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�أجرت 135,883 فح�صا ك�صفت عن 1,096 �إ�صابة

ال�شحة تعلن �شفاء 742 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي- وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  مع  متا�سياً 
امل�سابة  احل��االت  وح�سر  املبكر  االكت�ساف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�سات 
اأعلنت  وعزلهم،  لهم  واملخالطني   19 كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
الوزارة عن اإجرائها 135،883 فح�سا جديدا خالل االأربع والع�سرين 
اأف�سل واأحدث  املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام  ال�ساعة 
والفح�س يف  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف  و�ساهم  الطبي.  الفح�س  تقنيات 
عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق  وتو�سيع  الدولة 
جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة   1،096

خمتلفة،  )التفا�سيل �س3(

ريادة  تكر�س  تاريخية  اإجنازات   4
الإمارات يف ا�شتك�شاف الف�شاء عام 2020

•• اأبوظبي-وام:

ن��ادي الدول  2020 مكانتها يف  كر�ست دول��ة االإم���ارات خ��الل ع��ام 
فيه  ال��دويل  التعاون  وتطوير  الف�ساء  ا�ستك�ساف  جمال  يف  الرائدة 
اأث��ب��ت��ت م��ن خ��الل��ه��ا اأن ط��م��وح قيادتها  ع��ر 4 اإجن�����ازات ت��اري��خ��ي��ة 
 2020 ل��ه. واأك���دت االإجن���ازات التي �سهدها ع��ام  و�سعبها ال ح��دود 
املريخ و�سوال لالإعالن  االأمل ال�ستك�ساف  اإطالق م�سبار  بداية من 
عن بناء القمر ال�سناعي  MBZ-Sat اأن االإمارات ما�سية يف تنفيذ 
ا�سرتاتيجيتها لتطوير قطاع الف�ساء املحلي وزيادة حجم اال�ستثمار 
على الرغم من الظروف اال�ستثنائية التي مير بها العامل جراء اأزمة 

انت�سار فريو�س  كورونا امل�ستجد.             )التفا�سيل �س5(
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مبتابعة حمد�ن بن ز�يد

الهالل يفتتح قرية املدينة يف النيجر
•• نيامي -وام:

نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  مبتابعة 
قرية  الهيئة  افتتحت  االإم��ارات��ي،  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  رئي�س   ، الظفرة 
ال�ساحة  ع��ل��ى  التنموية  م��ب��ادرات��ه��ا  �سمن  ال��ن��ي��ج��ر،  يف  ال�سكنية  امل��دي��ن��ة 

االإن�سانية يف النيجر.
مت اإن�ساء القرية مبكرمة من حرم �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، 
�سمو  م�ساعد   ، نهيان  اآل  حممد  ب��ن  ح��م��دان  بنت  �سم�سة  ال�سيخة  �سمو 
ال�سكنية،  ال��وح��دات  م��ن  ع���دداً  وت�سم  الن�سائية،  لل�سوؤون  الهيئة  رئي�س 
وبئر  وم�سجد  ومدر�سة  طبية،  عيادة  يف  املتمثلة  اخلدمية،  مرافقها  مع 
ارتوازية، وحمالت جتارية، اإ�سافة اإىل توفري معدات واآليات زراعية ل�سكان 
االقت�سادية  لتح�سني ظروفهم  اإنتاج  و�سائل  امتالك  تعينهم على  القرية 

واالجتماعية وت�ساهم يف حتقيق ا�ستقرارهم االأ�سري واالجتماعي.
دولة  بها  ت�سطلع  التي  للجهود  تعزيزا  النيجر  يف  الهيئة  م�ساريع  تاأتي 
االإمارات، وقيادتها الر�سيدة يف جماالت التنمية واالإعمار، وتوفري اخلدمات 

ال�سرورية التي حتتاجها النيجر يف املجاالت كافة.  )التفا�سيل �س3(

اإن�شاء عالقات دبلوما�شية بني الإمارات وميامنار
•• نيويورك-وام:

الإن�ساء  م�سرتكاً  بياناً  ميامنار  احت���اد  وجمهورية  االإم����ارات  دول���ة  وق��ع��ت 
عالقات دبلوما�سية بني البلدين.

وق��ع ال��ب��ي��ان م��ن ج��ان��ب دول���ة االإم�����ارات ���س��ع��ادة الن��ا زك��ي ن�سيبة املندوبة 
الدائمة للدولة االإمارات لدى االأمم املتحدة ، بينما وقع نيابة عن ميامنار 
�سعادة ال�سفري كياو موي تون، املندوب الدائم مليامنار لدى االأمم املتحدة. 
ت�سجيع  للبلدين من خالل  امل�سرتكة  امل�سالح  على  امل�سرتك  البيان  واأك��د 
التفاهم املتبادل وتعزيز روابط ال�سداقة والتعاون بني البلدين يف املجاالت 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية.          )التفا�سيل �س2(
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مقاتلون موالون للحكومة ي�ستقلون �ساحنة �سغرية للقتال يف تيغراي )ا ف ب(

% % حاليا �إىل 60  ي�صهم يف زيادة ن�صبة تغطية �صبكة �لطرق بالأنظمة �ملرورية �لذكية من 11 

حممد بن را�شد يفتتح مركز دبي لالأنظمة 
املرورية الذكية بتكلفة 590 مليون درهم

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  افتتح �ساحب 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي »رع����اه اهلل« م��رك��ز دبي 
بتكلفة  واملوا�سالت،  الطرق  لهيئة  التابع  الذكية،  املرورية  لالأنظمة 

مراكز التحكم املروري  واأحدث  اأكر  اأحد  ويعد  درهم  مليون   590
يف العامل من حيث توظيف التقنيات الذكية، واإدارة احلركة املرورية، 
ويلبي التو�سع الكبري الذي ت�سهده اإمارة دبي ومتطلبات ا�ست�سافتها 

ملعر�س اإك�سبو 2020 .
)التفا�سيل �س2(

حممد بن را�سد خالل افتتاحه مركز دبي لالأنظمة املرورية الذكية       )وام(

عقوبات �أمريكية ت�صتهدف �إير�نيني متورطني يف قمع �ملحتجني

املبعوث الأمريكي لإيران: ل عودة لالتفاق النووي
القوات الإثيوبية ت�شيطر على مطار تيغراي.. ونزوح الآلف 

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت

االثنني  االإث��ي��وب��ي��ني،  اآالف  ع��ر 
االأرا�سي  داخ���ل  اإىل  وال��ث��الث��اء، 
املعارك  م���ن  ه���رب���اً  ال�����س��ودان��ي��ة 
ت���ي���غ���راي  اإق����ل����ي����م  ال������دائ������رة يف 
لواليتي  امل����ت����اخ����م  االإث�����ي�����وب�����ي 
ال�سودانيتني،  وك�سال  الق�سارف 

بح�سب م�سوؤول �سوداين.
مكتب  مدير  خ��ال��د،  ال�سر  وق��ال 
معتمدية الالجئني ال�سودانية يف 
لوكالة  احلدودية،  ك�سال  مدينة 
الثالثاء:  اأم�����س  ب��ر���س  ف��ران�����س 
اإىل منطقة  ع��ر  وال���ي���وم  اأم�����س 
مبحاذاة  ال�����س��ودان��ي��ة  ح��م��داي��ي��ت 
اإثيوبي، ونقوم  األفا  والية ك�سال، 
وت�سجيلهم،  ح�سرهم  باإجراءات 
م�سيفا اأن 500 �سخ�س اآخرين 
احلدود  عروا  ع�سكريون  بينهم 
يف م��ن��ط��ق��ة ال���ل���ق���دي مب���ح���اذاة 

والية الق�سارف.

املحلية  ال�سلطات  اأن  خالد  واأك��د 
طالبي  ال�ستقبال  مركزاً  اأقامت 
متهيداً  احل�����دود  ق����رب  ال��ل��ج��وء 
يف  ال���دائ���م  للمخيم  ل��رتح��ي��ل��ه��م 

منطقة ال�سجراب بوالية ك�سال.
ا�ستقبال  مركز  اأقمنا  واأ���س��اف: 
ط��اق��ت��ه االي���وائ���ي���ة ال ت��زي��د عن 
حمداييت  يف  ���س��خ�����س   300

 2000 ي���������وؤوي  االآن  ول���ك���ن���ه 
املجتمع  ق����ام  وت���اب���ع:  ���س��خ�����س. 
املحلي وال�سلطات املحلية بتقدمي 

م�ساعدات اإىل الفارين. 
و�سائل  ق��ال��ت  مت�سل،  ���س��ي��اق  يف 
اإن  االإثيوبية  الر�سمية  االإع���الم 
على  �سيطرت  االحتادية  القوات 

مطار يف منطقة تيغراي اأم�س.

•• وا�شنطن-وكاالت:

املقبل،  االأ�سبوع  حتى  املتحدة  الواليات  تفر�س  ب��اأن  توقعات 
امل�سوؤولني االإيرانيني املتورطني يف حملة قمع  عقوبات على 
روي��رتز عن  املا�سي، بح�سب ما نقلت وكالة  العام  املحتجني 

ثالثة م�سادر مطلعة.
الك�سف  ع��دم  طلبت  التي  امل�سادر،  قالت  التقرير،  وبح�سب 
عن هويتها، اإن العقوبات �ستفر�س يف ذكرى قمع احتجاجات 
ال�سعبية  االحتجاجات  اأك��ر  تعتر  والتي   ،2019 نوفمر 

دموية منذ ثورة 1979.
وبح�سب التقرير، امتنعت وزارة اخلارجية االأمريكية والبعثة 

االإيرانية لدى االأمم املتحدة عن التعليق حتى االآن.
ب��داأ قبل  العقوبات  لهذه  التح�سري  اأن  واأو�سحت )روي��رتز( 
ب�سعة اأ���س��ه��ر، ح��ي��ث ت��ع��ت��زم وا���س��ن��ط��ن ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 

املتورطني يف قتل املدنيني.
�ستعاقبهم  ال��ذي��ن  االأف���راد  اأن  ل�رويرتز  امل�سادر  اأح��د  وذك��ر 

واأ�ساف: اإمكانية العودة اإىل خطة العمل ال�ساملة امل�سرتكة 
)املعروفة باالتفاق النووي( ال تزال اأمراً مو�سع �سكوك.

يذكر اأن الرئي�س املنتخب، جو بايدن، كان قد اأعرب عن اأمل 
العاملية،  القوى  االت��ف��اق مع  اإىل  املتحدة  ال��والي��ات  ع��ودة  يف 
النووية  اأن�سطتها  احل��د من  اإي��ران على  فيه  وافقت  وال��ذي 

مقابل رفع العقوبات الدولية.
الواليات  ان�سحاب  اأع��ل��ن  ق��د  ت��رم��ب  دون��ال��د  الرئي�س  وك���ان 
املتحدة من االتفاق عام 2018، وفر�س عقوبات اقت�سادية 
القيود  ع��ن  العلني  بالتخلي  ردت  التي  اإي����ران،  على  خانقة 

النووية الواردة يف االتفاق.
واأكد اأبرامز على اأن جميع العقوبات االأمريكية، مبا يف ذلك 
تلك املتعلقة بق�سايا حقوق االإن�سان ودعم اإيران للجماعات 

االإقليمية املت�سددة، �ستظل �سارية حتى 20 يناير.
واأ�ساف: لدينا برنامج عقوبات �سغط ق�سوى. و�ست�ستمر يف 
نوفمر ودي�سمر، الأنها ال عالقة لها بال�سيا�سة وال عالقة 

لها باالنتخابات االأمريكية.

الواليات املتحدة �سيكونون من م�سوؤويل االأمن واحلكومة يف 
اجلمهورية االإ�سالمية.

االأ�سبوع  �سُتنّفذ  التي  العقوبات  اإن  ل�رويرتز  م�سدر  وق��ال 
املقبل، ت�سمل جمموعة وا�سعة من االإجراءات �سد عدة اأفراد 

وع�سرات الكيانات االإيرانية.
اإدارة الرئي�س،  اإن  املبعوث االأم��ريك��ي الإي��ران  ق��ال  اإىل ذل��ك، 
دونالد ترمب، �ستوا�سل حملة ال�سغط على النظام االإيراين 
من  �سيكون  اأن���ه  اإىل  م�����س��رياً  امل��ق��ب��ل،  التن�سيب  ح��ف��ل  ح��ت��ى 
الواليات  اإع���ادة  ب��اي��دن،  جو  املنتخب،  الرئي�س  على  ال�سعب 

املتحدة اإىل االتفاق النووي املوقع عام 2015.
خالل  ال�سحافيني  اإىل  اأب��رام��ز  اإل��ي��وت  ت�سريحات  وج���اءت 

زيارة الإ�سرائيل، التي تعار�س ب�سدة االتفاق النووي.
قال اأبرامز: ال يهم حقاً من �سيكون الرئي�س الذي �سين�سب 
على  اإي���ران  م��ع  مفاو�سات  ه��ن��اك  ت��ك��ون  فلن  يناير،   20 يف 
االنتخابات  نتائج  ب��اأن  ترمب  اإدارة  موقف  م��وؤك��داً  ح��ال،  اأي 

االأمريكية لن تكون نهائية حتى اعتمادها ر�سمياً.
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م�صت�صفيات الظفرة تقدم خدمات تو�صيل 
الأدوية اإىل امل�صتفيدين يف جميع املدن

اأخبار الإمارات

الرئا�صية الأمريكية 
اأ�صعدت عامل املراهنات...!

عربي ودويل

نهيان بن مبارك ي�صهد اإطالق اأول بطولة 
للت�صامح يف الريا�صة الإلكرتونية

الفجر الريا�صي

�لوليات �ملتحدة ل تز�ل منق�صمة
خ�شر ترامب، لكن الرتامبية ل تزال حية!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

مقبل  كرئي�س  هاري�س  وك��م��اال  ب��اي��دن  ج��و  واخ��ت��اروا  كلمتهم،  الناخبون  ق��ال  لقد 
الأمريكا،  جديدة  و�سفحة  لرتامب  ورف�س  تاريخية،  بطاقة  اإنها  الرئي�س.  ونائب 
2016، عن  اأمام دونالد ترامب عام  التي خ�سرت  اأعربت هيالري كلينتون،  هكذا 
رمبا  لكنها  االأمريكية...  الرئا�سية  االنتخابات  يف  الدميقراطيني  فوز  بعد  فرحها 
رف�س  اأنه  على  نوفمر،  تغامر بالنظر اإىل انت�سار جو بايدن، املعلن يوم ال�سبت 7 
فاز  بنف�سه:  ذل��ك  ت��رام��ب  دون��ال��د  ب��نّي  املنتهية والي��ت��ه. لقد  الرئي�س  م��ن  وط��الق 
�سوت  مليون  باأكر من 71 مليون �سوت باعرتاف اجلميع، وهذا اأقل من ال� 75 
التي ح�سدها جو بايدن، لكنه رقم يتجاوز بكثري ال� 63 مليون �سوت التي ح�سل 
عليها اجلمهوري عام 2016. وبالتايل، فاإن امل�ساركة التاريخية، هذا العام، اأفادت 
املر�سحني. خالل احلملة، اتفق اجلميع على اأن قاعدة دونالد ترامب ظلت كما هي 
وعلى والئها، وكان ال�سوؤال هو ما اإذا كان �سينجح يف تو�سيعها. اجلواب نعم، رغم اأن 

ذلك مل يكن كافياً.                                                       )التفا�سيل �س12(

احلوار الليبي.. اإ�شالح ثغرات 
اتفاق ال�شخريات بـ »وثيقة قمرت«

•• تون�س-وكاالت

يوا�سل ممثلو جمل�سي النواب والدولة وم�ستقلون ليبيون، اجتماعاتهم يف 
تون�س، يف اإطار امل�سار ال�سيا�سي حلل االأزمة الليبية.

وقالت و�سائل اإعالم ليبية، اإن النقا�س من�سب على اإجناز وثيقة ت�سمى وثيقة 
قمرت، وهو ا�سم ال�ساحية التي يجتمع الليبيون فيها، لتكون مكملة التفاق 
اأن تعالج الوثيقة ثغرات اتفاق  ال�سخريات ولي�ست بديلة عنه. ومن املقرر 
املجتمعون  يناق�س  كما  الليبية.  االأزم��ة  تعقد  يف  ت�سببت  التي  ال�سخريات، 

توجها اآخر بالتو�سل خلارطة طريق مع جدول زمني الإجناز االنتخابات.
بينما ي�ستمر امل�ساركون يف احلوار ال�سيا�سي الليبي يف اجتماعاتهم بالعا�سمة 
التون�سية، لو�سع اأ�س�س ومعايري ت�سكيل ال�سلطة التنفيذية اجلديدة يف ليبيا، 
الكوالي�س  خلف  ي��دور  ورئا�سية،  برملانية  النتخابات  االإع���داد  �ستتوىل  التي 
�سباق وتناف�س للح�سول على املنا�سب الرئي�سية، وحرب متوقع يف منظومة 

ال�سلطة  �ستتكّون  الليبي اجلديد،  االتفاق  القادمة. وبح�سب م�سودة  احلكم 
ونائبني  برئي�س  جديد  رئا�سي  جمل�س  م��ن  ليبيا،  يف  اجل��دي��دة  التنفيذية 
تتكّون من  البالد، وحكومة موحدة  اأقاليم  التوازن اجلغرايف بني  يعك�سون 
اإدارة  املكونان  ه��ذان  يتوىل  احلكومية،  وت�سكيلته  نوابه  يختار  وزراء  رئي�س 
اأ�سهر   6 اإىل  للتمديد  قابلة  �سهرا،   18 مل��دة  بالتوافق  االنتقالية  املرحلة 

اأخرى.

جمزرة داع�شية.. ذبح الع�شرات 
يف ملعب كرة قدم �شمايل موزمبيق

•• عوا�شم-وكاالت:

حتول ملعب كرة قدم اإىل �ساحة 
اإع����������دام، ح���ي���ث ذب�����ح اره���اب���ي���ون 
مرتبطون بتنظيم داع�س ع�سرات 
�سمايل  ق���ري���ة  يف  االأ����س���خ���ا����س 
و�سائل  اأف��ادت  ح�سبما  موزمبيق، 

اإعالم ر�سمية.
املت�سددين  اإن  امل�����س��ادر  وق���ال���ت 
�سخ�سا،   50 م���ن  اأك�����ر  ق��ت��ل��وا 
وجثثهم،  روؤو�����س����ه����م  وق���ط���ع���وا 
�سل�سلة  م����ن  ح��ل��ق��ة  اأح�������دث  يف 
كابو  املروعة مبقاطعة  الهجمات 
عام  منذ  البالد  �سمايل  ديلغادو 

.2017
باملنطقة  العنف  اأع��م��ال  يف  وقتل 
األفي �سخ�س، فيما �سرد ما  نحو 
�ساكن  م��ل��ي��ون  ن�سف  م��ن  ي��ق��رب 

من جراء ال�سراع الدائر.
موزمبيق  اأن���ب���اء  وك��ال��ة  واأف�����ادت 
من  جم��م��وع��ة  اأن  احل���ك���وم���ي���ة، 
وح�سيا  هجوما  نفذت  امل�سلحني 
قطعوا  حيث  مواتيد،  قرية  على 

روؤو�س الع�سرات.
اإن  ت����ق����اري����ر ���س��ح��ف��ي��ة  وق����ال����ت 
املهاجمني  م��ن  اأخ���رى  جمموعة 
واأ�سرموا  ن��اري��ة  اأع���رية  اأط��ل��ق��وا 
ع��ن��دم��ا داهمو  م���ن���ازل،  ال��ن��ار يف 

قرية ناجنابا ليل اجلمعة.
موزمبيق  ح���ك���وم���ة  وت����ط����ال����ب 
مب�������س���اع���دة دول����ي����ة ل��ك��ب��ح مترد 
قواتها  اإن  ق��ائ��ل��ة  امل��ت�����س��ددي��ن، 
متخ�س�س  ت��دري��ب  اإىل  ب��ح��اج��ة 

وغري قادرة على مواجهتهم.

الأمم املتحدة حتذر من انعدام الأمن 
الغذائى فى 79 دولة ب�شبب كورونا 

•• جنيف-وام:

تزيد  اأن  امل���ت���ح���دة  االأمم  ت��وق��ع��ت 
ن�سبة من يعانون من انعدام االأمن 
الغذائى احل��اد فى 79 دول��ة يعمل 
بها برنامج برنامج االغذية العاملى 

بن�سبة ت�سل اىل 80 % .
فى  ام�س  ال�����س��ادر  التقرير  واأرج���ع 
وباء  ت��داع��ي��ات  اإىل  ال��زي��ادة  جنيف 
كورونا حمذرا من اأن العدد �سيزداد 
 270 اإىل قرابة  149 مليونا  من 

مليون �سخ�س بحلول نهاية العام.
على  االوىل  بالدرجة  ركزالتقرير 
ح���ال���ة اجل�����وع وال���ه���ج���رة وال���ن���زوح 
انت�سار  ج�����راء  ال���ب���ل���دان  ت��ل��ك  ف���ى 

الفريو�س.

يف �ملناطق �لنائية من �لبالد

كوفيد- 19: يف رو�شيا، اجلثث تفي�س من امل�شارح!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

 25 ت�����س��وي��ره يف  االأب�����دان، مت  ل��ه  ال��ف��ي��دي��و تق�سعر 
عدد  يبلغ  �سيبريية  مدينة  نوفوكوزنت�سك،  يف  اأكتوبر 
م�سرحة  يف  م��وظ��ف  ي��ق��وم  ن�سمة.  األ���ف   550 �سكانها 
الغرفة  يف  معلقة  كامريته  امل�سهد.  بت�سوير  امل�ست�سفى 
غ�سالة  روؤي����ة  ميكنك  ح��ي��ث  ال��ت��ط��ه��ري،  ت�سمى  االأوىل، 
هذه  وي��ق��ول:  ال��رج��ل  يتقدم  الكيميائية.  امل���واد  وبع�س 
هي املنطقة القذرة. يجد �سعوبة يف �سق طريقه، ترتاكم 
بال�ستيكية  اأكيا�س  يف  ملفوفة  وكلها  الردهة،  يف  اجلثث 
اأك��ي��ا���س ال��ق��م��ام��ة ال��ك��ب��رية. ي��ق��ول ب�����س��ج��ر: هل  ت�سبه 
ويتابع: ميكننا  اأن يجد طريقه.  الكومة حم��اوال  ت��رون 
الروؤو�س.                           على  ال�سري  على  جم���رون  ال�سقوط،  حتى 

ال مكان للمر�سى يف امل�ست�سفيات)التفا�سيل �س13(

املندوبون الليبيون خالل ح�سورهم منتدى احلوار الليبي بتون�س.)ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
جمل�س قيادات ال�شرطة يبحث عددا من املبادرات وامل�شاريع ال�شرتاتيجية

•• اأبوظبي-وام:

بح�سور  اأم�س  الداخلية  وزارة  يف  ال�سرطة  ق��ي��ادات  جمل�س  عقد 
وبرئا�سة  الداخلية  وزارة  وكيل  ال�سعفار  ع��ب��داهلل  �سيف  الفريق 
معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�سرطة واالأمن 

العام بدبي رئي�س املجل�س، االجتماع العا�سر ل�سنة 2020 .
من  ع��ددا  ال�سرطة،  �سباط  بنادي  عقد  ال��ذي  االجتماع،  وناق�س 
امل�ساريع اال�سرتاتيجية واملبادرات التي تهدف اإىل تطوير منظومة 
ومواجهة  االإج����راءات،  تطوير  وتعزيز  واالأم��ن��ي  ال�سرطي  العمل 

التحديات التي تواجه العمل االأمني على م�ستوى الدولة.
ح�سر االجتماع ا?ع�ساء املجل�س من قادة ال�سرطة وكبار ال�سباط 

بوزارة الداخلية .. معايل الفريق عبداهلل خليفة املري، قائد عام 
���س��رط��ة دب���ي، وال���ل���واء ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ك��ت��وم ال�����س��ري��ف��ي، م��دي��ر عام 
اال?من الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء ال�سيخ �سلطان النعيمي، 
ا?حمد  بن  را�سد  ال�سيخ  وال��ل��واء  عجمان،  ل�سرطة  العام  القائد 
ا?م القيوين، واللواء علي بن علوان  العام ل�سرطة  القائد  املعال، 
النعيمي، القائد العام ل�سرطة راأ�س اخليمة واللواء حممد ا?حمد 
�سيف  وال��ل��واء  الفجرية،  ل�سرطة  العام  القائد  الكعبي،  غ��امن  بن 
جا�سم  واللواء  ال�سارقة،  ل�سرطة  العام  القائد  ال�سام�سي،  ال��زري 
حممداملرزوقي، قائد عام الدفاع املدين يف الدولة، واللواء مكتوم 
�سباط  م��ن  وع��دد  ا?بوظبي،  �سرطة  ع��ام  مدير  ال�سريفي،  علي 

الوزارة اأع�ساء املجل�س.

اإن�شاء عالقات دبلوما�شية بني الإمارات وميامنار
•• نيويورك-وام:

وقعت دولة االإمارات وجمهورية احتاد ميامنار بياناً م�سرتكاً الإن�ساء عالقات 
دبلوما�سية بني البلدين.

وقع البيان من جانب دولة االإمارات �سعادة النا زكي ن�سيبة املندوبة الدائمة 
للدولة االإم��ارات لدى االأمم املتحدة ، بينما وقع نيابة عن ميامنار �سعادة 

ال�سفري كياو موي تون، املندوب الدائم مليامنار لدى االأمم املتحدة.
ت�سجيع  للبلدين من خالل  امل�سرتكة  امل�سالح  على  امل�سرتك  البيان  اأك��د  و 
التفاهم املتبادل وتعزيز روابط ال�سداقة والتعاون بني البلدين يف املجاالت 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية.
واأعربت �سعادة ن�سيبة عن تطلعها لتطوير العالقات مع ميامنار على اأ�سا�س 
امل�سالح واالأولويات امل�سرتكة، موؤكدة حر�س دولة االإمارات على التعاون مع 

"االآ�سيان"،  اآ�سيا  �سرق  دول جنوب  رابطة  ذلك من خالل  ميامنار، مبا يف 
امل�ستقبلية خل��دم��ة تطلعات  ال�����س��راك��ات  اأم���ام  امل��ج��ال  اأج���ل فتح  وذل���ك م��ن 
دول و�سعوب املنطقة. من جهته قدم �سعادة تون ال�سكر اإىل دولة االإمارات 
اإر�سالها خم�سة اأطنان من امل�ساعدات الطبية اإىل بالده لتمكينها من  على 
والتعاون  للم�ساعدات  تقديره  عن  معرباً  "كوفيد19-"،  جائحة  مكافحة 
الذي قدمته دولة االإمارات اأثناء عملية االنتخابات العامة التي اأُجريت يف 
ميامنار، ومتكني مواطنيها املقيمني يف دولة االإمارات من االإدالء باأ�سواتهم 
اجلانبان  ناق�س  امل�سرتك،  البيان  على  التوقيع  وبعد  االنتخابات.  تلك  يف 
االأمم  م�ستوى  على  التعاون  وبحثا فر�س  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
ات�سال  قنوات  و�سرورة وجود  الروهينجا،  و�سع  اإىل  تطرقا  كما  املتحدة.. 
مفتوحة والتي ُتعتر م�ساألة ذات اأولوية بالن�سبة ملنظمة التعاون االإ�سالمي 

التي ترتاأ�سها دولة االإمارات حالياً.

حممد بن را�شد يفتتح مركز دبي لالأنظمة املرورية الذكية بتكلفة 590 مليون درهم

اإ�سافة  االأ����س���ول،  الإدارة  امل��ت��ط��ور 
باالزدحامات  التنبوؤ  تقنيات  اإىل 
املرورية، واأنظمة التحكم باحلركة 
امل����روري����ة ع��ل��ى ال��ت��ق��اط��ع��ات، كما 
اطلع �سموه على التكامل والربط 
املرورية  امل��راق��ب��ة  ك���ام���ريات  ب���ني 
ال���ت���اب���ع���ة ل��ل��ه��ي��ئ��ة وال����ك����ام����ريات 
العامة  للقيادة  التابعة  امل��روري��ة 
ل�سرطة دبي، مبا ي�سهم يف فاعلية 
اإدارة احلركة املرورية على الطرق 
اإم������ارة دب�����ي، وحت���دي���دا خالل  يف 
االحداث والفعاليات الكبرية اأو يف 

حاالت الطوارئ واالأزمات.
و���س��اه��د ���س��م��وه واحل�����س��ور عر�سا 
احل��������وادث  اإدارة  ل��ع��م��ل��ي��ة  ح���ي���ا 
�سرعة و�سول  امل��روري��ة، من حيث 
الدوريات ملوقع احلادث، والتعامل 
و�سوال  امل���رك���ب���ات  واإخ��������راج  م��ع��ه 
لو�سعها  امل��روري��ة  احلركة  الإع���ادة 

االعتيادي.

- �إد�رة �حلو�دث  
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اط��ل��ع  كما 
على  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
مل�سروع  التجريبي  الت�سغيل  نتائج 
املرورية  احل������وادث  اإدارة  خ��دم��ة 
امل���������س����رتك ب������ني ه���ي���ئ���ة ال����ط����رق 
العامة  وال����ق����ي����ادة  وامل����وا�����س����الت 

دب���ي وحول  ال��ط��رق يف  �سبكة  م��ن 
م��ن��اط��ق ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ك��رى مثل 
�سملت  كما   ،2020 اإك�سبو  موقع 
ت��رك��ي��ب اأن��ظ��م��ة ال��ر���س��د امل����روري 
تركيب  وت�سمل  املعلومات،  وجمع 
مرورية  م��راق��ب��ة  ك��ام��ريا   116
الكامريات  ع��دد  اإج��م��ايل  لريتفع 
اإىل 245 كامريا، وتركيب 100 
ج���ه���از ر����س���د احل��������وادث وت���ع���داد 
اإجمايل  يرتفع  وب��ذل��ك  امل��رك��ب��ات، 
جهازا.   235 اإىل  االأج��ه��زة  ع��دد 
كما مت تركيب 115 جهاز ح�ساب 
ال�سرعات،  ومعدل  الرحالت  زمن 
حالة  ا����س���ت�������س���ع���ار  حم���ط���ة  و17 
خطوط  تنفيذ  وك��ذل��ك  الطق�س، 
الطاقة الكهربائية و�سبكة االألياف 
الب�سرية لالت�ساالت بني االأجهزة 
املوقعية واالأنظمة املركزية بطول 
660 كيلو مرتا، حيث ارتفع طول 
�سبكة االألياف الب�سرية اإىل 820 
كيلومرتا، كما �سمل امل�سروع تنفيذ 
النظام  برجميات  تطوير  اأع��م��ال 
امل���رك���زي امل�����روري امل��ت��ق��دم، الذي 
ي�سهم يف دعم اتخاذ القرار، ويوفر 
خطط اال�ستجابة التلقائية، حيث 
يقوم النظام املركزي بالتكامل مع 
االأجهزة امليدانية وحتليل البيانات 
ال�������واردة م��ن��ه��ا وت��ف��ع��ي��ل اخلطط 

موؤ�سرات اأداء عالية يف معدل زمن 
اال�ستجابة للحوادث ومعدل وقت 

اإخالء احلوادث.

- طرق جبل علي 
كما اطلع �ساحب ال�سمو نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي على م�ساريع الطرق واجل�سور 
التي اأجنزتها الهيئة يف منطقة جبل 
علي، بطول 119 كيلومرتا، بتكلفة 
معر�س  وتخدم  درهم،  مليار   4.6
جبل  وم��ن��ط��ق��ة   ،2020 اإك�����س��ب��و 
يف  احلرة  واملنطقة  ال�سناعية،  علي 
جبل علي، وجممع دبي لال�ستثمار، 
واملدينة العاملية لالإنتاج االإعالمي، 

ومطار اآل مكتوم الدويل.
تطوير  ال��ط��رق  م�ساريع  وت�سمنت 
ال�سيخ  ����س���ارع  ع��ل��ى  احل���و����س  دوار 
اإىل تقاطع جم�سر  زاي��د  حممد بن 
يوفر حركة مرورية حرة يف جميع 
االجت���اه���ات، وب��ل��غ اإج���م���ايل اأط����وال 
وتقدر  ك��ي��ل��وم��رت،   26.6 ال���ط���رق 
للتقاطع  اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال���ط���اق���ة 
ال�ساعة،  يف  مركبة  األ��ف   57 بنحو 
وتطوير التقاطع ال�سابع على �سارع 
ال�سيخ زايد وتطوير �سارع اليالي�س 
االأول  اخل���ي���ل  ����س���ارع���ي  وام�����ت�����داد 
طرق  تنفيذ  عر  وذل��ك  واالأ�سايل، 

املعزز بتقنيات الذكاء اال�سطناعي 
ال�سخمة  البيانات  حتليل  واأدوات 
ودعم اتخاذ القرار. وي�سهم املركز 
والربط  املرورية  احلركة  اإدارة  يف 
والتكامل  دبي،  بني جميع مناطق 
الأنظمة  املوحد  التحكم  مركز  مع 
النقل والطرق، ومت تاأهيل وتطوير 
اأكر من 60 من الكوادر الوطنية 
املتخ�س�سة باإدارة عمليات الت�سغيل 
عر دورات تدريبية متخ�س�سة يف 
وعمليات  امل�����س��روع  اأن��ظ��م��ة  جميع 
بها،  اخلا�سة  والتقنيات  الت�سغيل 
ال�سيانة  اإج���راءات  على  وتاأهيلهم 

ودعم االنظمة.
الطاير  مطر  م��ع��ايل  وا�ستعر�س 
ال����ذي ت�سمن  امل�����س��روع  ت��ف��ا���س��ي��ل 
�سملت  رئ����ي���������س����ة  ح��������زم  خ����م���������س 
لوحة   112 وت���رك���ي���ب  حت���دي���ث 
التقنيات  ب��اأح��دث  متغرية  رقمية 
مرورية  معلومات  توفر  العاملية، 
�سبكة  حالة  عن  لل�سائقني  فورية 
االزدحامات  م��واق��ع  مثل  ال��ط��رق 
واحل�����وادث امل���روري���ة، اإ���س��اف��ة اإىل 
ع���ر����س ال���ر����س���ائ���ل واالإر�������س������ادات 
املتعلقة  امل����ه����م����ة  وال����ن���������س����ائ����ح 
كفاءة  لزيادة  امل��روري��ة،  بال�سالمة 
ووزع���ت  امل���روري���ة،  احل��رك��ة  اإدارة 
خمتارة  م����واق����ع  ع���ل���ى  ال���ل���وح���ات 

ت�سغيله  ب���داأ  ال���ذي  دب���ي،  ل�سرطة 
على   ،2018 ع����ام  ���س��ب��ت��م��ر  يف 
�����س����ارع ال�����س��ي��خ حم���م���د ب����ن زاي����د 
 72 ق��راب��ة  ب��ط��ول  اإك�سبو  و���س��ارع 
كيلومرتا، عر توفري 11 مركبة 
و6 مركبات  املركبات،  ونقل  اإزال��ة 
بهدف  امل��روري��ة،  احل����وادث  الإدارة 
حركة  واإدارة  ال�����س��ري��ع  ال��ت��دخ��ل 
امل��رك��ب��ات امل�سرتكة  امل���رور، واإزال����ة 
اأو  الب�سيطة  املرورية  احل��وادث  يف 
املركبات التي تتعطل يف الطرقات، 
ال�سالمة  م�������س���ت���وى  وحت���������س����ني 
املرور  واحلفاظ على تدفق حركة 
تاأمني موقع احل��ادث، وتقليل  مع 
الإدارة  االإجمالية  الزمنية  الفرتة 

حالة موقع احلادث.
واأو����س���ح م��ع��ايل م��ط��ر ال��ط��اي��ر يف 
�ساهم  امل�سروع  اأن  �سرحه  معر�س 
الوفيات  ح��وادث  معدل  خف�س  يف 
بن�سبة %42 وزيادة معدل �سرعة 
احلركة املرورية على �سارع ال�سيخ 
 ،5.5% بن�سبة  زاي���د  ب��ن  حممد 
وب��ل��غ ت��ق��ي��ي��م ر���س��ا اجل��م��ه��ور عن 
اأن  اإىل  م�����س��ريا   ،99% اخل��دم��ة 
اأ�سهر   8 خ��الل  تعاملت  اخل��دم��ة 
مع 12906 حالة مرورية، بينها 
مبعدل  م���روري���ا  ح���ادث���ا   5071
وحققت  ���س��ه��ري��ا،  ح���ادث���ا   633

املنا�سبة.

- مر�فق �ملركز 
ال�سمو  ذل��ك، جت��ول �ساحب  عقب 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
لالأنظمة  دب���ي  م��رك��ز  م���راف���ق  يف 
ال������ذي �سمم  ال���ذك���ي���ة،  امل�����روري�����ة 
العاملية  املوا�سفات  ب��اأح��دث  ونفذ 
ل��ت�����س��م��ي��م م����راك����ز ال���ت���ح���ك���م من 
اأج���ه���زة و���س��ا���س��ات ع��ر���س �سخمة 
اال�ستخدام  �سهلة  حتكم  واأن��ظ��م��ة 
وفعالة مل�سغلي ومهند�سي االأنظمة 
املرورية الذكية، حيث ي�سم املبنى 
عمليات  الإدارة  متخ�س�سا  مركزا 
املرورية  احل��رك��ة  واإدارة  م��راق��ب��ة 
ب�����س��ا���س��ات ع��ر���س كبرية،  جم��ه��زا 
لالأنظمة  م��ت��خ�����س�����س��ة  وغ����رف����ا 
ح����االت  اإدارة  وغ����رف����ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
اإىل  امل��روري��ة،  باحلركة  ال��ط��وارئ 
الهند�سة  ال���ف���رق  م��ك��ات��ب  ج��ان��ب 
امل��ع��ن��ي��ة ب���������اإدارة وت���ط���وي���ر ودع����م 

االأنظمة.
وا�ستمع �سموه ل�سرح عن التقنيات 
التحكم،  م��رك��ز  ب��ه��ا  ي��ن��ف��رد  ال��ت��ي 
اال�سطناعي،  الذكاء  تقنيات  مثل 
والبيانات  االأ�����س����ي����اء،  واإن����رتن����ت 
البيانات  واأدوات حتليل  ال�سخمة، 
والنظام  ال����ق����رار،  ات���خ���اذ  ودع�����م 

•• دبي-وام:

افتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
"رعاه اهلل" مركز دبي  دب��ي  حاكم 
التابع  الذكية،  املرورية  لالأنظمة 
لهيئة الطرق واملوا�سالت، بتكلفة 
590 مليون درهم ويعد اأحد اأكر 
واأحدث مراكز التحكم املروري يف 
العامل من حيث توظيف التقنيات 
املرورية،  احل��رك��ة  واإدارة  الذكية، 
ويلبي التو�سع الكبري الذي ت�سهده 
ا�ست�سافتها  ومتطلبات  دبي  اإم��ارة 

ملعر�س اإك�سبو 2020 .
���س��م��وه لدى  ا���س��ت��ق��ب��ال  وك�����ان يف 
لالأنظمة  دب��ي  مركز  اإىل  و�سوله 
منطقة  يف  ال����ذك����ي����ة  امل�������روري�������ة 
ال����ر�����س����اء، م���ع���ايل م���ط���ر حممد 
ورئي�س  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ال���ط���اي���ر 
الطرق  هيئة  يف  املديرين  جمل�س 
امل�سوؤولني  من  وعدد  واملوا�سالت، 

يف الهيئة.
واأزاح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ال�����س��ت��ار عن 
االفتتاح  معلنا  التذكاري  الن�سب 
�ساهد  ث����م  ل���ل���م���رك���ز،  ال���ر����س���م���ي 
م�سورا  عر�سا  واحل�����س��ور  �سموه 
وتو�سعة  ت���ط���وي���ر  م�������س���روع  ع����ن 
االأن��ظ��م��ة امل���روري���ة ال��ذك��ي��ة الذي 
ي��خ��دم ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة دب����ي يف 
عامليا،  االأذك����ى  للمدينة  ال��ت��ح��ول 
والرجميات  التقنيات  وتوظيف 
التنقل  عملية  ت�سهيل  يف  الذكية 
ن�سبة  زي�����ادة  وي�����س��ه��م يف  دب����ي،  يف 
يف  الرئي�سة  الطرق  �سبكة  تغطية 
الذكية  املرورية  باالأنظمة  االإم��ارة 
 ،60% اإىل  ح��ال��ي��ا   11% م���ن 
وحت�����س��ني زم����ن ر����س���د احل�����وادث 
واالزدح�����ام�����ات يف ط����رق االإم������ارة 

و�سرعة اال�ستجابة لها.
لالأنظمة  دب�����ي  م���رك���ز  وي�������س���ك���ل 
���س��ري��ان��ا حيويا  ال��ذك��ي��ة  امل���روري���ة 
ال�سبكة  متجددا الإدارة احلركة يف 
ل���الإم���ارة، وي��ع��د من�سة  امل���روري���ة 
يجري  م��ت��ك��ام��ل��ة،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
ف��ي��ه��ا ت���وظ���ي���ف ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء 
ال�سخمة  والبيانات  اال�سطناعي 
اأنظمة  واأح���دث  االأ�سياء  واإن��رتن��ت 
العديد  اإىل  اإ���س��اف��ة  االت�����س��االت، 
اأجهزة الر�سد املروري وجمع  من 
الذكية  واخل�����دم�����ات  امل���ع���ل���وم���ات 
االأخ��رى، ويعمل املركز من خالل 
االأن���ظ���م���ة امل����روري����ة ال��ذك��ي��ة على 
الطرق  ���س��ب��ك��ة  واإدارة  م���راق���ب���ة 
جميع  يف  وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  احل��ال��ي��ة 

مناطق دبي.
املركزية  التقنية  االأنظمة  وتت�سم 
التحكم  ن��ظ��ام  رب���ط  يف  امل��ت��ط��ورة 
امل����روري م��ع االأج��ه��زة امل��ي��دان��ي��ة /
iTraffic/ التي �ستعمل كمن�سة 
تكنولوجية متكاملة جلمع البيانات 
وامل�ساعدة  وحت��ل��ي��ل��ه��ا،  ال�����س��خ��م��ة 
ال��ق��رارات االآنية  ات��خ��اذ  على دع��م 
واحلوادث  املرورية  الإدارة احلركة 
والفعاليات ال�سخمة مثل معر�س 

اإك�سبو 2020.

- مكونات �مل�صروع.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وا���س��ت��م��ع 
اآل مكتوم، ل�سرح  حممد بن را�سد 
م����ن م����ع����ايل م���ط���ر ال���ط���اي���ر عن 
االأنظمة  وتو�سعة  تطوير  م�سروع 
امل��روري��ة ال��ذك��ي��ة، ال���ذي يعد اأحد 
الهيئة  م�����س��ار  خم���رج���ات خم��ت��ر 
2030، وزود املركز بنظام التحكم 
 /iTraffic/ امل��ت��ق��دم  امل������روري 

كيلومرت،   18.5 ب��ط��ول  وج�����س��ور 
تقدر طاقتها اال�ستيعابية بنحو 29 
ال�����س��اع��ة، وتطوير  م��رك��ب��ة يف  األ����ف 
ج�سر جافزا على �سارع ال�سيخ زايد، 
من خالل تنفيذ ج�سور بطول 2.5 
كيلومرت، تقدر طاقتها اال�ستيعابية 
ال�ساعة  يف  م��رك��ب��ة   6000 ب��ن��ح��و 
�سبكة  تطوير  امل�سروع  �سمل  كما   ..
اإك�سبو  امل��ح��ي��ط��ة مب��ع��ر���س  ال��ط��رق 
كيلومرتا،   71 باإجمايل   ،2020
ف��ي��م��ا ب��ل��غ ط����ول اجل�������س���ور 13.4 
مرتا،   450 واالأن���ف���اق  ك��ي��ل��وم��رت، 
اال�ستيعابية  ال���ط���اق���ة  وت���������رتاوح 
ل��ل��ت��ق��اط��ع��ات امل��ج�����س��رة م��ا ب��ني 10 

ال�ساعة. يف  مركبة  األف  و69 
و�سمل م�سروع تطوير �سبكة الطرق 
املوؤدية ملوقع معر�س اإك�سبو، تطوير 
ال��ت��ق��اط��ع��ات، مثل تقاطع  ع��دد م��ن 
���س��ارع ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د مع 
�سارع اإك�سبو، مع تنفيذ مداخل ملوقع 
ال�سيخ حممد  ���س��ارع  م��ن  امل��ع��ر���س، 
اإك�سبو  ت��ق��اط��ع  ب��ن زاي����د، وت��ط��وي��ر 
ب��ن حمدان  زاي���د  ال�سيخ  ���س��ارع  م��ع 
�سارع  تقاطعات  وتطوير  نهيان،  اآل 
نهيان،  اآل  ح��م��دان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
يف منطقة دبي لال�ستثمار مع �سارع 
�سارع  تقاطعات  وك��ذل��ك  اليالي�س، 
االإم��ارات مع  �سارع  اإك�سبو، وتقاطع 
�سارع اإك�سبو، اإىل جانب تنفيذ طرق 

جديدة، وتطوير الطرق القائمة.

- م�صتقبل �لتنقل  
واطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اآل م��ك��ت��وم، ع��ل��ى خارطة  ب��ن را���س��د 
والثورة  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ط��ري��ق 
النقل  قطاع  يف  الرابعة  ال�سناعية 
والتي ت�سمنت اإطالق ا�سرتاتيجية 
 ،2030 ال���ق���ي���ادة  ذات���ي���ة  ال��ت��ن��ق��ل 
واال�سرتاتيجية الرقمية يف التنقل، 
اال�سطناعي  الذكاء  وا�سرتاتيجية 
الثورة  خم��ت��ر  وت��ط��وي��ر   ،2025
ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة ل��ل��ن��ق��ل، حيث 
الهيئة  اأن  الطاير  اأكد معايل مطر 
م�ستمرة يف تبني وتطبيق التقنيات 
البلوك�سني  م����ث����ل  امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة 
والبيانات  ال��الورق��ي��ة،  والتعامالت 
اال�سطناعي،  وال���ذك���اء  ال�سخمة، 
وانرتنت  ال���ق���ي���ادة،  ذات����ي  وال��ت��ن��ق��ل 

االأ�سياء.
امل�ساريع  اأه��م  على  �سموه  اطلع  كما 
ريادة  م��ن  �ستعزز  ال��ت��ي  امل�ستقبلية 
دب����ي ع��امل��ي��ا يف ق���ط���اع ال��ن��ق��ل، مثل 
ا�ستجابة  اأذك��ى..  "مركبات  م�سروع 
اأ�سرع"، وم�سروع بناء ال�سيناريوهات 
التحتية  البنية  موا�سفات  واإع���داد 
واملت�سلة،  القيادة  ذاتية  للمركبات 
التنقل  م�ستقبل  م�ساريع  وك��ذل��ك 

الذكي حتى عام 2071.
واأو�����س����ح م���ع���ايل م��ط��ر ال��ط��اي��ر يف 
معر�س �سرحه، اأن امل�ساريع التي مت 
تنفيذها من قبل الهيئة �ساهمت يف 
املركز  على  االإم����ارات  دول��ة  ح�سول 
عن  ال��ر���س��ا  م��وؤ���س��ر  يف  عامليا  االأول 
ال�سريعة  وال���ط���رق  ال���ط���رق  ن��ظ��ام 
لعام 2020، واملركز االأول اقليميا 
جاهزية  م��وؤ���س��ر  يف  عامليا  وال��ث��ام��ن 
 ،2020 لعام  القيادة  ذات��ي  التنقل 
وخف�س موؤ�سر م�ستوى االزدحامات 
املروية يف اإمارة دبي اإىل 1.21 لعام 
على مدن عاملية  متقدمة   ،2019
و�سنغافورة،  ول���ن���دن  ب��اري�����س  م��ث��ل 
وك�����ذل�����ك خ���ف�������س م����ع����دل وف���ي���ات 
 2.3 اإىل  ح��وادث الطرق باالإمارة 
ال�سكان  األ��ف من   100 لكل  وف��اة 
2019، لتكون دبي �سمن  يف عام 
ال��ع��امل��ي��ة يف جمال  امل�����دن  اأف�������س���ل 

ال�سالمة.

املرورية الذكية من %11 حاليا اإىل 60%   بالأنظمة  الطرق  �شبكة  تغطية  ن�شبة  زيادة  يف  ي�شهم  •  املركز 
الذكاء ال�شطناعي والبيانات ال�شخمة واإنرتنت الأ�شياء وتقنيات التنبوؤ بالزدحامات املرورية  تقنيات  •  توظيف 

• اإ�شافة 116 كامريا مراقبة مرورية جديدة وزيادة الإجمايل اإىل 245 كامريا 

الإجمايل اإىل 235 جهازا  لرفع  املركبات  وتعداد  احلوادث  ر�شد  جهاز   100 • تثبيت 
ومعدل ال�شرعات، و17 حمطة ا�شت�شعار حلالة الطق�س  الرحالت  زمن  قيا�س  جهاز   115 • تركيب 
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اأخبـار الإمـارات
�أجرت 135,883 فح�صا ك�صفت عن 1,096 �إ�صابة

ال�شحة تعلن �شفاء 742 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

لتو�سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  مع خطة  متا�سياً 
االكت�ساف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات  ن��ط��اق  وزي����ادة 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  امل�سابة  املبكر وح�سر احلاالت 
ك��وف��ي��د 19 وامل��خ��ال��ط��ني ل��ه��م وع��زل��ه��م، اأع��ل��ن��ت ال����وزارة 
االأربع  خ��الل  ج��دي��دا  135،883 فح�سا  اإج��رائ��ه��ا  ع��ن 
والع�سرين ال�ساعة املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع 

با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي .

الدولة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج����راءات  تكثيف  و�ساهم 
وت��و���س��ي��ع ن��ط��اق ال��ف��ح��و���س��ات ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة يف 
الك�سف عن 1،096 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حاالت م�ستقرة 
وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع 
احلاالت امل�سجلة 144،385 حالة كما اأعلنت الوزارة عن 
بفريو�س  االإ�سابة  تداعيات  من  وذل��ك  م�سابني   3 وف��اة 
الدولة  ال��وف��ي��ات يف  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  امل�ستجد،  ك��ورون��ا 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  واأع��رب��ت   . حالة   518

املتوفني،  ل��ذوي  وموا�ساتها  تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن 
ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد 
املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 
و�سالمة  ل�سحة  �سماناً  االجتماعي  بالتباعد  واالل��ت��زام 
اجلميع . كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 742 حالة جديدة 
وتعافيها  كوفيد19-  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  مل�سابني 
ال�سحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأع��را���س  من  التام 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  ال��الزم��ة 

حاالت ال�سفاء 139،701

�شرطة اأبوظبي ت�شبط 3 مروجني بحوزتهم 45 كيلوجرام من املخدرات

و�صلت �إىل مركز �لقيادة و�ل�صيطرة عرب ��صتخد�م تطبيق �صرطة دبي

ر�شالة  SOS ُت�شاهم يف اإنقاذ 7 اأ�شخا�س بعد تعطل مركبهم ال�شياحي يف عر�س البحر

•• اأبوظبي-وام: 

�سبكة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  �سبطت 
املواد  مروجي  و  لتجار  اإجرامية 
ت�سم  العقلية  وامل��وؤث��رات  املخدرة 
اجلن�سية  م���ن  اأ���س��خ��ا���س  ث��الث��ة 
 45.267 بحوزتهم  االآ���س��ي��وي��ة 
ك�����ي�����ل�����و ج�������������رام م��������ن خم��������دري 
والكري�ستال"،  "الهريوين 
يقومون  ان��ه��م  بالتحقيق  وت��ب��ني 
ب��ج��ل��ب امل����واد امل���خ���درة م��ن خارج 
طريق  ع����ن  وو����س���ع���ه���ا  ال�����دول�����ة 
"اللوكي�سنات" يف كل من اأبوظبي 
العميد  واأك����د  وال�����س��ارق��ة.  ودب����ي 

غري امل�سروعة لت�سويقها ور�سدها 
باأليات واإمكانات متطورة. واأ�ساف 
املخدرات  م��ك��اف��ح��ة  ع��ن��ا���س��ر  ان 
يوا�سلون   - ال�����س��اه��رة  -ال��ع��ي��ون 
ب��اح��رتاف��ي��ة يف توجيه  ج��ه��وده��م 
تلو  ال��واح��دة  املوجعة،  ال�سربات 
للمروجني  ل��ل��ت�����س��ّدي  االأخ������رى 
وتفكيك خطوط االإمداد ال�ساخنة 
من خارج الدولة، وكل من يتوّرط 
يف التهريب اأو االجتار باملخدرات، 
باأي طرق مبتكرة، واإحكام الرقابة 
ال��ت��ع��اط��ي، �سمن  على حم���اوالت 
ملكافحة  متكاملة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

املخدرات.

والرعاية  الدعم  بف�سل  الباهرة 
وااله��ت��م��ام م��ن ال��ق��ي��ادة احلكيمة 
حيث متكنت من تطوير امكانات 
ال���ر����س���د وامل���ت���اب���ع���ة، ع���ل���ى مدى 
اأ�سفرت  وال��ت��ي  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ه��ور 
ا�ستباقية  ����س���رب���ة  ت���وج���ي���ه  ع����ن 
ظهور  ق�����س��م��ت  م���ت���وق���ع���ة  غ����ري 
بتجارتهم  وع�����س��ف��ت  امل���روج���ني، 
اأحالمهم  وب��ّددت  امل�سروعة،  غري 
وذكر  الفاح�س.  ب��ال��راء  الزائفة 
املتبعة،  االأم��ن��ي��ة  االإج������راءات  اأن 
وال���ع���م���ل���ي���ات ال�������س���ري���ة ال���ت���ي مت 
وف����ق خ��ط��ط حمكمة،  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
البالغ يف االإطاحة  كان لها االأث��ر 

مدير  ال��را���س��دي،  �سهيل  حم��م��د 
االأم������ن اجل���ن���ائ���ي حر�س  ق���ط���اع 
املخدرات  مبكافحة  العمل  ف��رق 
وج��اه��زي��ت��ه��ا ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع كافة 
واإمكانية  طرق تهريب املخدرات، 
ا�ستخدام  ط���ري���ق  ع����ن  ك�����س��ف��ه��ا 
متتلكها،  التي  املتطورة  االأج��ه��زة 
عنا�سرها  ح���رف���ي���ة  اإىل  الف����ت����اً 
امل�ستوى  ع����ال  ت���دري���ب���اً  امل���درب���ني 
امل��ج��ال. وم��ن جانبه قال  يف ه��ذا 
الظاهري،  غريب  طاهر  العقيد 
مدير مديرية مكافحة املخدرات 
يف ق���ط���اع االأم�������ن اجل���ن���ائ���ي، ان 
�سرطة اأبوظبي توا�سل جناحاتها 

ب��ه��ذه ال�����س��ب��ك��ة االإج���رام���ي���ة التي 
ك���ان���ت ت�����دار م���ن خ�����ارج ال���دول���ة، 
ال�ستهداف الوطن واإغراق �سبابه 
يف ب��راث��ن ال��ت��ع��اط��ي. وح���ث على 
املبذولة  اجل��ه��ود  تعزيز  ���س��رورة 
حل��م��اي��ة االأب���ن���اء م���ن امل���خ���درات، 
التي تعد اإحدى امل�سكالت االأكر 
خطورة، وترمي بال�سباب والن�سء 
ال�سيما  وامل��ج��ه��ول،  ال�سياع  نحو 
امل�����س��ت��ق��ب��ل، وعماد  واأن���ه���م رج����ال 
ال���وط���ن، م���وؤك���داً ح��ر���س �سرطة 
ال�سباب  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي 
اآفة  م��ن  ع��م��وم��اً  املجتمع  واف����راد 
امل���خ���درات واإي���ق���اف ك���ل اخلطط 

•• دبي-الفجر:

 7 اإن��ق��اذ  دب��ي م��ن  متكنت �سرطة 
مركب  منت  على  كانوا  اأ�سخا�س 
وذلك  ال��ب��ح��ر  ع��ر���س  يف  �سياحي 
اإر�سال  اإىل  اأح��ده��م  جل���اأ  اأن  ب��ع��د 
اال�ستغاثة  خ���دم���ة  ع���ر  ر����س���ال���ة 
SOS"" امل��ت��وف��رة يف تطبيق  ال��� 
املوقع  م��ت�����س��م��ن��ة  دب�����ي،  ���س��رط��ة 
ال���ق���ي���ادة  م����رك����ز  اإىل  ال����ب����ح����ري 
العامة  االإدارة  يف  وال�����س��ي��ط��رة 

للعمليات.
واأك��د العميد نبيل عبد اهلل نائب 
للعمليات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر 
القيادة  مركز  اأن  دب��ي،  �سرطة  يف 
وال�سيطرة تلقى ر�سالة اال�ستغاثة، 
وعلى الفور مت التجاوب من قبل 
االأفراد مع الر�سالة التي تت�سمنت 
ث��م عملوا  ف��ق��ط،  البحري  امل��وق��ع 
على التوا�سل مع املتواجدين على 
املركب ال�سياحي واالطمئنان على 
�سحتهم والتاأكد من احتياجاتهم 

وخا�سة الطبية منها.

التي   "SOS" اال�ستغاثة  خدمة 
اإر����س���ال  اإىل  م��ب��ا���س��رة  ح��ول��ت��ن��ي 

ر�سالة ملوقعنا البحري.
الر�سالة  ب���اإر����س���ال  ُق��م��ت  وت���اب���ع: 
تلقيت  م�����ع�����دودة  ث�������واين  وب����ع����د 
القيادة  مركز  من  هاتفية  مكاملة 
دب�����ي،  ����س���رط���ة  وال�������س���ي���ط���رة يف 
اأفراد ال�سرطة  اأحد  اإىل  وحتدثت 
والذي تعامل معنا بحرفية وتاأكد 
واحتياجاتنا  اأواًل  �سالمتنا  م��ن 
لنا  اأر���س��ل  ث��م  الطبية،  للخدمات 
و�سلتنا  التي  البحرية  ال��دوري��ات 
العالج  وق���دم���ت  دق��ي��ق��ة،   12 يف 
بالدوار  امل�سابني  م��ن  اثنني  اإىل 

و�ساهمت يف اإعادتنا اإىل الر.
ال�سكر  ال�سبعة  االأ�سخا�س  وق��دم 
دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  اإىل 
لنداء  اال���س��ت��ج��اب��ة  ���س��رع��ة  ع��ل��ى 
اال���س��ت��غ��اث��ة وال��و���س��ول اإل��ي��ه��م يف 
الوقت املنا�سب واحلرفية العالية 
بعد  احتياجاتهم  مع  التعامل  يف 
بعيدة  منطقة  يف  امل��رك��ب  تعطل 

وخالية من املراكب.

كل  الأن  املجتمع  اأف����راد  ق��ب��ل  م��ن 
ظرف  اإىل  ي��ت��ع��ر���س  ق��د  �سخ�س 

طارئ يحتاج فيه اإىل امل�ساعدة.
ك��م��ا ودع�����ا ال��ع��م��ي��د ن��ب��ي��ل مالك 
اإىل  ال�سياحية  البحرية  امل��راك��ب 
ت��ف��ع��ي��ل )خ���دم���ة اأب���ح���ر ب���اأم���ان( 
الذكي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  يف  امل����ت����وف����رة 
رحالتهم  خ����الل  دب����ي  ل�����س��رط��ة 
اال�ستجابة  �سرعة  ل�سمان  وذل��ك 
االأعطال  اأو  الطارئة  مع احلاالت 

االأم����ن  دوري�������ات  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
البحري واالإنقاذ البحري انطلقت 
اإىل مكان تواجد املركب على وجه 
العالج  تقدمي  مت  حيث  ال�سرعة، 
اإىل اث��ن��ني م���ن امل�����س��اب��ني ب���دوار 
االأ�سخا�س  جميع  نقل  ثم  البحر 
اإىل  ال�����س��رط��ة  زوارق  خ���الل  م���ن 
ال��ت��وا���س��ل مع  ج���ان���ب  اإىل  دب�����ي، 
م�سكلة  وح����ل  ال�����س��ي��اح��ة  ���س��رك��ة 
العميد نبيل  تعطل املركب. واأكد 
 "SOS" اال���س��ت��غ��اث��ة  خ��دم��ة  اأن 
الذكي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  امل���ت���وف���رة 
تقدمي  اإىل  ت��ه��دف  دب���ي  ل�سرطة 
ال�سريعة  ال�����س��رط��ي��ة  اخل���دم���ات 
مل����ا لهذه  ل��ل��ن��ا���س ع���ن���د احل����اج����ة 
اخل����دم����ة م����ن اأه���م���ي���ة ب���ال���غ���ة يف 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  االإن���ق���اذ،  عمليات 
عملية  ُت�سهل  اال�ستغاثة  خ��دم��ة 
بدقة  املُ��ح��ت��اج��ني  اإىل  ال��و���س��ول 
وُت�سهل  ����س���دي���دت���ني،  و�����س����رع����ة 
ب�سهولة  موقعهم  اإىل  ال��و���س��ول 
وي�����س��ر، ل��ذل��ك ي��ج��ب ال��ع��م��ل على 
اإليها  والتعرف  وتعميمها  ن�سرها 

اأن  م���وؤك���داً  ل��ه��ا،  يتعر�سون  ال��ت��ي 
�سرطة دبي اأطلقت )خدمة اأبحر 
اإط�����ار ح��ر���س��ه��ا على  ب����اأم����ان( يف 
حت��ق��ي��ق ���س��رع��ة اال���س��ت��ج��اب��ة مع 
ال��ب��الغ��ات ال��ب��ح��ري��ة. وح����ول ما 
حدث، اأكد الباحث القانوين كمال 
ال�سبعة  االأ�سخا�س  اأح��د  زه���ران، 
ال��ذي��ن ك��ان��وا ع��ل��ى م��نت املركب، 
ر�سالة  اأر����س���ل  ال����ذي  وال�����س��خ�����س 
القيادة  م���رك���ز  اإىل  اال���س��ت��غ��اث��ة 
ا�ستاأجروا  اأن����ه����م  وال�������س���ي���ط���رة، 
امل���رك���ب ال�����س��ي��اح��ي وان��ط��ل��ق��وا يف 
تعطل  امل��رك��ب  لكن  بحرية  رحلة 
البحر  م���ي���اه  يف  م��ف��اج��ئ  ب�����س��ك��ل 
نتيجة خلل يف بطارية املحرك ما 

اأدى اإىل توقفه عن العمل.
امل��رك��ب مل ي�ستطع  ق��ائ��د  وق����ال: 
ال�سياحية  ال�سركة  مع  التوا�سل 
ال����دع����م، لذلك  ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى 
وفتحت  النقال  بهاتفي  ا�ستعنت 
ال��ت��ط��ب��ي��ق اخل��ا���س ب�����س��رط��ة دبي 
�سابقاً  ح��م��ل��ت��ه  ق���د  ك��ن��ت  وال�����ذي 
ع��ل��ى ه��ات��ف��ي، وع����رت ف��ي��ه على 

�شفري الدولة يح�شر مرا�شم تن�شيب 
رئي�س بريو املنتخب

•• ليما-وام:

ح�سر �سعادة حممد عبد اهلل ال�سام�سي �سفري الدولة لدى جمهورية بريو مرا�سم تن�سيب فخامة الرئي�س املنتخب 
لوي�س اآر�سي.

ونقل �سعادته حتيات وتهنئة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، و�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، و�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، اإىل فخامة لوي�س 

اآر�سي مبنا�سبة انتخابه، ومتنياتهم ل�سعب بريو باملزيد من التقدم واالزدهار .

مبتابعة حمدان بن زايد.. الهالل يفتتح قرية املدينة يف النيجر
•• نيامي -وام:

منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  مبتابعة 
قرية  الهيئة  افتتحت  االإم���ارات���ي،  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  رئي�س   ، الظفرة 
ال�ساحة  على  التنموية  مبادراتها  �سمن  النيجر،  يف  ال�سكنية  "املدينة" 

االإن�سانية يف النيجر.
اآل نهيان،  اإن�ساء القرية مبكرمة من حرم �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد  مت 
�سمو ال�سيخة �سم�سة بنت حمدان بن حممد اآل نهيان ، م�ساعد �سمو رئي�س 
الهيئة لل�سوؤون الن�سائية، وت�سم عدداً من الوحدات ال�سكنية، مع مرافقها 
اخلدمية، املتمثلة يف عيادة طبية، ومدر�سة وم�سجد وبئر ارتوازية، وحمالت 
جتارية، اإ�سافة اإىل توفري معدات واآليات زراعية ل�سكان القرية تعينهم على 
اإنتاج لتح�سني ظروفهم االقت�سادية واالجتماعية وت�ساهم  امتالك و�سائل 

يف حتقيق ا�ستقرارهم االأ�سري واالجتماعي.
دولة  بها  ت�سطلع  التي  للجهود  تعزيزا  النيجر  يف  الهيئة  م�ساريع  ت��اأت��ي 

االإمارات، وقيادتها الر�سيدة يف جماالت التنمية واالإعمار، وتوفري اخلدمات 
ال�سرورية التي حتتاجها النيجر يف املجاالت كافة.

و�سارك يف مرا�سم االفتتاح عدد من الوزراء وامل�سوؤولني احلكوميني وممثلي 
امل��ن��ظ��م��ات االإن�����س��ان��ي��ة واخل��ريي��ة و���س��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة، ووف���د ال��ه��الل االأحمر 

االإماراتي يف النيجر برئا�سة را�سد الكعبي.
الهالل  لهيئة  العام  االأم��ني  الفالحي،  عتيق  حممد  الدكتور  �سعادة  واأك��د 
االأحمر االإماراتي، اأن �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، يويل اهتماما 
التي  امل�ساريع  بتبني  دائما  �سموه  ويوجه  النيجر،  يف  الهيئة  ملبادرات  كبريا 
حتدث فرقا يف جهود التنمية واالإعمار، وتعمل على اإحداث نقلة نوعية يف 
ا�ستدامة العطاء وتوفري احللول املالئمة للق�سايا االإن�سانية والتنموية يف 
ال�سكنية  القرية  م�سروع  تنفيذ  مراحل  يتابع  ظل  �سموه  اإن  وقال  النيجر. 
ب�سكل دائم حتى اأ�سبحت واقعا ي�ستفيد منه اآالف االأ�سر يف جماالت االإ�سكان 
تعزيز  م�����س��روع  ج��ان��ب  اإىل  النظيفة،  امل��ي��اه  واإم�����دادات  والتعليم  وال�سحة 
القدرات املتمثل يف توفري الدعم اللوج�ستي للمزارعني يف املنطقة، ملمار�سة 

ن�ساطهم الزراعي، وتوفري م�سدر دخل ثابت يعينهم على مواجهة ظروف 
احلياة، وميكنهم من االعتماد على اأنف�سهم.

ال�سيخة  ال��دور الذي ت�سطلع به مبادرات �سمو  اأهمية  واأك��د الفالحي على 
�سم�سة بنت حمدان بن حممد اآل نهيان، يف تنمية املجتمعات املحتاجة ، ولفت 
متطلباتها  توفري  على  والعمل  تواجهها،  التي  االإن�سانية  للق�سايا  االنتباه 
وال�سكنية  والتعليمية  ال�سحية  املجاالت  يف  خا�سة  والتطوير  التنمية  من 

واخلدمات ال�سرورية االأخرى.
واأثر  ا�سرتاتيجي  بعد  ذات  �سموها  م��ب��ادرات  " تعتر   : الفالحي  واأ���س��اف 

تنموي م�ستدام يف العديد من املجاالت".
من جانبهم اأ�ساد عدد من امل�سوؤولني املحليني يف النيجر، يف كلماتهم خالل 
مرا�سم االفتتاح، بدور االإمارات التنموي يف النيجر وجهودها املتوا�سلة يف 
الوقوف مع �سعب النيجر والعمل على حت�سني ظروفه االإن�سانية، موؤكدين 
على اأهمية م�سروع القرية الذي ي�ساهم يف ا�ستقرار االأ�سر املتعففة، وتوفري 

خدمات البنية التحتية الأهايل املنطقة.

وعروا عن �سكرهم وتقديرهم ل�سمو ال�سيخة �سم�سة بنت حمدان اآل نهيان، 
وهيئة الهالل االأحمر االإماراتي على اختيارها لتنفيذ هذا امل�سروع التنموي 
الكبري. اإىل ذلك ا�ستقبلت الدكتورة لال مليكة اأي�سوفو حرم رئي�س جمهورية 
االأحمر  الهالل  هيئة  وفد  نيامي،  العا�سمة  يف  الرئا�سي  بالق�سر  النيجر، 
احتياجات بالدها من  لتلم�س  بالوفد وجهوده احلثيثة  االإماراتي، ورحبت 

امل�ساريع التنموية والرامج االإن�سانية.
ال�ساحة  االإم���ارات���ي على  االأح��م��ر  ال��ه��الل  مل��ب��ادرات  ع��ن تقديرها  واأع��رب��ت 
االإن�سانية يف بالدها ، واأ�سادت بحر�س دولة االإمارات على تلبية االحتياجات 

االإن�سانية والتنموية ل�سعب النيجر.
الرئي�س  االماراتي حرم  االحمر  الهالل  وفد هيئة  رئي�س  اأطلع  من جانبه 
على الرامج وامل�ساريع التي تنفذها الهيئة يف بالدها يف خمتلف املجاالت، 
واأ�سار اإىل مهمة الوفد احلالية التي تتمثل يف افتتاح قرية �سكنية مبرافقها 
احليوية، اإىل جانب تفقد م�ساريع الهيئة القائمة، ودرا�سة احتياجات النيجر 

من امل�ساريع امل�ستقبلية.

اأبوظبي تك�شف عن مركز عاملي لأبحاث التكنولوجيا املتقدمة
•• اأبوظبي-وام:

ك�سفت اأبوظبي عن معهد االبتكار 
املكر�سة  ال�������ذراع  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، 
والتابعة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ل���الأب���ح���اث 
التكنولوجيا  اأب�����ح�����اث  مل��ج��ل�����س 
اإىل  ي�����ه�����دف  ال���������ذي  امل�����ت�����ط�����ورة 
ت���ع���زي���ز م���ك���ان���ة اأب���وظ���ب���ي ودول�����ة 
ع��امل��ي لالبتكار  ك��م��رك��ز  االإم�����ارات 

والتكنولوجيا املتقدمة.
ويهدف املعهد لتحقيق االكت�سافات 
التحويلية  والتكنولوجيا  العلمية 

م��ن ت��و���س��ي��ع اآف����اق امل��ع��رف��ة ب�سكل 
اأي وق���ت م�����س��ى، ليعود  اأك���ر م��ن 
العلمي  القطاع  على  بالنفع  ذل��ك 

واملجتمع واالقت�ساد والبيئة .
ف����رق من  امل��ع��ه��د  اإىل  وان�����س��م��ت 
من  الدوليني  والباحثني  العلماء 
العامل يف غ�سون  خمتلف مناطق 
�سهرين من االجتماع االأول ملجل�س 
 .2020 اأغ�����س��ط�����س  يف  االإدارة 
و�سي�ساهم ذلك املجتمع الفكري يف 
والتطوير  للبحث  اإن�ساء منظومة 

يف اأبوظبي ودولة االإمارات.

واالأنظمة االآمنة.
معهد  ع������ن  االإع�������������الن  وي�������اأت�������ي 
ا�ستجابًة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  االب��ت��ك��ار 
بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات 
اآل ن��ه��ي��ان ع�سو  حم��م��د ب��ن زاي���د 
اأبوظبي  الإمارة  التنفيذي  املجل�س 
التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س 
جمل�س  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س   ،
املتطورة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأب���ح���اث 
البحث  الأن�سطة  منظومة  الإن�ساء 
والتطوير يف االإمارة والتي تهدف 
ودولة  اأبوظبي  مكانة  تر�سيخ  اإىل 

مكر�ساً  بحثياً  ومت��وي��اًل  حم���ددة، 
القدرة  اإىل  اإ�سافة  االأج��ل،  طويل 
بيئة  فاعلة يف  ق��رارات  اتخاذ  على 
االبتكار  ُيعد معهد  النمو.  �سريعة 
الركيزتني  اح����دى  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
ملجل�س  ال��ت��اب��ع��ت��ني  االأ���س��ا���س��ي��ت��ني 
املتطورة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأب���ح���اث 
 2020 م���اي���و  اأُن�������س���ئ يف  وال������ذي 
البحث  منظومة  ن��ط��اق  لتو�سيع 
اأبوظبي  يف  امل���زده���رة  وال��ت��ط��وي��ر 
جمل�س  وي����ج����م����ع  وت���ع���م���ي���ق���ه���ا. 
املتطورة قادة  التكنولوجيا  اأبحاث 

ال����ع����امل ككل.  ت����وؤث����ر ع���ل���ى  ال���ت���ي 
وي���وا����س���ل امل��ع��ه��د م�����س��ريت��ه نحو 
ا���س��ت��ك�����س��اف اآف����اق ج��دي��دة بخطى 
البحثية  م��راك��زه  ع��ر  مت�سارعة 
التي  املتخ�س�سة  ال�سبعة  االأول��ي��ة 
عاملية  ب��ح��ث��ي��ة  م����راف����ق  مت���ت���ل���ك 

امل�ستوى.
ال�سبع  الرتكيز  جم��االت  وتتمثل 
الكّمية،  االأب�����ح�����اث  يف  االأول�����ي�����ة 
وعلم  امل�������س���ت���ق���ل���ة،  وال�����روب�����وت�����ات 
الت�سفري، واملواد املتقدمة، واالأمن 
ال����رق����م����ي، وال����ط����اق����ة امل����وّج����ه����ة، 

البحوث  امل���ع���ه���د  ����س���ي���ق���ود  ك���م���ا 
امللكيات  وت���ط���وي���ر  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
ال���ف���ك���ري���ة واإب���������رام ����س���راك���ات مع 
واملوؤ�س�سات  االأك��ادمي��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
على  امل��ع��ه��د  وي��ع��م��ل  املتخ�س�سة. 
تعاونياً  م�����س��روع��اً   25 م��ن  اأك���ر 
�سراكات  طريق  عن  االأج��ل  طويل 
20 ج��ام��ع��ة عاملية  اأك���ر م��ن  م��ع 

رائدة.
الكافية  باملرونة  املعهد  و�سيتمتع 
االأبحاث،  يف  �سريع  تقدم  لتحقيق 
حيث ميتلك خارطة طريق بحثية 

ع��امل��ي الأبحاث  ك��م��رك��ز  االإم������ارات 
التكنولوجيا املتطورة.

وقال �سعادة في�سل البناي، االأمني 
التكنولوجيا  اأبحاث  ملجل�س  العام 
جيد  و�سع  يف  املعهد  اإن  املتطورة، 
الهدف  ذل�����ك  ب���دع���م  ل����ه  ي�����س��م��ح 

اال�سرتاتيجي.
واأ�ساف �سعادة في�سل البناي: يعد 
معهد االبتكار التكنولوجي مركزاً 
بحثياً رائداً يطور تقنيات ابتكارية 
وحتويلية �سيكون لها ا�ستخدامات 
عملية واآثار عاملية. وميّكننا املركز 

جمال  يف  التخ�س�سات  م��ت��ع��ددي 
ليعمل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ال��ب��ح��ث 
على رعاية جمتمع بحثي تعاوين، 
واالكت�ساف  االب���ت���ك���ار  وت�����س��ري��ع 

وتعزيز ثقافة اال�ستق�ساء.

مركز التعليم امل�شتمر باجلامعة يفتتح برنامج 
الدبلوم املهني اخت�شا�شي العمل الجتماعي

•• ال�شارقة -الفجر:

مركز  مدير  الزبيدي،  را�سي  الدكتور  االأ�ستاذ  افتتح 
ال�سارقة  جامعة  يف  املهني  والتطوير  امل�ستمر  التعليم 
االجتماعي،  العمل  اأخ�سائي  املهني  ال��دب��ل��وم  برنامج 
حيث يعمل املركز على اإع��داده وتنفيذه عن بعد خالل 
الفرتة احلالية، بواقع 100 �ساعة تدريبية اأيام ال�سبت 
فقط خالل الفرتة ال�سباحية يف الفرتة من 7 نوفمر 
2020 ولغاية 20 مار�س 2021، وبلغ عدد امل�ساركني 

يف الرنامج  30م�سارك وم�ساركة.
الكافية  املعرفة  امل�ساركني  اإك�ساب  اإىل  الدبلوم  يهدف 
وامل���ه���ارات امل��ه��ن��ي��ة م��ن خ���الل م��ع��رف��ة جم���االت العمل 
وحتليل  وفهم  املحلية،  املجتمعات  وتنمية  االجتماعي 
نظريات املمار�سة العامة يف العمل االجتماعي، وتطبيق 
عمليات ومهارات املمار�سة العامة يف العمل االجتماعي، 

العالجي  االجتماعي  املهني  التدخل  مناذج  وا�ستخدام 
املمار�سة  اأخ��الق��ي��ات  ومم��ار���س��ة  املختلفة،  احل���االت  م��ع 

املهنية العامة للعمل االجتماعي يف درا�سته للحاالت.
ويت�سمن الرنامج املحاور التالية: مقدمة عن العمل 
واأخالقيات  وم���ه���ارات  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث  االج��ت��م��اع��ي 
امل��م��ار���س��ة امل��ه��ن��ي��ة يف ال��ع��م��ل االج���ت���م���اع���ي، وجم����االت 
والنمو  املحلية،  املجتمعات  وتنمية  االجتماعي  العمل 
والتطور االإن�ساين، ونظريات املمار�سة العامة يف العمل 
املمار�سة  وعمليات  واالأ�ساليب(،  )النماذج  االجتماعي 
لالأخ�سائي  املهنية  واالأدوار  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ع��م��ل  يف 
االجتماعي  والعمل  االجتماعي،  العمل  يف  االجتماعي 
التدخل  امل��دى، ومن��اذج  الق�سري  والتدخل  االأزم���ات  يف 
امل��ه��ن��ي يف ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي، وت��ط��ب��ي��ق��ات ع��م��ل��ي��ة يف 
اجلماعية،  واال���س��ت�����س��ارات  االج��ت��م��اع��ي،  العمل  جم��ال 
كما يقوم امل�ساركني بكتابة بحث ي�سرف عليه االأ�ساتذة 

ف��ق��د امل���دع���و  /ان�������س���ار اهلل 
كاتوبرامبيل حممد ، الهند   
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)I6621430( من يجده 
ت�سليمه اىل �سفارة الهند او 

اقرب مركز �سرطة

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو  / �سهيل احمد 
�سيخ �سالح الدين ، باك�ستان   
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)ZS1169581( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0565633625

فقدان جواز �شفر
�سلمان   / امل�����دع�����و   ف���ق���د 
الدين  ���س��الح  �سيخ  اح��م��د 
اجلن�سية  ب���اك�������س���ت���ان     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)1164922PK( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0528023424

فقدان جواز �شفر
�سياء   / امل������دع������و   ف����ق����د 
مهر  رح�����م�����ن  ال�����رح�����م�����ن 
اجلن�سية  ب���اك�������س���ت���ان     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)AB5928183( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0503030913

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو  / �سامل ها�سم 
حم����م����د اجل����ن����ي����ب����ي رق����م 
 ،ADIB1050796:امل�ستثمر
���س��ه��ادة اأ���س��ه��م ����س���ادرة من 
م�سرف اأبوظبي اال�سالمي   

- عدد  االأ�سهم:2.755
االت�سال  عليه  ي��ج��ده  م��ن 

برقم: 0504178881

فقدان �شهادة اأ�شهم
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اأخبـار الإمـارات
كليفالند كلينك اأبوظبي يعالج مري�شة خم�شينية من ورم �شرطاين يزن 3.5 كجم

•• اأبوظبي - وام: 

جنح االأطباء يف م�ست�سفى "كليفالند كلينك اأبوظبي" 
ك��ج��م من   3.5 ي����زن  ك��ب��ري  ���س��رط��اين  ورم  اإزال������ة  يف 

بنكريا�س امراأة تبلغ من العمر 50 عاًما .
وه��ذا ن��وع ع���دواين م��ن ال�سرطان ول��ه اأع��را���س قليلة 
ب���داأت  امل��ت��ق��دم��ة ح��ي��ن��ه��ا  اأن ي�����س��ل مل��رح��ل��ت��ه  ج����ًدا اإىل 
بالنمو  ال��ورم  وا�ستمر  االأع��را���س  من  تعاين  املري�سة 
فح�س  ومت  ال��ب��ط��ن  يف  ط��ب��ي��ع��ي  غ���ري  ان��ت��ف��اخ  م�سببا 
ب�سرطان غدي  اإ�سابتها  اأكدت  باإجراء خزعة  املري�سة 

ين�ساأ يف قنوات البنكريا�س.
عامة  ج��راح��ة  ا�ست�ساري  اأح��م��د  نفيد  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
م�ست�سفى  يف  ال��ه�����س��م��ي  اجل���ه���از  اأم����را�����س  م��ع��ه��د  يف 
اأفراد فريق الرعاية  اأبوظبي" اأحد  "كليفالند كلينك 
العالجي  االإج�����راء  يف  امل�����س��ارك  التخ�س�سات  م��ت��ع��دد 
ال�سعوبة  ال�سرطانية  الكتلة  ه��ذه  با�ستئ�سال  املكلف 
 3.5 وزن��ه��ا  كتلة  اإزال����ة  عليها  تنطوي  ال��ت��ي  البالغة 
كجم .. م�سريا اإىل اأن الكتلة الكبرية ا�ستمرت يف النمو 
باالأوعية  وثيقاً  ارتباطاً  البطن وكانت مرتبطة  داخل 
الرئي�سية التي تغذي البطن والكبد واالأمعاء واأجرى 

كامل  �سبه  ا�ستئ�سال  عملية  امل�ست�سفى  يف  االأط���ب���اء 
للبنكريا�س.

ملدة  املر�س  من  عانت  اإنها  املري�سة  قالت  جهتها  من 
�سبعة اأ�سهر .. الفتة اإىل اأن م�ست�سفى "كليفالند كلينك 

اأبوظبي" هو املكان الوحيد الذي اأعطاها االأمل .
اأح���د مراكز  اله�سمي  اجل��ه��از  اأم��را���س  وي��وف��ر معهد 
االمتياز ال�ستة يف م�ست�سفى "كليفالند كلينك اأبوظبي" 
امل�ستوى االأكر تقدًما من الرعاية الطبية واجلراحية 
ال���س��ط��راب��ات اجل��ه��از ال��ه�����س��م��ي، ب����دًءا م��ن متالزمة 

القولون الع�سبي اإىل اأورام اجلهاز اله�سمي.

خالل م�صاركته يف ملتقى �أبوظبي �ل�صرت�تيجي �ل�صابع

قـرقـا�س: الإمــارات اتخــذت اخلطــوات الفعـالـة ملــواجهـة كـوفيـد- 19
عالقتنا مع �لوليات �ملتحدة مبنية على �ل�صد�قة و�مل�صالح و�لقيم �مل�صرتكة 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية 
وباء  ملواجهة  الفعالة  اخلطوات  اتخذت  الر�سيدة  االإم���ارات  دول��ة  قيادة  اأن 
كورونا كوفيد19- ، حلماية ال�سحة العامة ويف الوقت نف�سه تخفيف االآثار 

ال�سلبية للجائحة على االقت�ساد.
الدولية يف هذه  ب�سكل فاعل يف اجلهود  �ساركت  االإم���ارات  دول��ة  ان  واأ�ساف 
اأكر  ا�ستفاد منها  118 دولة  اإىل  االأزم��ة وقدمت م�ساعدات طبية عاجلة 
من 1.5 مليون �سخ�س من العاملني يف ال�سفوف االأمامية ملواجهة الوباء"، 
موؤكداً اأن دولة االإمارات مل تنظر اأبداً يف االعتبارات ال�سيا�سية عند تقدمي 
اإيران  اإىل  م�ساعداتها االإن�سانية، ومن هذا املنطلق مل ترتدد يف مّد العون 

عندما احتاجت اإليها.
اأبوظبي  األ��ق��اه��ا يف م��ل��ت��ق��ى  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ة  ال��ك��ل��م��ة  واأو����س���ح م��ع��ال��ي��ه يف 
اال�سرتاتيجي ال�سابع الذي ينظمه مركز االإمارات لل�سيا�سات افرتا�سياً، اأن 
دولة االإمارات مع اقرتاب الذكرى اخلم�سني لتاأ�سي�سها توا�سل االبتكار وفتح 
التكنولوجية  التطورات  اأهم  اأن  حيث  للم�ستقبل،  واال�ستعداد  جديدة  اآفاق 
وال�سيا�سية التي �سهدها العامل العربي خالل هذا العام كانت من ن�سيبها، 
ابتداًء من اإطالق م�سبار االأمل يف رحلته اإىل املريخ، ومروراً بت�سغيل حمطة 
للطاقة النووية ال�سلمية، وو�سواًل اإىل االتفاق االإبراهيمي لل�سالم مع دولة 

اإ�سرائيل.
متم�سكة  االإم����ارات  دول��ة  اأن  معاليه  اأك��د  ال��دول��ي��ة،  ال�����س��وؤون  يخ�س  وفيما 
واحلل  الوطنية  ال�سيادة  واح��رتام  التطرف  ومكافحة  بالتعددية  بالتزامها 
الدولة  اأن  م�سيفاً  امل�ستدامة،  والتنمية  الر�سيد  واحلكم  للنزاعات  ال�سلمي 

الدويل  االأم��ن  جمل�س  يف  الدائمة  غري  الع�سوية  ل�سغل  مر�سحة  ب�سفتها 
للم�ساهمة  الفر�سة  ه��ذه  ا�ستغالل  تنوي   2023-2022 الفرتة  خ��الل 
من�سبطة  مقاربة  وا�ستخدام  االأط���راف،  متعدد  النظام  يف  الثقة  تعزيز  يف 

متجذرة يف ميثاق االأمم املتحدة.
ا�ستخدام  من  زادت��ا  وتركيا  اإي��ران  :اإن  معاليه  قال  االإقليمية،  ال�سوؤون  ويف 
ففي  املنطقة،  يف  التو�سعية  م�ساريعهما  لتحقيق  ك���اأداة  اخل��ارج��ي  التدخل 
اال���س��ت��ق��رار يف دول  ل��زع��زع��ة  للملي�سيات  اإي����ران  دع��م  ي�ستمر  ال���ذي  ال��وق��ت 
بدعم  تركيا  تقوم  اليمن،  اإىل  اأ�سلحتها  تدفق  وموا�سلة  خمتلفة،  عربية 
امللي�سيات  ا�ستغالل  خطر  وزي���ادة  ليبيا  يف  امل�سلحة  االإ�سالمية  اجلماعات 
املتطرفة واملرتزقة للفراغ االأمني املوجود يف البالد. و�سدد معاليه على اأن 
املزعزعة  والرتكية  االإيرانية  بال�سيا�سات  تقبل  اأن  االإم��ارات ال ميكن  دول��ة 
لال�ستقرار، لكنها اأي�ساً ال ت�سعى اإىل املواجهة، واأن دولة االإمارات تعمل دائماً 

مع اأ�سدقائها وحلفائها لت�سجيع احلوار البناء والدبلوما�سية االإيجابية.
و�سدد معاليه على اأن دولة االإمارات ملتزمة بال�سعي لتحقيق احلل ال�سلمي 
لالأزمات، واأنها �ستوا�سل دعم التحالف العربي يف اليمن، و�ست�سعى اإىل وقف 

د الطريق نحو حلٍّ �سيا�سي دائم. �سامل الإطالق النار، الذي مُيهِّ
اإطالق  باتفاق وقف  االإم��ارات رحبت  اأن دولة  الليبي ذكر معاليه  ال�ساأن  يف 
تدعم  وهي  الليبيني،  الفرقاء  بني  ال�سيا�سي  احل��وار  واإط��الق  الدائم  النار 

جهود البعثة االأممية يف ليبيا.
العنف  اأعمال  اإىل  �سديد  بقلق  تنظر  االإم���ارات  دول��ة  ان ن  واأ���س��اف معاليه 
اأن احلركات  م��وؤك��داً  م��وؤخ��راً،  االأوروب��ي��ة  امل��دن  بع�س  �سهدتها  التي  الب�سعة 
ودعا  االأ���س��ك��ال،  �سكل من  ب��اأي  االإ���س��الم  للحدود ال متثل  العابرة  املتطرفة 
كاأداة  االإ���س��الم  ا�ستخدام  ب��ني  التمييز  ���س��رورة  اإىل  ال�سدد  ه��ذا  يف  معاليه 

�سيا�سية وبني االإ�سالم كدين عاملي.
وفيما يتعلق باالتفاق االإبراهيمي لل�سالم قال معاليه: اإن االتفاق االإبراهيمي 
مع اإ�سرائيل كان قراراً �سيادياً وطنياً، ومل يكن موجهاً �سد اأي دولة اأخرى، 
وهو قرار يعزز الت�سامح واالنفتاح والرغبة يف َخْف�س اال�ستقطاب يف املنطقة، 
عملية،  وروؤي���ة  ا�سرتاتيجي،  ل  حت��وُّ حتقيق  يف  �سادقة  رغبة  على  ُبني  وق��د 
وتطلب الكثري من ال�سجاعة من قيادتنا الأن احلفاظ على الو�سع الراهن 

مل يعد اخليار االأف�سل.
واأ�ساف معاليه ان االتفاق ال يقلل باأي حال من اهتمام االإمارات بالق�سية 
الفل�سطينية، وِمن دعمها لل�سعب الفل�سطيني.. م�سريا اإىل اأن دولة االإمارات 
اأن  اأي�ساً  ت��درك  لكنها  وال��ع��ادل،  ال�سامل  ال�سالم  اأن��ه البد من حتقيق  ترى 
الفل�سطينيني واالإ�سرائيليني هم َمْن يجب عليهم اأن يقرروا امل�سي يف هذا 

ال�سالم، واأن دولة االإمارات م�ستعدة لدعمه باأي طريقة كانت.
باالنتخابات  بايدن على فوزه  املنتخب جو  االأمريكي  الرئي�س  وهناأ معاليه 
العالقات  لتعميق  معه  التعاون  اإىل  تتطلع  االإم���ارات  اأن  م�سيفاً  االأخ���رية، 
بني البلدين، وهي عالقة مبنية على ال�سداقة وامل�سالح والقيم امل�سرتكة، 
الواليات  مع  التفاعل  اأن  م�سيفاً  املختلفة،  واالإدارات  االأح���زاب  وتتخطى 
االأو�سط،  ال�سرق  يف  عنه  غنى  ال  اأم���راً  يظل  وقيادتها  االأمريكية  املتحدة 
اإجماعاً بني احلزبني الدميقراطي  واأن االتفاق االإبراهيمي لل�سالم يعك�س 
ترامب  اإدارة  رت  ي�سَّ ال��ذي  االت��ف��اق،  ه��ذا  دع��م  على  اأمريكا  يف  واجلمهوري 

حتقيقه، ودعمُه اأي�ساً الرئي�س املنتخب جو بايدن.
الكلمة االفتتاحية  املركز يف  الكتبي رئي�سة  ابت�سام  وبدورها قالت الدكتورة 
بامللتقى :اإن عام 2020 ك�سف النقاَب عن خطوط �سدع و�سدامات جديدة، 
ويف الوقت نف�سه اأماط اللثام عن اإمكانات عاملية واإقليمية جديدة، م�سيفًة 

على  والتوقيع  االأمريكية،  الرئا�سة  وانتخابات  "كوفيد19-"،  جائحة  اأن 
ديناميكيات جديدة  اإىل خلق  اأدت  لل�سالم كلها عوامل  االإبراهيمي  االتفاق 
العاملي  النظامني  م�ستقبل  مالمح  حتديد  يف  احلا�سم  ال���دور  لها  �سيكون 

واالإقليمي.
عودة  اإىل  اأدى  القطبية  اأح���ادي  العاملي  النظام  ت��راج��ع  اأن  الكتبي  وذك���رت 
حني  يف  ج��دي��دة،  ومعطيات  �سياقات  �سمن  ال��ك��رى  ال��ق��وى  ب��ني  التناف�س 
الروؤية  وان��ع��دام  ال��ق��رار،  ات��خ��اذ  يف  ال���رتدد  م��ن  عانت  العاملية  املوؤ�س�سات  اأن 
اأكدت  لل�سورة الكرى. واأ�سافت الكتبي ان االنتخابات االأمريكية االأخرية 
املتحدة، وقد ك�سفت  الواليات  بالتحوالت داخل  العامل ال يزال مرتبطاً  اأن 
االأيديولوجية  واالنق�سامات  احلاد  اال�ستقطاب  حالة  عن  االنتخابات  هذه 

واالإثنية يف املجتمع االأمريكي.
واأ�سارت الكتبي اإىل اأن دولة االإمارات اأدركت اأن عليها اأن تتخذ قراراً �سجاعاً 
�سراعات  كل  به  متر  ال��ذي  اجلمود  لتجاوز  �سيا�سية  عقالنية  على  مبنياً 
املنطقة املزمنة؛ وعليه قررت تقدمي منوذج جديد الإمكانية بناء ج�سور بني 
قوى املنطقة مبنظور جديد؛ فكان االتفاق االإبراهيمي لل�سالم الذي اأبرمته 
واحليوية  املرونة  اأن  على  اأك��د  االتفاق  هذا  اأن  ُم�سيفًة  اإ�سرائيل،  دول��ة  مع 
التحديات  هذه  على  التغلب  واأن  للتحديات،  لال�ستجابة  مهمان  عن�سران 
روؤيًة  تتطلب  االأو�سط  ال�سرق  دول  امل�ستحكمة يف  لل�سراعات  واإيجاد حلول 
واال�ستقرار  ال�سالم  بناء  على  تعمل  واأخالقية  �سيا�سية  و�سجاعًة  اإبداعية 

واالزدهار واالأمل ل�سعوب املنطقة.
افرتا�سياً  العام  ينعقد هذا  ال�سابع  اال�سرتاتيجي  اأبوظبي  اأن ملتقى  يذكر 
على مدى ثالثة اأيام ويف ثماين جل�سات، مب�ساركة اأكر من ع�سرين خبرياً 

ا�سرتاتيجياً وباحثاً و�سانع �سيا�سات من خمتلف اأنحاء العامل.

بتكلفة مالية جتاوزت 4 ماليني و547 �ألف درهم

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ اأعمال الدفان والت�شوية لـ42 مزرعة يف منطقة العجبان
•• اأبوظبي - الفجر:

اأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي تنفيذ اأعمال م�سروع الدفان والت�سوية و�سبكة 
التعوي�س  موقع  يف  مزرعة  ل�42  واخلارجية  الداخلية  الرتابية  الطرق 
درهماً،   4.547.890 بلغت  اإجمالية  مالية  بتكلفة  العجبان،  مبنطقة 

وذلك بهدف ت�سوية ونقل املزارع بعيداً عن م�سار قطار االحتاد.
مربعاً،  م��رتاً   1.170.885 م�ساحة  ت�سوية  امل�سروع  اأع��م��ال  وت�سمنت 
واإن�ساء ومتهيد الطرق املوؤدية اإىل املزارع بطول 6134.19 مرتاً بالك�سط 
امل��زارع، كما مت تنفيذ �سور �سبكي  االإ�سفلتي، لت�سهيل حركة النقل ما بني 
على ال�42 مزرعة، وتركيب بوابات، واأعمال دفان، وفر�س وت�سوية الرمل 

ومواد الكد�س للمزارع وال�ساحات والطرق الداخلية واخلارجية.
اأب��وظ��ب��ي حت��ر���س ع��ل��ى تطبيق معايري  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  اأن  ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر 
االأرا�سي  ت�سوية  م�ساريع  بينها  وم��ن  م�ساريعها،  جميع  يف  اال���س��ت��دام��ة 

والدفان واإن�ساء و�سيانة الطرق الرتابية.

جمموعة بريد الإمارات ت�شتقبل
 �شفري كازاخ�شتان 

•• دبي-الفجر: 

ا�ستقبل �سعادة حممد �سلطان القا�سي، رئي�س جمل�س 
�سعادة  بح�سور  االإم���ارات،  بريد  جمموعة  �سركة  اإدارة 
عبد اهلل حممد االأ�سرم، الرئي�س التنفيذي للمجموعة، 
�سعادة ماديار مينيلبيكوف �س�فري جمهورية كازاخ�ستان 
ال�سكرتري  ���س��اج��ات��وف  خمامبيت  ي��راف��ق��ه  ال��دول��ة،  يف 
ملجموعة  الرئي�سي  املقر  يف  كازاخ�ستان،  ل�سفارة  االأول 

بريد االإمارات يف دبي.
ح��ي��ث ب��ح��ث اجل���ان���ب���ان ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ف��ر���س التعاون 
كازاخ�ستان  ب��ري��د  و  االم�����ارات  ب��ري��د  ب��ني  امل�ستقبلية 
املتغريات  واملمار�سات يف �سوء  اأف�سل اخلرات  وتبادل 
التي ي�سهدها قطاع اخلدمات الريدية وتاأثري جائحة 

فريو�س كورونا امل�ستجّد "كوفيد19".

ال�سفري  ب�سعادة  القا�سي  �سلطان  �سعادة حممد  ورّحب 
ماديار مينيلبيكوف، موؤكداً له عمق العالقات الثنائية 
ب��ني ال��دول��ت��ني ال�����س��دي��ق��ت��ني، واأ����س���ار ���س��ع��ادت��ه اإىل اأّن 
العالقات  توطيد  �سبل  ال�ستك�ساف  ت��ط��ّرق  االج��ت��م��اع 
االإمارات  بريد  جمموعة  خ��رات  خالل  من  التجارية 
و�سبكتها  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  جم��ال  يف  ال��را���س��خ��ة 

الوا�سعة.
بريد  جم��م��وع��ة  يف  دورن�����ا  "ينطوي  ���س��ع��ادت��ه:  وق����ال 
اخلدمات  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  يف  امل�ساهمة  ع��ل��ى  االإم�����ارات 
لدولة  اال�سرتاتيجية  الروؤية  مع  متا�سياً  اللوج�ستية 
التنمية  اإىل  و����س���واًل  اق��ت�����س��اده��ا  ت��ن��وي��ع  االإم������ارات يف 
ال��ت��ع��اون م��ع الدول  ت��ب��ادل  امل�����س��ت��دام��ة، ون�سعى دائ��م��اً 
ال�����س��دي��ق��ة ب��ه��دف خ��ل��ق ف��ر���س ا���س��ت��ث��م��اري��ة يف قطاع 

اخلدمات اللوج�ستية . 

خالل م�صاركتها يف �لندو�ت �لإلكرتونية للملتقى �لعربي للرت�ث �لثقايف 

منال عطايا: الثقافة قوة الإمارات الناعمة 
•• ال�شارقة-الفجر:

املدير  عطايا،  منال  �سعادة  اأك���دت 
للمتاحف  ال�����س��ارق��ة  لهيئة  ال��ع��ام 
اأن دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
ت�����س��ت��ف��ي��د ال���ق���وة ال��ن��اع��م��ة ك�����اأداة 
اأ����س���ا����س���ي���ة ل���ل���ت���اأث���ري على  ف���ع���ال���ة 
االآخرين ب�سكل اإيجابي با�ستخدام 
تنظيم  خ��الل  من  والفن  الثقافة 
وا�ست�سافة اأحداث خمتلفة جتمع 
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  النا�س 
تربط  بب�ساطة  الثقافة  "الأن  مًعا 

النا�س".
�سعادتها  م�ساركة  ذلك خالل  جاء 
للملتقى  االإلكرتونية  الندوات  يف 
العربي للرتاث الثقايف الذي ٌعقد 
واملجتمع  "االأ�سالة  ع��ن��وان  حت��ت 
وحفظ ال��رتاث يف الفكر العربي" 
املكتب   - "اإيكروم  نظمته  ال��ذي   ،
الثقايف  ال���رتاث  حلفظ  االإقليمي 
" ال�سارقة" "  العربي  ال��وط��ن  يف 
على مدى يومني يف الفرتة من 9 

اإىل 10 نوفمر.
افتتاح  اأن  �سعادة عطايا  واأو�سحت 
متاحف جديدة ذات برامج مو�سعة، 
والثقافة،  ال��ف��ن  يف  واال���س��ت��ث��م��ار 
دولية،  جلامعات  ف��روع  واحت�سان 
ه����ي ال���ط���ري���ق���ة ال����ت����ي ت����ع����زز بها 

االإمارات الدبلوما�سية الثقافية.
و����س���ل���ط���ت ����س���ع���ادة امل����دي����ر ال���ع���ام 
ال�سوء  للمتاحف،  ال�سارقة  لهيئة 
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ق��ي��ام امل��ت��اح��ف حتت 

يف  تورين،  يف  اإيغيزو"،  "ميوزيو 
اإيطاليا، اإىل جانب توقيع اتفاقية 
مع جمموعة متاحف برلني، اأكر 
ومعهد  اأمل��ان��ي��ا،  يف  متاحف  جممع 
ال�سهرية  الثقافية  املوؤ�س�سة  جوته، 
جل���م���ه���وري���ة اأمل����ان����ي����ا االحت����ادي����ة 
اأنحاء  ف����روع يف ج��م��ي��ع  ل��ه��ا  ال��ت��ي 
جمال  يف  التعاون  لتعزيز  العامل، 
وتعزيز  امل���ت���ح���ف���ي���ة،  ال����درا�����س����ات 
احل����وار ب��ني ال��ث��ق��اف��ات م��ن خالل 
الفنية  واالأع��م��ال  املقتنيات  تبادل 
الهيئة  ك���ان���ت  ك���م���ا  وال���ث���ق���اف���ي���ة. 
للمتحف  ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً  ���س��ري��ك��ا 
"تاريخ  االف���رتا����س���ي  وامل���ع���ر����س 
عاملي  م�������س���روع  وه����و  م�سرتك"، 
بالتعاون مع موؤ�س�سة "متحف بال 
لتعزيز  امل�����س��روع  وه���دف  حدود". 
احل���وار ال��ث��ق��ايف م��ن خ��الل تبادل 
الفنون والرتاث، مب�ساركة خراء 
العربي،  العامل  من  بلداً   22 من 

للمتاحف  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  اإدارة 
الو�سول  ي�سهل  اأماكن  باعتبارها 
الناعمة،  ل��ل��ق��وة  وم��ن�����س��ات  اإل��ي��ه��ا 
للمجتمعات  ف��ر���س  ت��ق��دمي  ع��ر 
واالأف���������������راد ل����الل����ت����ق����اء وت�����ب�����ادل 
الت�سابه  اأوجه  وا�ستك�ساف  االأفكار 

والتقارب.
دولة  "ت�ستفيد  ع��ط��اي��ا:  وق���ال���ت 
ب�سكل  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
ف��ع��ال م���ن ال���ق���وة ال��ن��اع��م��ة ك����اأداة 
اأ����س���ا����س���ي���ة ل���ل���رتوي���ج االإي���ج���اب���ي 
للثقافة والفنون وتعزيز انت�سارها 
تنظيم  خ�����الل  م����ن  وت���ق���دي���ره���ا، 
واملعار�س  وال���ع���رو����س  االأح������داث 
الفنية الكرى التي جتمع النا�س 
مًعا ملجرد اأن الثقافة تربط النا�س 
وفهًما  ج����دي����ًدا  ت���ف���ك���رًيا  وت���ل���ه���م 
منال  ���س��ع��ادة  واخ��ت��ت��م��ت  اأف�سل". 
هيئة  يف  "نوا�سل  بالقول:  عطايا 
بعزم  عملنا  ل��ل��م��ت��اح��ف  ال�����س��ارق��ة 
وثبات نحو تعزيز دورنا االجتماعي 
والتعليمي يف احلفاظ على التنوع 
له  ملا  وت�سجيعه  وتطويره  الثقايف 
ت��اأث��ري ق��وي يف توحيد النا�س  م��ن 
ويعزز الرتابط االجتماعي حملًيا 

وعاملًيا واإزالة احلواجز".
ال�سارقة  هيئة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ل���ل���م���ت���اح���ف وق�����ع�����ت ع�����������دًدا من 
م��ع نظرياتها  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رات 
اأجل  اأنحاء العامل، من  من جميع 
الثقافات، مثل  بني  احل��وار  تعزيز 
امل�سري  امل��ت��ح��ف  م���ع  االت���ف���اق���ي���ة 

ي��ع��م��ل��ون معاً  وت���رك���ي���ا، واأوروب���������ا 
لتقدمي روايات خمتلفة لتاريخهم 
امل�سرتك من املنظور اخلا�س لكل 
ال�ستك�ساف  امل�سروع  و�سعى  منهم. 
العرب والعثمانيني  العالقات بني 
واالأوروبيني خالل الفرتة املمتدة 
والتي   1918 اإىل   1815 م��ن 
اليزال  ه��ام��ة  تاريخية  ف��رتة  تعد 
�سداها يوؤثر يف العالقات الدولية 

احلديثة يف يومنا هذا.
ويف اإطار �سعيها لتعزيز احلوار بني 
الثقافات، اأطلقت الهيئة جمموعة 
ت���ق���ام للمرة  ال���ت���ي  امل���ع���ار����س  م���ن 
"لتتعارفوا"  معر�س  مثل  االأوىل، 
ال���ذي اأق��ي��م ب��ال��ت��ع��اون م��ع متحف 
الب�سرية،  ل����الأع����راق  ال��ف��ات��ي��ك��ان 
وان���ع���ق���د يف ك����ل دول������ة االإم��������ارات 

العربية املتحدة واأ�سرتاليا.
بالتعاون  ال��ه��ي��ئ��ة  اأط���ل���ق���ت  ك���م���ا 
م���ع م��ت��ح��ف ال���ف���ن االإ����س���الم���ي يف 
التقاطع:  "طرق  معر�س  برلني، 
احل�سارة  ب���ني  ال��ث��ق��ايف  ال���ت���ب���ادل 
االإ�سالمية، اأوروبا، وما بعدها" يف 
الهيئة  اأطلقت  كما   ،2018 العام 
يف  الفرن�سي  املعهد  م��ع  بالتعاون 
"40 عاماً من  االإم��ارات، معر�س 
ال��ت��ع��اون االآث������اري ب���ني االإم������ارات 
ومعر�س   ،2017 ع��ام  وفرن�سا" 
ال�سحراء"،  اأع��ج��وب��ة  "البرتاء: 
وال��ذي ُعقد باال�سرتاك مع دائرة 
االأردنية  اململكة  يف  العامة  االآث���ار 

الها�سمية، عام 2016.

جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 
تطلق املو�شم الثاين لربنامج املنكو�س

•• اأبوظبي-وام: 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  اأع���ل���ن���ت 
يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال��رام��ج 
امل�سابقات  برنامج  اإط��الق  اأبوظبي 
املنكو�س"   " التلفزيونية  الرتاثية 
مب��و���س��م��ه ال���ث���اين ع���ر ف��ت��ح باب 
اال����س���رتاك ب���ه اع��ت��ب��ارا م���ن ام�س 
5 دي�������س���م���ر امل����ق����ب����ل. و  وح����ت����ى 
 - لها  ب��ي��ان  - يف  اللجنة  اأو���س��ح��ت 
اأن���ه مي��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ني امل�����س��ارك��ة يف 
يعد  ال��ذي   - " " املنكو�س  برنامج 
الرنامج الفني االأول من نوعه يف 
بلحن  املتخ�س�س  العربي  ال��وط��ن 
املنكو�س اأحد اأحلان ال�سعر النبطي 
- عر املوقع االإلكرتوين للرنامج 
 www.almankous.ae
ووفق �سروط حمددة تتمثل يف اأن 
ال يقل عمر املتقدم عن 18 عاًما و 
ال يزيد عن 50 عاماً على اأن يقدم 
 30 ع��ن  ي��ق��ل  ال  م�����س��ورا  مقطعا 
ثانية و ال يزيد عن دقيقة واحدة 
املنكو�س  للحن  اأدائ��ه  على  يحتوي 
موؤثرات  اأي  دون  وا����س���ح  ب�����س��وت 
���س��وت��ي��ة. و���س��ت��ق��وم جل��ن��ة حتكيم 
امل�ساركة  ط��ل��ب��ات  ب��ف��رز  ال��رن��ام��ج 
اأداء  يف  امل�ساركة  االأع��م��ال  تقييم  و 
املقابالت  واإج�����راء  امل��ن��ك��و���س  حل��ن 
و�سروط  م��ع��اي��ري  وف����ق  ب��ع��د  ع���ن 
حمددة و�سواًل اإىل اختيار القائمة 
االختيار  عليهم  وق��ع  مل��ن  االأول��ي��ة 
احللقتني  يف  �سي�ساركون  الذين  و 
ت�سبقان  ال��ل��ت��ني  ال��ت�����س��ج��ي��ل��ي��ت��ني 
احل��ل��ق��ات ال��ث��م��اين امل��ب��ا���س��رة التي 
يتناف�س فيها 18 موؤدياً من جنوم 
اإعالن  اإىل  و���س��واًل  املنكو�س  حل��ن 

الفائز بلقب "فار�س املنكو�س".
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اأخبـار الإمـارات
�شحة دبي ت�شتقبل 6،681 طلب ترخي�س للمهن ال�شحية منذ بداية العام اجلاري

•• دبي - وام:

بلغ عدد طلبات احل�سول على ترخي�س مهني من هيئة ال�سحة بدبي منذ 
ليبلغ  6،681 طلباً  املا�سي  اأكتوبر  �سهر  نهاية  العام اجلاري وحتى  بداية 
العدد االإجمايل للمهنيني املرخ�سني حالياً من هيئة ال�سحة بدبي حوايل 

�سحي. مهني   39،000
3،400 من�ساأة  املن�ساآت ال�سحية املرخ�سة بالهيئة ما يقارب  كما بلغ عدد 
العام اجلاري بينها: /77  237 من�ساأة جديدة مت ترخي�سها خالل  منها 
الإعادة  م��رك��زاً  و13  �سيدلية   71 و  واح���د  وم�ست�سفى  خ��ارج��ي��ة  ع��ي��ادة 

التاأهيل ومركز جراحة لليوم الواحد.
التنظيم ال�سحي  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  امل���ال  ال��دك��ت��ور م����روان  وق���ال 

املهنية  الرتاخي�س  لطلبات  الهيئة  تلقي  ا�ستمرار  اإن  بدبي  ال�سحة  بهيئة 
التي مير  اال�ستثنائية  الظروف  بدبي رغم  ال�سحي  القطاع  واال�ستثمار يف 
مثالية  كوجهة  االم���ارة  بها  حتظى  التي  الكبرية  الثقة  يعك�س  العامل  بها 
بنيتها  ومتانة  وق��وة  التناف�سية  قدرتها  على  وي��وؤك��د  ال�سحي  لال�ستثمار 
وقدرته  الطموحة  وروؤيته  ال�سحي  للقطاع  الناظمة  والت�سريعات  التحتية 
على ع��ب��ور وجت���اوز ك��اف��ة ال��ظ��روف وال��ت��ح��دي��ات واخل����روج منها اأك���ر قوة 

و�سالبة.
بدبي  ال�سحة  هيئة  توليه  ال��ذي  البالغ  االهتمام  على  امل��ال  الدكتور  واأك��د 
ملوا�سلة تقدمي خدماتها املتميزة للمر�سى واملتعاملني ب�سكل عام وجهودها 
امل�ستثمرين وحت�سني جتربتهم خالل الظروف  امل�ستمرة لتحفيز وت�سجيع 
الت�سهيالت  م���ن  ح��زم��ة  خ���الل  م���ن  كوفيد19-  جل��ائ��ح��ة  اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

من  لال�ستفادة  وتطلعاتهم  الحتياجاتهم  الق�سوى  واال�ستجابة  احلكومية 
الفر�س اال�ستثمارية التي توفرها االمارة.

وا�ستعر�س الدكتور مروان املال اجلهود التي تقوم بها هيئة ال�سحة بدبي 
عليها  احل�سول  وت�سهيل  الطبية  الرتاخي�س  منظومة  وتطوير  لتعزيز 

ب�سكل الكرتوين اعتماداً على توظيف التقنيات احلديثة .
ال�سحية  الرتاخي�س  اإدارة  الدكتور ه�سام احلمادي مدير  اأكد  ومن جانبه 
لت�سهيل  الهيئة  توليه  ال���ذي  ال��ب��ال��غ  االه��ت��م��ام  على  ب��دب��ي  ال�سحة  بهيئة 
مزاولة  وتراخي�س  للمن�ساآت  الطبية  الرتاخي�س  على  احل�سول  اإج��راءات 
الهيئة  التي تقوم بها  "�سريان" م�سرياً اىل اجلهود  املهنة من خالل نظام 
لدعم وت�سهيل الفر�س اال�ستثمارية اأمام القطاع اخلا�س الذي يعد �سريكاً 
ا�سرتاتيجياً يف تطوير القطاع الطبي يف االمارة والنهو�س به لرت�سيخ مكانة 

دبي كوجهة مثالية لطالبي العالج واال�ست�سفاء من خمتلف دول العامل.
اىل  الرتاخي�س  ه��ذه  على  احل�سول  يف  الراغبني  احل��م��ادي  الدكتور  ودع��ا 
التقدم االإلكرتوين لهيئة ال�سحة بدبي بهذا اخل�سو�س حيث تتم مراجعة 
ومدى  الرتخي�س  و�سروط  ملتطلبات  ا�ستيفائه  مدى  من  والتاأكد  الطلب 
بعد  والنهائية  املبدئية  امل��واف��ق��ات  وا���س��دار  ال��واق��ع  م��ع  املعلومات  تطابق 

ا�ستيفاء كافة متطلبات و�سروط الرتخي�س.
ونوه الدكتور احلمادي اىل اإمكانية احتفاظ املهنيني ال�سحيني بت�سجيلهم 
يف نظام "�سريان" ملدة ت�سل اإىل خم�س �سنوات حيث ميكن الو�سول اإليهم 
التي  ال��رائ��دة  وامل�ست�سفيات  ال�سحية  الرعاية  جمموعات  جميع  قبل  من 
ال��ب��ي��ان��ات اخل��ا���س��ة مبمار�سي  ق��اع��دة  م��ن خ��الل  ال��ت��وا���س��ل معهم  ميكنها 

الرعاية ال�سحية يف دبي.

•• ال�شارقة -وام:

تراأ�س �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد 
عهد  ويل  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
ونائب حاكم ال�سارقة رئي�س املجل�س 
الثالثاء  اأم�������س  ���س��ب��اح  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  وبح�سور 
���س��امل ب��ن ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي نائب 
املجل�س  رئي�س  نائب  ال�سارقة  حاكم 
االأ�سبوعي  االج���ت���م���اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
للمجل�س التنفيذي الإمارة ال�سارقة.

ب��ح��ث االج���ت���م���اع - ال�����ذي ع��ق��د يف 
م��ك��ت��ب ���س��م��و احل���اك���م - ع�����ددا من 
امل���درج���ة ع��ل��ى جدول  امل���و����س���وع���ات 
يف  امل�ستجدات  اأب���رز  ملتابعة  اأع��م��ال��ه 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي وخ��ط��ط تطوير 

ال�����دوائ�����ر  اخل������دم������ات يف خم���ت���ل���ف 
واملوؤ�س�سات احلكومية واالطالع على 
يف  التنموية  امل�سروعات  اأعمال  �سري 

االإمارة.
واط����ل����ع امل���ج���ل�������س ع���ل���ى ال����درا�����س����ة 
هيئة  م�����ن  امل����ق����دم����ة  ال���ت���ح���ل���ي���ل���ي���ة 
منظومة  ح���ول  ال�سحية  ال�����س��ارق��ة 
اخلا�سة مبوظفي  ال�سحي  التاأمني 
للربع  ال�سارقة  حكومة  ومتقاعدي 
وت�سمن  2020م،  ع��ام  من  الثالث 
املوؤمن  اأع����داد  اإح�سائيات  التقرير 
عليهم والتي بلغت 94 األفا و789 
واملتقاعدين  املوظفني  م��ن  منتفعا 

واأ�سرهم.
الفئات  ج�����داول  ال��ت��ق��ري��ر  وت���ن���اول 
ال�سحية  امل��ن��اف��ع  واأب����رز  ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة 

ون�سب ا�ستخدامها، كما تناول عدداً 
من موؤ�سرات حتليل النتائج بح�سب 
اأداء  اأ���س��ه��ر ال�����س��ن��ة وذل����ك ل��ت��ق��ي��ي��م 
املنظومة وتطوير م�ستوى اخلدمات 

ال�سحية للمنتفعني.
واأث���ن���ى امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ج���ه���ود هيئة 
عمل  متابعة  يف  ال�سحية  ال�سارقة 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��اأم��ني ال�����س��ح��ي ووجه 
ال�سحية  املنافع  زي��ادة  على  بالعمل 
وحت�����س��ي��ن��ه��ا وت����ط����وي����ر اخل����دم����ات 
وت��وع��ي��ة امل��ن��ت��ف��ع��ني ل��ل��ح��ف��اظ على 
���س��ح��ت��ه��م واال�����س����ت����خ����دام االأم����ث����ل 
ال�����س��ح��ي. واط��ل��ع املجل�س  ل��ل��ت��اأم��ني 
ع���ل���ى ت���ق���ري���ر ����س���ري اأع�����م�����ال جلنة 
ال�سارقة  باإمارة  االأرا�سي  تخ�سي�س 
التخطيط  دائ���������رة  م�����ن  وامل������ق������دم 

وامل�����س��اح��ة، وت���ن���اول ال��ت��ق��ري��ر اأب����رز 
اللجنة منذ ت�سكيلها لتنظيم  جهود 
اآليات تخ�سي�س االأرا�سي حيث بلغت 
 2014 اللجنة منذ عام  اجتماعات 
در�ست  اج��ت��م��اع   202 االآن  وح��ت��ى 
لالأرا�سي  ط��ل��ب  األ���ف   15 خ��الل��ه��ا 
خمتلف  يف  واال�ستثمارية  ال�سكنية 

مدن ومناطق اإمارة ال�سارقة.
اللجنة  اأع���م���ال  ال��ت��ق��ري��ر  وت�����س��م��ن 
الالئحة  وحت����دي����ث  م����راج����ع����ة  يف 
اللجنة  ع���م���ل  ل���ن���ظ���ام  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
املجال�س  م���ع  ال���ف���ع���ال  وال���ت���وا����س���ل 
ال���ب���ل���دي���ة وت���ب�������س���ي���ط االإج�����������راءات 
النظام  وتطوير  بالتقدمي  املتعلقة 
لعقد  وال�����رق�����م�����ي  االإل��������ك��������رتوين 
الطلبات  وم���ت���اب���ع���ة  االج���ت���م���اع���ات 

املقدمة. وقدم املجل�س �سكره للجنة 
تخ�سي�س االأرا�سي يف اإمارة ال�سارقة 
ج��ه��وده��ا يف تطوير  ع��ل��ى  م��ث��ن��ي��اً   ..
اجلهات  مع  والتن�سيق  عملها  نظام 
مذكرة  املجل�س  واع��ت��م��د  املخت�سة. 
من  املقدمة  الت�سريعي  اال�ستئذان 
ب�ساأن  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال�����س��ارق��ة  جم��ل�����س 
رقم  التنفيذي  املجل�س  ق��رار  تعديل 
اإن�ساء  ب�ساأن  2017م  ل�سنة   /18/
وتنظيم جمال�س اأولياء اأمور الطلبة 

والطالبات باإمارة ال�سارقة.
ك����م����ا اع����ت����م����د امل����ج����ل���������س م����ذك����رة 
من  املقدمة  الت�سريعي  اال�ستئذان 
ب�ساأن  ال��ري��ا���س��ي  ال�����س��ارق��ة  جمل�س 
االأمريية  املرا�سيم  من  ع��دد  تعديل 
يف  الريا�سية  االأن��دي��ة  تنظيم  ب�ساأن 

ال�سارقة وذل��ك �سمن تطوير  اإم��ارة 
االأن��ظ��م��ة واالج�������راءات امل��ت��ب��ع��ة مبا 
ي�سهم يف مواكبة التطور يف القطاع 
الريا�سي واالأن�سطة واالخت�سا�سات 

اجلديدة، ودعماً لتوحيد االجراءات 
كافة.  لالأندية  القانونية  واالأ�سكال 
اأعمال  ج���دول  على  املجل�س  واط��ل��ع 
االنعقاد  ل�����دور  ال���راب���ع���ة  اجل��ل�����س��ة 

العادي الثاين من الف�سل الت�سريعي 
العا�سر للمجل�س اال�ست�ساري الإمارة 
ال�سارقة، والتي �ستعقد يوم اخلمي�س 

املوافق 12 نوفمر 2020 م.

•• اأبوظبي-وام:

كر�ست دول��ة االإم���ارات خ��الل ع��ام 2020 مكانتها يف ن��ادي ال��دول ال��رائ��دة يف 
جمال ا�ستك�ساف الف�ساء وتطوير التعاون الدويل فيه عر 4 اإجنازات تاريخية 

اأثبتت من خاللها اأن طموح قيادتها و�سعبها ال حدود له.
اإط���الق م�سبار االأمل  ب��داي��ة م��ن   2020 التي �سهدها ع��ام  واأك���دت االإجن����ازات 
 "MBZ-Sat " ال�ستك�ساف املريخ و�سوال لالإعالن عن بناء القمر ال�سناعي
اأن االإمارات ما�سية يف تنفيذ ا�سرتاتيجيتها لتطوير قطاع الف�ساء املحلي وزيادة 
حجم اال�ستثمار على الرغم من الظروف اال�ستثنائية التي مير بها العامل جراء 

اأزمة انت�سار فريو�س "كورونا" امل�ستجد.

- م�صبار �لأمل 
و�سكل اإطالق "م�سبار االأمل" االإماراتي ال�ستك�ساف املريخ يف 20 يوليو املا�سي 
اأ�سبحت من  العام، وال��ذي  باكورة االإجن��ازات االإماراتية يف جمال الف�ساء هذا 
اأ�سبحت  كما  االأخ���رى،  الكواكب  ا�ستك�ساف  يف  تنجح  عربية  دول��ة  اأول  خالله 

ع�سوا يف نادي م�ستك�سفي املريخ الذي ي�سم 7 دول فقط على م�ستوى العامل.
ويرتقب العامل موعد و�سول "م�سبار االأمل" اإىل مداره حول كوكب املريخ يف 

2021 ليبا�سر  التا�سع من فراير  7:42 دقيقة من م�ساء يوم  ال�ساعة  متام 
مهامه يف نقل املعلومات وت�سجيل املالحظات ل�سطح املريخ والغالف املحيط به 
والتي �ست�ساعد العلماء على فهم الطق�س على االأر�س وما يرتبط به من ظواهر 

مناخية يف كل منطقة زمنية، وخالل كل مو�سم.

- مزن �صات  
امل�سغر  البيئي  اال�سطناعي  القمر  املا�سي،  �سبتمر   28 يف  االإم���ارات  اأطلقت 
بالدولة، واالأول من  البيئية  اأول قمر ا�سطناعي لالأغرا�س  �سات«، وهو  »مزن 
نوعه الذي �سممه وطوره 30 طالباً من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، 
واجلامعة االأمريكية يف راأ�س اخليمة، حيث انطلق بنجاح من قاعدة بلي�سيت�سك 
اإىل  اال�سطناعي  القمر  يحمل  ال��ذي  »�سويوز«،  ال�ساروخ  الرو�سية  الف�سائية 

مداره يف رحلته العلمية لدرا�سة الغالف اجلوي لالأر�س.
وم��ع جن��اح عملية اإط��الق " م��زن �سات " رفعت االإم���ارات ر�سيدها من االأقمار 
اأقمار   6 بينها  م��ن  ق��م��را   11 اإىل  ع��ام��ا   20 خ��الل  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال�سناعية 
�سناعية  اأقمار  و4  �سات«،  و»الياه  »الريا«  �سركتي  خم�س�سة لالت�ساالت عر 
اأطلقها مركز حممد بن را�سد للف�ساء، متخ�س�سة يف الت�سوير واال�ست�سعار عن 

ُبعد واأي�ساً تعليمية.

- مهمة �لقمر  
ويف 29 �سبتمر اأعلنت االإمارات عن م�سروع ال�ستك�ساف القمر، ميثل اأول مهمة 
اإماراتي  اأول م�ستك�سف  عربية علمية ال�ستك�ساف القمر ي�سمل تطوير واإطالق 
للقمر حتت ا�سم " را�سد "، على ا�سم املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم، باين دبي احلديثة .
و�سوف يتم ت�سميم امل�ستك�سف وبناوؤه بجهود اإماراتية %100، لتكون االإمارات 
بذلك رابع دولة يف العامل ت�سارك يف مهام ا�ستك�ساف القمر الأغرا�س علمية بعد 

الواليات املتحدة االأمريكية واالحتاد ال�سوفيتي " �سابقا " وال�سني.
ت�سمل تطوير  اأه��داف علمية  القمر من  االإم��ارات ال�ستك�ساف  وينطلق م�سروع 
تقنيات الروبوتات اخلا�سة باأنظمة مركبات اال�ستك�ساف، ودرا�سة مواقع جديدة 
�سطح  على  الغبار  وحتليل  درا���س��ة  اإىل  باالإ�سافة  القمر،  �سطح  على  م��رة  الأول 

القمر.
خمتلفة  جوانب  لدرا�سة  اختبارات  اإج���راء  االإم��ارات��ي  امل�ستك�سف  مهام  وت�سمل 
من �سطح القمر، مبا يف ذلك الرتبة القمرية، واخل�سائ�س احلرارية للهياكل 
ال�سطحية، والغالف الكهرو�سوئي القمري، وقيا�سات البالزما واالإلكرتونيات 

ال�سوئية وجزيئات الغبار املوجودة فوق اجلزء امل�سيء من �سطح القمر.

  "MBZ-Sat" -
ويف تاأكيد على كفاءة الكوادر الوطنية، ك�سفت دولة االإم��ارات يف اأكتوبر املا�سي 
عن م�سروع القمر اال�سطناعي االإماراتي اجلديد "MBZ-Sat"، ثاين قمر 
ا�سطناعي اإماراتي يتم تطويره وبناوؤه بالكامل على اأيدي فريق من املهند�سني 

االإماراتيني، بعد قمر "خليفة �سات".
را�سد  ب��ن  حممد  م��رك��ز  يف  عليه  العمل  �سيتم  ال���ذي   ،"MBZ-Sat"ويعد
جمال  يف  املنطقة  يف  تطوراً  االأك��ر  امل��دين  اال�سطناعي  القمر  بدبي،  للف�ساء 
موؤمَتت  بنظام  تزويده  �سيتم  حيث  والو�سوح  الدقة  عايل  الف�سائي  الت�سوير 
لرتتيب ال�سور على مدار ال�ساعة، ي�سمن له توفري �سوٍر حُتاكي بجودتها اأعلى 
املُخ�س�سة لال�ستخدامات التجارية  معايري الدقة ل�سور االأقمار اال�سطناعية 

يف العامل.
املنطقة، من حيث  االأك��ر على م�ستوى  االإماراتي يعد  الف�ساء  اأن قطاع  يذكر 
اال�ستثمارات وحجم امل�ساريع، ف�ساًل عن عدد ال�سركات، التي ت�ستغل بالقطاع، 
وي�سمل  م��ل��ي��اراً،   22 م��ن  اأك��ر  اإىل  فيه  ال��دول��ة  ا�ستثمارات  حجم  ي�سل  حيث 
ذلك امل�ساريع الف�سائية املختلفة، التي تتم بجهود املوؤ�س�سات واجلهات العاملة 

وامل�سغلة له يف الدولة.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي   - ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ����س���ارك���ت 
اإل����ك����رتون����ي����ة  ت���ع���ري���ف���ي���ة  ن���������دوة  يف 
للعلوم  العربية  االأك��ادمي��ي��ة  نظمتها 
والتكنولوجيا والنقل البحري تناولت 
يف  البيئية  اال�ستدامة  »تعزيز  جمال 
مناق�سة  مت  حيث  العربية«  املنطقة 
وبرامج  امل�ستدامة  التنمية  اأه����داف 
تنمية القدرات باالإ�سافة اإىل الريادة 
البيئية لدولة االإمارات على امل�ستوى 
التي  والتو�سيات  والعاملي  االإقليمي 
ت�ساعد على نقل اخلرات يف حتقيق 
التعاون  �سبل  وحت��دي��د  اال���س��ت��دام��ة 

املقرتحة مع الدول العربية.
�سيخة  امل���ه���ن���د����س���ة  وا����س���ت���ع���ر����س���ت 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  احل��و���س��ن��ي 
دولة  جهود  بالهيئة  البيئية  اجل��ودة 
اأبوظبي يف حماية  واإم���ارة  االإم����ارات 
البيولوجي  وال��ت��ن��وع  ال��ب��ي��ئ��ة  ج����ودة 
واحلفاظ على جودة احلياة من اأجل 

م�ستقبل م�ستدام يف االإمارة.
ب�سوؤون  املخت�سة  الهيئة  اإن  وق��ال��ت 
اأب���وظ���ب���ي تخت�س  اإم������ارة  ال��ب��ي��ئ��ة يف 
البيئة  ب��ح��م��اي��ة  اأ���س��ا���س��ي��ة  ب�������س���ورة 
واحلياة الفطرية والتنوع البيولوجي 
املناخي  التغري  وزارة  م��ع  بالتن�سيق 
املعنية  اجلهات  من  وغريها  والبيئة 

يف الدولة من خالل اإج��راء البحوث 
ال�سيا�سات  وتنفيذ  وو���س��ع  العلمية 
والقيام  امل�ستدامة  للتنمية  املنا�سبة 
البيئية  واحلماية  الرقابة  باأن�سطة 
فيما  وخ���ا����س���ة  اأب���وظ���ب���ي  اإم�������ارة  يف 
يخت�س بدرا�سة تقييم االآثار البيئية 
البيئة  واإ�سدار الرتاخي�س ومراقبة 
احلد  ل�سمان  التنموية  وامل�سروعات 
الواقع  ال�سرر  حجم  خف�س  اأو  م��ن 

على البيئة لتقليل الب�سمة البيئية.
و�سلطت �سيخة احلو�سني ال�سوء على 
الإدارة  الهيئة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
املياه اجلوفية يف اإمارة اأبوظبي والتي 
الرامج  من  العديد  تنفيذ  تت�سمن 

وامل�ساريع ملراقبتها واإدارة ا�ستخدامها 
ا�ستخراجها  م�����ع�����دالت  وت���ق���ل���ي���ل 
يف  اال�سرتاتيجي  خمزونها  وتعزيز 
اإىل مو�سوع  .. كما تطرقت  االإم��ارة 
للعمل  الهيئة  ال��ه��واء وج��ه��ود  ج��ودة 
بال�سراكة مع القطاعات االقت�سادية 
وال�����س��ن��اع��ي��ة م���ن اأج�����ل ال��ت��ح��ك��م يف 
الهواء  ت��ل��وث  وت��ق��ل��ي��ل  ان��ب��ع��اث��ات��ه��م 
م����ن م�������س���دره ل�������س���م���ان ال���و����س���ول 
اإىل م�����س��ت��وي��ات م�����س��ت��دام��ة م��ن هذه 
جمع  مع  جنب  اإىل  جنبا  االنبعاثات 
ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات ح���ول م�سادر 
الهواء  امل��ل��وث��ات يف  واأن�����واع  وك��م��ي��ات 
املحيط باإمارة اأبوظبي باالإ�سافة اإىل 

احل���د م��ن ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي والتكيف 
مع اآثاره الذي يعتر اأحد االأولويات 

اال�سرتاتيجية للهيئة.
النهج  احل��و���س��ن��ي  ا���س��ت��ع��ر���س��ت  ك��م��ا 
الهيئة  ت���ت���ب���ع���ه  ال���������ذي  ال���������س����ام����ل 
للمحافظة على جودة املياه البحرية، 
النفايات  واإدارة  ال����رتب����ة  وج�������ودة 

مبختلف اأنواعها.
ك��م��ا حت��دث��ت ع���ن ج��ه��ود ال��ه��ي��ئ��ة يف 
حماية التنوع البيولوجي واملحافظة 
ع��ل��ي��ه وال���ت���زام���ه���ا ب��ح��م��اي��ة االأن������واع 
وامل���وائ���ل ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف االإم�����ارة من 

خالل برامج وا�سعة النطاق.
فريو�س  جائحة  ت��اأث��ري  اإىل  واأ���س��ارت 

ال��ب��ي��ئ��ة ح��ي��ث �سجلت  ك���ورون���ا ع��ل��ى 
ال���ه���ي���ئ���ة حت�����س��ن��ا يف ج������ودة ال���ه���واء 
تراكيز  يف  م��ل��ح��وظ  ان��خ��ف��ا���س  م���ع 
ملوثات الهواء يف اجلو حيث اأظهرت 
ال���ب���ي���ان���ات ان���خ���ف���ا����س ب��ن�����س��ب��ة 50 
اأك�سيد  ث��اين  غ��از  متو�سط  يف  باملائة 
اأي�����س��ا ر�سد  ك��م��ا مت  ال��ن��ي��رتوج��ني 
انخفا�سات كبرية للملوثات االأخرى 
املرتبطة بالنقل الري مثل املركبات 
 /VOCs/ امل��ت��ط��اي��رة  ال��ع�����س��وي��ة 
واأول اأك�سيد الكربون /CO/ وذلك 
�سهدته  الذي  الكبري  االنخفا�س  مع 
الب�سرية  واالأن�����س��ط��ة  امل�����رور  ح��رك��ة 

االأخرى يف االإمارة.

كما ���س��ارك��ت ه��دى احل��وق��اين مدير 
جم��م��وع��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ال���س��ت��دام��ة يف 
ال����ن����دوة ح���ي���ث حت���دث���ت ع����ن جهود 
جمموعة اأبوظبي لال�ستدامة يف بناء 
للقطاعني  من�سة  وت��وف��ري  ال��ق��درات 

اأبوظبي  اإم������ارة  يف  واخل���ا����س  ال���ع���ام 
مل��ن��اق�����س��ة وا���س��ت��ك�����س��اف ال�����س��ب��ل التي 
دعم  املوؤ�س�سات  ت�ستطيع من خاللها 
التنمية  اأه��داف  يف  املت�سمنة  املبادئ 

امل�ستدامة املتبناة عاملياً.

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

4 اإجنازات تاريخية تكر�س ريادة الإمارات يف ا�شتك�شاف الف�شاء عام 2020

هيئة البيئة ت�شتعر�س جهود اأبوظبي حلماية التنوع البيولوجي و تعزيز ال�شتدامة

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اللجنة املنظمة لالحتفال الر�سمي باليوم الوطني للدولة 
اليوم  الح��ت��ف��االت  امل��ب��ا���س��ر  للعر�س  امل��ب��دئ��ي��ة  التفا�سيل  اأم�����س، 
دي�سمر  �سهر  من   2 ي��وم  �سيقام  ال��ذي  للدولة   49 ال��  الوطني 

.2020
ويت�سمن العر�س الذي يحمل عنوان »غر�س االحت��اد«، منحوتة 
فنية عائمة فوق �سطح البحر يقام عليها العر�س الر�سمي م�ساء 
ب�سور رقمية ت�ستعر�س فقرات م�ستوحاة من ق�سة دولة االإمارات 

وقيمها العريقة.
الهواء  على   - اأبوظبي  مدينة  يف  يقام  ال��ذي   - العر�س  و�سُيبث 
مبا�سرة من خالل القنوات املختلفة مما يتيح للجميع االحتفال 

من خالل ال�سا�سات يف منازلهم باأمان.
املنظمة لالحتفال  اللجنة  املزروعي، ع�سو  و قال خلفان حممد 
فر�ست   «  19  - كوفيد   « جائحة  ظ��روف  اإن   - املنا�سبة  بهذه   -
واالأربعني  التا�سع  الوطني  ال��ي��وم  احتفاالت  م��ع  التعامل  علينا 
ت�سوير  �سيتم  فيما   .. وطموح  جديد  باأ�سلوب  االإم���ارات  لدولة 
العر�س  اال�ستمتاع مبتابعة  للجمهور  يتيح  فريد  ب�سكل  العر�س 

من منازلهم .
واأ�ساف املزروعي اأن الفكرة االأبرز يف هذا العر�س املبا�سر تتمثل 
اإرث  اأن العر�س يج�سد  يف بث ر�سالة االأمل والتفاوؤل اإ�سافة اإىل 
دولة االإمارات العريق وعاداتها وتقاليدها االأ�سيلة التي متكننا 
بقيمنا  مت�سّكنا  ف��ي��ه  من�سي  م�����س��رًق  م�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  م��ن 
الرا�سخة. وقال املزروعي اإن هذا العر�س �سريوي باأ�سلوبه الفني 
ال��ب��ذرة عندما تنمو  بها  ال��ت��ي مت��ر  وال��ت��ط��ورات  امل��راح��ل  املتميز 
م�سرية  بذلك  لتحاكي  عودها،  وي�ستد  تزهر  ثم  ف�سيلة  لت�سبح 

دولة االإمارات على مر ال�سنوات ال�� 49 املا�سية.
لقيام  ال�سنوية  ال��ذك��رى  ه��و  ل��ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  اأن  ي��ذك��ر 
 ..1971 احتاد دولة االإم��ارات يف الثاين من �سهر دي�سمر عام 
و�سيحتفي اجلميع يف هذا العام مبرور 49 عاًما من عمر االحتاد 
بني اإمارات الدولة ال�سبع وم�سرية العطاء التي امتدت طوال تلك 
العقود.. ويف كل عام يحتفي باليوم الوطني جميع من على اأر�س 
للتعبري  الوطن من مواطنني ومقيمني من خمتلف اجلن�سيات 

عن حمبتهم واعتزازهم بهذه االأر�س الطيبة.
فعالية متميزة  تنظيم  املنظمة لالحتفال على  اللجنة  وحتر�س 
القادة  غر�س  بف�سل  حتققت  التي  املكت�سبات  على  ال�سوء  ت�سلط 

موؤ�س�سي االحتاد لنم�سي بكل فخر نحو تد�سني احتفاالت الدولة 
باليوبيل الذهبي والذكرى ال�سنوية اخلم�سني لقيام االحتاد.

التي  واالح��رتازي��ة  الوقائية  والتدابري  االإج���راءات  مع  ومتا�سياً 
اأعلى  تطبيق  ع��ل��ى  اللجنة  ح��ر���س��ت  االإم�������ارات..  دول���ة  تنفذها 
يف  امل�ساركني  جميع  �سالمة  ل�سمان  وال�سالمة  ال�سحة  معايري 
احلدث.. وي�سمل ذلك اإجراء فحو�سات » كوفيد - 19 » جلميع 
ال��ف��رق وال��ط��واق��م امل�����س��ارك��ة يف ال��ع��ر���س. وم���ن امل��ق��رر اأن يتابع 
االإنرتنت على  التلفزيون و�سبكة  �سا�سات  العر�س عر  اجلمهور 
العر�س  واأوق���ات  القنوات  عن  االإع���الن  و�سيتم  مبا�سرة،  ال��ه��واء 
من  فريق  باحلفل  اخلا�س  االإن��ت��اج  �سمم  ب��اأي��ام.  االحتفال  قبل 
عاملياً  ا�ستهرت  التي  ديفلني،  اإ���س  الفنية  واملخرجة  االإماراتيني 
بت�سميم منحوتات اأدائية �سخمة وعرو�س تدمج املو�سيقى واللغة 
وال�سوء، والتي �سّممت احلفل اخلتامي لدورة االألعاب االأوملبية 
 2016 ري��و  اأومل��ب��ي��اد  افتتاح  وحفل   ،2012 لندن  يف  ال�سيفية 
فيما  دب��ي..   2020 اإك�سبو  يف  املتحدة  اململكة  وجناح  ال�سيفية 
�سيتم الك�سف عن مزيد من التفا�سيل املتعلقة مبحتوى العر�س 
التي  العرو�س  اأ�سخم  اأحد  �سيكون  املقبلة، والذي  الفرتة  خالل 

ت�سهدها دولة االإمارات.

•• اأبوظبي-وام:

نظم االحتاد الن�سائي العام بالتعاون مع برنامج خليفة 
للتمكني » اأقدر« دورة » ال�ساير �سي3 » �سهادة املواطنة 
الرقمية والتي ا�ستهدفت عقيالت ال�سلك الدبلوما�سي 

.
ال�سافعي عبداهلل  زاخ��ر  التي قدمتها   - ال��دورة  هدفت 
العمري اأخ�سائيي تدريب من برنامج خليفة للتمكني 
اإىل ط��رح كل ما هو مفيد للمراأة ومتكينها يف  اأق��در - 
املجال التقني والرقمي ال�سيما لن�سر التوعية الرقمية 
وبناء قدرات املراأة وتنمية مهاراتها يف كيفية ا�ستخدام 

الو�سائل واخلدمات االإلكرتونية ب�سكل اآمن .
العام  االأم����ني  ال�����س��وي��دي  ن���ورة خليفة  ���س��ع��ادة  واأك�����دت 
مع  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  اأهمية  ال��ع��ام  الن�سائي  ل��الحت��اد 
دورة  اأن  مو�سحة   .. اأق���در«   « للتمكني  خليفة  برنامج 
تطويرها  مت  ا�ستثنائية  م��ب��ادرة  ه��ي   «  3 �سي  �ساير   «
وت�سميمها لتخريج مواطنني موؤهلني رقميا وقادرين 
الف�ساء  م��ع  تعاملهم  اأث��ن��اء  امل�����س��وؤول��ي��ات  حت��م��ل  ع��ل��ى 
خا�س  ب�سكل  امل�����راأة  وت��اأه��ي��ل  ع���ام  ب�سكل  االإل���ك���رتوين 

لتواكب متطلبات امل�ستقبل يف عامل التكنولوجيا .
اأن هذه اخلطوة تاأتي �سمن حر�س االحتاد  اأك��دت  كما 
فريو�س  وتف�سي  ال��راه��ن��ة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  الن�سائي 
الرامج  م���ن  ت���ق���دمي جم��م��وع��ة  ع��ل��ى   19  - ك��وف��ي��د 
ورفع  واملجتمع  والطفل  امل���راأة  تخدم  التي  وامل��ب��ادرات 

االإل��ك��رتون��ي��ة احلديثة  ال��رام��ج  ال��وع��ي ح��ول  م�ستوي 
وتفعيل  امل��ت��ق��دم��ة  وال���رام���ج  للم�ستقبل  ل��ال���س��ت��ع��داد 
ال�سركات املجتمعية لتعزيز التنمية امل�ستدامة يف جميع 

املجاالت .
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال امل�����س��ت�����س��ار ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م الدبل، 
اأقدر«   »– للتمكني  التنفيذي لرنامج خليفة  الرئي�س 
اإن التعاون مع االحتاد الن�سائي يف هذا املجال ياأتي يف 
اإطار التاأكيد على اأهمية ن�سر ثقافة ال�سالمة على �سبكة 
وباالأخ�س  االأم���ور  الأول��ي��اء  بالن�سبة  ال�سيما  االإن��رتن��ت 
االأمهات و�سرورة توعيتهم حيال املمار�سات وال�سلوكيات 
اخلاطئة التي من �ساأنها االإ�سرار ب�سالمتهم و�سالمة 
اأبنائهم على �سبكة االإنرتنت وباالأخ�س يف ظل الظروف 

الراهنه مع حتديات كوفيد 19.
املواطنة  ل�سهادة  التدريبي  الرنامج  اأن  الدبل  واأ�ساف 
الرقمية – Cyber C3 يتمحور حول التوعية باآداب 
االحتادي  بالقانون  والتوعية  واأخالقياتها،  االإنرتنت 
اإ���س��اف��ة اإىل  للجرائم االإل��ك��رتون��ي��ة يف دول��ة االم����ارات، 
التوعية باأ�سا�سيات اأمن املعلومات واالإ�ستخدام االإيجابي 

لو�سائل التوا�سل االجتماعي .
من ناحيتها تقدمت ماريا في�سر رئي�سة زوجات ال�سفراء 
بال�سكر اجلزيل لالحتاد الن�سائي العام وبرنامج خليفة 
املواطنة  دورة  يف  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��م  ع��ل��ى  اأق�����در  للتمكني 
حاجة  تواكب  التي  املفيدة  باملعلومات  الغنية  الرقمية 

املراأة واملجتمع للعلوم احلديثة يف التكنولوجيا.

يت�صّمن �لحتفال عر�صا فنيا متميز� يقام على �لبحر

انطالق الحتفال الر�شمي باليوم الوطني التا�شع والأربعني غر�س الحتاد يف الثاين من دي�شمرب
�لهو�ء مبا�صرة �أمام �ملاليني من جميع �أرجاء �لدولة وخارجها   على  �لحتفال  • يبّث 

• تطبيق �لإجر�ء�ت و�لتد�بري �لوقائية كافة �صد فريو�س كورونا كوفيد - 19 خالل تنظيم �حلفل ل�صمان م�صاركة �آمنة لطاقم �لعمل

الحتاد الن�شائي و )اأقدر( ينظمان 
دورة ال�شايرب �شي 3 
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العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/رو�سن للنقليات العامة 

- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1820060 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نويره حجاب زايد �سعد املحرمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فاخره را�سد علي الغيالين اجلنيبي

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

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

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11 

�إعــــــــــالن
اخل�سراء  ال�س�����ادة/الورده  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لال�سقف املعلقة رخ�سة رقم:1036793 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد ا�سلم عمر دين %100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة عمر �سامل علي �سميدع
تعديل وكيل خدمات/حذف عمر �سامل علي �سميدع

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جا�سوان �سينغ در�سان �سينغ
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة �ساج للمقاوالت 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:1023590 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة انور علي حممد عبا�س اخلوري %75
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداحلبيب حممد امني %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف انور علي حممد عبا�س اخلوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداحلبيب حممد امني

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حبيب حممد عبداللطيف
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة  
رقم:CN 2633143 باال�سم التجاري:رويال ماجي�ستك 
انفي�سمنت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م بالغاء طلب 

تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11 

�إعــــــــــالن
وال�سيد  الع�سكرية  املعدات  لتجارة  ال�س�����ادة/بينونة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:1435827 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سعيد �سامل علي احلميدي الغفلي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سعيد �سامل علي احلميدي الغفلي من 50% اىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حميد مانع �سيف مانع ال�سام�سي

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بينونة لتجارة املعدات الع�سكرية وال�سيد ذ.م.م

BYNUNA MILITARY & HUNTING EQUIPMENT TRADING LLC 

اإىل /بينونة لتجارة املعدات الع�سكرية وال�سيد -  �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

BYNUNA MILITARY & HUNTING EQUIPMENT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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 13085 بتاريخ 2020/11/11 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2049727 

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيدلية البوتيه

LA BEAUTE PHARMACY 

اإىل /�سيدلية البوتيه -  �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

LA BEAUTE PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/عمر م�ستاق لت�سليح ال�سيارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1048450 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عمر فاروق م�ستاق احمد من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عمر فاروق م�ستاق احمد من 100% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خليفه ن�سراهلل علي نا�سر الرجيبي من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ خليفه ن�سراهلل علي نا�سر الرجيبي من 0% اىل %51
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ عمر م�ستاق لت�سليح ال�سيارات

UMAR MUSHTAQ AUTO REPAIRS 

اإىل /عمر م�ستاق لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م
UMAR MUSHTAQ AUTO REPAIRS LLC

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
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 13085 بتاريخ 2020/11/11 

�إعــــــــــالن
نظم  وا�سالح  لرتكيب  زاخر  جنمة  ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN التريد والتكييف رخ�سة رقم:1013085 

تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل جنمة زاخر لرتكيب وا�سالح نظم التريد والتكييف

ZAKHER STAR INSTALLING & REPAIRING COOLING SYSTEM AND A/C SHOP 

اإىل /جنمة زاخر للمقاوالت وال�سيانة العامة

NAJMAT ZAKHER CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

الهواء  وتنقية  التريد  ومعدات  الهواء  مكيفات  و�سيانة  ا�سالح  ن�ساط/حذف  تعديل 

)3312007(

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

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 13085 بتاريخ 2020/11/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة املواد الزراعية املحدودة - 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م فرع اأبوظبي  رخ�سة رقم:1035420 

تعديل اإ�سم جتاري من/�سركة املواد الزراعية املحدودة - ذ.م.م فرع اأبوظبي

اإىل /�سركة املواد الزراعية املحدودة - ذ.م.م فرع

AGRICULTURAL MATERIALS COMPANY LTD WLL - BRANCH

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:الثلج االزرق الكرتوميكانيكال ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي �سرق 11 - ق 115 - ط 15 - مكتب 

البواردي احمد  حممد  املالك  مبنى   1504
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1011906 

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

2 -تعيني ال�سادة/الروؤية حما�سبون قانونيون، كم�سفي قانوين لل�سركة 
بتاريخ:2020/9/16 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 
تاريخ  بالرقم:2005009173  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري 

التعديل: 2020/11/10
امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11 

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

للهواتف املتحركة
رخ�سة رقم:CN 2398351  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11 

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

كلوفري كافيه
رخ�سة رقم:CN 2564805  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11 

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

هاي كلري
رخ�سة رقم:CN 1085590  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11 

�إعــــــــــالن
االفوال   ابو  ال�س�����ادة/كافترييا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1043021 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عبداهلل احمد عبداهلل احلو�سني %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11 

�إعــــــــــالن
بوفارديا   ال�س�����ادة/م�سبغة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2285661 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي �سلطان جمعه �سلطان املرزوقي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11 

�إعــــــــــالن
لتجارة  دري�س  ال�س�����ادة/اليت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املالب�س اجلاهزة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2713511 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حميده دران حممد احمد البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف لطيفه مبارك �سعفان رميدان العامري

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

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

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة التيميت ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2681705 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد عبداهلل مبارك عبداهلل اخلمريي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد عبداهلل مبارك عبداهلل اخلمريي من 51% اىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف روين جون توما�س توما�س جون

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل اإ�سم جتاري من/ م�سبغة التيميت ذ.م.م

ULTIMATE LAUNDRY LLC 

اإىل /م�سبغة البهري -  �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

AL BUHAIR LAUNDRAY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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 13085 بتاريخ 2020/11/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة رتان احمد العمال البال�سرت

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1170518 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد علي عبداهلل �سعيد الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رتان احمد �سارجهان مياه
تعديل وكيل خدمات/حذف خمي�س مطر �سليمان �سيف ال�سام�سي

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة رتان احمد العمال البال�سرت
RATAN AHMED PLASTERING WORKS EST 

اإىل /موؤ�س�سة الوعد احلر للحدادة
AL WAD ALHURR BLACKSMITH EST

تعديل ن�ساط/ا�سافة ور�سة حدادة وحلام )2592011.1(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�سرت( )4330009(

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
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 13085 بتاريخ 2020/11/11 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/نيو يورو لقطع غيار  التنمية االقت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

ال�سيارات اجلديدة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3791539 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ابراهيم را�سد حامد �سعيد ال�ساعدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد �سامل عبداهلل �سيف ال�سام�سي

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

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

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ملحمة امل�سرق العربي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1038008 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن 

املطرو�سي من وكيل خدمات اىل مالك
عبدالرحمن  عبدالعزيز  عبدالرحمن  ال�سركاء/علي  ن�سب  تعديل 

املطرو�سي من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ا�سماعيل عبداحلميد

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

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

•• اأبوظبي-رم�شان عطا

 ح�سد مركز جراحة ال�سمنة املفرطة 
م�ست�سفى  ميديكلينيك  يف  واالأي�����س 
اعتماد  ع��ل��ى  م����وؤخ����ًرا  امل���ط���ار  ����س���ارع 
وعمليات  ال�سمنة  جراحة  يف  التمّيز 
التقييم  موؤ�س�سة  ق��ب��ل  م��ن  االأي�����س 

.)SRC( اجلراحية االأمريكية
مي��ي��ز ه���ذا االع��ت��م��اد م��رك��ز جراحة 
ال�������س���م���ن���ة امل����ف����رط����ة واالأي���������������س يف 
املطار  �سارع  م�ست�سفى  ميديكلينيك 
امل���راك���ز اجلراحية  ال��ع��دي��د م��ن  ع��ن 
الأعلى  كمقدم  ي��رزه  حيث  االأخ���رى 
ل��ل��م��ر���س��ى الذين  ال��رع��اي��ة  م��ع��اي��ري 
واال�سطرابات  ال�سمنة  م��ن  يعانون 
عملية  ح����ددت����ه  ك���م���ا  ال�������س���ل���ة  ذات 
ت��ق��ي��ي��م خ��ارج��ي��ة م�����س��ت��ق��ل��ة. ك��م��ا اأن 
ه����ذا االع���ت���م���اد ل��ل��م��رك��ز ي��ع��ن��ي باأنه 
الرعاية  معايري  جميع  ا�ستوفى  قد 
اجل���راح���ي���ة وال��ط��ب��ي��ة امل���ع���رتف بها 
اأن  ب��ال��ذك��ر  حملًيا ودول���ًي���ا. اجل��دي��ر 
عملية  االعتماد  ه��ذا  على  احل�سول 

دق��ي��ق��ة حت��ت��اج اإىل ال��ت��زام ع���ال جداً 
الطبية  ال���رع���اي���ة  ج�����ودة  مب��ع��اي��ري 
امل�ست�سفيات  ك���ل  ت�����س��ع��ى  ال  ول���ذل���ك 
هذا  على  احل�سول  اإىل  واجل��راح��ني 
قبل   من  منحه  يتم  ال  كما  االعتماد 
حيث  ذل��ك  يطلب  من  لكل   SRC
�سارمة  االع��ت��م��اد  ه��ذا  متطلبات  اأن 

وعملية الفح�س دقيقة جداً.
املعايري االأخالقية

طه،  د.���س��ف��وان  الروفي�سور  و���س��رح 

املركز،  وم��دي��ر  اجل��راح��ة  ا�ست�ساري 
موؤ�س�سة  ق���ب���ل  م����ن  ب����ه  وامل�����ع�����رتف 
ال��ت��ق��ي��ي��م اجل��راح��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة  ك� 
االأي�س  ج��راح��ة  يف  متمر�س  »ج���راح 
احل�سول  ب�ساأن   ، ال�سمنة«  وج��راح��ة 
مركزنا  يف  »ه���ن���ا  االع����ت����م����اد:  ع���ل���ى 
املعتمد، يح�سل مر�سانا على جتربة 
�سامل  ت��ق��ي��ي��م  ل���ه���م  ت���وف���ر  ���س��ام��ل��ة 
قبل  ال�سحية من  ومف�سل حلالتهم 
التخ�س�سات  م��ت��ع��دد  ط��ب��ي  ف���ري���ق 

ال�سماء  الغدد  ا�ست�ساري  من  املكون 
وا�ست�ساري  ال��ت��خ��دي��ر  وا���س��ت�����س��اري 
القلب  وا�ست�ساري  اله�سمي  اجلهاز 
االأ�سرة  واأط��ب��اء  الرئتني  وا�ست�ساري 
علم  واأخ�سائيي  النف�سية  وا�ست�ساري 

ال��ن��ف�����س واأخ�����س��ائ��ي��ي ال��ت��غ��ذي��ة قبل 
ال��وزن االآمنة  اإنقا�س  اإج��راء جراحة 
االأخالقية  امل��ع��اي��ري  ج��م��ي��ع  وات���ب���اع 
الرعاية  اإىل  االأول��ي��ة  اال�ست�سارة  من 

طويلة االأمد بعد اجلراحة. »

فعالة ومثمرة للغاية
ه��ازل، مدير ميديكلينيك  وق��ال جو 
م�ست�سفى �سارع املطار: نحن فخورون 
اأول  ال��ذي ميثل  بهذا االإجن��از البارز 
اعتماد متّيز ملركز يف امل�ست�سفى. كانت 
موؤ�س�سة  خ��الل  من  االعتماد  عملية 
فعالة  االأمريكية  اجلراحية  التقييم 
ومثمرة للغاية، وي�سعدنا اأن نتائجنا 
املتميزة  ورعايتنا  الباهرة  ال�سريرية 
اأ�سفرتا  قد  املري�س  على  تركز  التي 
ع��ن ه���ذا االع��ت��م��اد واخل��ت��م الذهبي 
ال���ق���ادم م��ع��ه وال�����ذي مي��ث��ل اع���رتاف 
عاملي بالرعاية عالية اجلوده للمركز 

.
ال�سحية  ال������رع������اي������ة  م����ن����ظ����م����ات 
واجلراحني الذين ي�سعون للح�سول 
موؤ�س�سة  ق��ب��ل  م���ن  االع���ت���م���اد  ع��ل��ى 
ال���ت���ق���ي���ي���م اجل����راح����ي����ة االأم���ري���ك���ي���ة 
وفح�س  مبا�سر  لتقييم  يخ�سعون 
املوؤ�س�سة.  ق��ب��ل  م��ن  ل��ل��م��وق��ع  ���س��ام��ل 
االأطباء  تقييم  العملية  ه��ذه  ت�سمل 
وامل����م����ر�����س����ات واالإداري�������������ني ال���ذي���ن 

االعتماد.  برنامج  يف  فعلياً  ي�ساركون 
والتقييم  الفح�س  عملية  تعتر  كما 
حيث  وتعليمية  ا���س��ت�����س��اري��ة  ف��ر���س��ة 
اأف�������س���ل اخل�����رات  ي���ق���دم  اأن  مي���ك���ن 
على  اجل������راح  اأو  امل��ن��ظ��م��ة  مل�����س��اع��دة 
حت�سني رعايتهم الطبية وخدماتهم.

فخورون باالعتماد
الرئي�س  ب�����رات،  اإم  ج����اري  ق���ال  ك��م��ا 
التنفيذي ملوؤ�س�سة التقييم اجلراحية 
االأمريكية: »نحن فخورون باالعتماد 
ميديكلينيك  ع��ل��ي��ه  ح�����س��ل��ت  ال���ت���ي 
اللتزامهم  امل��ط��ار  ���س��ارع  م�ست�سفى 
بتقدمي وتوفري رعاية عالية اجلودة 
جلميع املر�سى، وي�سري هذا االعتماد 
اأف�سل  ب���ني  م���ن  امل�ست�سفى  اأن  اإىل 
ومكر�س  امل����ج����ال  ه�����ذا  يف  امل���ن�������س���اآت 
ل��ت��ق��دمي اأع���ل���ى م�����س��ت��وى مم��ك��ن من 

الرعاية.«
وت����ع����ت����ر م���ي���دي���ك���ل���ي���ن���ي���ك ال�������س���رق 
ج��زء من ميديكلينيك  االأو���س��ط هي 
انرتنا�سيونال، وهي �سركة متخ�س�سة 
خلدمات  كمقدم  ل��ن��دن  يف  وم��درج��ة 

الرعاية ال�سحية خا�سة وتاأ�س�ست يف 
عام 1983 ولديها حتى االآن ثالثة 
اإفريقيا  ت�سغيلية يف كل من  من�سات 
وناميبيا(  اأفريقيا  اجلنوبية )جنوب 
العربية  واالإم�������������ارات  و����س���وي�������س���را 
ميديكلينيك  متتلك  ك��م��ا  امل��ت��ح��دة. 
من   29.9% اأي�ساً  انرتنا�سيونال 
اأ�سهم �سركة �سبري للرعاية ال�سحية، 
وهي جمموعة رعاية �سحية مقرها 
اململكة املتحدة ولديها 38 م�ست�سفى، 
وتدير جمموعة ميديكلينيك ال�سرق 
و20  م�ست�سفيات،  �سبعة  االأو����س���ط 
يف  للمر�سى  �سرير   900 مع  عيادة 
املتحدة.وتركز  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات 
خدمات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ميديكلينيك 
التخ�س�سات  وم��ت��ع��ددة  متخ�س�سة 
امل�ستمرة  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  ع���ر 
وت��ع��ت��ر م��ن اأك���ر م��ق��دم��ي خدمات 
الرعاية ال�سحية احرتاًما وموثوقية 
من قبل املر�سى واملمار�سني الطبيني 
واملمولني ومنظمي الرعاية ال�سحية 

يف كل من اأ�سواقها.

•• اأبوظبي-وام:

تطورات  لعر�س  الدورية  االإعالمية  االإحاطة  االإم���ارات  حكومة  عقدت 
الو�سع ال�سحي يف الدولة واإلقاء ال�سوء على اجلهود املبذولة من قبل 
مع  االأمثل  النحو  على  التعامل  �سبيل  يف  واجلهات  الهيئات  من  العديد 
عملية  وم�ستجدات  "كوفيد19-"،  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�سار 

التخطيط ملرحلة التعايف من الوباء.
املتحدث  احل��م��ادي،  عبدالرحمن  عمر  الدكتور  ك�سف  االإح��اط��ة  وخ��الل 
الر�سمي لالإحاطة االإعالمية حلكومة االإمارات، عن جمموعة من االأرقام 
واملتغريات  االأو���س��اع  لر�سد  املعنية  االأج��ه��زة  اأعدتها  التي  واالإح�����س��اءات 
ال�سحية خالل االأ�سبوع املمتد من 4 وحتى 10 نوفمر 2020، فيما 
للجنة  الر�سمي  امل��ت��ح��دث  ال��ظ��اه��ري،  جمعة  �سيف  ال��دك��ت��ور  ا�ستعر�س 
الوطنية الإدارة وحوكمة مرحلة التعايف من اأزمة جائحة "كوفيد19-" 

م�ستجدات عملية التخطيط ملرحلة التعايف من الوباء.
فحو�سات   894،104 اج��راء  �سهد  االأ�سبوع  ه��ذا  اأن  احل��م��ادي  وك�سف 
على م�ستوى الدولة بارتفاع قدره %11 عن االأ�سبوع االأ�سبق، فيما بلغ 
%29، ليبقى معدل  15 حالة بانخفا�س قدره  الوفاة  جمموع حاالت 
الوفيات عند ن�سبة %0.4، وهو من اأقل الن�سب عاملياً مقارنة بكل من 
اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  ومنطقة   ،  2.4% االأوروب���ي  االحت��اد 

والتنمية  2.8%/. االقت�سادي  التعاون  منظمة  ودول   ،  2.5%
الر�سمي  املتحدث  الظاهري،  جمعة  �سيف  الدكتور  اأو�سح  جانبه،  وم��ن 
للجنة الوطنية الإدارة وحوكمة مرحلة التعايف من اأزمة جائحة "كوفيد-

19" اأن املق�سود بالتعايف هو طريقة التغلب على االأ�سرار واالآثار الناجمة 
عن االأزمات والكوارث يف كافة املجاالت وجتاوزها بهدف الو�سول حلياة 

طبيعية جديدة، والتكيف مع التغريات.
واأكد الظاهري اأن قطاع االإع��الم يف الدولة حر�س منذ بداية اجلائحة 
على اإي�سال الر�سائل اال�سرتاتيجية لكافة الو�سائل االإعالمية مبختلف 
الدولة  التزام  انطالقا من  وذل��ك  املجتمع  اأف��راد  توعية  ل�سمان  اللغات 

مببداأ ال�سفافية والنزاهة يف نقل املعلومة.
للدول  اختباراً حقيقياً  "كوفيد19-" مثلت  اأزمة  اأن  الظاهري  واأ�ساف 
اإىل اأن االإمارات كانت من الدول التي  لترز قدراتها واإمكانياتها، الفتاً 
متكنت من ال�سيطرة على الو�سع العام ب�سكل كبري من خالل حتفيزها 
للجهود واالإمكانيات، ومن ثم دخول الدولة يف مرحلة التخطيط للتعايف 
ي��ن��درج حتت  وال��ت��ي  املرحلة  ه��ذه  على  للعمل  ت�سكيل جلنة وطنية  ع��ر 
اأهدافها رفع الوعي لدى جميع اأفراد املجتمع، والتاأكيد على قدرة الدولة 

على تخطي االأزمة باأقل اخل�سائر.
ب�سبب اجلائحة  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��اأث��ر  اإىل  ال��ظ��اه��ري  واأ����س���ار 
وباالأخ�س قطاعات الرعاية ال�سحية، واالقت�ساد وال�سياحة، والريا�سة، 
اأن الفكر اال�ستباقي  اإىل  والتعليم، والطريان واملوا�سالت والنقل، الفتاً 
املوقف و�سّرع  االإماراتية مّكنها من احتواء  واال�ست�سرايف لدى احلكومة 
من عملية العودة االآمنة التدريجية للحياة الطبيعية اجلديدة. واأو�سح 
لتدخل يف  الدولة  اأب��رزت مدى جاهزية  التدريجية  العودة  موؤ�سرات  اأن 
الدرا�سة  ملقاعد  التدريجية  العودة  بينها  للتعايف من  التخطيط  مرحلة 
الفر�س  م��ن  العديد  م��ن  االإم����ارات  دول��ة  ا�ستفادت  حيث  العمل  وم��ق��ار 

بديلة  واأ���س��ال��ي��ب  ب��ط��رق  احل��ي��اة  عجلة  حت��ري��ك  م��ن  ومتكنت  ال�سانحة، 
فئات  والكفاءات من خمتلف  الوطنية  القدرات  باالعتماد على  ومبتكرة 
املجتمع والتي اأ�سهمت بجهودها يف كافة املجاالت واالخت�سا�سات واأبرزها 

التطوع واخلدمة املجتمعية.
ونّوه الظاهري اإىل اأن االإمكانيات التقنية عززت من اأداء قطاعات عدة، 
حيث قام قطاع التجزئة بتوفري تطبيقات ذكية للم�ساعدة على التب�سع 
العمل  خلدمة  امل��رئ��ي  االت�سال  �سبل  االت�سال  قطاع  ووف��ر  امل��ن��زل،  م��ن 
االأفالم  مل�ساهدة  من�سات  الرتفيه  ق��ط��اع  ق���ّدم  فيما  ب��ع��د،  ع��ن  والتعلم 
وال���رام���ج، وق���ام ق��ط��اع ال��ب��ن��وك ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ط��رق ال��رق��م��ي��ة لتقدمي 

اخلدمات.
واأن  بالفعل  ب��داأت  االأزم��ة  النجاح يف تخطي  اأن خطوات  واأك��د الظاهري 
الو�سول  اأن  اإىل  م�سرياً  ال�سحيح،  الطريق  على  ت�سري  االإم���ارات  دول��ة 
اإىل مرحلة التعايف النهائي يتطلب التخطيط بدقة وهو ما حدا بدولة 
من  التعايف  مرحلة  وحوكمة  الإدارة  الوطنية  اللجنة  لت�سكيل  االإم���ارات 
اأزمة كوفيد19- التي يرتاأ�سها معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر 

وزير ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة.
اال�سرتاتيجي  ال��ت��وازن  حتقيق  هو  اللجنة  ه��دف  اأن  الظاهري  واأو���س��ح 
احتواء  يف  واالإمكانيات  ال��ق��درات  واإب���راز  احليوية،  الدولة  قطاعات  بني 

اجلائحة.
ويف نهاية االإحاطة، اأ�ساد الظاهري بدور اجلمهور يف دعم جهود الدولة 
اأهمية اال�ستمرار يف اتباع االإج��راءات االحرتازية والوقائية  موؤكداً على 

كعن�سر مهم و�سروري لنجاح مرحلة التخطيط للتعايف.

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

مري�ساً   7750 م��ن  اأك���ر  ا�ستفاد   
الظفرة  منطقة  م���دن  خمتلف  م��ن 
م���ن خ���دم���ة ت��و���س��ي��ل االأدوي��������ة اإىل 
املنازل خالل 6 اأ�سهر عر �سيدليات 
ل�سركة  التابعة  الظفرة  م�ست�سفيات 
» �سحة  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي 
اأبريل  �سهر  خ��الل  اأطلقتها  والتي   «
املر�سى  ح�����س��ول  ل��ت�����س��ه��ي��ل  امل��ا���س��ي 
ع���ل���ى اح���ت���ي���اج���ات���ه���م م����ن االأدوي��������ة 
العالجية دون احلاجة للح�سور اإىل 
امل�ست�سفيات خا�سة يف ظل االإجراءات 
التي اتخذتها  االحرتازية والوقائية 

م�ست�سفيات الظفرة للحد من انت�سار 
فريو�س كورونا كوفيد 19 .

وت���ت���م���ي���ز م�������س���ت�������س���ف���ي���ات ال���ظ���ف���رة 
ب��اإم��ك��ان��ي��ة ت��و���س��ي��ل ج��م��ي��ع االأدوي�����ة 
اإىل منازل  مبا فيها االأدوي��ة املراقبة 
بوا�سطة  وت�����س��ل��ي��م��ه��ا  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 
ك�سفت  ك���م���ا  م��ت��خ�����س�����س  ����س���ي���ديل 
من  اك��ر  ا�ستفادة  عن  االإح�سائيات 
تو�سيل  خدمة  من  مري�ساً   1453
�سهر  خ�����الل  امل����ن����ازل  اإىل  االأدوي���������ة 
الذين  ع��دد  بلغ  فيما  املا�سي  اأب��ري��ل 
ا���س��ت��ف��ادوا م��ن اخل��دم��ة خ���الل �سهر 
�سهر  وخ��الل  مري�ساً   1526 مايو 
 1981 امل�ستفيدين  ع��دد  بلغ  يونيو 

مري�ساً وخالل �سهر يوليو كان عدد 
ويف  م��ري�����س��اً   1288 امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 
بينما  مري�ساً   878 اأغ�سط�س  �سهر 
ب��ل��غ ع���دد امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن خ���الل �سهر 

�سبتمر اجلاري 624 مري�س .
املدير  املن�سوري  خمي�س  حمد  واأك��د 
اأن   ال��ظ��ف��رة  مل�ست�سفيات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
خدمة تو�سيل االأدوية للمنازل تاأتي 
الظفرة  م�ست�سفيات  حر�س  اإط��ار  يف 
الطبية  اخل��دم��ات  كافة  توفري  على 
احتياجات  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي  وال��ع��الج��ي��ة 
منطقة  م����دن  خم��ت��ل��ف  يف  ال�����س��ك��ان 
عنهم  التخفيف  يف  وت�ساهم  الظفرة 
وت���وف���ري م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م م��و���س��ح��اً اأن 

ح�سول  لت�سهيل  ج�����اءت   اخل���دم���ة  
وخا�سة  اأدوي����ت����ه����م،  ع���ل���ى  امل���ر����س���ى 
املزمنة  االأم��را���س  واأ�سحاب  امل�سنني 
انت�سار  م��ع  وت��زام��ن��ت  ال��ه��م��م  وذوي 
وباء كورونا امل�ستجد كوفيد 19 وهو 
باالإجراءات  االل���ت���زام   ي�ستدعي  م��ا 
حددتها  التي  والوقائية  االحرتازية 
املواطنني  جميع  من  املعينة  اجلهات 
وامل���ق���ي���م���ني وت���ت�������س���م���ن  ال���ب���ق���اء يف 
اجل�سدي  للتباعد  اإ���س��اف��ة  منازلهم 
املن�سوري  واأ���س��اف   . الوباء  الحتواء 
عن  تتميز  ال��ظ��ف��رة  م�ست�سفيات  اأن 
امل�ست�سفيات يف منطقة الظفرة  باقي 
منازل  اإىل  االأدوي����ة  جميع  بتو�سيل 

املراقبة  امل�ستحقني مبا فيها االأدوية 
ب��ع��د احل�����س��ول ع��ل��ى موافقة  وذل����ك 
ت�سليم  ي��ت��م  ح��ي��ث  ال�����س��ح��ة  دائ������رة 
امل���ري�������س اح��ت��ي��اج��ات��ه م���ن االأدوي������ة 
بوا�سطة �سيديل متخ�س�س من قبل 
م�ست�سفيات الظفرة ينتقل اىل منزل 

املري�س لت�سليمه اأدويته املقررة .�س
اإبراهيم  اأح���م���د  ال��دك��ت��ور  واو����س���ح   
الدعم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي خل���دم���ات  امل���دي���ر 
اأن  الظفرة  م�ست�سفيات  يف  ال�سريري 
املنازل  اإىل  االأدوي����ة  تو�سيل  خ��دم��ة 
الذي  ال��ن��ج��اح  بعد  م�ستمرة  �ستظل 
حتقق خالل الفرتة املا�سية يف تلبية 
اأو  اأي معاناة  احتياجات املر�سى دون 

م�سقة مو�سحاً اأن اآلية �سرف االأدوية 
تنق�سم اإىل ق�سمني االأول هم املر�سى 
وهم  لالأدوية  �سرفهم  يتعدد  الذين 
اأدوية م�ستمرة  اإىل  الذين يحتاجون 
ملدة 3 �سهور حيث يقوم النظام داخل 

امل�����س��ت�����س��ف��ى ب��ت��و���س��ي��ل ت��ل��ك االأدوي�����ة 
ب�سكل �سهري اإىل املري�س قبل انتهاء 
والق�سم  االأق��ل،  على  بيومني  ال�سهر 
ال��ث��اين ه��م امل��ر���س��ى ال��ذي��ن ت�سرف 
التطبيب  ب��وا���س��ط��ة  ل��ه��م  االأدوي��������ة 

بكتابة  الطبيب  يقوم  حيث  بعد  عن 
وفورا  ب��ه  اخلا�سة  الطبية  الو�سفة 
الو�سفة  مبراجعة  ال�سيدلية  تقوم 
وحتديد االأدوية وتو�سيلها اإىل منزل 

املري�س.

يحتاج �إىل �لتز�م عاٍل جدً� مبعايري جودة �لرعاية �لطبية

مركز جراحة ال�شمنة املفرطة والأي�س يف ميديكلينيك م�شت�شفى �شارع املطار يح�شد اعتماد التمّيز

خدمات طبية متميزة لل�صكان

م�شت�شفيات الظفرة تقدم خدمات تو�شيل الأدوية اإىل امل�شتفيدين يف جميع املدن

•• اأبوظبي-وام:

نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا حفال ترحيبيا 
ال�سحية  والعلوم  الطب  كلية  طلبة  من  الثانية  للدفعة 
ب��ب��دء الف�سل  اإي��ذان��ا  34 طالبا  اجل���دد وال��ب��ال��غ ع��دده��م 

االأول للعام االأكادميي 2021-2020.
الرئي�س  ن��ائ��ب  احل��م��ادي  �سلطان  ع���ارف  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
خالل  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جلامعة  التنفيذي 
كلمته الرتحيبية بالطلبة اجلدد اأن كلية الطب والعلوم 
ال�����س��ح��ي��ة اأظ���ه���رت م��ن��ذ اإط��الق��ه��ا ت��ق��دم��اً م��ل��ح��وظ��اً يف 
املتعلقة  والبحوث  واالأكادميية  الطبية  البحوث  جماالت 

علمية  بحثية  ورق��ة   31 بن�سر  متثل  ال�سحية  بالرعاية 
احليوية  الطبية  املو�سوعات  كبرية من  تغطي جمموعة 
والتي تتعلق بالق�سايا الهامة التي ت�سهدها دولة االإمارات 

والعامل على ال�سعيد الطبي.
االإجن����ازات  م��ن  بالعديد  �ساهمت  الكلية  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي مت��ت ب��اإ���س��راف ف��ري��ق متميز م��ك��ون من 
االأكادميية  الهيئة  اأع�����س��اء  م��ن  اخل���راء  م��ن  جمموعة 
االإجنازات  تلك  رك��زت  حيث  الطبي  املجال  يف  والباحثني 
على مكافحة جائحة فريو�س كورونا كوفيد19- واحلد 

من انت�ساره.
الطب  كلية  من  الثانية  الدفعة  بطلبة  "نرحب  واأ���س��اف 

والعلوم ال�سحية الذين تقع على عاتق كل منهم م�سوؤولية 
تطوير بحوث الطب يف اجلامعة مما يعزز مكانتها ويعزز 

موقع الدولة الريادي يف املجال الطبي".
الطب  كلية  عميد  روك  ج��ون  الدكتور  رح��ب  جانبه  م��ن 
الزي  ارت��داء  اأن  بالطلبة اجلدد موؤكدا  ال�سحية  والعلوم 
ي�سهدها  التي  اجلائحة  ظل  يف  �سيما  ال  الطبي  االأبي�س 
العامل اليوم يرمز اإىل االلتزام بخدمة املجتمع وحت�سني 

املخرجات ال�سحية التي يتلقاها املر�سى.
اأداء  الطلبة خ��الل  ال��دك��ت��ور ج��ون روك  ق��اد  ويف اخل��ت��ام 
الق�سم الطبي اإيذاناً ببدء م�سريتهم التعليمية يف جمال 

الطب.

كلية الطب والعلوم ال�شحية يف جامعة خليفة ت�شتقبل الدفعة الثانية من طالبها

• �صفو�ن طه : يح�صل مر�صانا على جتربة �صاملة توفر لهم تقييما �صامال ومف�صال حلالتهم �ل�صحية من قبل فريق طبي متعدد �لتخ�ص�صات 
• جو هازل : ي�صعدنا �أن نتائجنا �ل�صريرية �لباهرة ورعايتنا �ملتميزة �لتي تركز على �ملري�س قد �أ�صفرتا عن هذ� �لعتماد
• جاري �إم بر�ت : ي�صري �لعتماد �إىل �أن �مل�صت�صفى من بني �أف�صل �ملن�صاآت يف هذ� �ملجال ومكر�س لتقدمي �أعلى م�صتوى ممكن من �لرعاية

خالل �لإحاطة �لإعالمية �لدورية حول فريو�س كورونا �مل�صتجد: 

ارتفاع عدد الفحو�س بن�شبة 11 % خالل الأ�شبوع املمتد من 4 اإىل 10 نوفمرب 2020
مت �إجر�ء 894,104 فحو�صات على م�صتوى �لدولة.. معدل �لوفيات عند ن�صبة 0.4 % وهو من �لأقل عامليًا

Date 11/ 11/ 2020  Issue No : 13085
Notice by Publication

No. 271/2020/105 personal status - Non-Muslims
Subject matter of lawsuit: Claim of divorce for damage and alimony and child 
support as stated in the statement of claim in addition to the court's costs and 
attorney's fees.
Party notified Notice: Serothey Dilip Dilip Kumar Pillai
Capacity: Plaintiff
Party to be notified: 1. Sander Jan Shoringa
Capacity: defendant
Subject matter of Notice:
The plaintiff has filed the above lawsuit against you claiming divorce for 
damage and alimony and child support as stated in the statement of claim in 
addition to the court's costs and attorney's fees. The court has set hearing to 
be held on Thursday, 03/12/2020 - 09:30 AM at remote hall of litigation in 
Personal Status Building at Al Garhoud, therefore you are required to appear in 
person or by attorney-at-law and to present any memos and documents you may 
have at least three days prior the hearing
Division Chief
Ahmed Mohamed Kherzja

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 11/ 11/ 2020  Issue No : 13085
Cases Inquiry

Real Estate Summary 536/2019/18
Details of service by publication

To the convicted party
Nadia Mohsin Abd Manaf Ali
 Unknown place of residence
The prevailing party
Real Estate Investment Public Corporation
Represented by
Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 17-02-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 203,642 and the 
interest of 9% per annum from 12-12-2019 until the full payment in addition the 
court ordered her to pay the expenses and Five Hundred Dirhams as attorney's 
fees and the court rejected other claims.
The verdict is issued in the presence of the defendant and may be appealed 
within thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public,

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 
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العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم لوكالرى - فرع 3

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2169878-3 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مروك عبداهلل حم�سن عبدالرحيم الريكي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نا�سر عبداهلل حممد هما�س امل�سعبي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من فرع اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم لوكالرى - فرع 3

LOWCALORIE RESTAURANT - BRANCH 3 

اإىل /مطعم ال�سحة ال�سليمة
WELL HEALTH RESTAURANT

تعديل ن�ساط/حذف تعهدات تزويد بالوجبات اجلاهزة )اعداد وجبات( )5629002(
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
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 13085 بتاريخ 2020/11/11 

�إعــــــــــالن
جمعة  غريب  ال�س�����ادة/ور�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�سليح املكيفات واملردات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1125270 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد غريب جمعه غريب البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف غريب جمعه غريب البلو�سي

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

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

منوذج �إعالن �لن�صرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 271175 بتاريخ: 2017/04/09
امل�سجلة بالرقم: 271175بتاريخ: 2017/11/13

باإ�سم املالك: تخيل انرتتينمنت منطقة  حرة ذ.م.م
وعنوانة: هوت دي�سك 51، ميديا بيزن�س  �سنرت، بيلدجن 2، دبي ميديا �سيتي، دبي، 

االإمارات العربية املتحدة
ا�سم املتنازل له: تلفزيون تخيل منطقة  حرة ذ.م.م

وعنوانه: �س. ب 502502، دبي،  االإمارات العربية املتحدة
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 38
تاري�خ انتقال امللكية: 

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/10/08   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  نوفمرب  2020 العدد 13085 

EAT 159997

منوذج �إعالن �لن�صرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 271176 بتاريخ: 2017/04/09
امل�سجلة بالرقم: 271176بتاريخ: 2017/11/13

باإ�سم املالك: تخيل انرتتينمنت منطقة  حرة ذ.م.م
وعنوانة: هوت دي�سك 51، ميديا بيزن�س  �سنرت، بيلدجن 2، دبي ميديا �سيتي، دبي، 

االإمارات العربية املتحدة
ا�سم املتنازل له: تلفزيون تخيل منطقة  حرة ذ.م.م

وعنوانه: �س. ب 502502، دبي،  االإمارات العربية املتحدة
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
تاري�خ انتقال امللكية: 

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/10/08   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  نوفمرب  2020 العدد 13085 

EAT 159997

منوذج �إعالن �لن�صرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 271177 بتاريخ: 2017/04/09
امل�سجلة بالرقم: 271177بتاريخ: 2017/11/13

باإ�سم املالك: تخيل انرتتينمنت منطقة  حرة ذ.م.م
وعنوانة: هوت دي�سك 51، ميديا بيزن�س  �سنرت، بيلدجن 2، دبي ميديا �سيتي، دبي، 

االإمارات العربية املتحدة
ا�سم املتنازل له: تلفزيون تخيل منطقة  حرة ذ.م.م

وعنوانه: �س. ب 502502، دبي،  االإمارات العربية املتحدة
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:   
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 11
تاري�خ انتقال امللكية: 

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/10/08   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  نوفمرب  2020 العدد 13085 

EAT 159997

منوذج �إعالن �لن�صرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 271179 بتاريخ: 2017/04/09
امل�سجلة بالرقم: 271179بتاريخ: 2017/11/13

باإ�سم املالك: تخيل انرتتينمنت منطقة  حرة ذ.م.م
وعنوانة: هوت دي�سك 51، ميديا بيزن�س  �سنرت، بيلدجن 2، دبي ميديا �سيتي، دبي، 

االإمارات العربية املتحدة
ا�سم املتنازل له: تلفزيون تخيل منطقة  حرة ذ.م.م

وعنوانه: �س. ب 502502، دبي،  االإمارات العربية املتحدة
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 21
تاري�خ انتقال امللكية: 

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/10/08   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  نوفمرب  2020 العدد 13085 

EAT 159997

منوذج �إعالن �لن�صرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 89568 بتاريخ: 2007/01/16
امل�سجلة بالرقم: 89568بتاريخ: 2008/04/30

باإ�سم املالك: تخيل انرتتينمنت منطقة  حرة ذ.م.م
وعنوانة: دبي، االإمارات العربية  املتحدة

ا�سم املتنازل له: تلفزيون تخيل منطقة حرة ذ.م.م وعنوانه: �س. ب 502502، دبي،
 االإمارات العربية املتحدة

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
تاري�خ انتقال امللكية: 

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/10/08   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  نوفمرب  2020 العدد 13085 

EAT 159997

منوذج �إعالن �لن�صرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 89569 بتاريخ: 2007/01/16
امل�سجلة بالرقم: 89569بتاريخ: 2008/04/30

باإ�سم املالك: تخيل انرتتينمنت منطقة  حرة ذ.م.م
وعنوانة: دبي، االإمارات العربية  املتحدة

ا�سم املتنازل له: تلفزيون تخيل منطقة  حرة ذ.م.م
وعنوانه: �س. ب 502502، دبي،  االإمارات العربية املتحدة

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 38
تاري�خ انتقال امللكية: 

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/10/08   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  نوفمرب  2020 العدد 13085 

EAT 159997

منوذج �إعالن �لن�صرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 89570 بتاريخ: 2007/01/16
امل�سجلة بالرقم:  89570بتاريخ: 2008/04/30

باإ�سم املالك: تخيل انرتتينمنت منطقة  حرة ذ.م.م
وعنوانة: دبي، االإمارات العربية  املتحدة

ا�سم املتنازل له: تلفزيون تخيل منطقة  حرة ذ.م.م
وعنوانه: �س. ب 502502، دبي،  االإمارات العربية املتحدة

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
تاري�خ انتقال امللكية: 

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/10/08   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  نوفمرب  2020 العدد 13085 

EAT 159997

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  نوفمرب  2020 العدد 13085 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  نوفمرب  2020 العدد 13085 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  نوفمرب  2020 العدد 13085 

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية  
جتاري  تنفيذ   AJCEXCIPOR2020 /0000811 اخطار دفع يف الق�شية رقم

اىل املحكوم عليه:غالم م�سطفى نيزار احمد - اجلن�سية باك�ستان
دبي  املنفذ:بنك  املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 

اال�سالمي �س.م.ع يف الق�سية امل�سار اليها اعاله 
ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ومبا 

ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالتي:
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف:726721.0

من  يوما   15 خالل  اعاله  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  ماجاء  بتنفيذ  مكلف  فانت  لذلك 
تاريخ اعالنك/اعالنكم بهذا االخطار ويف حالة تخلفكم عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك 

اجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا 
القا�شي/عبداهلل املر�شدي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنيه      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن بالن�شر

 الق�شية رقم 2020/538 مدين جزئي  
املدعي عليه:1- فيوت�سر �ستار لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م 2- �سلمى عيا�س 

حيث انه تعذر الو�سول اليكم ، فنعلنكم ب�سرورة احل�سور جلل�سة اخلرة يف الق�سية رقم 
العجالين(  �سمري  حممد  متيم  )حممد  امل��دع��ي  م��ن  املرفوعة  جزئي  م��دين   2020/538
وحيث ان اخلرة حددت يوم اخلمي�س بتاريخ:2020/11/19 ال�ساعة 12:00 ظهرا النعقاد 
دبي  �سارع  على  الثالثة  الرويه  - منطقة  دبي  التايل:ور�سة حكومة  العنوان  على  اجلل�سة 

العني مقابل اوتلت مول. لال�ستف�سار يرجى التوا�سل معنا على. 
 anykhamis@dgw.gov.ae:الريد االلكرتوين

هاتف : 045266666 - موبايل : 0504560603  
اخلبري عبداهلل النوبي يو�شف خمي�ص   
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اعالن اأمر اأداء بالن�شر
 559/2019/60 امر اأداء 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر
اىل املدعي عليه / 1- جي ا�س بي انرتنا�سونال م.د.م.�س 

مبا ان املدعي / رو�ساريو جيانيني 
بي  ا�س  عليها/ جي  املدعي  بالزام   2019/5/21 بتاريخ  االبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة 
دوالر   )49650( مبلغ  رو�ساريو جيانيني  للمدعي/  ت��وؤدي  بان  م.د.م.���س  انرتنا�سونال 
امريكي او ما يعادله بالدرهم االماراتي والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم 
ولكم احلق يف   - القانون  بقوة  املعجل  بالنفاذ  م�سمول  واالم��ر  املحاماة  اتعاب  مقابل 

اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يف الدعوى رقم 4662/2020/60 امر اأداء
 200000 مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعى  باإلزام  االأم��ر  باإ�سدار  املطالبة  الدعوى:   مو�سوع 
درهم والفائدة القانونية من تاريخ ال�سيك 2016/12/26 والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة
- �سفته بالق�سية:  مدعى  طالب االعالن:  ريجو ماتيو راجان راجان 

املطلوب اعالنهم:  1- �سانتو�س توما�س - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 
مو�سوع االإعالن :  مبوجب اأمر اداء ال�سادر من ريجو ماتيو راجان راجان يف الدعوى 
املذكورة اأعاله فانت مكلف للوفاء بقيمة 200000 درهم وذلك خالل خم�سة ايام من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن و اال فان املحكمة �ستتخذ االجراءات القانونية بحقكم.
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
اعالن بالن�شر

               يف  الدعوى رقم 105/2020/271 احوال نف�ص غري م�شلمني  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالطالق لل�سرر ونفقة زوجية ونفقة بنوة مايلي بالئحة الدعوى 

من طلبات والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة
طالب االإعالن :  �سروتى ديليب ديليب كومار بيالى  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- �ساندر جان �سورينجا - �سفته بالق�سية : املدعي عليه  
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالطالق لل�سرر ونفقة زوجية 
وحددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  طلبات  من  الدعوى  بالئحة  مايلي  بنوة  ونفقة 
لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2020/12/3  ال�ساعة 9.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على االقل. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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 اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 2537/2020/305 ا�شتئناف جتاري
و  امل�ساريف  و  الر�سوم  و  كلي  جت��اري   2019/1315 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  اإ�ستئناف  ال��دع��وى:   مو�سوع 

االتعاب.
طالب االعالن/ دلتا االمارات ملقاوالت البناء �س. ذ.م.م - �سفته بالق�سية: م�ستاأنف

املطلوب اعالنهم/ 1- عبدالرحمن بن عبدالعزيز املاجد - ب�سفته م�ساهم يف املدعية و الرئي�س التنفيذي لتنميات 
دبي   2- عبداهلل بن عبدالعزيز املاجد - ب�سفته م�ساهم يف املدعية و �سريك يف تنميات دبي بن�سبة 1% 3- �سليمان بن 
عبدالعزيز املاجد - ب�سفته م�ساهم يف املدعية و �سريك يف تنميات دبي بن�سبة 99%  4- عبدالعزيز حممد عبدالعزيز 
املاجد - ب�سفته وكيل عن ال�سركاء و �سبق ح�سوره يف التحكيم 5- �سعود بن نا�سر ال�سري - ب�سفته ال�سخ�سية و 

ب�سفته م�ساهم يف املدعيه و وكيل عن ال�سركاء يف جميع �سركات تنميات دبي  - �سفتهم بالق�سية: امل�ستاأنف �سدهم
مو�سوع االإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 1315  / 2019 جتاري كلي وحددت لها جل�سة يوم 
االحد املوافق 29-11-2020 ال�ساعة 10:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن ُبعد وعليه يقت�سى ح�سوركم اأو من ميثلكم 

قانونيا ويف حالة تخلفك�م �ستجرى حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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انذار عديل بالن�شر 

 2020/6357  
املنذر/اخلدمات العقارية وميثلها �سعادة/خليفة جمعه النابودة النابودة

املنذر اليه:عبداهلل حممد علي عيد املري
يتوجه املنذر بهذا االنذار اىل املنذر اليه النذاره باالتي:

الفرتة  امل�ستحق عن  االيجار  بدل  دره��م متثل   )77000( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة 
من 2020/5/15 وحتى 2021/5/14 وذلك خالل �سهر واحد من تاريخ ا�ستالمكم هذا 
االخطار واال �سوف نلجاأ اىل اتخاذ االجراءات القانونية �سدكم مع حفظ حق املنذرة 
املاجور و�سداد املرت�سد يف ذمتكم والر�سوم  يف املطالبة ببدل االيجار عن فرتة �سغل 

وامل�ساريف واتعاب املحاماه مع حفظ كافة حقوق املنذرة جتاه املنذر اليه.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 2020/6323  
ب��ي لتجارة  ت��ي  ام  با�سم  امل��ع��روف��ة حاليا  �����س.ذ.م.م  االل��ك��رتون��ي��ات  ت��ك لتجارة  امل��ن��ذر/ك��ون��دور 

االلكرتونيات ذ.م.م
املنذر اليه:�سوابي لتجارة الهواتف املتحركة رخ�سة جتارية رقم:675559 

 جمهول حمل االقامة
يتوجه املنذر بهذا االنذار اىل املنذر اليه النذاره باالتي:

لتجارة  ب��ي  ت��ي  ام  با�سم  )امل��ع��روف��ة  تيك  ك��ون��دور  �سركة  ب��ني  �سحنة/ب�ساعة  ات��ف��اق  تنفيذه  مت 
امل�ستحق  املبلغ  دره��م   )3.879( مبلغ  الهواتف  لتجارة  �سوابي  و�سركة  ذ.م.م(  االل��ك��رتون��ي��ات 
ام تي بي لتجارة  با�سم  املعروفة  الهواتف اىل �سركة كوندور تيك -  من �سركة �سوابي لتجارة 
ن�سر  تاريخ  ايام من  الهواتف مهلة خم�س  لتجارة  �سركة �سوابي  ذ.م.م( مت منح  االلكرتونيات 

االنذار العديل لتحويل املبلغ امل�ستحق.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13085 بتاريخ 2020/11/11   
يف الدعوى رقم:2019/542 جتاري كلي  - دبي

املدعي عليه الثالث/مازن بهاء ممدوح النابل�سي - املدعي عليه الرابع/ماجد احمد ال�سيادي 
- املدعي عليه ال�ساد�س/�سنغنت�سر �سناك�س �س.ذ.م.م

العنوان:جمهولني حمل االقامة
املدعي  من  �سدكم  واملرفوعة  اع��اله  بالدعوى  ح�سابي  خبري  انتدابنا  مت  ان��ه  علما  نحيطكم 
 - الربيعة  ف��وزان حممد  الثاين/�سليمان  املدعي   - ابراهيم عبداهلل احلديثي  االول/�سليمان 

املدعي الثالث/ابراهيم حممد ابراهيم حافظ
وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلرة واملقرر عقده يوم الثالثاء 
، يرجى التوا�سل معنا عن طريق الهاتف املحمول  امل��واف��ق:2020/11/17 ال�ساعة 11 �سباحا 
الريد  ط��ري��ق  ع��ن  ب��ال��دع��وى  لدفاعكم  امل��وؤي��دة  امل�ستندات  ك��اف��ة  وار���س��ال  باخلبري  اخل��ا���س 
وفقا  اعمالها  �ستبا�سر  اخل���رة  ف��ان  احل�����س��ور  ع��ن  تخلفكم  ح��ال  يف  ب��ان��ه  علما  االل��ك��رتوين 

لل�سالحيات املخولة لها قانونا
.missnahed@hotmail.com:لال�ستف�سار االت�سال ب���:0506317417 - االمييل

اخلبري احل�شابي/ناهد ر�شاد حممد

اعالن بالن�شر للح�شور امام اخلربة

Date 11/ 11/ 2020  Issue No : 13085
SHARJAH FEDERAL COURT OF APPEAL

CASE MANAGEMENT OFFICE
Service by publication to attend before Case Management 

Office In two newspaper, one of which in English In Appeal No. 
SHCAPCIGRI2020/0001478

Under the request of the appellant: Emirates Shipping LLC
To the appellee: Cadre Management & Shipping Company DMCC
You are ordered to attend before Case Management Office (Office 
No. 1) in Sharjah Court of Appeal in person or by an approved 
attorney and to submit a rejoinder to the case attached with all the 
documents, on Wednesday 18-11-2020.
Head of Case Management Office
 Dr. Nada Mohammed Mahmoud

UNITED ARAB EMIRATES

MINISTRY OF JUSTICE
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

لل�سباب  االحت��ادي��ة  املوؤ�س�سة  عقدت 
اال�ستعداد  جل���ن���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�سبابية  ح���ل���ق���ات   10 ل��ل��خ��م�����س��ني 
جديدة �سمن �سل�سلة من 50 حلقة 
 1000 اأك������ر م����ن  ي�������س���ارك ف��ي��ه��ا 
اأنحاء  م���ن خم��ت��ل��ف  و����س���اب���ة  ����س���اب 
ال�سباب يف  اإ���س��راك  ب��ه��دف  ال��دول��ة، 
ر�سم مالمح خطة التنمية ال�ساملة 
االإم������ارات خ���الل اخلم�سني  ل��دول��ة 

عاماً املقبلة. 
وناق�ست هذه املجموعة من احللقات 
ال�سلة  ذات  املو�سوعات  من  العديد 
امل�����س��ارك��ون فيها  ب��ال�����س��ب��اب، وق����دم 
العديد من االأفكار واملقرتحات التي 
القطاعات  ب��اأداء  االرتقاء  �ساأنها  من 
خالل  االإم����ارات  دول��ة  يف  الرئي�سية 

ال�سنوات اخلم�سني املقبلة.

�إرث �إك�صبو 
ال�سارقة  ���س��ب��اب  جمل�س  ع��ق��د  ف��ق��د 
حلقة �سبابية بعنوان »مدينة اإك�سبو 
اإك�سبو(«،  )اإرث   2071 ال��ع��امل��ي��ة 
اإك�سبو  م��دي��ن��ة  ت��اأث��ري  اإىل  ت��ط��رق��ت 
)االإرث( التي �ستحافظ على مباين 
احلدث  ه��ذا  ا�ست�سافة  بعد  اإك�سبو 
العاملي وا�ستقطابها لل�سركات العاملية 
�سكل  وناق�ست  الدولة،  اقت�ساد  على 
املدينة بعد خم�سني عاماً، اإىل جانب 
والتقنية  اللوج�ستية  اخلدمات  اأهم 

التي �ستوفرها هذه املدينة.

�ل�صباب وعلوم �لف�صاء 
حلقة  لل�سباب  دب���ي  جمل�س  ون��ظ��م 
»ال�����س��ب��اب وعلوم  ب��ع��ن��وان  ���س��ب��اب��ي��ة 
تناولت  امل�����س��ت��ق��ب��ل«،  يف  ال���ف�������س���اء 
امل��ق��رتح��ات مب��ا فيها  جمموعة م��ن 

الف�ساء،  ق���ط���اع  ج���اذب���ي���ة  ت���ع���زي���ز 
يجذب  ع���ل���م���ي���اً  ب���اع���ت���ب���اره جم������ااًل 
ال�سباب االإماراتي، وبحث امل�ساركون 
م�ستقبل  يف  ال�سبابية  الب�سمة  اأث��ر 
باأيدي  ال��ف�����س��اء  ق��ط��اع  ا���س��ت��ك�����س��اف 

اإماراتية.

�لبيئة و�لتغري �ملناخي 
القيوين  اأم  ���س��ب��اب  جم��ل�����س  وع��ق��د 
املناخي  وال��ت��غ��ري  »ال��ب��ي��ئ��ة  ب��ع��ن��وان 
ن��اق�����س خاللها  ل��دول��ة االإم��������ارات«، 
البيئة  على  للحفاظ  مبتكرة  اأفكاراً 
امل���ن���اخ���ي خالل  ال���ت���غ���ري  وع�����وام�����ل 
ومقرتحات  املقبلة،  عاماً  اخلم�سني 
م�ستدامة  �سحية  لبيئة  ل��ل��و���س��ول 
ال�سريعة  ال��ت��غ��ريات  ه���ذه  و���س��ط  يف 

املتوقعة خالل ال�سنوات املقبلة.

مر�فق ترفيهية م�صتد�مة 
ون��ظ��م جم��ل�����س ���س��ب��اب ال��ع��ني حلقة 
م�ستدامة  ترفيهية  »مرافق  بعنوان 
جرى  قادمة«  عاما  خلم�سني  وذكية 
ف��ي��ه��ا ا����س���ت���ع���را����س جم���م���وع���ة من 
املقرتحات التي جتعل االأ�سول اأكر 

ا�ستدامة  جلميع االأجيال، واالأفكار 
ال��ت��ي جتعل االأ���س��ول ال��ذك��ي��ة  اأكر 
بنف�سها  نف�سها  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  ق���درة 

خالل اخلم�سني عاماً القادمة.

م�صتقبل �لتعليم �لعايل 
حلقة  عجمان  �سباب  جمل�س  وعقد 
التعليم  »م�ستقبل  ب��ع��ن��وان  �سبابية 
ال���ع���ايل يف دول����ة االإم���������ارات«، بحث 
ا�ستمرارية  امل�������س���ارك���ون  خ���الل���ه���ا 
هو  ك��م��ا  امل�ستقبل  يف  التعليم  ب��ق��اء 
عدد  تقلي�س  واإمكانية  ع��ام��اً،   12
مواد  واإدراج  ال��درا���س��ي��ة،  ال�����س��ن��وات 
يف  واالجتماعية  االإن�سانية  ال��ع��ل��وم 
العمل  اإىل جانب  التعليمية،  املناهج 
للحياة  امل��دار���س  ط��الب  تهيئة  على 
اجل��ام��ع��ي��ة، وم���ا ب��ع��ده��ا م���ن خالل 

اإك�سابهم مهارات جديدة ومتطورة.

م�صتقبل مو�هب كرة �لقدم
ال��ع��ني كذلك  ���س��ب��اب  ون��ظ��م جمل�س 
»م�ستقبل  ب��ع��ن��وان  ���س��ب��اب��ي��ة  ح��ل��ق��ة 
مواهب كرة القدم االإماراتية خالل 
ال� 50 عاماً القادمة«، وناق�ست عدم 

وج��ود العبني عامليني يف كرة القدم 
االإم����ارات����ي����ة، وم�����س��ب��ب��ات ع����دم دعم 
و�سبل  ال�سكنية،  ب��االأح��ي��اء  امل��واه��ب 
ر�سدها وتاأهيلها على م�ستوى عاملي، 
ت�ساعد  التي  امل�ستقبلية  والتقنيات 
لتكون  املجتمعية  الريا�سة  بتطوير 
اأ�سلوب حياة، واإيجاد اأكادمييات تتبع 

املقايي�س، واملعايري العاملية.

م�صتقبل �ملو��صالت �لعامة
احلكومي  ال��ت��ط��وي��ر  ق���ط���اع  ون���ظ���م 
مركز  يف  �سبابية  حلقة  وامل�ستقبل 
»م�ستقبل  ب��ع��ن��وان  ال�����س��ارق��ة  ���س��ب��اب 
ال��ع��ام��ة«، ناق�س  امل��وا���س��الت  ق��ط��اع 
�سرعة  م������دى  ف���ي���ه���ا  امل���������س����ارك����ون 
امل��وا���س��الت وت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى �سرعة 
م�ستقبال  واأثرها  اخلدمات،  تقدمي 

على التوا�سل االجتماعي. 

و�صناعة  �لإمــــــــار�ت  ــبــاب  ــص �
�لألعاب �لإلكرتونية

ال�سارقة  ����س���ب���اب  جم���ل�������س  وع����ق����د 
»م�ستقبل  ب��ع��ن��وان  ���س��ب��اب��ي��ة  ح��ل��ق��ة 
االألعاب  �سناعة  يف  االإم���ارات  �سباب 

جمموعة  ن��اق�����س��ت  االإل���ك���رتون���ي���ة«، 
ت�ساهم  ال���ت���ي  امل��ه��م��ة  االأف����ك����ار  م���ن 
االألعاب  ���س��ن��اع��ة  وت��ط��وي��ر  دع���م  يف 
االإلكرتونية يف الدولة، وا�ستعر�ست 
اال�ستثمار  واأ����س���ال���ي���ب  ط����رق  اأه�����م 
االألعاب  �سناعة  جم��ال  يف  ال�سحيح 

خالل اخلم�سني عاماً املقبلة.

و�لت�صامح  �لإمــــــار�ت  �ــصــبــاب 
�لدويل

باملوؤ�س�سة  الت�سامح  جلنة  ونظمت 
االحت����ادي����ة ل��ل�����س��ب��اب ب��ال��ت��ع��اون مع 
وزارة الت�سامح، حلقة �سبابية بعنوان 
»�سباب االإمارات يف الت�سامح الدويل 
خالل اخلم�سني عاماً«، بحثت كيفية 
حم��اف��ظ��ة ال�����س��ب��اب االإم����ارات����ي على 
من  والتي  والتعاي�س،  الت�سامح  قيم 
املتوقع اأن ت�سهد كثرياً من التغريات 
على امل�ستوى العاملي، وناق�ست اأي�ساً 
ك��ي��ف��ي��ة ت��ع��زي��ز دور دول����ة االإم�����ارات 
عا�سمة  ل��ت��ك��ون  مكانتها  وت��ك��ري�����س 

عاملية للت�سامح الدويل.
لل�سباب  االحت��ادي��ة  املوؤ�س�سة  وكانت 
اأطلقت بالتعاون مع جلنة اال�ستعداد 
مت  ���س��ب��اب��ي��ة  ح��ل��ق��ة   50 للخم�سني، 
القطاعات  جميع  لت�سمل  ت�سميمها 
مع  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق  الرئي�سية، 
االإم�����ارات،  دول���ة  املعنية يف  اجل��ه��ات 
امل�ساركة  م����ن  ال�������س���ب���اب  ل��ي��ت��م��ك��ن 
الت�سورات مل�ستقبل  بفاعلية يف ر�سم 
وامل�ساهمة يف  القطاعات  جميع هذه 

االرتقاء باأدائها. 
وتوا�سل املوؤ�س�سة عقد حلقات �سبابية 
اأخرى تتناول موا�سيع تهم ال�سباب 
يف دول���ة االإم�����ارات، وذل���ك للو�سول 
اإىل مقرتحات �سبابية مبتكرة ت�سهم 
يف تطوير اخلطة التنموية ال�ساملة 

خالل اخلم�سني عاماً املقبلة.

•• دبي-وام:

ال�سحية  ال���������س����وؤون  جل���ن���ة  ن��اق�����س��ت 
والبيئية يف املجل�س الوطني االحتادي 
خالل اجتماعها الذي عقد »عن بعد«، 
برئا�سة �سعادة حممد اأحمد اليماحي 
رئي�س اللجنة، م�سروع قانون احتادي 
بح�سور  النف�سية،  ال�سحة  ���س��اأن  يف 

ممثلي اجلهات املعنية واملخت�سة.
اللجنة  اأع�����س��اء  ���س��ارك يف االج��ت��م��اع 
�����س����ع����ادة ك�����ل م�����ن ال�����دك�����ت�����ورة ح�����واء 
ال�سحاك املن�سوري »مقررة اللجنة«، 
»النائب  ال�����س��ره��ان  ع��ب��داهلل  ون��اع��م��ة 
وجميلة  امل��ج��ل�����س«،  ل��رئ��ي�����س  ال���ث���اين 
عبداهلل  و����س���م���ي���ه  امل�����ه�����ريي،  اأح����م����د 
ال�����س��وي��دي، وال��دك��ت��ورة م���وزه حممد 
ح��م��رور ال��ع��ام��ري، وع���ذراء ح�سن بن 

ركا�س.
وزارة  م����ن  االج����ت����م����اع  يف  و������س�����ارك 
الداخلية العقيد تركي الظهور مدير 
واملقدم  القانونية،  الت�سريعات  اإدارة 
ع��ل��ي را����س���د ال���درم���ك���ي رئ��ي�����س ق�سم 

الت�سريعات القانونية.

املجتمع  تنمية  وزارة  م��ن  ���س��ارك  كما 
الوكيل  تهلك  ح�سة  �سعادة  م��ن:  ك��ل 
االجتماعية،  التنمية  لقطاع  امل�ساعد 
م�ست�سار  ال�����س��ي��د  ع���ل���ي  وامل�����س��ت�����س��ار 
عبابنة  ع�����الء  وال����دك����ت����ور  ق����ان����وين، 
م�ست�سار قانوين، واإميان حارب مدير 
ووداد  االج��ت��م��اع��ي��ة،  احل��م��اي��ة  اإدارة 

�ساهني اأخ�سائي علم نف�س.
الهاجري  اأمنيات  الدكتورة  �ساركت  و 
دائرة  يف  العامة  ال�سحة  اإدارة  مدير 
اأحمد  والدكتور  اأبوظبي،  يف  ال�سحة 
يف  ال�سحة  بهيئة  اأول  قانوين  �سهاب 

دبي.
اليماحي  اأح��م��د  حممد  �سعادة  وق���ال 
اإن اللجنة ا�ستعر�ست خالل االجتماع 
م�����واد وب���ن���ود م�������س���روع ال���ق���ان���ون مع 
املعنية  اجل����ه����ات  م����ن  ع�����دد  مم��ث��ل��ي 
واملخت�سة، واطلعت على مالحظاتهم 
ب�ساأنها،  واآرائ������ه������م  وم���ق���رتح���ات���ه���م 
خالل  �ستناق�س  اللجنة  اأن  اإىل  الفتا 
اجتماعها املقبل مواد م�سروع القانون 
اآخ�����ر م���ن اجل���ه���ات املعنية  م���ع ع����دد 
وامل��خ��ت�����س��ة، وذل����ك ح��ت��ى ي��ت��م درا�سة 

امل�����س��روع ب�����س��ك��ل وايف مب���ا ي�����س��اه��م يف 
ممكنة  �سياغة  اأف�سل  اإىل  ال��و���س��ول 
املجتمع  على  بالنفع  يعود  مب��ا  مل���واده 
البيئة  ت��وف��ري  ب��ف��ع��ال��ي��ة يف  وي�����س��اه��م 
النف�سيني  امل��ر���س��ى  ل��ع��الج  امل��ن��ا���س��ب��ة 
اإيجاد  خ���الل  م��ن  حقوقهم  وح��م��اي��ة 
على  ي�ساعد  وق��ان��وين  تنظيمي  �سند 

ال�سحيح  بال�سكل  وعالجهم  تاأهيلهم 
الإع���������ادة دجم����ه����م يف امل���ج���ت���م���ع م���رة 

اأخرى.
مناق�سة  �سيتم  اأن��ه  اليماحي  واأ���س��اف 
التي  وامل����ق����رتح����ات  امل���الح���ظ���ات  ك����ل 
اجتماعاتها  من  اللجنة  بها  �ستخرج 
م��ع اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة وامل��خ��ت�����س��ة، مع 

ممثلي وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع، 
اأع�ساء  م��الح��ظ��ات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
ب�ساأن  ردود  ع��ل��ى  واحل�����س��ول  اللجنة 
واال�ستف�سارات  ال���ت�������س���اوؤالت  ك���اف���ة 
امل���ط���روح���ة، وم����ن ث���م ال���و����س���ول اإىل 
�سياغة توافقية لعدد من مواد وبنود 
م�������س���روع ال���ق���ان���ون ال���ت���ي حت���ت���اج اإىل 

امل�سروع  ي��خ��رج  ت��ع��دي��ل، وذل���ك ح��ت��ى 
يواكب  ومب���ا  وم��ت��ك��ام��ل  ك��ام��ل  ب�سكل 
للدولة،  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات 
التنظيمية  اجل���وان���ب  ك��اف��ة  وي��غ��ط��ي 
والت�سريعية  واالجتماعية  والطبية 
والقانونية التي متت مناق�ستها خالل 

االجتماع.

الدكتورة  ���س��ع��ادة  ذك����رت  جهتها  م��ن 
حواء ال�سحاك املن�سوري اأنه مت خالل 
االجتماع التاأكيد على اأهمية التوافق 
وامل�سطلحات  ال��ت��ع��اري��ف  ب���ني  ال���ت���ام 
القانون  م�����س��روع  ال�����واردة يف  ال��ف��ن��ي��ة 
كما  لها،  ال�سحيحة  املعاين  وتو�سيح 
دور  تو�سيح  �سرورة  على  التاأكيد  مت 
كل وزارة اأو جهة ذات عالقة مب�سروع 
منها  كل  �سالحيات  وح��دود  القانون 
وال��ت��ن�����س��ي��ق ب��ي��ن��ه��م ب�����س��ك��ل ي�����س��ب يف 
ال��ت��ط��ب��ي��ق ال�����س��ح��ي��ح ل��ل��م�����س��روع على 
وتكامل  تناغم  ويحقق  ال��واق��ع  اأر���س 

وفعالية خمتلف االأدوار .
واأ�سارت �سعادتها اإىل اأن اللجنة تدر�س 
ال��ق��ي��ام ب���زي���ارات م��ي��دان��ي��ة ل��ع��دد من 
املن�ساآت ذات العالقة بتطبيق م�سروع 
القانون، لالطالع عن قرب على اأبرز 
يتعلق  فيما  تواجهها  التي  التحديات 
بعالج املري�س النف�سي واإعادة تاأهيله 
ودجم����ه يف امل��ج��ت��م��ع، وذل����ك يف اإط���ار 
م�سروع  ملناق�سة  اللجنة  عمل  خطة 
ال��ق��ان��ون ب�����س��ك��ل دق��ي��ق و���س��ام��ل، ويف 
للمجل�س  املهم  املجتمعي  ال��دور  �سوء 

التوا�سل  لتعزيز  االحت���ادي  الوطني 
تقليل  اأجل  املجتمع، ومن  الفعال مع 
االآثار ال�سلبية لال�سطرابات النف�سية 
االأف����راد واالأ���س��رة واملجتمع،  يف ح��ي��اة 
النف�سي يف  امل��ري�����س  اإن��دم��اج  وت��ع��زي��ز 
املجتمع. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن جلنة 
ال�سوؤون ال�سحية والبيئية يف املجل�س 
بدرا�سة  تخت�س  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
واملو�سوعات  ال��ق��وان��ني  م�����س��روع��ات 
ال���ع���ام���ة واالت���ف���اق���ي���ات وامل���ع���اه���دات 
باخلدمات  ال�������س���ل���ة  ذات  ال����دول����ي����ة 
والعالجية  ال����وق����ائ����ي����ة  ال�������س���ح���ي���ة 
ال�سحي  وال���ت���ث���ق���ي���ف  وال�����دوائ�����ي�����ة، 
البيئة  وح��م��اي��ة  النف�سية،  وال�����س��ح��ة 
ومكافحة التلوث، واملواقع واملحميات 
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة، وال�����������س�����وؤون ال���زراع���ي���ة 
والروة  املائية،  وامل���وارد  وتطويرها، 
الروة  و���س��وؤون  وتنميتها،  ال�سمكية 
وما  البيطرية،  واخلدمات  احليوانية 
اللجنة  اإىل  رئي�سه  اأو  املجل�س  يحيله 
ل��ل��درا���س��ة واإب����داء ال����راأي، وغ��ري ذلك 
من امل�سائل التي تدخل يف اخت�سا�س 

الوزارات املعنية بعمل اللجنة.

•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  اأ�سدر 
جمل�س الوزراء، وزير �سوؤون الرئا�سة، رئي�س دائرة الق�ساء يف 
باإن�ساء حمكمة متخ�س�سة للنظر يف جرائم  اأبوظبي، قراراً 
تنفيذ  اإط���ار  يف  وذل���ك  ال�سريبي،  وال��ت��ه��رب  االأم����وال  غ�سل 
بتعزيز  املتمثلة  الق�ساء  ل��دائ��رة  اال�سرتاتيجية  االأول���وي���ة 
فاعلية وكفاءة التقا�سي و�سمان منظومة العدالة اجلنائية، 

و�سواًل اإىل هدف ق�ساء عادل وناجز.
دائرة  وك��ي��ل  ال��ع��ري،  �سعيد  يو�سف  امل�ست�سار  ���س��ع��ادة  واأك���د 
لنظر  متخ�س�سة  حمكمة  اإن�����س��اء  اأن  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الق�ساء 

الق�سايا املتعلقة بجرائم غ�سل االأموال والتهرب ال�سريبي، 
يف  الق�سائية  للمنظومة  املتوا�سلة  التطوير  جهود  يدعم 
اإمارة اأبوظبي، اعتماداً على الق�ساء املتخ�س�س ملا له من دور 
فاعل يف �سمان �سرعة الف�سل يف الق�سايا وتراكم اخلرات 
وات�ساق  ج���ودة  على  ينعك�س  مب��ا  املخت�سني،  الق�ساة  ل��دى 
اإن�ساء  ب��اأن  الق�ساء،  دائ��رة  وكيل  واأف���اد  الق�سائية.  االأح��ك��ام 
يعزز  ال�سريبي،  وال��ت��ه��رب  االأم����وال  غ�سل  ج��رائ��م  حمكمة 
جهود دولة االإمارات الفاعلة ملواجهة تلك اجلرائم و�سمان 
العديد  اتخاذ  عر  للعدالة،  وتقدميهم  مرتكبيها  مالحقة 
والتكامل مع خمتلف  بالتن�سيق  واالإج���راءات  من اخلطوات 
اجلهات املعنية، يف ظل منظومة ت�سريعية وق�سائية متطورة 

تعزيز  يف  ي�سهم  م��ا  وال��ت��ط��ورات،  امل�ستجدات  جميع  ت��واك��ب 
املكانة التناف�سية للدولة على امل�ستويني االإقليمي والعاملي.

اخلطوة  تلك  جت�سد  كما  العري:  يو�سف  امل�ست�سار  واأ�ساف 
نحو  التوجه  دع��م  على  اأب��وظ��ب��ي،  الق�ساء يف  دائ���رة  ح��ر���س 
التخ�س�س يف العمل الق�سائي لرفع م�ستوى االأداء وحتقيق 
املحاكم  اإن�ساء  التو�سع يف  والتميز، وذلك من خالل  الريادة 
املتخ�س�سة، مع الرتكيز على تنظيم دورات تدريبية للق�ساة 
واأع�ساء النيابة العامة املعنيني بالتحقيق والنظر يف جرائم 
�سهادة  على  واحل�سول  ال�سريبي،  والتهرب  االأم���وال  غ�سل 
يف  املعتمدين  للمتخ�س�سني  ال��دول��ي��ة  ال��راب��ط��ة  م��ن  دول��ي��ة 

مكافحة غ�سل االأموال.

•• دبي-وام:

�سارك معايل نا�سر بن ثاين الهاملي وزير املوارد الب�سرية 
"م�ستقبل  االف��رتا���س��ي��ة  ال�سبابية  احللقة  يف  وال��ت��وط��ني 
نظمتها  االإمارات" التي  بدولة  واالأع��م��ال  العمل  جمتمع 
�سمن  لل�سباب  االحت��ادي��ة  املوؤ�س�سة  م��ع  بالتعاون  ال���وزارة 

مبادرات الوزارة لال�ستعداد للخم�سني عاما املقبلة.
عاما  ت�سميم اخلم�سني  م�����س��روع  م��ع  ذل��ك جت��اوب��ا  ي��اأت��ي 
القادمة الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
 : الهاملي  ثاين  بن  نا�سر  وقال معايل  دبي "رعاه اهلل" . 
" اإن ملف التوطني �سيظل اأولوية وطنية ت�ستهدف تدريب 
وتاأهيل وتوظيف املواطنني واملواطنات بالتوازي مع حتفيز 
ريادة االأعمال التي توليها احلكومة اهتماما كبريا تنفيذا 
لتوجيهات وروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، ب�سرورة توفري كافة اأ�سكال الدعم لرواد االأعمال 
املواطنني ليقودوا جمتمع االأعمال يف الدولة الذي ي�سهد 

مناف�سة �سديدة وتنوعا ثقافيا".
املنابر  اأح��د  تعتر  ال�سبابية  اأن هذه احللقة  واأك��د معاليه 
عن  للتعبري  لهم  امل��ج��ال  واإت��اح��ة  ال�سباب  ���س��وت  ل�سماع 
وبالتايل  وت�����س��ورات��ه��م  اأف��ك��اره��م  وط���رح  وج��ه��ات نظرهم 
وجمتمع  العمل  �سوق  م�ستقبل  مالمح  ر�سم  يف  امل�ساركة 
العمل واالأعمال يف الدولة وذلك ترجمة لتوجيهات قيادتنا 
الر�سيدة ب�سرورة متكني �سباب الوطن ودعمهم وحتفيزهم 
لال�ستعداد  امل��ب��ذول��ة  الوطنية  اجل��ه��ود  يف  امل�����س��ارك��ة  على 
اأن  م�ستهدفاتها  ب��ني  م��ن  وال��ت��ي  املقبلة  ع��ام��ا  للخم�سني 
 " االقت�سادية  تقود قطاعاتنا  كفاءات وطنية  لدينا  يكون 

" اأن االأم��ل ب�سباب الوطن كبري والثقة  . واأ�ساف معاليه 
بهم اأكر، فهم ي�سكلون حمركا اأ�سا�سيا يف م�سرية التنمية 
للخم�سني  ل��ال���س��ت��ع��داد  ال��دول��ة  ت�سهدها  ال��ت��ي  واجل��ه��ود 
يف  لل�سباب  االحتادية  املوؤ�س�سة  جهود  مثمنا  املقبلة،  عاما 
لي�ساركوا  وت�سجيعهم  ودعمهم  الوطن  �سباب  دور  تفعيل 
بفاعلية يف تنمية ومتيز دولتنا". و�سارك يف اجلل�سة �سعادة 
والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  نا�سر بن خربا�س وكيل 
امل�ساعد  ال���وزارة  وكيل  علي  اآل  وف��ري��دة  التوطني  ل�سوؤون 
اآل نا�سر وكيل  الب�سرية الوطنية واأحمد  املوارد  لتوظيف 
وعبد  الوطنية  الب�سرية  امل���وارد  لتنمية  امل�ساعد  ال���وزارة 
والعالقات  لالت�سال  امل�ساعد  ال��وزارة  وكيل  النعيمي  اهلل 
الدولية باالإنابة وعدد من ال�سباب املواطن من املوظفني 
يف القطاع احلكومي واخلا�س من رواد االأعمال واأ�سحاب 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة واملهتمني.
االأفكار  م��ن  جمموعة  امل�����س��ارك  ال�سباب  م��ن  ع��دد  وط���رح 
االحتياجات  بتحليل  القيام  اأهمية  ت�سمنت  واملقرتحات 
جانب  اإىل  ال��دول��ة،  يف  العمل  ل�سوق  املطلوبة  وامل���ه���ارات 
طرح عدد من برامج التدريب املهني املتخ�س�س مب�ساركة 
ال�سباب  اأف��ك��ار  وت�سمنت  املختلفة.  التعليمية  املوؤ�س�سات 
االإلكرتونية  التجارة  من�سات  تعزيز  نحو  العمل  كذلك 
قانونية  مبظلة  وحمايتها  الوطنية  بامل�ساريع  املخت�سة 
من�سة  اإط��الق  اإىل جانب  االأط���راف،  كافة  ت�سمن حقوق 
وطنية لتطوير املهارات واخلرات. وقدم امل�ساركون كذلك 
من  ال�سغري  التاجر  فكرة  تطوير  نحو  بالعمل  اق��رتاح��ا 
ال��الزم الإجن��اح م�سروعه وتطويره،  الدعم  خ��الل تقدمي 
اإىل جانب اإطالق برنامج وطني لدعم ومتكني املواطنني 

يف جماالت ال�سيد والزراعة وبع�س املهن واحلرف.

من�شور بن زايد ي�شدر قرارا باإن�شاء حمكمة جرائم غ�شل الأموال والتهرب ال�شريبي

الهاملي : الأمل ب�شباب الوطن كبري والثقة بهم اأكرب

جلنة بـالوطني الحتادي تناق�س م�شروع قانون ب�شاأن ال�شحة النف�شية بح�شور ممثلي اجلهات املعنية واملخت�شة

•• اأبوظبي - وام:

علوم اجلينوم  االأحياء ومركز  برنامج  باحثون من  متكن 
واالأنظمة احليوية يف جامعة نيويورك اأبوظبي من تطبيق 
"كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  لت�سخي�س  جديد  نهج 
19" يتاألف من ثالث مراحل تقنية من �ساأنها اأن ت�ساهم 
فعاليته من  وزي��ادة  ب�سكل كبري  االختبار  دق��ة  يف حت�سني 
حيث التكلفة. وقام باحثو جامعة نيويورك اأبوظبي حتت 
وجامعة  نيويورك  جامعة  يف  االأحياء  علم  اأ�ستاذة  اإ�سراف 
نيويورك اأبوظبي كري�ستني غون�سالو�س واالأ�ستاذ امل�ساعد 
يف علم االأحياء بجامعة نيويورك اأبوظبي يو�سف اإدغ�سور 

 "RT-PCR "اخت�ساراً  العك�سي  الن�سخ  نهج  بتطبيق 
ون�سخ عدد كبري من جزيئات الفريو�س قبل اإجراء اختبار 
 "q-PCR ًتفاعل البوليمرياز املت�سل�سل الكمي "اخت�سارا
وذلك  النانو  تقنية  على  تعتمد  حيوية  رقاقة  با�ستخدام 
بداًل من اجلمع بني هذه املراحل يف اأنبوب خمتري عادي. 
االأحياء يف  علم  امل�ساعد يف  االأ�ستاذ  اإدغ�سور  يو�سف  وقال 
جامعة نيويورك اأبوظبي اإنه من خالل اإ�سافة خطوة ن�سخ 
عدد كبري من جزيئات الفريو�س وا�ستخدام تقنية النانو 
ميكنها  طورناها  التي  احل�سا�سة  الك�سف  تقنية  اأن  اأثبتنا 
اأ�سا�سي يف  اأمر  ك�سف االأحمال الفريو�سية املنخف�سة وهو 

تقدمي ا�ستجابة اأكر فعالية ل� "كوفيد19-".

باحثو نيويورك اأبوظبي يطورون تقنية دقيقة لت�شخي�س كوفيد 19

�صمن م�صروع ت�صميم �خلم�صني عامًا �ملقبلة

املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب تعقد 10 حلقات �شبابية جديدة لت�شميم م�شتقبل الإمارات

•• اأبوظبي -وام:

زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  تراأ�س 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
االجتماع  ال���رئ���ا����س���ة  �����س����وؤون  وزي�����ر 
االإمارات  اإدارة جهاز  الدوري ملجل�س 
يف  ام�����س،  ُع��ِق��د  وال����ذي  لال�ستثمار، 

ق�سر الوطن.
املوا�سيع  االج���ت���م���اع  وا����س���ت���ع���ر����س 
امل��درج��ة على ج��دول االأع��م��ال واأهم 
واالإجن����ازات  اال�ستثمارية  امل�����س��اري��ع 
ال�����ت�����ي ح���ق���ق���ه���ا ج�����ه�����از االإم������������ارات 

املجل�س  اع��ت��م��د  ك��م��ا  ل��ال���س��ت��ث��م��ار، 
حما�سر االجتماعات ال�سابقة للجنة 
واإدارة  التدقيق  وجل��ن��ة  التنفيذية، 
اال�سرتاتيجية  وال��ل��ج��ن��ة  امل��خ��اط��ر، 

التي مت ت�سكيلها.
البيانات  تقرير  على  املجل�س  وواف��ق 
 31 املالية املنتهية يف  املالية للفرتة 
على  اّط���ل���ع  ك��م��ا   ،2019 دي�����س��م��ر 
 30 حتى  اال�ستثمار  واأداء  االأن�سطة 

�سبتمر 2020.
واأ�سار �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
اال�سرتاتيجية  التوجهات  اإىل  نهيان 

خطة  �سمن  ل��ل��ج��ه��از،  وامل�ستقبلية 
وا�ستنادا  للخم�سني"،  "اال�ستعداد 
اإىل اإع��الن حكومة االإم��ارات موؤخرا 
اإحل�����اَق م��زي��د م���ن االأ����س���ول بجهاز 

اال�ستثمار.
من  املبذولة  باجلهود  �سموه  واأ���س��اد 
لتعزيز  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  قبل 
وت��ن��وي��ع ا���س��ت��ث��م��ارات دول���ة االإم����ارات 
امل����ت����ح����دة، وت���ب���ن���ي خطة  ال���ع���رب���ي���ة 
ا�ستثمارية متمّيزة الإدارة ا�ستثمارات 
الدولة  احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة داخ���ل 
وخ����ارج����ه����ا، ب���ه���دف حت��ق��ي��ق اأرب������اح 

م�ستدامة.
ح�سر االج��ت��م��اع م��ع��ايل حم��م��د بن 
عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س 
ال�������وزراء وم���ع���ايل ع��ب��ي��د ب���ن حميد 
املالية  لل�سوؤون  الدولة  وزير  الطاير 
اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معايل  و 
اجلابر وزير ال�سناعة والتكنولوجيا 
ب��ن طوق  ع��ب��داهلل  املتقدمة وم��ع��ايل 
و�سعادة عي�سى  االقت�ساد  املري وزير 
املنتدب  ال��ع�����س��و  ال�����س��وي��دي  حم��م��د 
اأبوظبي لال�ستثمار و معايل  ملجل�س 
م�ست�سار  ال��درم��ك��ي  م�����س��ع��ود  ح����ارب 

جهاز  يف  امل���ن���ت���دب  ال��ع�����س��و  م��ك��ت��ب 
حممد  �سعادة  و  لال�ستثمار  اأبوظبي 
رئ���ي�������س جمل�س  احل�����س��ي��ن��ي  ه������ادي 

لالت�ساالت  االإم�����ارات  ���س��رك��ة  اإدارة 
حمد  كلثم  و���س��ع��ادة  "دو"،  املتكاملة 
ا�ستثمارات  م��دي��ر  ال��غ��ف��ل��ي،  بالعبد 

اخلارجية  اال���س��ت��ث��م��ارات  دائ�����رة  يف 
كما  لال�ستثمار،  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  يف 
را�سد  مبارك  معايل  االجتماع  �سِهد 

جلهاز  التنفيذي  الرئي�س  املن�سوري 
االإم���������ارات ل��ال���س��ت��ث��م��ار وع�����دد من 

املديرين التنفيذيني.

من�شور بن زايد يرتاأ�س اجتماع جمل�س 
اإدارة جهاز الإمارات لال�شتثمار
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عربي ودويل

ال�سقيق للتو�سل اإىل ت�سوية �سيا�سية �ساملة لالأزمة تدعم �سيادة الدولة الليبية 
التدخالت  اأ�سكال  وتنهي جميع  الوطنية  اأرا�سيها وت�سون وحدتها  كامل  على 

االأجنبية يف ال�ساأن الليبي الداخلي وتنقل ليبيا اإىل مرحلة اال�ستقرار الدائم.
ن �ساحب املعايل ال�سيد عادل بن عبد الرحمن الع�سومي اجلهود املُخل�سة  وثَمّ
بني  احل��وار  جل�سات  ال�ست�سافة  ال�سقيقة  التون�سية  اجلمهورية  بذلتها  التي 
االأ�سقاء الليبيني، وحر�سها ال�سديد على تهيئة وتوفري كافة الظروف املالئمة 

الإجناح احلوار وحتقيق الهدف املن�سود منه.
ويوؤكد رئي�س الرملان العربي على ا�ستعداد الرملان العربي التام لتقدمي كافة 
اأ�سكال الدعم وامل�ساندة املُمكنة للتو�سل اإىل حل وطني �سامل ومتكامل لالأزمة 
ذلك  باعتبار  واالقت�سادية،  وال�سيا�سية  االأمنية  م�ساراتها  �سعيد  على  الليبية 
ال�سبيل الوحيد خلروج ليبيا من اأزمتها الراهنة وحتقيق ما يتطلع اإليه ال�سعب 

الليبي ال�سقيق من العي�س باأمان و�سالم وتنمية وا�ستقرار.

بدء حماكمة املتهمني يف اعتداءات كاتالونيا  
•• مدريد-اأ ف ب

بداأت اأم�س يف مدريد حماكمة ثالثة رجال متهمني مب�ساعدة اخللية االإرهابية 
بر�سلونة  يف   2017 العام  قتيال   16 اأوق��ع��ا  اللذين  االع��ت��داءي��ن  عن  امل�سوؤولة 
املحكمة  يف  املحاكمة  وب��داأت  اإ�سبانيا.  �سرق  ب�سمال  كاتالونيا  يف  اأخ��رى  ومدينة 
ال�سرطة،  اأمنية م�سددة من  اإيناري�س و�سط رقابة  الوطنية يف �سان فرناندو دي 
17 و18  االأول/دي�سمر. وا�ستهدفت هجمات  16 كانون  اأن ت�ستمر حتى  على 
جادة  جريحا،   140 واأوقعت  داع�س  تنظيم  تبناها  التي   2017 اآب/اأغ�سط�س 
ال�س رامبال�س ال�سهرية يف و�سط بر�سلونة، حيث ده�س املهاجم ب�ساحنة �سغرية 
املارة، ومنتجع كامريل�س على م�سافة مئة كيلمرت اإىل اجلنوب. وق�سى منفذو 
االعتداءين بر�سا�س ال�سرطة وال �سيما يون�س اأبو يعقوب املغربي البالغ 22 عاما 
الذي كان قاد ال�ساحنة ال�سغرية و�سدم بها ح�سدا ما اأدى اإىل مقتل 14 �سخ�سا 

معظمهم �سياح اأجانب واإ�سابة اأكر من مئة بجروح.

•• القاهرة-الفجر

الرملان  رئي�س  الع�سومي  الرحمن  عبد  بن  ع��ادل  ال�سيد  املعايل  �ساحب  رحب 
العربي بانطالق جل�سات احلوار ال�سيا�سي الليبي الذي ت�ست�سيفه اجلمهورية 
التون�سية ال�سقيقة برعاية االأمم املتحدة الذي بداأ االثنني 9 نوفمر 2020م، 
وت�سكيل  اجل��دي��د  الرئا�سي  املجل�س  اختيار  اآل��ي��ة  مناق�سة  اإىل  ي��ه��دف  وال���ذي 
ال�سعب  اأطياف  جميع  ومتثل  وطني  اإجماع  حمل  تكون  وطنية  وح��دة  حكومة 

الليبي ال�سقيق.
ونقطة  مف�سلية  مرحلة  ميثل  احل��وار  هذا  اأن  العربي  الرملان  رئي�س  واأو�سح 
حتول هامة نحو اإنهاء �سنوات من النزاع �سعياً لتحقيق طموحات ال�سعب الليبي 
يف ال�سالم ال�سامل واال�ستقرار الدائم يف ليبيا، ُمطالباً جميع االأطراف الليبية 
االنخراط ب�سكٍل بناٍء يف احلوار وتغليب امل�سلحة الوطنية العليا لل�سعب الليبي 

رئي�س الربملان العربي يرحب ببدء جل�شات احلوار الليبي يف تون�س

•• يريفان-اأ ف ب

ن�سر  االأول  اأم�������س  رو���س��ي��ا  ب�����داأت 
حوايل األفي جندي حلفظ ال�سالم 
يف ن��اغ��ورين ق��ره ب��اغ بعد االتفاق 
ال�����ذي وق����ع حت���ت اإ����س���راف���ه���ا بني 
معارك  واأنهى  واأرمينيا  اأذربيجان 

دامية م�ستمرة منذ �ستة اأ�سابيع.
االنت�سارات  يكر�س  االتفاق  وه��ذا 
الكرى  االذربيجانية  الع�سكرية 
الواقعة  اجلبلية  املنطقة  ه��ذه  يف 
ب�سكل  يقطنها  وال��ت��ي  ال��ق��وق��از  يف 
عن  وانف�سلت  اأرم����ن،  ح��ال��ي��ا  ع���ام 
اأذربيجان بعد حرب يف الت�سعينيات. 
وجتري فيها مواجهات منذ نهاية 
انف�ساليني  ب��ني  اأيلول-�سبتمر 
من  يريفان  من  مدعومني  اأرم��ن 
ج��ه��ة واجل��ي�����س االذرب��ي��ج��اين من 

جهة اأخرى.
التنفيذ  ال��ذي دخ��ل حيز  االت��ف��اق 
وقعه  غ  ت   21،00 ال�ساعة  عند 
الرئي�س االذربيجاين اإلهام علييف 
نيكول  االأرم��ي��ن��ي  ال���وزراء  ورئي�س 
با�سينيان وكذلك الرئي�س الرو�سي 

فالدميري بوتني.
ال����ط����رف����ني  اإن  ب������وت������ني  وق�����������ال 
“باملواقع  �سيحتفظان  املتنازعني 
يعني  ما  عليها”،  ي�سيطران  التي 
خ�������س���ارة االن��ف�����س��ال��ي��ني االأرم������ن 
من  وا�سعة  اأن��ح��اء  على  ال�سيطرة 
ب��ع��دم��ا دح���رت���ه���م منها  االإق���ل���ي���م 

القوات االأذربيجانية.
ان����دالع  اإىل  االع�����الن  ه����ذا  واأدى 
اأرمينيا  يف  غ�������س���ب  ت����ظ����اه����رات 
ح��ي��ث اق��ت��ح��م امل��ت��ظ��اه��رون مقري 
اأن  اإال  ل��ي��ال  وال���رمل���ان  احل��ك��وم��ة 
ا�ستعادت  ال�سغب  مكافحة  ق���وات 

ال�سيطرة عليهما �سباح الثالثاء.
اأيلول/�سبتمر،  ن���ه���اي���ة  وم���ن���ذ 
دموية  اال�ستباكات  اأك��ر  اندلعت 
منذ م��ا ي��ق��رب م��ن 30 ع��ام��ا بني 

قره  يف  االأرم��������ن  االن���ف�������س���ال���ي���ني 
ب��اغ واجل��ي�����س االأذرب��ي��ج��اين، وهي 

معارك حتولت ل�سالح باكو.
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س  ت�سريح  واأت����ى 
اإع������الن رئي�س  ب��ع��ي��د دق���ائ���ق م���ن 
اتفاقاً  وّق��ع  اأّن��ه  االأرميني  ال���وزراء 
اأذربيجان  م���ن  ك���ّل  م���ع  “موؤملاً” 
االإقليم  يف  احل��رب  الإنهاء  ورو�سيا 

املتنازع عليه.
ب���ي���ان على  ب��ا���س��ي��ن��ي��ان يف  وق������ال 
�سفحته عر في�سبوك “لقد وّقعت 
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س��ني  م���ع  اإع���الن���اً 
واالأذرب���ي���ج���اين الإن��ه��اء احل���رب يف 
اخلطوة  ه��ذه  وا���س��ف��اً  باغ”،  ق��ره 
“موؤملة ب�سكل ال يو�سف، يل  باأّنها 

�سخ�سياً كما ل�سعبنا«.

�سعبية يف العام 2018.
وح���ت���ى ق��ب��ل االإع������الن ع���ن اتفاق 
17 حزبا  النار، دعا  اإط��الق  وقف 
ونفى  ا���س��ت��ق��ال��ت��ه.  اإىل  م��ع��ار���س��ا 
با�سينيان �سائعات فراره من البالد 
وقال على في�سبوك “اأنا يف اأرمينيا 

وما زلت اأقوم بعملي«.
واأعرب بوتني عن اأمله يف اأن يوؤّدي 
“تهيئة الظروف  اإىل  هذا االتفاق 

الالزمة لت�سوية دائمة” للنزاع.
واأ�سفر النزاع يف ناغورين قره باغ 
 1300 عن  يقّل  ال  ما  مقتل  عن 
اأيلول/�سبتمر،   27 منذ  �سخ�س 
ن�سرها  جزئية  الإح�سائيات  وف��ق��اً 
مل  اأذربيجان  ب��اأّن  علماً  الطرفان، 
الع�سكرية،  خ�����س��ائ��ره��ا  ع��ن  تعلن 

وتابع اأّنه اّتخذ قرار التوقيع على 
ات���ف���اق وق���ف اإط�����الق ال���ن���ار “بعد 
الع�سكري”،  للو�سع  حتليل معّمق 
التقّدم الذي حّققته  اإىل  اإ�سارة  يف 
ال��ق��وات االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة على مدى 
م�سّدداً  املا�سية،  ال�سّتة  االأ�سابيع 
“اأف�سل  ه��و  االّت��ف��اق  ه��ذا  اأّن  على 
ال���و����س���ع  يف  امل�����ت�����اح�����ة  احل������ل������ول 

الراهن«.
اأع��ل��ن الرئي�س  اأخ����رى،  م��ن ج��ه��ة 
عدوه،  “ا�ست�سالم”  االأذربيجاين 
حتى لو مل يعد ال�سيطرة على كل 

ناغورين قره باغ.
واأ�سادت تركيا الثالثاء ب�”املكا�سب 
الكبرية” التي حققتها اأذربيجان. 
الرتكي  وزي����ر اخل���ارج���ي���ة  وك��ت��ب 

ون���ع���ت ع��ل��ي��ي��ف رئ��ي��ي�����س ال������وزراء 
مل  الأّن����ه  ب”اجلبان”  االأرم��ي��ن��ي 
يوّقع االّتفاق اأمام عد�سات و�سائل 

االإعالم.
وي��ن�����ّس االت���ف���اق خ�����س��و���س��اً على 
ال�سيطرة  اأذرب����ي����ج����ان  ا����س���ت���ع���ادة 
ع��ل��ى ال���ع���دي���د م���ن امل���ن���اط���ق التي 
االنف�ساليون  عليها  ي�سيطر  ك��ان 
ودحروا منها، كما يبقي على ممّر 
ب��ّري يربط بني االأرا���س��ي التي ال 
االنف�ساليني  �سيطرة  حت��ت  ت��زال 

واأرمينيا.
الهزمية  ت��ه��دد  اأن  امل���رج���ح  وم����ن 
ال��ع�����س��ك��ري��ة يف ن���اغ���ورين ق���ره باغ 
م�����س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س ال�������وزراء ال���ذي 
و�سل اإىل ال�سلطة من خالل ثورة 

تويرت  على  اأوغلو  ت�ساو�س  مولود 
مكا�سب  اأذرب�����ي�����ج�����ان  “حققت 
ك��ب��رية على االأر����س وع��ل��ى طاولة 
املفاو�سات. اأهنئها بكل �سدق على 

هذا النجاح«.
واأتى اإبرام هذا االتفاق بعيد اإعالن 
القوات االأذربيجانية اأّنها �سيطرت 
اال�سرتاتيجية  �سو�سة  على مدينة 
كيلومرتاً   15 ُبعد  على  ال��واق��ع��ة 
االنف�سايل  االإق��ل��ي��م  عا�سمة  م��ن 
�ستيباناكرت، وهو ما نفته القوات 
هذه  �سقوط  وميّثل  االنف�سالية. 

املدينة نقطة حتّول يف احلرب.
اأذرب��ي��ج��ان حت��ّدث عن  لكّن رئي�س 
“وثيقة ا�ست�سالم” اأُرغمت يريفان 
على توقيعها بعد �سّتة اأ�سابيع من 

خطاب  يف  علييف  وق���ال  امل���ع���ارك. 
اأجرناه  “لقد  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ع���ر 
نيكول  االأرم��ي��ن��ي  ال���وزراء  )رئي�س 
الوثيقة،  توقيع  على  با�سينيان( 

اإنها باالأ�سا�س وثيقة ا�ست�سالم«.
واأ�ساف “لقد قلت اإّننا �سنطردهم 
)االأرم��ي��ن��ي��ني( م��ن اأرا���س��ي��ن��ا طرد 

الكالب، وقد فعلنا«.
اأّن  االأذرب��ي��ج��اين  الرئي�س  واأو���س��ح 
ات��ف��اق وق��ف اإط���الق ال��ن��ار يرتدي 
اإىل  م�����س��رياً  تاريخية”،  “اأهمية 
اأرمينيا  ت�سحب  اأن  ين�ّس على  اأّن��ه 
ق��وات��ه��ا م��ن االإق��ل��ي��م خ���الل مهلة 
ت�سارك  اأن  وعلى  ق�سرية،  زمنية 
رو�سيا وكذلك اأي�ساً تركيا، حليفة 
اأذربيجان، يف تطبيق بنود االتفاق. 

الفعلية  احل�سيلة  اأّن  يعني  مم��ا 
املع�سكرين  ك��ال  يف  ال��ق��ت��ل��ى  ل��ع��دد 

ميكن اأن تكون باالآالف.
�ساعات  بعد  االت��ف��اق  توقيع  واأت���ى 
ر�سمياً  اع��ت��ذاراً  باكو  تقدمي  على 
طريق  من  اإ�سقاطها  على  ملو�سكو 
رو�سية  ع�سكرية  مروحية  اخلطاأ 
ك���ان���ت حت��ل��ق ف����وق اأرم��ي��ن��ي��ا قرب 
احل���دود االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة، يف حادث 
اأفراد  م��ن  اثنني  مقتل  ع��ن  اأ�سفر 
ط��اق��م امل��روح��ي��ة وه���ي م���ن طراز 
بجروح  ث��ال��ث  واإ���س��اب��ة  مي-24 

متو�سطة اخلطورة.
�سابقة  ع��دي��دة  حم���اوالت  وف�سلت 
لوقف اإطالق النار برعاية مو�سكو 
تت�سارك  التي  ووا�سنطن  وباري�س 
املكلفة  مين�سك  جمموعة  رئا�سة 
ح���ّل  اإي�����ج�����اد   1994 ع������ام  م���ن���ذ 

للنزاع.
الدبلوما�سية  اجل���ه���ود  وت��ك��ث��ف��ت 
ا�ستداد  م���ع  االأ����س���ب���وع  ن��ه��اي��ة  يف 
املعارك قرب �سو�سة، التي ي�سّميها 
الرئي�س  �سو�سي، وحت��ّدث  االأرم��ن 
ال�سبت  بوتني  فالدميري  الرو�سي 
ال��رتك��ي رج��ب طيب  م��ع نظرييه 
اإميانويل  وال��ف��رن�����س��ي  اإردوغ��������ان 

ماكرون.
وك��ان اأردوغ���ان ال��ذي تدعم بالده 
اأذرب���ي���ج���ان ال��ن��اط��ق��ة ب��اأح��د فروع 
ال���ل���غ���ة ال���رتك���ي���ة ه����ّن����اأ ب���اك���و بعد 
�سو�سة،  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  اإع��الن��ه��ا 
“موؤ�ّسراً  االن��ت�����س��ار  ه���ذا  م��ع��ت��راً 
اأنحاء  ب���اق���ي  ق����رب حت���ري���ر  ع��ل��ى 

املناطق املحتلة«.
اأيلول- اأواخر  املواجهات  واندلعت 
�سبتمر بني اجلي�س االأذربيجاين 
واالنف�ساليني لل�سيطرة على قره 
قبل  ا�ستقاللها  اأعلنت  ال��ت��ي  ب���اغ، 
30 ع���ام���اً يف خ���ط���وة مل  ح�����وايل 
ال��دول��ي��ة، وال  االأ���س��رة  تعرتف بها 

حتى اأرمينيا.

بعد �تفاق �أنهى معارك د�مية بني �أذربيجان و�أرمينيا

رو�شيا تر�شل األفي جندي حلفظ ال�شالم يف قره باغ 

•• الفجر –خرية ال�شيباين
   قالت فوك�س، اإن جو بايدن وكماال 
هاري�س لي�سا الفائزين الوحيدين 
لعام  ال��رئ��ا���س��ي��ة  االن���ت���خ���اب���ات  يف 
ا  2020. وميكن للمراهنني اأي�سً
كانت  ابتهاجا، حيث  اأيديهم  فرك 
ت���رام���ب وب���اي���دن مربحة  م���ب���ارزة 

ب�سكل خا�س. 
ال����ب����ل����دان  م������ن  ال�����ع�����دي�����د  يف     
ارتفعت  واالأوروب�����ي�����ة،  االآ���س��ي��وي��ة 
ي��ك��ن ذاك  امل���راه���ن���ات، ومل  ح��ّم��ى 
هو احل��ال يف الواليات املتحدة ... 
حيث من غري القانوين، مع بع�س 
نتائج  على  املراهنة  اال�ستثناءات، 

هذه االنتخابات.
اإك�ست�سينغ”  “بتفري  ف���ف���ي     

تهيمن  التي  ال�سركة  للمراهنات، 
اململكة  يف  امل���راه���ن���ات  ���س��وق  ع��ل��ى 
النقدي  امل��ع��رو���س  ك���ان  امل��ت��ح��دة، 
 490 امل��ث��ال،  �سبيل  ع��ل��ى  امل��ع��ن��ي، 
اأو  اإ����س���رتل���ي���ن���ي،  م���ل���ي���ون ج���ن���ي���ه 
ي���ورو. حتى  مليون   543 ح��وايل 
اإجن��ل��ي��زًي��ا راه����ن مبا  اأن م��راه��ًن��ا 
1.1 مليون يورو على فوز  يعادل 
اإن  �سي  وح�سب  وه��اري�����س،  ب��اي��دن 
االإيجابية  النتيجة  ب��ي��زن�����س.   اإن 
لهذا  ت�سمح  الدميقراطي  للثنائي 
 600 يقارب  رب��ح  بك�سب  الالعب 

األف يورو.
   عام 2016، حققت املبارزة بني 
ترامب  ودونالد  كلينتون  هيالري 
199 مليون جنيه اإ�سرتليني من 
220 مليون  اأو حوايل  الرهانات، 

ي�����ورو. ومي��ث��ل ه���ذا زي�����ادة بن�سبة 
االنتخابات  ب����ني  ب���امل���ائ���ة   147

الرئا�سية االأخريتني.

توقع �لنتائج با�صتخد�م 
�حتمالت؟ �ملخاطرة

  ووفًقا ل�سحيفة نيويورك تاميز، 
ب�سركات  ال���وث���وق  امل�����رء  ق����رر  اإذا 
كمعاهد  واع����ت����ب����اره����ا  امل����راه����ن����ة 
ال���س��ت��ط��الع��ات ال������راأي، ف��اإن��ه كان 
لبايدن 66 باملائة من فر�س الفوز 
اأثبتت  ت���رام���ب. وم���ع ذل����ك،  ���س��د 
االنتخابات  م��ن  ال�سابقة  امل��راح��ل 
الوثوق  ينبغي  ال  اأن����ه  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
ت��ظ��ه��ر عند  ال���ت���ي  يف االجت����اه����ات 
كانت  فراير،  فبحلول  املراهنني. 
املراهنات قد جعلت مايكل  اأ�سواق 

ب���ل���وم���رغ ه����و امل��ف�����س��ل واالوف������ر 
التمهيدية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  ح��ظ��ا 
واعترت  ال��دمي��ق��راط��ي،  ل��ل��ح��زب 
اأندرو يانغ مناف�ًسا قوًيا... وانتهى 
االأمر برمي الرجلني املنديل قبل 

االنتخابات.
   ويو�سح بيت وات، مدير العالقات 
ملقارنة  اود�س�سيكر  مل��وق��ع  ال��ع��ام��ة 
االحتماالت، اأنه م�ساء االنتخابات، 
ومع ظهور النتائج من والي��ة اىل 
اأخ��رى، مل تتوقف االجتاهات عن 
غرابة:  وال  مثري.  ب�سكل  التغيري 
اأي وق���ت م�����س��ى، لعب  اأك����ر م���ن 
التقاط  حم��اول��ة  لعبة  امل��ق��ام��رون 

اجتاه الريح.
ال��ل��ي��ل، كانت  م���ن  م���ا    »يف وق����ت 
االحتماالت تتغري بانتظام لدرجة 

رئا�سية حقيقي يف  �سوق مراهنات 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، وم��ق��ره ب�سكل 
وفيالدلفيا  ن��ي��وي��ورك  يف  اأ�سا�سي 

وب���ن���اًء ع��ل��ى درا����س���ة اأج���ري���ت عام 
قبل  اأن����ه  ف��وك�����س  ت���ذّك���ر   ،2003
احلرب العاملية الثانية، كان هناك 

حتديث  اإىل  ا�����س����ط����ررت  اأن�����ن�����ي 
ثانية”،  ث��الث��ني  ك���ل  مت�سفحي 
يروي وات “كان �سيء غري عادي«.   

و�سيكاغو وبالتيمور... نظام اأ�سبح 
منذئذ غري قانوين.

عن �صالت �ف �ر

با�صتثناء �لوليات �ملتحدة:

الرئا�شية الأمريكية اأ�شعدت عامل املراهنات...!
�لنتيجة �لإيجابية للثنائي �لدميقر�طي �صمحت لالعب بك�صب ربح يقارب 600 �ألف يورو

الربملان البريويف يعزل رئي�س البالد  
•• ليما-اأ ف ب

بدعوى  فيزكارا  مارتن  اجلمهورية  رئي�س  البريو  برملان  ع��زل 
يف  بتلّقيه  اّت��ه��ام��ات  خلفية  على  وذل���ك  االأخالقي”،  “العجز 
2014، حني ك��ان ال ي��زال حاكم والي��ة، ر���س��اوى من مطّورين 

عقاريني.
اأع�ساء  ع��ّدة، �سّوت  �ساعات  ا�ستمرت  برملانية  ويف ختام حماكمة 
اأع�ساء   105 ف��اأّي��ده��ا  الرئي�س  لعزل  م��ذّك��رة  على  الكونغر�س 
اأع�ساء عن الت�سويت، علماً  اأربعة  19 يف حني امتنع  وعار�سها 

باأّن اإقرار املذكرة كان يف حاجة اإىل 87 �سوتاً فقط.
مريينو  م��ان��وي��ل  ال��رمل��ان  رئي�س  �سيتوىّل  ال��د���س��ت��ور  ومب��وج��ب 
مهمات رئي�س اجلمهورية بالوكالة حتى انتهاء الوالية الرئا�سية 

يف 28 متوز/يوليو 2021.
وقال مريينو يف ختام عملية الت�سويت “مّتت املوافقة على قرار 

اإعالن �سغور من�سب رئا�سة اجلمهورية«.
رئي�ساً  اأ�سبح  الذي  اإب��الغ فيزكارا  الفور  �سيتّم على  اأّن��ه  واأ�ساف 

�سابقاً، ب�سدور هذا القرار.
32 �سهراً من توّليه مقاليد الرئا�سة وعلى  واأقيل فيزكارا بعد 

الّرغم من اأّنه ال يزال يتمّتع مب�ستوى �سعبية قيا�سي.
وكانت حماولة اأوىل لعزل فيزكارا ف�سلت عقب ت�سويت جرى يف 

الرملان يف 18 اأيلول/�سبتمر.
وا�ستبعد  “مرفوع”  وراأ�سه  من�سبه  �سيغادر  اأنه  فيزكارا  واأعلن 

اتخاذ اإجراء قانوين ملقاومة قرار الكونغر�س.
الق�سر  “اأغادر  ف��ن��اء مقر احل��ك��وم��ة  ب��وزرائ��ه يف  وق���ال حم��اط��ا 
احلكومي حيث دخلت قبل عامني وثمانية اأ�سهر وراأ�سي مرفوع”، 

م�سيفا اأنه �سيغادر مبا�سرة اإىل منزله اخلا�س
وتابع “�ساأرحل ب�سمري مرتاح وموؤديا واجبي«.

وع��ق��ب ���س��دور ال���ق���رار، نظمت ح�����س��ود م�����س��ريات و���س��رب��وا على 
القدور واملقايل يف م�سهد يدل على دعمه يف ليما ومدن اأخرى 

بعد عزله.
التي  لتلك  مماثلة  بطريقة  امل�سطربة  فيزكارا  رئا�سة  وانتهت 
اأنهت رئا�سة بيدرو بابلو كوت�سين�سكي، وهو م�سريف �سابق يف وول 
�سرتيت اأجر على اال�ستقالة بعد التهديد بعزله يف اإطار مزاعم 

ف�ساد يف العام 2018.
وقال املحلل ال�سيا�سي اأوغو�ستو األفاريز رودريت�س لوكالة فران�س 
�سيكون  مريينو  موؤ�س�ساتيا.  اأ�سعف  �ستكون  “البريو  اإن  بر�س 

رئي�سا �سعيفا«.
ني�سان/اأبريل  يف  ورئ��ا���س��ي��ة  ع��ام��ة  ان��ت��خ��اب��ات  ال��ب��ريو  و�ستنظم 

.2021
و�سيوؤدي مريينو )59 عاما( اليمني يف جل�سة خا�سة للكونغر�س 
الثالثاء لي�سبح بذلك ثالث رئي�س للبريو منذ العام 2016، ما 
الواقعة يف  الدولة  �سادت هذه  التي  املوؤ�س�ساتية  اله�سا�سة  يعك�س 

اأمريكا اجلنوبية منذ ا�ستقاللها عن اإ�سبانيا يف العام 1821.
ود�ستوريا، �سيتوىل مريينو الرئا�سة الأن نائبة الرئي�س فيزكارا، 

مر�سيد�س اأراوز، ا�ستقالت 
ق����ب����ل ع�������ام ع����ق����ب اأزم�������ة 

�سيا�سية منف�سلة.
وخ���الل حت��دث��ه يف بداية 
االإق����ال����ة يف وقت  ج��ل�����س��ة 
هاجم  االث�����ن�����ني،  ����س���اب���ق 
ال����ب����ال����غ من  ال����رئ����ي���������س 
العمر 57 عاما منتقديه 
يكون  اأن  ب�������س���دة  ون���ف���ى 
ت���ل���ق���ى ر�������س������اوى. وق�����ال 
ال�������س���اب���ق قبل  ال���رئ���ي�������س 

باأنه قبل ر�ساوى  اتهامات  الت�سويت معلقا على  انطالق عملية 
ب�سكل قاطع  “اأرف�س   2014 العام  األف دوالر يف   620 بقيمة 
فيزكارا  اأن  االأعمال  العديد من رجال  ويزعم  االتهامات«.  هذه 
تلقى ر�ساوى يف مقابل عقود لالأ�سغال العامة عندما كان حاكم 
مقاطعة موكويغوا )جنوب(. وقال فيزكارا االثنني اإن العقدين 
املعنيني كّلفت بهما وكالة تابعة لالأمم املتحدة ولي�س اإدارت��ه يف 
 ،2018 العام  منذ  امل��زاع��م  ه��ذه  يف  امل��دع��ون  ويحقق  املقاطعة. 
لكنهم ح�سدوا زخما �سيا�سيا ا�ستنادا اإىل تقارير �سحافية فقط، 
اإنه  قال  دفوعه. وهو  فيزكارا خالل تقدمي  اأ�ساء عليه  ما  وهو 
النظام  من  وال  العامة  النيابة  قبل  من  اتهامات  اإليه  توجه  مل 

الق�سائي.

الورقة الرابحة

�ساحب املعايل عادل الع�سومي رئي�س الرملان العربي

االنتخابية،  اجلرائم  املكلفة  ال��دائ��رة  عن  امل�سوؤول  اأعلن 
ا�ستقالته من من�سبه على ما ذكرت و�سائل اإعالم وطنية 
اإلكرتونية  ر�سالة  ق��راره يف  بيلغر  ريت�سارد  واأو�سح  عدة. 
وجهها اإىل فريقه بقوله “بعدما در�ست القواعد اجلديدة 
وت�سعباتها بات علي لالأ�سف اال�ستقالة 
من من�سبي” على ما ذكرت �سحيفة 
“نيويورك تاميز«. والتحقيقات حول 
هي  حمتملة  انتخابية  تزوير  عمليات 
ع���ادة م��ن ���س��الح��ي��ات ك��ل والي���ة التي 
بها  اخلا�سة  االنتخابية  قواعد  ت�سع 
وزارة  ت��ت��دخ��ل  وال  ع��ل��ي��ه��ا.  وت�����س��رف 
العدل يف حاالت كهذه اإىل حني تثبيت 
اإعادة  عمليات  م��ن  واالن��ت��ه��اء  النتائج 
ال��ف��رز. وي�����س��ن ف��ري��ق دون��ال��د ترامب 
واليات  يف  ق�سائية  معارك  االنتخابي 
عدة فاز بها جو بايدن بهام�س �سئيل 
يف  ون��ي��ف��ادا  بن�سيلفانيا  يف  �سيما  وال 
حماولة للطعن بالنتائج. اإال اأن جهود 
مع�سكر ترامب ال متلك فر�سة كبرية 
بالو�سول اإىل نتيجة اإذ اأن الكثري من امل�سوؤولني املحليني 
ط��ل��ب��وا م��ن حملة ت��رام��ب ت��وف��ري االأدل����ة ح���ول ادع����اءات 

ح�سول تزوير.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأعطى وزير العدل االأمريكي بيل بار موافقته على اإجراء 
حتقيقات حول احتمال ح�سول خمالفات يف االنتخابات 

الرئا�سية يف الثالث من ت�سرين الثاين-
نوفمر التي يوؤكد دونادل ترامب اأنها 
�سهدت عمليات “تزوير” دون اأن يوفر 
وه���و من  ب���ار  و���س��دد  دل��ي��ل عليها.  اأي 
املنتهية  ال��رئ��ي�����س  اإىل  ال�����وزراء  اأق����رب 
اإىل  امل��وج��ه  اأن ه��ذا االإذن  والي��ت��ه على 
املدعني العامني الفدراليني يف البالد 
ال ي�سري اإىل اأن وزارة العدل متلك اأدلة 

حول ووجود عمليات تزوير فعلية.
وكتب يف ر�سالته “اأ�سمح لكم بالتحقيق 
خمالفات  بح�سول  كبرية  ادع���اءات  يف 
كبرية يف الت�سويت واحت�ساب االأ�سوات 
ق���ب���ل ت���اأك���ي���د ن���ت���ائ���ج االن���ت���خ���اب���ات يف 
مناطقكم، يف بع�س احلاالت«. واأ�ساف 
“ميكن اإجراء هذه التحقيقات يف حال 

وجود ادعاءات وا�سحة وذات �سدقية بح�سول خمالفات 
التي يف حال ثبتت ميكن اأن توؤثر على نتيجة االنتخابات 
االأوامر،  لهذه  ب��ار  اإ���س��دار  وبعد  ال��والي��ة«.  على م�ستوى 

فتح حتقيقات حول النتخابات الأمريكية 
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عربي ودويل

دانت املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان تركيا حلب�سها موقتا العام 
املعار�سة  “جمورييت”  �سحيفة  م��ن  �سحافيني  ع�سرة   2016
الرتكية  ال�سلطات  ت�سنفها  ملنظمات  ب�”ترويجهم”  اأنقره  ال�ستباه 
اأن  “اإرهابية«. واعترت املحكمة ومقرها يف �سرتا�سبورغ يف قرارها 
اإجراءات  اإط��ار  ال�سكوى يف  املفرو�س على مقدمي  املوقت  “احلب�س 
حرية  يف  حقهم  ممار�سة  يف  ت��دخ��ال  ي�سكل   )..( حقهم  يف  جنائية 
وحب�س اأحد مقدمي ال�سكوى موقتا يف ت�سرين الثاين/ التعبري”. 

نوفمر 2016 ومل يفرج عنه اإال يف ني�سان/اأبريل 2018.
وكان مت توقيفهم وحب�سهم موقتا بعد اأ�سهر على االنقالب الفا�سل 
ب�سبب  اردوغ��ان،  الرئي�س رجب طيب  2016 �سد  يف متوز/يوليو 
تعتمده �سحيفة جمهورييت يف مقاالتها  الذي  التحريري  “النهج 
ومواقع التوا�سل االجتماعي التابعة لها املنتقدة لبع�س ال�سيا�سات 
انه  املحكمة  واأ���س��اف��ت  ال��ب��ي��ان.  يف  املحكمة  ذك��رت  كما  احلكومية” 
لترير اعتقالهم اعتر الق�ساء الرتكي يف حينها ان “هناك �سبهات 
الدائمة  االأن�سطة  ع��ن  م�سوؤولني  ك��ان��وا  املعنيني  اأن  مفادها  قوية 
ل�سحيفة جمهورييت الهادفة للدعاية والرتويج ملنظمات ارهابية«.

واتهموا بالرتويج حلزب العمال الكرد�ستاين او �سبكة الداعية فتح 
يف  الفا�سل  ل��الن��ق��الب  بالتخطيط  ان��ق��رة  تتهمه  ال���ذي  غ��ول��ن  اهلل 

.2016

من  الغتياله  �سابقة  حم��اول��ة  م��ن  جن��ا  ك��ان  فيلبيني  �سحايف  قتل 
خالل التظاهر باأنه ميت، اأمام منزله اأم�س الثالثاء وفق ما اأعلنت 
لوكالة  األ��وك��ود  كري�ستيان  ال�سرطة  يف  امل�����س��وؤول  وق���ال  ال�سلطات. 
فران�س بر�س اإن فريجيليو ماغانيز )62 عاما( الذي كان معلقا يف 
حمطة “دي دبيو بي اآر” االإذاعية يف مقاطعة بانغا�سينان )�سمال(، 
تعر�س ل�ست طلقات نارية من م�سلحني على دراجة نارية، وقد تويف 
على الفور. ودان االحتاد الوطني لل�سحافيني يف الفيليبني جرمية 
رودريغو  الرئي�س  ت��ويل  منذ  نوعها  من  ع�سرة  الثامنة  وه��ي  القتل 
دوتريتي ال�سلطة يف العام 2016. واأو�سح االحتاد “مقتله هو دليل 
على اأن حرية ال�سحافة ما زالت موجودة يف البالد«. وقالت ال�سرطة 
اإن الدافع وراء جرمية القتل مل يت�سح بعد. واأ�سار االحتاد اإىل اأن 
“بتظاهره   2016 العام  يف  ن��ار  اإط��الق  حادثة  من  جنا  ماغاني�س 
مكان  يف  تركت  مالحظة  وكتبت  بالر�سا�س.  اإ�سابته  بعد  باملوت” 
تفعلوا  ال  “اأنا خم���در،  االأوىل الغ��ت��ي��ال��ه  امل��ح��اول��ة  خ���الل  احل����ادث 
القتل خالل  �سائعة يف عمليات  الر�سائل  مثلي«. وكانت تعتر هذه 
اأ�سفرت  والتي  امل�سروعة  غري  املخدرات  �سد  احلكومة  معركة  ذروة 
على  ال��ع��امل  دول  اأخ��ط��ر  م��ن  الفيليبني  وت��ع��د  االآالف.  مقتل  ع��ن 

ال�سحافيني وعادة ما يطلق �سراح معظم القتلة.

اإ�سافيني  م�سوؤولني  اأربعة  على  عقوبات  املتحدة  ال��والي��ات  فر�ست 
متهمني بتقوي�س احلريات يف هونغ كونغ، متعهدة حما�سبتهم على 

دورهم يف حملة القمع التي ت�سنها ال�سني على املدينة.
القومي يف �سرطة هونغ كونغ، هي  واإدوينا الو، رئي�سة ق�سم االأمن 
من بني امل�سوؤولني الذين �سيمنعون من ال�سفر اإىل الواليات املتحدة 

وجتميد اأ�سولهم فيها، اإذا وجدت.
االإج���راءات  “هذه  اإن  بيان  بومبيو يف  مايك  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
الرئي�سية  ال�سخ�سيات  حما�سبة  على  املتحدة  ال��والي��ات  ع��زم  توؤكد 
احلكم  وتقوي�س  كونغ  هونغ  �سعب  ح��ري��ات  �سلب  على  تعمل  التي 

الذاتي الذي تتمتع به املدينة«.
ومن بني امل�سوؤولني االآخرين الذين طالتهم العقوبات االأخرية، يل 
جيانغت�سو، نائب مدير مكتب هونغ كونغ “حلماية االأمن القومي«.

زعيمة  على  مماثلة  عقوبات  فر�ست  ق��د  املتحدة  ال��والي��ات  وك��ان��ت 
هونغ كونغ كاري الم وهي حليفة لبكني.

وحاولت الم التقليل من تداعيات العقوبات عليها، لكنها اأقرت باأنها 
واجهت م�سكلة ببطاقة ائتمان بعد فر�سها. وندد الرئي�س التنفيذي 
االأخرية  االأمريكية  بالعقوبات  ت�سيونغ  ماثيو  كونغ  لهونغ  باالإنابة 
واأ�ساف  وم��ه��ي��ن��ة«.  االإط����الق  على  مقبولة  “غري  ب��اأن��ه��ا  وو�سفها 
ال�سوؤون  يف  همجي  تدخل  “هذا  الثالثاء  عقد  �سحايف  م��وؤمت��ر  يف 

الداخلية لهونغ كونغ ويف ال�سوؤون الداخلية لوطننا االأم«

عوا�شم

�صرتا�صبورغ

مانيال

وا�صنطن

 الحتاد الإفريقي يدعو اإىل 
التهدئة يف تيغراي باإثيوبيا 

 •• اأدي�س بابا-اأ ف ب

دعا رئي�س مفو�سية االحتاد االإفريقي مو�سى فكي حممد اإىل “وقف فوري 
لالأعمال احلربية” يف تيغراي، املنطقة التي ت�سعى لالنف�سال يف اإثيوبيا 
عملية  اجل���اري  الثاين-نوفمر  ت�سرين   4 منذ  اأب��اب��ا  اأدي�����س  ت�سن  وحيث 
االأطراف  “اأ�سجع  النطاق. وقال على ح�سابه على تويرت  ع�سكرية وا�سعة 
على احلوار الإيجاد حل �سلمي مبا فيه م�سلحة اثيوبيا” م�سيفا اأن االحتاد 

االإفريقي، ومقره اأدي�س ابابا، م�ستعد للم�ساعدة على حل االأزمة.
مذكرا  اثيوبيا”  يف  الع�سكرية  امل��واج��ه��ة  ت�سعيد  بقلق  “اأتابع  واأ���س��اف 

“بتم�سك” االحتاد ال�سديد ب�سيادة اثيوبيا الوطنية.
وتابع “اأدعو اىل وقف فوري لالأعمال احلربية واأطالب االطراف باحرتام 
االثيوبي  ال��وزراء  رئي�س  وك��ان  املدنيني«.   و�سمان حماية  االإن�سان  حقوق 
ابيي اأحمد احلائز جائزة نوبل لل�سالم العام 2019، اأطلق يف 4 ت�سرين 
املن�سقة  تيغراي  منطقة  �سلطات  �سد  ع�سكرية  عملية  ال��ث��اين-ن��وف��م��ر 
باأنها هاجمت قبل ذلك قاعدتني للجي�س الفدرايل  اأياها  )�سمال( متهما 
الع�سكرية  العملية  على  كامال  تعتيما  بابا  ادي�س  وفر�ست  اأرا�سيها.  على 
و�سن  تيغراي.  منطقة  يف  واالن��رتن��ت  الهاتف  �سبكات  وقطعت  اجل��اري��ة. 
ال��ط��ريان االإث��ي��وب��ي ع���دة غ����ارات ع��ل��ى م��واق��ع يف ت��ي��غ��راي فيما ت�ستخدم 

املدفعية الثقيلة يف املعارك على االأر�س.
 

الأردنيون يدلون باأ�شواتهم يف انتخابات نيابية  

نازحون �شوريون ي�شكنون موقعًا اأثريًا بدل املخيمات  

وفاة كبري املفاو�شني الفل�شطينيني �شائب عريقات 

املباحثات الليبية تناق�س مالمح �شلطة انتقالية 

•• القد�س-اأ ف ب

يف  عاما   65 ع��ن  عريقات  �سائب  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  �سر  اأم��ني  ت��ويف 
كورونا  بفريو�س  اإ�سابته  ج��راء  اأم�����س  القد�س  يف  االإ�سرائيلي  هدا�سا  م�ست�سفى 
اأن  الفل�سطينية  الرئا�سة  وذكرت  الفل�سطينية.  الرئا�سة  اأعلنت  ما  ح�سب  امل�ستجد 
جنازة  تنظيم  و�سيتم  اهلل،  رام  من  بالقرب  م�ست�سفى  اإىل  �سينقل  عريقات  جثمان 
ع�سكرية يف املقاطعة حيث مقر الرئا�سة الفل�سطينية، قبل مواراة جثمانه الرى 
عريقات  الفل�سطينية  الرئا�سة  ونعت  حياته.  معظم  عا�س  حيث  اأريحا  مدينة  يف 
معلنة احلداد بتنكي�س االأعالم ملدة ثالثة اأيام. وقال الرئي�س الفل�سطيني حممود 
والأبناء  لفل�سطني  كبرية  “خ�سارة  الفل�سطينيني  املفاو�سني  كبري  وف��اة  اإن  عبا�س 
�سعبنا«. وقدم العاهل االأردين يف ات�سال هاتفي مع الرئي�س الفل�سطيني، التعازي 
الفل�سطينية، والدفاع عن  اأم�سى حياته يف خدمة الق�سية  “الذي  بوفاة عريقات 
“الذي  اأي�سا عريقات  ونعت م�سر  العادلة«.  وق�ساياه  الفل�سطيني  ال�سعب  حقوق 
اأم�سى حياته مدافعا عن حقوق الفل�سطينيني«. ويف نعيها، طالبت اأملانيا القيادات 
الفل�سطينية باال�ستمرار على نهج عريقات التفاو�سي. يف 9 ت�سرين االأول/اكتوبر، 
اإ�سابته بفريو�س كورونا. وكان عريقات  اأعلنت منظمة التحرير الفل�سطينية عن 
الذي خ�سع �سابقا لعملية زرع رئة، اأدخل امل�ست�سفى يف القد�س 18 ت�سرين االأول/
اإليه عريقات اأن حالته “حرجة”  اأكتوبر. واأعلن امل�ست�سفى االإ�سرائيلي الذي نقل 
اأجهزة التنف�س اال�سطناعية. وعانى عريقات املقرب من حممود  ومت و�سعه على 
عبا�س ل�سنوات من التليف الرئوي، وخ�سع يف العام 2017 لعملية زراعة رئة يف 
م�ست�سفى يف الواليات املتحدة. وملع ا�سم عريقات يف معظم حمطات التفاو�س التي 

لل�سالم  مدريد  موؤمتر  منذ  واإ�سرائيل،  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  بني  جرت 
بني  ج��رت  التي  ال�سيا�سية  املفاو�سات  على  التقلبات  خمتلف  و�سهد   ،1991 يف 
دائرة  رئي�س  باعتباره  الفل�سطينيني  املفاو�سني  بكبري  عريقات  يلقب  اجلانبني. 
�سوؤون املفاو�سات يف منظمة التحرير الفل�سطينية منذ 2003. وقد ا�ستقال من 
هذا املن�سب يف �سباط/فراير 2011 ب�سبب ك�سف وثائق حول مفاو�سات ال�سالم 

مع اإ�سرائيل ما بني 1999 و2010، والتي بثتها قناة اجلزيرة الف�سائية.
وقدم رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س اإ�سماعيل هنية ورئي�س احلركة ال�سابق 
نقلت  ما  لوفاة عريقات، ح�سب  عبا�س  الفل�سطيني  للرئي�س  التعازي  خالد م�سعل 
وكالة االأنباء الفل�سطينية )وفا(. وياأتي االإعالن عن وفاة عريقات يف الوقت الذي 
الرئي�س  لرحيل  ع�سر  ال�ساد�سة  الذكرى  االأربعاء  الفل�سطينية  القيادة  فيه  حتيي 
املفاو�سات بني  ط��وال فرتة  وال��ذي عمل معه عريقات  يا�سر عرفات،  الفل�سطيني 
اأن  الفل�سطينية  الرئا�سة  نعي  بيان  يف  وج��اء  واالإ�سرائيلي.  الفل�سطيني  اجلانبني 
وق�سيتها،  فل�سطني،  عن  دفاعاً  �سلباً  ومفاو�ساً  منا�ساًل  “اأم�سى حياته  عريقات 
هذا  اليوم،  فل�سطني  “تفتقد  البيان  واأ�ساف  امل�ستقل.  الوطني  وقرارها  و�سعبها، 
فل�سطني  راي��ة  رف��ع  يف  كبري  دوٌر  له  ك��ان  ال��ذي  الكبري  واملنا�سل  الوطني،  القائد 
كافة«.  الدولية  املحافل  يف  الوطنية،  وثوابته  �سعبنا  حقوق  ع��ن  وال��دف��اع  عاليا، 
ونعت احلكومة الفل�سطينية عريقات اأي�سا. وجاء يف بيان النعي “تفتقد فل�سطني 
راية  رف��ع  يف  كبري  دور  له  ك��ان  ال��ذي  الكبري  واملنا�سل  الوطني  القائد  ه��ذا  اليوم 
الدولية  املحافل  يف  الوطنية  وثوابته  �سعبنا  حقوق  عن  والدفاع  عاليا،  فل�سطني 
كافة«. مار�س عريقات دورا اكادمييا يف اجلامعات الفل�سطينية، حيث در�س العلوم 
التي  االأكادميية  املحا�سرات  عن  عو�سا  الفل�سطينية،  النجاح  جامعة  يف  ال�سيا�سي 

العديد من  واأل��ف عريقات  كان يعقدها. 
بعنوان  ك��ت��اب  ومنها  ال�سيا�سية،  الكتب 
عن  ف��ي��ه  حت���دث  مفاو�سات”  “احلياة 
ومّثل  ال�سيا�سية.  املفاو�سات  يف  جتربته 
يف  القد�س  يف  امل��ول��ود  اجلامعي  االأ���س��ت��اذ 
يف  ���س��خ�����س��ي��ة حم���وري���ة   ،1955 ال���ع���ام 
ميكن  ال  وحم���اور  الفل�سطينية  ال�ساحة 
يتحدث  االأج��ان��ب،  للمبعوثني  جت��اوزه��ا 
ب���ط���الق���ة، وي��ت��م��ت��ع بح�س  االإن���ك���ل���ي���زي���ة 

الرملان  يف  ع�سوا  عريقات  كان  الفكاهة. 
الفل�سطيني منذ العام 1996، و�سخ�سية مقربة من الزعيم الفل�سطيني الراحل 
يا�سر عرفات، لكنه مل يكن معه يف منفاه يف اخلارج. موؤخرا، بات عريقات من اأ�سد 
الفل�سطينيني الذين قتلوا خالل  اإ�سرائيل يف احتجاز جثامني  املنتقدين ل�سيا�سة 
اأقاربه عند حاجز  �ساب من  بعد مقتل  اإ�سرائيليني، خ�سو�سا  �سد  نفذت  هجمات 
ع�سكري يف ال�سفة الغربية املحتلة يف حزيران/يونيو املا�سي. ح�سل عريقات على 
ال�سهادة اجلامعية االأوىل من جامعة �سان فران�سي�سكو االأمريكية، ثم ح�سل من 
جامعة برادفورد الريطانية على �سهادة الدكتوراه يف درا�سات ال�سالم. وعمل الحقا 
حما�سرا للعلوم ال�سيا�سية يف جامعة النجاح الوطنية يف نابل�س التي تعد من اأكر 
وقد  اجلامعات الفل�سطينية واأعرقها، يف ال�سفة الغربية من 1979 اإىل 1991. 
عمل �سحافيا يف جريدة القد�س الفل�سطينية ملدة 12 عاما. واألف نحو ع�سرة كتب، 

اتخذ من مدينة اأريحا قرب القد�س م�سكنا له ولعائلته.

يف ت�سرين االأول/اأكتوبر الفائت ممهدا لعودة انتاج النفط الذي يعتمد عليه 
كلّيا اقت�ساد البالد. ويعتر املبعوث االأمم ال�سابق اىل ليبيا غ�سان �سالمة اأنه 

“مل تكن الظروف متوفرة بهذا ال�سكل” يف ال�سابق.
بينما يرى الباحث يف ال�ساأن الليبي جالل حر�ساوي اأن “الهدوء” امللحوظ 
على اأر�س الواقع “والناجم يف جزء كبري منه عن الثنائي الرو�سي والرتكي، 

ميثل اأر�سية عمل مهّمة للدبلوما�سيني«.
تنبني  تون�س م�سودة خلارطة طريق  املتحدة خالل حمادثات  االأمم  قدمت 
يتكون من  رئا�سي  ت�سكيل حكومة موحدة وجمل�س  على  العمل  اأ�سا�س  على 

ثالثة اأع�ساء ممثلني عن مناطق ال�سرق والغرب واجلنوب.
الرئا�سي من  املجل�س  رئي�س  ك��ان  اذا  اأن��ه  املحادثات  داخ��ل  واأف��اد م�سدر من 
�سحيح  والعك�س  ال��غ��رب  م��ن  �سيكون  احلكومة  رئي�س  ف��اإن  الليبي،  ال�سرق 
مدة  خ��الل  احلكومة  عن  الرملان  ت�سويت  رف�س  فر�سية  ولتفادي  اأي�سا. 

زمنية حمددة، فاإن املفاو�سني ال�75 الذين ح�سروا يف تون�س بامكانهم منح 
الثقة لل�سلطة التنفيذية. والهدف من املفاو�سات هو اإقرار خارطة الطريق 

واختيار ال�سخ�سيات االأربع التي �ستتوىل اجلهاز التنفيذي.
املحادثات على ت�سكيل �سلطة تنفيذية موحدة مع بداية  الو�سطاء يف  يعمل 
العام 2021 ثم املرور اإىل انتخابات بعد 18 �سهرا كاأق�سى تقدير للو�سول 

الر�ساء موؤ�س�سات �سيا�سية بحلول 2022.
الد�ستور  اإق����رار  املجتمعون  ق���ّرر  ح��ال  االآج����ال يف  ه��ذه  التمديد يف  ومي��ك��ن 
اجلديد والذي بداأت �سياغته منذ العام 2014، قبل االنتخابات. ويف هذه 

الو�سعية فان التمديد �سيكون م�سبوطا بفرتة حمددة كذلك.
قد ي�سعى بع�س امل�ساركني وخا�سة منهم املمثلني عن الرملانني اإىل حماية 
اإن  بغاية احلفاظ على مقاعدهم. ويقول حر�ساوي  الن�سبي  اال�ستقرار  هذا 
النواب “مت تعيينهم وفقا مل�سار ع�سوائي وغري �سفاف و�سعته االأمم املتحدة«. 

اثر  مثلما ح�سل  دائمة  االنتقالية  ت�سبح احلكومة  اأن  وهناك خم��اوف من 
موؤمتر ال�سخريات واالتفاقات املنبثقة عنه يف العام 2015.

واأفرزت لقاءات ال�سخريات حكومة الوفاق الوطني التي مل مينحها الرملان 
الثقة ما نتج عنه انق�سامات يف ال�سلطة.

وكان من املفرت�س ان تكون حكومة الوفاق موؤقتة لكنها ا�ستمرت يف نهاية 
املطاف “خم�س �سنوات تقريبا” وفقا للباحثة يف جمموعة االأزمات الدولية 
كلوديا غرازيني. جناح املحادثات يبقى رهن الدعم الذي �سيعر عنه عّرابو 
وقطر  حلفرت  بالن�سبة  ورو�سيا  واالم���ارات  م�سر  وه��ي  املتنازعة.  االأط���راف 

وتركيا يف اجلانب االآخر مع حكومة الوفاق.
قد  للتغيري  والراف�سني  احلاليني  ال��ق��ادة  ان  امل��ح��ادث��ات  يف  الو�سطاء  ي��رى 
يجرون على ترك منا�سبهم اأمام ال�سغط ال�سعبي. لكن يبقى كل ذلك رهن 

الدعم اخلارجي.

•• تون�س-اأ ف ب

عن  ممثلني  بني   75 تون�س،  يف  املتوا�سلة  الليبي  احل��وار  حم��ادث��ات  جتمع 
املوؤ�س�سات  توحد  حلول  اإىل  الو�سول  بهدف  �سيا�سية  و�سخ�سيات  الرملانني 
ال�سيا�سية يف البالد وتقر اإجراء انتخابات يف اأقرب االآجال الإنهاء االنق�سامات 
وال�سراع امل�سلح الدائر منذ نحو عقد. يتنازع على ال�سلطة يف ليبيا طرفان، 
هما حكومة الوفاق الوطني يف الغرب ويف الطرف املقابل ويف ال�سرق خليفة 
حفرت . واثر ف�سل الهجوم الذي �سنه حفرت يف ني�سان/اأبريل 2019 الفتكاك 
املعارك منذ حزيران/ توقفت  العا�سمة طرابل�س،  وال�سيطرة على  ال�سلطة 

يونيو الفائت. مل يف�س احلّل الع�سكري بني طريف النزاع اىل حتقيق ن�سر 
م��ي��داين وا���س��ح ول��ذل��ك ك��ان م��ن ال�����س��روري ال��ع��ودة اىل ط��اول��ة املفاو�سات 
الدائم  النار  اتفاق وقف اطالق  املتحدة. كان توقيع  االأمم  ال�سيا�سية بدعم 

•• باقرحا-اأ ف ب

واأعمدة  م��ن ج���دران  م��ا تبقى  و���س��ط 
القرن  اإىل  بناوؤه  يعود  روم��اين  معبد 
ال���ث���اين، و���س��ع ع��ب��د ال��ع��زي��ز احل�سن 
هذا  مف�ساًل  وع��ائ��ل��ت��ه  ت��وؤوي��ه  خيمة 
املوقع االأثري يف منطقة باقرحا على 
�سمال  يف  املكتظة  النازحني  خميمات 

غرب �سوريا.
اختارت  ال���ع���زي���ز،  ع��ب��د  غ�����رار  وع���ل���ى 
عائالت نازحة عدة االإقامة يف مواقع 
وجوارها،  ب��اق��رح��ا  منطقة  يف  اأث��ري��ة 
العاملي  ال���رتاث  قائمة  على  امل��درج��ة 
اليون�سكو،  ت��ع��ده��ا  ال���ت���ي  ل��ل��ب�����س��ري��ة 
النظام  لقوات  هجوم  اأج��ره��ا  بعدما 
املا�سي على  العام  نهاية  رو�سي  بدعم 

ترك قراها وبلداتها يف جنوب اإدلب.
ويقيم نحو 1،5 مليون نازح يف اأكر 
م���ن األ����ف خم��ي��م ع��ل��ى ط���ول احل���دود 
اأن ابتعاد  اإدل���ب وت��رك��ي��ا. وي��ب��دو  ب��ني 
يف  جاء  االكتظاظ  عن  العائالت  تلك 
م�سلحتها مع انت�سار فريو�س كورونا 
امل�����س��ت��ج��د واخل�����س��ي��ة امل��ت�����س��اع��دة من 

“كارثة” �سحية.
وي��ق��ول ع��ب��د ال��ع��زي��ز، ال��وال��د لثالثة 
اأطفال، لوكالة فران�س بر�س “اخرتت 
ه�����ذا امل����ك����ان ل�������س���م���ان راح�������ة ال���ب���ال 
ولالبتعاد عن االأماكن املزدحمة وتلك 

التي يوجد فيها اأمرا�س«.
و�سع الرجل الثالثيني، نحيل البنية، 
خيمته بني ما تبقى من ثالثة جدران 
اأثرية، وحولها حجارة �سخمة وبقايا 
تعود  التاريخ  مر  على  �سقطت  اأعمدة 
الروماين  بومو�س  زي��و���س  معبد  اإىل 

القرية  م����ن  م���ي���اه  اأو  غ�����از  ق��������ارورة 
املجاورة.

نذهب؟”،  اأي  “اإىل  �سالح  ويت�ساءل 
ف��ال ق���درة ل��ه ع��ل��ى ال���رتح���ال وو�سع 
ا�ستئجار  ح��ت��ى  اأو  ج��دي��د  م��ن  خيمة 
رغ���م تخوفه  اأغ��را���س��ه،  لنقل  ���س��ي��ارة 
م���ن ف�����س��ل ال�����س��ت��اء وامل�����س��اع��ب التي 
النازحني  اإبعاد  وبهدف  معه.  �ستاأتي 
املجل�س  ي�سعى  االأث��ري��ة،  املنطقة  م��ن 
املحلي يف قرية راأ�س احل�سن املجاورة 
اإىل اي��ج��اد ح��ل��ول ب��دي��ل��ة. وي��اأم��ل اأن 
نقلهم  على  املعنية  املنظمات  ت�ساعد 
اإن�ساوؤها يف منطقة  اإىل خميمات يتم 

قريبة.

وي��ع��رف��ه ال�����س��ك��ان ال��ي��وم ب��ا���س��م “برج 
كثرية  اآث����ار  امل��ن��ط��ق��ة  ويف  باقرحا”. 
ال���روم���ان���ي���ة  احل���ق���ب���ت���ني  اإىل  ت����ع����ود 

والبيزنطية.
ق��رب اخل��ي��م��ة، وب��ني ح��ج��ارة �سخمة 
العزيز  الرياح، و�سع عبد  حتميه من 
احلطب  ف��ي��ه  ي�سعل  ���س��غ��رياً  م���وق���داً 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى الطاقة  ل��ل��ط��ب��خ ول���وح���اً 
�ساخنة  م���ي���اه  ل���ت���اأم���ني  ال�����س��م�����س��ي��ة 
لال�ستحمام. وعلق بني جدران املعبد 

حباًل للغ�سيل.
ال�سابق للمديرية  العام  ويقول املدير 
عبد  ماأمون  واملتاحف  لالآثار  العامة 
الكرمي لوكالة فران�س بر�س يف دم�سق، 
اإن باقرحا “من املواقع الهامة كونها 
ت��ل��ق��ي ال�����س��وء ع��ل��ى ال��ت��ط��ور الريفي 
الع�سرين  خ����الل  امل��ن��ط��ق��ة  ه����ذه  يف 
اإىل  م�سرياً  والبيزنطي”،  ال��روم��اين 
“يف حالة من  زال��ت  ما  مباٍن  ثمة  اأن 

احلفظ اجليد«.
الذي �سمدت  الروماين  املعبد  ويعود 
امليالدي،  الثاين  القرن  اإىل  واجهته، 
املوجودة  اليونانية  الكتابات  بح�سب 

يف املوقع.
وت��ق��ع ب��ال��ق��رب م��ن��ه ك��ن��ي�����س��ت��ان، تعود 
ميالدي   501 ال����ع����ام  اإىل  االأوىل 
وال��ث��ان��ي��ة وه���ي ب��ازي��ل��ي��ك ك��ب��رية اإىل 

العام 546.
وي�����س��م ���س��م��ال غ����رب ���س��وري��ا حواىل 
تعود  ب��اق��رح��ا،  بينها  ق��ري��ة،  اأرب���ع���ني 
وال�سابع  االأول  القرنني  ب��ني  م��ا  اإىل 

عاماً(،   64( �سالح  ويقول  الق�سف. 
���س��ع��ره وحليته،  ال�����س��ي��ب  غ����زا  ال����ذي 
“اخرتت ه��ذا امل��ك��ان الأن���ه ق��ري��ب من 
احلدود الرتكية، ويف حال ح�سل �سيء 

ما، نذهب �سرياً اإىل تركيا«.
وي�سيف “اإنه مكان بعيد عن الزحمة 

وال�سجيج«.
ويف االآون��ة االأخ��رية، طلب م�سوؤولون 
امل��ك��ان، لكن  امل���غ���ادرة  حم��ل��ي��ون منهم 
ال��ع��ائ��ل��ة رف�����س��ت ل��ع��دم ق��درت��ه��ا على 
لتاأمني  ت��ع��اين  ف��ي��م��ا  ب���دي���ل،  ت���اأم���ني 

للميالد من احلقبة البيزنطية. وقد 
و�سعتها اليون�سكو على قائمة الرتاث 

العاملي.
معامل  املنظمة،  موقع  وف��ق  وت�سمل، 
واملعابد  امل�����س��اك��ن  م���ن  ل���ع���دد  اأث���ري���ة 
ال���وث���ن���ي���ة وال���ك���ن���ائ�������س واالأح�����وا������س 
“دلياًل  وُتعد  العمومية.  واحلمامات 
مهماً على االنتقال من التاريخ الوثني 
لالإمراطورية الرومانية اإىل احلقبة 

امل�سيحية يف الع�سر البيزنطي«.
املهجورة  املنطقة  لكن احلياة يف هذه 
على  يجدر  اإذ  ال�سهل،  ب��االأم��ر  لي�ست 
اأط���ف���ال ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال�����س��ري م�سافة 
اإىل  للو�سول  كيلومرت   1،5 ح���وايل 
تنت�سر  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ق��ري��ة  م��در���س��ة 
اأنهم  حتى  واالأف���اع���ي،  ال��ع��ق��ارب  فيها 
ي��ت��اأخ��رون اأح��ي��ان��اً ع��ن دوام���ه���م، على 

حد قوله.
ويروي “منذ يومني قتلت اأفعى كانت 
بالقرب من باب )اخليمة( بعدما دخل 
علي ابني وهو يرجتف” من اخلوف. 
عقرباً..  نقتل  يومني  “كل  وي�سيف 

لكننا مل جند اأف�سل من هذا املكان«.
م�����ّر ح������واىل ال����ع����ام ع���ل���ى ن������زوح عبد 
اللحظة  ح��ت��ى  ي��ت��م��ك��ن  ومل  ال��ع��زي��ز، 
م��ن ال��ع��ودة رغ��م ات��ف��اق وق��ف اإطالق 
اآذار/ اإليه يف  التو�سل  ال��ذي مت  النار 

2020 برعاية رو�سيا وتركيا  مار�س 
لوقف الهجوم الذي دفع بنحو مليون 
األفاً   235 �سخ�س للنزوح، عاد منهم 

وفق تقديرات االأمم املتحدة.

حلقبات  ت���ع���ود  ك���ن���وز  �����س����وري����ا،  ويف 
والبيزنطيني،  وامل��م��ال��ي��ك  ال���روم���ان 
وكنائ�س وقالع �سليبية.  مع م�ساجد 
ت�سررت  االأث��ري��ة  املواقع  مئات  اأن  اإال 
خالل ال�سنوات املا�سية نتيجة املعارك 
ال�سرقة  اأع��م��ال  عن  ف�ساًل  والق�سف 

والنهب.
مل يلجاأ عبد العزيز وحده اإىل املوقع 
االأثري، بل رافقه �سهره �سالح جعور 
�سقيقة  زوج��ت��ه،  فقد  بعدما  واأوالده 
ج���راء  اأوالده  واأح������د  ال���ع���زي���ز،  ع��ب��د 

 •• عّمان-اأ ف ب

بداأ الناخبون االأردنيون اأم�س  االإدالء 
النيابية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  ب��اأ���س��وات��ه��م 
اقت�سادية  ظ��روف  تقام يف ظل  التي 
فر�ستها  ا�ستثنائية  و�سحية  �سعبة 

جائحة كوفيد-19.
األف  و640  م��الي��ني  اأرب���ع���ة  ودع����ي 
اأ�سل ع�سرة ماليني عدد  ناخب، من 

�سكان البالد اإىل الت�سويت.
بينهم  م��ر���س��ح��ا   1674 وي��ت��ن��اف�����س 
جمل�س  م��ق��اع��د  ع��ل��ى  ���س��ي��دة   360
 15 خ�س�س  والتي  ال�130  ال��ن��واب 

مقعدا منها للن�ساء.
وبعد م�سي 6 �ساعات من اأ�سل 12 
 600 ن��ح��و  اأدىل  ل���الق���رتاع  م��ق��ررة 
الف ناخب، ميثلون قرابة 13 يف املئة 

من عدد من يحق لهم الت�سويت.
واأدىل رئي�س الوزراء ب�سر اخل�ساونة 
حمافظة  يف  اي���دون  ب��ل��دة  يف  ب�سوته 

اربد )نحو 89 كلم �سمال عمان(.
ت�سريحات  يف  اخل�������س���اون���ة  وق������ال 
“ت�سرفت  الت�سويت  عقب  �سحافية 
ب�����اأداء ه���ذا ال���واج���ب ال��وط��ن��ي وهذا 

احلق الد�ستوري«.
هذا  كل مواطن  اأن ميار�س  واأم��ل  ثقة  “كلي  واأ���س��اف 
احلق ويحافظ على اجراءات ال�سالمة العامة”، معربا 
“تنتج هذه التجربة جمل�سا نيابيا يلبي  اأمله باأن  عن 

تطلعات مواطنينا«.
اأح���د م��راك��ز االق����رتاع يف ع��م��ان الغربية، وقف  واأم����ام 
الكهرباء  �سركة  يف  امل��وظ��ف  �سموط  ع��الء  الثالثيني 
بعدما اأدىل ب�سوته، وقال لوكالة فران�س بر�س “علينا 
اأنا بنف�سي من  اأن ننتخب فهذا واجب، يجب اأن اختار 

ميثلني يف الرملان«.
قادرون  مر�سحون  للمجل�س  ي�سل  اأن  “ناأمل  واأ�ساف 
على تغيري الو�سع احلايل من �سعوبات معي�سية واأزمة 

مركز اقرتاع يف منطقة تالع العلي غربي عمان فقالت 
ولي�ست  نفعا  املقاطعة لن جتدي  الأن  ب�سوتي  “اأدليت 

حال«.
و�سعت  وال��ت��ي  ال��ط��وي��ل  ال�سعر  ذات  ال�سابة  وا���س��اف��ت 
كمامة �سوداء ونظارات �سم�سية “اآمل اأن يعمل املر�سح 
وخ�سو�سا  احلالية  امل�سكالت  حل  على  �ساأختاره  الذي 
بعد”  ع��ن  التعليم  ب�سبب  ي��رتاج��ع  ب��داأ  ال��ذي  التعليم 

الذي يثري ا�ستياء كثري من اولياء اأمور الطالب.
لت�سبح  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���س  اأغلقت  ال�سلطات  وك���ان 
الدرا�سة فيها عن بعد، كما اأغلقت دور ال�سينما ومراكز 
كذلك  وامل�سابح.  الثقافية  واملراكز  والتدريب  الرتفيه 
يبداأ  ���س��ام��ال  ي��وم��ي��ا  ليليا  ال�����س��ل��ط��ات ح��ظ��را  ف��ر���س��ت 

اخلراء،  وبح�سب  ك��ورون��ا«.  م��ع  خ�سو�سا  اقت�سادية 
�سيكون العام 2021 �سنة �سعبة على االأردنيني.

العراق  النزاعات يف  ب�سدة جراء  االأردن  اقت�ساد  وتاأثر 
الالجئني  م��ن  االآالف  م��ئ��ات  وا���س��ت�����س��اف��ت��ه  و���س��وري��ا، 
اململكة  ك��اه��ل  ع��ل��ى  عبئا  ي�سكلون  ال��ذي��ن  ال�����س��وري��ني 

املحدودة املوارد.
االقت�سادية.  االأو���س��اع  كوفيد-19  جائحة  وفاقمت 
ففي القطاع ال�سياحي وحده، خ�سر االأردن نحو ثالثة 
الثمانية  االأ�سهر  خ��الل  العائدات  من  دوالر  مليارات 
االأوىل من العام احلايل ب�سبب االإغالقات وباتت اآالف 

الوظائف مهددة.
اأمام  تقف  كانت  التي  ع��ام��ا(   35( ال��ل��وزي  اأ�سيل  ام��ا 

م��ن ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة م�����س��اء لغاية 
تف�سي  ب�����س��ب��ب  ���س��ب��اح��ا  ال�����س��اد���س��ة 

فريو�س كورونا.
املخيمات  اأك����ر  ال��ب��ق��ع��ة  خم��ي��م  ويف 
الفل�سطينية الع�سرة يف االأردن ويقيم 
فيه اليوم 119 األف فل�سطيني على 
���س��م��ال ع���م���ان، تقول  ك��ل��م   20 ب��ع��د 
لوكالة  م��ط��ل��ق  ج�����ازي  ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ة 
“اإن �ساء اهلل �ساأنتخب  فران�س بر�س 
الوطن  على  يحافظ  �ساحلا  رج��ال 
ولي�س ذاك الذي يجل�س على الكر�سي 

وين�سى كل الذين وراءه«.
واأ����س���اف���ت ال�����س��ي��دة ال���ت���ي وق���ف���ت يف 
ط��اب��ور ط��وي��ل اأم���ام م��رك��ز االقرتاع 
مطالبنا،  ال��ف��ائ��ز  ي��ل��ب��ى  اأن  “ناأمل 
عمل  ب��دون  �سبان  لدينا  كثرية  فهي 
�سيئة وهناك  املادية  ال�سعب  واأح��وال 
اأي���ت���ام واأرام������ل وع�����زوف ع���ن ال����زواج 

ورواتب متدنية«.
وب��ح�����س��ب اإح�������س���اءات ر���س��م��ي��ة، تبلغ 
 .15،7% االأردن  يف  ال��ف��ق��ر  ن�سبة 
ترتفع  اأن  ال������دويل  ال��ب��ن��ك  وت���وق���ع 
اأزمة  ب�سبب  نقطة   11 الن�سبة  هذه 

كورونا.
مليار   45 العام  االأردن  دي��ن  ويناهز 
دوالر مبا يتجاوز %107 من اإجمايل الناجت املحلي. 
العام  منت�سف  باملئة   23 اىل  البطالة  ن�سبة  وو�سلت 

احلايل.
ويعتمد االأردن ب�سكل كبري على امل�ساعدات اخلارجية، 

ال �سيما �سندوق النقد الدويل.
يف  الن�سبي  التمثيل  اأ���س��ا���س  على  االن��ت��خ��اب��ات  وجت���ري 
قائمة مفتوحة ل�23 دائرة انتخابية تراوح بني ثالثة 
وت�سعة مقاعد. وانت�سر 53 األف عن�سر اأمني يف عموم 
االنتخابية يف  العملية  اأمن  اململكة ل�سمان  حمافظات 
1880 مركز اقرتاع، وفق �سوابط �سحية مو�سوعة 

ملواجهة فريو�س كورونا.
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عربي ودويل

قـــــال  ــــــد  ــــــق »ل    
كلمتهم,  �لناخبون 
بايدن  جو  و�ختارو� 
ــــال هـــاريـــ�ـــس  ــــم وك
كرئي�س مقبل ونائب 
“�إنها  �لـــرئـــيـــ�ـــس. 
تاريخية,  بــطــاقــة 
ـــب  ـــرت�م ورفـــــ�ـــــس ل
ــدة  ــدي و�ــصــفــحــة ج
هــكــذ�  لأمريكا”, 
�أعــــربــــت هـــيـــالري 

كلينتون..

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ــــــــد  ــــــــه م
ــر  ــاردي ــي ــل امل
دونــــــالــــــد 
تــــــرامــــــب 
ـــق  ـــري ـــط ال
حمافظ  جليل 
اأكــر  جديد 
ــة ــي ــال ــك رادي

ــــم هــزميــتــه  رغ
ـــنـــدوق  �ـــش يف 
و�ّشع  القـــرتاع، 
احلزب اجلمهوري 
ـــــه  ـــــدت ـــــاع ق

هي�س: مونيكا 
نبذ ــن  ــك مي ل   
روؤيــــــة لــلــعــامل 
فيها  ــرتك  ــش ــ� ي
ــف الــبــلــد ــش ــ� ن

الرتامبية، هذه املحافظة املجتمعية املمزوجة بعدم الثقة يف املوؤ�ش�شات والنخب واخلرباء، �شتعي�س بعد ترامب

“نحن اليوم بلغنا اخلط االأحمر يف عدد االإ�سابات،  الثالثاء 
وبلغنا مرحلة اخلطر ال�سديد يف ظل عدم قدرة امل�ست�سفيات، 
احلكومية واخلا�سة، على ا�ستقبال امل�سابني بحاالت حرجة” 

بعدما امتالأت اأ�سرتها.
النا�س يف  فيها  اإىل مرحلة مي��وت  ن�سل  اأن  “نخ�سى  واأ���س��اف 
ال�سارع”، مو�سحاً “مل يعد لدينا خيارات اأخرى نلجاأ اإليها”، 
من  اعتباراً  التام”،  “االإقفال  بفر�س  ق��رار  اتخاذ  ولذلك مت 
الثالثني  ولغاية  )نوفمر(  الثاين  ت�سرين   14 ال�سبت  ي��وم 

منه.
واحليوية”  ال�سحية  للقطاعات   .. “ا�ستثناءات  عن  وحت��دث 

من دون حتديدها.
و�سي�ستثني القرار املطار، كما اأفادت و�سائل اعالم حملية اإنه 

•• بريوت-اأ ف ب

اأقرت ال�سطات اللبنانية فر�س قيود اإغالق و�سفته ب�”التام” 
لفرتة اأ�سبوعني حمذرة من اأن البالد بلغت “اخلط االأحمر” 
امل�ست�سفيات  وب��ل��وغ  كوفيد-19  ب��وب��اء  االإ���س��اب��ات  ارت��ف��اع  م��ع 

طاقتها الق�سوى.
�سباط-فراير  �سهر  يف  الوباء  تف�سي  بدء  منذ  لبنان  و�سّجل 
95،355 اإ�سابة، بينها 732 وفاة. وبعدما جنحت احلكومة 
عر اإغالق عام مبكر يف احتواء املوجة االأوىل، ت�سّجل البالد 
اإ�سابة قيا�سية رغم عزل ع�سرات  يف الفرتة االأخرية معدالت 

البلدات والقرى.
اأم�س  وق���ال رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ت�سريف االأع���م���ال ح�����س��ان دي���اب 

�سيتثني قطاعات عدة بينها االأفران وامل�سارف واملطار وكل من 
موؤ�س�سة الكهرباء و�سركتي االت�ساالت وم�سانع.

مرفاأ  انفجار  بعد  خ�سو�ساً  اليومي  االإ�سابات  معدل  وازداد 
اأك��ر م��ن مئتي �سخ�س  اأدى اىل مقتل  ال��ذي  امل���روع،  ب��ريوت 
القطاع  اإرب��اك  يف  و�ساهم  بجروح،   6500 اأك��ر من  واإ�سابة 

ال�سحي اله�ّس.
ويخ�سى امل�سوؤولون من انهيار املنظومة ال�سحية خ�سو�ساً مع 
ت�سجيل اأكر من 1500 اإ�سابة يف �سفوف الطواقم الطبية 
ارتفاع  ا�ستمرار  ا�ستقبال مر�سى جدد مع  وعدم قدرتها على 

عداد االإ�سابات وامتالء اأ�سرة العناية الفائقة.
وياأتي تزايد تف�سي الفريو�س يف وقت ي�سهد لبنان اأ�سواأ اأزماته 
البالد، ما دفع  الفقر يف  التي �ساعفت معدالت  االقتي�سادية 

واأخر  االإغ���الق.  قيود  على  االع��رتا���س  اإىل  اقت�سادية  جهات 
تردي الو�سع االقت�سادي قرار احلكومة فر�س االإغالق التام. 
ب�سبب  االقت�سادية  االأ���س��رار  حجم  جيداً  “اأعلم  دي��اب  وق��ال 
لقمة  ف��اإن  �سحية،  وقاية  دون  “ من  اأن��ه  معتراً  االإقفال”، 

العي�س ال تكون م�سمونة«.
القطاع  ج��ه��وزي��ة  رف��ع  ال�سحة  وزارة  م��ن  احل��ك��وم��ة  وطلبت 
الع�سكرية  االأج��ه��زة  االإغ���الق، كما م��ن  ال�سحي خ��الل ف��رتة 

واالأمنية “الت�سّدد يف تطبيق” القرار.
اراد  “اذا  اأن���ه  م��ن  ووت�����س  راي��ت�����س  ه��ي��وم��ن  وح����ذرت منظمة 
النا�س  اأن يلتزم  اأن ي�سمن  اإن�سانية، عليه  لبنان تفادي كارثة 
باإالإجراءات ال�سحية من دون اأن يقلقوا حول تاأمني وجبتهم 

املقبلة«.

الرتامبية باقية رغم الهزميةقاعدة ترامب ازدادت ات�ساعا

لورين بويرت... كيو انانون يف املجل�س مارجوري تايلور غرين يف خدمة ترامب

اأمام دونالد ترامب  التي خ�سرت 
عام 2016، عن فرحها بعد فوز 
االنتخابات  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
لكنها  االأم��ري��ك��ي��ة...  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
انت�سار  اإىل  بالنظر  تغامر  رمب��ا 
ي���وم ال�سبت  امل��ع��ل��ن  ب���اي���دن،  ج���و 
“رف�س  اأن�����ه  ع��ل��ى  ن���وف���م���ر،   7
املنتهية  الرئي�س  م��ن  وطالق” 

واليته.
  ل��ق��د ب���نّي دون��ال��د ت��رام��ب ذلك 
ب��ن��ف�����س��ه: ف�����������������از ب���اأك���ر م���ن 71 
اجلميع،  باعرتاف  �سوت  مليون 
مليون   75 ال�����  م���ن  اأق�����ل  وه�����ذا 
���س��������������������وت ال��ت�����������������ي ح�����س��ده��ا جو 
بايدن، لكن�������ه رقم يتجاوز بكثري 
الت������ي  ����س���وت  م��ل��ي��ون   63 ال����� 
عام  اجلمه������وري  عليه�����ا  ح�سل 

 .2016
وبالتايل، فاإن امل�ساركة التاريخية، 
املر�سحني.  اأف������ادت  ال���ع���ام،  ه����ذا 
اجلميع  ات���ف���ق  احل���م���ل���ة،  خ����الل 
ترامب  دون���ال���د  ق��اع��دة  اأن  ع��ل��ى 
ظلت كما هي وعلى والئها، وكان 
ال�سوؤال هو ما اإذا كان �سينجح يف 

تو�سيعها. 
اجلواب نعم، رغم اأن ذلك مل يكن 

كافياً.
جدا  امل���ت���ق���ارب���ة  ال���ن���ت���ائ���ج  ان     
وب��ه��ام�����س ���س��غ��ري يف ال���والي���ات 
الرئي�سية التي افتكها جو بايدن 
من دونالد ترامب، هي دليل اآخر 
على اأن البالد ال تزال منق�سمة. 
وب��ح�����س��ب ا���س��ت��ط��الع��ات ال�����راأي، 
تعديل  اإىل  نتائجها  حتتاج  التي 
لكنها تعطي موؤ�سراً على تركيبة 
الناخبني، فقد ح�ّسن اجلمهوري 
موؤيديه  اأ�����س����د  ل�����دى  ن��ت��ي��ج��ت��ه 

حما�سة، الناخبني البي�س.
 وقد �سّوت نحو 54 باملائة منهم 
ل�ساحله عام 2016، مقابل 57 

باملائة هذا العام.
اأف�سل مع ناخبي  اأداوؤه   كما كان 
االأمريكيني  م���ث���ل  االأق����ل����ي����ات، 
اأو  ف������ل������وري������دا  يف  ال����ك����وب����ي����ني 
ديرتويت،  يف  ال�سود  االأمريكيني 

ومي�سيغان.

نظرية �ملوؤ�مرة
 يف مكان جيد

   عالمة اأخ��رى على اأن��ه مل يتم 
نبذه، يرف�س بع�س اأن�سار دونالد 
ترامب معه االعرتاف بهزميته. 
�����س����يء،  اأي  ع�����ن  ت����ت����ن����ازل  “ال 
بقوة”،  ح���ارب  ال��رئ��ي�����س.  �سيدي 
اجلمهوري  ال�����س��ن��ات��ور  ن�����س��ح��ه 
نيوت  ويعتر  ج��راه��ام.  ليند�سي 
حميم  �سديق  وه��و  غينغريت�س، 
اأن ه��زمي��ة دون��ال��د ترامب  اآخ���ر، 
اأ�سخا�س  ميوله  ي�ساري  “�سطو 
وه���ذا  �سورو�س”.  ج�����ورج  م��ث��ل 
اأمريكي  ملياردير  وه��و  االأخ���ري، 
ول��د يف امل��ج��ر وي��ه��ودي، مو�سوع 
املوؤامرة  ن��ظ��ري��ات  اأن�����واع  ج��م��ي��ع 

ال�����س��اب االأم��ري��ك��ي ق��د اأ���س��ار اىل 
“مل يخب  اأن��ه  واأك��د  “فورهر”، 

اأمله” من الزيارة.

يتبّناها  ال��ت��ي  لل�سامية  امل��ع��ادي��ة 
اليمني املتطرف االأمريكي.

   ووج���دت ه��ذه احل��رك��ة مكانها 

ملجاأ  وه�����و  الن�سر”،  “ع�س 
البافارية  االأل���ب  ج��ب��ال  ن���ازي يف 
ك���ث���رًيا م���ا ي������زوره ه��ت��ل��ر. وك���ان 

اجلديد.  اجلمهوري  اجليل  بني 
ك���اوث���ورن،  م��ادي�����س��ون  �سيجل�س 
النواب  جم��ل�����س  يف  ع����اًم����ا،   25

كارولينا  والي��ة  عن  انتخابه  بعد 
التقط   ،2017 ع��ام  ال�سمالية. 
�سور �سيلفي اأمام كيل�ستاينهاو�س 

��ا ���س��ي��دت��ان من     ���س��ت��دخ��ل اأي�����سً
اأع�����س��اء ح��رك��ة ك��ي��و اأن�����ون، التي 
تتاجر  �سيطانية  مبوؤامرة  توؤمن 
جن�سيا باالأطفال، وتثق يف دونالد 
من  متكنتا  باإجها�سها،  ت��رام��ب 
مارجوري  ال��ك��ون��غ��ر���س:  دخ����ول 
تايلور غرين يف جورجيا، ولورين 
ال�سبت،  ك���ول���ورادو.  يف  ب��وي��رت 
االحتجاجات  يف  االأوىل  خ��رج��ت 
اأتالنتا،  يف  اآخ���ري���ن   200 م���ع 
ب���ي���ن���م���ا ان���ت���ظ���م���ت اح���ت���ج���اج���ات 
م����دن يف جميع  ع����دة  اأخ������رى يف 
اأغ�سط�س،  ال���ب���الد.    ويف  اأن��ح��اء 
ك����ان ال��رئ��ي�����س ق���د ه���ن���اأه���ا على 
فوزها يف االنتخابات التمهيدية، 
“النجمة اجلمهورية  ب�  وو�سفها 
وتعهدت مارجوري  امل�ستقبلية”. 
مب�ساعدة  بدورها  جرين  تايلور 
دون����ال����د ت����رام����ب يف ال���ط���ع���ن يف 

النتائج.

�ل�صرخ �لأمريكي قائم
   مل يقدم هذا االأخري حتى االآن 
اأدلة على تزوير االنتخابات. وقد 
مت االإعالن عن فوز جو بايدن بعد 
عدة اأيام من احلذر. وهّناأ زعماء 
العامل الدميقراطي، اال ان جزًء 
من البالد ال يوؤمن بذلك، وهي 
هذه  الرتامبية،  اأن  على  عالمة 
املمزوجة  املجتمعية  امل��ح��اف��ظ��ة 
بعدم الثقة يف املوؤ�س�سات والنخب 
دونالد  بعد  �ستعي�س  واخل����راء، 
ت���رام���ب.    وق���د اأ����س���ارت مونيكا 
هي�س، كاتبة يف �سحيفة وا�سنطن 
اأن  ال��ي��وم االأرب���ع���اء، اإىل  ب��و���س��ت، 
“بع�س اأركان الثقافة االأمريكية 
ال��ت��ي ق���ام )ج���و ب��اي��دن( بحملته 
العامة،  -االآداب  اأ���س��ا���س��ه��ا  ع��ل��ى 
واح������رتام   ،”....“ واحل���ق���ي���ق���ة 
اأن ت�سبح  العلم والتاريخ -ميكن 
اأك����ر ه�����س��ا���س��ة... يف ال���واق���ع، ال 
ي�سرتك  للعامل  روؤي��ة  نبذ  ميكن 

فيها ن�سف البلد«.
عن لوباري�صيان

�لوليات �ملتحدة ل تز�ل منق�صمة

خ�شر دونالد ترامب، لكن الرتامبية ل تزال حية...!
ح�ّصن �لزعيم �جلمهوري نتيجته لدى �أ�صد موؤيديه حما�صة, �لناخبني �لبي�س

  �ملوعد بعد �أربع �صنو�ت

نيكي هايل، النجمة ال�شاعدة يف املع�شكر املحافظ
•• الفجر –خرية ال�شيباين

   ك���ان ذل���ك يف اأغ�����س��ط�����س امل��ا���س��ي، خ���الل املوؤمتر 
اجل��م��ه��وري اأي����ن مت��ت م��ب��اي��ع��ة دون���ال���د ت��رام��ب يف 
���س��ارل��وت ب��والي��ة ن���ورث ك��ارول��ي��ن��ا، ج���اءت احلاكمة 
نيكي هايل كجارة  كارولينا،  �ساوث  لوالية  ال�سابقة 
اإيران  مر�سح  هو  بايدن  “جو  كحليف.  ا  اأي�سً ولكن 
هبة  وهو  ال�سيوعية،  لل�سني  االأف�سل  اإن��ه  وداع�س، 
من ال�سماء لكل من يريد اأن تعتذر اأمريكا اأو متتنع 
عندما تريد،  عن الت�سويت اأو تتخلى عن قيمها”. 
ترامب  من  ن�سخة  تكون  اأن  هايلي  نيكي  ت�ستطيع 
وت��ق��وم مب��ا يتفنن ف��ي��ه... وع��ن��د ال�����س��رورة، تعرف 

ا كيف تناأى بنف�سها حلمايتها. اأي�سً
   يف �سن الثامنة واالأربعني، ولدت الأبوين هنديني 
اأوائل  يف  املتحدة  الواليات  اإىل  ثم  كندا  اإىل  هاجرا 
ال�����س��ب��ع��ي��ن��ات، ان��ت��ق��ل��ت م��ن غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة املحلية 
ملن�سب  الرت�سح  قبل  بالوالية  ال��ن��واب  جمل�س  اإىل 

احلاكم، حيث اكت�سبت �سهرة و�سعبية.

مت توّقعها يف منا�صبتني
   املعية وحيوية، راج يف منا�سبتني ان هذه النجمة 
ال�ساعدة داخل احلزب اجلمهوري، قد ت�سبح نائًبا 
مل��ي��ت روم��ن��ي ع���ام 2012 ث��م دون��ال��د ت��رام��ب عام 
2016. وق���د ع��ّي��ن��ه��ا ه���ذا االأخ����ري ���س��ف��ريت��ه لدى 

جمل�س  يف  زم��الوؤه��ا  اعترها  حيث  املتحدة  االأمم 
االأمن “مده�سة” و”جريئة«.

جامعتها  يف  ال�سيا�سية  ل��ل��ع��ل��وم  اأ���س��ت��اذ  وح�����س��ب     
ال�سابقة يف كليم�سون بوالية �ساوث كارولينا، تعتقد 
على   2024 ع���ام  ق����ادرة  �ستكون  اأن��ه��ا  ه���ايل  نيكي 
للحزب  الكال�سيكي  اجل��ن��اح  دع��م  م��ن  “اال�ستفادة 
من  الرتامبي  اجلناح  الوقت  نف�س  ويف  اجلمهوري 
واإذا جنحت كاماال هاري�س  اأجل تاأمني تر�سيحها”. 
يف خالفة جو بايدن يف ذلك العام، ف�ستكون املواجهة 
بني امراأتني من اأ�سل هندي لك�سب لقب اأول رئي�سة 

للواليات املتحدة.
نيكي هايل... �ستخو�س التجربةعن لوجورنال دي دميان�س

مادي�سون كاوثورن ... جيل جمهوري جديد

لبنان يفر�س قيود اإغالق مع ارتفاع اإ�شابات كوفيد-19 
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•• الفجر –خرية ال�شيباين
 25    �لفيديو تق�صعر له �لأبــد�ن, مت ت�صويره يف 
يبلغ  �صيبريية  مدينة  نوفوكوزنت�صك,  يف  �أكتوبر 
يف  موظف  يقوم  ن�صمة.  ــف  �أل  550 �صكانها  عــدد 
م�صرحة �مل�صت�صفى بت�صوير �مل�صهد. كامريته معلقة 
حيث ميكنك  يف �لغرفة �لأوىل, ت�صمى “�لتطهري”, 
يتقدم  �لكيميائية.  �ملــو�د  وبع�س  غ�صالة  روؤيــة 
يجد  �لرجل ويقول: “هذه هي �ملنطقة �لقذرة”.  
�صعوبة يف �صق طريقه, ترت�كم �جلثث يف �لردهة, 
�أكيا�س  ت�صبه  بال�صتيكية  �أكيا�س  يف  ملفوفة  وكلها 

�لقمامة �لكبرية.

طالبان تدعو بايدن للتم�شك اإ�شابتان جديدتان بكورونا يف البيت الأبي�س  
ب�شحب القوات الأمريكية 

 •• كابول-رويرتز

االأمريكي  الرئي�س  �سي�سكلها  التي  االإدارة  اأم�س  االأفغانية  طالبان  حركة  دع��ت 
املنتخب جو بايدن اإىل التم�سك باتفاق فراير �سباط ل�سحب القوات االأمريكية. 
اإمتام  على  ين�س  ال���ذي  االت��ف��اق  مبقت�سى  ال��ق��وات  املتحدة  ال��والي��ات  وت�سحب 
تعقد  اأمنية معينة يف حني  وفق �سمانات   2021 اأي��ار  مايو  بحلول  االن�سحاب 
طالبان حمادثات �سالم مع احلكومة االأفغانية يف الدوحة. ويف اأول تعليق مهم 
اأن  “تود  بيان  يف  طالبان  قالت  االأمريكية،  الرئا�سة  انتخابات  نتائج  على  لها 
ت�سدد للرئي�س االأمريكي املنتخب اجلديد واالإدارة التي �سي�سكلها على اأن تطبيق 

االتفاق هو اأكر االأدوات معقولية وفعالية الإنهاء ال�سراع بني بلدينا«.

�سي”  ب����ي  “اإيه  ل�����س��ب��ك��ة  ووف����ق����اً  وت���������س����ّرع����ه«. 
اإ�سابة كار�سون )69  ا�ستدعت  التلفزيونية فقد 
ريد  والرت  اإىل م�ست�سفى  نقله  بالفريو�س  عاماً( 
ال��ع�����س��ك��ري ال��ق��ري��ب م���ن وا���س��ن��ط��ن ح��ي��ث تلّقى 
العالج لفرتة وجيزة. وكان كار�سون اأم�سى م�ساء 
الثالثاء يف البيت االأبي�س يتابع نتائج االنتخابات 

الرئا�سية.
اأّن  نيوز”  �سي  بي  “اأن  �سبكة  اأف���ادت  جهتها  من 
م�ست�ساراً اآخر للرئي�س هو ديفيد بو�سي الذي كان 
البيت االأبي�س  بدوره يتابع نتائج االنتخابات يف 
تبنّي  ما  بح�سب  العدوى،  التقط  الثالثاء  م�ساء 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأّن اث��ن��ني من  اإع�����الم اأم��ريك��ي��ة  اأف������ادت و���س��ائ��ل 
م�ساعدي الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب مّمن 
االأبي�س  البيت  يف  االنتخابية  االأم�سية  اأم�سوا 

اأ�سيبا بفريو�س كورونا امل�ستجّد.
ال��ع��ام��ة ع��ن كولرت  اآر”  ب��ي  “اأن  اإذاع�����ة  ون��ق��ل��ت 
والتنمية  االإ�سكان  وزي��ر  مكتب  يف  امل�سوؤول  بيكر 
التقط  ال��وزي��ر  اإّن  قوله  كار�سون  ب��ن  احل�سرية 
باأنه  وي�����س��ع��ر  ب��خ��ري  “لكّنه  ال���ف���ريو����س  ع����دوى 
ت�����س��اع��د يف �سفائه  ع���الج���ات  ل��ت��ل��ّق��ي��ه  حم��ظ��وظ 

االأحد حني ظهرت نتيجة فح�س كورونا، م�سرية 
اإىل اأّنه عزل نف�سه يف منزله. وبو�سي )55 عاماً( 
يونايتد”  “�سيتيزين�س  جمعية  ي��رتاأّ���س  ال���ذي 
املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  ترامب يف  عّينه  املحافظة 
رئ��ي�����س��اً ل��ف��ري��ق��ه ال��ق��ان��وين امل��ك��ّل��ف رف���ع دع���اوى 
اأّن  اجلمهوريون  يزعم  ع��ّدة  والي��ات  يف  ق�سائية 

االنتخابات فيها �سابتها عمليات تزوير.
وك��ان��ت و���س��ائ��ل اإع����الم اأف�����ادت اجل��م��ع��ة اأّن كبري 
م��وظ��ف��ي ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س م���ارك م��ي��دوز اأ�سيب 
متى  يّت�سح  ومل  االنتخابات.  بعد  بكوفيد-19 
حتديداً �سدرت نتيجة االختبار االإيجابي مليدوز.

ووفقاً ل�سحيفة وا�سنطن بو�ست فاإّن ميدوز كان 
م�ساعدي  م��ن  �سخ�ساً   150 ح��واىل  �سمن  م��ن 
ترامب وموؤّيديه مّمن احت�سدوا االأربعاء يف قاعة 
بالبيت االأبي�س حيث األقى عليهم ترامب خطاباً. 
كورونا  بفريو�س  اأ�سيب  االأخ���رية  االأ�سابيع  ويف 
اإدارة  يف  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار  م��ن  ال��ع��دي��د  امل�ستجّد 
نف�سه  ت��رام��ب  فيهم  مب��ن  اجل��م��ه��وري،  الرئي�س 

باالإ�سافة اإىل زوجته ميالنيا وابنهما بارون.
و�سّجلت الواليات املتحدة لغاية م�ساء اجلمعة ما 
جمموعه 238 األف حالة وفاة بالوباء من اأ�سل 

اأكر من 10 ماليني اإ�سابة.

ت�����رون  “هل  ب�������س���ج���ر:  ي����ق����ول   
الكومة” حماوال اأن يجد طريقه. 
ال�سقوط،  حتى  “ميكننا  ويتابع: 
على  ال���������س����ري  ع����ل����ى  جم����������رون 

الروؤو�س«.
   يف اإح������دى ال�������س���ور، ت����رز من 
ح��ق��ي��ب��ة ق����دم����ان ن��ح��ي��ف��ت��ان مع 
اخلا�سة  ت��ل��ك  م���ل���ون���ة.  ج������وارب 
“هناك  ي��ق��ول:  ام����راأة.  اأو  ب�ساب 
ومتتلئ  اجلثث”.  ت�سريح  غرفة 
باأغطية  ����ا  اأي���������سً ال���غ���رف���ة  ه�����ذه 
عجل  على  مو�سوعة  بال�ستيكية 

على الطاوالت اأو على االأر�س.

م�صت�صفيات متد�عية
   ف��ي��دي��و اآخ�����ر ي���ج���ري ت���داول���ه. 

�ساكن يبحث عن اأحد اأفراد اأ�سرته 
امل�ست�سفى  اأقبية  اإىل  يقرتح زيارة 
ب����ارن����اول  م���دي���ن���ة  يف   12 رق������م 
���ا يف  اأي�������سً ن�����س��م��ة(،  األ����ف   625(
�سيبرييا، جنوب نوفو�سيبري�سك. 
ي�ستقبلهم  هناك.  خمزنة  اجلثث 
ممر طويل من عدة ع�سرات من 
ع��ل��ى جانبيه  ت�����س��ط��ف  االأم����ت����ار، 
بتكدي�س  املوظفون  قام  االأنابيب. 
االأكيا�س ال�سوداء جانباً مل�سح املمر. 
يف  ق��ت��ي��ال   13 ع���ن  “واحلديث 
باأكملها!” اأغ�سب  التاي  منطقة 

الرجل الذي ي�سور بهاتفه. 
   ه��ك��ذا ت��رتج��م ع��واق��ب فريو�س 
ك���ورون���ا يف امل��ن��اط��ق ال��ن��ائ��ي��ة من 
ا�ستنكار  ي��ت��م  م���ا  غ��ال��ًب��ا  ال���ب���الد. 

جتّمع للجثث 
�سيارات  ت����دور  امل��ق��اط��ع��ات،  يف     
اأن  قبل  ل�ساعات  اأحياًنا  االإ�سعاف 
اإن�����زال م��ر���س��اه��ا. يف  تتمكن م��ن 
27 اأكتوبر، يف اأوم�سك، ُمنع اثنان 
منها من دخول جميع امل�ست�سفيات 
�ساعات  ع�����س��ر  وب��ع��د  امل��ن��ط��ق��ة.  يف 
م��ن ال��ت��ج��وال واالح��ت��ج��اج، نزلت 
م�ساًء يف   9 ال�ساعة  ال�سيارتان يف 
وعلى  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 
متنها رجل �سبعيني وثمانيني يف 
حالة �سحية �سعبة. تطلب االأمر 
الق�سية  لت�سوية  ال�سرطة  تدخل 

والعثور اأخرًيا على �سريرين.
   ه��ن��اك اأي�سا اأع��ط��ال وح���وادث. 

املقاطعات  م�ست�سفيات  اأو����س���اع 
املعدات،  ون��ق�����س  خ��راب��ه��ا  ب�سبب 
وق���د ت�����س��ررت ب�����س��دة م��ن املوجة 
الر�سمية  االأرق����ام  حتى  ال��ث��ان��ي��ة. 
يف  م���ق���ل���ق  ارت������ف������اع  اإىل  ت�������س���ري 
األًفا على   20 احلاالت: اأكر من 
�ساعة.   24 ال�  يف  البالد  م�ستوى 
اأي م��ا جم��م��وع��ه اأك���ر م��ن 1.7 
م��ل��ي��ون ح��ال��ة، راب���ع اأك���ر الدول 
الواليات  ب��ع��د  ال��ع��امل  ت�����س��ررا يف 
املتحدة والهند والرازيل. ووفًقا 
ل���ل���م���ر����س���د ال�������س���ح���ي ال���وط���ن���ي، 
 85 33 منطقة من اأ�سل  ت�سهد 
منطقة يف البالد تدهور اأو�ساعها 

ال�سحية.

ا  اأي�سً يعاقب  ه��ذا  اأن  اإال  امل���رتو. 
الكبرية  االأ����س���ر  ذوات  االأم����ه����ات 
واملعوقني وطالب املنح الدرا�سية، 
و�سائل  م����ن  االآن  امل����ح����روم����ني 

النقل.
   اليقني الوحيد: معظم موؤ�س�سات 

الرعاية ال�سحية متخمة.
 وُيظهر مقطع فيديو مت التقاطه 
االإقليمي،  توم�سك  م�ست�سفى  يف 
معظمهم  املر�سى،  من  جمموعة 
يف  ي��رق��دون  امل�سنات،  الن�ساء  م��ن 
اأو مقاعد.  ن��ق��االت  على  امل��م��رات، 
ترتدي  ويف مكان قريب، موظفة 
ب���دل���ة، حت��ت��ل م��ك��ان��ه��ا امل���ع���ت���اد يف 

مكتب القبول.

تقليل �لأرقام
الوباء،  ان��ت�����س��ار  م��واج��ه��ة      ويف 
ي����وا�����س����ل ال���ك���رم���ل���ني ط���واع���ي���ة 
امل��ت��ح��دث با�سم  االإن���ك���ار. وي���وؤك���د 
بي�سكوف،  ال�سحة دميرتي  وزارة 
اأكر  ه��ن��ا  الطبية  “الرعاية  اأن 
البلدان  يف  منها  بكثري  ا�ستقراًرا 

املتقدمة االأخرى”.
نائبا   91 اأ�سيب  اإذا  مهما  لي�س   
)منهم  ال������دوم������ا  جم���ل�������س  م�����ن 
بالفريو�س،  امل�ست�سفى(  يف   38
ول��ي�����س م��ه��ّم��ا م���ا اإذا ك���ان ق���د مت 
كما  االأرق������ام،  ���س��اأن  م��ن  التقليل 
معينة  م���ن���اط���ق  يف  احل�������ال  ه����و 
م��ن ���س��ان��ت ب��ط��ر���س��رغ ح��ي��ث يتم 

الوفيات  الفجوة بني عدد  ح�ساب 
اجلثث  ح��رق  وعمليات  الر�سمية 

التي مت اإجراوؤها باالآالف.
   يتم�سك فالدميري بوتني، ب�سطر 
واحد: ال للحجر ال�سحي. ويقوم 
ال�سلطات  اإىل  املو�سوع  بتفوي�س 
بع�س  يف  تكون  والتي  االإقليمية، 
عن  والعمل  املدر�سة  مع  االأحيان 

بعد.
   يف م��و���س��ك��و، ت�����وؤدي ال���ق���رارات 
او�س�����اع  اإل�����������������ى  ال��ت��ع�����س��������������������ف��ي��ة 

كارثي�����ة. 
مثال: اإلغاء تذاكر النقل املجانية، 
اإىل منع كبار  اإج���راء يهدف  وه��و 
ال�������س���ن م����ن رك������وب احل���اف���ل���ة اأو 

 20 ت��ويف  دون،  اأون  رو���س��ت��وف  يف 
االإم���داد  ان��ق��ط��اع  نتيجة  ا  مري�سً
التنف�س  اأج��ه��زة  ع��ن  باالأك�سجني 
ت�سيليابين�سك،  ويف  ال�����س��ن��اع��ي. 
اندلع حريق بعد انفجار احتياطي 
واحرتق طابقان ومت  االأك�سجني، 
بفريو�س  مري�سا   150 اإج����الء 

كورونا.
وبارناول،  ن��وف��وك��وزن��ت�����س��ك  يف     
ح����ي����ث ت���ت���ج���م���ع اجل������ث������ث، اأق������ر 
بالذنب،  امل��ح��ل��ي��ون  امل�������س���وؤول���ون 
وق�����دم�����وا ����س���ب���ب���ني: ع�����دم وج����ود 
وا�ستحالة  اجلثث  لت�سريح  اأطباء 
وج������ود االأق�����������ارب، ه����م اي�������س���ا يف 
احلجر ال�سحي اأو مر�سى، لتويل 
م�سوؤولية موتاهم. ومع ذلك، كما 
اأكر  “الو�سع  الكرملني،  يدعي 

ا�ستقراًرا من اأي مكان اآخر«.
عن لوبو�ن

يف �ملناطق �لنائية من �لبالد

كوفيد-19: يف رو�شيا، اجلثث تفي�س من امل�شارح...!
يدعي �لكرملني, �أن �لو�صع �أكرث ��صتقر�ًر� من �أي مكان �آخر

بوتني يرف�س احلجر ال�سحيال مكان للمر�سى يف امل�ست�سفيات

رابع اأكر الدول ت�شررا يف العامل بعد الوليات املتحدة والهند والربازيل

ترت�كم �جلثث يف �لردهة, وكلها ملفوفة يف �أكيا�س بال�صتيكية ت�صبه �أكيا�س �لقمامة �لكبرية
معظم موؤ�ص�صات �لرعاية �ل�صحية متخمة, و�ملر�صى يرقدون يف �ملمر�ت وعلى نقالت �أو مقاعد

�أوىل عمليات �لتلقيح قد تبد�أ قبل نهاية �ل�صنة 

احتمال التو�شل اإىل لقاح �شد كوفيد-19 يرت�شم يف الأفق 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

ت�صدر ترخي�صا  �أنها قد  �ملتحدة  �لوليات  �عتربت 
قليلة  �أ�صابيع  غ�صون  يف  كوفيد-19  �صد  للقاح 
بعدما �أعلنت �صركة “فايزر” �أن لقاحها �لتجريبي 
بفريو�س  �لإ�صابة  خطر   %  90 بن�صبة  يخف�س 
�أن  �لعامل  دول  بقية  على  �أن  �إل  �مل�صتجد  كورونا 

تنتظر لأ�صهر بعد.
وقـــالـــت �ــصــركــتــا فـــايـــزر )�لــــوليــــات �ملــتــحــدة( 
يوؤخذ  �لــذي  لقاحهما  �إن  )�أملانيا(  و”بايونتك” 
“فعال  �أ�صابيع,  بينهما ثالثة  على جرعتني تف�صل 
�لأولية  �لنتائج  �أظهرت  ما  على   ”%  90 بن�صبة 
للمرحلة �لثالثة من �لتجربة �ل�صريرية �جلارية. 

ومل تك�صف �ل�صركتان عن تفا�صيل هذه �لنتائج.

اإىل  ب���ال���ن�������س���ب���ة  ذل��������ك  وي����ع����ن����ي 
االأم���ريك���ي���ني ال���ذي���ن ط��ل��ب��وا منه 
م��ئ��ة م��ل��ي��ون ج���رع���ة م�����س��ب��ق��ا، اإن 
تبداأ  ق��د  ال��ت��ل��ق��ي��ح  ع��م��ل��ي��ات  اأوىل 
ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال�����س��ن��ة ���س��رط تاأكيد 
الب�سرية  ال�سحة  ع��ل��ى  �سالمته 
اعتبارا من االأ�سبوع املقبل. وتنوي 
ترخي�س  بطلب  التقدم  “فايزر” 
لالأغذية  االأم��ريك��ي��ة  الهيئة  م��ن 
���س��ت��ب��ت �سالمة  ال��ت��ي  وال��ع��ق��اق��ري 

اللقاح وفعاليته. 
وق������ال وزي������ر ال����ع����دل االأم����ريك����ي 
اللقاح  ت���وزي���ع  اإن  ع�����ازار  األ��ي��ك�����س 
اأ�سابيع”  “م�ساألة  عندها  �سيكون 
الرئي�س  اإدارة  وك����ان����ت  ف���ق���ط. 
املنتهية  ترامب  دونالد  االأمريكي 
واليته جعلت من تطوير لقاحات 

ال�سحية  االأزم��ة  ملواجهتها  اأ�سا�سا 
هذه.

ال�����ذي  االأوروب�������������ي  االحت���������اد  ويف 
مليون   200 م�����س��ب��ق��ا  ا�����س����رتى 
جرعة ويفاو�س لطلب مئة مليون 
“قد ال يتوافر اللقاح قبل  اأخ��رى 
مطلع العام 2021” على ما اأفاد 

م�سدر اوروبي.
اليابان  اأخ��رى مثل  وتقدمت دول 
بطلبيات  وب���ري���ط���ان���ي���ا  وك�����ن�����دا 
ومن  ف��اي��زر  ل��ق��اح  على  للح�سول 
املتوقع اأن يتجاوز الطلب الكميات 
فايزر  ان  اإذ  ال��ب��داي��ة  امل��ت��واف��رة يف 
تتوقع توفري 50 مليون جرعة يف 
2020 و1،3 مليار العام املقبل.

احلكومية  غري  املنظمات  وتعرب 
منذ اأ�سهر عن قلقها من ا�ستحواذ 

اللقاح  الغنية على جرعات  الدول 
للقاح  املحتمل  ال�سعر  عن  ف�سال 
الناطق  روب��ن غيتار  وق��ال  فايزر. 
فرن�سا  يف  “اأوك�سفام”  ب���ا����س���م 
 0 بن�سبة  ف��ع��اال  �سيكون  “اللقاح 
ال��ذي ال ميلكون  لالأ�سخا�س   %

املال للح�سول عليه«.
وال يعرف حتى االآن اإن كان اللقاح 
ي��وف��ر م��ن��اع��ة ط��وي��ل��ة االأم�����د. اإال 
اأن االإع��الن اأث��ار ف��ورا موجة اأمل 
البور�سات  يف  ك���ب���ريا  وارت���ف���اع���ا 
ال��ع��امل��ي��ة ب��ع��د ع�����س��رة اأ���س��ه��ر فقط 
اجلينية  اخل���ري���ط���ة  و����س���ع  ع��ل��ى 
يف  هذا  امل�ستجد  كورونا  لفريو�س 

ما يعتر اإجنازا علميا.
“موديرنا  ������س�����رك�����ة  وت�������ط�������ور 
اآخر  جتريبيا  لقاحا  “االأمريكية 
ينتظر �سدور نتائجه يف االأ�سابيع 
التكنولوجيا  ي�����س��ت��خ��دم  امل��ق��ب��ل��ة 
نف�سها. ويرتقب العامل اأي�سا نتائج 
لقاح اآخر بات يف مراحل متقدمة 
“اأ�سرتازينيكا”  �سركة  وت��ط��وره 
املدير  اأك�سفورد. وقال  مع جامعة 
العاملية  ال�����س��ح��ة  مل��ن��ظ��م��ة  ال���ع���ام 
اإن  غري�سو�س  اأده��ان��وم  تيدرو�س 

االإعالن “م�سجع«.
ورحب الرئي�س االأمريكي املنتهية 
تغريدة،  ترامب يف  دونالد  واليته 
ب��ه��ذا االإع�����الن م��ع��ت��را اأن���ه “نباأ 

رائع«.
املنتخب  االأمريكي  الرئي�س  واأك��د 

فر�ست  اإ����س���اب���ة،  م��ل��ي��ون   12،7
االأول  اأم�س  من  اعتبارا  الرتغال 
ال�سحية  ال��ط��وارئ  حالة  االثنني 
الق�سم  ي��راف��ق��ه��ا ح��ظ��ر جت���ول يف 
االأك����ر م��ن ال��ب��الد. وق���ال رئي�س 
اأنطونيو  ال��رت��غ��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
مواجهة  مي���ك���ن���ن���ا  “ال  ك���و����س���ت���ا 
ت�سحيات”  دون  م���ن  اجل���ائ���ح���ة 
اليومية  احل�سيلة  جت��اوزت  فيما 

للمرة االأوىل �ستني وفاة.
اأوروب����ا  وف��ر���س��ت يف غ��ال��ب��ي��ة دول 
م�ستويات خمتلفة من االإغالق اأو 

حظر التجول.
حظر  االث��ن��ني  روم��ان��ي��ا  ففر�ست 
جت����ول ل��ي��ل��ي��ا م���ع �����س����رورة و�سع 
وحظر  اخل���������ارج  يف  ال����ك����م����ام����ات 
يف  واخلا�سة،  العامة  االحتفاالت 
وق��ت ت��ق��رتب ال��ب��الد م��ن ت�سجيل 
يومية  اإ�����س����اب����ة  اآالف  ع�������س���رة 

جديدة.
ويف امل��ج��ر، اأع��ل��ن رئ��ي�����س ال����وزراء 
اإغ���الق���ا جزئيا  اأورب�������ان  ف��ي��ك��ت��ور 
اع����ت����ب����ارا م����ن ال����ي����وم االأرب�����ع�����اء. 
وتغلق  ال���ت���ج���م���ع���ات  و����س���ت���ح���ظ���ر 
املطاعم وتلغى املنا�سبات الثقافية 
فيما �سي�سبح حظر التجول �ساريا 
اعتبارا من ال�ساعة الثامنة وحتى 
هذه  و�ستفر�س  فجرا.  اخلام�سة 
ال���ت���داب���ري ال���ت���ي حت���ت���اج ب��ع��د اإىل 
30 يوما  م��واف��ق��ة ال��رمل��ان، مل��دة 
كحد ادنى. يف فرن�سا ت�ستمر املوجة 

جو بايدن اأنه يرى موؤ�سر “اأمل” 
“فايزر”  ����س���رك���ت���ي  اإع���������الن  يف 
اأن  م���ن  حم������ّذراً  و”بايونتيك” 
“املعركة” ال تزال طويلة. ونا�سد 
“التي  االأمريكيني و�سع الكمامة 

ال ت�سكل متو�سعا �سيا�سيا«.
ال�سلطات  اأع���ل���ن���ت  امل����ق����اب����ل،  يف 
اأّن��ه��ا عّلقت  ال��رازي��ل  ال�سحية يف 
ال���ت���ج���ارب ال�����س��ري��ري��ة ع��ل��ى لقاح 
ال�سيني  التجريبي  ك��ورون��اف��اك 
املتطّوعني  اأح������د  ت���ع���ّر����س  ب���ع���د 

حت�����ّدد  مل  خطري”  ل�”حادث 
ماهّيته. و�سجلت الواليات املتحدة 
من  قيا�سيا  ع���ددا  متتالية  الأي���ام 
االإ����س���اب���ات اجل���دي���دة ال��ت��ي تفوق 
األف يوميا وجتاوزت االثنني  املئة 
ع���ت���ب���ة ع�������س���رة م����الي����ني اإ����س���اب���ة 
ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د منذ 
اأرا�سيها  على  ال��وب��اء  تف�سي  ب��دء 
مع زيادة مليون اإ�سابة جديدة يف 

غ�سون ع�سرة اأيام.
وتويف اأكر من 238 األف �سخ�س 

يف الواليات املتحدة جراء كوفيد-
اإال  ال��ر���س��م��ي��ة  19 وف���ق االأرق������ام 
اأن  ت���رى  ال�سحية  ال�����س��ل��ط��ات  اأن 
احل�سيلة الفعلية تزيد عن 300 
األ���ف���ا ب��ك��ث��ري. و���س��ج��ل��ت اأك����ر من 
50،3 مليون اإ�سابة يف كل اأنحاء 
العامل منذ ظهور الوباء يف ال�سني 
بح�سب  االأول/دي�سمر،  كانون  يف 
بر�س  فران�س  وكالة  اأجرته  تعداد 

ا�ستناداً اإىل م�سادر ر�سمّية.
ويف اأوروبا، حيث �سجلت اأكر من 

تباطاأت  لكنها  باالنت�سار  الثانية 
ع�سرة  بعد  م�سجع  موؤ�سر  اأول  يف 
اأي���ام على اإع����ادة ف��ر���س االإغ���الق، 
خ�سو�سا يف منطقة باري�س اإال اأن 
امل�ست�سفيات ال يزال  ال�سغط على 
كبريا جدا مع جتاوز البالد عتبة 

40 األف وفاة جراء الفريو�س.
يف اإيطاليا، يرى االأطباء اأن الو�سع 
ال�سيطرة  ع���ن  “خارج  ال���وب���ائ���ي 
ب�سكل وا�سع” ويطالبون احلكومة 

بفر�س “اإغالق تام” فورا.
االثنني  �سجلت  فقد  رو���س��ي��ا،  اأم���ا 
ق��ي��ا���س��ي��ا ج���دي���دا لعدد  م�����س��ت��وى 
األف   22 م���ع ح����واىل  االإ����س���اب���ات 
مو�سكو  ف��ت��ج��اوزت  ج��دي��دة،  حالة 
االأعلى  امل�����س��ت��وى  االأوىل  ل��ل��م��رة 
اأن  اإال  اأي����ار/م����اي����و.  يف  امل�����س��ج��ل 
حتى  ت�ستبعد  الرو�سية  ال�سلطات 
االآن اإغالقا جديدا وا�سع النطاق.
واأعلنت اإ�سابة الرئي�س االأوكراين 
بفريو�س  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  ف��ل��ودمي��ري 
امل�����س��ت��ج��د وه���و يف �سحة  ك���ورون���ا 
ج�����ي�����دة ع����ل����ى م������ا ق��������ال ج����ه����ازه 

االإعالمي.
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املال والأعمال

ارتفاع �شايف اأرباح »وطنية للتكافل« اإىل 17.8 مليون 
درهم يف ال�شهر الت�شعة الأوىل من العام اجلاري

مكتب اأبوظبي لال�شتثمار يخ�ش�س 152 مليون درهم لتعزيز اإمكانيات منظومة التقنيات الزراعية يف اإمارة اأبوظبي

مهم  ا�����س����رتات����ي����ج����ي  �����س����ري����ك 
الأوزبك�ستان يف املنطقة، اإذ يرتبط 
متميزة  ثنائية  بعالقات  البلدان 

قائمة على امل�سالح امل�سرتكة.
وقال اإن املرحلة املقبلة من �ساأنها 
حجم  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  ت�سهد  اأن 
العالقات االقت�سادية والتجارية 
املبذولة  احلثيثة  اجلهود  ظل  يف 
من اجلانبني لدعم كافة املبادرات 
القطاع  حتفيز  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي 
البلدين  اأ�سواق  لدخول  اخلا�س 
واإمكانيات  الفر�س  وا�ستك�ساف 
موؤكداً  امل���ط���روح���ة،  ال�������س���راك���ات 
حري�سة  اأوزب��اك�����س��ت��ان  اأن  ع��ل��ى 
على تطوير اآفاق التعاون الثنائي 
االإم�������ارات يف خمتلف  م���ع دول����ة 

املجاالت التنموية.
ُيذكر اأن اأهم قطاعات اال�ستثمار 
اأوزباك�ستان  اأ�سواق  يف  االإم��ارات��ي 
ترتكز يف جمال الطاقة املتجددة 
وقطاع جتارة اجلملة والتجزئة، 
ف���ي���م���ا ت�����رتك�����ز اال�����س����ت����ث����م����ارات 
اأ�������س������واق دول�����ة  االأوزب�����ك�����ي�����ة يف 
العقارية  االأن�سطة  يف  االإم����ارات 
وجتارة اجلملة والتجزئة والنقل 

والتخزين.

الدكتور  اأكد معايل  ومن جانبه، 
ث���اين ب��ن اأح��م��د ال���زي���ودي، على 
امل�سرتك  ال��ع��م��ل  تكثيف  اأه��م��ي��ة 
ج�سور  مل��د  املقبلة  املرحلة  خ��الل 
االأعمال  جمتمعي  بني  التوا�سل 
م��ن اجل��ان��ب��ني واط��الع��ه��م على 
واال�ستثمارية  التجارية  الفر�س 
باأ�سواق  امل���ط���روح���ة  واحل����واف����ز 
توافر  اإىل  م�������س���رياً  ال���ب���ل���دي���ن، 
العديد من الفر�س اأمام القطاع 
ن�سط  ب���دور  للم�ساهمة  اخل��ا���س 
م�ساريع  ت����ط����وي����ر  يف  وف�����ع�����ال 
البنية  جم��������االت  يف  ت���ن���م���وي���ة 
التحويلية،  وال�سناعات  التحتية 
من  وغريها  املتجددة،  والطاقة 
تخدم  التي  احليوية  القطاعات 
الروؤى التنموية وُتعزز من جهود 

التعاون امل�سرتك.
وتابع معاليه اأن تكثيف اللقاءات 
والزيارات املتبادلة املرحلة املقبلة 
مُيثل �سرورة ملوا�سلة دفع اجلهود 
امل�����س��رتك��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير 
ذات  القطاعات  التعاون يف  اأوج��ه 
االأول�����وي�����ة ومب����ا ي���خ���دم ال�����روؤى 
واخلطط اال�سرتاتيجية للبلدين 

ال�سديقني.
�سردار  م��ع��ايل  اأك���د  جانبه،  وم��ن 
ع��م��ر زاق����وف اأن دول���ة االإم����ارات 

ال����وزارة  ع��م��ل م��ن  ف��ري��ق  ت�سكل 
وم��ن اجل��ان��ب االأوزب���ك���ي لتنفيذ 
ومتابعة خطة عمل لدعم جهود 
التعاون االقت�سادي امل�سرتك بني 

البلدين.
معايل  االج�����ت�����م�����اع  يف  ������س�����ارك 
الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي 
اخلارجية،  للتجارة  دول���ة  وزي���ر 
الوكيل  ال��ك��ي��ت  ج��م��ع��ة  و����س���ع���ادة 
الدولية  التجارة  لقطاع  امل�ساعد 
مدير  الزعابي  ح��م��دان  وحممد 
اإدارة الرتويج التجاري بالوزارة.

ب��ن طوق،  اهلل  وق��ال معايل عبد 
اإن دولة االإم��ارات تتبنى منوذجاً 
اقت�سادياً رائداً قائما على املرونة 
واالنفتاح على العامل، وت�سعى من 
هذا املنطلق اإىل تطوير عالقاتها 
الدول،  خمتلف  مع  االقت�سادية 
كافة  يف  ت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا  وت���ع���زي���ز 
واال�ستثمارية  التجارية  االأ�سواق 

الواعدة.
وتابع معاليه: “ نحن ننظر اإىل 
باعتبارها  اأوزبك�ستان  جمهورية 
االقت�سادية  ال���وج���ه���ات  اإح�����دى 
الو�سطى،  اآ�سيا  املهمة يف منطقة 
ونحن حري�سون على بناء �سراكة 
اقت�سادية وجتارية مثمرة معها، 
مل��ا يتمتع ب��ه ال��ب��ل��دان من  ن��ظ��راً 

•• اأبوظبي -وام:

ع��ق��د م��ع��ايل ع��ب��د اهلل ب���ن طوق 
اجتماعاً  االق��ت�����س��اد  وزي���ر  امل���ري 
ث��ن��ائ��ي��اً م���ع م��ع��ايل ����س���ردار عمر 
زاقوف نائب رئي�س الوزراء وزير 
اال�ستثمار والتجارة اخلارجية يف 
جمهورية اأوزبك�ستان بحث خالله 
االقت�سادي  ال���ت���ع���اون  ج���وان���ب 
البلدين  ب��ني  ال��ق��ائ��م  وال��ت��ج��اري 
اأكر  اآف����اق  ن��ح��و  تنميته  و���س��ب��ل 

تنوعاً وازدهاراً.
ي��اأت��ي االج��ت��م��اع يف اإط���ار برنامج 
بني  امل�سرتك  احلكومي  التعاون 
البلدين، والذي يهدف اإىل تعزيز 
نطاق ال�سراكة اال�سرتاتيجية يف 
خم��ت��ل��ف امل���ج���االت احل��ي��وي��ة من 
وال�سناعة  االق��ت�����س��اد  اأب����رزه����ا 
وال�سياحة  االأع���م���ال  وح��ا���س��ن��ات 
التنموية  امل��ج��االت  وغ��ريه��ا م��ن 

الرئي�سية.
ناق�س اجلانبان ب�سكل خا�س �سبل 
والتعاون  البينية  التجارة  تنمية 
يف جماالت ال�سناعات التحويلية 
واخلدمات  امل��ت��ج��ددة،  وال��ط��اق��ة 
امل����ال����ي����ة، وال��������زراع��������ة، واالأم��������ن 
ال����غ����ذائ����ي، وال���ن���ق���ل وال����ط����ريان 
عل  االت����ف����اق  ومت  وال�������س���ي���اح���ة. 

البينية  ال��ت��ج��ارة  ح��رك��ة  وتنمية 
املقبلة،  امل��رح��ل��ة  خ���الل  اأول���وي���ة 
االأن�سطة  يف  اال�ستثمار  وت�سجيع 
ال���ت���ج���اري���ة امل���خ���ت���ل���ف���ة واإق����ام����ة 
القطاعات  يف  امل�سرتكة  امل�ساريع 
التنموية  االأج���ن���دة  ت��خ��دم  ال��ت��ي 
ل��ل��ب��ل��دي��ن خ���ا����س���ة يف جم����االت 
االبتكار وريادة االأعمال وامل�ساريع 
يف  واأي�سا  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
وال�سناعات  ال����زراع����ة  جم����االت 
ال��غ��ذائ��ي��ة، وال���ت���ي ت��ن��ط��وي على 
اأه����م����ي����ة ك����ب����رية ل����دع����م االأم������ن 
الغذائي لدولة االإم��ارات، ومتثل 
يف ال����وق����ت ن��ف�����س��ه اأح������د امل������وارد 
املهمة  وال�����س��ن��اع��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

لدى �سركائنا يف اأوزبك�ستان.

القطاعات ذات االهتمام املتبادل، 
يرتبطان  ال��ب��ل��دي��ن  واأن  خ��ا���س��ة 
التي  املهمة  بعدد من االتفاقيات 
تعزز عالقاتهما االقت�سادية، من 
اأب���رزه���ا ات��ف��اق��ي��ة ال��ن��ق��ل اجلوي، 
ال�سريبي،  االزدواج  وجت���ن���ب 
اال�ستثمار،  وت�����س��ج��ي��ع  وح��م��اي��ة 
االقت�سادية  اللجنة  ع��ن  ف�ساًل 
والتي  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  امل�����س��رتك��ة 
لتبادل  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����س��ة  مت���ث���ل 
امل����ع����ل����وم����ات ب�����������س�����اأن ال���ف���ر����س 
اال�ستثمارية وتطوير اأطر واآليات 

جديدة للتعاون الثنائي.
التطور  م���ع���ال���ي���ه  وا����س���ت���ع���ر����س 
ال���ك���ب���ري ال�������ذي ح��ق��ق��ت��ه اأرق�������ام 
�سجلت  اإذ  ال��ب��ي��ن��ي��ة،  ال���ت���ج���ارة 
التجارة اخلارجية غري النفطية 
بني البلدين ن�سبة منو ت�سل اإىل 
تبادالت جتارية  بقيمة   113%
يف  دوالر  مليون   689.2 بلغت 
 323.9 م��ق��اب��ل   2019 ال��ع��ام 

مليون دوالر يف 2018
الرغم  على  اأن��ه  معاليه  واأو���س��ح 
اأن  اإال  املتحققة  النمو  ن�سب  من 
والفر�س  ال��ب��ل��دي��ن  ط���م���وح���ات 
هناك  واأن  خا�سة  عالية،  املتاحة 
م����ن االإم����ك����ان����ات وامل����ق����وم����ات يف 
ال��ب��ي��ئ��ة االق���ت�������س���ادي���ة ل���ك���ل من 

عالقات ثنائية متميزة تقوم على 
واالح���رتام  ال�سداقة  م��ن  اأ�س�س 
عما  ف�ساًل  امل�سرتكة،  وامل�سالح 
وا�سعة  اإمكانات  من  به  يحظيان 

للنمو والتكامل االقت�سادي«.
واأ�ساف معايل عبد اهلل بن طوق، 
الرغبة  اأن  االج����ت����م����اع،  خ�����الل 
البلدين  ل���ق���ي���ادت���ي  امل�������س���رتك���ة 
التعاون  ب����وت����رية  االرت�����ق�����اء  يف 
اإىل �سراكة ا�سرتاتيجية  الراهنة 
قوياً  داع����م����اً  مت���ث���ل  م��ت��ك��ام��ل��ة، 
للجهود املبذولة لتنمية وتطوير 
والتجارية  االقت�سادية  الروابط 

بني البلدين.
اأن ه��ن��اك ف��ر���س��ا واع����دة  وت���اب���ع 
من  العديد  يف  التعاون  لتطوير 

االإم��������ارات واأوزب���ك�������س���ت���ان م���ا هو 
مرحلة  اإىل  ب���االن���ت���ق���ال  ك��ف��ي��ل 
التعاون  م���ن  وم��ت��م��ي��زة  ج���دي���دة 

االقت�سادي.
التعاون  ت��ع��م��ي��ق  اأن  واأ������س�����اف 
وال�����س��راك��ة ب���ني دول����ة االإم�����ارات 
اأوزب���ك�������س���ت���ان على  وج���م���ه���وري���ة 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  م�����س��ت��وى 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  واخل���ا����س 
م�سرتك  هدف  هو  االأولوية  ذات 
نتائج  لتحقيق  ح��ي��وي  وم��ط��ل��ب 
املقبلة.  املرحلة  خ��الل  اإيجابية 
وا���س��ت��ع��ر���س م��ع��ال��ي��ه ع�����ددا من 
لقيادة  امل���ر����س���ح���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
التعاون  م����ن  ج����دي����دة  م���رح���ل���ة 
االق����ت���������س����ادي وال����ت����ج����اري بني 
ال�سناعة،  اأبرزها  ومن  البلدين، 
والطريان  امل���ت���ج���ددة،  وال��ط��اق��ة 
املحوري  ال��دور  اإىل  امل��دين نظراً 
القطاع يف دعم  يوؤديه هذا  الذي 
املجاالت  كافة  يف  التعاون  جهود 
االأخ���������������رى، وحت����ق����ي����ق ت���ك���ام���ل 
البلدين،  ب���ني  ف��ع��ال  اق��ت�����س��ادي 
العالية  ال��ق��درات  ظ��ل  يف  خا�سة 
ال��ت��ي تتمتع ب��ه��ا دول���ة االإم����ارات 
وال�سحن  ال�����ط�����ريان  ق���ط���اع  يف 

واخلدمات اللوج�ستية.
دعم  مُي���ث���ل  ذل�����ك،  ج���ان���ب  واإىل 

وزير القت�شاد يبحث مع وزير ال�شتثمار والتجارة الأوزبكي تعزيز نطاق ال�شراكة ال�شرتاتيجية

الدعم املتاحة فر�س ا�سرتداد ن�سب من الرواتب املخ�س�سة الأ�سحاب الكفاءات 
التي تخ�س�سها هذه  الراأ�سمالية  املرتبطة باالبتكار، ودعم للنفقات  واملهارات 
املخ�س�س لالأرا�سي، وفواتري  الدعم  اإىل جانب  املتقدمة،  للتقنيات  ال�سركات 
اخلدمات املختلفة، وامللكية الفكرية.  ومنذ بداية العام 2020، متكن مكتب 
اأبوظبي لال�ستثمار من ا�ستقطاب �سبع �سركات متخ�س�سة بالتقنيات الزراعية 
لتاأ�سي�س وتو�سعة اأعمالها يف اإمارة اأبوظبي، متتلك كل منها مهارات واإمكانيات 
وجاءت  االإم���ارة.  يف  الزراعية  التقنيات  منظومة  تو�سعة  يف  ت�ساهم  خمتلفة 
ال�سراكات اجلديدة ملكتب اأبوظبي لال�ستثمار مع “بيور هارف�ست” و”فري�س 
حتققها  التي  االإجن����ازات  اإىل  قّيمة  اإ�سافة  لتمثل  و”نانوراك�س”  هوم”  ت��و 
ال�سركات التي دخلت يف �سراكة مع مكتب اأبوظبي لال�ستثمار �سابقاً هذا العام 
لتاأ�سي�س مرافق  اآي”  و”اآر دي  اإن زد”  و”اآر  و”مزارع مدار”  “اآيروفارمز” 

لالأبحاث والتطوير واالإنتاج يف اإمارة اأبوظبي. 

املتوا�سلة التي يبذلها مكتب اأبوظبي لال�ستثمار لت�سريع وترية منو منظومة 
والتحفيز  الدعم  برنامج  من  وكجزء  اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  الزراعية  التقنيات 
املخ�س�س للتقنيات الزراعية الذي تبلغ قيمته مليار درهم )272 مليون دوالر 
“غداً  التنموية  للم�سرعات  اأبوظبي  برنامج  اإطار  تاأ�س�س يف  والذي  اأمريكي(، 
اإذ يقدم الرنامج الدعم ل�سركات التقنيات الزراعية املحلية والدولية.   ،”21
تاأتي هذه ال�سراكات عقب اال�ستثمار الذي اأعلن عنه املكتب يف فرتة �سابقة من 
هذا العام بقيمة 367 مليون درهم )100 مليون دوالر( لدعم اأربع �سركات 
و”اآر اإن  رائدة يف قطاع التقنيات الزراعية هي “اآيروفارمز” و”مزارع مدار”، 
زد”، و”اآر دي اآي”، ومتكينها من تاأ�سي�س مرافق لالإنتاج واالأبحاث والتطوير 
اإم��ارة اأبوظبي.  وقال �سعادة الدكتور طارق بن هندي، مدير عام  الزراعي يف 
مكتب اأبوظبي لال�ستثمار: “تبذل اإمارة اأبوظبي كل جهد ممكن للم�سي قدماً 
يف روؤيتها الرامية اإىل حتويل ال�سحراء اإىل اأر�س زراعية خ�سراء واإيجاد احللول 

اإيجاد بيئة داعمة  امل�ستدامة لتحديات االأمن الغذائي العاملي. لقد جنحنا يف 
ال�سريع لقطاع  النمو  الزده��ار وجناح االأفكار اخلالقة، االأم��ر الذي �ساهم يف 
التقنيات الزراعية لدينا. وباتت االبتكارات التي طورتها ال�سركات التي ح�سلت 
على دعم مكتب اأبوظبي لال�ستثمار �سابقاً هذا العام، ت�سهم يف دعم انتاج اأكر 
من 24 األف مزرعة يف اإمارة اأبوظبي. و�ست�سيف ال�سراكة مع “بيور هارف�ست 
ق��درات جديدة وا�سعة  و”نانوراك�س”   و”فري�س تو هوم”،  �سمارت فارمز”، 
النطاق ملنظومتنا املتكاملة من االبتكارات الزراعية.«  واأ�ساف بن هندي: “اإننا 
االأمر  الزراعية،  القيمة  �سل�سلة  كامل  االبتكار �سمن  تعزيز وترية  نعمل على 
الذي بات يعود بالنفع الكبري على املزارعني واملبتكرين وخمتلف ال�سركات من 
“بيور هارف�ست �سمارت فارمز”،  املنطقة وخارجها.«  وح�سلت كل من �سركة 
على حزم دعم مالية وغري  “نانوراك�س”  و�سركة  “فري�س تو هوم”،  و�سركة 
مالية لتمكينها من تو�سعة وتطوير عملياتها يف اإمارة اأبوظبي. وتت�سمن حزم 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ثالث  مع  �سراكة  اتفاقيات  اإب��رام  عن  ام�س  لال�ستثمار  اأبوظبي  مكتب  اأعلن 
�سركات زراعية مبتكرة بهدف تطوير اإمكانيات منظومة التقنيات الزراعية يف 
املتقدمة يف االأر�س والبحر  امل�ساريع واالأبحاث  اأبوظبي باال�ستفادة من  اإمارة 
“بيور هارف�ست  �سركة  �ستح�سل كل من  ال�سراكات،  والف�ساء. ومبوجب هذه 
على حزم  “نانوراك�س”  و�سركة  تو هوم”،  “فري�س  و�سركة  فارمز”،  �سمارت 
دعم مالية وغري مالية باإجمايل يبلغ 152 مليون درهم )41 مليون دوالر(. 
تعزيز  ال�سركات يف  �ستقوم بتطويرها هذه  التي  والتقنيات  االأبحاث  �ست�ساهم 
�ستعمل  كما  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  الزراعية  التقنيات  ملنظومة  احلالية  القدرات 
على تعزيز ثقافة االبتكار يف القطاع الزراعي ملواجهة حتديات االأمن الغذائي 
اجلهود  اإط���ار  يف  اجل��دي��دة  ال�سراكات  وت��اأت��ي  ال��ع��امل.  م�ستوى  على  املتنامية 

اأدنوك تكمل بنجاح املرحلة الأوىل من م�شروعها لل�شيانة التنبوؤية املعتمدة على الذكاء ال�شطناعي
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت �سركة الوطنية للتكافل” وطنية” عن حتقيق نتائج 
مالية اإيجابية يف اال�سهر الت�سعة االوىل من العام اجلاري 
اىل  ال�سركة  ارب���اح  ���س��ايف  ارت��ف��اع  2020، حيث  ع��ام  م��ن 
10 ماليني درهم  17.8 مليون درهم مقابل ارباح بلغت 

املا�سي  ال��ع��ام  ال��ف��رتة م��ن  خ��الل نف�س 
وبن�سبة ارتفاع 78%.

ب��ن حرمل  �سعيد  ع��ل��ى  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
اإدارة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س  ال�����ظ�����اه�����ري، 
نتائج  ع��ن  االإع����الن  مبنا�سبة  ال�����س��رك��ة 
ال�سركة:”اإن اأبرز �سمات االأداء متثلت يف 
فائ�ساً  �سجلت  التي  التكافلية  العمليات 
قدره 12.5 مليون درهم مقارنة مببلغ 
من  نف�سها  للفرتة  دره���م  مليون   4.7
بن�سبة  من���واً  يعني  مم��ا   ،2019 ال��ع��ام 
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الرغم من  باأنه على  الظاهري  واأ�ساف 
�سوق  �سهده  ال��ذي  االقت�سادي  التباطوؤ 
ال�سركة حافظت على  اأن  اإال  اال�ستثمار، 
نف�سه  امل�ستوى  عند  اال�ستثماري  دخلها 

ن�سبة اخل�سارة من  ال�سابق، ومتكنت من خف�س  العام  من 
63% يف عام 2019 اإىل 56% يف عام 2020 مع قيامها 
ن�سبة  حت�سن  اإىل  اأدى  وال���ذي  نفقاتها  ومراقبة  برت�سيد 
عمليات الت�سغيل املجمعة، وهو مقيا�س رئي�سي الأداء �سركات 
التاأمني، من 97% عام 2019 اإىل 92% عام 2020. كما 
انخف�س  حيث  اأع��م��ال��ه��ا،  من��و  يف  ت��ب��اط��وؤًا  ال�سركة  �سهدت 
اإجمايل م�ساهمتها بن�سبة 7%.  وفيما يتعلق بتاأثري جائحة 
االأوىل  الت�سعة  االأ�سهر  خالل  ال�سركة  اأعمال  على  كورونا 
م��ن ال��ع��ام اجل���اري، ذك��ر ال��ظ��اه��ري ب��اأن اجلائحة ك��ان لها 
توجب  حيث  االأع��م��ال،  قطاعات  خمتلف  على  كبري  تاأثري 

على ال�سركات تعديل ا�سرتاتيجياتها للحفاظ على �سالمة 
موظفيها وعمالئها. واأ�سار اإىل اأن ال�سركة تقوم منذ اأكر 
من عام بتقدمي معظم خدماتها رقمياً دون امل�ساومة على 
جودة خدماتها والزال��ت تدر�س تاأثري جائحة كورونا على 
م�ساريعها امل�ستقبلية. وذكر باأنه مع عودة احلياة واحلركة 
التاأمني،  مطالبات  ن�ساط  انتع�س  تدريجياً  طبيعتها  اإىل 
اإىل  النمو  ت��اأث��ر  ا�ستمرار  نتوقع  حيث 
ح���ني ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى اجل��ائ��ح��ة وب����اأن 
على  بالرتكيز  ب���داأت  ال�سركات  معظم 
االبتكار وخف�س التكاليف للحفاظ على 
الربحية«.  وقال الدكتور علي الظاهري 
اإىل اأن �سركة وطنية للتكافل حددت يف 
عام 2017 الفئة املتو�سطةمن ال�سوق 
ومت  اأعمالها،  ا�سرتاتيجية  م��ن  كجزء 
الو�سول  هدفها  رقمية  من�سة  اإن�����س��اء 
اإىل تلك الفئة كما ا�ستثمرنا يف تطوير 
اخل����دم����ات ال��رق��م��ي��ة االأخ��������رى، وب���ات 
بتقدمي  ت��ق��وم  اأن  ال�سركة  با�ستطاعة 
حاجة  دون  ب��ع��د  ع��ن  خ��دم��ات��ه��ا  جميع 
االأخذ  م��ع  مكاتبها،  زي���ارة  اإىل  العميل 
اإىل  بعني االعتبار رغبة بع�س العمالء 
ال�سحية  الروتوكوالت  جميع  اعتماد  مت  حيث  احل�سور، 
اآمنة  بيئة  توفري  اأج��ل  الر�سمية من  اجلهات  املعتمدة من 
ت��اأث��ر قطاع  االإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  واأو����س���ح  ل��ل��ج��م��ي��ع«.  
اأن  وتوقع  ك��ورون��ا،  جائحة  نتيجة  متفاوت  ب�سكل  التاأمني 
ال�سوق  اأن  اإىل  م�سريا  الوقت  لبع�س  التاأثري  ه��ذا  ي�ستمر 
من  لالأرباح  ومنو  املطالبات  ن�ساط  يف  انخفا�ساً  �سهد  قد 
عمليات التاأمني االأخرى. وذكر باأن ال�سركة قد حققت اأداًء 
الراهن على خف�س  الوقت  وب��اأن مبادراتها تركز يف  جيداً 
العمالء  لكافة  متميزة  خدمات  وتقدمي  الت�سغيل  تكاليف 

من خالل من�ساتها الرقمية املتنوعة. 

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  ب������رتول  ����س���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
اأنها  اأم�������س  “اأدنوك”  ال��وط��ن��ي��ة 
اأكملت بنجاح تنفيذ املرحلة االأوىل 
التنبوؤية،  ال�����س��ي��ان��ة  م�����س��روع  م��ن 
والذي يهدف لر�سد وحتليل كفاءة 
وتعزيز  ورف��ع  و�سالمتها  اأ�سولها 
عملياتها  خم��ت��ل��ف  يف  ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا 
التي ت�سمل اال�ستك�ساف والتطوير 

واالإنتاج واملعاجلة والتكرير.
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  امل�����س��روع  وي��ط��ب��ق 
اال����س���ط���ن���اع���ي م���ث���ل ت��ع��ل��م االآل�����ة 
االأ�سول  الرقمية لر�سد  والتواأمة 
وك���ف���اءت���ه���ا وحت���ل���ي���ل ال���ب���ي���ان���ات، 
وم���ن ث���م ال��ت��ن��ب��وؤ ب���االأع���ط���ال قبل 
توقف  احتمالية  لتجنب  ح�سولها 
وتقليل  م��ف��اج��ئ  ب�����س��ك��ل  امل����ع����دات 
الطارئة  امل���ع���دات  ���س��ي��ان��ة  ف����رتات 
وخف�س  وال�سالمة  االأم��ن  وتعزيز 
ال��ت��ك��ال��ي��ف، ح��ي��ث م���ن امل��ت��وق��ع اأن 
ت�سهم ال�سيانة التنبوؤية يف خف�س 
اإىل  ت�سل  بن�سبة  ال�سيانة  تكاليف 
يف  امل�سروع  ي�ساهم  كذلك   ،20%
وزيادة  الت�سغيل  عمليات  ا�ستدامة 

موثوقية االإنتاج.
التكنولوجيا  واع��ت��م��اد  دم��ج  وي��ع��د 
ال�����رق�����م�����ي�����ة حم�������������وراً رئ���ي�������س���ي���اً 
تهدف  التي  اأدن���وك  ال�سرتاتيجية 
لزيادة الربحية من كل برميل نفط 
يتم انتاجه لتعزيز القيمة والعائد 

االأربع بحلول عام 2022 مراقبة 
من   2500 حل�������وايل  م���رك���زي���ة 
املهمة يف جميع  واالأ���س��ول  املعدات 

�سركات جمموعة اأدنوك.
التنبوؤية  ال�����س��ي��ان��ة  من�سة  وت��ع��د 
مركز  يف  الرئي�سية  االأق�����س��ام  اأح��د 
الواقع  الرقمي  للتحكم  ب��ان��ورام��ا 
اأدنوك،  ل�سركة  الرئي�سي  املقر  يف 
ويتم تنفيذها بال�سراكة مع �سركة 
اال�ستفادة من  هانيويل من خالل 
للتحليالت  احل���دي���ث���ة  م��ن�����س��ت��ه��ا 

التنبوؤية.
التنبوؤية  ال�سيانة  م�����س��روع  وي��ع��د 
الرقمي  التحول  م��ب��ادرات  اإح���دى 
ب��ه��ا �سركة  ت���ق���وم  ال���ت���ي  ال���ع���دي���دة 
التقنيات  اأح����دث  الع��ت��م��اد  اأدن����وك 
امل���ت���ط���ورة ع���ر خم��ت��ل��ف جم���االت 
النفط  قطاع  يف  اأعمالها  ومراحل 
املبادرات  ك��ذل��ك  وت�سمل  وال���غ���از. 
مركز  لل�سركة  االأخ����رى  الرقمية 
الرقمي”  ل��ل��ت��ح��ك��م  “بانوراما 
الذكاء  تطبيقات  ي�ستخدم  ال���ذي 
ال�سخمة  وال��ب��ي��ن��ات  اال�سطناعي 
املكامن  ل��درا���س��ة  “ثمامة  وم��رك��ز 
ي�ستخدم  ال������ذي  البرتولية”، 
ومن�سات  ال���ذك���ي���ة  ال���ت���ح���ل���ي���الت 
الذكاء اال�سطناعي، وتقنيات روؤية 
الكمبيوتر واأدوات منذجة البيانات 
مكونات  اأداء  لتح�سني  ال�سخمة 
الكتل”  و”�سل�سلة  القيمة  �سل�سلة 

حل�ساب املوارد الهيدروكربونية.

تعتر  ح���ني  ال�����س��ح��ن��ات، يف  ل��ت��ل��ك 
الهند والواليات املتحدة االأمريكية 
والعراق  وباك�ستان  املتحدة  واململكة 
يف مقدمة الدول من ناحية ا�ستقبال 
احتفاظ  �سبب  وي��ع��ود  ال�����س��ادرات. 
م��ي��ن��اء ج��ب��ل ع��ل��ي وامل��ن��ط��ق��ة احلرة 
التناف�سية  اإىل  الرائدة  املكانة  بتلك 
البحري،  ال�سحن  اأ�سعار  الكبرية يف 
ومرونة العمليات الت�سغيلية، وقدرة 
التي  االإقليمي  التوا�سل واالرتباط 
ارتباط  اإىل  اإ���س��اف��ة  ل��ه��ا،  مثيل  ال 
الطرق  م���ن  ك��ب��رية  ب�سبكة  امل��ي��ن��اء 
العديد  وتوافر  الرية،  واخلطوط 
م����ن امل�����راف�����ق ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة؛ مثل 
ال�����س��خ��م��ة،  وخدمات  امل�����س��ت��ودع��ات 
امل����ن����اول����ة ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة وامل����خ����ازن 

املتنوعة.
وقال حممد املعلم، املدير التنفيذي 
وم��دي��ر ع���ام م��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة - 
التنفيذي  وامل��دي��ر  االإم����ارات،  اإقليم 
انتعا�س  م�ستوى  “يعتر  جل��اف��زا: 
ق����ط����اع االإن�����������س�����اءات وال����ب����ن����اء من 

ال��ت��ن��ب��وؤي��ة ال�����س��ام��ل��ة مت��ا���س��ي��اً مع 
ب��رن��ام��ج اأدن������وك ل��ت�����س��ري��ع وت���رية 
ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي وال���ت���و����س���ع يف 
خالل  م��ن  تطبيقاتها  ا���س��ت��خ��دام 
املتطورة  التقنيات  اأح���دث  اعتماد 
ومراحل  جم�����االت  خم��ت��ل��ف  ع���ر 
والغاز  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع  اأع��م��ال��ه��ا يف 
وت�سمل املرحلة االأوىل من امل�سروع 
توربيناً   160 وم��راق��ب��ة  من��ذج��ة 
م��رك��زي ومعدات  وم�����س��خ��ة ط���رد 
ل�سغط الغاز يف �ست �سركات تابعة 
اأدن�������وك. و����س���وف يوفر  مل��ج��م��وع��ة 
مراحله  من  االنتهاء  عند  امل�سروع 

لل�سيانة التنبوؤية. لقد اأ�سهم هذه 
ت�سغيلية  امل�سروع يف حتقيق فوائد 
التكاليف،  يف  ووف���������ورات  ك���ب���رية 
ب��امل�����س��ي قدماً  م��ل��ت��زم��ون  ون���ح���ن 
الرقمية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ب��ن��ي  يف 
يف  والتو�سع  اال�سطناعي  وال��ذك��اء 
ا�ستخدام تطبيقاتها لدعم جهودنا 
تهدف  ال��ت��ي  امل�ستمرة  وم�ساعينا 
ل��الرت��ق��اء ب�����االأداء وت��ع��زي��ز وزي���ادة 
اأع��م��ال��ن��ا يف خمتلف  ال��ق��ي��م��ة م���ن 
النفط  ق��ط��اع  جم����االت وم���راح���ل 

والغاز«.
ال�سيانة  امل�����س��روع  ت��ن��ف��ي��ذ  وي���اأت���ي 

االقت�سادي لدولة االإم��ارات، حيث 
ال�سيانة  م�����س��روع  ت��ن��ف��ي��ذ  ي��ج��ري 
التنبوؤية، الذي مت االإعالن عنه يف 
نوفمر 2019، على اأربع مراحل 
ال�سيانة  م�ساريع  اأك��ر  اأح��د  ويعد 

التنبوؤية يف قطاع النفط والغاز.
وبهذه املنا�سبة قال عبد املنعم �سيف 
الكندي، الرئي�س التنفيذي لدائرة 
والتكنولوجيا  ال��ب�����س��ري��ة  امل������وارد 
“يعد  اأدنوك:  والدعم املوؤ�س�سي يف 
هذا  م���ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  اإك���م���ال 
وذل��ك على  ك��ب��رياً  اإجن���ازاً  امل�سروع 
اأدنوك  �سوء نطاق وحجم م�سروع 

ج���اء يف امل��رت��ب��ة االأع��ل��ى م��ن ناحية 
���س��ل��ع احلديد  ك���ل م���ن  ال��ت�����س��دي��ر 
والنحا�س  واالأمل����ن����ي����وم  وال�������س���ل���ب 
الكريتية  واالأم������الح  وال��ر���س��ا���س 
واالأح����ج����ار. وت��ع��د ك��ل م��ن ال�سني 
واأملانيا،  ورو�سيا  واأوك��ران��ي��ا  والهند 
الرئي�سني  ال���ت���ج���اري���ني  امل����وردي����ن 

•• دبي-الفجر: 

املن�ساأة  ع���ل���ي،  ج���ب���ل  م���ي���ن���اء  ح���ق���ق 
ال����رائ����دة يف حم��ف��ظ��ة م���وان���ئ دبي 
ال��ع��امل��ي��ة، ح��ج��م م��ن��اول��ة ب��اأك��ر من 
5 م��الي��ني ط��ن م��رتي م��ن املعادن 
وال�سلب ومواد البناء عام 2019. 
التي  وو�سل حجم معدل احلاويات 
 4.5 ح�����وايل  اإىل  م��ن��اول��ت��ه��ا  مت���ت 
م��ل��ي��ون ح���اوي���ة من��ط��ي��ة م��ن��ذ العام 
ما   ،2019 ع����ام  وح���ت���ى   2010
ي��ع��ادل مليار ط��ن م��رتي حتى عام 
2019، كما متت مناولة اأكر من 
50 مليون طن مرتي من الب�سائع 
العامة منذ عام 2010 وحتى عام 
اإىل ذلك، �سهدت  اإ�سافة    .2019
املنطقة احلرة جلبل علي )جافزا(، 
ال�سرق  يف  ال��رائ��دة  احل���رة  املنطقة 
قطاع  يف  ك����ب����رياً  من������واً  االأو������س�����ط، 
عام  والبناء  واملعادن  ال�سلب  اأعمال 
2019، بحجم جتارة بلغت 13.9 

مليار درهم.

مركز �أعمال متكامل
ت�سكل القدرات واالإمكانات امل�سرتكة 
مل��ي��ن��اء ج��ب��ل ع��ل��ي وج��اف��زا جمتمعة 

ميتلكها جبل علي كمركز لالأعمال، 
ويثبت كفاءته لتمكني التجارة ودعم 

قطاع املعادن وال�سلب والبناء.
و�سملت ال�سلع الواردة االأكر تداواًل 
واخل�سب  وال�سلب  �سحنات احلديد 
واالأم�����الح ال��ك��ري��ت��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإىل 
بينما  واالأملنيوم،  والزجاج  االأحجار 

القاعدة التي ترتكز عليها اخلدمات 
ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة مل��وان��ئ دبي 
اإق��ل��ي��م االإم������ارات، والتي  ال��ع��امل��ي��ة - 
باأكر  وامل���ال���ك���ني  ال���ت���ج���ار  ت���رب���ط 
ويوؤكد  م�ستهلك.  مليار   3.5 م��ن 
التي  امل��ن��اول��ة  النمو وح��ج��م  م��ع��دل 
مت حتقيقها موؤخراً على القوة التي 

مثااًل  لها،  مثيل  ال  مرئية  عرو�س 
على تلك االإمكانات؛ حيث مت نقلها 
اإىل وجهتها النهائية، بف�سل اجلهود 
ميناء جبل  ل��الإدارة يف  اال�ستثنائية 
العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  وتتحمل  علي، 
�سحن  م�سوؤولية  االإم���ارات،  اإقليم   -
وحتميل كافة الب�سائع املتعلقة بهذا 
ال��ك��ب��ري، و���س��م��ان و�سولها  احل���دث 
املنا�سب،  الوقت  ويف  باأمان  دبي  اإىل 
امل��ت��ق��دم��ة مليناء  وت��ت��ي��ح االإم���ك���ان���ات 
اأنواع  جميع  مع  التعامل  علي  جبل 
واآليات  وم��ع��دات  ال�سائبة  الب�سائع 
الو�سل  كقبة  ال��ك��رى،  امل�سروعات 

العمالقة واليخوت الفاخرة.

املوؤ�سرات الرئي�سة الدالة على مدى 
تطور اقت�سادات الدول، كما اأنه يعد 
من اأهم قطاعات االأعمال يف جافزا، 
ونحن ندرك دوره احليوي يف تعزيز 
االقت�ساد االإقليمي والعاملي. فوفقاً 
داتا،  جلوبال  عن  ال�سادر  للتقرير 
�سجل قطاع البناء يف دولة االإمارات 
3.3 يف  بن�سبة  2019 من���واً  ع���ام  
املائة، قبل جائحة فريو�س كورونا، 
ي��رت��ف��ع هذا  اأن  امل��ت��وق��ع  وك����ان م���ن 
الرقم اإىل 4.3 يف املائة لهذا العام، 
ل��ك��ن ان��ت�����س��ار ال���ف���ريو����س، وم���ا نتج 
عنه من انخفا�س يف اأ�سعار النفط، 
ال�سوق،  ديناميكيات  تغري  اإىل  اأدى 
وانخفا�س حجم االأعمال االإن�سائية. 
ولكن على الرغم من تلك الظروف 
انتعا�ساً  ن��ل��م�����س  ب����داأن����ا  ال�����س��ع��ب��ة، 
وا�ستئنافاً  البناء،  �سوق  يف  تدريجياً 
التجارية،  ل��الأن�����س��ط��ة  م��ل��ح��وظ��اً 
الطلب  يف  الزيادة  ارتفاع  متوقعني 
على احلديد وال�سلب ومواد البناء. 
ونحن على ثقة من اأن هذا القطاع 

�سينمو حملياً واإقليمياً كلما اقرتبنا 
من بداية العام 2021.«

جيداً  “ندرك  امل���ع���ل���م:  واأ������س�����اف 
���س��ع��وب��ة االأوق������ات ال��ت��ي م���رت على 
اإط����الق  اإىل  ع��م��الئ��ن��ا؛ م���ا دف��ع��ن��ا 
م����ب����ادرات حت��ف��ي��زي��ة ت��خ��ف��ف عنهم 
اآثار تلك االأزمة، من خالل ت�سهيل 
ال�سروط يف عقود االإيجار، وال�سماح 
بدفعات  االإي��������ج��������ارات  ب���ت�������س���دي���د 
امل��رون��ة يف �سداد  ���س��ه��ري��ة، وت��وف��ري 
و�ست�ساعد  املوؤجلة.  االإيجار  اأق�ساط 
ا�ستمرارية  دع���م  يف  احل��واف��ز  ه���ذه 
التعزيز  من  املزيد  لتوفر  االأعمال، 
حلزم التحفيز احلكومية االإ�سافية 
على  للم�ساعدة  اإط��الق��ه��ا  مت  ال��ت��ي 

منو القطاع.«

تو�فر بنية حتتية متطورة
م�ساحة  ذات  الو�سل”  “قبة  متثل 
ال��ع��امل بنطاق  ال��ع��ر���س االأك����ر يف 
360 درجة، والتي �ستتيح للماليني 
من زوار اإك�سبو 2020 دبي جتربة 

ميناء جبل علي وجافزا ي�شهدان منوًا يف قطاع املعادن وال�شلب والبناء
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املال والأعمال

مليار درهم مكا�شب اأ�شواق املال الإماراتية خالل 3 جل�شات اأبوظبي للجودة يرفع كفاءة مواد البناء والت�شييد يف الإمارة22 
•• اأبوظبي-وام:

خدمات  اأن  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�س  عام  اأم��ني  الكعبي  حميد  هالل  الدكتور  �سعادة  اأك��د 
خمتر مواد البناء واالإن�ساء التابع للمجل�س �ساهمت يف رفع كفاءة وجودة املواد امل�ستخدمة يف عمليات 
لتوفري  اخلا�س  القطاع  التعاون مع خمترات  م�سروع  اإن  الكعبي  وقال  باالإمارة.  والت�سييد  البناء 
احتياجات  من   ”97%“ تلبية  يف  �ساهم  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  احلكومية  للجهات  الفح�س  خدمات 
البنية  ج��ودة  ورف��ع  املجتمع  و�سالمة  اأم��ن  تعزيز معايري  اأن  اإىل  الكعبي  ولفت  اجلهات احلكومية. 
اأولويات املجل�س يف �سعيه للم�ساهمة يف حتقيق م�ستهدفات روؤية  التحتية يف االإم��ارة، يندرج �سمن 
اأبوظبي 2030 يف بناء اقت�ساد م�ستدام مبني على املعرفة. واأ�سار اأمني عام جمل�س اأبوظبي للجودة 
واملطابقة اإىل اأن خمتر مواد البناء واالإن�ساء يهدف من خالل خدماته اإىل رفع جودة املواد واملنتجات 
امل�ستخدمة يف اأعمال البناء والت�سييد من خالل التحقق من مطابقتها للمعايري املحلية والدولية 

املعتمدة التي حتقق قيمة اقت�سادية م�سافة لالإمارة.

453 مليون �سهم نفذت  درهم وو�سل عدد االأ�سهم املتداولة 
من خالل 9343 �سفقة. من جانبها فقد اخرتقت املوؤ�سرات 
العامة لالأ�سواق يف كل من دبي واأبوظبي حواجز جديدة كما 
وباتت مر�سحة  الفني  التحليل  بح�سب معطيات  كان متوقعا 
لتحقيق مزيد من ال�سعود خالل االأيام القادمة. وفيما قفز 
نقطة   2265 م�ستوى  اىل  امل���ايل  دب��ي  ل�سوق  ال��ع��ام  امل��وؤ���س��ر 
بزيادة ن�سبتها 2.05 % فقد اأغلق املوؤ�سر العام ل�سوق ابوظبي 
 0.52% ن�سبته  بنمو  نقطة   4768 عند  املالية  ل����الأوراق 
العقارية  اعمار  �سهم  ووا���س��ل  ال�سابقة.  اجلل�سة  مع  مقارنة 
حتقيق املزيد من االرتفاعات بالغا 2.90 مما ميهد لتجاوزه 
ا�ستمر يف �سعوده على  ،يف ح��ال  �سهولة  بكل  دراه��م   3 حاجز 

•• اأبوظبي-وام: 

الثالث  لليوم  القوي  �سعودها  االإماراتية  املال  اأ�سواق  وا�سلت 
على التوايل و�سط ت�سابق املوؤ�س�سات اال�ستثمارية واالفراد على 
�سخ املزيد من ال�سيولة القتنا�س الفر�سة وحتقيق اأكر قدر 
فقد  ال�سعود  م�سرية  ا�ستمرار  ظل  ويف   . املكا�سب  من  ممكن 
عززت القيمة ال�سوقية الأ�سهم ال�سركات املتداولة من اأرباحها 
ال��ت��ي و�سلت ام�����س اىل نحو 7 م��ل��ي��ارات دره���م مم��ا رف��ع من 

اجمايل مكا�سبها خالل 3 جل�سات اىل 22 مليار درهم .
ال��ت��ح�����س��ن يف االأ����س���واق م��ع ارت���ف���اع ح��ج��م ال�سيولة  وت���زام���ن 
مليون   965 امل��رم��ة  ال�سفقات  قيمة  بلغت  حيث  امل��ت��داول��ة 

النحو امل�سجل خالل اليومني املا�سيني .من جانبه ارتفع �سهم 
اعمار مولز باحلد االأعلى امل�سموح به يوميا مغلقا عند 1.67 
درهم واعمار للتطوير اىل 2.42 درهم ،اأما يف قطاع البنوك 
فقد وا�سل �سهم بنك االإمارات دبي الوطني �سعوده بالغا 10 
االإ�سالمي اىل  دراه��م وتبعه يف نف�س االجت��اه �سهم بنك دبي 
4.25 درهم . و�سعد �سهم العربية للطريان اىل 1.16 درهم 
الرابحة يف  . وعلى اجلانب االأخ��ر فقد �سمت قائمة االأ�سهم 
�سوق العا�سمة بنك اأبوظبي االأول املغلق املرتفع اإىل 11.90 
دره���م وب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري 6.011 دره���م وع���اد �سهم 
40 درهما ،يف  اإىل م�ستوى  ال�سركة العاملية القاب�سة جمددا 

حني بلغ �سهم ادنوك للتوزيع 3.35 درهم .

�ن�صجامًا مع �أهد�ف �ل�صرت�تيجية �لوطنية لالإبتكار

مركز دبي املايل العاملي يطلق »اإنوفي�شن هب« لدعم منو اإقت�شاد امل�شتقبل يف دبي

مناق�صة ت�صهيل �لتجارة �لبينية �خلليجية خالل �لجتماع �لت�صاوري برئا�صة �لزيودي

وزراء التجارة وروؤ�شاء الغرف بدول التعاون يبحثون تطوير ال�شراكة مع القطاع اخلا�س اخلليجي لتنمية الأعمال التجارية
�لزيودي: �لقطاع �خلا�س �خلليجي �صريك ��صرت�تيجي يف حتقيق �لنمو �لقت�صادي وحمرك رئي�صي للتجارة و�ل�صتثمار يف دول جمل�س �لتعاون

•• دبي-الفجر: 

العاملي،  امل�����ايل  دب����ي  م���رك���ز  اأع���ل���ن 
منطقة  يف  ال����رائ����د  امل�����ايل  امل���رك���ز 
وجنوب  واأفريقيا  االأو���س��ط  ال�سرق 
عاملياً  م��رك��زاً  يعتر  وال���ذي  اآ���س��ي��ا، 
اإطالق  ع��ن  امل��ال��ي��ة،  للتكنولوجيا 
يوؤ�س�س  ال���ذي  هب”،  “اإنوفي�سن 
ل��الإب��ت��ك��ار �سمن  مل��ع��اي��ري ج���دي���دة 
القطاع املايل على م�ستوى املنطقة، 
���خ ���س��م��ع��ة امل����رك����ز امل������ايل يف  وي���ر����سّ
توفري البيئة التي ت�سهم يف متكني 
ت�����س��ري��ع��ات عاملية  و����س���ن  االأع����م����ال 

امل�ستوى وجذب اأف�سل الكفاءات. 
هب”  “اإنوفي�سن  اإط������الق  وج�����اء 
املايل  – امل��رك��ز  ال��ب��واب��ة  اأفينيو  يف 
يف وق�����ت ت��ع��م��ل ف���ي���ه ال���ع���دي���د من 
ت�سريع  على  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
ظل  يف  باالإبتكار  اخلا�سة  اأجندتها 

جائحة كوفيد – 19.  
وت���ع���ت���م���د م���ن���ه���ج���ي���ة م����رك����ز دب����ي 
االأف���راد  ال��ع��امل��ي على متكني  امل���ايل 
الت�سريعية  واجل���ه���ات  وال�����س��رك��ات 
املايل  القطاع  م�ستقبل  ت�سكيل  من 
باإ�ستخدام  وذل���ك  متكامل،  ب�سكل 
منوذج �سيتم اإعتباره من بني اأف�سل 
ال��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث �سيعمل  امل��م��ار���س��ات 
من  اأك������ر  هب”  “اإنوفي�سن  يف 
حتدد  حلول  لتطوير  �سركة   250
م�����س��ت��ق��ب��ل ال��ق��ط��اع وت�����س��م��ن منواً 
�سيوفر  كونه  م�ستداماً،  اإقت�سادياً 
ال��ب��ي��ئ��ة ال���ت���ي ت���ع���زز اجل���ه���ود نحو 
تطوير اأفكار جديدة باأمان واإزدهار 

يف كل مرحلة من مراحل اأعمالها.
اأعلى  هب”  “اإنوفي�سن  وي���وف���ر 
م�ستويات التعليم لطلبة اجلامعات 
واخل��ري��ج��ني وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني �سمن 
العاملي  امل��ايل  دب��ي  اأك��ادمي��ي��ة مركز 
ال����ت����ي ت���ع���ت���ر واح��������دة م����ن اأجن����ح 
م���وؤ����س�������س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م امل���ه���ن���ي على 
م�ستوى املنطقة، وت�سم اأربع كليات 
مبا فيها كلية جديدة حول امل�ستقبل 

)Beehive( ، »كا�سو للمدفوعات« 
)Cashew Payments( ، »ديجي 
�سبارك« )DigiSpark(، »اإيبوري« 
 ،)EdAid( »اآي��د »اإي��د   ،)Ebury(
 Future( »فيوت�سر لرينينج الب«
»غلوباتيك«   ،  )Learning Lab
�ستيك«  ج��ت   «  ،)GlobaTech(
 Lean( »لني تيك« ،)Get Stake(
 Post( ب�����اي«  »ب���و����س���ت   ،)Tech
ب��وت ك��ام��ب« )  اآب  Pay(، »���س��ت��ارت 
»�سيز«    ،Startupbootcamp(
فور�س  ���س��ي��ل��ز  »ت���وب���وت   ،)Seez(
 Toboot( ���س��ن��رت  اإك�����س��ب��ريي��ان�����س 
 ،)Sales Experience Centre
بن�س«  »اإك�����س    ،)Tabby( »ت��اب��ي« 
“زي جي دوت كوم«  )Xpense( و 

  .)ZG.com(
اأمريي،  ع��ارف  ق��ال  ال�سدد،  وبهذا 
مركز  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�س 
دبي املايل العاملي: “يعتمد م�ستقبلنا 
على التحول الرقمي والتكنولوجيا 
ال�ستة  ال�سنوات  وخ��الل  واالإبتكار. 
ع�سرة املا�سية، اإ�ستقطب مركز دبي 
امل����ايل ال��ع��امل��ي جم��م��وع��ة م��ن رّواد 
القطاع  يف  التغيري  و�سناع  االإبتكار 
املتطلبات  وت��ف��ر���س  ع��امل��ي��اً.  امل����ايل 
ال��ن��ا���س��ئ��ة وامل��ت��وق��ع��ة م���ن االأف������راد 
القيام  ال���ق���ط���اع  ع��ل��ى  وال�������س���رك���ات 
واأ�سهمت  خمتلف،  ب�سكل  ب��االأم��ور 

اأكر  االإم��������ارات  دول����ة  مت��ث��ل  االآن 
م��ن %60 م��ن االأم�����وال ال��ت��ي مت 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  جمعها 
راأ�س  الإ�ستثمارات  اأفريقيا  و�سمال 
امل���ال اجل����ريء، مم��ا ي��وؤك��د اإمكانية 
املركز  يف  النا�سئة  ال�سركات  و�سول 
اإىل التمويل. ويوا�سل مركز  املايل 
عرو�سه  تطوير  العاملي  امل��ايل  دب��ي 
ل�سركات راأ���س امل��ال اجل��ريء والتي 
ومدعومة  فعالة  تراخي�س  ت�سمل 
م��ن ح��ي��ث ال��ت��ك��ل��ف��ة واإط�����الق اإط���ار 
املال اجلريء،  لراأ�س  الرائد  العمل 
�سناديق  م���دي���ري  مي���ّك���ن  وال������ذي 
وال�سناديق من  املال اجلريء  راأ�س 
اأ�سابيع، مبرونة  االإعداد يف غ�سون 
عالية ومتطلبات تنظيمية مب�ّسطة 

وموّحدة. 
متعاملي  م���ن  ال��ع��دي��د  اأن  وي���ذك���ر 
ال��ع��امل��ي يرّكزون  امل���ايل  م��رك��ز دب���ي 
كونهم  وي�ستفيدون  االإب��ت��ك��ار  على 
من  هب”،  “اإنوفي�سن  م��ن  ج����زءاً 
 ،)Adyen( »بينها �سركات “اأدين
 Algante(  »اأجلنتي تكنولوجيز«
»بيهايف«   ،)Technologies

مركز  يف  لالإبتكار  اأو���س��ع  ترخي�س 
دب���ي امل���ايل ال��ع��امل��ي، وه���و ترخي�س 
االإبتكار  ل�����س��رك��ات  م��دع��وم  جت���اري 
اأن���ه من  اإىل  اإ���س��اف��ة  املنظمة.  غ��ري 
“فينتك  ب��رن��ام��ج  ل�سركات  املمكن 
من  تعمل  التي  وال�سركات  هايف” 
اال�ستفادة  االإب��ت��ك��ار  رخ�سة  خ��الل 
“اإنوفي�سن  ����س���م���ن  ال���ع���م���ل  م����ن 
اإمكانية  من  يوفره  ملا  نظراً  هب” 
�سبكة عالقات وا�سعة  اإىل  الو�سول 
من خراء القطاع وفر�س التوجيه 

واالإر�ساد. 
ويعد الو�سول اإىل م�سادر التمويل 
الرئي�سية  االأم�����ور  اأح����د  امل��ح��ت��م��ل��ة 
النا�سئة  ال�����س��رك��ات  ت��اأخ��ذه��ا  ال��ت��ي 
اأحد  يعتر  ما  وه��و  االعتبار،  بعني 
“اإنوفي�سن  ل���  الرئي�سية  امل��ك��ون��ات 
العاملي.  امل��ايل  دب��ي  يف مركز  هب” 
وباالإ�سافة اإىل �سندوق التكنولوجيا 
فاإن  امل����ايل،  للمركز  ال��ت��اب��ع  امل��ال��ي��ة 
���س��رك��ات راأ�����س امل���ال اجل����ريء التي 
العاملي  املايل  تتواجد يف مركز دبي 
ت�ستخدم “اإنوفي�سن هب” لتحديد 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة. وحتى  اإ���س��ت��ث��م��ارات��ه��ا 

الفرتة  خالل  اإطالقها  �سيتم  التي 
القادمة، والقادرة على تخريج نحو 
�ساأنهم  من  �سنوياً  طالب  األ��ف   25
واإقليمياً  حملياً  املايل  القطاع  رفد 

وعاملياً مبهارات جديدة. 
ن�سف  ح��وايل  اأن  من  الرغم  وعلى 
التكنولوجيا  ���س��رك��ات   )50%(
جمل�س  دول  م�ستوى  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ة 
اإنطالقاً  تعمل  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
اإط����الق  اأن  اإال  امل�����ايل،  امل���رك���ز  م���ن 
�سُي�سهم  املتكامل  هب”  “اإنوفي�سن 
االأعمال  رّواد  م��ن  امل��زي��د  ج��ذب  يف 
املوؤثرين و�سركات النمو لالإن�سمام 
اإىل جمتمع مركز دبي املايل العاملي 
وحا�سنات  ُم���������س����ّرع����ات  وب�����رام�����ج 

االأعمال املوجودة فيه.
وميكن ل�سركات التكنولوجيا املالية 
بيئة  العمل �سمن  اإىل  تتطلع  التي 
مايل  وتنظيم  ت�سريع  ذات  اأع��م��ال 
“برنامج  م��ن  ت�ستفيد  اأن  ق��وي��ني 
الذي  االإبتكار”،  اإخ��ت��ب��ار  رخ�����س��ة 
احللول  الإختبار  فريدة  بيئة  يتيح 
للح�سول  وا�سح  م�سار  مع  املبتكرة 
ع����ل����ى ت���رخ���ي�������س ك�����ام�����ل، ك���ذل���ك 

•• اأبوظبي-وام:

ت���راأ����س م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين بن 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
الت�ساوري  االج��ت��م��اع  اخل��ارج��ي��ة، 
التجارة  وزراء  امل��ع��ايل  الأ���س��ح��اب 
وروؤ���س��اء احت���ادات وغ��رف التجارة 
التعاون  جمل�س  ب��دول  وال�سناعة 
ال��ع��رب��ي��ة، بح�سور  ل���دول اخل��ل��ي��ج 
ملجل�س  ال�����ع�����ام  االأم���������ني  م����ع����ايل 
ال���ت���ع���اون ال���دك���ت���ور ن���اي���ف فالح 
م���ب���ارك احل���ج���رف، وال������ذي عقد 
موؤخراً عر املن�سات االفرتا�سية، 
يف اإط�����ار رئ��ا���س��ة دول�����ة االإم������ارات 
احلالية  ل��ل��دورة  املتحدة  العربية 

ملجل�س التعاون.
عدد  على  ال�سوء  االجتماع  �سلط 
م����ن امل���و����س���وع���ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف 
امل�سرتك  اخلليجي  العمل  اأج��ن��دة 
يف اجلوانب االقت�سادية والتجارية 

واال�ستثمارية بال�سراكة مع القطاع 
اخلا�س، من اأبرزها: اتخاذ موقف 
االتفاقيات  جت��اه  م��وح��د  خليجي 
ال���ع���امل  دول  م����ع  االق���ت�������س���ادي���ة 
على  املجل�س  دول  م��ك��ان��ة  لتعزيز 
خريطة التجارة العاملية؛ وتوحيد 
بالتبادل  اخل���ا����س���ة  االإج����������راءات 
ال����ت����ج����اري ع�����ر ال���ن���ق���ل ال�����ري 
وت�سهيل عبور ال�ساحنات؛ وحتقيق 
ال��ت��ك��ام��ل اخل��ل��ي��ج��ي يف ع����دد من 
وال�سناعية  التجارية  القطاعات 
ال�سناعات  م��ث��ل  االأول�����وي�����ة  ذات 
ال�����س��ح��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة وال���زراع���ي���ة 
اال�ستثمار  وت���ع���زي���ز  وال���غ���ذائ���ي���ة 
�سريع  تتبع  نظام  وتطوير  فيها؛ 
للمواد الغذائية والدوائية لتعزيز 
ال����ق����درة ع��ل��ى ال��ت�����س��دي حل���االت 
االأزم�����ات واالأوب���ئ���ة. واأك����د معايل 
ال��زي��ودي - يف كلمته خالل  ث��اين 
االجتماع - اأهمية توطيد ال�سراكة 

وما اأفرزته من تداعيات على واقع 
التجارة وممار�سة االأعمال.

ويف هذا ال�سياق، قال معاليه: “يف 
ظل هذه الظروف غري االعتيادية، 
ت�������رز اأه����م����ي����ة زي����������ادة ال����ت����ع����اون 
التعايف  مرحلة  خ��الل  والتن�سيق 
لتحقيق العبور االآمن اإىل مرحلة 
اأن  ون����رى  كوفيد-19.  ب��ع��د  م���ا 
احلاجة م�ستمرة اإىل تطوير اآليات 
التجارية  االأن�سطة  لدعم  جديدة 
اخلليجي،  االأعمال  قطاع  وتنمية 
وم���ت���اب���ع���ة اح���ت���ي���اج���ات االأ�����س����واق 
الواقع اجلديد،  اخلليجية يف ظل 
وممار�سات  معايري  على  واالتفاق 
ا�ستمرارية  يف  ت�����س��ه��م  م����وح����دة 
بني  التجارية  التبادالت  و�سال�سة 
احل���ف���اظ على  م���ع  امل��ج��ل�����س،  دول 
االإجراءات االحرتازية ال�سحية«.

دول  ت���وج���ه  اأن  ال�����زي�����ودي  واأك�������د 
جم���ل�������س ال�����ت�����ع�����اون ن����ح����و زي�������ادة 

والقطاع  احلكومة  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
م�سرياً  املجل�س،  دول  يف  اخل��ا���س 
�سريك  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل 
النمو  حت��ق��ي��ق  يف  ا����س���رتات���ي���ج���ي 
االقت�سادي، وهو املحرك الرئي�سي 

للن�ساط التجاري واال�ستثماري.
واأ�ساف: “ لقد اأكدت حكومات دول 
بت�سهيل  التزامها  التعاون  جمل�س 
اأداء  يف  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  م��ه��م��ة 
على  وحر�سها  واأعماله،  اأن�سطته 
تذليل اأي حتديات اأمامه لي�ساهم 
ب�سورة اأكر يف التنمية امل�ستدامة 
تعزيز  دوره يف  خ��الل  لدولنا، من 
التجارة واأن�سطة االأعمال املتنوعة، 
اأو  امل��ج��ل�����س،  دول  ب��ني  فيما  ���س��واء 
مو�سحاً  العاملية”،  االأ����س���واق  م��ع 
اأن ت��ط��وي��ر ه���ذه ال�����س��راك��ة ي���زداد 
املتغريات  ���س��وء  ال��ي��وم يف  اأه��م��ي��ة 
ال��ت��ي ن��ت��ج��ت ع��ن ان��ت�����س��ار جائحة 
العامل،  م�ستوى  على  كوفيد-19 

التكنولوجيا والتطبيقات  توظيف 
الرقمية، �سواء يف العمل احلكومي 
اأو يف القطاع اخلا�س، يفتح املجال 
وا���س��ع��اً اأم�����ام ت��ط��ب��ي��ق اآل���ي���ات غري 
التجارة  تي�سري  يف  ت�سهم  تقليدية 
االأعمال  اأ�سحاب  مهمة  وت�سهيل 
االأن�سطة  وتنمية  واال���س��ت��ث��م��ارات 
االقت�سادية وتناف�سيتها يف خمتلف 

القطاعات.
الدولة للتجارة  واأكد معايل وزير 
اخلارجية اأهمية املحاور املطروحة 
االجتماع  اأع�����م�����ال  ج������دول  ع���ل���ى 
لدعم  التعاون  واأهمية  الت�ساوري، 
اأهمية  اإىل  م�������س���رياً  خم���رج���ات���ه، 
مرئيات  اإىل  ك��ث��ب  ع��ن  اال���س��ت��م��اع 
باحتادات  ممثاًل  اخلا�س  القطاع 
املجل�س،  دول  يف  ال��ت��ج��ارة  وغ���رف 
لتجاوز  ق���رب  ع��ن  معهم  وال��ع��م��ل 
النمو  التحديات وحتقيق  خمتلف 

امل�ستدام خالل املرحلة املقبلة.

اإب�����راز  – 19 يف  ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة 
املركز  لذا يفخر  االإحتياجات،  هذه 
املايل باأن يكون بني اجلهات الرائدة 
ت�سمني  يف  االإم�����ارة  م�ستوى  ع��ل��ى 
وُي�سهم  العمليات.  كافة  يف  االإبتكار 
�سمعة  تر�سيخ  يف  “اإنوفي�سن هب” 
مالياً  م��رك��زاً  بو�سفه  امل��ايل  امل��رك��ز 
اجلديد  اجليل  �سمن  رائ���داً  عاملياً 
من املراكز املالية مع توفري االأمن 

واالإ�ستقرار.« 
اإقرتابنا  “ومع  اأم����ريي:  واأ����س���اف 
من االحتفال مبرور 50 عاماً على 
االإمارات  دول��ة  يف  االإحت���اد  تاأ�سي�س 
�سيكون  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  ن��ح��و  وت��ط��ل��ع��ن��ا 
دبي  م��رك��ز  يف  هب”  “اإنوفي�سن 
املايل العاملي عاماًل هاماً الإحت�سان 
وت�سريع النمو االقت�سادي للدولة، 
اإذ نعمل على تغيري مالمح القطاع 
امل���ايل وت���رك اأث���ر اإي��ج��اب��ي وتعزيز 

م�سرية النمو امل�ستدام.« 
هب”  “اإنوفي�سن  اأن  اإىل  وي�����س��ار 
يعزز من م�ساهمة مركز دبي املايل 
الوطنية  االإ�سرتاتيجية  يف  العاملي 
لالإبتكار، وي�سكل جزءاً حمورياً من 
اأعلن  الذي  “حي دبي للم�ستقبل” 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  عنه 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم،  ب��ن را���س��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي، “رعاه اهلل”. ويقع “اإنوفي�سن 
يف  البوابة”  “اأفينيو  يف  هب” 
م���رك���ز دب�����ي امل������ايل ال���ع���امل���ي ال����ذي 
اأ�سبح موطناً للعديد من ال�سركات 
التكنولوجيا،  و���س��رك��ات  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
اإحت�سانه جمموعة من  ف�ساًل عن 
التجزئة  جت��ارة  وحم��الت  املطاعم 
والعالمات التجارية الرائدة عاملياً. 
لتعزيز  منظومة  اأك���ر  ي��وف��ر  ك��م��ا 
كنواة  وي��خ��دم  املنطقة  يف  االإب��ت��ك��ار 
النمو،  ط��ور  يف  النا�سئة  لل�سركات 
وكريات  كورن”  “يوين  و�سركات 
لتعزيز  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال�����س��رك��ات 

م�سار النجاح.

وزارة املالية: 11.6 مليار درهم اإجمايل اإيرادات �شريبة 
القيمة امل�شافة خالل الفرتة من يناير وحتى اأغ�شط�س 2020

•• اأبوظبي -الفجر: 

اأعلنت وزارة املالية ام�سعن اإجمايل اإيرادات �سريبة القيمة امل�سافة والتي 
يناير وحتى  بداية  الفرتة من  اإماراتي خالل  دره��م  11.6 مليار  بلغت 
اإجمايل  ارت��ف��اع  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت  كما   ،2020 اأغ�سط�س  �سهر  نهاية 
تقارب  بن�سبة  نف�سها  الفرتة  عن  للدولة  االنتقائية  ال�سريبة  اإي���رادات 
حوايل  بلغت  وبقيمة   ،2019 ع��ام  من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   47%

1.9 مليار درهم.
امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  اليتيم  را���س��د  �سعيد  ���س��ع��ادة  اأ���س��ار  ذل���ك،  على  وتعليقاً 
امل�سافة  القيمة  اإي��رادات �سريبة  توزيع  اأن��ه مت  وامليزانية  امل��وارد  ل�سوؤون 
م�سرياً  املحلية،  للحكومات  و70%  االحتادية  للحكومة   30% بن�سبة 
على  االنتقائية  ال�سريبة  اإي���راد  من  االحت��ادي��ة  احلكومة  ح�سة  اأن  اإىل 
بينما  املحلية،  للحكومات  و55%   45% ن�سبة  متثل  ومنتجاته  التبغ 
متثل ح�سة احلكومة االحتادية ما ن�سبته %30 عن اإيرادات ال�سريبة 
االن��ت��ق��ائ��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��ل��ع االن��ت��ق��ائ��ي��ة االأخ�����رى م��ث��ل م�����س��روب��ات الطاقة 

وامل�سروبات الغازية واملحالة بال�سكر امل�ساف.
تنفيذ  ا���س��ت��م��رار  يف  ال�سريبية  االإي������رادات  “�ست�ساهم  ���س��ع��ادت��ه:  وق���ال 

امل�����س��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة وف��ق��اً للخطط 
االإمارات،  دول��ة  حلكومة  امل�ستهدفة 
جائحة  تداعيات  من  التخفيف  ويف 
)كوفيد-19(  ك��ورون��ا  وب��اء  انت�سار 
متابعة  امل���ال���ي���ة  وزارة  وت����وا�����س����ل 
بالتن�سيق  ال�����س��ري��ب��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات 
لل�سرائب  االحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ع 
امل�ستجدات  م��ع  م��واءم��ت��ه��ا  ل�سمان 
والدولية،  االإقليمية  ال�ساحة  على 
م�ستمر  ب�سكل  الت�سريعات  وحتديث 
م�ستهدفات  م�����ع  ي���ت���ن���ا����س���ب  مب�����ا 
ال�سيا�سات املالية والنمو االقت�سادي 

امل�ستدام.«
اأو  اأي خطط  واأك��د �سعادته عدم وج��ود 

قرارات يف الوقت الراهن لزيادة ن�سبة �سريبة القيمة امل�سافة عن 5% 
يف الدولة.

حوايل31   املح�سل  ال�سريبي  االإي��راد  ناجت  بلغ   ،2019 لعام  وبالن�سبة 
مليار درهم مقارنة بحوايل 29 مليار درهم خالل عام 2018، حيث بلغ 
%7 عن  2019 حوايل  االإي��رادات ال�سريبية لعام  اإجمايل  معدل منو 
جتدر االإ�سارة اإىل اأن دولة االإمارات كانت قد بداأت تطبيق  عام 2018. 
�سريبة القيمة امل�سافة يف االأول من يناير/ كانون الثاين 2018 بن�سبة 
اأ�سا�سية تبلغ %5 على معظم ال�سلع واخلدمات التي يتم توريدها يف كل 

مرحلة من مراحل �سل�سلة التوريد.

�ملرحلة �لأوىل من �مل�صاريع تقدر بقيمة �إجمالية 18 مليار درهم 

اأدنوك والقاب�شة تطلقان م�شروعهما امل�شرتك »تعزيز« لتحفيز ال�شناعة ومنو قطاع البرتوكيماويات يف الإمارات
•• اأبوظبي -وام:

 ،ADQ ك�سفت �سركة برتول اأبوظبي الوطنية اأدنوك والقاب�سة
اإحدى اأكر ال�سركات القاب�سة على م�ستوى املنطقة والتي متتلك 
حمفظة وا�سعة من ال�سركات الكرى العاملة يف قطاعات رئي�سية 
املتنوع، اليوم عن الهوية االإعالمية  اأبوظبي  اإمارة  �سمن اقت�ساد 
ال�سناعة  حتفيز  بهدف  الطرفان  اأ�س�سه  الذي  امل�سرتك  للم�سروع 
التنويع  ال���روي�������س، وحت��ق��ي��ق  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات يف  ق��ط��اع  ومن���و 

االقت�سادي ودفع عجلة التنمية القائمة على التكنولوجيا.
“اأدنوك”  من  كل  طموح  “تعزيز”  ل�  االإعالمية  الهوية  وتعك�س 
و”القاب�سة« ADQ للبدء بتحفيز النمو ال�سناعي يف الروي�س. 
اأه��داف “اأدنوك” يف زيادة القيمة من  كما تتما�سى “تعزيز” مع 
كل برميل نفط يتم اإنتاجه وتكريره و�سحنه وبيعه وتوفري بدائل 

“اأدنوك”  وكانت  الذاتي.  االكتفاء  لتحقيق  للُم�ستوردات  حملية 
نيتهما  ع��ن  امل��ا���س��ي  يوليو  يف  اأعلنتا  ق��د   ADQ و”القاب�سة« 

تاأ�سي�س هذا امل�سروع امل�سرتك وت�سجيله يف �سوق اأبوظبي العاملي.
“تعزيز” وقائمة اأولية  اإدارة  واأعلن الطرفان عن اأع�ساء جمل�س 
الروي�س  “جممع  يف  ت��ط��وي��ره��ا  امل��زم��ع  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  ب��امل�����س��اري��ع 
مليار   18 عن  قيمتها  تزيد  والتي  البرتوكيماوية”  للم�ستقات 
5 مليارات دوالر. كما مت االإع��الن عن تر�سية عقود خا�سة  درهم 
ال�سناعي  النمو  الإط��الق مرحلة جديدة من  باملجمع، مما ميهد 

القائم على التكنولوجيا املتقدمة يف اأبوظبي.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر ال�سناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة “الرئي�س التنفيذي ل�سركة برتول اأبوظبي 
 :  - املنا�سبة  بهذه   - �سركاتها”  “ وجمموعة  “ اأدن���وك  الوطنية 
“ ي�سرنا اإطالق “ تعزيز “ وحتديد اخلطط اال�ستثمارية االأولية 

اأق�����س��ى قيمة  مت��ا���س��ي��اً م��ع ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة بتحقيق 
اأع��م��ال��ه��ا. وميثل  اأدن����وك يف خمتلف جم���االت  اأ���س��ول  ممكنة م��ن 
ا�سرتاتيجية  تنفيذ  ط��ري��ق  ع��ل��ى  رئي�سية  خ��ط��وة  ال��ي��وم  اإع����الن 
االإم���ارات  دول��ة  مكانة  وتر�سيخ   ،2030 اأدن���وك  يف  ال��ذك��ي  النمو 
اأ�سا�سية  ووجهة  البرتوكيماويات  قطاع  يف  تناف�سياً  عاملياً  مركزاً 
“ ت�ستفيد  ال�ستقطاب اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة«. واأ�ساف : 
“تعزيز” من توحيد اجلهود ونقاط القوة امل�سرتكة بني “اأدنوك” 
و”القاب�سة« ADQ الإن�ساء من�سة فريدة تعمل كمحفز اأ�سا�سي 
ت�ساهم  و�سوف  الدولة،  يف  االقت�سادي  والتنويع  ال�سناعي  للنمو 
توفري  يف  االأوىل  االأ�سا�سية  م�ساريعها  ا�ستكمال  عند  “تعزيز” 
لزيادة  للمواطنني، وخلق م�سادر جديدة  فر�س عمل متخ�س�سة 
القيمة املحلية امل�سافة، اإ�سافة اإىل بناء منظومة �سناعية متقدمة 

يف الروي�س لرواد االأعمال وامل�ستثمرين«.
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املال والأعمال

والتعريفية  التدريبية  الور�س  من 
ال����ت����ي ت����ه����م ق����ط����اع االأع�������م�������ال يف 
وعيهم  تعزيز  وت�ساهم يف  االإم���ارة، 
وامل�ستجدات  ال����ت����ط����ورات  ب����اآخ����ر 
تنظم  التي  والت�سريعية  القانونية 
بيئٍة  بخلق  وت�ساهم  االأع��م��ال  بيئة 

حمفزٍة لها.

النقدية  ال�����س��ي��ول��ة  دورة  حت�����س��ني 
على  تكاليفها  وخف�س  لل�سريبة 

االأعمال.
اإدارة  مدير  ك��اظ��م،  جهاد  واأ���س��ارت 
غرفة  يف  ال���ق���ان���ون���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
اأثر  ق��د  كوفيد-19  اأن  اإىل  دب���ي 
احلياة  جوانب  جميع  على  بالفعل 
عنها  ون��ت��ج  وامل��ه��ن��ي��ة،  ال�سخ�سية 
ب�سكل جدي  توؤثر  تداعيات عديدة 
امل��ال��ي��ة جلميع  ع��ل��ى االل���ت���زام���ات 
وبالتايل  اخل��ا���س  القطاع  �سركات 
منوهة  االأع��م��ال،  ا�ستمرارية  على 
القيمة  ���س��ري��ب��ة  م��و���س��وع  اأن  اإىل 
بالن�سبة  ه����ام  م���و����س���وع  امل�����س��اف��ة 
عملياتها  ب��اإدارة  الراغبة  لل�سركات 
وف������ق اأ�����س���������س ���س��ل��ي��م��ة ووا����س���ح���ة 

للحفاظ على �سيولتها النقدية.
مو�سوع  ان  اإىل  ك���اظ���م  ول���ف���ت���ت 
اختياره  مت  االل��ك��رتون��ي��ة  ال���ن���دوة 
االمتثال  عملية  اإدارة  الأن  ب��دق��ة 
امل�سافة  القيمة  �سريبة  ملتطلبات 
يحتاج اإىل وعي ودراية تامة بكافة 
ال�����س��روط وامل��ت��ط��ل��ب��ات، م���وؤك���دًة ان 

•• دبي-الفجر:

دبي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
قانون  جملة  اأوث،  ذا  مع  بالتعاون 
وبن�سنت  لل�سركات  االأو�سط  ال�سرق 
ما�سونز �سركة حماماة دولية، ندوة 
اإلكرتونية حول تاأثري كوفيد-19 
امل�سافة  ال��ق��ي��م��ة  ���س��ري��ب��ة  ع���ل���ى 
م�ساركة  و����س���ط  وذل�����ك  ب���ال���دول���ة، 
جمتمع  فئات  خمتلف  م��ن  وا�سعة 
االأعمال و�سلت اإىل 235 م�ساركاً. 
واأدارت الندوة جوان كالرك، مديرة 
ما�سونز  بن�سنت  ال�سرائب يف  اإدارة 
على طرق  رك���زت يف حديثها  ال��ت��ي 
القيمة  ���س��ري��ب��ة  ت��ك��ال��ي��ف  خ��ف�����س 
التدفقات  حت�سني  ودع���م  امل�سافة 
ال��ن��ق��دي��ة ل��ل�����س��رك��ات خ����الل هذه 
ال���ف���رتة. ون��اق�����س��ت ك����الرك كذلك 
ب�سريبة  املرتبطة  التحديات  اأب��رز 
ن�سائح  ووف����رت  امل�����س��اف��ة،  القيمة 
التخفيف  كيفية  ح��ول  وت��و���س��ي��ات 
من خماطر �سريبة القيمة امل�سافة 
اآليات  وا�ستعر�ست  ال�سركات،  على 

غ��رف��ة دب���ي م��ل��ت��زم��ة ب��ت��ع��زي��ز وعي 
املتطلبات  ب��ه��ذه  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
بيئة  �سمان  اأج��ل  من  والتو�سيات 
عمل اآمنة وحمفزة لنمو االأعمال.  
اإدارة  ك��الرك، مديرة  وقالت جوان 
ما�سونز  بن�سنت   “ يف  ال�����س��رائ��ب 
منار�س  اأ���س��ب��ح��ن��ا  اأن���ن���ا  :” رغ����م 
بكوفيد- م��ت��اأث��رة  بيئة  يف  اأعمالنا 
امل��ا���س��ي��ة من  ال���ف���رتة  19 ط�����وال 
التاأثريات  اأن  اإال   ،2020 ال��ع��ام 
�ستكون  ل��الأزم��ة  احلقيقية  امل��ال��ي��ة 
املايل  امل�ستوى  على  و�سوحاً  اأك��ر 
الندوة،  ه���ذه  وخ����الل  ل��ل�����س��رك��ات. 
من  كوفيد-19  ت��اأث��ريات  ناق�سنا 
القيمة  ب�سريبة  املتعلق  اجل��ان��ب 
ال�سركات  مل�ساعدة  وذل��ك  امل�سافة، 
ع���ل���ى ت�����ف�����ادي امل����خ����اط����ر وزي��������ادة 
تدفقاتها املالية لل�سريبة وحت�سني 
يجعل  ال  ب�سكل  ال�سريبي  موقعها 
�سبباً  امل�سافة  القيمة  �سريبة  من 
على  امل��ال��ي��ة  لل�سغوطات  اإ���س��اف��ي��اً 

ال�سركات خالل الفرتة احلالية.«
و����س���م���ل���ت ال���ت���و����س���ي���ات ال����ت����ي مت 

ا�����س����ت����ع����را�����س����ه����ا خ��������الل ال�����ن�����دوة 
االلكرتونية �سرورة معرفة ممثلي 
االمتثال  بكيفية  اخل��ا���س  القطاع 
واحلذر  امل�سافة،  القيمة  ل�سريبة 
اأث��ن��اء مم��ار���س��ة ال��ن�����س��اط��ات ب�سبب 
عدم  وجتنب  كوفيد-19،  �سغوط 
والعقوبات  ل��ل�����س��ري��ب��ة  االم���ت���ث���ال 

االإداري��������ة ال���ت���ي ت���وؤث���ر ���س��ل��ب��اً على 
التدفقات  وحت�������س���ني  االأع������م������ال، 
االإمكان  ق���در  لل�سريبة  ال��ن��ق��دي��ة 
باالإ�سافة اإىل اأهمية احل�سول على 
املعامالت  مع  للتعامل  مهني  دع��م 

ال�سريبية.  
العديد  بانتظام  دبي  وتنظم غرفة 

“من�سي” الرائدة واملتخ�س�سة يف 
قطاع جتارة االأزياء عر االإنرتنت 
والتي ا�ستحوذت عليها اإعمار مولز 
بالكامل يف العام 2019 و�سجلت 
الت�سعة  االأ����س���ه���ر  خ����الل  امل��ن�����س��ة 
اإيرادات   2020 العام  من  االأوىل 
اإماراتي  درهم  مليون   933 بلغت 
اأمريكي/  دوالر  م��ل��ي��ون   254/
اأ�سا�س  على   35% قدرها  بزيادة 
�سنوي ويعزى جناح املن�سة خالل 
ارت��ف��اع معدالت  اإىل  ال��ف��رتة  ه��ذه 
اإىل جانب  االإنرتنت  الت�سوق عر 
النمو الهائل الذي �سهدته ال�سوق 

ال�سعودية.

عام  م��ن  االأوىل  الت�سعة  لالأ�سهر 
النمو  ال�سركة على  ق��درة   2020
خالل هذه االأوقات الع�سيبة وقد 
ل�سمان  التجزئة  جتار  مع  تعاونا 
اآمنة وممتعة متاما  ت�سوق  جتربة 
م��ن خ���الل االل���ت���زام ب���االإج���راءات 
حددتها  التي  ال�سحية  والتدابري 
ن�سهد  االآن  دبي وها نحن  حكومة 
زوار  اأع����داد  يف  ملحوظا  ارت��ف��اع��ا 
اأي�سا  م��راك��ز ال��ت�����س��وق ك��م��ا ق��م��ن��ا 
االأعباء  تخفيف  �سيا�سة  بتمديد 
امل�ستاأجرين  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ة 
ح���ت���ى ن���ه���اي���ة ال����ع����ام ل���ت���ق���دمي كل 
�سمانا  ل����ه����م  امل����م����ك����ن  ال������دع������م 

•• دبي -وام:

ال��ت��ي متتلك  اإع��م��ار م��ول��ز  �سجلت 
االأغلبية  ح�سة  ال��ع��ق��اري��ة  اإع��م��ار 
 2.493 ب��ق��ي��م��ة  اإي��������رادات  ف��ي��ه��ا 
679 مليون  اإماراتي  مليار درهم 
الت�سعة  ل��الأ���س��ه��ر  اأم��ري��ك��ي  دوالر 
االأوىل من عام 2020 من يناير 

اإىل �سبتمر.
املعلنة  امل��ال��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  ووح�����س��ب 
ل��ل�����س��رك��ة ف��ق��د ب��ل��غ ����س���ايف اأرب�����اح 
ال�����س��رك��ة ل��ل��ف��رتة ن��ف�����س��ه��ا 586 
 160 اإم������ارات������ي  م���ل���ي���ون دره�������م 
بالرغم من  اأمريكي  دوالر  مليون 

التحديات التي واجهتها مع تف�سي 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة 
تبقى  ف��ي��م��ا   ”19  – “كوفيد 
التوقعات املرتبطة بالربع االأخري 
م���ن ال���ع���ام اجل�����اري اإي��ج��اب��ي��ة مع 
عودة االإقبال اإىل طبيعته تدريجيا 

واقرتاب مو�سم االأعياد.
وقال حممد العبار موؤ�س�س �سركتي 
اإعمار العقارية واإعمار مولز: لقد 
ومرونة  ق��وة  مولز  اإعمار  اأظهرت 
كبريتني خالل فرتة تف�سي الوباء 
على الرغم من التحديات ال�سعبة 
التي واجهها قطاع التجزئة عموما 
املالية  النتائج  وتعك�س  العام  ه��ذا 

التجارية.  اأن�سطتهم  ال�ستمرارية 
ب�ساأن  متفائلون   : العبار  واأ���س��اف 
التجزئة  لقطاع  القريب  امل�ستقبل 
املتبقية من  الفرتة  دبي خالل  يف 
عودة  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع   2020 ع���ام 
الكبرية  ب��االأع��داد  وال���زوار  ال�سياح 
اأما على  �سابقا  اعتدنا عليها  التي 
امل����دى ال��ط��وي��ل ف��ن��ح��ن ع��ل��ى ثقة 
كبريا  من��وا  جم��ددا  �سنحقق  باأننا 

يف اأعمالنا خالل 2021«.
الذي  منوها  مولز  اإعمار  وا�سلت 
التجزئة  اإىل منوذج جتارة  ي�ستند 
جزء  حتقيق  مع  القنوات  املتعددة 
ك��ب��ري م��ن اإي���رادات���ه���ا ع��ر من�سة 

مليار درهم اإيرادات طاقة   30.8
خالل الـ 9 اأ�شهر الأوىل من 2020

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �سركة اأبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” عن اأول نتائج مالية مبدئية 
موّحدة لها بعد اإمتامها �سفقة االندماج مع موؤ�س�سة اأبوظبي للطاقة يف االأول 
من يوليو 2020 حيث و�سل حجم اإي��رادات “طاقة” خالل االأ�سهر الت�سعة 

االأوىل من العام اجلاري اإىل 30.8 مليار درهم.
واالإطفاء  واال�ستهالك  وال�سرائب  الفوائد  احت�ساب  قبل  االأرب���اح  بلغت  كما 
12.0 مليار درهم كما �سجلت “املجموعة” دخٍل �ساٍف “ح�سة طاقة” قدره 
1.3 مليار درهم يف حني و�سل االإنفاق الراأ�سمايل للمجموعة اإىل 2.8 مليار 
املياه  واإنتاج  الكهرباء  توليد  لقطاع  العاملي  الفني  التوافر  وبلغ معدل  دره��م. 
94.9?، متوافقا مع املعدل امل�سجل يف الفرتة ال�سابقة فيما بلغت قيمة االأ�سول 
املنظمة لقطاع النقل والتوزيع 80.8 مليار درهم يف حني و�سل متو�سط اإنتاج 
118.5 األف برميل مكافئ نفطي يومًيا. كما وافق  قطاع النفط والغاز اإىل 
جمل�س االإدارة جمموعة “طاقة” على زيادة حد امللكية االأجنبية لل�سركة اإىل 
49? من راأ�س املال امل�سدر، وي�سري مفعول هذا القرار ف��وًرا..و كانت ملكية 
ال�سركة يف ال�سابق مقت�سرة على مواطني الدولة وموؤ�س�ساتها. واقرتح جمل�س 
اإجمالية  اأرب��اح  توزيعات  ت�ستهدف  جديدة  اأرب��اح  توزيع  �سيا�سة  ال�سركة  اإدارة 
الواحد، وبزيادة �سنوية قدرها  2.50 فل�س لل�سهم  2020 قدرها  العام  عن 
دفع  �سيتم  امل��ق��رتح��ة،  لل�سيا�سة  وف��ًق��ا  التاليتني.  ال�سنتني  م��دى  على   ?10
 1.50 اأرب��اح مرحلية قدرها  2020 من خالل توزيع  توزيعات االأرب��اح لعام 
نهائية قدرها  اأرب��اح  وتوزيع  اأق��رب وقت ممكن  ُتدفع يف  الواحد  لل�سهم  فل�س 
يف  ال�سنوية  العمومية  اجلمعية  عقد  بعد  ُتدفع  الواحد  لل�سهم  واح��ًدا  فل�ًسا 
العام 2021. �سيتم دفع توزيعات االأرباح لعامي 2021 و2022 على اأ�سا�س 
ربع �سنوي. وتعتزم �سركة “طاقة” توزيع االأرباح على اأ�سا�س ربع �سنوي حيث 
تخ�سع عملية تنفيذ ال�سيا�سة اجلديدة ملوافقة اجلهات الرقابية وامل�ساهمني 
والتي، مبجرد احل�سول عليها �ست�سمح ملجل�س االإدارة باملوافقة الحًقا على دفع 

توزيعات اأرباح مرحلية يف اأقرب وقت ممكن بعد ذلك.

ح�صرها 235 م�صاركًا و��صتعر�صت تو�صيات لكيفية مو�جهة حتديات �صريبة �لقيمة �مل�صافة على �ل�صركات

غرفة دبي تناق�س اأمام جمتمع الأعمال تاأثري كوفيد-19 على �شريبة القيمة امل�شافة بالدولة 

وزارة املالية حتدد 14 تاأثريا اإيجابيا لتطبيق 
مبداأ ال�شتحقاق املحا�شبي على امليزانية الحتادية

»دو« تطلق الن�شخة اجلديدة من برنامج تدريب اخلريجني الإماراتيني للعام 2020

اقت�شادية دبي: زوهو ون مُيّكن ال�شركات املحلية من اإدارة اأعمالها ب�شال�شة وجمانًا لل�شنة الأوىل
لعام 2020، ال�سادر عن مركز التناف�سية العاملي التابع ل� »املعهد الدويل 
التحول  اأن خطوات  ال�سوي�سرية، حيث  ل��وزان  االإداري���ة« مبدينة  للتنمية 
الرقمي من اأهم االأولويات، كما يعتمد االقت�ساد الرقمي يف الدولة ب�سكل 
واخلدمات  االأن�سطة  اإىل  باالإ�سافة  االإل��ك��رتون��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  على  رئي�س 
التابعة لالقت�ساد الرقمي ذات التاأثري املبا�سر يف زيادة اأرباح ال�سركات مثل 
والتقنيات  ال�سحابية،  واحلو�سبة  االأ�سياء،  واإنرتنت  اال�سطناعي،  الذكاء 

الرقمية والروبوتات.
وت�سري درا�سة م�سرتكة اأجرتها اقت�سادية دبي وفيزا موؤخًرا حول “م�سهد 
حتول  اإىل   ”2020 املتحدة  العربية  االإم���ارات  يف  االإلكرتونية  التجارة 
البنية  ب��دع��م م��ن  االإم�����ارات،  الرقمية يف دول���ة  امل��دف��وع��ات  م��ت��زاي��د نحو 
وريادة  االب��ت��ك��ار  تف�سل  ال��ت��ي  احلكومية  وال�سيا�سات  املتقدمة  التحتية 

االأعمال، وحتديداً يف االآونة االأخرية ب�سبب جائحة كوفيد-19.

والت�سويق،  املبيعات،  اإدارة  لل�سركات  ميكن  ون”  “زوهو  ا�ستخدام  وعند 
واالإنتاجية، واإدارة املوارد الب�سرية، واإدارة ال�سوؤون املالية، ووظائف اأخرى 
من خالل من�سة واحدة االأمر الذي ي�ساهم يف تقليل حاجز الدخول الذي 
تواجهه العديد من ال�سركات النا�سئة وال�سغرية واملتو�سطة عند اعتماد 
ال�سركات  اأي�ساً  ال�سحابية  التطبيقات  مُتّكن  كما  املوؤ�س�سات.  تكنولوجيا 
على العمل من اأي مكان، واال�ستفادة من تقنيات مثل الذكاء اال�سطناعي 

لت�سريع منوها. 
اال�ستفادة  ميكنها  لديها  امل�سجلة  ال�سركات  اأن  دب��ي  اقت�سادية  واأ���س��ارت 
ميكن  التي  املحفظة  اأر���س��دة  يف  �سركة  لكل  اأم��ري��ك��ي  دوالر   1800 م��ن 
اأر�سدة  �سالحية  انتهاء  وبعد  ون”،  “زوهو  يف  لال�سرتاك  ا�ستخدامها 
املحفظة، ميكن لل�سركات اال�ستفادة من خ�سم بن�سبة 5% ملرة واحدة عند 

جتديد ا�سرتاكها، اأو عند �سراء اأي من منتجات “زوهو«.

•• دبي-الفجر: 

ال�سركات  دبي  اقت�سادية  يف  التجاري  والرتخي�س  الت�سجيل  قطاع  يدعو 
وهو  ون”  “زوهو  على  للح�سول  لال�سرتاك  لديها  دبي  باإمارة  امل�سجلة 
اأكر  ت�سم  ال�سحابي  التخزين  على  قائمة  موحدة  جمموعة  عن  عبارة 
من 45 تطبيقاً يربط اخلدمات الوظيفية املتنوعة يف ال�سركات ب�سال�سة 

وجماناً لل�سنة االأوىل. 
وتاأتي هذه املبادرة يف اإطار اتفاقية التعاون بني اقت�سادية دبي و”زوهو”، 
�سركة تقنية عاملية، جلعل التكنولوجيا متاحة جلميع ال�سركات العاملة يف 

اإمارة دبي وم�ساعدتهم يف رحلتهم للتحول الرقمي. 
االأوىل عربياً  املرتبة  لتحل يف  املنطقة  دول  االإم���ارات  دول��ة  وقد ت�سدرت 
الرقمية  التناف�سية  مبوؤ�سر  تناف�سية  العامل  دول  اأف�سل  �سمن  ولتكون 

التي  احل��رة  املناطق  ع��ر  واالزده����ار، خا�سة  للنمو  وجت��اري��اً 
التجارة  �سال�سل  وتن�سيط  لتحريك  اأ���س��ا���س��ي��اً  راف����داً  تعبرت 

والتوريد العاملية«
واأ�ساف الدكتور الزرعوين باأن هذه الزيارة متهد يف تو�سيع 
اطر التعاون يف عدة جماالت خمتلفة، حيث ت�سعى دافزا مع 
بيئة  اإىل خلق  االإ�سرائيلي  الوفد  يف  املمثلة  املختلفة  اجلهات 
واالزدهار  للنمو  ودفعها  االأعمال  ملمار�سة  وتناف�سية  مالئمة 

مبا يعود نفعه على جميع االأطراف« 
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال اأوري�����ل ل���ني رئ��ي�����س احت����اد غ���رف التجارة 
االإ�سرائيلية: “ن�ست�سرف العديد من الفر�س الكبرية للتعاون 
بني دولتي اإ�سرائيل واالإمارات العربية املتحدة عر عدٍد من 
القطاعات اال�سرتاتيجية واحليوية، لذا ن�سعى من خالل هذه 
الزيارة اإىل بحث وا�ستعرا�س مزايا اخلدمات والبنية التحتية 
لالأعمال التي يوفرها كال اجلانبني، مبا ميكننا من ا�ستك�ساف 

اآفاق التعاون �سمن القطاعات ذات االهتمام امل�سرتك«.
توؤ�س�س  اأن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها موؤخراً  يذكر 
ملرحلة هامة من التعاون بني اجلانبني، حيث �ستعمل “دافزا” 
من خاللها على الرتويج الإمارة دبي بو�سفها مركزاً جتارياً 
حني  يف  االإ�سرائيلية،  لل�سركات  حيوية  اأع��م��ال  وبيئة  عاملياً 
ت�سجيع  على  االإ�سرائيلية  التجارية  ال��غ��رف  احت���اد  �سيعمل 
االإم���ارة  حتت�سنها  ال��ت��ي  الفعاليات  يف  للم�ساركة  ال�سركات 
وتزويدهم بجميع املعلومات املطلوبة التي تهدف اإىل الرتويج 
ل� “دافزا” بو�سفها موقعاً مثالياً لنمو االأعمال على امل�ستوى 

العاملي. 

•• دبي-الفجر: 

ممثلة  “دافزا”  دبي  مبطار  احل��رة  املنطقة  �سلطة  ا�ستقبلت 
ال��ع��ام وع���دد من  امل��دي��ر  ال��زرع��وين  ال��دك��ت��ور حممد  ب�سعادة 
امل�سوؤولني واملوظفني، وفداً اإ�سرائيلياً اقت�سادياً ر�سمياً برئا�سة 
ورئي�س  االإ�سرائيلية  التجارة  غ��رف  احت��اد  رئي�س  لني  اأوري��ل 
غ��رف��ة جت���ارة ت��ل اأب��ي��ب واإ���س��رائ��ي��ل ال��و���س��ط��ى، و���س��م ممثلني 
التجارة  غ��رف  واحت���اد  االإ�سرائيليني  امل�سنعني  جمعية  ع��ن 
وغريها،  وال�سمال  حيفا  مدينة  جت��ارة  وغرفة  االإ�سرائيلية 
اآف����اق ال��ع��الق��ات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف املجاالت  وذل����ك ل��ب��ح��ث 
اخلارجية،  اال�ستثمارات  تدفقات  وزي���ادة  لت�سجيع  املختلفة 
تعزيزاً للعمل امل�سرتك وملناق�سة الفر�س الواعدة التي تنتظر 
دافزا واجلهات االقت�سادية والتجارية االإ�سرائيلية املمثلة يف 

الوفد. 
و�سم الوفد االإ�سرائيلي عدداً من امل�سوؤولني رفيعي امل�ستوى، 
جتارة  لغرفة  التنفيذي  الرئي�س  كا�ستل  ديفيد  بينهم  م��ن 
مدينة حيفا وال�سمال، واأمري �ساين نائب الرئي�س التنفيذي 
الحت����اد غ���رف ال��ت��ج��ارة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، وزي��ي��ف الف��ي��ي نائب 
الرئي�س التنفيذي الحتاد غرف التجارة االإ�سرائيلية ل�سوؤون 
رئي�س  ب��ارو���س  واأدي���ف  االأع��م��ال،  وتطوير  الدولية  العالقات 
االإ�سرائيلي،  ال��دويل  والتعاون  الت�سدير  معهد  اإدارة  جمل�س 
جمعية  رئي�س  تومر  ورون  املعهد،  ع��ام  مدير  اآري��ل��ي  وغ���ادي 
نائب رئي�س اجلمعية  اأدري  االإ�سرائيليني، وهاغاي  امل�سنعني 
ل�سوؤون ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة والعالقات احلكومية، 

واأف�سالوم اأبوفيالن اأمني عام احتاد الفالحني االإ�سرائيليني. 
ون��اق�����س اجل��ان��ب��ان اأ���س�����س ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك واال���س��ت��ف��ادة من 
االإمارات  دولة  توفرها  التي  واال�ستثمارية  التجارية  الفر�س 
مذكرة  اإىل  باال�ستناد  وذل���ك  احل���رة،  واملنطقة  دب��ي  واإم����ارة 
التعاون التي اأبرمتها �سلطة املنطقة احلرة مبطار دبي موؤخراً 

مع احتاد الغرف التجارية االإ�سرائيلية. 
وا�ستمع اأع�ساء الوفد االإ�سرائيلي اإىل عر�س عن اأهم امل�ساريع 
واملبادرات اال�سرتاتيجية التي ت�سرف عليها املنطقة احلرة مع 
اجلانبني،  بني  املتاحة  التعاون  جماالت  على  ال�سوء  ت�سليط 
للتجارة  ح��رة  منطقة  اأول  كومري�سيتي”  “دبي  بينها  م��ن 
مبكانة  االرت��ق��اء  اإىل  تهدف  والتي  املنطقة،  يف  االإلكرتونية 
االإلكرتونية،  للتجارة  اإقليمياً  م��رك��زاً  بو�سفها  دب��ي  اإم���ارة 

ولتكون موطناً ملنظومة التجارة االإلكرتونية يف املنطقة.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ام ال��وف��د االإ���س��رائ��ي��ل��ي ب��ا���س��ت��ع��را���س اخلدمات 
والفر�س التي توفرها البنية التحتية االإ�سرائيلية لل�سركات 
يف دولة االإمارات، االأمر الذي من �ساأنه اأن يعزز من الفوائد 
التي تقدمها املنطقة احلرة للمتعاملني وال�سركات التي تتخذ 
من املنطقة احلرة مقراً لها ولعملياتها، وذلك دعماً لعملياتها 
االإقليمية والدولية، ف�ساًل عن التو�سع على م�ستوى املنطقة. 
املدير  ال��زرع��وين  حممد  الدكتور  �سعادة  ق��ال  ال�سدد،  وبهذا 
االإ�سرائيلي  والتجاري  االقت�سادي  الوفد  زي��ارة  “اإن  ال��ع��ام: 
بني  االعمال  جمتمع  لروابط  وجديد  حيوي  تناغم  يف  ياأتي 
االأ�سواق  على  املنفتح  دبي  اقت�ساد  يعد  حيث  واإ�سرائيل.  دبي 
العاملية واملتميز مبوقع ا�سرتاتيجي وبيئة حمفزة ا�ستثمارياً 

م��ب��داأ مقابلة االإي������رادات م��ع ال��ن��ف��ق��ات ب�����س��رف ال��ن��ظ��ر عن 
التح�سيل اأو ال�سداد النقدي مما يتيح الإجراء املقارنات املالية 
بني ال�سنوات املختلفة داخل الوحدة نف�سها اأو بني الوحدات 
املختلفة. وباالإ�سافة اإىل م�ساهمته يف حتديد ح�ساب تكلفة 
وحدة الن�ساط اأو وحدة اخلدمة املوؤداة وذلك يف ظل املوازنة 
وتقييم  االأن�سطة  على  الرقابة  اأي�سا  يحقق  فاإنه  ال�سفرية 
اأدائها وي�سهل اإعداد تقديرات املوارد واال�ستخدامات لل�سنوات 
اجلارية  العمليات  ب��ني  الف�سل  يف  وي�ساعد  املقبلة  امل��ال��ي��ة 
بالدقة  اال�ستحقاق  م��ب��داأ  ومي��ت��از  الراأ�سمالية.  والعمليات 
والواقعية يف بيان نتائج تنفيذ امليزانية و�سهولة الربط من 
والتي  القومية  واملحا�سبية  احلكومية  املحا�سبة  بني  خالله 
تهدف اإىل قيا�س الناجت القومي للدولة 
كافة  يف  االق���ت�������س���ادي  ال���ن���م���و  ودرج�������ة 
يعتر  اأن��ه  كما  االقت�سادية،  القطاعات 
اأكر مالئمة الأغرا�س التخطيط املايل 
املايل  اإع��داد املركز  واالإداري وي�ساعد يف 
االإداري��ة ودقة  ال�سادق والعادل للوحدة 
الو�سع  عن  تعر  التي  املالية  التقارير 
املايل للجهة االحتادية واإجراء مقارنات 
معيارية بني خمتلف اجلهات. ي�سار اإىل 
اأنه وا�ستنادا اإىل املر�سوم بقانون احتادي 
املالية  ب�����س��اأن   2019 ل�سنة   26 رق���م 
العامة، فقد قامت وزارة املالية باإطالق 
م�������س���روع حت�����ول احل���ك���وم���ة االحت����ادي����ة 
وذلك   ، املحا�سبي  اال�ستحقاق  الأ���س��ا���س 
واالأ�سول  وامل�سروفات  االإي���رادات  كافة  ت�سجيل  خ��الل  من 
بتاريخ حدوث العملية االقت�سادية ذات ال�سلة بغ�س النظر 

عن وقت تداول املبالغ املالية.

ال��ك��رى ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق ال�����س��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ينبغي 
االإماراتي  ال�سباب  اأكر على متكني  الرتكيز ب�سورة  عليها 
ورفدهم بجميع االأدوات واملهارات الالزمة التي ت�سمن لهم 
للم�ستقبل.  اال�ستعداد  اأمت  على  ليكونوا  املتطلبات  مواكبة 
ومن هنا ياأتي اإطالق الن�سخة اجلديدة من برنامج تدريب 
لي�س فقط  الثابت جتاه  التزامنا  ليوؤكد  اخلريجني اجلدد 
اأي�ساً  االإم��ارات��ي��ني، واإمن��ا  ال�سباب  تعزيز م��ه��ارات وخ��رات 
الر�سيدة  قيادتنا  حددتها  التي  الثاقبة  ال���روؤى  دع��م  جت��اه 
وتوجيهاتها امل�ستمرة ب�سرورة اإر�ساء اأ�س�س متينة القت�ساد 

معريف م�ستدام عماده اأبناء االإمارات«.
لتزويد  امل��دم��ج  ال��ت��ع��ل��م  ن��ه��ج  ع��ل��ى  ال��رن��ام��ج  و�سيعتمد    
م�سارات  يف  لل�سروع  املطلوبة  واملعرفة  باملهارات  امل�ساركني 
مهنية ناجحة يف قطاع االت�ساالت. ومت ت�سميم الرنامج 
وتقدمي  املهنية  م�ساراتها  يف  االإم��ارات��ي��ة  امل��واه��ب  لتمكني 
الدعم الأبناء االإمارات عر عدة مراحل مبا ي�سمن متتعهم 
يف  ووظ��ائ��ف  اأدواراً  ت��ويل  تخّولهم  التي  ال��الزم��ة  باملهارات 
املجاالت الرقمية والتقنية. وتعتزم دو توظيف 15 خريجاً 

جديداً عر خمتلف اأق�سام ال�سركة.
الرئي�س  اإيهاب ح�سن،   ومن جهته قال 
�سركة  يف  الب�سرية  ل��ل��م��وارد  التنفيذي 
املتكاملة:  ل���الت�������س���االت  االإم������������ارات 
وطنية  ك�سركة  موقعنا  من  “انطالقاً 
املعلومات  تكنولوجيا  جم��ال  يف  رائ���دة 
واالت�ساالت، تقع على عاتقنا م�سوؤولية 
وخراتنا  م����واردن����ا  ك��اف�����������������ة  ت�����س�����������خ��ري 
ل���ت���ق���دمي ال�����دع�����م الأب�����ن�����اء االإم����������ارات 
م�سارات  يف  ال�������س���روع  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
ب�����االإجن�����ازات يف قطاع  ح��اف��ل��ة  م��ه��ن��ي��ة 

االت�ساالت. 

•• اأبوظبي- وام:

مبداأ  لتطبيق  اإي��ج��اب��ي��ا  ت���اأث���ريا   14 امل��ال��ي��ة  وزارة  ح����ددت 
ال��ع��ام��ة للحكومة  امل��ي��زان��ي��ة  امل��ح��ا���س��ب��ي ع��ل��ى  اال���س��ت��ح��ق��اق 
االحتادية للعام 2021 ، موؤكدة اأن هذا املبداأ يواكب اأف�سل 
املمار�سات العاملية يف ت�سجيل العمليات املالية . وقال يون�س 
حاجي اخلوري، وكيل وزارة املالية - يف ت�سريح خا�س لوكالة 
اإن مبداأ اال�ستحقاق املحا�سبي هو  اأنباء االإم��ارات “ وام” - 
وامل�ساريف  االإي���رادات  ت�سجيل  عند  املتبع  املحا�سبي  املعيار 
واالأ�سول خالل فرتة مالية معينة بغ�س النظر عن تاريخ 
الدفع اأو التح�سيل الفعلي . وا�ستعر�س خوري اأهم التاأثريات 

االإيجابية ملبداأ اال�ستحقاق على امليزانية 
رفع  مقدمتها  يف  ياأتي  والتي  االحتادية 
وفق  الدولة  امل��ايل يف  التخطيط  فعالية 
اأف�سل املمار�سات العاملية وذلك باالإ�سافة 
العامة  امليزانية  اإع���داد  كفاءة  زي��ادة  اإىل 
االأم��ث��ل للموارد  ل��الحت��اد واال���س��ت��خ��دام 
هذا  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ل���ل���دول���ة..  امل��ال��ي��ة 
م�ستهدفات  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����س��اه��م  امل���ب���داأ 
روؤية االإمارات 2021 و يعزز من موقع 
التناف�سية  م��وؤ���س��رات  ال��رائ��د يف  ال��دول��ة 
التاأثريات  ق��ائ��م��ة  ت�سمل  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة. 
 .. املالية  وزارة  لوكيل  وف��ق��ا  االإي��ج��اب��ي��ة 
االأ�سول  مع  يتفق  اال�ستحقاق  مبداأ  اأن 
بالدقة  يتميز  حيث  العلمية  املحا�سبية 

والعدالة وتعتر كل �سنة مالية �سخ�سية م�ستقلة وبالتايل 
يوؤخذ يف االعتبار اأي م�ستحقات اأو مقدمات بالن�سبة لكل من 
اأنه ي�ساعد يف تطبيق  اإىل جانب  االإي��رادات والنفقات وذلك 

•• دبي-الفجر: 

املتكاملة،  لالت�ساالت  االإم���ارات  ل�سركة  التابعة  دو،  اأعلنت 
تدريب اخلريجني  برنامج  الن�سخة اجلديدة من  تفا�سيل 
اجليل  م��ه��ارات  تعزيز  اإىل  ي��ه��دف  وال���ذي   ،2020 للعام 
القادم من قادة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت من 
مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة. وي�ستهدف الرنامج 
يف ن�سخته اجلديدة ت�سريع تنمية و�سقل املهارات ال�سخ�سية 
واملهنية للمواهب الوطنية ال�سابة يف دولة االإمارات. وياأتي 
الرنامج يف اإطار اجلهود احلثيثة وامل�ستمرة التي تبذلها دو 
لدعم ا�سرتاتيجية التوطني وتقدمي الدعم الأبناء االإمارات 
القيادة  توجيهات  م��ع  يتما�سى  مب��ا  املهنية  م�ساراتهم  يف 
الر�سيدة. وانطلقت الن�سخة اجلديدة من الرنامج يف �سهر 
نوفمر اجلاري وت�ستمر ملدة 12 �سهراً، حيث �سيتم تزويد 
الطلبة امل�ساركني مبجموعة من اخلرات واملهارات والروؤى 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت. ويف حديثه عن 
التنفيذي  الرئي�س  احل�ساوي،  فهد  قال  الرنامج،  اأه��داف 

لالت�ساالت  االإم����ارات  ل�سركة  ب��االإن��اب��ة 
االآن،  واإىل  تاأ�سي�سها  “منذ  املتكاملة: 
الكفاءات  ا���س��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى  دو  ح��ر���س��ت 
بقدرة  منها  اإمي��ان��اً  الوطنية  وامل��واه��ب 
التوجهات  ق��ي��ادة  على  االإم�����ارات  �سباب 
اال�سرتاتيجية لل�سركة وحتقيق اأهدافها 
ظل  ويف  البعيد.  امل��دى  على  وتطلعاتها 
اليوم من حت��والت ال  العامل  ي�سهده  ما 
�سّيما فيما يتعلق بالتغريات على م�ستوى 
�سوق العمل واملهارات النا�سئة التي باتت 
عر  الرقمي  التحول  ظ��ل  يف  ���س��روري��ة 
امل�سوؤولية  باأن  نعتقد  االأعمال،  قطاعات 

يف �أعقاب مذكرة �لتفاهم �لتي جرى توقيعها موؤخرً�

دافزا ت�شتقبل وفدًا اقت�شاديًا رفيع امل�شتوى من اإ�شرائيل 

مليار درهم اإيرادات اإعمار مولز خالل الأ�شهر الت�شعة الأوىل  2.493
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - الفجر

   �سهد ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن فعاليات 
للت�سامح  ال����وط����ن����ي  امل����ه����رج����ان 
وزارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  وال��ت��ع��اي�����س 
العام،  ه����ذا  اف��رتا���س��ي��ا  ال��ت�����س��ام��ح 
اجتماع املفو�سية الدولية للت�سامح 
ال��ري��ا���س��ات االإل��ك��رتون��ي��ة الذي  يف 
ت��راأ���س��ه م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�سامح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
املهرجان  ���س��ه��د  ك��م��ا  وال��ت��ع��اي�����س، 
يف  للت�سامح  ب��ط��ول��ة  اأول  اإط�����الق  
بالتعاون  االإل��ك��رتون��ي��ة  الريا�سات 
واالحت�������اد  ال���ت�������س���ام���ح  وزارة  ب����ني 
االإلكرتونية،  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال����دويل 
وال���ت���ي ت��ف��ت��ح ب����اب امل�����س��ارك��ة اأم����ام 
العامل،  دول  خمتلف  م��ن  ال�سباب 
اأطلق املهرجان جل�سات ملتقى  كما 
الت�سامح يف الريا�سات االإلكرتونية 
املفو�سية  اع�����س��اء  ك��اف��ة  مب�����س��ارك��ة 
الريا�سات  يف  ل��ل��ت�����س��ام��ح  ال��ع��امل��ي��ة 
االإل���ك���رتون���ي���ة، واأع�������س���اء االحت����اد 
ال�����دويل ل��ل��ع��ب��ة واأع�������س���اء االحت����اد 
االإماراتي،  وعدد كبري من املهتمني 
حمليا  االإل���ك���رتون���ي���ة  ب��ال��ري��ا���س��ة 

وعربيا وعامليا.
   حيث حتدث ال�سيد فالد ماريني�سكو 
- رئي�س االحتاد الدويل للريا�سات 
االإلكرتونية  حول اأهمية الت�سامح 
االإل���ك���رتون���ي���ة، كما  ال��ري��ا���س��ات  يف 
اأركادي دفوركوفيت�س  ال�سيد   األقى 
لل�سطرجن،  ال��دويل  االحت��اد  رئي�س 
حول الدرو�س امل�ستفادة من االحتاد 

الدويل ، و�سارك بامللتقى :
نيكول بايك - رئي�س قطاع يوجوف 
ال����ع����امل����ي ل���ل���ري���ا����س���ات واالأل�����ع�����اب 
االإل���ك���رتون���ي���ة ب���ورق���ة ع��م��ل حول 
ال��ت�����س��ام��ح يف جم��ت��م��ع االأل����ع����اب – 

ت���ف���اع���ل وان����ط����ب����اع����ات وخ�������رات، 
واخ����ت����ت����م����ت ال�����دك�����ت�����ورة ه����اي����دي 
للتنوع  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ال��ع�����س��ك��ري 
ومدير  وال�������س���راك���ات،  وال�������س���م���ول 
قطاع التخطيط والتطوير بالهيئة 
العربية  اململكة  للريا�سة  ال��ع��ام��ة 
ال�سباب  مم��ار���س��ة  ح��ول  ال�سعودية 
االإلكرتونية  ل��ل��ري��ا���س��ة  ال���ع���رب���ي 
االأخالقية  ال��ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  واأه��م��ي��ة 
االأل����ع����اب ومنها  م���ن خ����الل ه����ذه 

الت�سامح.
وق������ال م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن���ه���ي���ان بن 
م���ب���ارك ن��ح��ن ه��ن��ا ال���ي���وم الإط���الق 
امل��ف��و���س��ي��ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ت�����س��ام��ح يف 
واالألعاب،  االإلكرتونية  الريا�سات 
اأن���ن���ا ن��ف��ت��ت��ح ال��ن�����س��خ��ة االأوىل  ك��م��ا 
للريا�سة  ال��ت�����س��ام��ح  ب��ط��ول��ة   م���ن 
حافال  يوما  �سيكون  االإلكرتونية، 
واحدة  ت��ع��د  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  للجنة 
االإي���ج���اب���ي���ة ملذكرة  ال��ن��ت��ائ��ج  م����ن  
الت�سامح  وزارة  بني  موقعة  تفاهم 
العربية  االإم�������ارات  يف  وال��ت��ع��اي�����س 
املتحدة واالحتاد الدويل للريا�سات 
لتعزيز  م��ًع��ا  للعمل   ، االإل��ك��رتون��ي��ة 
ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س م���ن خالل 

الريا�سات االإلكرتونية
اأتقدم   ، ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ب�����س��ف��ت��ي   
والرتحيب  ال�����س��خ�����س��ي  ب��ال�����س��ك��ر 
املوؤ�س�سني   ب���اأع�������س���ائ���ه���ا  احل��������ار 
رئي�س   - دفوركوفيت�س  د.اأرك�����ادي 
)االحت��������اد ال���ع���امل���ي ل��ل�����س��ط��رجن( ،  
نيكول بايك - رئي�س قطاع يوجوف 
االإلكرتونية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال��ع��امل��ي 
واالأل���ع���اب وك��ورت��ي�����س ك��وه��ال���س - 
ال��ت��ط��وي��ر ورئي�س  ك��ب��ري م�����س��وؤويل 
م���رك���ز ك����ارت����ر ، وك��ي��ن��ي��ث ف�����وك - 
االآ�سيوي للريا�سات  رئي�س االحتاد 
، وال��دك��ت��ورة هايدي  االإل��ك��رتون��ي��ة 

املدير  ال���ع�������س���ك���ري  ال����دي����ن  ع�����الء 
اخلا�س  ل���الأومل���ب���ي���اد  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ال�سعودية،  ال���ع���رب���ي���ة  ل��ل��م��م��ل��ك��ة 
را�سي   وردت������ي حم��م��د  وال���دك���ت���ور 
ال�سباب  ب���وزارة  الريا�سي  املفو�س 

والريا�سة يف ماليزيا.
 ويجمع هذا الفريق بني اخلرات 
التي  االإب��داع  يف  والرغبة  واملواهب 
املفو�سية،  الأعمال  النجاح  ت�سمن 
العمل  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  معاليه  وع���ر 
الت�سامح  ل��ت��ع��زي��ز  ج��م��ي��ًع��ا  م��ع��ه��م 

والتعاي�س عامليا. 
الت�سامح  اإىل  اإننا ننظر   «     وق��ال 
�سرطان  اأن���ه���م���ا  ع��ل��ى  وال��ت��ع��اي�����س 
اأ���س��ا���س��ي��ان ل��ع��امل ���س��ل��م��ي وم��ن��ت��ج ، 
ع���امل ي��ح��رتم ف��ي��ه ال��ت��ن��وع ، حيث 
حيث   ، امل�سرتكة  اإن�سانيتنا  نتبنى 
اإج���راءات  ونتخذ   ، ترابطنا  ن��درك 

اأج��ل م�ساعدة االآخ��ري��ن، واآمل  من 
اأنه من خالل العمل مًعا ، �ستخلق 
وزارة الت�سامح والتعاي�س و االحتاد 
معا  االإك��رتون��ي��ة  للريا�سة  ال��دويل 
والتعاي�س  بالت�سامح  ثقافة حتتفي 
ع���ر االإن�����رتن�����ت، ف��ب��ت��ع��اون��ن��ا معا 
حول  اجلميع  اإىل  الو�سول  ميكننا 
العامل، كما ن�سعى اإىل تعزيز ثقافة 
الطبيعة  بني  متيز  التي  الت�سامح، 
التناف�سية الكبرية للعبة والطبيعة 
التعاونية للحياة، وت�سجيع زمالئنا 
جتاه  عواطفنا  واإدارة   ، الفريق  يف 
التعاون، واأن نقبل الن�سر والهزمية 
نتحلى  واأن  م���ت�������س���اوي���ة،  ب��ن��ع��م��ة 
ب��امل��رون��ة، وه���ي  م��ه��ارات �سخ�سية 
منتج  ملجتمع  �سرورية  وه��ي  قيمة 

ومتناغم وحياة جمزية. 
ع���امل  اأن   « م���ع���ال���ي���ه  واأ�������س������اف    

االإنرتنت اأ�سبح االآن جزًءا ال يتجزاأ 
منف�سال  ي���ع���د  ومل  ح��ي��ات��ن��ا  م����ن 
انتقل  حيث  احلقيقي،  ال��ع��امل  ع��ن 
وال�سيما  االإن��رتن��ت  اإىل  ال��ك��ث��ريون 
االأجيال  ب�����س��ب��اب  م��ق��ارن��ة  ال�����س��ب��اب 
اإىل هذه  ال�����س��اب��ق��ة، ح��ي��ث و���س��ل��ن��ا 
النقطة منذ عدة �سنوات حيث يتم 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  اإن�ساء 
واأ�سبحوا  وب��ل  ال�سباب  بها  وت��اأث��ر 
ف��اع��ل��ني ب��ق��وة ف��ي��ه��ا، وه����ذا فر�س 
اإيجابية  بطريقة  نتعمد   اأن  علينا 
االإنرتنت  ع���ر  ق���درات���ن���ا  ت��ف��اع��ل��ن��ا 
والتعاي�س  ال��ت�����س��ام��ح  ل��ت��ع��زي��ز   ،
،ومل�ساعدة �سبابنا على تعلم املهارات 
التي �ست�سمح لهم بالتعاون معنا يف 
اأكر  ب�سكل  والعمل  االجت���اه،  ه��ذا 

فعالية يف مواجهة التحديات.
املفو�سية  اأن   م��ع��ال��ي��ه  واأو�����س����ح    

يتحقق  ه���ذا  ل���روؤي���ة  ب��ج��د  �ستعمل 
ع���ل���ى اأر���������س ال�����واق�����ع م����ن خ���الل 
فعاليات  خ����الل  وم����ن  ال���ب���ط���والت 
العام،  م��دار  على  اأخ��رى  وملتقيات 
اأن اإطالق املفو�سية  موؤكدا معاليه 
الريا�سات  يف  للت�سامح  ال��دول��ي��ة 
بطولة  »اأول  واالألعاب  االإلكرتونية 
 « االإلكرتونية  االألعاب  للت�سامح يف 
الطريق  يعد خطوة مهمة ج��دا يف 
كافة  بالت�سامح  للو�سول  الطويل 
واملتابعني  املمار�سني  العامل  �سباب 
الت�سامح  ب��ق��ي��م  االأل�����ع�����اب  ل��ت��ل��ك 

والتعارف االإن�ساين.
ماريني�سكو  ف��الد  وم��ن جانبه عر 
لالألعاب  ال�����دويل  االحت�����اد  رئ��ي�����س 
�سعادته  ع��ن  كلمته  يف  ال��ك��رتون��ي��ة 
الت�سامح  وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
مثمنا جهود  االإماراتية،  والتعاي�س 
نهيان،  اآل  م���ب���ارك  ن��ه��ي��ان  ال�����س��ي��خ 
وزي���ر ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س رئي�س 
الذي  للت�سامح،  الدولية  املفو�سية 
االألعاب  يف  البطوالت  ب��دور  يوؤمن 
االإكرتونية يف الو�سول اإىل ال�سباب 
والتعاي�س،  ال���ت�������س���ام���ح  ب���ر����س���ال���ة 
�سعوب  خم���ت���ل���ف  ب�����ني  وال���������س����الم 
االحتاد  م�سيفا   ، العامل   وثقافات 
االإلكرتونية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال����دويل 
�سيبذل ق�سارى جهده لدعم جهود 
امل��ف��و���س��ي��ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ت�����س��ام��ح يف 
اإطار  يف  ال�سامية  اأه��داف��ه��ا  حتقيق 
ال�سامية  بالقيم  امل�سرتك  ال�سعي 
نحو �سباب العامل وحتقيق ال�سالم 
االإلكرتونية  الريا�سات  خالل  من 
يف ظل ما مير به العامل من ظروف 
كوفيد  وب��اء  تف�سي  ظ��ل  ويف  عاملية 
الريا�سات  ق��وة  تتجلى  حيث   19

االإلكرتونية يف توحيد ال�سعوب.
 وم�����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ال���دك���ت���ورة 

ه��اي��دي ال��ع�����س��ك��ري اإن���ه مل��ن دواعي 
بني  اأك������ون  اأن  وف���خ���ري  �����س����روري 
ه���ذه ال��ق��ام��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي تدير 
العامل  حول  االإلكرتونية  الريا�سة 
واأن اأكون اأحد اأفراد الفريق  الذي 
لالنطالق  م���ق���درة  ج���ه���ودا  ي��ب��ذل 
ب��ال��ق��ي��م االإن�����س��ان��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة اإىل 
البطوالت  خ�����الل  م����ن  ال�������س���ب���اب 
االإلكرتونية،  الريا�سات  يف  العاملية 
اأن  اإيل  بالن�سبة  م��ث��ري  الأم���ر  واإن����ه 
بعد  اليوم يف هذا احلدث  اأ�سارككم 
فقد  ل��ل��م�����س��ارك��ة،  دع����وة  تلقيت  اأن 
ط��ل��ب م��ن��ي اب����ن اأخ�����ي ال��ب��ال��غ من 
اإىل  ع���اًم���ا االن�����س��م��ام   18 ال��ع��م��ر 
امل��ن�����س��ات االأ����س���ه���ر يف هذا  اإح�����دى 
الع�سر الهادفة اإىل ترفيه االأطفال 
وت�سمح  ع�����س��ر،  ال��ث��ام��ن��ة  ���س��ن  دون 
بالتوا�سل  لالأ�سخا�س  املن�سة  هذه 
والدرد�سة  ال��ب��ع�����س  ب��ع�����س��ه��م  م���ع 
واال�ستمتاع باالألعاب بدون احلاجة 
اأو  هاتف  رق��م  لديهم  يكون  اأن  اإىل 
اأن يكون لديهم فريق، ولذلك فاإن 
امل��ن�����س��ات بقيم  اإىل ه���ذه  ال��و���س��ول 
الت�سامح �سيكون اأمرا ايجابيا جدا، 
واأرجو اأن ت�سل الر�سالة اإىل ال�سباب 
العربي الذي ي�سارك باأعداد كبرية 
بجهود  م�سيدة  البطوالت،  ه��ذه  يف 
يف  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل 
على  وال�سالم  التعاي�س  قيم  تعزيز 

امل�ستوى العاملي.
اأخ������رى ع����رت نيكول  وم����ن ج��ه��ة 
بايك - رئي�س قطاع يوجوف العاملي 
االإلكرتونية  واالأل��ع��اب  للريا�سات 
لديها  مب��ا  بامل�ساركة  �سعادتها  ع��ن 
من خ��رات وجت��ارب مع االآخرين، 
اإليه من  وا�ستخدام كل ما تو�سلنا 
بيانات يف تعزيز االأمور ذات ال�سلة 
فالبيانات  وال���ت���ن���وع،  ب��ال��ت�����س��ام��ح 

ما  حتديد  يف  ت�ساعدنا  واملعلومات 
وهذا  عليه،  الرتكيز  عليه  يتوجب 
للغاية.  م��ث��ري  اأم����ر  ل��ه��ا  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
على  نعمل  اأن  جميًعا  علينا  ويجب 
اال���س��ت��ف��ادة م���ن ال��ب��ي��ان��ات يف هذه 
املو�سوعات التي تهمنا واأن نت�سارك 
القائم  التعاون  اأن  ذل��ك، موؤكدة  يف 
للريا�سة  ال�������دويل  االحت�������اد  ب����ني 
الت�سامح  ووزارة  االإك�����رتون�����ي�����ة 
نتائج  يحقق  اأن  ميكنه  والتعاي�س 
ال��ع��امل، مبزيد  �سباب  ل��دى  مبهرة 
واالببتكار  امل��خ��ل�����س��ة  اجل��ه��ود  م��ن 
الر�سالة  ه��ذه  واالإب���داع يف ت�سمني 
ال�سامية �سمن البطوالت واالألعاب 

االإلكرتونية.
اأرك��ادي دفوركوفيت�س  اأو�سح  فيما  
– رئي�س االحتاد العاملي لل�سطرجن 
هذه  يف  بامل�ساركة  ك��ث��ريا  يعتز  اأن���ه 
منها،  ج����زًءا  ي��ك��ون  واأن  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
واحلديث حول معاين مثل التكافل 
وال��ت��ع��اي�����س وال��ت�����س��ام��ح. ف��ف��ي ظل 
 ، ال��ع��امل  يواجهها  التي  التحديات 
يجب اأن نعمل على تعزيز التوعية 
مبثل هذه القيم، واأعتقد اأن العي�س 
التي  القيم  ه��ذه  اأه��م  هو  امل�سرتك 
نحتاجها يف الوقت احلايل. فيجب 
اأكر  متعاونة  تكون جمتمعاتنا  اأن 
امل�سرتك  ه��دف��ن��ا  ع��ل��ى  ن���رك���ز  واأن 
ا  اأي�سً يجب  القيم.  ه��ذه  تعزيز  يف 
الت�سامح ودجم��ه��ا يف  ق��ي��م  ت��ق��دمي 
ظل  يف  ولكن  ال�سغر،  من  التعليم 
هذا العامل لن يكون ذلك هو احلل 
اأخرى،  م�سادر  هناك  الأن  الوحيد 
ال���رتوي���ج  ع���ل���ى  ن���رك���ز  اأن  ف��ي��ج��ب 
الو�سائل  خالل  من  الت�سامح  لقيم 
واالألعاب،  واالأف�����الم  االإل��ك��رتون��ي��ة 
وخا�سة النماذج واالأ�سخا�س الذين 

ميثلون القدوة.

•• اأبوظبي- وام:

�سجلت املحطات االأوروبية ل�سل�سلة �سباقات كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
للخيول العربية االأ�سيلة بن�سختها ال� 27 جناحات مبهرة، وذلك بختام املحطة 
البولندية التي اأقيمت مطلع االأ�سبوع اجلاري، يف م�سمار �سلوزويك يف العا�سمة 

وار�سو.
واأقيمت املحطة العا�سرة حتت رعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ودعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، وتوجيهات 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
الرئا�سة، امتداداً لروؤية ونهج املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 

اهلل ثراه، الإعالء قيمة اخليل العربي االأ�سيل يف كافة امل�سامري العاملية.
اب��ن داح�����س ال��ذي يعود للمالك  وت��وج بلقب اجل��ول��ة العا�سرة اجل���واد دراج���ون 
الفار�س  وب��ق��ي��ادة  جانيكو�سكي  ام  امل����درب  وب��اإ���س��راف  ج��ور���س��ك��ي  زد  ال��ب��ول��ن��دي 

املرابط  9 خيول متثل نخبة  ال��ذي �سهد م�ساركة  ال�سباق  ا���س م��ورا، وذل��ك يف 
2400 مرت  اأقيم مل�سافة  وا�سطبالت اخليل العربي يف بولندا واأوروب��ا وال��ذي 
�سمن فئة " لي�ستد " واملخ�س�س للمهور واملهرات من عمر اأربع �سنوات فما فوق، 

وبلغ جمموع جوائز ال�سباق 30 األف يورو.
باملرتبة  وح��ل  دقيقة،   2:56:72 ق��دره  بزمن  ال�سباق  م�سافة  البطل  وقطع 
الثانية ويلكي داكري�س من ن�سل مارد ال�سحراء، فيما جاء باملركز الثالث �سيف 
امللوك املنحدر من ن�سل كارميل دي فاو�ست، ووقف باملركز الرابع ا�سارون، وجاء 

خام�سا جرنال ليدي.
من جهته اأعرب في�سل الرحماين م�ست�سار جمل�س اأبوظبي الريا�سي، م�سرف 
�سروره  عن  االأ�سيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  كاأ�س  �سباقات  �سل�سلة  عام 
باملنجزات املهمة التي �سجلتها املحطة البولندية العا�سرة يف ختام جوالت القارة 

االأوروبية للكاأ�س الغالية.
ا�ستمرارية تنظيم احلدث و�سط ظروف املرحلة احلالية مع حتقيق  اإن  وقال: 
اأ�سداء وا�سعة من االحتادات الدولية وامل�سامري العاملية و�سواًل الحتاد اخليل 

مرابط  وكافة  اخليل  ومربي  وم��الك  �سلوزويك  وم�سمار  البولندي،  العربي 
للمكانة  حقيقية  ومفخرة  كبرية  اإ�سافة  ميثل  بولندا،  يف  اخليل  وا�سطبالت 

الرفيعة التي تتمتع بها الكاأ�س الغالية يف كافة دول العامل.
وتابع اأن ال�سباق �سهد تناف�سا كبريا بني جمموعة اخليول القوية والتي متثل 
نخبة مرابط اخليل العربي يف بولندا واأوروبا، مبا يوؤكد على ال�سمعة املرموقة 
للحدث بني اأو�ساط مالك ومربي اخليل يف بولندا وكافة دول العامل وم�سريته 

التاريخية املمتدة على مدار 27 عاماً.
برغم  واملتوا�سلة  املميزة  التنظيمية  بالنجاحات  فخورون  الرحماين:  واأ�ساف 
على  وحر�سنا  الدولية  اخليل  اأ�سرة  جت��اه  التزامنا  يعك�س  مبا  التحديات،  كل 
اخلطط  م��ن  ملجموعة  اعتمادنا  ظ��ل  يف  احل���دث،  واأه����داف  ر�سالة  ا�ستمرارية 
االحتادات  كافة  بالتعاون مع  ال�سباقات  لكافات  النجاح  تاأمني  �ساهمت يف  التي 
واجل��م��ع��ي��ات يف اأوروب����ا وال��ع��امل، وذل���ك ان��ط��الق��اً م��ن روؤي���ة ال��ق��ي��ادة الر�سيدة 
وحر�سها على تقدمي كافة اأوجه الدعم والنجاح لرفعة اخليل العربي االأ�سيل 

وم�سريته الرية املتجذرة بتاريخ االإمارات.

• وزير �لت�صامح: �ملفو�صية �لدولية للت�صامح ت�صم خرب�ت عاملية ميكنها �لو�صول بالت�صامح ل�صباب �لعامل 
• فالد ماريني�صكو: �لحتاد �لدويل لالألعاب �لإكرتونية فخور بتعزيز �لت�صامح عرب بطولته �لعاملية 

ملحة �صرورة  �ل�صباب  لدى  وتعزيزه  ر�ق,  �إن�صاين  �صلوك  �لت�صامح  دفوركوفيت�س:  • �أركادي 
• هايدي �لع�صكري: �صنطل بثقافة �لت�صامح و�لتعاي�س �إىل �ل�صباب �لعربي من خالل بطولتنا

ماريني�صكو: �إن �لعي�س �مل�صرتك هو �أهم �لقيم �لتي يجب �أن ن�صل بها �إىل �ل�صباب • فالد 

خالل فعاليات �ليوم �لثاين من �ملهرجان �لوطني للت�صامح و�لتعاي�س

نهيان بن مبارك ي�شهد اإطالق اأول بطولة 
للت�شامح يف الريا�شة الإلكرتونية

اجلواد دراجون بطال لكاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�شيلة يف بولندا

•• دبي -الفجر

التقى ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد االإمارات لكرة القدم 
اأم�س االأول بق�ساة املالعب خالل تدريباتهم االأ�سبوعية يف مالعب احتاد 

الكرة بح�سور اأع�ساء جمل�س االإدارة .
واأكد ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي حر�س احتاد كرة القدم على دعم 
احلكام وتوفري كل الرامج التطويرية من دورات وور�س عمل واأحدث 
التقنيات االلكرتونية ، مطالباً احلكام مبوا�سلة العمل وحت�سني االأداء 
وموؤكداً ثقته بكفاءة احلكم االإماراتي وقدرته على قيادة املباريات املحلية 

واخلارجية بنجاح .
وهناأ رئي�س االحتاد احلكام املر�سحني لنيل ال�سارة الدولية لعام 2021 

 .
اأع�ساء  منتخبنا  ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي على لقاء  كما حر�س 
 ، املقبلة  الكروية  لال�ستحقاقات  ي�ستعد  الذي  ال�ساطئية  للكرة  الوطني 
التي  املا�سية  ال��ف��رتة  خ��الل  املنتخب  حققها  التي  بالنتائج  اأ���س��اد  حيث 
اأ�سعدت اجلماهري االإماراتية ، موؤكداً ا�ستمرار احتاد الكرة يف تقدمي كل 
اأجل موا�سلة حتقيق االإجن��ازات واعتالء من�سات  الدعم للمنتخب من 

التتويج يف كافة البطوالت االأقليمية والقارية والعاملية .

را�شد بن حميد يلتقي حكام كرة القدم واأبي�س ال�شاطئية

اآ�شيوية كرة القدم لل�شالت 
يف الكويت 23 مار�س

•• اأبوظبي - وام:

اآ�سيا  ال��ن��ه��ائ��ي لبطولة  امل��وع��د  ال�����س��االت االآ���س��ي��وي��ة  اع��ت��م��دت جل��ن��ة ك���رة 
للمنتخبات والتي تقرر اأن تقام خالل الفرتة من 23 مار�س اإىل 3 اأبريل 
االأول للجنة كرة ال�ساالت  االجتماع  ذلك خالل  الكويت. جاء  2021 يف 
القارية الذي عقد عن بعد اأم�س بتقنية االت�سال املرئي، و�سارك فيه من 
االإمارات احلكم املونديايل خمي�س ال�سام�سي ع�سو اللجنة التنفيذية لكرة 

القدم لل�ساالت ع�سو جلنة م�سابقات االحتاد االآ�سيوي.
كرة  مونديال  يف  النهائية  امل��ب��اراة  اأدار  اأن  له  �سبق  ال��ذي  ال�سام�سي  واأك��د 
م��وع��د بطولة  اأي�����س��ا حت��دي��د  �سهد  اأن االج��ت��م��اع   2016 ع���ام  ال�����س��االت 
منتخبات الكرة ال�ساطئية لتقام خالل الفرتة من 28 اأبريل اإىل 8 مايو 

تايالند. يف   2021
ال�ساالت يف  اأنه تقدم بعدة مقرتحات مهمة لتطوير كرة قدم  اإىل  واأ�سار 
قارة ا�سيا اأبرزها ال�سماح ملواليد 2000 باللعب يف ت�سفيات اآ�سيا لل�سباب 
الالعبني  مواليد  اعتماد  ع��دم  مع   ،2021 ع��ام  يف  ال�ساالت  القدم  لكرة 
االلزامي  باال�ستخدام  واإمن��ا  ال�سباب،  لبطولة  فقط  الهويات  طريق  عن 
حمددة  ت��واري��خ  اعتماد  وك��ذل��ك  ب��ال��رن��ني،  املغناطي�سي  الت�سوير  لتقنية 
للمباريات الدولية الودية يف فرتة اأيام الفيفا، مبا ي�سبه ما يتم تطبيقه يف 
االحتاد االأوروبي، على اأن تكون تلك املباريات معتمدة يف حتديد الت�سنيف 

الدويل.
وقال ال�سام�سي : " طالبنا كذلك برفع عدد املنتخبات االآ�سيوية للم�ساركة 
املادي  ال��دع��م  ت��وف��ري  7 منتخبات، و���س��رورة  اإىل   5 ال��ع��امل م��ن  ك��اأ���س  يف 

واللوجي�ستي للدول الفقرية واملبتدئة يف كرة القدم لل�ساالت " .
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•• ال�شارقة-الفجر

اطلع �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد االإمارات 
للم�سارعة واجلودو على الرتتيبات التي اتخذتها اللجنة 
الفنية امل�سرفة على ن�ساط  اجلودو املحلي برئا�سة حممد 
الكابنت  وم��ق��رره��ا  ل��الحت��اد  امل�ساعد  ال�سر  اأم���ني  جا�سم 
�سعبان ال�سيد املدير الفني ،والتي ت�ستاأنف براجمها ملو�سم 
للرجال  الوطني  اليوم  بطولة  باإقامة   -2021  2020
وال��ت��ي تقام  27-11 احل��ايل  ي��وم اجلمعة  ، وذل��ك  فقط 
الأول مره ب�سالة نادي خورفكان بال�ساحل ال�سرقي ، بدال 
من يوم 20-11 ح�سب ما كان مقررا ،وفقا للروتوكول 
ال�سحي ال�سادر من اجلهات العليا على اأن تكون االنطالقة 
اإقامة بطولة  بدال من   ، الغالية  البطولة  بتلك  اجلديدة 
ك��اأ���س االحت���اد لكافه االأع��م��ار كما ك��ان م��ق��ررا ، بعد قرار 
الهيئة العامة للريا�سة القا�سي بتاأجيل جميع امل�سابقات 
�سنة،   18 الريا�سية لفرق ما دون  والفعاليات  واالأن�سطة 
االإجراءات  �سمن  وذل��ك  املقبل،  دي�سمر  �سهر  نهاية  اإىل 

االحرتازية للوقاية من فريو�س  كورونا.

االحتاد  لرئي�س  خماطبتها  عقب  الفنية  اللجنة  واأ�سافت 
باأنه تقرر اإ�سافة وزن حتت 55 كغم ملناف�سات بطولة اليوم 
الوطني ال� 49 املقبل ،لت�سبح 8 اأوزان مت اعتمادها ر�سميا 
، وهي اأوزان حتت 55 كغم ، حتت 60 ، 66 ، 73 ، 81 
من  لالعبني  ،وي�سمح  كغم   100 وف��وق   ،  100  ،  90  ،
مواليد 2002 واأكر امل�ساركة يف مناف�سات تلك البطولة 
االف��ت��ت��اح��ي��ة دون م�����س��ارك��ة ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة ال�����س��غ��رى ، 
رزومانة  ت�سمنت  وق��د    .. ال�سادرة  التوجيهات  على  بناء 
فقط  بطوالت   7 اإقامة  املو�سم  لهذا  اال�ستثنائية  االحت��اد 
ال��ك��ورون��ا ، مما  ال��ت��ي �سببتها ج��ائ��ح��ة  امل��ت��غ��ريات  يف ظ��ل 
اإع��ادة برجمة م�سابقات االحت��اد والتي تت�سمن  ت�سبب يف 
اخلدمية  املرافق  وافتتاح  الن�ساط  الإع��ادة  العامة  املبادئ 
 19 »كوفيد  فايرو�س  مع  التعاي�س  ف��رتة  يف  والرتفيهية 
متثل  التي  وال�سروط  واالإر���س��ادات  النقاط  من  العديد   «
باملبادئ  يتعلق  التي �سدرت فيما  االح��رتازي��ة  االإج���راءات 
ا�سرتطت  ،وال��ت��ي  املختلفة  امل��راف��ق  افتتاح  الع���ادة  العامة 
اإجراء فح�س خمري )PCR(للم�ساركني  على �سرورة 

كافة .

•• دبي-وام:

ن��اق�����س امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي لالحتاد 
ل��ل��م��ب��ارزة خ��ط��ط وبرامج  ال��ع��رب��ي 
االحتاد اجلديد 2020 - 2021، 
جديدة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  واع���ت���م���د 
العربية،  وال��ت��ج��م��ع��ات  ل��ل��ب��ط��والت 
ك��م��ا ت��ب��ن��ى ال��ع��دي��د م���ن امل���ب���ادرات 
العربية  امل��ب��ارزة  تخدم  التي  املهمة 
ب�سفة عامة، ومن اأهمها ا�ستحداث 
للعمومي  ال����ع����رب  ك����اأ�����س  ب���ط���ول���ة 
لالأندية للفردي والفرق، واقت�سار 
للفئات  العربية  املنتخبات  بطوالت 
و   ،  13 و   ،  11 حت����ت  ال���ع���م���ري���ة 
يف  ذل��ك  ج��اء   . �سنة   17 و   ،  15
اج��ت��م��اع امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال���ذي 
بعد  ع���ن  االأول  اأم�������س  م�����س��اء  ع��ق��د 
تراأ�سه  و  امل��رئ��ي  االت�����س��ال  بتقنية 
�سلطان  ب��ن  �سامل  ال�سيخ  املهند�س 
العربي  االحتادين  رئي�س  القا�سمي 
كل  وح�سره  للمبارزة،  واالم��ارات��ي 
الرئي�س،  نائبة  ال��داغ��ر  زاي���ده  م��ن 
العام  االم�����ني  ع��ط��ي��ات  خ���ال���د  ود. 
وعبد  االردين،  االحت�������اد  رئ���ي�������س 
امل��ن��ع��م احل�����س��ي��ن��ي رئ��ي�����س االحت����اد 
املتويل  وداوود  ل��ل�����س��الح،  امل�����س��ري 
رئي�س االحتاد الفل�سطيني، واحمد 
ال�سعودي،  االحت��اد  رئي�س  ال�سبان 
وزياد ح�سن رئي�س االحتاد العراقي، 

والدكتورة هدى املطرو�سي االمني 
واب���راه���ي���م خالد  ل���الحت���اد  امل�����ايل 
الفرياين  وزي���اد  االحت���اد،  م�ست�سار 
باالحتاد  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 

العربي للمبارزة.
العديد  اإىل  االج���ت���م���اع  وت����ط����رق 
امل�����درج�����ة على  امل����و�����س����وع����ات  م����ن 
اأب����رزه����ا حتديث  ج�����دول االع���م���ال 
البطوالت  ت��ن��ظ��ي��م  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأو  ال���ع���رب���ي���ة �����س����واء ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات 
االأندية، واقامة املع�سكرات الدولية 
العربية  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات  امل�������س���رتك���ة 
املبارزة  م�ستجدات  اىل  ب��االإ���س��اف��ة 
ال�سحي  ال��ع��ار���س  ظ��ل  يف  العربية 
ال��ع��امل وم���ا ميثله من  ال��راه��ن يف 
حتد، وكيفية اال�ستفادة من فرتات 
وامل�ساركات  ل��ل��ت��دري��ب��ات  ال��ت��وق��ف 
الدولية جلميع االحتادات العربية، 
فور  لالنطالق  اجليد  واال�ستعداد 
الريا�سية  االن�سطة  بعودة  ال�سماح 

بدولنا العربية.
املهند�س  االجتماع رحب  بداية  ويف 
القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  ال�سيخ 
ب��احل�����س��ور، واأ����س���اد ب��ج��ه��ود جميع 
االع�����س��اء وم��ب��ادرات��ه��م ال��ت��ي تري 
اهداف  لتحقيق  امل�����س��رتك،  العمل 
ت�سعى  ال���ت���ي  االأ����س���ا����س���ي���ة  االحت������اد 
مبنظومة  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  الإح������داث 
ال���ع���م���ل وحت���ق���ي���ق ال����ت����ق����ارب بني 

اال�سقاء.
العربي  االحت������اد  رئ��ي�����س  وع���ر����س 
ق����رارات م��وؤمت��ر روؤ���س��اء االحت���ادات 
ال���ري���ا����س���ي���ة ال���ع���رب���ي���ة وال�������ذي مت 
ع���ق���ده يف ب���داي���ة ال�����س��ه��ر اجل����اري 
ال��دول العربية  حتت رعاية جامعة 
الريا�سية  االحت�����������ادات  واحت���������اد 
ال��ع��رب��ي��ة ب��رئ��ا���س��ة االأم������ري طالل 
الريا�سي  املجل�س  رئ��ي�����س  ب���در  ب��ن 
ال��ع��رب��ي رئ��ي�����س احت����اد االحت�����ادات 
ح�سره  وال��ذي  العربية،  الريا�سية 
ملناق�سة  ع��رب��ي  احت���اد  رئ��ي�����س   44
الريا�سة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
" كوفيد  ال��ع��رب��ي��ة يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة 
بها  تقدمت  التي  واملبادرات   ،"  19

من  لال�ستفادة  العربية  االحت���ادات 
الريا�سي  للن�ساط  التوقف  ف��رتات 
ب����ال����دول ال���ع���رب���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة. ثم 
املدرجة  املو�سوعات  مناق�سة  متت 
راأ�سها  االع��م��ال وع��ل��ى  على ج���دول 
حت����دي����ث ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة االحت������اد 
الريا�سية،  والتجمعات  للبطوالت 
حيث مت اقرار اإقامة بطوالت حتت 
�سنة   17 ،و   15 و   ،  13 و   ،  11
بطولة  ت��ق��ام  ان  ع��ل��ى  للمنتخبات 
جم��م��ع��ة ل��ل��م��راح��ل ال�����س��ن��ي��ة خالل 
بداية  او  اأغ�����س��ط�����س  ���س��ه��ر  ن��ه��اي��ة 
وا�ستحداث   ،2021 ���س��ب��ت��م��ر 
بطوالت 20 �سنة عمومي لالأندية 
ف�����ردي وف�����رق حت���ت م�����س��م��ى كاأ�س 

العمومي  لفئتي  ل��الأن��دي��ة  ال��ع��رب 
يتم  ان  ع���ل���ى  ����س���ن���ة،   20 وحت�����ت 
مبوجب  الح����ق����ا  امل����وع����د  حت����دي����د 
للمبارزة،  ال���دويل  االحت���اد  اأج��ن��دة 
ك��م��ا اق���ر االج��ت��م��اع اإق��ام��ة مع�سكر 
ت��ن��ظ��ي��م��ه على  ي��ت��م  ت��دري��ب��ي دويل 
ه��ام�����س ك��ل ب��ط��ول��ة ب��اإج��م��اىل عدد 
البطولة  اق��ام��ة  ت�سبق  مع�سكر   2
املجمعة للمراحل حتت /11 ، 13 
، 15 ، 17 �سنة / وكذلك بطولتي 
ب��ح��ي��ث يتم  20 وال��ع��م��وم��ي  حت���ت 
ا�ست�سافة مدربني عامليني والعبني 
للم�ساركة  ال���ل���ع���ب���ة  اب����ط����ال  م����ن 
العالقات  من  واال�ستفادة  باملع�سكر 
ال���ق���وي���ة ال���ت���ي ت���رب���ط االحت�������ادات 
ال���ع���رب���ي���ة ب������االحت������ادات االورب����ي����ة 
الفرن�سي  االحت����ادات  مثل  ال��ق��وي��ة 
للم�ساركة  وال���رو����س���ي  واالي���ط���ايل 

باملع�سكرات العربية.
واع��ت��م��د االج��ت��م��اع ال��ع��ر���س املقدم 
الدولية  ت��ي��م��ا  ����س���رك���ة  ق���ب���ل  م����ن 
ب��ط��والت االن��دي��ة العربية  ل��رع��اي��ة 
املقبلة، ومت  االرب��ع  ال�سنوات  خالل 
من  ك��ل  ت�سم  جلنة  ت�سكيل  اإق����رار 
والدكتورة  عطيات،  خالد  الدكتور 
ال�سبان،  واأحمد  املطرو�سي،  هدى 
واب����راه����ي����م خالد  ح�������س���ن،  وزي��������اد 
االت��ف��اق��ي��ة ورف���ع تو�سية  ل��درا���س��ة 

للمكتب التنفيذ الإقرارها .

•• دبي -وام:

اأكد �سعادة علي بو ج�سيم رئي�س مركز االإمارات للتحكيم الريا�سي اأن ما حتقق 
ب�ساأن تاأ�سي�س املركز، واعتماد نظامه االأ�سا�سي وخطته اال�سرتاتيجية، والهيكل 
 6 اأق��ل من  املهام خالل  البدء يف ممار�سة  االإج���راءات ثم  التنظيمي ومنظومة 
اإدارته  اأن املركز مّر على ت�سكيل جمل�س  اأ�سهر، يعد اإجن��ازا كبريا.. م�سريا اإىل 
من �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�س  بقرار  يوما،   150
على  جار  والعمل  الت�سكيل،  ق��رار  �سدور  منذ  واأن��ه   ، الوطنية  االأوملبية  اللجنة 
اأو االإدارة التنفيذية واملحكمني، ومل يتاأثر  قدم و�ساق �سواء يف جمل�س االإدارة، 

بالعار�س ال�سحي العاملي املتعلق ب� " كوفيد 19".
" املركز يقوم  اأنباء االإمارات" وام" - :  وقال بوج�سيم - يف ت�سريحاته لوكالة 
بدور املحكمة الريا�سية يف الدولة وفقا للقانون رقم 16 لعام 2016 ال�سادر 
من �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة، وخالل ال�سهور ال� 6 االأوىل بعد �سدور قرار 
باالنتهاء  قدميه  على  ال��وق��وف  م��ن  متكن  امل��رك��ز  اإن  ال��ق��ول  ميكننا  الت�سكيل، 
بعد  االخت�سا�س  حمل  الق�سايا  بع�س  يف  النظر  مت  بل  التاأ�سي�س،  مرحلة  من 
مرور اأقل من 3 اأ�سهر فقط، واتخاذ قرارات يف البع�س االآخر بعد 4 اأ�سهر عن 
طريق غرف التحكيم، وال ميكن اأن نن�سى هنا الدور امل�ساند لنا من قبل اللجنة 
املطلوب  اللوجي�ستي  والدعم  موؤقت،  مقر  توفري  جم��ال  يف  الوطنية  االأوملبية 

لعقد االجتماعات".
واأ�ساف بوج�سيم: " اإذا نظرنا مل�ساألة اعتماد النظام االأ�سا�سي وحدها والتي مت 
اإجنازها، ميكننا اأن ندرك حجم اجلهد املبذول يف هذا امللف، خ�سو�سا اإذا علمنا 
اأن الهيئة ما زالت تطالب بع�س االحتادات الريا�سية التي م�سى على تاأ�سي�سها 
ع�سرات ال�سنني بو�سع نظام اأ�سا�سي، وحر�سنا على االنتهاء من تلك اخلطوة كي 
نكون منوذجا يحتذى به لالآخرين، الأنه لي�س من املنطقي بالن�سبة لنا كمركز 
اأ�سا�سية  اأنظمة  وفق  بالعمل  الريا�سية  الهيئات  نطالب  اأن  الريا�سي  للتحكيم 

معتمدة، يف غياب نظام اأ�سا�سي معتمد لنا".
وتابع : " منذ �سدور قرار ت�سكيل املجل�س وحتى اليوم جنتمع ب�سكل اأ�سبوعي، 
ملتابعة �سري العمل يف كافة امللفات ب�سكل متوازي، �سواء كانت االجتماعات وجها 
لوجه يف مقر اللجنة االأوملبية، اأو عن بعد التزاما باالإجراءات االحرتازية، ومل 
تتوقف على االطالق، يف الوقت الذي وزعنا فيه امللفات واملهام على اأع�ساء جمل�س 
االإدارة وفرق العمل، وفيما يخ�س اال�سرتاتيجية ومنظومة االإجراءات والنظام 
لتوجيهات  ي�ستجيب  خال�سا  حمليا  منتجا  نخرج  اأن  على  حر�سنا  االأ�سا�سي 
يف  التطوير  ولطموحات  واحد"،  الرقم  �سعار"  ترفع  التي  الر�سيدة  قيادتنا 

حيث  م��ن  املنطقة،  يف  ب��ه  يحتذى  اب��ت��ك��اري  من���وذج  الإق��ام��ة  وك��ذل��ك  امل�ستقبل، 
ممار�سة االأعمال و�سهولة االإجراءات واعتماد اآخر امل�ستحدثات يف التكنولوجيا 

لتقدمي خدمة عالية اجلودة لكل الهيئات الريا�سية املتعاملة معنا".
وعن اال�سرتاتيجية اجلديدة ومالحمها .. قال: " هي من�سجمة مع مهمة املركز 
ومبادئه واأهدافه ور�سالته، ومعرة عن طموحاتنا يف االبتكار والتميز بخرات 
حملية دون اأن نلجاأ ل�سركات اأجنبية، لها ظروف تختلف عنا، وحتاكي واقعا غري 
واقعنا، وهذا مل مينع فرق العمل من االطالع على جتارب االآخرين، وتبني ما 

ينا�سبنا منها، واأقول اإنها اأجنزت ب�سكل احرتايف دقيق يدعو لالإعجاب ".
اإدارة  " جمل�س  اأبرز الق�سايا التي مت النظر فيها .. اأو�سح رئي�س املركز:  وعن 
املحكمني  اخت�سا�س  من  الأنها  الق�سايا،  يف  النظر  اخت�سا�سه  من  لي�س  املركز 
على  الق�سايا  يحول  اأن  فقط  عليه  واملجل�س  واال�ستئناف،  االبتدائية  والغرف 
تلك الغرف، ويوفر ملحكميها الدعم يف عقد االجتماعات والنظر فيها، ثم يعلن 
عن القرار ال�سادرة عنها، ومن هنا فنحن كمجل�س على م�سافة واحدة من كل 
وبالن�سبة  لنا،  اأولوية  الأنها  امل�سافات  تلك  على  و�سنحافظ  الريا�سية،  الهيئات 

القرار  اتخاذ  الطائرة، ومت  الكرة  املركز نظر ق�سية احتاد  فاإن  الق�سايا  الأب��رز 
تلك  ج��ان��ب  واإىل  االأط����راف،  ك��اف��ة  واح����رتام  تقدير  ن��ال  وال���ذي  فيها،  ال�سليم 
الق�سية لدينا حاليا بع�س الق�سايا االأخرى حمل النظر، واأخرى قمنا بردها 

الأنها لي�ست جمال االخت�سا�س".
وعن اختيار املحكمني قال بو ج�سيم :" االأ�سا�س هو اخلرة والكفاءة يف اجلوانب 
اأع��الم يف  اخرتناهم  واملحا�سبية، ومن  واالإداري��ة  واملالية  والقانونية  الريا�سية 
تخ�س�ساتهم، �سي�سكلون اإ�سافة كرى للمنظومة الريا�سية، و�سيحققون طموح 
ال�سارع  التي ت�سغل  الق�سايا  الناجزة بكل  العدالة  اإق��رار  املركز يف  اإدارة  جمل�س 
اإداري تنظيمي معهم،  اأبدا يف عملهم، ودورنا  اأننا لن نتدخل  الريا�سي، ونوؤكد 
النزاعات  التوفيق قبل حتويل  ن�سجع مبداأ  فاإننا  االإدارة  وبالن�سبة يل وملجل�س 
مبوجب  ونهائية  باتة  امل��رك��ز  اأح��ك��ام  ف��اإن  وللعلم  التحكيم،  ت�ستوجب  لق�سايا 

القانون".
اأولوياته كرئي�س للمركز .. قال:" نحن مطالبون بتقدمي منوذج حملي  وعن 
الريا�سي، وترجمة تطلعات قيادتنا  للتحكيم  بالبنان كمركز  اإليه  ي�سار  ودويل 

الر�سيدة بالبحث عن املركز االأول والرقم واحد، وهذا لن يتحقق اإال من خالل 
التفكري خارج ال�سندوق واالبتكار واالجتهاد يف ال�سيا�سات واالإجراءات واملمار�سات 
الإ�سعاد املتعاملني، من خالل حتقيق اأهداف اجلودة وال�سرعة واحلوكمة والدقة 
والعدالة يف اأن واحد، ولن نن�سى دورنا يف رفع كفاءة املتعاملني من خارج املركز، 
ومن داخله اأي�سا، ونلتزم بدور توعوي جتاه كافة الهيئات الريا�سية لتعريفها 
دورات  خالل  من  حمكمينا  كفاءة  برفع  داخلي  ودور  ولوائحنا،  باخت�سا�ساتنا 
االأكادميية  الدرا�سات  عر  للتحكيم  جديدة  وجوه  وتاأهيل  امل�ستمرة،  التدريب 
املجاالت  تلك  يف  واملخت�سة  املعنية  اجلهات  مع  بال�سراكة  املتخ�س�سة  والعملية 

داخل الدولة وخارجها".
وتابع: " نحن منفتحون على العامل، و�سنوقع �سراكات واتفاقيات مع عدة جهات 
دولية يف املرحلة املقبلة، لدعم م�سرية النمو والتطور يف املركز، ولدينا ت�سور 
اأكادميية متخ�س�سة لبناء الكوادر التحكيمية املواطنة،  للدخول يف �سراكة مع 

ومنحهم �سهادات معتمدة من اجلهات الدولية �ساحبة االخت�سا�س".
الهيكل  بوج�سيم:"  اأو���س��ح   .. باملركز  اخل��ا���س  وامل��ق��ر  التنظيمي  الهيكل  وع��ن 
التنظيمي مت االنتهاء منه بن�سبة 96 %، وهو ي�ستجيب لطموحاتنا يف املرونة 
والقدرة على التطور والتوا�سل ال�سريع مع كل االأط��راف، وهناك توافق كامل 
الوظيفية،  امل�سميات  رت��و���س يف  ه��و جم��رد  تبقى  وم��ا  االأع�����س��اء عليه،  ك��ل  م��ن 
التي  واخل���رات  واجل��ه��ود  للكفاءات  االأم��ث��ل  اال�ستثمار  لتحقيق  االآل��ي��ة  وو�سع 
ميتلكها املركز، وبخ�سو�س املقر فاإن اللجنة االأوملبية منحتنا مقرا موؤقتا، قمنا 
بتجهيزه ب�سكل جيد للفرتة االأوىل، ولكن هناك تفاهمات مع اللجنة االأوملبية 
دب��ي، وهناك  واآخ��ر يف  كعا�سمة،  اأبوظبي  لنا مقر يف  �سيكون  الر�سمية  اجلهات 
جمل�س  باأع�ساء  اأ�سيد  ان  البد  وهنا  م�ساعينا،  لدعم  اجلميع  من  كبري  تعاون 
حدود  بال  العطاء  يف  ورغبة  امل��ج��االت،  كافة  يف  متنوعة  كخرات  معي  االإدارة 
الإجناز املهام، ومبادرات م�ستمرة لتطوير وجتويد العمل، واأنا حمظوظ بالفعل 
يعتر  كان  اإذا  وعما  ومن�سجم".  متجان�س  عمل  كفريق  راأ�سهم  على  بالتواجد 
كبريا  جم��دا  حقق  اأن  بعد  م�سريته  يف  جديدا  حتديا  للمركز  كرئي�س  مهمته 
كحكم دويل مونديايل من املعروفني على امل�ستوى العاملي .. قال:" بالتاأكيد يعد 
حتديا جديدا، ولكني اأنظر له كفر�سة لتقدمي كل ما اأملك اأنا وزمالئي خلدمة 
بالدي، خا�سة اأنه جمال جديد، كانت منظومة الريا�سة باالإمارات بحاجة اإليه، 
ل�سبط العالقات بني الهيئات مع بع�سها البع�س، والهيئات واالأفراد املنت�سبني 
للمجال الريا�سي، ور�سالتي التي اأوجهها للهيئات جميعا ولل�سارع الريا�سي اأننا 
لتعاونكم  ال�سكر  وك��ل  العدالة،  الإق��رار  اأي جهد  ندخر  ول��ن  يف خدمة اجلميع، 

معنا، واإدراككم لدورنا واأهميته".

• علي بوج�صيم: �أولوياتنا �جلودة و�ل�صرعة و�لدقة لتحقيق �لعد�لة �لناجزة يف �ل�صارع �لريا�صي 
•  �أكادميية معتمدة لتاأهيل �ملحكمني و�صر�كات دولية لرفع كفاءة �لكو�در �لوطنية

رئي�س مركز التحكيم الريا�شي: انتهينا من و�شع ا�شرتاتيجية »الرقم واحد« واأجنزنا 96 % من الهيكل التنظيمي

•• دبي -الفجر

يف  بدبي  حالياً  املقام  الداخلي  مع�سكره  االأول  اأم�س  الوطني  منتخبنا  د�سن   
اإطار حت�سرياته للت�سفيات امل�سرتكة املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2022 

ونهائيات كاأ�س اآ�سيا 2023 املقررة العام املقبل .
الن�سر  بنادي  الطاير  التدريبية يف ملعب حميد  اأوىل ح�س�سه  واأدى منتخبنا 
بقيادة الكولومبي خورخي لوي�س بينتو ومب�ساركة جميع الالعبني وهم : خالد 
عي�سى ، علي خ�سيف ، عادل احلو�سني ، حممود خمي�س ، يو�سف جابر ، خليفة 
عبدالعزيز   ، برغ�س  حممد    ، عبدالرحمن  �ساهني   ، را���س��د  �سامل   ، احل��م��ادي 
هيكل ، اأحمد برمان ، علي �ساملني ، خالد باوزير ، عبداهلل كاظم ، ماجد �سرور 
، بندر االإحبابي ، خلفان  ، فابيو دي ليما  ، عبداهلل رم�سان ، حممد العطا�س 
مبارك ، حبيب الفردان ، خليل اإبراهيم ، علي مبخوت ، علي �سالح ، كايو كانيدو 

و�سبي�ستيان تيغايل . وي�ستعد االأبي�س ملواجهة منتخب طاجيك�ستان الودية يوم 
غد اخلمي�س با�ستاد زعبيل يف نادي الو�سل ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء ، ومواجهة 
منتخب البحرين يوم ال�ساد�س ع�سر من ال�سهر اجلاري يف �ستاد اآل مكتوم بنادي 

الن�سر يف التوقيت ذاته .
 ، التدريبية  احل�سة  انطالق  قبل  الالعبني  مع  التحدث  على  بينتو  وحر�س 
اأنديتهم يف مباريات  بامل�ستوى الذي ظهروا عليه خالل م�ساركتهم مع  م�سيداً 
الالعبني مبوا�سلة  ، ومطالباً  اإث��ارة وندية  التي �سهدت  العربي  دوري اخلليج 
طاجيك�ستان  اأم��ام  الوديتني  واملباراتني  املع�سكر  فرتة  من  واال�ستفادة  العطاء 

والبحرين واخلروج بنتائج اإيجابية وفوائد فنية ومعنوية .
كاظم  وع��ب��داهلل  �ساملني  علي  الثنائي  �سم  ق��د  للمنتخب  الفني  اجل��ه��از  وك���ان 
�ساكر  وحممد  جمعة  وفار�س  اإ�سماعيل  خمي�س  الثالثي  يغيب  فيما   ، للقائمة 

عن املع�سكر بداعي االإ�سابة .

الأبي�س ي�شتعد ملواجهتي 
طاجيك�شتان والبحرين وديًا

•• دبي -الفجر 

اأطلق احتاد االإمارات العربية املتحدة لكرة القدم بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة 
يف الدولة برنامج جرعة لقاح »كوفيد19-« الأع�ساء االأندية واملنتخبات الوطنية 
�سالمة  على  للحفاظ  الرامية  جهوده  اإط��ار  يف  بالدولة  القدم  ك��رة  ومنت�سبي 
وا�ستخدام  الوطني  للرنامج  ودعماً   ، القدم  كرة  لعبة  وممار�سي  الريا�سيني 
اللقاح يف الدولة بهدف الت�سدي للفريو�س واحلد من تداعياته. وقال ال�سيخ 
را�سد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد االإمارات لكرة القدم اأن الرنامج ياأتي يف 
اإطار حر�س احتاد الكرة على ال�سري وامل�سي ُقدماً مع القرارات التي ت�سدرها 

م�سيداً   ، املجتمع  اأف����راد  ك��ل  �سالمة  على  ح��ف��اظ��اً  ب��ال��دول��ة  املخت�سة  اجل��ه��ات 
االإيجابي يف جعل دولة  االأث��ر  لها  التي كان  الر�سيدة  القيادة  بتوجيهات ودع��م 
االإمارات منوذجاً يحتذى به عاملياً يف كيفية الت�سدي لتداعيات اجلائحة بكفاءة 
عالية ، وبا�ستخدام اأف�سل املمار�سات واملعايري الطبية املتقدمة .  وطالب ال�سيخ 
را�سد بن حميد النعيمي منت�سبي كرة القدم بالدولة اال�ستفادة من الرنامج 
وتلقي جرعة كوفيد 19 حفاظا على �سالمتهم و�سالمة االآخرين . واأنهى احتاد 
كرة القدم كافة الرتتيبات اخلا�سة بعملية تلقي اللقاح لكافة اأندية الدولة من 
اأجهزة فنية واإدارية وطبية للفريق االأول والرديف كذلك هو احلال للمنت�سبني 

الحتاد كرة القدم واملنتخبات الوطنية ورابطة املحرتفني االإماراتية .

ر��صد بن حميد ُيثمن دور �جلهات �ملخت�صة يف مو�جهة �جلائحة

احتاد الكرة ُيطلق برنامج اللقاح لالأندية واملنتخبات الوطنية

فنية اجلودو حتدد اأوزان بطولة اليوم الوطني للجودو بخورفكان«تنفيذي الحتاد العربي للمبارزة يعتمد اأجندة بطولته وي�شتحدث كاأ�س العرب لالأندية

•• دبي-وام:

اآل مكتوم ويل عهد دبي  �سهد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
م�ساء اأم�س الثالثاء حتديات �سن اللقايا لهجن اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ 
 5 مل�سافة  �سوطا   18 م���دار  على  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  امل��رم��وم  �سباقات  �سمن 
ك��ي��ل��وم��رتات. ووا���س��ل ���س��ع��ار ه��ج��ن ال��ع��ا���س��ف��ة مت��ي��زه م��ن خ���الل فوزه 
"ال�ساهينية"  الهاليل  غياث  ق��اد  حيث  االأرب��ع��ة،  الرئي�سية  ب��االأ���س��واط 
 7:35:2 البكار املحليات م�سجلة  الرئي�سي للقايا  ال�سوط  حل�سم قمة 
دقيقة، فيما اأنهت /ال�ساهينية/ االأخرى لهجن العا�سفة م�سافة ال�سوط 
الثاين للقايا البكار املهجنات يف زمن 7:33:5 دقيقة. وكان ال�سوطان 
الرئي�سيان للجعدان من ن�سيب �سعار العا�سفة واعتلى /�ساهني/ قمة 
/ ك��ان  فيما  دقيقة،   7:31:4 بلغ  زم��ن  يف  املحليات  اجل��ع��دان  اللقايا 

ل��ل��ق��اي��ا اجلعدان  ال��رئ��ي�����س��ي  ال�����س��وط  ب��ط��ل  ال��ع��ا���س��ف��ة  ���س��اه��ني/ لهجن 
مبيدان  اأق��ي��م��ت  ذل��ك  اإىل  دق��ي��ق��ة.   7:46:6 ق���دره  بتوقيت  املهجنات 
القبائل  اأبناء  لهجن  اللقايا  �سن  ال�سباحية حتديات  الفرتة  املرموم يف 
كيلومرتات ومتكنت /م�سرفه/   5 مل�سافة  �سوطا   25 وذل��ك من خالل 
على  ب�سمتها  و�سع  من  املهريي  ح��ارب  حميد  خالد  اهلل  لعبد  اململوكة 
ال�سوط االأول للبكار املحليات بتوقيت 7:38:4 دقيقة. اأما �سعيد حمد 
م�سلح جمهور االأحبابي فقد قدم /الظبي/ على القمة يف ال�سوط الثاين 
ال�سوط  ���س��دارة  وذه��ب��ت  دقيقة   7:31:5 بلغ  بزمن  املهجنات  للبكار 
الثالث للجعدان املحليات ل�/الغزال/ ب�سعار اأحمد خلفان بخيت املزروعي 
والذي حقق توقيتا 7:39:6 دقيقة وك�سب / اإر�سال/ لقطامي حممد 
ثاين بن قطامي ال�سويدي التحدي يف ال�سوط الرابع للجعدان املهجنات 

بزمن 7:34:6 دقيقة.

حمدان بن حممد ي�شهد �شيطرة العا�شفة على قمة اللقايا باملرموم
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -الفجر

الظاهري  را����س���د  امل���وه���وب  االإم�����ارات�����ي  ال��ب��ط��ل  ح��ق��ق 
امل�ستقبل«-  »اأب���ط���ال  ���س��ب��اق  ب��ف��وزه يف  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة 
 CHAMPIONS OF THE FUTURE
حلبة  ع��ل��ى  اأق���ي���م  ال�����ذي    OK Junior ف��ئ��ة  ع���ن 
ب��ورت��ي��م��او ل�سباق ال�����س��ي��ارات ع��ن ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة 12 
على  �سناً  االأ�سغر  الظاهري  حافظ  وقد  �سنة.   14 –
املركز الثاين طيلة فرتة ال�سباق متفوقاً على 100 من 

املت�سابقني القادمني من 25 دولة.
من  خ���اٍل  املمتاز  االأ���س��ب��وع  نهاية  عطلة  �سباق  يكن  مل 
من  الظاهري  انطلق  فقد  الظاهري  اأم���ام  التحديات 
املركز الرابع يف جمموعته خالل الت�سفيات ومن املركز 
100 �سائق، وبفارق �سئيل  ال�سابع ب�سكل عام من بني 
املركز  اىل  التقدم  م��ن  مكنه  م��ا  مناف�سيه،  اأق���رب  اأم���ام 
االأخرية  اللفة  ويف  ال�سباق  نهاية  قبل  ثم  ومن  الثالث 
عند املنعطف االأخري ا�ستطاع الظاهري جتاوز ال�سائق 

اأمامه واحللول يف املركز الثاين.
ومع ا�ستعدادات الظاهري لل�سباق النهائي منطلقاً من 
اإنرتنا�سيونال  كارتودرومو  االأمامية  حللبة  اخلطوط 
م��ا ومن  ن��وع��اً  ال��غ��ارف )KIA(، م��ن مركز �سعب  دو 

اللفة االأوىل تراجع را�سد اإىل املركز الرابع.
مظهراً عزماً وا�سراراً ال مثيل له لبقية ال�سباق، تقدم 
اللفات  وبحلول  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  اإىل  االإم��ارات��ي  البطل 
واملناف�سة  ال�سباق  حدة  ازدي��اد  ومع  لل�سباق،  اخلتامية 
ال�ساب على مركزه  ال�سائق  ومبهارة قل مثيلها حافظ 
عابراً خط النهاية يف املركز الثاين. م�سجاًل ا�سمه كاأول 

االإطالق  على  عربي  واأول  اإماراتي  واأول  مبتدئ  �سائق 
ي�سعد على من�سة التتويج يف �سباق اأبطال امل�ستقبل.

ويف تعليقه على الفوز، قال الظاهري: »مع العام ال�سعب 
الذي مررنا به، ي�سعدين اأن اأحافظ على وتريتي القوية، 
اأن  اأود   .Ok Junior مع  االأول  مو�سمي  يف  خا�سة 
هذه  يف  �سيما  ال  التزامهم،  على  باأكمله  فريقي  اأ�سكر 
نتائج ممتازة يف مواجهة  زلنا نحقق معاً  ما  االأوق���ات. 

جميع التحديات«.
ال���ظ���اه���ري وال��ب��ط��ل ال�سابق  م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال م�����درب 
للفورموال 2 ، فاو�ستو اإيبوليتي: »ال يزال را�سد يعتر 
�سائقاً مبتدئاً، ومع ذلك جتده على من�سة التتويج يف 
جميع �سباقاته، لقد بداأ للتو يف فئة جونيور 14-12 
وبالرغم من ذلك فاإجنازاته ممتازة على هذا امل�ستوى. 
ك���ان را���س��د االأ���س��غ��ر ���س��ن��اً ع��ل��ى احل��ل��ب��ة، ل���ذا ف���اإن ثقته 
اإيجابية  املخ�سرمني  ال�سائقني  مواجهة  يف  ومهاراته 
اأ�سا�سها  وعلى  ممتازة  وحت�سريتنا  تدريباتنا  للغاية. 
هذا  ط��وال  النتائج  وح�سد  العمل  موا�سلة  اإىل  نهدف 

املو�سم ».
 Kartódromo Internacional افتتاح  مت 
وهي   ،2010 ع���ام  يف   )do Algarve )KIA
ويبلغ  اأوروب����ا  go-kart يف  اأك��ر حلبات  م��ن  اح��دى 
ويبلغ  اأم����ت����ار،   8 وع��ر���س��ه��ا  م�����رتاً   1،531 ط��ول��ه��ا 
160 م����رتاً وعر�سه  ال��رئ��ي�����س��ي ح����وايل  امل�����س��ار  ط���ول 
االإدارة  هيئة  قبل  من  معتمد  ت�سميم  مع  اأمتار.   10
 Federação Internacional ال��ري��ا���س��ي��ة 
�سباقات  ت�ست�سيف   ،de Automobilismo

الكارتينج وال�سوبرموتو ذات امل�ستوى االأعلى.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  دوري  م��ن��اف�����س��ات  ان��ط��ل��ق��ت 
-2020 الريا�سي  للمو�سم  للتن�س 
البطوالت  اأج��ن��دة  �سمن   ،2021
ينظمها  ال���ت���ي  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
باإ�سراف  الريا�سي،  اأبوظبي  جمل�س 
ورعاية  الريا�سية  زاي��د  مدينة  اإدارة 

ويل�سون.
مب�ساركة  ال����دوري  مناف�سات  وت��ق��ام 
 46 مي��ث��ل��ون  والع��ب��ة  الع��ب��ا   195
بني  م��ا  ع��م��ري��ة  ف��ئ��ات   9 ل���  جن�سية 
مباراة   350 عر  �سنة،   60 –  12
اعتبارا من اأم�س االأول وحتى مار�س 
امل��ق��ب��ل، ع��ل��ى م���الع���ب م��دي��ن��ة زاي���د 
لل�سيدات  اأبوظبي  ون��ادي  الريا�سية 

وق�سر االإمارات.
وقال �سهيل عبد اهلل العريفي، مدير 
باالإنابة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ق��ط��اع  ت��ن��ف��ي��ذي 

يف جم��ل�����س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي : " 
اأبوظبي  دوري  بانطالقة  ف��خ��ورون 
للتن�س مب�ساركة 195 العبا والعبة، 
الريا�سية  الفعاليات  اأج��ن��دة  �سمن 
الريا�سي،  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س  املحلية 
ممار�سي  رق���ع���ة  ل����زي����ادة  وال���ه���ادف���ة 

امل��ج��ت��م��ع، �سمن  ال��ت��ن�����س يف  ري��ا���س��ة 
اأعلى معايري االإج��راءات االحرتازية 
فريو�س  م���ن  ال���وق���اي���ة  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
بداأ  العريفي:"  واأ���س��اف  "كورونا". 
بالتو�سع  ل��ل��ت��ن�����س  اأب���وظ���ب���ي  دوري 
امل�ساركني  من  اأكر  عددا  لي�ستقطب 

الرجال  فئتي  يف  الثانية  الن�سخة  يف 
و�ست�سهد  وزوج��ي،  ف��ردي  وال�سيدات، 
امل��ن��اف�����س��ات ت��ن��ظ��ي��م اأك����ر م���ن 350 
للجميع  متنياته  عن  معربا  م��ب��اراة، 
بن�سخة  للخروج  والنجاح  بالتوفيق 
ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ت��ع��ك�����س اه��ت��م��ام جمل�س 
الريا�سة  ب��ه��ذه  ال��ري��ا���س��ي  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي  دوري  وينق�سم  العريقة". 
ت���ب���داأ  م�����راح�����ل  ع������دة  اإىل  ل��ل��ت��ن�����س 
مبرحلة املجموعات، حيث �سيتناف�س 
اأ�سابيع   6 م��دار  فيها على  الالعبون 
وبعد  دي�������س���م���ر،  م���ن���ت�������س���ف  ح���ت���ى 
ا�سرتاحة ق�سرية، �سيتم اإعادة توزيع 
ال��الع��ب��ني ع��ل��ى جم��م��وع��ات جديدة 
ل��زي��ادة ح���دة ال��ت��ن��اف�����س، اأم���ا املرحلة 
ت�سفية  ع���ل���ى  ف�����س��ت��ع��ت��م��د  ال���ث���ال���ث���ة 
املغلوب/  /خ����روج  ب��ن��ظ��ام  ال��الع��ب��ني 
كل  يف  واح���د  بطل  ت�سمية  يتم  حتى 

فئة من الفئات الت�سع.

بور  دي  وف���ران���ك  ان��ري��ك��ي  ل��وي�����س  امل���درب���ان  ي�ستعيد 
منتخبا  يلتقي  عندما  بر�سلونة  ن��ادي  يف  ذكرياتهما 

اإ�سبانيا وهولندا لكرة القدم اليوم االربعاء وديا.
بعد �سبع ع�سرة �سنة من انتهاء م�سوارهما املتزامن مع 
كخ�سمني  ب��ور  ودي  انريكي  يلتقي  االإ�سباين،  النادي 
ج�ّسد  كرويف" ال��ذي  "يوهان  ملعب  على  امل��رة  ه��ذه 

هوية لعب املنتخب الرتقايل وفريق بر�سلونة.
�سنوات،  خم�س  منذ  املنتخبني  بني  م��ب��اراة  اول  وه��ذه 
2010 يف  نهائي مونديال  ا�سبانيا ح�سمت  بان  علما 
5-1 يف  تثاأر هولندا جزئيا  ان  قبل  اال���س��ايف،  الوقت 

الدور االول من مونديال 2014.
1970، وبعده  ُولد انريكي يف الثامن من ايار/مايو 
ت��واأم��ه النجم  ال��ن��ور م��ع  اأب�����س��ر ف��ران��ك  اأي����ام  ب�سبعة 

ال�سابق رونالد.
الفرتة  يف  بر�سلونة  م��ع  م��ب��اراة   122 يف  �سويا  لعبا 
 1999 بني  ال�سابق  الهولندي  املدافع  ام�ساها  التي 

و2003 يف كاتالونيا.
قال دي بور يف عام 2014 خالل مواجهتهما االوىل 
على مقاعد البدالء "كانت عالقتنا ممتازة اأنا ولوي�س، 

يف امللعب وخارجه"
ت��اب��ع ع��ن��دم��ا ك���ان ف��ري��ق��ه ال�����س��اب��ق اأي��اك�����س ام�سرتدام 
يتواجه مع بر�سلونة يف دور املجموعات لدوري ابطال 
بذهنية  وميتاز  الفريق  يف  القائد  نائب  "كان  اوروب���ا 

الفائز واملقاتل. كان حمرتفا مثاليا".
اآنذاك خرج انريكي فائزا مع بر�سلونة مرتني 

)3-1 ذهابا و-2�سفر اإيابا(.
الفل�سفة  م������ن  م����ت���������س����رب����ان 
لوي�س  امل���درب  م��ع  الهولندية 
 2000-1997( غ���ال  ف���ان 
يف   )2003-2002 ث������م 
املدربان  ي��ت�����س��ارك  ك��ات��ال��ون��ي��ا، 

ن�سبة  م�سابهة:  كروية  روؤي��ة 
ا�ستحواذ مطبقة يتخللها 
مت�����������ري�����������رات ق���������س����رية 

م�ساعفة.
م��درب هولندا اجلديد  كان 

البو�سنة  �����س����د  )ت�������ع�������ادالن 
الذي  االأمم(  دوري  يف  واإي��ط��ال��ي��ا 

املنتقل  كومان  رونالد  من  بدال  حل 
للعب  عا�سقا  ب��ال��ذات،  بر�سلونة  اىل 

الهجومي اجلميل يف حقبته مع 
بر�سلونة.

متيز ب�سرامته وقوته 
ال��ب��دن��ي��ة، واأح���ب بناء 
اخللف  من  الهجمات 
بف�سل مهارته بقدمه 

قارئا  ك�����ان  ال���ي�������س���رى. 
للفوز  م��ت��ع��ط�����س��ا  ل���ل���ع���ب،  ج���ي���دا 

ومزودا بثقة هولندية الفتة.
العائد  انريكي  للوي�س  بالن�سبة  عينه  االأم���ر 

"ال روخا" ب��ع��د وق��ف��ة حمزنة  ع��ل��ى  ل��ال���س��راف 
نقل  ي��ح��اول  خ��ان��ا.  املري�سة  طفلته  وف���اة  �سهدت 
-2014( بر�سلونة  مع  ن�سبيا  الناجحة  جتربته 

الفذ بيب  املدرب  رحيل  من  �سنتني  بعد   )2017

غوارديوال )2012-2008(.
اإال  ب��ور،  دي  �سيفرح  ا�سبانيا  اللقاء مبنتخب  كان  واإذا 
تب�سر  ال  االيبريي  الفريق  مع  ال�سابقة  مواجهته  اأن 

باخلري.
ك���ان م��ع فيليب ك��وك��و م�����س��اع��دا ل��ل��م��درب ب���ريت فان 
ح�سمه  ال���ذي   ،2010 م��ون��دي��ال  نهائي  يف  م��ارف��ي��ك 
املتوجة  ال�سبانيا   117 الدقيقة  يف  ايني�ستا  اندري�س 
مدينة  يف  ت���اري���خ���ه���ا  يف  ال���وح���ي���د  ال���ع���امل���ي  ب��ال��ل��ق��ب 

جوهان�سرغ اجلنوب اإفريقية.
بر�سلونة  ل��ق��ي��ادة  املر�سحني  م��ن  اي�سا  ب��ور  دي  وك���ان 
نتيجة  ال��ذي تويف  تيتو فيالنوفا  2013 خلالفة  يف 

ا�سابته مبر�س �سرطاين.
املباراة مواجهة بني العب وزمالئه احلاليني  وت�سهد 
يف ب��ر���س��ل��ون��ة، ع��ن��دم��ا ي��ق��ود ال�����س��اب ف��رن��ك��ي دي يونغ 
ب��الوغ��ران��ا على  و�سط  رف��اق��ه يف  اأم���ام  و�سط هولندا، 
فيما  روب��رت��و،  �سريجي  او  بو�سكيت�س  �سريجيو  غ��رار 
يغيب عن و�سط ا�سبانيا العب الو�سط الهجومي ان�سو 
فاتي الذي حقق بداية مو�سم رائعة مع بر�سلونة، قبل 
تعر�سه ال�سابة قوية يف ركبته اال�سبوع املا�سي �ستبعده 

نحو اربعة ا�سهر عن املالعب.
وحتتل ا�سبانيا �سدارة املجموعة الرابعة من امل�ستوى 
وفارق  نقاط  ب�سبع  االوروب��ي��ة،  االمم  دوري  يف  االول 
نقطة عن املانيا واوكرانيا. تلعب يف اجلولة اخلام�سة 
يف  املانيا  ت�ست�سيف  ث��م  �سوي�سرا،  ار����س  على  ال�سبت 
بان بطل كل جمموعة يبلغ ن�سف  17 اجلاري، علما 

النهائي.
املجموعة  يف  الثالث  امل��رك��ز  فتحتل  هولندا،  اأم��ا 
عن  نقطتني  ب��ف��ارق  ن���ق���اط(،   5( االوىل 
ايطاليا  املت�سدرة ونقطة عن  بولندا 
البو�سنة  ت�����س��ت�����س��ي��ف  ال���ث���ان���ي���ة. 
بولندا  على  احل��ل��ول  قبل  االح��د 
 18 يف اجل���ول���ة االخ�����رية يف 

اجلاري.

•• اأبوظبي-الفجر

ال�سنوي  اج��ت��م��اع��ه��م  خ���ت���ام  خ����الل 
اأع�����س��اء جمل�س  ال���ث���اين مب�����س��ارك��ة 
ال����دويل    اخل���ا����س  االأومل���ب���ي���اد  اإدارة 
العامل  ملناطق  االإقليمني  والروؤ�ساء 
ال�سبع  والذي فر�ست جائحة كورونا 
على اإقامته عر املن�سة االفرتا�سية 
با�ستخدام تقنية ZOOM  . اأثنى 
منطقة  ما�سهدته  على  املجتمعون 
ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا  من 
واأثنوا  ك��ورون��ا  جائحة  منذ  اأن�سطة 
والرنامج  امل��ن��ط��ق��ة  ب���رام���ج  ع��ل��ى 
الوزيرة  م��ع��ايل  برئا�سة  االإم���ارات���ي 
�سما املزروعي رئي�س جمل�س االأمناء  
اأن�سطة متعددة يف  ، وما قام به من 

ال�سهور القليلة املا�سية .  
ك��م��ا ق���ام���وا ب���اإر����س���ال ب��رق��ي��ة �سكر 
وتقدير وعرفان للرئي�س عبد الفتاح 
االأوملبياد  برقية  وحملت  ال�سي�سي 
اخلا�س الدويل  التعبري عن �سعادته 

�سهدت  اأفريقية  األ��ع��اب  اأول  الإق��ام��ة 
، والأول  اأفريقية  37 دولة  م�ساركة 
عدد  فيها  يت�ساوى  األعاب  تقام  مرة 
ال��ذك��ور مع ع��دد االإن���اث 50-50 ، 
االأومل��ب��ي��اد اخلا�س  اأن�سطة  ودخ���ول  
والأول مرة اإىل بع�س دول اأفريقيا ،  
واإحداث حالة من احلراك االإن�ساين 
واالهتمام   ، الفكرية  االعاقة  لذوى 

املتزايد باأن�سطتها.
الدكتور  م�����س��ارك��ة   االج��ت��م��اع  �سهد 

االوملبياد  رئ��ي�����س  ���س��راي��ف��ر  تيموثى 
ديفيز  وم�������اري  ال�������دويل  اخل����ا�����س 
اأمين  واملهند�س  التنفيذى  الرئي�س 
االإقليمى  ال��رئ��ي�����س  ال���وه���اب  ع��ب��د 
اأفريقيا   و���س��م��ال  االأو����س���ط  ل��ل�����س��رق 
االإدارة  جم��ل�����س  اأع�������س���اء  وج��م��ي��ع 
االإقليمني  وال����روؤ�����س����اء  ال���ث���الث���ون 

ملناطق العامل ال�سبع.
الوهاب  اأمين عبد  املهند�س  وو�سف 
ال��رئ��ي�����س االإق��ل��ي��م��ى ب���اأن���ه ك���ان من 

الرقية  بتلك  ���س��ع��ادة  ال��ن��ا���س  اأك���ر 
خا�سة واأن الرئي�س ال�سي�سي قد قام 
االإقليمية  االأل��ع��اب  افتتاح  بح�سور 
االأو����س���ط و�سمال  ل��ل�����س��رق  ال��ث��ام��ن��ة 
بالقاهرة عام  اأقيمت  اأفريقيا والتي 
ريا�سي  حدث  اأول  وكان   ،  2014
واأوملبي ي�سرف بح�سوره بعد توليه 
من�سبه ب�ستة اأ�سهر ،  وترك ح�سوره 
االأوملبياد  ح��رك��ة  ع��ل��ى  ط��ي��ب��ة  اآث�����ارا 
اخل����ا�����س اإق��ل��ي��م��ي��ا وع���امل���ي���ا، وك����ان 

باأبوظبي  عاملية  األ��ع��اب  اأول  اإق��ام��ة 
ال�سمو  2019 برعاية �ساحب  عام 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د ويل عهد 
م���ن ثمرات  ث���م���رة  ه���ي   ، اأب���وظ���ب���ي 
للمنطقة  النمطية  ال�����س��ور  تغيري 
يف  ال��وح��ي��دة  املنطقة  اأن��ه��ا  ويكفي   ،
األعاب  ت�����س��ع  اأق����ام����ت  ال���ت���ي  ال���ع���امل 
اإقليمية حتى اليوم ، واأن م�سر اأي�سا 
كانت اأول دولة ت�ست�سيف اأول األعاب 

اأفريقية .

للتن�س اأبوظبي  دوري  يف  لعبا   195

باملدرب  الريا�سي  دبي  عام جمل�س  اأمني  �سعيد حارب  �سعادة  التقى 
اإ�سرائيل  ملنتخبي  ال�سابق  الفني  املدير  جرانت  اأف���رام  االإ�سرائيلي 
االإجنليزية  ه���ام  ووي�����س��ت  وب��ورت�����س��م��وث  ت�سيل�سي  واأن���دي���ة  وغ��ان��ا 
وبارتيزان بلغراد ال�سربي وتريو �سا�سانا التايالندي. وح�سر اللقاء 
الذي مت يف مقر جمل�س دبي الريا�سي نا�سر اأمان اآل رحمة م�ساعد 
االأمني العام للمجل�س، ومت فيه ا�ستعرا�س اأوجه التعاون بني املجل�س 
واملتنوعة  الطويلة  التدريبية  اخل��رة  �ساحب  االإ�سرائيلي  وامل��درب 
م��ع االأن���دي���ة وامل��ن��ت��خ��ب��ات وال��ت��ي ي��وظ��ف��ه��ا ح��ال��ي��ا يف جم���ال تاأهيل 
املدربني من خالل ور�س عمل متقدمة وحما�سرات ودورات تدريبية 
متقدمة للمدربني يف العديد من الدول. وقدم �سعادة �سعيد حارب 
عامة  االإم����ارات  دول��ة  يف  الريا�سة  ع��ن  االإ�سرائيلي  للمدرب  �سرحا 
الريا�سة  ن�سر ممار�سة  الريا�سي يف  ودبي خا�سة ودور جمل�س دبي 

م�ساركة  ل��دع��م  الت�سهيالت  وت��ق��دمي  ال��ري��ا���س��ي  ال��ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر 
القطاع اخلا�س واالأكادمييات الدولية يف افتتاح مقرات لها يف دبي 
املجاالت،  وجميع  العمل  بيئة  يف  احلا�سل  التطور  من  واال�ستفادة 
وكذلك التنوع ال�سكاين الكبري بوجود اأكر من 200 جالية تعي�س 
وتعمل يف الدولة. كما اأكد حارب اأن جمل�س دبي الريا�سي يحر�س 
على توفري �سبل النجاح الأي جهة ريا�سية دولية ترغب يف التعاون 
مع دبي من خالل الت�سهيالت التي ت�ساهم يف �سرعة و�سهولة حتقيق 
اأهداف العمل وتبادل اخلرات واال�ستفادة من التجارب االحرتافية 
الناجحة لالأندية واملدربني يف خمتلف املجاالت.   وا�ستعر�س اأمني 
عام املجل�س دور موؤمتر دبي الريا�سي الدويل يف تطوير كرة القدم 
دولية  من�سة  اأ���س��ب��ح  اأن  بعد  وال��ع��امل  واملنطقة  االإم�����ارات  دول���ة  يف 
ت�ستعر�س �سنويا اأهم التجارب الريا�سية االحرتافية ل�سناع القرار 

والتدريب  اللعب  وجن��وم  العاملية  واالأن��دي��ة  ال��دول��ي��ة  االحت����ادات  يف 
والفعاليات  البطوالت  ا�ست�سافة  املجل�س يف  واالإدارة، وكذلك جهود 
الريا�سية املحلية والدولية املتنوعة وو�سع اخلطط وا�سرتاتيجيات 
لفرتة  الريا�سيات  الفعاليات  دليل  واإ���س��دار  قادمة  ل�سنوات  العمل 
قادمة مبا يدعم ن�سر ممار�سة الريا�سة بجميع اأنواعها  �سنوات   10
الدولة  بزيارة  �سعادته  جرانت  واأب��دى  البطوالت.   اأه��م  وا�ست�سافة 
وم�ساهدة النه�سة احل�سارية التي تعي�سها وتوفر االأجواء االإيجابية 
امل�����س��اع��دة الإن�����س��اء ومن���و االأع����م����ال، ك��م��ا ع���ر ع���ن اإع��ج��اب��ه بتطور 
املتنوعة  الدولية  االأح��داث  وا�ست�سافة  الدولة  يف  الريا�سي  القطاع 
تطور جميع  بف�سل  وذل��ك  ال�سعوب،  لعبة  القدم  كرة  ويف مقدمتها 
اخلرات  لتبادل  تطلعه  وع��ن  فيها،  احلياة  وج��ودة  العمل  قطاعات 

والتعاون يف جمال تطوير كرة القدم يف الدولة.

جمل�س دبي الريا�شي يبحث التعاون مع مدرب اإ�شرائيل وت�شيل�شي ال�شابق

انريكي ودي بور ي�شتعيدان ذكريات 
بر�شلونة يف ودية دولية 

ي�صكر �لرئي�س عبد �لفتاح �ل�صي�صي لرعاية �أول �ألعاب �إفريقية لالأوملبياد �خلا�س عام 2020 

جمل�س اإدارة الأوملبياد اخلا�س الدويل ي�شيد بن�شاط الأوملبياد اخلا�س الإماراتي  يف ظل جائحة كورونا  

جنم �لكارتينغ �لإمار�تي ر��صد �لظاهري على من�صة �لتتويج يف بطولة �صباق �أبطال �مل�صتقبل يف �لربتغال

ثالث من�شات تتويج يف ال�شباقات الثالث الأوىل للبطل الإماراتي 
OK Junior املوهوب را�شد الظاهري  عن فئة

•• دبي -وام:

دبي"  اإىل  "ال�سباق  �سعار  حتت  تقام  التي  للجولف  االأوروب��ي��ة  اجلولة  اأعلنت 
بطولة  وه��ي   2020 احل��ايل  املو�سم  روزن��ام��ة  اإىل  جديدة  بطولة  اإ�سافة  عن 
"اجلولف يف دبي" املقدمة من موانئ دبي العاملية والتي �ستقام على ملعب النار 
يف عقارات جمريا للجولف بالفرتة من 2 اإىل 5 دي�سمر املقبل بجوائز مالية 

تبلغ 1.2 مليون دوالر اأمريكي.
وياأتي االإعالن عن هذه البطولة لتعزيز مكانة واأهمية دبي يف اجلولة االأوروبية 
اإقامة بطولتني يف دبي خالل الفرتة اخلتامية ملو�سم  اأن ذلك يعني  خ�سو�ساً 
�ستقام بطولة  دي�سمر حيث  �سوينج" يف  "دبي  االأوروب��ي��ة حتت عنوان  اجلولة 
اأ�سبوع من البطولة اخلتامية االأ�سخم على روزنامة  قبل  دبي"  يف  "اجلولف 
اإىل   10 بالفرتة من  تقام  التي  العاملية  دبي  املو�سم وهي بطولة جولة موانئ 

املقبل. دي�سمر   13
التي  اإط��الق هذه البطولة اجلديدة اعتماداً على العالقة طويلة االأم��د  وجاء 
تربط اجلولة االأوروبية بدبي والتي بداأت منذ اأكر من 30 عاًما والعديد من 
دبي  احل��رة  وال�سوق  العاملية  دبي  موانئ  فيهم  مبا  دبي  يف  الر�سميني  �سركائها 

وطريان االإمارات.
اجلدول  العاملية  دب��ي  موانئ  من  املقدمة  دبي"  يف  "اجلولف  بطولة  و�ستكمل 
38 بطولة  2020 والذي ي�سم االآن  الزمني املحدث للجولة االأوروبية لعام 
مبا يف ذلك 15 فعالية اإ�سافية مل تكن موجودة قبل توقف املو�سم موؤقًتا بني 
مار�س وبداية يوليو كما يعني اأن اجلولة االأوروبية �ستزور دولة االإمارات العربية 
املتحدة اأربع مرات يف عام 2020، اإىل جانب بطوالت: اأبوظبي اإت�س اإ�س بي �سي 
اأوميجا دبي ديزرت كال�سك وبطولة جولة موانئ دبي العاملية واأخ��رياً بطولة 

دبي". يف  "اجلولف 
ومع جوائز مالية بقيمة 1.2 مليون دوالر اأمريكي �ستقام بطولة "اجلولف يف 
الذي تقام فيه بطولة  االأ�سبوع  العاملية يف نف�س  دبي" املقدمة من موانئ دبي 
جنوب  يف  اأح���داث  ثالثة  م��ن  االأخ���رية  املحطة  وه��ي  املفتوحة  اإفريقيا  جنوب 
اإفريقيا والتي �ستقام اعتباًرا من اخلمي�س 3 دي�سمر اإىل االأحد 6 دي�سمر يف 

نادي جاري بالير الريفي يف �سن �سيتي.
منذ بداية "ال�سباق اإىل دبي" وبطولة جولة موانئ دبي العاملية يف عام 2009 
املو�سم  االإم��ارة يف ختام  اإىل  العامل  اأف�سل العبي  االأوروب��ي��ة  مل جتلب اجلولة 
املذهل وح�سب ولكنها �ساعدت على زيادة قوة اجلولف حملًيا بينما عر�س دبي 

كمركز عاملي امل�ستوى لالأعمال والريا�سة.
موانئ  جولة  بطولة  يف  مكانهم  تاأمني  البطولتني  كال  يف  الالعبون  �سيحاول 
دبي العاملية التي تبلغ جوائزها املالية 8 ماليني دوالر اأمريكي والتي �ست�سمل 
اإىل  "ال�سباق  ترتيب  يف  متاحا  العباً   60 اأف�سل  العام  هذا  اال�سطراب  ب�سبب 
دبي" باالإ�سافة اإىل اأي ع�سو يف اجلولة االأوروبية يكون �سمن اأف�سل 75 العبا 
على الت�سنيف العاملي الر�سمي للجولف يف ختام بطولة املا�سرتز الذي مل يتم 

اإعفاوؤه باأي �سكل اآخر.
البطولة  هذه  اإن�ساء  اإن  االأوروبية  للجولة  التنفيذي  الرئي�س  بيلي  كيث  وقال 
اجلديدة يعك�س التطور يف �سراكتهم مع موانئ دبي العاملية من خالل دعمهم 
للجولف  االإم����ارات  احت��اد  تطوير  وب��رام��ج  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  لبطولة جولة 

و"نهائي دبي" الإ�سحاب الهمم وبالطبع ك�سريك ر�سمي للجولة االأوروبية.
وقال دانيال فان اأوترديك الرئي�س التنفيذي لالت�ساالت يف موانئ دبي العاملية 
:تفخر موانئ دبي العاملية بدعم بطولة اجلولف يف دبي. ..واأعتر اأن البطولة 

اجلديدة هي مثال رائع اآخر على قدرة دبي على ا�ست�سافة االأحداث العاملية .

»اجلولف يف دبي« اأحدث بطولت »اجلولة الأوروبية« تنطلق دي�شمرب 



 
عار�شات افرتا�شيات يجنني املاليني على مواقع التوا�شل

التوا�سل  وم��واق��ع  اإن�ستغرام  على  ال�سهريات  ال��ع��ار���س��ات  ت��واج��ه 
االج��ت��م��اع��ي االأخ�����رى م��ن��اف�����س��ة ���س��دي��دة م��ن ق��ب��ل جم��م��وع��ة من 
برامج  بوا�سطة  اإن�����س��اوؤه��ن  مت  ال��ل��وات��ي  االف��رتا���س��ي��ات  العار�سات 
جتهيزها  مت  التي   CGI �سركة  �سخ�سيات  واأ�سبحت  الكمبيوتر. 
بن�سخ رقمية متماثلة من املالب�س احلقيقية امل�سنعة من قبل بع�س 

اأكر ماركات االأزياء يف العامل ظاهرة متنامية على االإنرتنت.
اأو����س���اع واق��ع��ي��ة ويتم  امل��وؤث��ري��ن االف��رتا���س��ي��ني يف  وي��ت��م ت�سوير 
ا�ستخدامهم لالإعالن عن منتجات وخطوط جديدة، مما يك�سب 

م�سمميهم اآالف الدوالرات مع كل م�ساركة.
 " الريطانية  التاميز  ل�سحيفة  االأزي���اء  �سناعة  يف  حملل  وق��ال 
اإن وج���ود امل��وؤث��ري��ن االف��رتا���س��ي��ني غ��ري م��ع��روف ن�سبياً خ���ارج ما 
25 عاماً، لكن  اأعمارهم عن  زد، ملن تقل  ي�سمى جمموعة اجليل 
يناف�س هوؤالء  اأن  املرجح  ب�سرعة كبرية، ومن  تنمو  الظاهرة  هذه 

املوؤثرون االفرتا�سيون املوؤثرين احلقيقيني يف وقت قريب".
اأزياء  ع��ار���س��ة  اأول  ب��اأن��ه��ا  تو�سف  ال��ت��ي  ال�سخ�سيات،  م��ن  واح���دة 
رقمية يف العامل �سودو، التي مت ا�ستخدام ميزاتها املتنا�سقة متاماً 
لعر�س عنا�سر املو�سة التي �سممها جمموعة من اأ�سهر امل�سممني 
العامليني. ومتلك �سودو اأكر من 200 األف متابع على اإن�ستغرام، 
باأنها  نف�سها  ت�سف  التي  االفرتا�سية  ال�سخ�سية  اإمي��ا  اأن  يف حني 
من  اأك���ر  لديها  ال��ي��اب��ان��ي��ة،  وال��ف��ن��ون  واالأف����الم  بالثقافة  مهتمة 
320 األف متابع. و�سارك م�سور االأزياء ال�سابق جيم�س كامريون 
ويل�سون يف تاأ�سي�س اأول "وكالة منذجة رقمية بالكامل" يف العامل.

جوامي�س تنقذ فيال �شغريا من قطيع اأ�شود
MSN News االإخباري �سريط فيديو يظهر �سلية  ن�سر موقع 
جوامي�س تنقذ فيال �سغريا من ح�سار قطيع من االأ�سود قرروا 

ا�سطياده يف حممية "كروغر" يف جنوب اإفريقيا.
يرقد  فيال �سغريا  االثنني  ي��وم  ن�سره  ال��ذي مت  الفيديو  ويظهر 

على ظهره وحوله عدد من االأ�سود.
وظ��ه��رت ف��ج��اأة جم��م��وع��ة م��ن اجل��وام��ي�����س اق��رتب��ت م��ن االأ�سود 
ب�سجاعة وجعلتها تتفرق تاركة فري�ستها، ليقف �سغري الفيل على 

قوائمه ويختفي يف الغابة مع اجلوامي�س املدين لهم بحياته.

راق�شة داخل مدر�شة واحلكومة تتحرك
قررت االإدارة التعليمية بنجع حمادي، �سمال قنا يف م�سر، اإحالة 
مدير مدر�سة ومدر�س وم�سرف لل�سوؤون القانونية للتحقيق، على 
ي�ساهدون  ومدر�سا  طالبني  يظهر  فيديو  مقطع  ت���داول  خلفية 
راق�سة داخل الف�سل. واأكد مدير عام االإدارة، اأنه "لن يقبل باأية 
جتاوزات، اأو اأي خروج عن االآداب والقيم واملبادئ ال�سامية، خا�سة 
اأن امل��در���س��ة حم��راب للعلم وال��رتب��ي��ة واالأخ����الق، وم��ا ح��دث يعد 

خروجا عن املنهج القومي للر�سالة ال�سامية للعملية التعليمية".
"في�سبوك"،  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��وق��ع  رواد  م��ن  ع���دد  وك���ان 
باإدارة  ثانوية  مبدر�سة  ومدر�س  لطالبني،  فيديو  مقطع  تداولوا 
م�ساهدتهم  خالل  قنا،  حمافظة  �سمال  التعليمية،  حمادي  جنع 
جرى  �سا�سة  عر  "لورديانا"،  الرازيلية  للراق�سة  رق�س  و�سلة 

و�سعها اأعلى ال�سبورة داخل اأحد الف�سول.
وا�سع،  ن��ط��اق  على  ت��داول��ه  ج��رى  ال���ذي  الفيديو  مقطع  واأظ��ه��ر 
اال�ستعرا�سية  الفنانة  رق�س  ي�ساهدان  طالبني  وبرفقته  مدر�سا 
الف�سل  الطالبني ومدر�س  "لورديانا" ودار حوار بني  الرازيلية 
"دي  قائال:  وعلق  امل�ساهدة  اأث��ن��اء  كر�سي  على  يجل�س  ك��ان  ال��ذي 

تك�سب دهب لو ا�ستغلت هنا يف م�سر".
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هل يوجد ذهب على �شطح املريخ؟
غريعامل االآثار االفرتا�سي من تايوان ، �سكوث وارنغ، تخ�س�سه حني اأ�سبح عامل اجليولوجيا االفرتا�سي واأعلن 

اأنه اكت�سف ذهبا على �سطح املريخ.
وقال اإن هناك كلودايك احلقيقي وجباال ذهبية اكت�سفها ا�ستنادا اإىل خمدم  Google Mars الذي يقوم على �سور 

فوتوغرافية التقطها م�سبار اأمريكي حملق يف مدار الكوكب االأحمر.
"لومونو�سوف" الناجمة عن �سقوط  ال�سم�س والتي حتيط بحفرة  املتالألئة يف  املادة ال�سفراء  اأن  ويعتر، وارن��غ، 
كويكب هي الذهب. واإذا كانت تلك املادة الالمعة ذهبا بالفعل فمن ال�سعب اأن نت�سور كميته يف واقع االأمر، مع 

العلم اأن اجلبال الذهبية متتد اأحيانا اإىل م�سافة 12 كيلومرتا وعر�سها 3.5 كيلومرت.
اإذن فمن اأين اأتى  الذهب اإىل �سطح املريخ؟ هل اأتى من جوفه نتيجة �سقوط كويكب عمالق، ما ت�سبب يف  ن�سوء 

حفرة بقطر 120 كيلومرتا؟
ورمبا هناك كويكب اأح�سر الذهب اإىل �سطح املريخ؟

ويرى العلماء اأن كال االحتمالني واردان.
اإىل  على كل حال فاإن فكرة ا�ست�سالح املريخ تكت�سب مغزى حقيقيا. و�سيتم تعوي�س نفقات الرحالت الف�سائية 

الكوكب االأحمر ب�سهولة.
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دعوى �شد ترامب ب�شبب اأغنية دي�شكو !
يثري الرئي�س دونالد ترامب الكثري من اجلدل الأ�سباب خمتلفة، واآخرها 
احلما�سية  الدي�سكو  اأغ����اين  م��ن  ل��واح��دة  االن��ت��خ��اب��ي��ة  حملته  ا���س��ت��خ��دام 
الراق�س  الفيديو  �ساهد  امللكية.  حقوق  وانتهاك  ظهوره  خالل  الراق�سة 
لرتامب. يبدو اأن ا�ستخدام احلملة االنتخابية للرئي�س االأمريكي دونالد 
له  املتكرر  والظهور  االأمريكية  الدي�سكو  اأغاين  اأ�سهر  لواحدة من  ترامب 

م�سحوب باالأغنية قد اأثار غ�سب مالكي حقوق االأغنية.
امللكية  حقوق  اأ�سحاب  ممثل  مالكه،  ريت�سارد  املحامي  اأعلن  باري�س،  فمن 
الأغنية Y.M.C.A، عن ا�ستعدادات يقوم بها اأ�سحاب حقوق ملكية االأغنية 

لرفع دعوة ق�سائية �سد ترامب يف االأيام القليلة املقبلة.
كبريا  جناحا  حققت  والتي  االأغنية،  ا�ستخدام  اأن  مالكه  املحامي  واعتر 
حد  على  االآخرين"،  مللكية  وا�سحة  "�سرقة   ،1978 ع��ام  �سدورها  ل��دى 
باالنتخابات  �سيا�سية  الأغ��را���س  االأغ��ن��ي��ة  ا���س��ت��خ��دام  اأن  واأ���س��اف  و���س��ف��ه. 
اأ�سحاب  جانب  من  مطلقا"  عليه  املوافقة  يتم  "مل  االأمريكية  الرئا�سية 
على  �سيوافقون  كانوا  ما  امللكية  حقوق  اأ�سحاب  م��وؤك��دا  االأغنية،  حقوق 
اإطالقا،  �سيا�سية  الأغرا�س  االأمريكي  الرئي�س  قبل  من  االأغنية  ا�ستخدام 

لو كان قد مت �سوؤالهم.

مايكرو�شوفت تطلق »اإك�س بوك�س« اجلديد 
يف حدث منتظر منذ اأ�سهر، تطرح "مايكرو�سوفت" جهازها اجلديد الألعاب 
"�سوين" اجلهاز  اإط��الق  بوك�س �سرييز"، قبل يومني من  "اإك�س  الفيديو 
املناف�س "بالي �ستاي�سن 5"، لينطلق بذلك جيل جديد من هذه االأجهزة. 
ويتناف�س اجلهازان اللذان يتوافر كل منهما بن�سختني و�سعرين خمتلفني، 
خ�سو�سا على قلوب الالعبني وجيوبهم خالل مو�سم اأعياد نهاية ال�سنة، 

وهي فرتة بالغة االأهمية لهذا القطاع.
طراز  م��ن  اإك�س"  �سريي�س  بوك�س  "اإك�س  جهاز  "مايكرو�سوفت"  وت��ط��رح 
499 دوالرا، والطراز االأ�سغر "اإك�س بوك�س �سرييز اإ�س"  "برمييوم" ب�سعر 
و�سعر  اأق��ل  وبحجم  اأ�سطوانات  ق��ارئ  دون  االأدن��ى  التقنية  املوا�سفات  ذات 
اأدنى يبلغ 299 دوالرا. وحققت مبيعات جهاز "اإك�س بوك�س وان"، الطراز 
ال�سابق من "مايكرو�سوفت"، م�ستويات توازي تلك التي �سجلتها مناف�ستها 

نهاية 2013. �سدورهما  بعد  اليابانية مع اأجهزة "بالي �ستاي�سن 4"، 
تكون  لن  الفيديو  األعاب  اأجهزة  ال�سفحة اجلديدة يف م�سار  اأن هذه  غري 
اأح��داث �سخمة كتلك  اأي  االإط��الق مع  اإذ لن ترتافق عمليات  ك�سابقاتها، 
التي كانت تقام �سابقا، وذلك ب�سبب جائحة كوفيد19- والقيود املفرو�سة 
"فيوت�سر�سكور"  �سركة  يف  املحلل  غ���ارارد  موري�س  وق���ال  ع���دة.  ب��ل��دان  يف 
وا�سع  "اعتماد  مع  امل�ستهلكني  �سلوكيات  بالغ" على  اأث��ر  لها  "اجلائحة  اإن 
�ستح�سل  امل�سرتيات  اأكرية  اأن  معترا  االإلكرتونية"،  للتجارة  النطاق 

عن طريق طلبيات تو�سيل اإىل املنازل.

كيت ميدلتون تخطف 
الأنظار باإطاللتها 

خ��ط��ف��ت دوق������ة ك���ام���ري���دج  كيت 
ويليام  زوج���ة  االأم����ري  ميدلتون ، 
بيوم  االأنيقة  باإطاللتها  االأنظار   ،
تكرمياً  ل���ن���دن،  يف  ال���ذك���رى  اأح����د 
اخلدمات  ون�ساء  رج��ال  مل�ساهمات 
الريطانيني،  والع�سكرية  املدنية 
ومن اأع�ساء الكومنولث يف احلرب 

العامليتني والنزاعات الالحقة.
وق�����د اإج���ت���م���ع���ت ك���ي���ت م����ع دوق����ة 
ال�سرفة  ع��ل��ى  ك��ام��ي��ال،  ك��ورن��وي��ل 

املطّلة على الن�سب التذكاري.
وارت����������دت ك���ي���ت مب���ع���ط���ف اأ�����س����ود 
م�ستوحى من االأ�سلوب الع�سكري، 
 Catherine جم����م����وع����ة  م�����ن 
باأكتافه  مت��ّي��ز  ال����ذي   ،Walker
املتدلية،  ال�����س��راري��ب  م��ع  ال���ب���ارزة 
اجليبني  م���ع  ال���ك���ب���رية  واالأزرار 
اجل��ان��ب��ي��ني، واأك���م���ل���ت االإط���الل���ة 
ب��ق��ب��ع��ة ج���دي���دة ب���ال���ل���ون االأ����س���ود 
 Philip ت�سميم  م���ن  اخ��ت��ارت��ه��ا 
اأق��راط من  اإىل  اإ�سافة   ،Treacy
م���ن جمموعة  وال���ل���وؤل���وؤ  االأمل����ا�����س 

امللكة اليزابيث الثانية.

ن�شليهان اأتاغول مب�شروع جديد
اأتاغول   العاملية  ن�سليهان  النجمة  ك�سفت 
اأجنبي �سيعر�س  عن اتفاقها على م�سروع 
اأنها  اإال  املن�سات االإلكرتونية،  اإحدى  على 
من  تفا�سيل  اأي  اأو  دوره��ا  عن  تك�سف  مل 

العمل.
ب�سبب  اأت��اغ��ول  ن�سليهان  انفعلت  وك��ان��ت 
�سوؤال طرحه عليها اأحد ال�سحفيني خالل 
ح�����س��وره��ا ب��رف��ق��ة زوج��ه��ا امل��م��ث��ل الرتكي 
اإط�������الق جمموعة  اأوغ����ل����و ح���ف���ل  ق����ادي����ر 
حامت  ملاركة   2021-2020 و�ستاء  خريف 
اأوغ��ل��و ال��ت��ي ميثلها ق��ادي��ر. وخ���الل ردها 
عليها،  وا�سحاً  االإنفعال  بدا  ال�سوؤال،  على 
وحتديداً عندما �ُسئلت ما اإذا كان ميكن اأن 
توافق على العمل جمدداً مع النجم الرتكي 
اأن حققت ثنائيتها  اأوزجيفيت بعد  بوراك 
"ما  بع�سيبة:  فقالت  ك��ب��رياً،  جناحاً  معه 
عالقة هذه االأ�سئلة باملنا�سبة؟". واأ�سافت 
ال�سحفية، وعندما  اأّنها مقلة يف لقاءاتها 
اأ�سئلة  عليها  ت��ط��رح  ال�سحافيني  تلتقي 

غريبة كهذه ال تعجبها.

فقدت عينها حل�شولها على وظيفة !  
 كان اآخر ما وقعت عليه عينا خاطرة البالغة من العمر 
33 عاما هو ثالثة رجال على دراجة نارية اأطلقوا النار 
عليها بعدما غادرت حمل عملها يف مركز لل�سرطة باإقليم 

غزنة يف و�سط اأفغان�ستان وطعنوها ب�سكني يف عينيها.
وعندما اأفاقت يف امل�ست�سفى، كان العامل غارقا يف الظالم. 
قالت "�ساألت االأطباء ملاذا ال اأ�ستطيع روؤية اأي �سيء؟ قالوا 
يل اإن ال�سمادات ما زالت على عينّي ب�سبب اجلروح. لكن 

يف تلك اللحظة، اأدركت اأن عينّي �ُسلبتا مني".
الذين  املحلية م�سلحي طالبان،  واتهمت هي وال�سلطات 
املهاجمني حتركوا بناء  اإن  نفوا �سلوعهم. وهم يقولون 

على معلومات من والدها الذي عار�س ب�سدة عملها.
بل  فح�سب،  خاطرة  ب�سر  فقدان  يف  الهجوم  يت�سبب  مل 
اأ�ساع اأي�سا حلما كانت قد نا�سلت من اأجل حتقيقه، وهو 
ب�سرطة  التحقت  قد  وكانت  م�ستقل.  عمل  لها  يكون  اأن 

غزنة للعمل يف اإدارتها اجلنائية قبل ب�سعة اأ�سهر.
قالت لرويرتز "كنت اأمتنى لو خدمت يف ال�سرطة عاما 
واحدا على االأقل. لو اأن هذا حدث بعد ذلك، لكان االأمر 
اأهون. لكنه حدث بعد فرتة ق�سرية جدا... حتقق حلمي 

لثالثة اأ�سهر فقط".
ويقول ن�سطاء يف جمال حقوق االإن�سان اإن الهجوم على 
اأحيان  يف  بعنف  للرد  متزايد  توجه  اإىل  ي�سري  خ��اط��رة 
كثرية على عمل املراأة، وال �سيما يف املنا�سب العامة. ويف 
هذه احلالة حتديدا، رمبا اأ�سعل عمل خاطرة يف ال�سرطة 

غ�سب طالبان.
من  مزيج  يوؤججه  الت�سعيد  ه��ذا  اأن  الن�سطاء  ويعتقد 
االأع������راف االج��ت��م��اع��ي��ة وت���زاي���د ن��ف��وذ ط��ال��ب��ان يف وقت 

ت�سحب فيه الواليات املتحدة قواتها من البالد.

مليون كوكب �شالح لل�شكن يف جمرتنا درب التبانة  300
كوكب  مليون   300 نحو  يوجد  اأن��ه  نا�سا  وك��ال��ة  ك�سفت 
من  التبانة،  درب  داخ��ل  ولكن  ال�سم�سي،  نظامنا  خ��ارج 

املحتمل اأن ت�سلح للحياة.
وم��ن ب��ني ه��ذا ال��ع��دد الكبري م��ن ال��ك��واك��ب، اأرب��ع��ة منها 
على بعد 30 �سنة �سوئية من االأر�س، واأقربها على بعد 
الف�ساء  وك��ال��ة  ذك��رت��ه  ح�سبما  ف��ق��ط،  �سوئية  �سنة   20

االأمريكية.
الف�سائي،  كبلر  تل�سكوب  م��ن  البيانات  العلماء  وح��ل��ل 
يقارب  م��ا  اأن  ووج�����دوا   ،2009 م��ار���س  اأط��ل��ق يف  ال���ذي 
ن�سف النجوم التي لها درجة حرارة مماثلة لل�سم�س، يف 
ت��دور حول  اأن  درج��ة فهرنهايت، ميكن   1500 املتو�سط 

كواكب �سخرية بها ماء �سائل على اأ�سطحها.
األ��ف جن��م يف منطقة يف جم��رة     150 ور���س��د كبلر نحو 
درب التبانة، خالل مهمة ا�ستمرت ثالث �سنوات ون�سف 

ال�سنة.
ب��ن��اء على  م��ل��ي��ون،   300 ال���رق���م  اإىل  ال��ع��ل��م��اء  وت��و���س��ل 
لها  بال�سم�س  ال�سبيهة  النجوم  %7 من  ب��اأن  االفرتا�س 

عوامل �ساحلة لل�سكن تدور حولها.
اإىل  الرقم احلقيقي قد ي�سل  اأن  اإىل  اأ�ساروا  ذل��ك،  ومع 
اإىل  مليون   300 للرقم  ارتفاعا  �سي�سهد  ما  وهو   ،75%

نحو 3 مليارات.
ال�سحيق  الف�ساء  تل�سكوب  م��ن  ال����واردة  البيانات  واأدت 
عندما   2018 اأكتوبر  يف  العمل  عن  توقف  ال��ذي  كبلر، 

نفد الوقود اأخريا، اإىل هذا االكت�ساف.

ر�شد اأقوى توهج 
لل�شم�س منذ 3 �شنوات

ر�����س����د ع���ل���م���اء خم���ت���ر االأ����س���ع���ة 
ال�سينية وعلم فلك ال�سم�س التابع 
الأكادميية  التابع  الفيزياء  ملعهد 
اأق������وى توهج  ال���رو����س���ي���ة،  ال���ع���ل���وم 

لل�سم�س منذ ثالث �سنوات.
على  املن�سور  املختر  بيان  وي�سري 
هذا  اأن  اإىل  ال���ر����س���م���ي،  م���وق���ع���ه 
ال��ت��وه��ج اأك���ر م��ن جم��م��وع جميع 
 2020 لعام  ال�سم�سية  التوهجات 
يف  االأق�������وى  ه���و  ال���ت���وه���ج  "هذا   ،
عام  �سبتمر  منذ  ال�سم�س  ن�ساط 

."2017
ووفقا للبيان، ر�سد العلماء خالل 
نوفمر  ���س��ه��ر  م���ن  االأول  ال��ع��ق��د 
�سم�سيا  ت���وه���ج���ا   29 اجل���������اري 
�سعيفا )فئة С(، ومنذ االأول من 
التوهجات  ع��دد  بلغ   2020 يناير 
العلماء  ر���س��ده��ا  ال��ت��ي  ال�سم�سية 
48 توهجا منها 47 فئة С وتوهج 
اأقوى  M التي هي  واح��د من فئة 

من فئة С بع�سر مرات.
الن�ساط  ازدي���������اد  ����س���ب���ب  وي����ع����ود 
البقع  جم��م��وع��ة  اإىل  ال�����س��م�����س��ي 
اكت�سفها  التي  الكبرية،  ال�سم�سية 
"وقد  املا�سي،  االأ�سبوع  يف  العلماء 
اإىل  ال��ي��وم  البقع  جمموعة  دخلت 
واأ�سبحت  ال�����س��م�����س-االأر���س  خ��ط 
ال�سم�س،  ق��ر���س  و���س��ط  يف  مرئية 
اأق�سى  ل��ه��ا  ���س��ي��ك��ون  وم����ن ه��ن��اك 
تبقى  و���س��وف  كوكبنا.  على  ت��اأث��ري 
ي��ق��ل عن  ال  م��ا  الو�سعية  ه���ذه  يف 
ثالثة اأيام. وهذا يعني اأن توهج يف 
االأيام �سيكون  ال�سم�س خالل هذه 
بح�سب  االأر�س".  على  عواقب  له 

موقع املختر.

امل�شابون بكوفيد- 19 عر�شة لأمرا�س نف�شية 
ال��ن��اج��ني من  م��ن  ك��ث��ريي��ن  اإن  نف�سيون  اأط��ب��اء  ق���ال 
لالإ�سابة  االأرج��ح  على  عر�سة  اأك��ر  كورونا  فريو�س 
اإىل  مو�سعة  درا�سة  خل�ست  بعدما  نف�سية،  باأمرا�س 
اإ�سابتهم  ت�سخي�س  امل�سابني جرى  باملئة من   20 اأن 

با�سطراب نف�سي يف غ�سون 90 يوما.
وكان القلق واالكتئاب واالأرق اأكر �سيوعا بني مر�سى 
نف�سية  مب�ساكل  اأ�سيبوا  الذين  املتعافني  كوفيد19- 
يف الدرا�سة ووجد الباحثون اأي�سا خماطر اأعلى ب�سكل 

ملحوظ لالإ�سابة باخلرف.
بجامعة  النف�سي  الطب  اأ�ستاذ  هاري�سون  ب��ول  وق��ال 
بالقلق  ي�سعرون  النا�س  "كان  اأوك�سفورد يف بريطانيا 
اأكر عر�سة  كوفيد19-  الناجون من  ي�سبح  اأن  من 
ونتائجنا...  النف�سية،  ال�سحة  مب�ساكل  ل��الإ���س��اب��ة 

تظهر اأن هذا اأمر مرجح".
اأنحاء  والعلماء يف جميع  االأطباء  اإن  وقال هاري�سون 
وحتديد  االأ���س��ب��اب  حت��ري  اإىل  ما�سة  بحاجة  ال��ع��امل 
عالجات جديدة لالأمرا�س النف�سية بعد كوفيد19-. 
)ال�سحية( جاهزة  االأجهزة  تكون  اأن  "يجب  واأ�ساف 
على  تقلل  نتائجنا  واأن  �سيما  ال  ال��رع��اي��ة  ل��ت��ق��دمي 

االأرجح من )عدد املر�سى النف�سيني(" عن الواقع.
وحللت الدرا�سة، التي ُن�سرت يف دورية الن�سيت للطب 
 69 لعدد  االإلكرتونية  ال�سحية  ال�سجالت  النف�سي، 
بينهم ما يربو على  املتحدة، من  الواليات  مليونا يف 

62 األف اإ�سابة بكوفيد19-.
ويف االأ�سهر الثالثة التي اأعقبت الك�سف عن اإيجابية 
خم�سة  كل  من  واح��د  تعر�س  بكوفيد19-،  االإ�سابة 
االأرق.  اأو  االكتئاب  اأو  للقلق  االأوىل  للمرة  متعافني 
مقارنة  ال�سعف  نحو  ميثل  ه��ذا  اإن  الباحثون  وق��ال 

مبجموعات اأخرى من املر�سى يف نف�س الفرتة.
ب�سكل  ي�ساركوا  النف�سية مل  ال�سحة  خ��راء يف  وق��ال 
املتزايدة  االأدل��ة  تعزز  نتائجها  اإن  الدرا�سة  مبا�سر يف 
على اأن كوفيد19- ميكن اأن يوؤثر على الدماغ والعقل 
مما يزيد من خطر االإ�سابة مبجموعة من االأمرا�س 

النف�سية.
النف�سي  ال��ط��ب  ا���س��ت�����س��اري  بلومفيلد  م��اي��ك��ل  وق���ال 
ب�سبب  االأرج����ح  على  "هذا  اجلامعية  ل��ن��دن  كلية  يف 
جمموعة من ال�سغوط النف�سية املرتبطة بهذا الوباء 

على وجه التحديد وباالآثار اجل�سدية للمر�س".

مي�شيــل كيغــان ت�شــاب بفيـرو�س 
كـورونـا

بفريو�س  اإ�سابتها  تاأكيد  بعد  اأ�سبوعني،  ملدة  نف�سها  كيغان   النجمة  مي�سيل  عزلت 
." Brassic " كورونا، اأثناء ت�سوير ال�سل�سلة التلفزيونية

خالل  بالفريو�س  اأُ�سيبت  مي�سيل  اأن  الريطانية  ميل "  " ديلي  �سحيفة  وذك��رت 
جل�سة ت�سوير يف مان�س�سرت ال�سهر املا�سي، وانقطعت عن عملها ب�سبب هذا االأمر.

املا�سيني يف عزلة تامة، و�ستعود للت�سوير يف نهاية هذا  االأ�سبوعني  اأم�ست  ولقد 
مل  التي  امل�ساهد  ت�سوير  ا�ستكمال  اإىل   "Brassic " االأ�سبوع، بينما �سعى �سناع 

تظهر فيها مي�سيل.
للتاأكد  لالختبار  مي�سيل  خ�سوع  ياأتي هذا بعد تقرير ن�سرته " The Sun " حول 
من اإ�سابتها بالفريو�س، يف �سهر اأيلول-�سبتمر املا�سي، عندما مت ت�سخي�س اإ�سابة 

اأحد اأفراد طاقم "Bassic" بالفريو�س.

�ملمثلة �لباك�صتانية ثروت جيالين �إحدى بطالت �مل�صل�صل �لدر�مي »�ل�صحرة« للتقاط �ل�صور خالل مقابلة
 مع وكالة فر�ن�س بر�س يف كر�ت�صي.   � ف ب


