائي 

وخا�سة الزراعة العمودية وتربية 
االأحياء املائية، االأمر الذي ي�سكل 
ا�ستثمارية كبرية يف هذه  فر�سة 

القطاعات النا�سئة«.
ال�سارقة  مت����ت����از   “ واأ�������س������اف: 
العاملية،  التجارة  على  بانفتاحها 
وب���ن���ي���ت���ه���ا ال���ت���ح���ت���ي���ة امل���ت���ط���ورة 
واملوانئ،  امل���ط���ارات  ت�سمل  ال��ت��ي 
الأكرب  احت�سانها  اإىل  باالإ�سافة 
املنطقة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل����راك����ز 

اأرا�شي دبي تطلق الن�شخة الفرتا�شية الأوىل من معر�ش العقارات الدويل
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•• اأبوظبي – الفجر:

لبطولة  املنظمة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
"حماربي االإمارات" لفنون القتال 
 13 الن�سخة  تنظيم  عن  املختلط 
يف اإم���ارة دب��ي وذل��ك الأول م��رة يف 
تاريخ البطولة منذ انطالقها عام 
هذه الن�سخة  تقام  حيث   2015
يف   2020 �سبتمرب   25 ب��ت��اري��خ 
�سيزر  ب��ف��ن��دق  "الروتندا"  ق��اع��ة 

باال�س بجزيرة بلو ووترز. 
ن��زال يف   13 الن�سخة  ت�سهد ه��ذه 
راأ�سها  ع��ل��ى  خمتلفة  اأوزان  ع���دة 
يدافع من  الذي  الرئي�سي  النزال 
خ��الل��ه ب��ط��ل حم��ارب��ي االإم�����ارات 
احلايل لوزن الثقيل "ت�سي لوي�س 
الربازيلي  �سد  لقبه  ع��ن  باري" 
مالدونادو"  "فابيو  امل��خ�����س��رم 
الذي  االأ�سبق  �سي  اإف  يو  حم��ارب 
رقم  االح����رايف  ن��زال��ه  �سيخو�س 

.41
وتعليقاً على تنظيم هذه الن�سخة 
يف دبي الأول مرة، اأفاد فوؤاد دروي�س 
ومدير  املنظمة  اللجنة  – رئي�س 
ع���ام ���س��رك��ة ب��امل��ز ال��ري��ا���س��ي��ة: "ال 
�سك اأن ا�ست�سافة الن�سخة القادمة 
م��ن ال��ب��ط��ول��ة يف دب���ي ه��ي خطوة 
ه��ام��ة وع��الم��ة ف��ارق��ة يف تطلعنا 
نحو فتح اآفاق جديدة واالنطالق 
ب��ال��ب��ط��ول��ة ن��ح��و ال���ع���امل���ي���ة. لقد 
ح��ق��ق��ت ال��ب��ط��ول��ة جن���اح���ات غري 
قيا�سي ومتكنت  وقت  م�سبوقة يف 
من  ك��واح��دة  مكانتها  تر�سيخ  من 

املختلطة  ال��ق��ت��ال  ف��ن��ون  ب��ط��والت 
كافة  م��ن  املقاتلون  يت�سابق  التي 
اأن��ح��اء ال��ع��امل ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة بها 
ب�سعبيتها  ت��ن��اف�����س  واأ����س���ب���ح���ت 
وم�ستواها الفني واالإنتاجي اأعتى 
ب��اع طويل يف  لها  التي  البطوالت 

هذا املجال".
اأبوظبي  العا�سمة  اأهمية  وح��ول 
اأ�سافتها  التي  والقيمة  للبطولة 
ل��ب��ن��اء ا����س���م���اً ذائ�����ع ال�����س��ي��ت لها 
اأ�ساف دروي�س، "�ستظل "حماربي 
بنجاحها  م���دي���ن���ًة  االإمارات" 

ف�������س���ل اهلل  – ب���ع���د  و����س���ه���رت���ه���ا 
وتوفيقه – اإىل الدعم الالحمدود 
اأبوظبي  م���ن  ب���ه  ح��ظ��ي��ت  ال�����ذي 
اأن  وق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���س��ي��دة وال ���س��ك 
لعا�سمتنا  البطولة  ا�سم  اق��ران 
اأبوظبي يف بداياتها قبل  احلبيبة 
اأبوظبي"  "حماربي  م��ن  تغيريه 
اأك�سبها  االإمارات"  "حماربي  اإىل 
وثقاًل مازلنا نعّول عليه ال  زخماً 
�سيما اأن اأ�سبحت اأبوظبي عا�سمة 

القتال العاملية".
الإقامة  اجلارية  التجهيزات  وعن 

ال��ن�����س��خ��ة ال���ق���ادم���ة، ����س���رح ف����وؤاد 
دروي�س اأن املوقع الذي مت اختياره 
من  �سيعزز  الن�سخة  ه��ذه  الإق��ام��ة 
عن�سر االإبهار الب�سري الذي طاملا 
مت��ي��زت ب���ه ال��ب��ط��ول��ة ح��ي��ث تطل 
العربي  اخلليج  مياه  على  القاعة 
خلفيتها  يف  وت��ع��ك�����س  م���ب���ا����س���رة 
االأ�سواء املتالألئة واالإبهار املعماري 
الذي تتميز به اإمارة دبي. وتوجه 
للقيادات  اجلزيل  بال�سكر  دروي�س 
راأ�سها  وعلى  االإم���ارة  يف  الريا�سة 
لتاأييدها  الريا�سي  دب��ي  جمل�س 

با�ست�سافة  وترحيبها  وم�ساندتها 
هذه الن�سخة. 

ال��راه��ن��ة التي  ويف ظ��ل االأو����س���اع 
ظل  يف  باأ�سره  العامل  منها  يعاين 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، اأك���د دروي�����س اأن 
اتباع  ت��ت��ح��رى  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ال�سحة  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  وت��ط��ب��ي��ق 
كافة  وك��ذل��ك  العاملية  وال�سالمة 
املو�سوعة  وال�����س��واب��ط  ال��ل��وائ��ح 
م����ن ق���ب���ل اجل����ه����ات ال�����س��ح��ي��ة يف 
���س��ي��خ�����س��ع كافة  االإم��������ارة؛ ح��ي��ث 
البطولة  يف  امل�����س��ارك��ني  امل��ق��ات��ل��ني 

امل�ساندة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  واالأط����ق����م 
كوفيد19-  فحو�س   4 اإىل  لهم 
نتائج  بتقدمي  ت��ب��داأ  م��راح��ل  على 
فح�س �سلبية معتمدة قبل مغادرة 
من  ل��ل��ق��ادم��ني  بالن�سبة  ب��الده��م 
خ��ارج االإم��ارات ومن ثم اخل�سوع 
عند  منف�سلة  فح�سو�س  لثالث 
ال��و���س��ول اإىل م��ط��ار دب���ي واآخ���ر 
الفندق  اإىل  ال���و����س���ول  مب���ج���رد 
املقاتلني  ال���س��ت�����س��اف��ة  املخ�س�س 
واأخرياً قبل يوم من تاريخ انعقاد 
جميع  �سيخ�سع  ك��م��ا  ال��ب��ط��ول��ة. 

واملوظفني  وامل����درب����ني  امل��ق��ات��ل��ني 
الفنيني واالإداريني اإىل 3 فحو�س 
و�سيبقى  خم��ت��ل��ف��ة  كوفيد19- 
�سحي  ع�����زل  ح���ال���ة  يف  اجل���م���ي���ع 
ال�سابقني  االأ�سبوعني  م��دار  على 
وجتنب  ال���ب���ط���ول���ة  ت��ن��ف��ي��ذ  م����ن 
حاالت  يف  اإال  اخلارجي  االحتكاك 
االلتزام  مع  الق�سوى،  ال�سرورة 
اجل�سدي  التباعد  ب��ق��واع��د  ال��ت��ام 
والقفازات  ال��ك��م��ام��ات  وارت�������داء 
ب�سكل  التعقيم  اأدوات  وا�ستخدام 
م��ن��ت��ظ��م.، ول���ن ي��ت��م ال�����س��م��اح الأي 

�سخ�س بدخول قاعة البطولة اإال 
كورونا  فح�س  نتيجة  اإظهار  بعد 

�سلبي �ساري.
موؤمتراً  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ع��ق��د 
تفا�سيل  ع���ن  ل��ل��ك�����س��ف  ���س��ح��ف��ي��اً 
النهائية  واال�ستعدادات  ال��ن��زاالت 
يوم  وذل���ك   13 الن�سخة  لتنفيذ 
فندق  يف  �سبتمرب   23 االأرب���ع���اء 
لالإعالم  دب��ي  مبدينة  ون  ميديا 
ب����ح���������س����ور ع���������دد حم�����������دود من 
املقاتلني وممثلي بع�س املوؤ�س�سات 

ال�سحافية واالإعالمية.

•• دبي –الفجر:

والتي  اأعلن احتاد اجلولف، عن اأجندته للمو�سم اجلديد 2021-2020، 
املقبل،  اأكتوبر   17 البداية يف  ت�ستهل �سربة  اأن  28 بطولة، على  تت�سمن 
الروزنامة  وت�سمنت  القادم،  العام  من  اإبريل   11 يف  عنها  ال�ستار  وي�سدل 
و6  للفتيات،  بطوالت  و7  الرجال،  مبرحلة  خا�سة  بطولة   13 اجلديدة، 
للنا�سئني، على اأن حتمل البطولتني االأخريتني يف اأبريل عنوان م�سك ختام 

املو�سم، باإقامة املناف�سات اخلتامية لكافة املرحل ال�سنية.
وياأتي هذا الربنامج الأن�سطة وبطوالت االحتاد للمو�سم اجلديد من خالل 

التعاون مع اأندية الدولة 

تقام  اأن  ال�سنية ولكال اجلن�سني، على  املراحل  لكافة  ت�سمل بطوالت  والتي 
�سمن اال�سراطات واالإجراءات ال�سحية ال�سارمة والتي �سبق الحتاد اللعبة 

اأن عممها على االأندية وجميع املنت�سبني فيها.

�للتز�م بالإجر�ء�ت �لحرت�زية
وقال خالد ال�سام�سي االأمني العام الحتاد اجلولف، يف ت�سريحات �سحافية، 
اإن: "احتاد اجلولف وبالتعاون مع املجال�س الريا�سية، والهيئات احلكومية 
اأعادت  التي  االحت���ادات  اأول  من  ك��ان  ال�سحي،  القطاع  يف  ال�ساأن  و�ساحبة 
اجلهات  من  ال�سادرة  التعليمات  اإىل  باال�ستناد  وذل��ك  الريا�سي،  الن�ساط 
التي  املو�سم اجلديد  روزن��ام��ة  اإط��الق  اإىل  اأخ��رياً  امل�سوؤولة، ليعمد االحت��اد 

ت�سمل ب��ط��والت ل��ك��اف��ة امل���راح���ل، وت��ق��ام حت��ت ذات ال�����س��واب��ط االإج�����راءات 
االحرازية امل�سددة، وا�ستطرد قائاًل وتبقى مواعيد انطالقة املو�سم وبقية 

البطوالت قابلة لكافة االحتماالت وفق الظروف الراهنة".

جلنة متابعة 
ال�سيخ  معايل  توجيهات  ووف��ق  املا�سي  مايو  منذ  االحت��اد  "�سكل  مو�سحاً: 
فاهم بن �سلطان القا�سمي رئي�س االحتاد جلان خا�سة ملتابعة تقيد االأندية 
االجتماعي،  التباعد  على  ت�سدد  التي  ال�سحية،  واال�سراطات  باالإجراءات 
واقت�سار االأن�سطة على التدريبات، واأخذ كافة االحتياطات املتعلقة بالتعقيم 
والك�سف احلراري، لتك�سف املتابعة احلثيثة على مدار االأ�سهر املا�سية، على 

التزام تام من قبل االأندية".

تعاون وتن�صيق
م�سيفاً: "عمد االحتاد وبالتن�سيق امل�ستمر مع جميع االأندية املن�سوية حتت 
ال�ساعني  اجلديد،  املو�سم  بطوالت  انطالقة  مواعيد  حتديد  على  مظلته، 
خالله الأن تقام البطوالت بذات االإجراءات اال�سراطات ال�سحية، خ�سو�ساً 
الدولة  العبي  ا�ستعادة  نحو  ال�سحيح  الطريق  متثل  البطوالت  خارطة  اأن 
العودة املحتملة للم�ساركات  املعهود واالإعداد بال�سكل الالئم قبل  مل�ستواهم 
االإجنازات  ال�ساعني من خاللها موا�سلة ح�سد  واال�ستحقاقات اخلارجية، 

خا�سًة على ال�سعيدين اخلليجي والعربي".

خالل �لفرتة من 17 �أكتوبر ولغاية 11 �إبريل 

يف مو�شم اجلولف الإماراتي 13 بطولة للرجال و7 للفتيات و6 للنا�شئني بطولة   28

مع تطبيق �أعلى معايري �ل�صحة و�ل�صالمة �لعاملية

الن�شخة ال� 13 من بطولة »حماربي الإمارات«  يف دبي لأول مرة

نحو   بالبطولة  و�لنطالق  جديدة  �آفاق  فتح  نحو  تطلعنا  يف  فارقة  وعالمة  هامة  خطوة  دروي�ض:  • فوؤ�د 
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الفجر الريا�ضي

نادي  جن��م  م��ع  التعاقد  ع��ن  ليفربول  ن���ادي  �سيعلن 
املريكاتو  خ����الل  ج���وت���ا،  دي���وغ���و  وول���ف���ره���ام���ب���ت���ون، 

ال�سيفي اجلاري.
فاإن  روم���ان���و،  ف��اب��ري��زي��و  امل���وث���وق  ال�����س��ح��ايف  بح�سب 
جوتا،  م��ع  �سخ�سي  ات��ف��اق  اإىل  تو�سل  ق��د  ليفربول 
وذلك بعد التوا�سل مع وكيل اأعمال الالعب خورخي 

مينديز.
مع  للتوقيع  بالفعل  جاهز  "جوتا  روم��ان��و:  واأ���س��اف 
ليفربول بعقد ملدة 5 اأعوام حتى نهاية مو�سم 2025 
املقبل، وت�سري املفاو�سات االآن بني م�سوؤويل "الريدز" 

وولفرهامبتون نحو مراحل متقدمة للغاية.

قيمة  اأن  التحديثات،  م��ن  م��زي��د  روم��ان��و يف  واأو���س��ح 
"الريدز"  خزائن  �ستكلف  ليفربول  اإىل  جوتا  انتقال 
ليفربول  م�سوؤويل  تفاو�س  وبعد  يورو،  مليون   43
ال�����س��اع��ات االأخ����رية تو�سلوا  وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون خ���الل 

اأخرياً اإىل اتفاق.
وذلك  الطبية،  الفحو�سات  �سيجري  "جوتا  واختتم: 

متهيداً لالإعالن الر�سمي عن ال�سفقة".
وبذلك �سي�سبح جوتا ثالث العب يتعاقد معه ليفربول 
خالل �سوق االنتقاالت ال�سيفية اجلاري، بعد �سم كاًل 
األكانرا، والذي  من كو�ستا�س ت�سيميكا�س، ثم تياغو 

ان�سم لليفربول قادماً من بايرن ميونخ.

وجه  فريقه  اأن  فليك،  هانز  ميونخ،  بايرن  م��درب  اأك��د 
�سالكه  �سحق �سيفه  اأن  بعد  املناف�سني،  بقية  اإىل  ر�سالة 

مناف�سات الدوري االأملاين. افتتاح  يف   ،0-8
اأهداف  اأن �سجل ثالثة  املو�سم بقوة، بعد  ا�ستهل بايرن 
ب�سرعته  م��ب��ك��راً  ال��ل��ق��اء  ليح�سم  دق��ي��ق��ة،   31 اأول  يف 

وفاعليته.
املباراة  وقبل  لنا،  ممتازة  انطالقة  "كانت  فليك:  وقال 

اأردنا اأن يحدد هذا اللقاء طريقنا يف هذه املرحلة، ونفذ 
الالعبون املهمة باإتقان".

واأ�ساف: "اأردنا اأن نثبت اأننا �سنناف�س بقوة جمدداً هذا 
املو�سم".

لكن فليك �سدد على اأنها جمرد مباراة واحدة يف مو�سم 
بثبات،  و�سنم�سي  مباراة  "اأول  وتابع:  ومزدحم.  طويل 

لكن االأهم اأننا بامل�سار �سحيح".

ليفربول يتفق مع 
وولفرهامبتون ل�شم جوتا

هذا ما قاله فليك بعد الفوز 
بالثمانية على �شالكه

•• دبي-الفجر  

االأوىل  االإم��ارات  دبي بطولة  اأرينا  ب�سالة ف�ستيفال  االأول  اأم�س  اختتمت م�ساء 
للمواي  االإم��ارات  احت��اد  نظمها  التي  للمحرفني  بوك�سينج"  للكيك   K1""
التنفيذي  املدير  املهريي  ط��ارق  بجانب  �سهدها  ،والتي  بوك�سينج  والكيك  ت��اي 
لالحتاد ع�سو املكتب التنفيذي لالحتاد الدويل ) IFMA (  مدير البطولة 
رئي�س االحتاد الدويل للكيك بوك�سينج روي بيكر و الدكتور با�سل ال�ساعر رئي�س 
االحتاد العربي للكيك بوك�سينج ،والتي اأقيمت دون جمهور تنفيذا للربتوكول 
ال�سحي الذي عملت اللجنة املنظمة للبطولة على تنفيذه قبل موعد مناف�سات 

البطولة ،التي جاءت مناف�ساتها مب�ستوى رائع  اأده�س �سيوف البالد.

واأ�سفرت املباريات النهائية للبطولة عن فوز الالعب حممد عادل على  �ساندل 
وفاز   ، ال�ساعد طنطاوي حافظ  لو�سيان موكانا�سو على  الالعب  وفاز  ادواردو 
�ساميل  على  هامو�سا  امل��ه��دي  وف���از   ، ل��وغ��و  اأميلي  على  دادا���س��ي��ف  العبيد  زي��ن 
اأيوب  اأو�س على  األي�سر كوربونوف ،وفاز نبيل  اأمينوف، وماك�سيملني فلني على 
اأب��رورب��ك ، وف��از عدنان حممد  بن زي��دن كما فاز مهدي اجلماري بفوزه على  
املاروين  األيكزي وطه  اأجر عام وفاز زكريا اجلماري على فريدون  على حممد 
ختام  ويف  �سامري  نورالدين  على  �سيوفو�س غوملامدوف  وف��از  عقل  على حممد 
مناف�سات الليلة تاألق البطل اإليا�س حبيب علي بفوزه بال�سربة القا�سية الفنية 

على البطل هارون باك.
بوك�سينج  للكيك  ال��دويل  االحت��اد  رئي�س  بيكر  روي  تناوب  البطولة  ختام  ويف   

والدكتور با�سل ال�ساعر رئي�س االحتاد العربي للكيك بوك�سينج وطارق املهريي 
  ) IFMA ( املدير التنفيذي لالحتاد ع�سو املكتب التنفيذي لالحتاد الدويل
مدير البطولة،وفرح �سامل نائب رئي�س االحتاد العربي للكيك بوك�سينج ع�سو 
اإدارة  اإدارة احتاد االم��ارات وفهد العبدويل ع�سو جمل�س االإدارة مدير  جمل�س 
االأن�سطة بتتويج الفائزين االأوائل ،فيما قام ال�سيد طارق املهريي مدير البطولة 

بتقدمي درع االحتاد ل�سيوف البالد تقديرا لتلبية الدعوة وتخليدا للمنا�سبة.
وعرب رئي�س االحتاد الدويل للكيك بوك�سينج روي بيكر والدكتور با�سل ال�ساعر 
رئي�س االحتاد  العربي للكيك بوك�سينج عربوا عن �سعادتهم و�سكرهم وامتنانهم 
الحتاد االإمارات للمواي تاي والكيك بوك�سينج على هذا التنظيم الرائع للبطولة 
االأوىل للمحرفني التي �سمت اأبرز الالعبني املحرفني ،وحر�س االحتاد علي 

تطبيق كافة االإجراءات االحرازية ال�سحية ، االأمر الذي يدل على قوة ومكانة 
دولة االإمارات العربية املتحدة يف ت�سخري كافة الظروف واالإمكانيات ال�ست�سافة 
اأنواع الريا�سة ،وخا�سة يف مثل  وتنظيم مثل هذه االأح��داث الريا�سية ملختلف 

هذه الظروف الراهنة .
من جهته – نقل طارق املهريي املدير التنفيذي لالحتاد ع�سو املكتب التنفيذي 
لالحتاد الدويل ) IFMA (  مدير البطولة حتياتي و�سكر عبداهلل النيادي 
رئي�س االحتادين العربي واالإماراتي للمواي تاي، نائب رئي�س االحتاد االآ�سيوي 
م�سيدا  االأوىل  الن�سخة  يف  وم�ساركتهم  ح�سورهم  مثمنا  البطولة  ل�سيوف 
ف�ستيفال  �سالة  واإدارة  واملنظمني  امل�ساركني  وبكافة  للبطولة  الفني  بامل�ستوى 

اأرينا دبي .

فوز حبيب علي بالقا�صية 

جناح باهر لبطولة الإمارات للكيك بوك�شينج للمحرتفني

•• دبي – الفجر: 

ا�ست�سارات  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  العاملية  ال�سركة  تر�ست"،  "ريف  ق��ام��ت 
اجلن�سية واالإقامة واإحدى �سركات " التيتيود "، برعاية بطولة خريية 
امل�سرية  دع��م  اأج��ل  من  التربعات  جمع  اإىل  الفعالية  وتهدف  للكريكت، 

التعليمية لفتيات العائالت الفقرية يف الهند.
وقامت ريف تر�ست يوم ال� 11 من �سبتمرب 2020 برعاية بطولة خريية 
للكريكت بالتعاون مع "بعثة جاين �سيفا"، وقد ح�سر البطولة الع�سرات 
ريا�سة  وع�����س��اق  ال��ه��ام��ة  وال�سخ�سيات  االأع��م��ال  ورج���ال  املح�سنني  م��ن 
الكريكت، وا�ستطاعت البطولة اخلريية اأن جتمع مبلغ 45،000 درهم 
اإماراتي للتربع بها اإىل ثالث منظمات خريية وهي "�سري راج �سوباج" 
من  حيث  �سيفا"،  جاين  كري" و"بعثة  اآن��د  ل��وف  راج�ساندرا  و"�سرمياد 
املقرر اأن تذهب هذه التربعات ال�سخية لدعم امل�سرية التعليمية لفتيات 

العائالت الفقرية يف عدة قرى من ريف الهند.
الروح  خاللها  جتلت  ف��رق  اأرب��ع��ة  اخل��ريي��ة  البطولة  خ��الل  وتناف�ست 
وق��ام عالء  الهندية،  القارة  �سبه  �سعبيًة يف  الريا�سات  الأك��ر  الريا�سية 
كاأ�س  بت�سليم  تر�ست،  ري��ف  يف  واالإق��ام��ة  اجلن�سية  اإدارة  مدير  ع��ك��وان، 
االأخرى  للفرق  تقدير  و�سهادات  الفائز  للفريق  كب"  "ريف  البطولة 

خالل املرا�سم اخلتامية للبطولة.
"نفخر  ت��ر���س��ت:  ل��� ري���ف  ال��رئ��ي�����س التنفيذي  وق���ال م��ي��م��ون ع�����س��راوي، 

ب�سراكتنا مع بعثة جاين �سيفا التي �سرفت بتنظيف هذه الفعالية اخلريية 
يف  الفتيات  اإجمايل  من  الناجحة، اإنه ملن املحزن اأن نعلم باأن 13.5% 
اأنف�سنا  كر�سنا  والتعليم.  باملدار�س  االلتحاق  بفر�سة  يحظني  ال  الهند 
يف ريف تر�ست مل�ساعدة النا�س وخا�سة اأولئك املحتاجني يف العثور على 
بدايات جديدة، واإننا نفخر بدعمنا لعدد من املبادرات االإن�سانية يف اإطار 

التزامنا بامل�سوؤولية االجتماعية لل�سركات".
يف  ا�ست�ساري   80 لها  دب��ي مقًرا  تتخذ من  التي  تر�ست  ري��ف  وتوظيف 
ال��ع��امل، وت��وف��ر اخل��دم��ات اال�ست�سارية  جم��ال اجلن�سية واالإق��ام��ة ح��ول 
واأوروب��ا و�سمال  الكاريبي  باال�ستثمار يف كل من دول  املواطنة  يف جمال 

اأمريكا.
2018 مع جمموعة التيتيود لال�ست�سارات  وقد اندجمت ال�سركة عام 
لتحظى بذلك بح�سور وتواجد عاملي مع اأكر من 13 مكتًبا يف خمتلف 
دول ال��ع��امل وه���ي اأجن����وال وال���ربازي���ل وك��ن��دا واأمل��ان��ي��ا ول��ب��ن��ان ومالطا 
ومونتينيجرو واملغرب والباك�ستان والربتغال وجنوب اأفريقيا واالإمارات 

واململكة املتحدة وفيتنام.
جمال  يف  عاملية  وكالة  "اأف�سل  جائزة  على  م��وؤخ��ًرا  ال�سركة  ح��ازت  كما 
االإمارات  اأعمال  جوائز  ا�ست�سارات اجلن�سية واالإقامة لعام 2020" من 
"اأف�سل  اإىل جائرة  اإ�سافًة  اأ�سواق ال�سرق االأو�سط،  املنبثقة عن موؤ�س�سة 
وكالة ال�ست�سارات اجلن�سية واالإقامة" من جوائز "برج �سي اإي اأو" لعام 

.2019

بطولة خريية للكريكت برعاية ريف تر�صت

جمعت البطولة اخلريية التي نظمتها »بعثة جاين �شيفا« 45،000 درهم اإماراتي لدعم م�شرية التعليم لفتيات العائالت الفقرية يف الهند

تراوريه يعود اإىل اإنكلرتا 
عرب بوابة اأ�شتون فيال 

اأع���ل���ن ن����ادي ل��ي��ون ال��ف��رن�����س��ي ل��ك��رة ال���ق���دم ان��ت��ق��ال م��ه��اج��م��ه ال���دويل 
 18،4 اأ�ستون فيال االنكليزي مقابل  البوركينابي برتران تراوريه اإىل 

مليون يورو.
اىل  تراوريه  ع��ودة  ب�ساأن  اأي��ام  قبل  نهائي  اتفاق  اإىل  الفريقان  وتو�سل 
داف��ع عن  اأن  له  �سبق  اأ�ستون فيال حيث  بوابة  االنكليزي عرب  ال��دوري 
األوان فريق ت�سل�سي، اإال اأن تاأخر االإعالن الر�سمي عن ال�سفقة ارتبط 

مب�سكلة ا�سدار رخ�سة عمل خا�سة باملهاجم.
واإىل مبلغ ال� 18،4 مليون يورو، ميكن اأن ت�ساف مكافاآت بحد اأق�سى 
15 باملئة على اأي مكا�سب مالية  بن�سبة  حوافز  اإىل  يورو،  مليون   2،2

ناجتة عن اإعادة بيع الالعب يف امل�ستقبل.
و�سل تراوريه البالغ 25 عاما اإىل النادي الفرن�سي يف حزيران/يونيو 
2017 مقابل 10 ماليني يورو من ت�سل�سي الذي كان اأعاره يف مو�سم 

الهولندي. اأم�سردام  اأياك�س  اإىل   2017-2016
وتاألق املهاجم البوركينابي يف عامه االول يف ال� "ليغ1" بت�سجيله 20 
هدفا يف 50 مباراة خا�سها يف خمتلف امل�سابقات، قبل اأن يعاين لفر�س 
نف�سه جمددا اذ مل ي�سجل يف مو�سم 2018-2019 �سوى 12 هدفا 
املن�سرم يف  املو�سم  اأربعة يف  اإىل  اأهدافه  52 مباراة، لتعود وتتقل�س  يف 
مل يهز ال�سباك �سوى مرة واحدة يف الدوري يف 22  فيما  مباراة،   33

مباراة.
هذا الراجع دفع باملدرب رودي غار�سيا اإىل و�سع تراوريه على مقاعد 
البدالء وعدم االعتماد عليه، علما انه اعترب امل�سبب يف هزمية ليون يف 
نهائي كاأ�س الرابطة الفرن�سية يف ن�سختها ال� 26 االخرية يف 31 متوز/

اأمام باري�س �سان جرمان  يوليو املا�سي، بعد اهداره ركلته الرجيحية 
6-5 بعد تعادلهما �سلبا يف الوقتني اال�سلي  الفائز بركالت الرجيح 

واال�سايف.
 2009 اأوك�سري ولعب يف �سفوفه بني عامي  ب��داأ تراوريه م�سريته يف 
و2013 قبل انتقاله اإىل ت�سل�سي )2013-2014( وارتدى قمي�س 
اعارته  لتتم  2014 و2017،  13 مباراة بني  اللندين خالل  النادي 
مباراة،   51(  2015-2014 مو�سم  الهولندي  ارنهيم  فيتي�س  اإىل 
20 هدفا( ومن ثم اأياك�س يف مو�سم 2016-2017 )39 مباراة، 13 

هدفا(.
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•• ميالنو- اإيطاليا -وام:

االحد،  ال��ي��وم  االإي��ط��ال��ي��ة  ميالنو  مبدينة  ���س��ريو  ���س��ان  م�سمار  يحت�سن 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���س  �سباقات  ل�سل�سلة  ال�سابعة  اجل��ول��ة 

للخيول العربية االأ�سيلة، �سمن اأجندة الن�سخة ال�سابعة والع�سرين.
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  كرمية  برعاية  ال�سباقات  �سل�سلة  وتقام 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ودعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�سلحة، يف ظل اهتمام وتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
ا�ستدامة  ب��اأه��داف  ال��رئ��ا���س��ة،  ���س��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب 
اخلطط النموذجية لدولة االإمارات واإعالء نهج املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، يف ت�سجيع ورعاية اخليل 
العربي االأ�سيل ورفعة �ساأنه بكافة دول العامل.

اإيطاليا  يف  العربية  اخليول  نخبة  من   8 م�ساركة   ، الكاأ�س  �سباق  وي�سهد 
مل�سافة  �سيقام  الذي  ال�سباق  املحتدم على لقب  التناف�س  واأوروب��ا يف �سراع 
من عمر اأربع  للخيول  2" واملخ�س�س  "جروب  فئة  �سمن  مر،   2000

�سنوات فما فوق، مبجموع جوائز تبلغ 50 األف يورو.
املنحدرين  اخلالدية،  و�سدوان  اخلالدية،  اأم��واج  امل�ساركني:  قائمة  وت�سم 
خالد  لالمري  العائدة  اخلالدية  الإ�سطبالت  اخلالدية  ن�سوان  ن�سل  من 
بنت جلنار  اإىل جازمة عذبه  اإ�سافة  �سعود،  اآل  بن عبدالعزيز  �سلطان  بن 
االأمري  ملالكه  العائدين ملربط عذبة  ابن عامر،  اخلالدية، ومهداف عذبه 
دي  اأب��و  اأي�سا  يتواجد  كما  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  اأحمد  بن  عبدالعزيز 

وفولكانو   ، بيغوناري  وفالنتينو   ، ه��اي  فالينج   : من  كل  بجانب  ج��ال��ورا 
بيبونورفي�سو .

ل�سل�سلة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  اليبهوين  �سهيل  مطر  �سعادة  وقال 
�سباقات كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية االأ�سيلة: اإن الو�سول للمحطة 
االيطالية بعد املحطات الناجحة يف كل من : فرن�سا ، وال�سويد ، ورو�سيا 
املكا�سب  ل�سل�سلة  املت�ساعد  امل�سار  يرجم  وبريطانيا،  واأملانيا   ، وبلجيكا   ،
اال�سراتيجي  التخطيط  ���س��الم��ة  يعك�س  مب��ا  حم��ط��ة،  ك��ل  م��ن  ال��ك��ب��رية 
لدعم  لها،  للو�سول  املعنية  وال���دول  ال�سباقات  اجندة  اعتماد  بخ�سو�س 
ال��ع��رب��ي وت�سجيعهم ع��ل��ى رع��اي��ت��ه ع��رب توفري  ب��اخل��ي��ل  خ��ط��ط االرت���ق���اء 
فر�س مهمة و�سباقات كبرية لتج�سيد التفاعل والتطور ب�سباقات اخليول 

العربية.

اأبوظبي  جمل�س  م�ست�سار  ال��رح��م��اين  في�سل  �سعادة  اأع���رب  ناحيته  وم��ن 
الريا�سي، م�سرف عام �سل�سلة �سباقات كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية 
عن فخره واعتزازه با�ستمرارية ر�سالة واأهداف جوالت الكاأ�س الغالية وفق 
اخلطط املعتمدة والطموحة لرفعة اخليل العربي واإعالء �ساأنه بني االأمم، 
انطالقا من روؤية وتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، واهتمامه الكبري الذي احدث 
نقلة نوعية مب�سرية اخليل العربي والذي بات االأكر رواجاً يف ال�سباقات 
كاأ�س  �سباقات  �سل�سلة  قاد  امل�ستمر  �سموه  دعم  اأن  موؤكدا  للخيول،  العاملية 
رئي�س الدولة لتكون منوذجاً عاملياً رائداً يقدم �سباقات نوعية على م�ستوى 
مثايل، ي�ساهي املكانة املتقدمة لدولة االإمارات، مبينا اأن املحطة االإيطالية 

متثل امتداداً مهما لرحلة ح�سد النجاحات واالجنازات الكبرية .

اليوم.. 8 خيول تتناف�ش على لقب كاأ�ش رئي�ش الدولة للخيول العربية يف اإيطاليا

الفرن�سي زين الدين  مل يح�سم مدرب ريال مدريد، 
زيدان، م�ساألة رحيل مهاجم الفريق الويلزي غاريث 
بيل، لكنه اأكد اأنه مل يتحدث مع الالعب اأثناء وداعه 
النادي،  مع  م�سواره  ممتدحاً  الريا�سية،  املدينة  يف 
التناف�سية،  وراء رحيله هو عدم  الدافع  اأن  اأكد  لكنه 

وهم اأهم �سيء يف العبي الريال.
قال زيدان: "مل تكن بيني وبني بيل اأي م�سكلة على 
الفريق،  االط��الق، ومل يكن مطلقا ثقاًل على كاهل 
كما  يلعب  ومل  �سعوبات  واج��ه��ن��ا  ه��ي،  كما  االأ���س��ي��اء 
دوما  ميكن  التي  االأ�سباب  من  للعديد  يفر�س  كان 
اأن حت��دث، لكنه مل يكن حماًل على كاهلي، الأن هذا 

هو من�سبي وحتى لو كان العبا اآخر غري بيل، فاأنا 
فيما  التناف�سية  هو  واالأه��م  25 العباً،  ل��دي 

بينهم، هذا ما اأريده من العبي".
الوحيدة لزيدان  االإجابة  وكانت هذه هي 

بخ�سو�س م�ساألة الرحيل الو�سيك لبيل 
اإىل توتنهام معاراً، من �ستة اأ�سئلة وجهتها 
الدويل  بخ�سو�س  االإع����الم  و���س��ائ��ل  ل��ه 

الويلزي، حيث مل يك�سف املدرب الفرن�سي 
عن اأ�سباب عدم اعتماده يف الفرة املا�سية 

يف  مل�سريته  امتداحه  رغم  الالعب،  على 
النادي "امللكي".

ك��ان رح��ي��ل بيل جاء  م��ا  اإذا  ���س��وؤال  على  واأ���س��اف رداً 
ب�سبب زيدان: "االأمر لي�س هكذا، لي�س الأنه �سايقني 
اأم ال، االأمر معقد اأكر بكثري، االآن هناك مفاو�سات، 

هو يف لندن".
وتابع: "اأعلم ما قدمه جاريث للنادي ولن يقلل اأحد 
ميكنني  وال  لتوتنهام،  يوقع  مل  ه��و  االآن  حتى  منه، 
قول �سيء، لكن مل تكن بيننا م�سكالت كما كان يريد 
اأحد  ي��وج��د  ال  ي��ح��دث،  ه���ذا مل  اأن حت���دث،  البع�س 
ي�سكك يف ما قدمه بيل لريال مدريد، واإذا كان هناك 

تغيري له فاأمتنى له االأف�سل".
اأحت��دث معه  لدينا، مل  االآن هو العب  "حتى  وتابع: 
مذهاًل  اأداًء  ق���دم  ل��ق��د  ل���وداع���ه،  م��ط��ل��ق��اً 
ل���ل���ري���ال واأظ����ه����ر اإم���ك���ان���ي���ات���ه، وت���وج 

بالكثري يف ريال مدريد".
اأننا  اع��ت��ق��د  "ال  واخ��ت��ت��م ح��دي��ث��ه: 
ب��ق��اءه، لكن ه��ذه هي  ندمنا على 
احلياة، ينبغي تقبل االأمور، واإذا 
ك���ان ب��ق��ي يف ال��ف��ري��ق ف��ه��ذا الأنه 
قدمه  م��ا  نعلم  يقدمه،  م��ا  لديه 
للنادي ل�سبع اأعوام، واالآن هو من 

عليه اختيار ما يريد".

جدول مباريات »مرعب« لرب�شلونة 
يهدد بتعميق اجلراح

مل ت��رح��م ق��رع��ة ال����دوري االإ���س��ب��اين ن���ادي ب��ر���س��ل��ون��ة، ومل ت����راأف بتخبطاته 
املتكاثرة، فو�سعت له جدول مباريات �سعب جدا، مع انطالق مو�سمه اجلديد 

بعد اأيام.
وعانى النادي الكتالوين من تخبطات كثرية يف االأ�سهر املا�سية، اأبرزها هزميته 
2-8 على يد بايرن ميونيخ االأمل��اين ب��دوري اأبطال اأوروب��ا، ثم  املذلة بنتيجة 
الفريق  م��درب  ق��دوم  ثم  بالرحيل،  رغبته  ليونيل مي�سي  االأول  اإع��الن جنمه 
واأرتورو  �سواريز  لوي�س  املخ�سرمني  رحيل  واق��راب  كومان،  رونالد  اجلديد 

فيدال، مما ي�سع اأ�س�س "ه�سة" جدا للفريق مع بداية املو�سم اجلديد.
وقد متثل مباريات الفريق االأوىل بالدوري �سربة قوية، قد تدخل الفريق يف 

اأزمة جديدة، خا�سة واأنها �ستكون اأمام فرق �سعبة جدا يف اإ�سبانيا.
خام�س  العنيد،  فياريال  بلقاء  اأ�سبوع،  بعد  اجلديد  مو�سمه  بر�سلونة  و�سيبداأ 
فيغو،  �سيلتا  اأم��ام  ملعبه  خ��ارج  بعدها يف رحلة �سعبة  ليذهب  املا�سي،  املو�سم 

الذي اأهدى الدوري لريال مدريد املو�سم املا�سي بتعادله مع بر�سلونة.
خيتايف  م��ع  ث��م  امل��ا���س��ي،  امل��و���س��م  راب���ع  اإ�سبيلية،  م��ع  بر�سلونة  يلتقي  ب��ع��ده��ا 
اأن  قبل  املا�سي،  املو�سم  النهاية  االأبطال حتى  دوري  ناف�س على مقاعد  ال��ذي 
يف  مبكرة  "كال�سيكو"  موقعة  يف  م��دري��د  ري���ال  غ��رمي��ه  بر�سلونة  ي�ست�سيف 

اجلولة اخلام�سة.
ك��م��ا ���س��ي��خ��و���س ب��رل��ون��ة اأوىل م��ب��ارات��ي��ه ب����دوري اأب���ط���ال اأوروب������ا، ق��ب��ل وبعد 
"الكال�سيكو" مبا�سرة، ومن املمكن جدا اأن ت�سعه القرعة مع اأحد كبار اأوروبا، 
الثاين  بامل�ستوى  ب�سبب وقوعه  اأو يوفنتو�س،  ليفربول  اأو  بايرن ميونيخ  مثل 

هذا املو�سم.
بر�سلونة  �سي�سطر  القوية،  امل��ب��اري��ات  "الرهيب" م��ن  ال�سغط  ه��ذا  ك��ل  وم��ع 
خلو�س جميعها بدون اأحد اأهم عنا�سره، وهو احلار�س االأملاين مارك اأندريه 
�ستبعده حتى  والتي  املا�سي،  ال�سهر  بالكتف  اأج��رى عملية  الذي  �ستيغن،  تري 

نهاية اأكتوبر القادم.
اأزمة  كل هذه العوامل من الغيابات واملباريات القوية، قد تدخل بر�سلونة يف 

جديدة، وتعمق جراحه التي مل يلتاأم منها منذ نهاية املو�سم املا�سي.

ماذا قال زيدان بعد رحيل بيل؟

ي�سعى الهالل ال�سعودي حامل اللقب 
واجل���ري���ح م���ن ف���ريو����س ك���ورون���ا اإىل 
ا�ستعادة نغمة الفوز والعبور اإىل الدور 
�سهر خودرو  ي��واج��ه  ع��ن��دم��ا  ال��ث��اين، 
االإي������راين ال���ي���وم االأح�����د ع��ل��ى ملعب 
مناف�سات  �سمن  ب��ال��وك��رة،  اجل��ن��وب 
من  االأخ����رية  قبل  اخلام�سة  اجل��ول��ة 
دور املجموعات لدوري اأبطال اآ�سيا يف 

كرة القدم.
ويت�سدر الهالل املجموعة الثانية دون 
ح�سدها  نقاط   10 بر�سيد  خ�سارة 
3 انت�سارات وتعادل وحيد، فيما  من 
االأخري  امل��رك��ز  يف  خ���ودرو  �سهر  يقبع 

بعدما تلقى 4 هزائم تواليا.
وك���ان���ت م���ب���اراة ال���ذه���اب يف ���س��ب��اط/
البطولة  تعليق  قبل  املا�سي  ف��رباي��ر 
ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد، 
انتهت بفوز الهالل -2�سفر �سجلهما 
والفرن�سي  ك��اري��و  اأن���دري���ه  ال��ب��ريويف 

بافيتيمبي غومي�س.
وي��ح��ت��اج ال���ه���الل اإىل ن��ق��ط��ة واح���دة 
�سيبحث  لكنه  ر�سمياً،  تاأهله  الإع��الن 
توا�سع  ظ��ل  يف  خ�سو�ساً  ال��ف��وز  ع��ن 
اأ�سعف  م���ن  ي��ع��ت��رب  ال�����ذي  امل��ن��اف�����س 
االأندية امل�ساركة يف الن�سخة احلالية.

يعاين  التي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ورغ��م 
من  ع�سرة  ع��زل  نتيجة  الهالل  منها 
ال�سبت،  ا�سافيني  العبيه، ثم العبني 
اأنه  اإال  ك��ورون��ا،  بفريو�س  ال�سابتهم 
للمجموعة  ����س���دارت���ه  ع��ل��ى  ح���اف���ظ 
بعدما  ن��ق��اط   10 ب��ر���س��ي��د  ال��ث��ان��ي��ة 

تعادل مع باختاكور من دون اأهداف.
واأ�����س����اد امل������درب ال����روم����اين رازاف������ان 
لو�سي�سكو املدير الفني لفريق الهالل 

ال�سلبي االخري  التعادل  بالعبيه بعد 
الالعبون  ب��ه  ق��ام  "ما  باختاكور  م��ع 
التي  بالظروف  قيا�ًسا  ي�سدق  اأم��ٌر ال 
مي��ر بها ال��ف��ري��ق خ��الل ه��ذه الفرة 

ال�سعبة".
اأ�ساف "قّدمنا مباراة كبرية وخاللها 
الو�سول  م��ن  اخل�سم  الفريق  منعنا 
فر�س  ل���ن���ا  و����س���ن���ح���ت  م���رم���ان���ا  اإىل 

لت�سجيل االأهداف".
تثنينا  "لن  ال���روم���اين  امل����درب  ت��اب��ع 
العمل ملوا�سلة  الغيابات عن موا�سلة 
لقبها،  نحمل  التي  البطولة  م�سوار 
اأننا  رغ��م  والثقة،  ال��ه��دوء  ويتمالكنا 
ول���ك���ن علينا  ���س��ع��ب��ة  ب����ظ����روف  من����ر 
الرغبة  ع���اٍل م��ن  ق��در  ن��ك��ون على  اأن 

واحلما�س".
ب�����دوره، ق���ال ���س��امل ال��دو���س��ري الذي 
باختاكور  ���س��د  امل���ب���اراة  اخ��ت��ري جن���م 

عقب  توير  موقع  على  ح�سابه  عرب 
املجموعة،  �سدارة  يف  زلنا  "ال  املباراة 
اإن �ساء اهلل نح�سد النقاط املتبقية يف 

املباريات القادمة".
االيطايل  م��ع  ان�سم  ال��دو���س��ري  لكن 
قائمة  اىل  ج��وف��ي��ن��ك��و  ���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان 
امل�������س���اب���ني ب����ك����ورون����ا، ل���ريت���ف���ع عدد 
منها  حالة   12 اىل  الفريق  ا�سابات 
الفريق  اداري  اىل  ا�سافة  العبا   11

�سعود كريري.
وان�سم الثنائي اىل الالعبني امل�سابني 
ال�سهراين،  يا�سر  احل��اف��ظ،  ع��ب��داهلل 
اجلدعاين،  عبداهلل  الغامدي،  ن��واف 
نواف العابد، حممد الربيك، �سلمان 
الفرج، حممد الواكد، �سالح ال�سهري، 

حمد العبدان و�سعود كريري.
الفريق  يف  املرتفعة  اال�سابات  واأم���ام 
اىل  ال��ه��الل  اإدارة  تلجاأ  ق��د  ب��ك��ورون��ا 

االن�سحاب من البطولة.
وك�����ان االحت������اد االآ����س���ي���وي ق���د واف���ق 
املرمى  حار�سي  ت�سجيل  على  للهالل 
فهد  واأح��م��د  البي�سي  يحيى  ع��ب��داهلل 
اجلبيع، وذلك بداًل من حممد الواكد 
اإ�سابة ثالثة  الغامدي، عقب  ون��واف 
الفريق  ت�����س��ك��ي��ل��ة  يف  م��رم��ى  ح���را����س 
بكورونا، حيث باتوا غري قادرين على 
موا�سلة امل�ساركة مع الفريق، وتقدمي 

كافة الوثائق التي توؤكد ذلك.
ويف املقابل لي�س لدى الفريق االإيراين 
ما يخ�سره، بعدما ودع البطولة ر�سمياً 
م�سل�سل  اإي���ق���اف  ���س��ي��ح��اول  ول���ذل���ك 
الهزائم واخلروج ولو بنقطة التعادل 

حلفظ ماء الوجه.
42 م���ب���اراة مع  ال���ه���الل يف  وت��ق��اب��ل 
مباراة   18 يف  ف���از  اي���ران���ي���ة،  ان���دي���ة 
التعادل  ك��ان  ح��ني  يف   ،15 يف  وخ�سر 

�سيد املوقف يف 9 مباريات.
 6( االأه��ل��ي  �سباب  ي��اأم��ل  جهته،  م��ن 
نقاط( مبتابعة �سحوته عندما يواجه 
م�سريية  م��ب��اراة  يف   ،)7( ب��اخ��ت��اك��ور 
�ستعني  ال�����ذي  االم�����ارات�����ي  ل��ل��ف��ري��ق 

خ�سارته وداع البطولة ر�سميا.
امام  ب��اخل�����س��ارة  �سلبية  ب��داي��ة  وب��ع��د 
ا�ستعاد  وال���ه���الل،  ن��ف�����س��ه  ب��اخ��ت��اك��ور 
فوزين  وحقق  عافيته  االأه��ل��ي  �سباب 
ليعود  خ����ودرو،  �سهر  ع��ل��ى  متتاليني 
بطاقتي  اح��دى  على  بقوة  للمناف�سة 

املجموعة.
وي���خ���و����س ����س���ب���اب االأه�����ل�����ي امل����ب����اراة 
مرزوق  حممد  دف��اع��ه  قطبي  بغياب 
وي��و���س��ف ج��اب��ر ل��الي��ق��اف، مم��ا يزيد 
باختاكور  اأم����ام  مهمته  �سعوبة  م��ن 
بعدما  البطولة  يعد عقدته يف  ال��ذي 
�سقط امامه يف املباريات الثالث التي 
يف  اخل�سارة  واآخ��ره��ا  بينهما،  جمعت 
1-2 يف  الن�سخة احلالية  ذهاب  لقاء 
التي  االوىل  املجموعة  ويف  ط�سقند. 
بعد  االإماراتي  الوحدة  منها  ان�سحب 
العبيه،  على  كورونا  من  قوي  هجوم 
نقاط   4( ال��ع��راق��ي  ال�سرطة  يلتقي 
من 3 مباريات( مع ا�ستقالل طهران 

االإيراين )نقطة من مباراتني(.
ال�����س��رط��ة جم����ددا خلدمات  وي��ف��ت��ق��د 
ابرز العبي الو�سط حممد قا�سم بعد 
اخللفية  الع�سلة  يف  اإ���س��اب��ت��ه  جت���دد 
لقدمه اليمنى، التي غاب ب�سببها عن 
خ�سرها  والتي  االوىل  الفريق  مباراة 
نقاط من  ال�سعودي )6  االأهلي  امام 
3 مباريات( الذي �سمن حجز احدى 

بطاقتي املجموعة.

�جلولة �خلام�صة من دور �ملجموعات لأبطال �آ�صيا 

الهالل ال�شعودي مر�شح لعبور �شهر خودرو الإيراين
حتقيق  خ��وان��ك��و،  ن��ريا  االإ���س��ب��ان��ي��ة،  ال�سحافية  ت��وا���س��ل 
امتيازات يف عامل الريا�سة، فبعدما اأ�سبحت يف 2009 
ل�سبكة  فورموال1  ���س��ب��اق  تغطي  حملية  م��را���س��ل��ة  اأول 
�سوت  اأول  لتكون   2020 يف  ع���ادت  وط��ن��ي��ة،  تلفزيون 
اإ�سبانيا،  يف  فقط  لي�س  ن�سائي يف لعبة الفيديو "فيفا"، 

ولكن يف العامل اأجمع.
���س��ي��ك��ون ���س��وت خ��وان��ك��و ح��ا���س��راً يف ج���زء م��ن الن�سخة 
اجلديد  االإ����س���دار   ،2021 "فيفا"  للعبة  االإ���س��ب��ان��ي��ة 
يف  اأ�سركت  التي  االأمريكية،   )EA Sports( ل�سركة 

ن�سختها االأخرية 25 مليون العب.
واعتربت خوانكو هذا االأمر باأنه خطوة هامة لكي حت�سر 
الفيديو، كما هو احل��ال يف  األعاب  االأنثوية يف  االأ���س��وات 

نقلها ملباريات كرة القدم يف الواقع.
القدم  ك��رة  يعلقن على مباريات  ن�ساء  وج��ود  اأن  واأك��دت 
اأمر  "هو  االف��را���س��ي:  ال��ع��امل  اأو يف  ���س��واء يف احلقيقة 
�سيئاً  اأن���ه  يف  ثقتها  مبدية  عاجاًل"،  اأم  اآج���اًل  �سيحدث 
ف�سيئاً، �ستن�سم اأي�ساً فرق كرة القدم الن�سائية، حيث اأنه 

حتى االآن ال توجد �سوى بطوالت ملنتخبات ن�سائية.
اأول فتاة يف العامل تقوم  اأنني  اأعلم  اأكن  "مل  واأو�سحت: 
بهذا الدور، حتى �ساهدت بياناً �سحافياً يوؤكد االأمر، اإنه 
لعبة  على  ب�سوتي  الأعلق  بي  يت�سلوا  اأن  للفخر  ملدعاة 
من  العديد  ويف  اإ�سبانيا  يف  مبيعاً  االأكر  وهي  "فيفا"، 
الدول، من الرائع اأن اأكون اأول �سوت ن�سائي يف اإ�سبانيا، 
اأنه  اأدرك���ت  حينما  م�سوؤولية  ي��زي��دين  االم��ر  ه��ذا  ولكن 

اأي�ساً اأول �سوت يف العامل".
قبل  املا�سي،  )�سباط(  فرباير  يف  بي  "ات�سلوا  وتابعت: 
انت�سار وباء كورونا، يف البداية مل اآخذ االأمر على حممل 
اجل���د، الأن��ن��ي اع��ت��ق��دت اأن���ه ع��ر���س ق��د ال ي��ت��م، وخا�سة 
مايو  يف  لكن  ال�سحي،  للحجر  ال��ب��الد  خ�سعت  بعدما 

)اآيار( عادوا لالت�سال بي، وقالوا يل اإنه ينبغي ت�سجيل 
االأ�سوات يف يونيو )حزيران(، واأن علي اال�ستعداد، حقاً 
اأن��ه ج��اء و�سط  بالن�سبة يل، خا�سة  رائعاً  اأن��ه ك��ان خ��رباً 

انت�سار الوباء الذي كان يبدو اأنه لن ينتهي اأبداً".
زر  "اأنا موجودة فقط يف  قالت:  اللعبة،  دوره��ا يف  وع��ن 
فيها  دخلت  اإذا  و"ال�سباق"،  "الت�سامبيونز"  مناف�سات 

�ستجدين".
"هذه امل����رة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي اأع��ي�����س ف��ي��ه��ا موقف  وت���اب���ع: 
فورموال1  ملرا�سلة  ن�سائي  �سوت  اأول  كنت  بعدما  كهذا، 

للتلفزيون االإ�سباين".
�سعباً،  االأم��ر  كان  البداية  "يف  اأو�سحت:  التجربة  وعن 
ذاهبة غلى عامل  الأين  اأعي�س حتت �سغوط نظراً  وكنت 
تك�سب احرام  للغاية، لكن عندما  للغاية وفني  ذك��وري 
النا�س، الذين عاملوين بنف�س الطريقة، ذهبت ال�سغوط، 
لي�ست  للفورموال1،  املرا�سالت  الكثري من  هناك  ف��االآن 
الرئي�سية  ال��دع��ائ��م  اأن واح����دة م��ن  ك��م��ا  ف��ق��ط،  واح����دة 
)بطل  هاميلتون  لوي�س(  الربيطاين  )ال�سائق  لفريق 

العامل �ست مرات(، مر�سيد�س، هي فتاة".
واأبدت طموحها اإزاء وجود م�سابقات فورموال1 لل�سيدات، 
اأو اأن تقام بطولة العامل ل�سباقات الفئة االأوىل مب�ساركة 
خمتلطة بني الرجال وال�سيدات، مبدية ثقتها يف اأن ذلك 

�سيحدث يوماً ما.
وعن طموحها اإزاء دخول مناف�سات االأندية لل�سيدات يف 
لكن  �سيحدث  "هذا  قالت:  املنتخبات  "فيفا" مثل  لعبة 
مع مرور الوقت، الأن هناك حقوق رعاية و�سراء ت�ساريح، 
اأعتقد اأنها �ستكون واحدة من اخلطوات امل�ستقبلية للعبة، 
واأمتنى ذلك الأنه �سيفتح الكثري من االأبواب لكرة القدم 
الن�سائية، التي اأعلم اأنها تعاين من فجوة لكنهم يعملون 

على حلها".

من اأول �شوت ن�شائي 
يف لعبة »فيفا«؟

اأع��ل��ن االحت���اد االأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ك��رة ال��ق��دم اأن منتخبه 
اجلنوبية  اأم��ريك��ا  ق��ارة  ت�سفيات  �سيخو�س  الوطني 
املوؤهلة ملونديال 2022 مع جنم بر�سلونة االإ�سباين 

ليونيل مي�سي.
جناح  دون  م��ن  �سيلعب  مي�سي  ليونيل  اأن  واأ����س���اف 
اأن��خ��ل دي ماريا،  ال��ف��رن�����س��ي،  ���س��ان ج��رم��ان  ب��اري�����س 
االإجن���ل���ي���زي �سريجيو  ���س��ي��ت��ي  م��ان�����س�����س��ر  وم��ه��اج��م 

اأغويرو امل�ساب.
وبقيت اإقامة اجلولتني االوىل والثانية من ت�سفيات 
اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة لكاأ�س العامل 2022 والتي 
طويلة  لفرة  معلقة  املا�سي  مار�س  يف  مقررة  كانت 
ب�سبب فريو�س كورونا امل�ستجد الذي يوا�سل التف�سي 

يف اأمريكا اجلنوبية ويف بع�س الدول 
االأوروبية.

منتخب  وي���������س����ت����ه����ل 
ال��ت��ان��غ��و م�����س��واره يف 
الت�سفيات على اأر�سه 
يف "ال بومبونريا" يف 

بوين�س اأيري�س، معقل 
جونيورز،  ب��وك��ا  ف��ري��ق 

اأم�������ام االإك�����������وادور يف 8 
يحل  اأن  ق���ب���ل  اأك����ت����وب����ر، 

يف  اأي�����ام،   5 ب��ع��د  �سيفا 
13 منه، على 

نظريه البوليفي يف "ال باز" على ارتفاع 3500 مر 
عن �سطح البحر. ويعود مي�سي اإىل منتخب االأرجنتني 
بر�سلونة،  م��ع  ال�سعد  كافة  على  خميب  مو�سم  بعد 
بخ�سارة  اأوروب������ا  اأب���ط���ال  دوري  م��ن  خ��روج��ه  تخلله 
االأمل����اين يف طريق  ب��اي��رن ميونيخ  اأم����ام   8-2 م��ذل��ة 
الدوري  باللقب، وعدم احتفاظه بلقب  االأخري للفوز 
االإ�سباين، اإ�سافة اإىل رغبته يف الرحيل عن كاتالونيا 
اجلنوبية  اأمريكا  احت��اد  و�سمح  البقاء.  يقرر  اأن  قبل 
لكرة القدم "كومنيبول" ملي�سي باإمكانية امل�ساركة مع 
خلفية  على  �سابقا  اأوق��ف��ه  ك��ان  بعدما  ب��الده  منتخب 
طرده من مباراة املركز الثالث اأمام ت�سيلي يف م�سابقة 
"كوبا اأمريكا"، التي نظمتها وفازت بها الربازيل عام 
العقوبة  واإلغاء  االإيقاف  رفع  يقرر  اأن  قبل   ،2019
وواقع  الواقعة  على  ع��ام  اأك��ر من  ب�سبب م�سي 
تاأجيل مباريات الت�سفيات ب�سبب تف�سي جائحة 
االإ�سابة،  ب�سبب  اأغويرو  ويغيب  "كوفيد19-". 
علما اأن مهاجم مان�س�سر �سيتي تعر�س الإ�سابة 
يف الركبة نهاية املو�سم املا�سي، ومل ي�سارك يف 
املو�سم  بداية  مع  لفريقه  اجلماعية  التمارين 
احلايل. ويلف الغمو�س م�ساألة عدم ا�ستدعاء 
النادي  ال��ذي ع��اد الرت���داء قمي�س  دي م��اري��ا 
اإ�سابته  اإثر  التوقف  بعد فرة من  الباري�سي 
بفريو�س كورونا، حيث �ساهم يف حتقيق باري�س 
�سان جرمان ف��وزه االأول يف ال��دوري هذا املو�سم 

على ح�ساب متز -1�سفر بعد خ�سارتني.
ا�ستدعى املدرب  واإىل جانب مي�سي، 
كوكبة  �����س����ك����ال����وين  ل���ي���ون���ي���ل 
اأم���ث���ال مهاجم  ال��ن��ج��وم  م��ن 
باولو  االإي��ط��ايل  يوفنتو�س 
ديباال ومهاجم اإنر الوتارو 
ت�سكيلة  يف  م��ارت��ي��ن��ي�����س، 
�سيتم  اإذ  ن��ه��ائ��ي��ة،  ل��ي�����س��ت 
با�ستدعاء  ا���س��ت��ك��م��ال��ه��ا 
يلعبون  الذين  الالعبني 

يف البطولة املحلية.
وتاأتي هذه اال�ستدعاءات 
بعد االإع��الن عن قائمة 
امل����ن����ت����خ����ب ال�����ربازي�����ل�����ي 
لقرار  ال���ت���ايل  ال���ي���وم  ويف 
بال�سماح  "كومنيبول" 
اجلنوبية  اأم��ريك��ا  ل��الع��ب��ي 
اأن���دي���ة  ال����ذي����ن ي���ل���ع���ب���ون يف 
اإىل  ب����االن���������س����م����ام  اأوروب�������ي�������ة 
االأوىل  ل��ل��ج��ول��ت��ني  م��ن��ت��خ��ب��ات��ه��م 

والثانية.

مي�شي يعود لقيادة منتخب التانغو

غوارديول يحدد موعد عودة 
اأغويرو للمالعب

اأكد مدرب مان�س�سر �سيتي، بيب غوارديوال، اأن املهاجم �سريجيو اأغويرو 
قد يغيب عن اأول �سهرين مبو�سم الدوري االإجنليزي، حيث مل يتدرب حتى 

االآن مع الفريق منذ اإ�سابته يف الركبة يف يونيو )حزيران( املا�سي.
لياقته حتى  تكتمل  لن  رمبا  عاماً(   32( اأغويرو  اأن  اإىل  غوارديوال  اأ�سار 

نوفمرب )ت�سرين الثاين( املقبل.
واأبلغ هيئة االإذاعة الربيطانية بي.بي.�سي: "نعلم اأن االإ�سابة �سعبة".

واأ�ساف: "مل يخ�س اأي ح�سة تدريبية حتى االآن معنا، و�سريجيو لي�س من 
�سريعاً، غاب لفرة طويلة،  البدنية  لياقتهم  ي�ستعيدون  الذين  الالعبني 

ورمبا يحتاج ل�سهر اأو �سهرين ليكون جاهزاً".



األحد  20  سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13041  
Sunday   20  September   2020   -  Issue No   13041

191919

جمتمع االمارات

اإي �شيتي تفتتح متجرًا جديدًا يف يا�ش مول باأبوظبي
عامل  ال���رائ���دة يف  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  ال��ب��ي��ع  م��ت��اج��ر  �سل�سلة  ���س��ي��ت��ي،  اإي  ك�����س��ف��ت 
االإلكرونيات اال�ستهالكية يف دولة االإمارات والتابعة ل� جمموعة البطحاء، 
التي تعترب اإحدى كربى جمموعات االأعمال يف االإمارات، عن افتتاح متجر 
جتزئة جديد لالإلكرونيات اال�ستهالكية يف يا�س مول باأبوظبي. ويتميز 
املتجر، املمتد على م�ساحة تقارب 7500 قدما مربعة، مبوقع ا�سراتيجي 
ومريحاً  �سهاًل  و�سواًل  يوفر  ما  التجاري،  املركز  من  االأر�سي  الطابق  يف 
ومبا�سراً للعمالء، يف حني يوفر ت�سميمه الع�سري جتربة ت�سوق متفّردة 

ترقى اإىل م�ستوى تطلعات اجلميع.

حياته  ب����امت����ان  ك����ّر�����س  ل���ط���امل���ا   
غوثام  يف  ال�سوبر-فيلنز  ملحاربة 
اأم�������س �سيوف  وان�����س��م  ���س��ي��ت��ي. 
ع��امل وارن��ر ب���راذرز اأبوظبي من 
العائالت واالأ�سدقاء من حمبي 
اإل���ي���ه يف غوثام  ال���ظ���الم  ف���ار����س 
بامتان يف  بيوم  �سيتي لالحتفال 

اأجواء مفعمة باملرح والرفيه.
ب��ت��وزي��ع جمموعة  ب��امت��ان  وق����ام 
ال����ه����داي����ا احل�������س���ري���ة على  م����ن 
م��ن االحتفال  ك��ج��زء  امل�����س��ارك��ني 

بهذه املنا�سبة. 

جامعة دبي حتتفل اأونالين با�شتقبال الطلبة اجلدد 
احتفلت جامعة دبي اأونالين با�ستقبال الطلبة اجلدد يف العام الدرا�سي 2020 – 2021 وتنظيم برنامج تعريفي للطلبة امل�ستجدين مب�ساركة رئي�س اجلامعة الدكتور عي�سى 

الب�ستكي، عدد كبري من الطلبة واأولياء اأمورهم ونواب رئي�س اجلامعة وعمداء الكليات والهيئتني االأكادميية واالإدارية.
ومت تعريف الطلبة اجلدد بكليات اجلامعة وبراجمها وتخ�س�ساتها وقاعاتها الدرا�سية وخمترباتها املجهزة باأحدث التقنيات ا�سافة لالن�سطة والفعاليات التعليمية والرفيهية 

اإ�سافة اإىل اإجراء بع�س امل�سابقات والتعرف على خربات الطلبة القدامى.
اأكد اأن اجلامعة والتي ت�ستقبل طلبتها يف عامهم الدرا�سي اجلديد تعمل با�ستمرار على تطوير   وحتدث خالل الربنامج �سعادة الدكتور عي�سى الب�ستكي رئي�س اجلامعة والذي 
براجمها والتخ�س�سات التي تطرحها وذلك يف �سوء توجهات القيادة الر�سيدة لدولة االإمارات ال�ست�سراف امل�ستقبل ومالئمة مراعاة هذه الربامج والتخ�س�سات مع احتياجات �سوق 

باقة احتفالية من ق�شر الإمارات لق�شاء اأروع العطالت 
ع�سل  �سهر  ُنرّتب لك  ودعنا  العائلة،  املنزل مع  باأمان يف  بزفافك  احتفل   
عطلة  بق�ساء  ال��ع��م��ر  ���س��ري��ك  ف��اج��ئ  بب�ساطة  اأو  ال��ق�����س��ر.   يف  ا�ستثنائي 
رومان�سية يف فندق ق�سر االإم��ارات ، �سواًء كنت حتتفل بالذكرى ال�سنوية 
الق�سر  اإدارة  وحتر�س  قلوبكم.  على  عزيزة  خا�سة  مبنا�سبة  اأو  لزفافك 
على اأن تقّدم الدعم الكامل لل�سيوف والزوار من مواطني ومقيمي دولة 
االإمارات، من خالل االأ�سعار املعقولة واجلاذبة، خا�سة يف الظروف احلالية 

ال�سائدة ملنحهم اأوقاتاً �سعيدة وحاملة ال تن�سى يف الق�سر.

والدورف اأ�شتوريا راأ�ش اخليمة 
ُيقّدم خدمة  كون�شريج الأطفال

والقمم  احلمراء  برمالها  ال�سحراء  الهادئة،  العربي  اخلليج  مياه  و�سط   
ال���وع���رة جل��ب��ال ج��ي�����س، اأط��ل��ق وال�����دورف اأ���س��ت��وري��ا راأ�����س اخل��ي��م��ة خدمة 

�سة لالأطفال ليحظوا باإقامة حافلة باملرح واالإثارة. خُم�سّ
و�سول  ت�سجيل  حلظة  من  املُ�ساركة  على  وحّثهم  االأط��ف��ال  اإ�سغال  بهدف 
“كون�سريج  املغادرة، �ستوفر خدمة  املنتجع حتى وقت ت�سجيل  اإىل  االأ�سرة 
اأعمارهم  �ساً لالأحبة ال�سغار الذين تراوح  االأطفال برنامج رحلة خُم�سّ
بني 4 و 12 عاماً، ي�سّم اأن�سطة مليئة باملرح ويالئم كافة الفئات العمرية 
على  بناًء  باالختيار  ليقوموا  ال�سغار  بال�سيوف  االلتقاء  �سيتّم  املختلفة. 

اهتماماتهم وت�سميم برنامج ترفيهي خا�س بهم.
ب��ن��اًء ع��ل��ى ال��ظ��روف اجل��وي��ة، مي��ك��ن ل��الأط��ف��ال االن�����س��م��ام اإىل االأن�سطة 
العوائق  �سباقات  القدم،  القدم، كرة  املُعّززة للطاقة مثل غولف  اخلارجية 
اأو تعزيز  البيتزا  البقاء يف الداخل وامل�ساركة يف درو�س �سنع  اأو  والرماية، 
مهارات التمثيل يف برنامج بريلز تالنت �سو، اأو االرتقاء بالتعبري االإبداعي 
على  االأن�سطة  جميع  �ستقت�سر  وال�سياغة.  التلوين  ح�س�س  عرب  لديهم 
التباعد االجتماعي يف  ي�ساعد على �سمان  االأطفال، مما  عدد حُم��ّدد من 
جميع االأوقات. كما يتّم اأي�ساً تعقيم جميع االأدوات واملعدات ب�سكل متكرر 

من اأجل �سالمة االأطفال.

رامادا داون تاون اأبوظبي يح�شل 
 Go Safe على �شهادة الأمان

ح�سل فندق رامادا 
داون تاون اأبوظبي 
على �سهادة االأمان 
 Go Safe
م�����ن ق���ب���ل دائ������رة 
الثقافة وال�سياحة  
ب����������اأب����������وظ����������ب����������ي 
وال��������ت��������ي ت����ه����دف 
باأعلى  ل���الل���ت���زام 
النظافة  م��ع��اي��ري 
وال�������������س������الم������ة يف 

التجارية  وامل��ن�����س��اآت  ال�سياحية  امل��راف��ق  خمتلف 
العاملة يف اإمارة اأبوظبي.     ويف هذه املنا�سبة، قال 
اإ�سماعيل اإبراهيم، املدير العام لفندق رامادا داون 
�سمان  على  من حر�سنا  انطالقاً  اأبوظبي:  ت��اون 
�سحة و���س��الم��ة ال�����س��ي��وف وامل��وظ��ف��ني ال��ت��ي تعد 
جهوداً  فريقنا  ب��ذل  لنا،  بالن�سبة  ق�سوى  اأول��وي��ة 
العتماد  املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ك��ب��ريًة 
اأف�سل االإج��راءات الوقائية يف الفندق حيث تاأتي 
وك��ف��اءة هذه  ل��ت��وؤك��د على فعالية  االأم����ان  ���س��ه��ادة 
النظافة  م��ع��اي��ري  اأف�����س��ل  م��ع  وتطابقها  اجل��ه��ود 
وال�سالمة امل��ع��ت��م��دة.    واأ���س��اف اإب��راه��ي��م: تعترب 
يف  الرئي�سي  امل��رج��ع  حالياً    Go Safe �سهادة 
تطبيق التدابري الوقائية واالإجراءات االحرازية، 
من  التي  العاملية  املعايري  من  �سل�سلة  اإر�ساء  عرب 
�ساأنها �سمان �سحة املجتمع، حيث نوا�سل االلتزام 
وال�سحة  ال��وق��اي��ة  ت���داب���ري  بتطبيق  ال��ف��ن��دق  يف 
والنظافة ال�سارمة، واإجراءات التباعد االجتماعي 
وا�ستحداث نقاط قيا�س درجة احلرارة، باالإ�سافة 
اختبارات  واإج������راء  دوري�����ة،  ت��ع��ق��ي��م  ح��م��الت  اإىل 

كوفيد-19 جلميع املوظفني. 
جيان تد�شن الفرع ال� 11 يف دبي

 اأعلنت اإيربان فوودز، ال�سراكة اال�سراتيجية بني مرا�س ودبي القاب�سة، 
عن تعزيز ح�سور عالمتها التجارية ال�سهرية جيان بافتتاح هايرب ماركت 

متكامل يف مم�سى اخلوانيج-  قرب ال�ست اإكزت-  اخلوانيج.
ووفقاً ل� مارك اأنتوين الك، الرئي�س التنفيذي  ل� جيان، فاإن االفتتاح اجلديد 
هو ال� 11 واأول هايرب  ماركت يف مدينة دبي، ويتوافق مع اال�سراتيجية 
وذلك  تواجدها،  نطاق  لتو�سيع  التجارية  العالمة  تعتمدها  التي  القوية 
جميع  يف  وامل�ستقبلية  احلالية  والتجارية  ال�سكنية  املجتمعات  با�ستهداف 
اأنحاء املدينة. وقال الك: اإن النجاح الكبري حلديقة �ساحنات الطعام ال�ست 
اإكزت،  اإ�سافة اإىل النمو والتطور ال�سريع الذي �سهدناه يف منطقة اخلوانيج 
مبا يف ذلك افتتاح مركز جتاري عاملي امل�ستوى، جعل قرارنا بافتتاح هايرب 

ماركت جيان يف هذه املنطقة اأمراً  يف غاية ال�سهولة.

فار�ش الظالم ي�شارك حمبيه الحتفال بيوم بامتان يف عامل وارنر براذرز اأبوظبي

القرية العاملية تطلق باقات كبار ال�شخ�شيات للبيع ابتداًء من 3 اأكتوبر 2020

غرفة راأ�ش اخليمة تقيم حفل 
توديع ل�شفري بولندا لدى الدولة

 اأقام �سعادة حممد علي م�سبح النعيمي رئي�س غرفة جتارة راأ�س اخليمة 
�سفري  رو�ستيك  روب���رت  ل�سعادة  ت��ودي��ع  حفل  اأ���س��ت��وري��ا،  وال����درف  بفندق 
ج��م��ه��وري��ة ب��ول��ن��دا ل���دى ال���دول���ة، ل��ت��ودي��ع��ه ك��م��ب��ادرة �سكر وت��ق��دي��ر على 
اإجنازاته، خالل الفرة التي خدمها يف الدولة، وذلك النتهاء فرة عمله 
االإدارة  جمل�س  ع�سو  اإ�سماعيل  يو�سف  بح�سور  وذل���ك  االإم�����ارات،  ل��دى 
ال�سباب،  م�ساريع  لتنمية  �سقر  بن  �سعود  ملوؤ�س�سة  العليا،  اللجنة  رئي�س 
وعارفة �سالح الفالحي ع�سو جمل�س االإدارة، حممد ح�سن ال�سبب مدير 
�سعادة  وق��دم  الغرفة؛  وقيادات  م�سوؤويل  من  وع��دد  بالوكالة،  الغرفة  عام 
رئي�س الغرفة، ل�سعادة ال�سفري هدايا تذكارية بهذه املنا�سبة، متمنًيا له كل 

التوفيق والنجاح يف مهام عمله امل�ستقبلي .

هذه  وتاأتي  االإلكروين.  ميغا�ستور 
ال�سراكة االإ�سراتيجية مع فريجني 
القرية  �سعي  اإط����ار  يف  م��ي��غ��ا���س��ت��ور، 
اإلكرونية  خدمات  لتوفري  العاملية 
املمار�سات  م���ع  ب��ال��ت��م��ا���س��ي  اآم����ن����ة، 
التباعد  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال���ع���امل���ي���ة 
من  ال�سيوف  متكني  و  االإجتماعي 
منازلهم.  راح��ة  من  الباقات  اقتناء 

كوفيد-19،  وب��اء  تطورات  �سوء  يف 
وي���ت���م ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ح���ال���ي���اً م����ن قبل 
العديد من املوؤ�س�سات واجلهات التي 
اجلمهور  مع  مبا�سر  ب�سكل  تتعامل 
تاأتي  كما  اأبوظبي،  اأن��ح��اء  جميع  يف 
تتبناها  التي  املبادرات  مع  ان�سجاماً 
وال�سالمة  ال�سحة  لتعزيز  اأبوظبي 

جلميع اأفراد املجتمع.

ون��ح��ن جميعاً  امل��ا���س��ي��ة،  ال��ف��رة  يف 
وجلهودهم.  لهم  ب��االم��ت��ن��ان  ن�سعر 
وي�سرنا الرحيب جمدداً بال�سيوف 
على  ون�������س���ج���ع���ه���م  وامل����ت���������س����وق����ني، 
الت�سويقية  ب��ال��ع��رو���س  اال���س��ت��م��ت��اع 
وندعوهم  اجلزيرة،  يف  والرفيهية 
ل��ل��ح�����س��ور وه���م واث���ق���ون ك���ل الثقة 
���س��ن��ح��اف��ظ ع��ل��ى �سحتهم  اأن��ن��ا  م��ن 
حلر�سنا  ف��ب��االإ���س��اف��ة  و�سالمتهم. 
ع��ل��ى تطبيق جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة من 
االإج��راءات االحرازية يف مرافقنا، 
ال�سحة  �سفراء  مبادرة  اإطالق  ياأتي 
اإ�سافياً  م�ستوى  ليوفر  وال�سالمة 
اإذ  ال��ك��رام،  ل��زوران��ا  الطماأنينة  م��ن 
حّياً  منوذجاً  ال�سفراء  ه��وؤالء  ُي�سّكل 
الظروف.  هذه  ملثل  ا�ستجابتنا  على 
ومت���ث���ل ه����ذه امل����ب����ادرة م�����س��اه��م��ة يف 
تبذلها  ال����ت����ي  ال����ك����ب����رية  اجل�����ه�����ود 
ك��اف��ة االأج��ه��زة واجل��ه��ات املعنية يف 
اأبوظبي ملواجهة انت�سار وباء كورونا 

وتداعياته. 

وتعليقاً على تد�سني هذا الربنامج، 
ق������ال ع���ل���ي ع���ي���د امل�����ه�����ريي، امل���دي���ر 
والبنية  العقارات  لوحدة  التنفيذي 
مبادلة  ل�����س��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اأظهر العاملون يف  لال�ستثمار: لقد 
املارية يف خمتلف مواقعهم،  جزيرة 
م�����رون�����ة وت����ف����ان����ي����اً ك�����ب�����رياً خ����الل 
بها  م��ررن��ا  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال��ظ��روف 

عن  ح�سرياً  ال��ب��اق��ات  ط��رح  و�سيتم 
طريق املوقع االإلكروين التايل: 

.www.tickets.virginmegastore.me/ae
اإط������ار ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى راح���ة   ويف 
العمالء، قامت فريجني ميغا�ستور 
االنتظار  ق��ائ��م��ة  خ��دم��ة  ب��ت��وف��ري 
االفرا�سي، لت�سهيل عملية �سراء 

الباقات عرب موقعها.

اأعلنت جزيرة املارية؛ وجهة االأعمال 
عن  اأبوظبي،  يف  الع�سرية  واحل��ي��اة 
���س��ف��راء ال�سحة  ب��رن��ام��ج   ت��د���س��ني 
الرحيب  بهدف  وذل��ك  وال�سالمة، 
جم��������ّدداً ب�����ال�����زوار وامل���ت�������س���وق���ني يف 
والرفيهية  ال��ت��ج��اري��ة  م��راف��ق��ه��ا 

عاملية امل�ستوى. 
وي���ع���ن���ى ه�����ذا ال����ربن����ام����ج اجل���دي���د 
و�سالمة  ���س��ح��ة  ع��ل��ى  ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
املتنوعة  ومرافقها  اجلزيرة  زائ��ري 
وك���ذل���ك �سيوف  ال���غ���ال���ريي���ا،  م��ث��ل 
وفندق  اأبوظبي  فور�سيزونز  فندق 
بدور  �سي�ساهم  كما  اأبوظبي.  روزود 
العمالء،  جت��رب��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ح��ي��وي 
م��ع احل��ف��اظ ع��ل��ى ت��داب��ري ال�سحة 

وال�سالمة يف جميع االأوقات.
املبادرة  اأن هذه  اإىل  االإ�سارة  وجت��در 
املا�سي  يونيو  يف  م��رة  الأول  اأُطلقت 
للطريان،  االحت���اد  �سركة  قبل  م��ن 
املو�ّسع  ال�سركة  برنامج  م��ن  كجزء 
وال�سالمة  ال�����س��ح��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

وجميعها توفر ذات االمتيازات ولكن 
القرية  ودع�����ت  خم��ت��ل��ف��ة.  ب��ك��م��ي��ات 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  �سيوفها  ال��ع��امل��ي��ة 
املزايا  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  االإم��������ارات 
توفرها  ال��ت��ي  وامل�����س��اف��ة  اجل���دي���دة 
لهم باقات كبار ال�سخ�سيات احتفااًل 
�ستكون  وال��ت��ي   - الف�سي  باليوبيل 
ع��رب م��وق��ع فريجن  متاحة ح�����س��راً 

اأع��ل��ن��ت ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة، اأح���د اأكرب 
امل���ن���ت���زه���ات ال���ث���ق���اف���ي���ة يف ال���ع���امل، 
للثقافة  االأوىل  العائلية  وال��وج��ه��ة 
املنطقة،  يف  وال���رف���ي���ه  وال��ت�����س��وق 
باقاتها  مبيعات  انطالق  تاريخ  عن 
املخ�س�سة  ال�����س��خ�����س��ي��ات  ل���ك���ب���ار 
 10 ال�ساعة  عند  اجل��دي��د  ملو�سمها 
يف  ال��واق��ع  ال�سبت  ي��وم  م��ن  �سباحاً 
توفري  و�سيتم   .2020 اأكتوبر   3
نفاذ  بكميات حمدودة حتى  الباقات 
لالأ�سخا�س  مي��ك��ن  ح��ي��ث  ال��ك��م��ي��ة، 
الذين تزيد اأعمارهم عن 18 عاماً 
اإماراتية  ه��وي��ة  ي��ح��م��ل��ون  وال���ذي���ن 
اإىل  ي�سل  ما  �سراء  املفعول،  �سارية 
القرية  ق��ررت  بعدما  ب��اق��ات،  ثماين 
ال��ع��امل��ي��ة زي�����ادة ع���دد ال��ب��اق��ات التي 
���س��راوؤه��ا م��ن ق��ب��ل ال�سيوف  مي��ك��ن 
 ،25 لتعزيز جتاربهم خالل املو�سم 
لالأ�سدقاء  ك���ه���داي���ا  ت��ق��دمي��ه��ا  اأو 
واالأحبة. وتتوفر الباقات يف 3 فئات 
هي البالتينية والذهبية والف�سية، 

جزيرة املارية تد�شن برنامج �شفراء ال�شحة وال�شالمة



 
طائر بجع عمالق يقتحم مطعما لبنانيا

بدخول طائر  ب��ريوت،  البحرية يف  للماأكوالت  زوار مطعم  تفاجاأ 
ب��ج��ع ب���ري وجت��ول��ه داخ���ل امل��ط��ع��م بحثا ع��ن االأ���س��م��اك، لتنت�سر 

فيديوهات كثرية له داخل املطعم على و�سائل االإعالم الغربية.
العمالق  للطائر  فيديو  الربيطانية  "ال�سن"  �سحيفة  ون�سرت 
اأثناء دخوله املطعم املطل على كورني�س العا�سمة اللبنانية بريوت، 

قادما من ناحية البحر.
واأطعموه  البجع،  طائر  "مطالب"  مع  املطعم  اأ�سحاب  وجت��اوب 
ويلتقط  املثلج  ال�سمك  لناحية  يتوجه  اأن  قبل  �سغرية،  اأ�سماكا 

�سمكة اأخرى.
ووفقا لل�سحيفة الربيطانية، فاإن طائر البجع الذي يدعى "اأويف" 
مت اإنقاذه من قبل �سيادين لبنانيني، بعد اأن كان م�سابا يف البحر، 

ومنذ وقتها، والطائر مير على املطعم يوميا لتناول ال�سمك.
وقال �سكان حمليون اإن الدخول اليومي لطائر لبجع يدخل بع�سا 
من املرح حلياتهم، يف وقت عانى فيها ال�سكان من اأزمات حقيقية 
ب��ريوت واالأزم��ات االقت�سادية التي  ب��ريوت، منذ انفجار مرفاأ  يف 

ع�سفت بالبالد.

يت�شلق اأعلى مبنى يف باري�ش 
�سحاب يف  ناطحة  اأعلى  برج مونبارنا�س،  ت�سّلقه  بعد  اأوق��ف رجل 

مدينة باري�س، وفق ما اأفاد م�سدر يف ال�سرطة.
واأوقف الرجل قرابة الثامنة م�ساء اأم�س االأول اجلمعة على قّمة 
معّدات  اأّي  دون  ت�سّلقه  وال��ذي  اأمتار   209 ارتفاعه  البالغ  ال��ربج 

وقائية، بح�سب امل�سدر عينه.
وهو انطلق يف مغامرته هذه مع حلول امل�ساء واأوف��د عنا�سر من 
لتوقيفه  باحلبال  ن��زول  عملية  نفذوا  حيث  املوقع  اإىل  ال�سرطة 

فيما كان قد قطع ن�سف امل�سار.
والرجل الذي مل ُيك�سف عن هويته هو بولندي قّدم نف�سه على اأنه 

�سائح، بح�سب م�سدر من ال�سرطة.

فيديو يقود طبيبا لل�شجن 12 عاما
عاما،   12 بال�سجن  اأ�سنان  طبيب  على  اأمريكية  حمكمة  حكمت 
بتهمة تعري�س حياة االآخرين للخطر وارتكاب عمليات تزوير مع 
�سركات التاأمني، بعدما ظهر يف ت�سجيل م�سور وهو يعالج مري�سة 

وقوفا على لوح "هوفربورد" كهربائي.
لوح  على  واقفا  لوكهارت  �سيت  االأ�سنان  طبيب  الفيديو  واأظ��ه��ر 
من�سة  على  الوقوف  عرب  التنقل  يتيح  جهاز  وهو  "هوفربورد"، 
تبدو حتت  ام��راأة  فم  �سنا من  وي�ستخرج  متحركة على عجلتني، 
ت��اأث��ري امل��خ��در، ث��م يتحرك داخ���ل ال��غ��رف��ة على ل��وح��ه راف��ع��ا يده 

لالحتفال.
واأثار الفيديو غ�سب الهيئات الق�سائية يف والية اأال�سكا االأمريكية 
التي حكمت على لوكهارت اأخريا بال�سجن 20 عاما، بينها 8 �سنوات 
مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة قدرها 2.2 مليون دوالر، ح�سبما 
الق�سائية  ال�سلطات  اأ�سدرته  بيان  "فران�س بر�س".  ونقل  ذكرت 
املحلية عن القا�سي الناظر يف الق�سية قوله اإن الت�سجيل امل�سور 
"الذي ا�سُتهر فيه لوكهارت لي�س اجلانب االأكر خطورة يف هذه 
الق�سية، اإذ متت اإدانة طبيب االأ�سنان البالغ من العمر 35 عاما 
ب�46 تهمة بينها مزاولة مهنة طب االأ�سنان ب�سورة غري قانونية 

واختال�س اأموال وعمليات تزوير".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كوفيد- 19 قد يتنقل من الب�شر اإىل حيواناتهم 
اأظهرت درا�سة حديثة اأجراها باحثون كنديون اأن االأ�سخا�س امل�سابني بكوفيد19- قد ينقلون العدوى اإىل الكالب 

والهررة.
اإىل  انتقلت بداية من احليوان  اأنها  اأي  املن�ساأ احليواين،  املعدية ذات  امل�ستجد هو من االأمرا�س  وفريو�س كورونا 
االإن�سان. وفيما تبنّي من خالل درا�سات اأجريت اأخريا اأن احليوانات املنزلية ال توؤدي دورا بارزا يف تف�سي الفريو�س، 

فاإن عددا متزايدا من البيانات يظهر اأن الهررة والكالب وحتى النمور، قد ت�ساب بالعدوى.
ويف درا�سة حديثة �سُتقدم خالل موؤمتر طبي لكن نتائجها مل ُتن�سر يف جملة ت�سم جلنة خا�سة للتمحي�س، اأجرى 
باحثون كنديون يف الطب البيطري اختبارات على حيوانات منزلية تعي�س مع اأ�سخا�س م�سابني بفريو�س كورونا 

اأو لديهم اأعرا�س مت�سلة بكوفيد19-.
ويف جمموعة اأوىل من احليوانات التي يعود ت�سخي�س اإ�سابة اأ�سحابها بالعدوى الأقل من اأ�سبوعني، بحث العلماء 
عن اأثر للفريو�س لدى 17 هرا و18 كلبا ومن�س واحد. واأتت نتائج الفحو�س كلها �سلبية، با�ستثناء واحد ال تزال 

ت�سود �سكوك حول دقته.
اأج��رى الباحثون فحو�سا على مناذج م�سل على جمموعة ثانية من ثمانية هررة وع�سرة كالب يعود  يف املقابل، 
ت�سخي�س اإ�سابة اأ�سحابها اإىل فرة اأبعد، بّينت وجود اأج�سام مناعية "ج" )موؤ�سر اإىل اإ�سابة �سابقة( لدى اأربعة 

هررة وكلبني، واأج�سام مناعية "م" )موؤ�سر اإىل اإ�سابة اأحدث( لدى ثالثة هررة.
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الدلفني الوردية تعود اإىل املياه ال�شاحلية
اأكر املمرات املائية البحرية  بداأت الدالفني الوردية يف العودة اإىل بع�س 
املفرو�سة  القيود  اأدت  اأن  بعد  وذل��ك  كونغ،  العامل حول هونغ  ازدحاما يف 
التلوث  تقليل  اإىل  امل�ستجد )كوفيد-19(،  تف�سي فريو�س كورونا  ملواجهة 

ال�سو�سائي وحت�سني الظروف يف موائل تلك الثدييات النادرة.
البي�ساء  الدالفني  با�سم  اأي�ساً  املعروفة  الوردية،  الدالفني  اأن  اإىل  وي�سار 
ال��وردي من خالل االأوعية الدموية املرئية،  ال�سينية، حت�سل على لونها 
ول��ي�����س ب�����س��ب��ب وج����ود ���س��ب��غ��ة، وه���و االم����ر ال����ذي ي��ع��م��ل ك��م��ن��ظ��م لدرجة 

احلرارة.
ويعود املوطن االأ�سلي لتلك احليوانات، اإىل م�سب نهر اللوؤلوؤ غرب هونغ 
كونغ، كما ميكن العثور عليها يف املياه املحيطة مباكاو وتايوان و�سنغافورة، 

وذلك على الرغم من ت�ساوؤل فر�س اإمكانية روؤيتها على مر ال�سنني.
ل��ل��دالف��ني بالتجمع يف  �سمحت  امل��ي��اه االأك���ر ه����دوءاً  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 
بالقيام  ي�سمح  مما  اأك��رب،  ب�سورة  االجتماعي  والتوا�سل  اأك��رب  جمموعات 

مبزيد من االأبحاث يف �سلوك الثدييات.

حظر جتول يناف�ش يف القاهرة ال�شينمائي 
"حظر جتول"  الدويل م�ساركة فيلم  ال�سينمائي  القاهرة  اأعلن مهرجان   
التي تقام  الثانية واالأرب��ع��ني  اأم��ري رم�سي�س يف دورت��ه  واإخ���راج  تاأليف  من 
الدولية  امل�سابقة  يف  يناف�س  م�سري  فيلم  ث��اين  بذلك  ليكون  ال��ع��ام،  ه��ذا 

للمهرجان.
عبد  وع��ارف��ة  جم��دي  واأح��م��د  خليل  واأمينة  �ساهني  اإل��ه��ام  بطولة  الفيلم 
الر�سول وحممود الليثي مب�ساركة الفنان الفل�سطيني كامل البا�سا. تدور 
االأح��داث يف خريف عام 2013 حني تخرج فاتن اإىل الدنيا بعد 20 عاما 
املا�سي والعفو عنها  ق��ادرة على جت��اوز  ابنتها ليلى غري  ال�سجن لتجد  يف 
ولي�س يف ذهنها غري اأن والدتها قتلت والدها يف مقابل رف�س تام من االأم 

لالإف�ساح عن �سبب اجلرمية.
وقال حممد حفظي رئي�س املهرجان يف بيان اأم�س االأول اجلمعة "جمهور 
امل�سابقة  يف  امل�����س��ري  الفيلم  مب�ساركة  دائ��م��ا  يهتم  ال�سينمائي  ال��ق��اه��رة 
اأفالم  للح�سول على  الدولية وهو حتد يخو�سه فريق الربجمة كل عام 
تليق بتمثيل ال�سينما امل�سرية دوليا وقادرة على املناف�سة و�سط جمموعة 

خمتارة بعناية من اأهم اأفالم العامل".
وكان املهرجان اأعلن يف وقت �سابق من هذا ال�سهر م�ساركة الفيلم الوثائقي 

الدولية. امل�سابقة  يف  زايد  مي  كابنت" للمخرجة  يا  "عا�س 
ونقل املوقع الر�سمي للمهرجان عن املخرج اأمري رم�سي�س قوله "مهرجان 

القاهرة هو اأح�سن بداية لرحلة الفيلم".

املعابد البوذية تطلق 
العنان ملخيلتها يف تايالند 
يف معبد يف بانكوك، ترّبع متاثيل 
الآلهة بوذية اإىل جانب اأخرى مليكي 
غيفارا  وت�سي  و�سوبرمان  م��او���س 
مقاربة  �سياق  يف  بيكهام،  وديفيد 
م���ت���م���اي���زة ل���ل���دي���ن ه���دف���ه���ا جذب 
الزّوار. ويزخر معبد "وات بريوات 
من  ب��ت��م��اث��ي��ل  رات�سا�سونغكرام" 
خارقني  الأبطال  ملّونة  ف�سيف�ساء 
ديفيد  اأم����ث����ال  م����ن  وم�������س���اه���ري، 
بيكهام، النجم الربيطاين ال�سابق 
اآين�ستاين  واأل�����ربت  ال���ق���دم،  ل��ك��رة 
اليد،  �سيجار يف  وت�سي غيفارا مع 

وذلك مبحاذاة االآلهة البوذية.
وال يتعار�س وجود هكذا منحوتات 
ما  بح�سب  البوذية"،  "مبادئ  مع 
وهو  ت�سرلبي�سيت،  الك��ان��ا  ي��ق��ول 
مقاول يف الثالثة واخلم�سني يزور 

موقع العبادة هذا.
وم��ن ���س��اأن ه��ذه ال��ع��م��ارة الفريدة 
ال�سياح  "ت�ستقطب  اأن  نوعها  من 
البلد  ح���دود  فتح  عند  االأجانب" 
اإليه  الدخول  تقييد  بعد  بالكامل 
كورونا،  ف���ريو����س  ت��ف�����ّس��ي  ب�����س��ب��ب 

بح�سب املقاول.
 %  95 بها  ي��دي��ن  ال��ت��ي  وللبوذية 
من التايالنديني اأثر على جوانب 

متعددة من احلياة اليومية.
وي�سّم البلد نحو 40 األف معبد ال 
العنان  اإط��الق  يتوانى بع�سها عن 

ملخّيلته.
يف ن���اك���ون ب���ات���وم، ع��ل��ى ب��ع��د نحو 
الدير  يف  �سّيد  بانكوك،  من  �ساعة 
ال��ق��دمي ب��رج زه���ري ال��ل��ون بطول 
يلتّف حوله تنني كبري.  80 مرا 
وت��رم��ز ه���ذه ال��ع��م��ارة امل�����س��ّي��دة يف 
الفردو�س  درج��ات  اإىل  الت�سعينات 
املعتقدات  ب��ح�����س��ب  ع�����س��رة  ال�����س��ت 

تيك توك يتقدم ب�شكوى �شد اإدارة ترامب 
توك  تيك  تطبيق  اأن  ق�سائية  وثائق  اأظهرت 
قا�س  من  طلب  الق�سرية  امل�سورة  للمقاطع 
اأمريكي منع اإدارة الرئي�س دونالد ترامب من 
فر�س حظر على من�سة التوا�سل االجتماعي 

ال�سينية ال�سهرية.
وتقدم تيك توك و�سركة بايت دان�س املحدودة 
املالكة له ب�سكوى ملحكمة احتادية يف وا�سنطن 

�سد خطوات اإدارة ترامب حلظر التطبيق.
اأن  اأعلنت  قد  االأمريكية  التجارة  وزارة  كانت 
توك  وتيك  ت�سات  وي  تطبيقي  تنزيل  حظر 
�سبتمرب   20 يف  �سيبداأ  ل�سينيني  اململوكني 

اأيلول.
اإن  �سكواهما  دان�س يف  وبايت  توك  تيك  وق��ال 
اأن  ت��وك  تيك  وذك��ر  �سيا�سية.  دواف��ع��ه  احلظر 
مبوجب  ال�سركة  حلقوق  انتهاكا  يعد  احلظر 

التعديل االأول للد�ستور االأمريكي.
وقال تيك توك، الذي يتجاوز عدد م�ستخدميه 
اإن  يف الواليات املتحدة مئة مليون م�ستخدم، 
احلظر "�سيدمر اأعمال تيك توك يف الواليات 

املتحدة على نحو ال رجعة فيه".

ثالثيني يبدو كطفل  
نادرة  مر�سية  ح��ال��ة  م��ن  رو���س��ي  ثالثيني  ���س��اب  ي��ع��اين 
العمر  من  يتجاوز  ال  مراهق  فتى  مبظهر  يبدو  جعلته 
 33( فا�سورين  ديني�س  ميالد  �سهادة  ت�سري  ع��ام��ا.   14
اإليه  النظر  1987، لكن عند  اأن��ه ولد يف عام  اإىل  عاماً( 
وحظي  املبكرة،  مراهقته  �سني  يف  ي��زال  ال  اأن��ه  �ستعتقد 
اإحدى  معه  اأجرتها  مقابلة  بعد  م��وؤخ��راً  وا�سعة  ب�سهرة 
اإنه  ديني�س  ويقول  رو�سيا.  يف  ال�سهرية  يوتيوب  قنوات 
يواجه الكثري من املواقف املحرجة عندما يعرف النا�س 
عمره احلقيقي، لذلك يف�سل العي�س يف قرية �سغرية يف 
اإىل  االنتقال  الرو�سية، بداًل من  منطقة كرا�سنويار�سك 
املدينة، حيث يعرفه اجلميع هناك، ويق�سي معظم وقته 

مبفرده يف فعل ما يحبه ك�سيد االأ�سماك.
ويف املقابلة قال ديني�س اإن والديه الحظا اأنه يختلف عن 
االأطفال االآخرين يف �سن مبكرة، فقد كان يبدو االأ�سغر 
كان طفاًل  البداية، فقد  لكن هذا مل يزعجه يف  بينهم، 
ن�سيطاً قادراً على فعل اأي �سي يفعله االأطفال االآخرون، 

ومل ي�سطر اأبداً ملواجهة اأي نوع من التنمر.

العثور على كنز من الكتب النادرة امل�شروقة
النادرة،  الكتب  من  كنز  على  الرومانية  ال�سرطة  عرت 
واإ�سحق  غاليلي  غاليليو  الأع��م��ال  االأوىل  الن�سخ  منها 
نيوتن كانت قد �سرقت يف عملية ذكية وجريئة يف 2017 
كتاب   200 املكون من نحو  والكنز  لندن.  من خمزن يف 
نادر وقيم اكت�سف االأربعاء خمباأ يف م�ساحة �سرية حتت 
�سرطة مدينة لندن يف  وق��ال��ت  روم��ان��ي��ا.  ري��ف  منزل يف 
بيان اإن الكتب امل�ستعادة تبلغ قيمتها االإجمالية اأكر من 

2.5 مليون جنيه اإ�سرليني )3.2 ماليني دوالر(.
قيمة  الكتب  "هذه  ب��ي��ان  يف  دره���ام  اآن���دي  املفت�س  وق���ال 
للغاية، لكن االأهم هو اأنه ال ميكن تعوي�سها ولها اأهمية 
يف  ال��ك��ت��ب  و���س��رق��ت  ك��ب��رية ل��ل��راث ال��ث��ق��ايف الدويل". 
الل�سو�س  واأح��دث  لندن.  مداهمة على خمزن يف غرب 
اأجهزة  متجنبني  م��ن��ه��ا  وه��ب��ط��وا  ال�����س��ط��ح،  يف  ف��ج��وات 
االإنذار، وحملوا الكتب يف 15 حقيبة كبرية، ثم عادوا من 

حيث اأتوا با�ستخدام حبال، وفق ال�سرطة.
وك�����س��ف حت��ق��ي��ق م�����س��رك ب��ني ���س��رط��ة ل��ن��دن ورومانيا 
واإيطاليا بدعم من يوروبول ويوروج�ست يف الهاي، 11 
قيمتها  بلغت  بريطانيا  اأن��ح��اء  يف  مماثلة  اأخ��رى  �سرقة 
مليوين جنيه اإ�سرليني. وقالت �سرطة لندن اإن ع�سابة 

جرمية منظمة رومانية هي اجلانية.

ال�شجن لأع�شاء مركز فنون بتهمة الإزعاج
خلم�سة  �سهرين  مل��دة  بال�سجن  �سودانية  حمكمة  ق�ست 
اأع�ساء يف مركز للفنون، بينهم فتاة، بتهمة االزعاج العام 
واالإخ��الل بال�سالمة العامة، ح�سب ما قال ع�سو فريق 
"حمكمة  اإن  الب�سري  عثمان  امل��ح��ام��ي  وق���ال   . ال��دف��اع 
اخلمي�س   اأم�س  اأول  اأول  ق�ست  االأو�سط  اخلرطوم  ق�سم 
"فيد"  مركز  اأع�ساء من  �سهرين خلم�سة  ملدة  بال�سجن 
وكالة  ون��ق��ل��ت  دع����اء طارق".  ال�����س��اب��ة  وب��ي��ن��ه��م  ل��ل��ف��ن��ون 
ال�سحافة الفرن�سية عن الب�سري قوله  "كذلك حكمت 

املحكمة بغرامة قدرها 5000 جنيه على كل متهم".
ومي��ك��ن ت��ق��دمي ط��ع��ن يف احل��ك��م خ���الل 15 ي��وم��ا من 

�سدوره، وفقا لع�سو فريق الدفاع.

كورونا يلغي 
الكرنفالت يف اأملانيا 
 2021-2020 م����و�����س����م  األ�����غ�����ي 
ال��ك��رن��ف��االت يف والي���ة �سمال  م��ن 
مناطق  اأك���ر  ف�ستفاليا،  ال��راي��ن 
اأملانيا تعدادا بال�سكان، ب�سبب وباء 
كوفيد19- على ما اأعلن املنظمون 
. واأل��غ��ي��ت ه���ذه ال��ك��رن��ف��االت التي 
اآالف  ع���������س����رات  ����س���ن���وي���ا  جت����م����ع 
االأ���س��خ��ا���س يف ���س��ب��اط-ف��رباي��ر اأو 
اآذار-مار�س، يف الوالية الواقعة يف 
18 مليون  تعد  والتي  اأملانيا  غرب 

ن�سمة.
الكرنفاالت  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  وق�����ال 
كري�ستوف  ك��ول��ون��ي��ا  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ك���ول���ي���ل���ه���ورن ب���ع���د ال���ت�������س���اور مع 
اأخرى  ومدن  االإقليمية  ال�سلطات 
بينها بون ودو�سلدورف "ا�ستعر�سنا 
االأ�سابيع  خ���الل  االح��ت��م��االت  ك��ل 
خال�سة  اإىل  وت��و���س��ل��ن��ا  االأخ�����رية 
الطريقة  اأن  م���ف���اده���ا  م���وؤ����س���ف���ة 
حاليا  اعتمادها  املمكن  ال��وح��ي��دة 
لالأحداث  ال�����س��ري��ح  االإل���غ���اء  ه��ي 
م���ث���ل االج����ت����م����اع����ات واحل����ف����الت 

الراق�سة واالأعياد وامل�سريات".
اأول���وي���ة  ل��ه��ا  "ال�سحة  اأن  واأك�����د 
اإقامة احتفاالت  مطلقة. ال ميكن 

مهما كان الثمن".
م�ست�سارية  رئ��ي�����س  ذّك�����ر  ك���ذل���ك 
ناثانايل ليمين�سكي بقرار  الوالية 
ال�سوارع"  يف  االح��ت��ف��االت  "منع 
ارتفاعا  ت�سجل  التي  اأملانيا  داخ��ل 
بفريو�س  االإ����س���اب���ات  يف  م��ت��ج��ددا 
اأ�سابيع،  م��ن��ذ  امل�����س��ت��ج��د  ك���ورون���ا 
خ�سو�سا يف غرب البالد وجنوبها. 
ودع������ا ل��ي��م��ي��ن�����س��ك��ي ال�������س���ك���ان اإىل 
منازلهم  "يف  بالكرنفال  االحتفال 

�سمن دائرة �سيقة".

النوم ي�شاهم يف بناء املخ واحلفاظ عليه
احليوي  للدور  اكتماال  اأك��ر  فهما  العلماء  يقدم 
الذي يلعبه النوم يف �سحة املخ وتو�سلوا اإىل حتول 
عام   2.4 �سن  يف  يحدث  النوم  وظيفة  يف  مفاجئ 
تقريبا عندما يتغري هدفه االأ�سا�سي من بناء املخ 

اإىل ال�سيانة واالإ�سالح.
اإح�سائيا  حت��ل��ي��ال  اأج������روا  اإن���ه���م  ب��اح��ث��ون  وق����ال 
بالنوم.  تتعلق  درا���س��ة   60 م��ن  اأك��ر  م��ن  لبيانات 
ودر�سوا فرة النوم ومدة مرحلة نوم حركة العني 
وابتكروا  اجل�����س��م،  وح��ج��م  امل���خ  وح��ج��م  ال�سريعة 

منوذجا ح�سابيا لكيفية تغري النوم اأثناء النمو.
وه��ن��اك ب��االأ���س��ا���س ن��وع��ان م��ن ال��ن��وم، وك��ل منهما 
م��رت��ب��ط مب���وج���ات حم�����ددة ون�������س���اط ع�����س��ب��ي يف 
التي  ال�سريعة،  ال��ع��ني  ح��رك��ة  مرحلة  وت��ع��د  امل���خ. 
اآخر  اإىل  جانب  م��ن  ب�سرعة  العني  فيها  تتحرك 
خلف اجلفون املغلقة، مبثابة نوم عميق مع اأحالم 
ال��ن��وم بدون  م��رح��ل��ة  وت��ك��ون  ب��احل��ي��وي��ة.  مفعمة 

حركة العني ال�سريعة بال اأحالم اإىل حد كبري.
وُيكون املخ اأثناء مرحلة نوم حركة العني ال�سريعة، 
روابط ع�سبية جديدة عن طريق بناء وتقوية ما 

خاليا  متكن  ال��ت��ي  الع�سبية،  بالو�سالت  ُي��ع��رف 
االأع�����س��اب م��ن ال��ت��وا���س��ل، مم��ا ي����وؤدي اإىل تعزيز 
واأثناء  ال��ذك��ري��ات.  وتر�سيخ  التعلم  على  ال��ق��درة 
ال�سرر  م��ن  ي�سريا  ق��درا  اأي�سا  امل��خ  ي�سلح  ال��ن��وم، 
اجلينات  عادة  له  تتعر�س  الذي  اليومي  الع�سبي 
باالإ�سافة  الع�سبية  اخلاليا  داخ��ل  والربوتينات 

اإىل التخل�س من املنتجات الثانوية التي تراكم.
واأظهرت النتائج اأنه يف �سن 2.4 عام تقريبا، تتغري 
الوظيفة االأ�سا�سية للنوم من بناء وقطع الو�سالت 
اأثناء مرحلة النوم العميق اإىل االإ�سالح الع�سبي 
خالل مرحلة نوم حركة العني ال�سريعة ومرحلة 

النوم بدون حركة العني ال�سريعة.
اأ�ستاذ علم البيئة وعلم االأحياء  وقال فان �سافادج 
كاليفورنيا  والطب احل�سابي يف جامعة  التطوري 
البحث  معدي  كبار  اأح��د  وه��و  اجنلي�س،  لو�س  يف 
"�سعرنا  اأدف��ان�����س��ي��ز(  )�ساين�س  دوري���ة  يف  املن�سور 
بالذهول الأن هذا التحول يحدث وكاأن هناك زرا.. 
اإنه قاطع ب�سدة". وتراجع فرة نوم حركة العني 

ال�سريعة مع تقدم العمر.

جينيفر اأني�شتون  تتغزل 
يف براد بيت 

بيت  والنجم  براد  اأني�ستون   النجمة  جينيفر  بني  غ��زل  م�سهد  جمع 
 Fast Times At" ، من اجل ق��راءة ن�س ن�سخة جديدة من فيلم 
1982، بعد اأن وافقا  عام  يف  عر�س  الذي   ،"Ridgemont High
اأن الهدف اال�سا�سي من هذا  على امل�ساركة يف هذه املقابلة، خ�سو�ساً 

العمل جمع التربعات.
البوف ،  روبرت�س ،  �سيا  وه��م  جوليا  الفيلم،  اأب��ط��ال  اللقاء  يف  ���س��ارك 
وماثيو  كيميل،  �سون بني ،  مورغان فرميان   هرني غولدينغ، جيمي 
ماكونيهي. وظهر براد وجينيفر يف املقابلة على طبيعتهما ومبعنوياٍت 
وت�سمنت  بينهما.  وال��راح��ة  وال�سحك  امل��زاح  من  ج��ٌوّ  وطغى  عالية، 
ب�سكل  "ليندا"  ب���دور  جينيفر  فيه  ت��ق��ول  عاطفياً،  م�سهداً  املقابلة 

حمرج: "مرحبا براد، اأنت تعرف كم كنت لطيفاً دائماً. 

رجل ينقذ حمامة عالقة يف خيط طائرة ورقية على �صلك كهربائي يف �أمريت�صار بالهند. � ف ب


