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�أجرت 103,199 فح�صا ك�صفت عن 1,083 �إ�صابة 
ال�شحة تعلن �شفاء 970 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سياً 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت 
وامل��خ��ال��ط��ن لهم   19 ك��وف��ي��د  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  امل�����س��اب��ة 
103,199 فح�سا جديدا خالل  اأعلنت الوزارة اإجراءها  وعزلهم, 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي .
و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1,083 حالة اإ�سابة 
وجميعها  خمتلفة,  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفرو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة,  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 87,530 حالة.       )التفا�سيل �س2(

نق�ص �لهيئات وزيادة يف �لن�صاب وعدم �لتز�م بالإجر�ء�ت
الرتبية: 53 خمالفة يف مدار�س 
حكومية وخطط عاجلة للت�شحيح

•• دبي- حم�شن را�شد:

متنوعة  خم��ال��ف��ات   53 م���وؤخ���راً,  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ر���س��دت 
�سبتمرب   �سهر  خ���الل  ال��ق��ط��اع��ات  مبختلف  احل��ك��وم��ي��ة  امل���دار����س  يف 
العام  ب��داي��ة  انطلقت  رق��اب��ي��ة,  زي����ارات  ن��ت��ائ��ج  اأظ��ه��رت  اإذ  اجل����اري, 
رقابياً,  بندا   83 ح��وايل  على  وارتكزت   ,2021-2020 الدرا�سي 
نق�س يف الهيئات التدري�سية واالإدارية والفنية, وعدم التزام مدار�س 

باالإجراءات االإحرازية والوقائية.            )التفا�سيل �س3(

نائب رئي�ص �لربملان �للبناين يرى م�ؤ�صر�ت و�عدة 

فرن�شا توؤيد اقرتاح احلريري لإنهاء اأزمة ت�شكيل احلكومة 
•• باري�س-بريوت-وكاالت

ق��ال اإي��ل��ي ال��ف��رزيل ن��ائ��ب رئي�س 
اأم�س  ال��ل��ب��ن��اين  ال���ن���واب  جمل�س 
اإمكانيات  ه���ن���اك  اإن  االأرب�����ع�����اء 
واع��������دة ق����د ت�������س���اع���د يف اإن����ه����اء 
االأزمة املتعلقة بت�سكيل احلكومة 
اجلديدة, وذلك بعد تاأييد فرن�سا 

القراح يهدف حلل االأزمة.
ال��ف��رزيل يف ت�سريحات  واأ���س��اف 
اإمكانيات  التلفزيون هناك  نقلها 
البناء عليها, ولكن  واعدة ميكن 

علينا االنتظار قليال.
اأي�سا  عنه  اإم.ت���ي.يف  قناة  ونقلت 
نبيه  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  اإن  ال��ق��ول 

بري مل يعد مت�سائما.
تاأييدها  فرن�سا  اأعلنت  ب��دوره��ا, 
رئي�س  ق���دم���ه  ال�����ذي  ل���الق���راح 
�سعد  االأ���س��ب��ق,  اللبناين  ال����وزراء 
اأزم���ة ت�سكيل  احل��ري��ري, الإن��ه��اء 
ب�سبب مع�سلة حقيبة  احلكومة, 
زال��ت حجر عرثة  التي ال  املالية 
م�سطفى  ح��ك��وم��ة  ت�سكيل  اأم����ام 

اأديب.
ال�سا�سة  ع��ل��ى  ب��اري�����س  وت�����س��غ��ط 

•• القاهرة-وكاالت

الرئا�سة  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث  اأك������د 
اأم�س  را�����س����ي,  ب�����س��ام  امل�������س���ري���ة, 
عبدالفتاح  الرئي�س  اأن  االأرب��ع��اء, 
رئي�س  م��ن  ك��ل  ا�ستقبل  ال�سي�سي 
ال��ل��ي��ب��ي, عقيلة  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
الوطني  ���س��ال��ح, وق��ائ��د اجل��ي�����س 
امل�����س��ر خ��ل��ي��ف��ة حفر,  ال��ل��ي��ب��ي, 
املخابرات  رئي�س  بح�سور  وذل��ك 

العامة, عبا�س كامل.
ال�سي�سي  الرئي�س  را���س��ي:  وق���ال 
اطلع خالل اللقاء على التطورات 
االأط���راف  ك��اف��ة  يف ليبيا وج��ه��ود 
لتنفيذ وقف اإطالق النار امليداين 
الليبية  اجل��ه��ود  وعلى  جهة,  م��ن 
برعاية  ال�������س���الم  ع��م��ل��ي��ة  ل���دف���ع 

االأمم املتحدة من جهة اأخرى.
الليبين  امل�سوؤولن  زي��ارة  وت��اأت��ي 
التن�سيق  اإط����ار  يف  ال��ق��اه��رة  اإىل 
امللفات  م���ن  ع����دد  يف  وال���ت�������س���اور 
اأب���رزه���ا م��ك��اف��ح��ة االإره������اب, هذا 
اإىل جانب اجلهود التي تقوم بها 
ال���دول���ة امل�����س��ري��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
�سبل  ودع��م  ليبيا,  وا�ستقرار  اأم��ن 
اإط�����ار حوار  ال�����س��ي��ا���س��ي يف  احل���ل 
ليبي- ليبي يقود البالد للخروج 

احلكومة  لت�سكيل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن 
واجهت  العملية  ل��ك��ن  ب�����س��رع��ة, 
ف�سيلن  ط���ل���ب  ب�����س��ب��ب  ع��ق��ب��ة 
عدة  ت�سمية  رئي�سين  �سيعين 

وزراء بينهم وزير املالية.
واق��رح �سعد احلريري يف بيان, 
رئي�س  ي�سمي  اأن  ال��ث��الث��اء,  ي��وم 
اأديب,  م�سطفى  املكلف  ال���وزراء 
لتويل  م�ستقال  �سيعيا  مر�سحا 

حقيبة املالية.
اإذا كان حزب  ومل يت�سح بعد ما 

اهلل وحركة اأمل �سيوؤيدان الفكرة 
لتجاوز  احل��ري��ري  طرحها  التي 

اأزمة ت�سكيل احلكومة.
وع��ل��ى م��دى ���س��ن��وات ك��ان يتوىل 
يختاره  ���س��ي��ع��ي  امل���ال���ي���ة  وزارة 
اأديب  وي�سعى  اأم��ل.  حركة  زعيم 
�سيطرة  يف  تغيرات  اإج���راء  اإىل 
الطوائف على املنا�سب الوزارية. 
اخل����ارج����ي����ة  وزارة  ورح������ب������ت 
ال�سجاع  ب����االإع����الن  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
ه���ذا  اإن  وق�����ال�����ت  ل����ل����ح����ري����ري. 

مغني ر�ب على خط �ل�صباق:

الرت�ّشح الغريب لكاين وي�شت للبيت الأبي�س!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

تر�ّسحه  وي�ست  ك��اين  اأعلن  يوليو,  �سهر  بداية  يف  نكتة...  لي�ست  ه��ذه 
للرئا�سة حتت �سعار حفلة عيد امليالد: عندما نفوز, �سيكون عيد ميالد 
جدا,  خمتزل  وي��ب  موقع  على  تقدميه  يتم  ال��ذي  برناجمه,  اجلميع. 
امل�سيح, ويتكون من ع�سر نقاط موجزة تنتهي  وتت�سدره �سورة ال�سيد 
كل منها مبقولة من االجنيل: الهدف االأول هو ا�ستعادة االإميان, واإعادة 
اإقامة ال�سالة يف املدر�سة, واإعطاء املزيد من االأموال العامة للجماعات 

الدينية. 
االآونة  ويف  ال����زواج.  اإط���ار  خ��ارج  املعا�سرة  ع��دم  فريقه  م��ن  يطلب  كما   
اأ�سبح كاين وي�ست اأكرث تديًنا وينظم قدا�سات كبرة, ويغني  االأخرة, 

اأنا�سيد دينية م�سيحية.                                   )التفا�سيل �س15(

وا�شنطن ت�شعى حلّل اخلالف 
مع ال�شودان قبل النتخابات 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

دخ��ل وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأمركي 
مايك بومبيو يف �سباق مع الوقت 
ب���الده م��ع ال�سودان  حل���ّل خ���الف 
وذلك قبل اأ�سابيع على االنتخابات 

الرئا�سية يف الواليات املتحدة.
وك���م���ا ي��ح�����س��ل غ���ال���ب���اً يف االآون�����ة 
االأخ�������رة ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق االأم����ر 
اإ�سرائيل  ف����اإن  ب��ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة, 
لي�ست بعيدة عن الدوافع اخلفية 
دونالد  االأمركي  الرئي�س  الإدارة 

ترامب.
وكتب بومبيو يف ر�سالة اإىل اأع�ساء 
عليها  اطلعت  ال�سيوخ  جمل�س  يف 
الواليات  اأن  بر�س,  فران�س  وكالة 
تاأتي  ال  ف��ر���س��ة  ل��دي��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
�سوى مرة واح��دة ل�سمان اأن يتم 
ل�سحايا  تعوي�س  ت��ق��دمي  اأخ���را 
اللذين  االإره��اب��ي��ن  االع��ت��داءي��ن 
وقعا عام 1998 ونّفذهما تنظيم 
الواليات  �سفارتي  �سد  ال��ق��اع��دة 

املتحدة يف كينيا وتنزانيا.
نافذة فريدة  اأي�ساً  واأ�ساف لدينا 
و�سيقة لدعم احلكومة االنتقالية 
الذي  ال�����س��ودان  يف  مدنية  بقيادة 

تخّل�س اأخراً من الدكتاتورية.

وينبغي  ف��ر���س��ة  االإع�����الن مي��ث��ل 
اأهميته  االأح�����زاب  ك��ل  ت���درك  اأن 
حتى يت�سنى ت�سكيل حكومة مهام 

االآن.
قال  االث����ن����ن,  ���س��اب��ق  وق����ت  ويف 
لبنان  اإن  ع��ون  مي�سال  الرئي�س 
يتمكن  مل  اإذا  جهنم  اإىل  ذاه���ب 
من ت�سكيل حكومة ملواجهة اأزمة 
اأ���س��اب��ت ال��ب��ن��وك ب��ال�����س��ل��ل, واأدت 
ودفعت  ال��ل��رة,  قيمة  انهيار  اإىل 

الكثرين اإىل براثن الفقر.
يواجها  التي  امل�سكالت  وتفاقمت 
ل��ب��ن��ان ب��ان��ف��ج��ار م��دم��ر وق����ع يف 
اأغ�����س��ط�����س يف مرفاأ  م���ن  ال���راب���ع 
بروت. واهتزت البالد من جديد 
يف  اندلعت  تالية  حلرائق  نتيجة 
املنطقة وحولها, واأي�سا االنفجار 
ال���ث���الث���اء يف جنوب  وق����ع  ال�����ذي 

لبنان.
اإن  الثالثاء,  ي��وم  فرن�سا,  وقالت 
اإذا  االن��ه��ي��ار  خطر  ي��واج��ه  لبنان 
حكومة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ون  ي�سكل  مل 
ب�سرعة بعدما تخلفوا عن موعد 
ن��ه��ائ��ي م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه م���ع باري�س 

انق�سى يف منت�سف �سبتمرب.

من االأزمة احلالية.
وك����ان وف���د ال��غ��رب ال��ل��ي��ب��ي الذي 
النواب  جمل�س  من  اأع�ساء  ي�سم 
و�سخ�سيات  ل���ل���دول���ة  واالأع�����ل�����ى 
ق���ي���ادي���ة ل���ي���ب���ي���ة, ق����د اأك�������د على 
التم�سك بالقيم واملبادئ الوطنية 
الليبي  ال���راب  وح��دة  يف  املتمثلة 
وعلى  و�سيادتها  ليبيا  وا�ستقالل 

حرمة الدم الليبي.
التقى  الذي  الليبي,  الوفد  و�سدد 
املكلفة  امل�سرية  اللجنة  اأع�����س��اء 
ال���ل���ي���ب���ي خالل  امل����ل����ف  مب���ت���اب���ع���ة 
اأي���ام يف   4 ا�ستمرت  مل�سر  زي��ارت��ه 

ب��ي��ان ل���ه, االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي, على 
���س��رورة ال��ت��و���س��ل الآل��ي��ات تثبيت 
ل����وق����ف اإط��������الق ال����ن����ار وال����دف����ع 
اإ�سراف  حتت  ال�سيا�سية  بالعملية 

االأمم املتحدة.
 واأكد الوفد على االلتزام بقرارات 
جم��ل�����س االأم������ن واالع���ت���م���اد على 
م���������س����ارات احل���������وار ال����ث����الث����ة يف 
االأزمة  ينهي  اتفاق  اإىل  الو�سول 
واالأمنية  ال�سيا�سية  جوانبها  يف 
االعتبار  و�سع  م��ع  واالقت�سادية 
ثابت  ك��اإط��ار  ال�سيا�سي  ل��الت��ف��اق 

للحل والعمل من خالله.
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هناأ �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
يف  ال�سخ�سي  �سموهما  ح�����س��اب  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دت��ن  يف 
)توير( خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن 
اآل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية  عبدالعزيز 
ال�سقيقة و�سعب اململكة ال�سقيق وذلك مبنا�سبة اليوم 

الوطني ال� 90. 
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد:

العربية  للمملكة  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  واأخ����ي  ر���س��ال��ت��ي 

املجيد  الوطني  يومهم  يف  و�سعباً  ق��ي��ادًة  ال�سعودية 
ال�سعبن  اأخ���ّوة  واأدام  وع��زه��م  جمدهم  اهلل  اأدام   ...

ال�سقيقن.. معاً اأبداً ..
بن  ال�سيخ حم��م��د  ال�سمو  ���س��اح��ب  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 

زايد:
عهده  وويل  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  اأهنيء  اإنني 
وال�سعب ال�سعودي ال�سقيق, مبنا�سبة اليوم الوطني.. 
واملواقف  احل�����س��اري��ة,  االإجن�������ازات  م���ن  ع���ام���اً   90
واالإ�سالمية..  العربية  الق�سايا  دع��م  يف  التاريخية 
عالقات االإمارات وال�سعودية كانت وال تزال و�ستظل 

منوذجاً لالأخوة واملحبة والتوافق وامل�سر الواحد.

يف �لي�م �ل�طني �لـ 90 للمملكة:

حممد بن را�شد وحممد بن زايد: 
الإمارات وال�شعودية.. معًا اأبدًا

للمتاأثرين بانفجار مرفاأ بريوت

باخرة اإماراتية ت�شل العا�شمة اللبنانية على متنها 2400 طن من امل�شاعدات
•• بريوت-وام:

و�سلت اإىل العا�سمة اللبنانية بروت باخرة م�ساعدات �سرتها هيئة 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  م��ن  بتوجيهات  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل 
الهيئة لدعم  الظفرة رئي�س  اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  زاي��د 

املتاأثرين من انفجار مرفاأ بروت وحت�سن اأو�ساعهم االإن�سانية.

االإغاثية  االحتياجات  م��ن  ط��ن   2400 متنها  على  ال��ب��اخ��رة  حتمل 
التي ت�سمنت املواد الغذائية, والطبية واملكمالت الغذائية لالأطفال, 
جائحة  تف�سي  اآث��ار  من  التخفيف  واأدوات  الوقاية  وو�سائل  واملعقمات 

كوفيد19-, على ال�ساحة اللبنانية اإىل جانب املالب�س املتنوعة.
كان يف ا�ستقبال الباخرة مبرفاأ بروت اأع�ساء �سفارة الدولة يف لبنان و 

مت ت�سليم حمتوياتها للجهات اللبنانية املخت�سة. 

الهالل  لهيئة  ال��ع��ام  االأم���ن  ال��ف��الح��ي  ال��دك��ت��ور حممد عتيق  واأك���د 
االإن�سانية  امل�ساعدات  من  ال�سحنة  هذه  ت�سير  اأن  االإماراتي,  االأحمر 
اأن  �ساأنه  بتقدمي كل ما من  الر�سيدة  القيادة  اإط��ار توجيهات  جاء يف 
اإىل  والوقوف  االنفجار  بحادث  واملتاأثرين  ال�سحايا  احتياجات  يلبي 

جانب االأ�سقاء يف لبنان يف ظروفهم احلالية.
)التفا�سيل �س3(

متلك ملفا خطري� ح�ل �لأمن �لق�مي

عبري مو�شي: تون�س ل تكافح الإرهاب بجدية!
•• الفجر -تون�س

�سحفية  ن��دوة  يف  مو�سي  عبر  احل��ر  الد�ستوري  احل��زب  رئي�س  قالت 
الغاوؤه  الذي مت  امل�سي�سي  الثالثاء مع رئي�س احلكومة ه�سام  اللقاء  اأن 
اإطار م�ساورات رئي�س احلكومة مع الكتل  من قبل احلزب ال يندرج يف 

الربملانية مبجل�س نواب ال�سعب. 
واأ�سافت مو�سي اأن احلزب كان قد طلب لقاء رئي�س احلكومة لت�سليمه 
وتتعلق  العام  ال��راأي  تهم  بق�سايا  ويتعلق  للحزب  بالن�سبة  مهما  ملفا 
تت�سّمن معطيات خطرة عما يجري يف  انها  باعتبار  القومي  باالأمن 

تون�س.             )التفا�سيل �س15(

ب�تني يعر�ص لقاح ك�رونا جمانا مل�ظفي �لأمم �ملتحدة

رو�شيا: واثقون من لقاحنا و�شنتحمل جزءا من املخاطر القانونية
•• مو�شكو- وكاالت:

ع��ر���س ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ف��الدمي��ر ب��وت��ن تقدمي 
 19 – كوفيد  ك��ورون��ا  فرو�س  �سد  الرو�سي  اللقاح 

للعاملن يف االأمم املتحدة جمانا.
خ��الل خطابه عرب  ال��رو���س��ي  الرئي�س  ع��ر���س  وج���اء 
لالأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  اأم����ام  كونفرن�س  ال��ف��ي��دي��و 
الرئي�س  املتحدة  االأمم  �سكرت  جانبها  من  املتحدة, 
الرو�سي فالدمير بوتن, على هذا العر�س م�سرة 
على  �ستعكف  امل��ن��ظ��م��ة  يف  ال��ط��ب��ي��ة  اخل��دم��ة  اأن  اإىل 

درا�سته.
امل��ت��ح��دة ق��د عقدت  وك��ان��ت اجلمعية ال��ع��ام��ة ل���الأمم 
ب�سبب  اف��را���س��ي  �سبه  �سكل  يف  م��رة  والأول  دورت��ه��ا 
جائحة الفرو�س التاجي, حيث يجري بث خطابات 
القادة, يف حن ُمنح احلق للممثلن الدائمن للدول 

يف املقر يف اإلقاء اخلطب نيابة عن قادتهم مبا�سرة.
اىل ذل���ك اأع��ل��ن ال�����س��ن��دوق احل��ك��وم��ي ال����ذي ميّول 
م�سروع اللقاح الرو�سي ملر�س كوفيد19-, ا�ستعداده 
لتحمل جانب من املخاطر القانونية اإذا �سارت االأمور 
على غر ما يرام بدال من ا�سراط قبول امل�سرين 
رو�سيا  لثقة  اإ���س��ارة  يف  وذل���ك  ال��ك��ام��ل��ة,  للم�سوؤولية 

بنجاح لقاحها.
املبا�سر,  لال�ستثمار  الرو�سي  ال�سندوق  رئي�س  وق��ال 

كريل دميرييف, اإن رو�سيا واثقة من لقاحها لدرجة 
اأنها مل تطلب ال�سمان الكامل وهذا عامل فارق اأمام 
كلها  الغربية  ال�سركات  اأن  م�سيفا  غ��رب��ي,  لقاح  اأي 

طلبت احلماية من اأي مطالبات بتعوي�سات.
امل�سوؤولية  بنود  عن  تفا�سيل  دميرييف  يذكر  ومل 
الرو�سي,  اللقاح  م�سري  م��ع  التعاقد  يف  القانونية 

امل�ساد لفرو�س كورونا, ح�سبما ذكرت رويرز.
بع�س  اأب��دى  اأن  بعد  دميرييف  ت�سريحات  وج��اءت 
�سبوتنيك5-  اللقاح  �سالمة  من  خماوفهم  العلماء 
الرو�سية  احل��ك��وم��ة  اع��ت��م��دت��ه  اأن  ب��ع��د  وف��اع��ل��ي��ت��ه 
ل��ال���س��ت��خ��دام ق��ب��ل اخ��ت��ب��اره ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع على 

الب�سر.
وي��ج��ع��ل اإع�����الن دم��ي��ري��ي��ف اجل���ه���ات ال���ت���ي تتوىل 
ملطالبات  عر�سة  ال��دول��ة  م��ن  ب��دع��م  ال��ل��ق��اح  تطوير 
اآث��ار جانبية  اأي  اإذا ما ظهرت له  بتعوي�سات �سخمة 

غر متوقعة.
وقد �سعت املوؤ�س�سات التي تعمل على تطوير لقاحات 
اإىل حتا�سي هذا الو�سع بطلب حتمل الدول امل�سرية 

امل�سوؤولية الكاملة عن اأي تعوي�سات.
ويختلف هذا النهج عن املعمول به يف مناطق كثرة 
املثال  �سبيل  على  املتحدة  الواليات  ففي  العامل,  من 
انتقلت امل�سوؤولية عن اللقاحات لكوفيد19- بالكامل 

اإىل احلكومة االأمركية.

املعار�س الرو�شي نافالني 
امل�شت�شفى الأملاين يغادر 

•• برلني-وكاالت

األيك�سي  الرو�سي  املعار�س  خ��رج 
ي��ع��ت��ق��د على  ال�������ذي  ن���اف���ال���ن���ي, 
اأن��ه �سّمم  ال��غ��رب  نطاق وا���س��ع يف 
ب��غ��از اأع�����س��اب ن��وف��ي��ت�����س��وك, من 
يعالج  ك���ان  ب��رل��ن  يف  م�ست�سفى 
نقله  م����ن  ي���وم���ا   32 ب���ع���د  ف���ي���ه 
املن�ساأة  اإدارة  اأعلنت  اإليه, وفق ما 

الطبية االأربعاء.
ون����ق����ل����ت ف�����ران�����������س ب�����ر������س عن  
على  “بناء  �ساريتيه  م�ست�سفى 
ال�سحية,  املري�س  حالة  حت�سن 
ي��ع��ت��ق��د االأط����ب����اء امل���ع���اجل���ون اأن 

ال�سفاء التام ممكن.
نقل  ق��د  الرو�سي  املعار�س  وك��ان 
بعد  �سبتمرب   يف  اأملانيا  اإىل  ج��وا 
مر�سه يوم 20 اأغ�سط�س يف منت 
رح��ل��ة داخ��ل��ي��ة يف رو���س��ي��ا,  وبعد 
للم�ست�سفى  ن��ل��ق��ه  م���ن  ي���وم���ن 
يف  نافالني  دخ��ل  ال��ع��الج,  لتلغي 

غيبوبة بامل�ست�سفى.
كيماوية  اأ�سلحة  خ���رباء  وي��ق��ول 
اأن  تظهر  ال��ف��ح��و���س��ات  اإن  اأمل����ان, 
ال���رج���ل ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 44 
عاما قد ت�سمم ب�غاز اأع�ساب يعود 

اإىل احلقبة ال�سوفيتية.
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اأخبـار الإمـارات
�أجرت 103,199 فح�صا ك�صفت عن 1,083 �إ�صابة 

ال�شحة تعلن �شفاء 970 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

متا�سياً مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة 
وح�سر  املبكر  االكت�ساف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�سات  نطاق 
 "19 "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  امل�����س��اب��ة  احل����االت 
واملخالطن لهم وعزلهم, اأعلنت الوزارة اإجراءها 103,199 
امل��ا���س��ي��ة ع��ل��ى فئات   24 ال����  ال�����س��اع��ات  فح�سا ج��دي��دا خ���الل 
خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س 
الطبي . و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة 

وتو�سيع نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
من  امل�ستجد  كورونا  بفرو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة   1,083
جن�سيات خمتلفة, وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية 
امل�سجلة  احل����االت  جم��م��وع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال���الزم���ة,  ال�سحية 

حالة.  87,530
كما اأعلنت الوزارة عن وفاة م�ساب وذلك من تداعيات االإ�سابة 
بفرو�س كورونا امل�ستجد, وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

. حاالت   406
وخال�س  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  واأع��رب��ت 

العاجل  بال�سفاء  املتوفى, ومتنياتها  تعازيها وموا�ساتها لذوي 
اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة  امل�سابن,  جلميع 
االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية 

�سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع .
مل�سابن  ح��ال��ة ج��دي��دة   970 �سفاء  ع��ن  ال����وزارة  اأع��ل��ن��ت  كما 
من  التام  وتعافيها  /كوفيد19-/  امل�ستجد  كورونا  بفرو�س 
منذ  ال��الزم��ة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س 
ال�سفاء  ح����االت  جم��م��وع  ي��ك��ون  وب��ذل��ك  امل�ست�سفى,  دخ��ول��ه��ا 

حالة.  76,995

حمدان بن را�شد: العالقات الإماراتية ال�شعودية تعززها روابط الدم ووحدة امل�شري
•• اأبوظبي -وام:

دولة  العالقة بن  اأن  املالية..  وزي��ر  دب��ي  نائب حاكم  اآل مكتوم,  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  اأك��د 
االإمارات واململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة عالقة اأخوية ت�ستند اإىل اأ�س�س تاريخية وا�سراتيجية 
ال�سراكة  ور�سختها  ثراه",  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  دعائمها  اأر�سى 
التي  الدولية  العالقات  بناء  يف  ُيحتذى  منوذجا  لتكون  ال�سقيقن,  البلدين  قيادتي  بن  االأخ��وي��ة 
تعززها روابط الدم ووحدة امل�سر. وقال �سموه يف ت�سريح مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سعودي ال�90 .. 
" نتقدم باأحر التهاين والتربيكات ملقام خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبد العزيز وويل 
عهده االأمن االأمر حممد بن �سلمان واإىل عموم ال�سعب ال�سعودي ال�سقيق مبنا�سبة اليوم الوطني 
املنا�سبة العزيزة على قلبنا ن�ساأل اهلل  " يف هذه  ال�سعودية". واأ�ساف �سموه  ال�90 للمملكة العربية 
اأن يحمي اململكة وقيادتها و�سعبها واأن يدمي عليها نعمة العز واالأمن واالأم��ان واال�ستقرار  العظيم 

لتكون دائما واأبدا يف مواقع ال�سدارة اإقليميا وعامليا".

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير 
خارجية فرن�شا

ال�شحة ت�شيء برواز دبي للتوعية مبر�س الزهامير

•• باري�س-وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل يف ب��اري�����س م��ع��ايل جون 
اللقاء  فرن�سا. ومت خالل  وزي��ر خارجية  لودريان  اإي��ف 
بحث العالقات اال�سراتيجية بن البلدين ال�سديقن 
و�سبل تعزيزها وتطوير اأوجه التعاون امل�سرك يف عدد 
وزي��ر اخلارجية  وم��ع��ايل  �سموه  وناق�س  امل��ج��االت.  م��ن 
من  وع���ددا  املنطقة  يف  االأو���س��اع  م�ستجدات  الفرن�سي 
امل�سرك  االهتمام  ذات  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  الق�سايا 
اجلانبان  وب��ح��ث  ليبيا.  يف  االأو����س���اع  ت��ط��ورات  وم��ن��ه��ا 
"كوفيد  امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف��رو���س  ج��ائ��ح��ة  ت���ط���ورات 
19" وجهود البلدين ال�سديقن يف مواجهة تداعياته 
واأهمية دعم اجلهود العاملية املبذولة من اأجل التو�سل 

اىل لقاح للمر�س.
ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 
والتعاون  ال�سداقة  ع��الق��ات  على  ل��ودري��ان  اإي��ف  ج��ون 
ال��ب��ل��دي��ن وقيادتهما  ب��ن  ال��ت��ي جت��م��ع  اال���س��رات��ي��ج��ي 
واجل���ه���ود امل�����س��رك��ة ل��ت��ع��زي��ز االأم�����ن واال����س���ت���ق���رار يف 
املنطقة. و ا�ستعر�س اجلانبان معاهدة ال�سالم بن دولة 
االإمارات ودولة اإ�سرائيل ودورها الهام يف حتقيق ال�سالم 
واالزدهار للمنطقة. واأ�ساد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
وما  املتميزة  الفرن�سية  االإماراتية  بالعالقات  نهيان  اآل 
ت�����س��ه��ده جم����االت ال��ت��ع��اون امل�����س��رك م��ن من��و وتطور 
اإطار ال�سراكة اال�سراتيجية التي  م�ستمرين وذلك يف 
�سعادة  اللقاء  ح�سر  ال�سديقن.  البلدين  ب��ن  جتمع 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�ساعد  غبا�س  �سيف  عمر 

الدويل لل�سوؤون الثقافية.

•• دبي-وام:

ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  ����س���ارك���ت 
االإحتفال  ال���ع���امل  دول  امل��ج��ت��م��ع 
ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��زه��امي��ر الذي 
���س��ب��ت��م��رب من  21 م���ن  ي�������س���ادف 
اأهمية  ع���ل���ى  ل���ل���ت���اأك���ي���د  ع�����ام  ك����ل 
ال�سحي  ال����وع����ي  ورف�������ع  ت���ع���زي���ز 
املجتمع  وت��ث��ق��ي��ف  امل���ر����س  ح����ول 
باأهمية الت�سخي�س املبكر وتطوير 
املجال  ه��ذا  يف  الطبية  امل��م��ار���س��ات 
االجتماعي  ال��ت��م��ك��ن  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

والنف�سي.
واح��ت��ف��اال ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة نظمت 
ال��وزارة - ممثلة مب�ست�سفى االأمل 
لل�سحة النف�سية بدبي - عددا من 
الفعاليات كان اأبرزها اإ�ساءة برواز 
بال�سراكة  البنف�سجي  باللون  دبي 
مع �سركة "الندبيك "وتوعية زوار 
الزهامير من  ال��ربواز عن مر�س 
خالل الر�سائل التوعوية املعرو�سة 
يف �سا�سات الربواز اإىل جانب اإقامة 
ور�سة توعوية ملوظفي الوزارة عن 
املر�س واأعرا�سه وعالج االأعرا�س 
امل�ساحبة وطرق الوقاية يف برنامج 
م��ه��ارات��ي ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور طارق 

ال�سحة  ا���س��ت�����س��اري  طبيب  ق��ا���س��م 
النف�سية لكبارال�سن .

مر�سى  م����ع  االح����ت����ف����ال  مت  ك���م���ا 
ال��ق�����س��م ال��داخ��ل��ي ل��ك��ب��ار ال�����س��ن يف 
االألعاب  بع�س  وتقدمي  امل�ست�سفى 
االأخ�سائيات  قبل  من  وامل�سابقات 

وفريق التمري�س .
وتقدم الوزارة خدماتها العالجية 
مبر�س  ل��ل��م�����س��اب��ن  ال��ن��ف�����س��ي��ة 
ال����زه����امي����ر م����ن خ������الل ع����ي����ادات 
داعمة  بيئة  وت��وف��ر  متخ�س�سة 

وحمفزة للمر�سى وذويهم .

زايد العليا لأ�شحاب الهمم .. مبادرات رائدة لن�شر لغة الإ�شارة بني اأفراد املجتمع
•• اأبوظبي-وام: 

العليا  زاي�������د  م���وؤ����س�������س���ة  اأك��������دت 
الأ�سحاب الهمم اأن اأ�سحاب الهمم 
امل�سمولن برعايتها وال�سيما من 
باأف�سل  ي��ت��م��ت��ع��ون  ال�����س��م  ف��ئ��ة 
تنفيذا  وال��ع��ن��اي��ة  ال��رع��اي��ة  �سبل 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
اإدارة  جمل�س  واإ���س��راف  ومتابعة 
ال�سيخ  ���س��م��و  ب��رئ��ا���س��ة  امل��وؤ���س�����س��ة 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  خ��ال��د ب��ن زاي���د 
زاي����د  م���وؤ����س�������س���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
للو�سول  الهمم  الأ�سحاب  العليا 
الر�سيدة  اأبوظبي  حكومة  لهدف 
اجتماعية  تنمية  حتقيق  ب�����س��اأن 
ت�سمن حياة كرمية جلميع اأفراد 

املجتمع.
املوؤ�س�سة يف تقرير لها  اأك��دت  كما 
ال�����دويل للغات  ال���ي���وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
االإ�������س������ارة ال�������ذي ي�������س���ادف 23 

لغة االإ�سارة االإماراتي لل�سم الذي 
االإ�سارة  لغة  م�سطلحات  يجمع 
يف  وتوثيقها  االإم��ارات��ي��ة  املحلية 
"نحو  �سعار  حتت  معتمد  معجم 
معجم لغة اإ�سارة اإماراتي موحد" 
مب��ا يعد اإجن���ازا يف جم��ال رعاية 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ه��م��م  اأ����س���ح���اب 
ال�����دول�����ة وذل������ك ب���ال���ت���ع���اون بن 
ال�سركاء  من  جهات  و8  املوؤ�س�سة 
اال���س��رات��ي��ج��ي��ن ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة يف 
تنمية  وزارة  وه���م  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
املجتمع و�سركة اأبوظبي لالإعالم 
االإم���ارات لل�سم اجلهة  و جمعية 
وامل�سوؤولة  ل���الإ����س���ارات  امل��ع��ت��م��دة 
وباال�سافة  امل��ف��ردات  توحيد  ع��ن 
وزارة  ال��داع��م��ن  ال�����س��رك��اء  اإىل 
ال�سارقة  وج���ام���ع���ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
للخدمات  ال�������س���ارق���ة  وم���دي���ن���ة 
الأ�سحاب  دب��ي  ون���ادي  االإن�سانية 
الهمم ومركز كلماتي ف�سال عن 

ال���ي���وم ال������دويل ل��ل��غ��ات االإ�����س����ارة 
و�سعيا لن�سر لغة ال�سم وت�سامنا 
امل���ح���ل���ي  امل����ج����ت����م����ع  يف  م����ع����ه����م 
للدعوة  وا����س���ت���ج���اب���ة  وال��������دويل 
العاملي  االحت������اد  م���ن  ال�������س���ادرة 
القادة  "حتدي  ب��ع��ن��وان  ل��ل�����س��م 
تعزيز  اإىل  وال��ه��ادف��ة  العاملين" 
قبل  من  اال���س��ارة  لغات  ا�ستخدام 
ال���ق���ادة امل��ح��ل��ي��ن و ال��وط��ن��ي��ن و 
زايد  موؤ�س�سة  نظمت  العاملين.. 
ال��ه��م��م ور�سة  ال��ع��ل��ي��ا الأ����س���ح���اب 
اال�سارة  لغة  اأ�سا�سيات  عمل حول 
�سعادة  بح�سور  وذل��ك  االماراتية 
ال��ع��ام واأ���س��ح��اب ال�سعادة  االأم���ن 
املدراء التنفيذين وم�ساركة 67 
من كوادرها الوظيفية من مدراء 
الرعاية  و مدراء مراكز  االدارات 

والتاأهيل التابعة للموؤ�س�سة.
بال�سراكة  امل��وؤ���س�����س��ة  واأط���ل���ق���ت 
االإم���ارات  موؤ�س�سة  م��ع  وال��ت��ع��اون 

وال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دبي 
ووزارة  اأب��وظ��ب��ي  الق�ساء  ودائ���رة 
ال���ع���دل ودائ�������رة امل���ال���ي���ة ودائ�����رة 
الثقافة وال�سياحة يف ابوظبي كما 
لتدريب  تثقيفي  ب��رن��ام��ج  ن��ف��ذت 
م��ر���س��ح��ن م����ن خم��ت��ل��ف دوائ�����ر 
على  اأبوظبي  حكومة  وموؤ�س�سات 

لغة االإ�سارة.
العليا  زاي����د  م��وؤ���س�����س��ة  واط��ل��ق��ت 
الأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ب��ال��ت��ع��اون مع 
اأبوظبي خدمة  الق�ساء يف  دائ��رة 
جديدة ملتعاملي ومراجعي الدائرة 
الأ�سحاب  وال��ن��ي��اب��ات  وامل���ح���اك���م 
ال�سمعية  االإعاقة  فئة  من  الهمم 
بلغة  ال��ف��وري��ة  ال��رج��م��ة  بتوفر 
االإ���س��ارة م��ن خ��الل ال��رب��ط فيما 
بوا�سطة  وال��دائ��رة  املوؤ�س�سة  ب��ن 
دوائر تليفزيونية مغلقة يتم من 
زايد  بكوادر"  اال�ستعانة  خاللها 
العليا " من مرجمي لغة االإ�سارة 

.. حر�سها  ع��ام  ك��ل  م��ن  �سبتمرب 
االإماراتية  االإ�سارة  ن�سر لغة  على 
بن جميع اأفراد املجتمع وت�سهيل 
ال�سم  االأف���راد  ومتكن  التوا�سل 
وتتبنى يف ه��ذا االإط����ار ع��دد من 
املبادرات منها اإطالق معجم لغة 
الذي  لل�سم  االإم���ارات���ي  االإ���س��ارة 
االإ�سارة  لغة  م�سطلحات  يجمع 
يف  وتوثيقها  االإم��ارات��ي��ة  املحلية 
"نحو  �سعار  حتت  معتمد  معجم 
معجم لغة اإ�سارة اإماراتي موحد" 
ل��ل��ع��م��ل ن��ح��و مت��ك��ن ودم�����ج فئة 
ال�����س��م م���ن اأ����س���ح���اب ال��ه��م��م يف 
ل��غ��ت��ه��م وخا�سة  ون�����س��ر  امل��ج��ت��م��ع 
االإ�سارة  بلغة  االإماراتية  املفردات 
اإجن��ازا يف  االإماراتية وال��ذي يعد 
جمال رعاية اأ�سحاب الهمم على 

م�ستوى الدولة.
ل���ن�������س���ر لغة  و����س���م���ن ج����ه����وده����ا 
االإ���س��ارة االإم��ارات��ي��ة وت��زام��ن��ا مع 

اأ�سحاب االخت�سا�س واخلرباء يف 
لغة  ويعد م�سروع معجم  املجال. 
االإ�سارة جت�سيدا الهتمام موؤ�س�سة 
زاي����د ال��ع��ل��ي��ا واجل���ه���ات االأخ����رى 
على  وحر�سها  ال��دول��ة  يف  املعنية 
ك��اف��ة اخل��دم��ات النوعية  ت��ق��دمي 
وامل���ت���م���ي���زة وال����ت����ي ت�����س��م��ن حق 
ال�سم يف ا�ستخدام لغتهم االأم لغة 
زايد  موؤ�س�سة  وق��ام��ت  االإ����س���ارة. 
بتنفيذ  ال��ه��م��م  الأ���س��ح��اب  العليا 
التدريبية  ال����دورات  م��ن  �سل�سلة 
مل����وظ����ف����ي ع��������دد م������ن ال������دوائ������ر 
وال�سركات  والهيئات  واملوؤ�س�سات 
باالإ�سافة  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
اإىل اأفراد املجتمع لتدريبهم على 
لغة االإ�سارة لل�سم منها على �سبيل 
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  امل���ث���ال 
وفروعها  واإدارات������ه������ا  اأب���وظ���ب���ي 
الداخلية ومركز  املختلفة ووزارة 
دبي  ومطارات  اأبوظبي  االإح�ساء 

لتعليم  اف��را���س��ي��ة  ع��م��ل  ور�����س 
ل��غ��ة اأالإ�����س����ارة ب��دع��م م��ن من�سة 
و�ساهمت  اإمارات"  "متطوعن 
التطوع  برنامج  �سمن  املوؤ�س�سة 
االف���را����س���ي م���ن خ����الل تقدمي 
ومهاراتهم  امل�����درب�����ن  خ�������ربات 
امل��ت��خ�����س�����س��ة ل��ت��دري��ب ع����دد من 
املهتمن  امل��ن�����س��ة  م�����س��ت��خ��دم��ي 
املجتمع  اف��راد  وتثقيف  وتعريف 
ال�سرائح واالأع��م��ار حول  ك��ل  م��ن 
االإماراتية  االإ����س���ارة  ل��غ��ة  معجم 
واجل������ه������ود امل����ب����ذول����ة الإجن��������ازه 
والعمل على ن�سر ثقافة تعلم لغة 
اأ�سحاب  ودعم  للتوا�سل  االإ�سارة 
ال��ه��م��م يف امل��ج��ت��م��ع ودع����م جهود 
خمتلف اأجهزة وموؤ�س�سات الدولة 
خارج  تعليمية  ب���رام���ج  ب���اإط���الق 

النطاق املاألوف.
العليا  زاي������د  م��وؤ���س�����س��ة  وت���ب���ن���ت 
معجم  اإط���الق  الهمم  الأ���س��ح��اب 

ت���واج���ده���م مب��ق��ر عملهم  اث���ن���اء 
مقر  اإىل  النتقالهم  احلاجة  دون 

الدائرة لتقدمي اخلدمة.
واأب�����رم�����ت امل���وؤ����س�������س���ة ع������ددا من 
م��ع جامعات  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رات 
اأبوظبي  ج��ام��ع��ة  م��ن��ه��ا  ب��ال��دول��ة 
وج���ام���ع���ة زاي�����د وج���ام���ع���ة العن 
وجامعة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 
اجلهود  تن�سيق  ب�����س��اأن  االإم�����ارات 
والتعاون امل�سرك بينهما لتهيئة 
مرحلة  يف  التخ�س�سات  من  عدد 
البكالوريو�س للطلبة من اأ�سحاب 
ال�سم  ال��ط��ل��ب��ة  وم��ن��ه��م  ال��ه��م��م 
وقدراتهم  ميولهم  ينا�سب  مب��ا 
م���ن خاللها  وت��ع��م��ل اجل��ام��ع��ات 
اجلامعية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ر  ع��ل��ى 
ال�سديقة واحلا�سنة لهم ولتنمية 
املجتمعات املحلية وتطويرها مع 
الهمم  اأ����س���ح���اب  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز 

واأ�سرهم وجمتمعاتهم.

اقت�شادية اأبوظبي تعيد فتح �شالت األعاب الت�شلية والرتفيه والألعاب الإلكرتونية داخل املراكز التجارية وخارجها

الإمارات لل�شحن اجلوي واملدينة العاملية للخدمات الإن�شانية تعززان حلول الإغاثة يف الأزمات

•• اأبوظبي-وام:

وجهت دائرة التنمية االقت�سادية 
اأب��وظ��ب��ي م��الك وم����دراء �ساالت 
األ������ع������اب ال���ت�������س���ل���ي���ة وال����رف����ي����ه 
واالأل�����ع�����اب االإل���ك���رون���ي���ة داخ���ل 
امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة وخ���ارج���ه���ا يف 
ب���اإع���ادة مزاولة  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة 
ب�سكل  ال�����س��االت  وف��ت��ح  ن�ساطها 
كامل اأمام اجلمهور وفق تعليمات 
حتفظ  حم�������ددة  وا������س�����راط�����ات 
املجتمع  اف�����راد  و���س��ح��ة  ���س��الم��ة 
وذل���ك ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات جلنة 
اإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث 
الناجمة عن اأزم��ة كوفيد 19 يف 

اإمارة اأبوظبي.
اأ�سدرته  ت��ع��م��ي��م  يف  ذل����ك  ج����اء 
الدائرة بهذا ال�ساأن بعد اإ�سدارها 
ب�سكل  ب��اإغ��الق��ه��ا  تعميما  ���س��اب��ق��اً 
اح��رازي ووقائي  كاإجراء  موؤقت 
فرو�س  ع����دوى  تف�سي  مل��ح��ارب��ة 
اإمارة  م�ستوى  على   19 كوفيد 
اأب��وظ��ب��ي وذل����ك ���س��م��ن ع���دد من 
بتنفيذ  وج��ه��ت  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ام��ي��م 
اغ������الق������ات م����وؤق����ت����ة ل����ع����دد من 

االأن�سطة التجارية.
را���س��د عبد الكرمي  ���س��ع��ادة  وق���ال 
هذا  اأن  ال��دائ��رة  وك��ي��ل  البلو�سي 

وذك������ر ����س���ع���ادة وك���ي���ل ال����دائ����رة: 
الت�سديد  ع���ل���ى  "حري�سون 
ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ك���اف���ة االإج�������راءات 
وال�������������س������واب������ط االح���������رازي���������ة 
با�ستعادة  ت�سمح  التي  والوقائية 
االقت�سادية  االأن�������س���ط���ة  ك���اف���ة 
وال���رف���ي���ه���ي���ة واخل���دم���ي���ة اأم�����ام 
ال����ذي يتطلب  االأم�����ر  اجل��م��ه��ور 
االعمال  ق��ط��اع  وت���ع���اون  ت��ك��اث��ف 
واأفراد املجتمع والتزامهم الكامل 
ب��اال���س��راط��ات وال�����س��واب��ط التي 
اأن  يف  ون��اأم��ل  ل��ذل��ك  و�سعها  يتم 
اإعادة فتح �ساالت الرفيه  ي�سر 
االلكروين  واالأل��ع��اب  والت�سلية 
االأن�سطة  كباقي  و�سالم  ب�سال�سة 

التي مت اإعادة افتتاحها بنجاح".
التنمية  دائ��رة  ح��ددت  وتف�سياًل, 
االقت�سادية يف تعميمها اإىل مالك 
الت�سلية  األ��ع��اب  ���س��االت  وم����دراء 
االإلكرونية  واالأل��ع��اب  والرفيه 
يف االإم����ارة ع���ددا م��ن االإج����راءات 
وال�سوابط االحرازية والتي من 
اأهمها االلتزام باإجراءات التعقيم 
امل�����س��ت��م��رة ي��وم��ي��ا وب�����س��ك��ل دوري, 
كافة  االأي��دي يف  واإتاحة معقمات 
الدفع,  واأم��اك��ن  العامة  االأم��اك��ن 
االأطفال  األ���ع���اب  ك��اف��ة  وت��ط��ه��ر 
التي تتمثل يف املقاعد, واملقاب�س, 

اإطار االإجراءات  التعميم ياأتي يف 
والتعاميم التي اأ�سدرتها الدائرة 
موؤخرا لعودة وا�ستئناف االأن�سطة 
اأبوظبي  اإم�����ارة  يف  االق��ت�����س��ادي��ة 
�سوابط  وف����ق  ت���دري���ج���ي  ب�����س��ك��ل 
ي�ستوجب  حم������ددة  وار�������س������ادات 
االل���ت���زام ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا مب���ا يحفظ 
افراد  كافة  اأمن و�سحة و�سالمة 
امل��ج��ت��م��ع. واأك����د ���س��ع��ادت��ه حر�س 
ا���س��ت��ئ��ن��اف كافة  ع���ل���ى  ال�����دائ�����رة 
والتجارية  االقت�سادية  االأن�سطة 
اإم��ارة ابوظبي عملها وعودتها  يف 
التي كانت  الت�سغيل  اإىل معدالت 
مبا   19 كوفيد  اأزم���ة  قبل  عليه 
االعمال  ق��ط��اع  تدعيم  يف  ي�سهم 
وا���س��ت��ع��ادة ن�ساطه م��ن ج��دي��د يف 
واأمن  �سالمة  تبقى  الذي  الوقت 
ل����دى حكومة  اأول����وي����ة  امل��ج��ت��م��ع 

اإمارة اأبوظبي.
ن�ساط  ا���س��ت��ع��ادة  "متثل  واأ���س��اف 
والرفيه  الت�سلية  األعاب  �ساالت 
االإل���ك���رون���ي���ة خطوة  واالأل����ع����اب 
الن�سق  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ي��ل  يف  م��ه��م��ة 
امارة  الأفراد جمتمع  االجتماعي 
الرفيه  و�سائل  وتوفر  اأبوظبي 
والت�سلية ب�سكل امن يعزز من ثقة 
االأن�سطة  ارتياد  ملعاودة  اجلمهور 

الرفيهية وال�سياحية".

االألعاب,  واأزرار  االأم��ان,  واأحزمة 
تعقيم  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وغ���ره���ا, 
جميع االأم��اك��ن ال��ت��ي ت��ك��ون على 
ات�سال مبا�سر مع اأيدي االأطفال 
فعالة  مطهرة  م���واد  وا���س��ت��خ��دام 

بعد كل ا�ستخدام.
و�سددت الدائرة يف تعميمها على 
العاملن  ك��اف��ة  اج�����راء  ����س���رورة 
ال�����س��االت فح�س كوفيد  ه��ذه  يف 
الن�ساط  مزاولة  بدء  وعدم   19
ق��ب��ل ال��ت��اأك��د م��ن خ��ل��وه��م جميعا 
اأن  على  بالفرو�س  االإ�سابة  من 
اليدين  بغ�سل  العمل  فريق  يقوم 
ت���رك  وم������راع������اة  دوري  ب�������س���ك���ل 
العاملن  ب��ن  التباعد  م�سافات 
وال���زوار ب� 2 مر على االأق��ل مع 
و�سع عالمات على االأر�س ت�سر 
اإىل �سرورة التباعد اجل�سدي مع 
ق��ي��ا���س درج�����ات احل�����رارة جلميع 
خالل  دوري  ب�����س��ك��ل  ال��ع��ام��ل��ن 
اليوم وااللتزام بارتداء الكمامات 
وال����ق����ف����ازات يف ج��م��ي��ع االأوق������ات 
وتبديلها ب�سكل دوري خالل اليوم 
وتطبيق  تنفيذ  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��م 

االإجراءات االحرازية.
ال�ساالت  مالك  الدائرة  ووجهت 
بتوجيه العاملن لديهم لت�سجيع 
اجلمهور على الدفع االإلكروين 

جتنباً النتقال العدوى عن طريق 
ت��الم�����س وك��ذل��ك ق��ي��ا���س درج���ات 
دخولهم  ق��ب��ل  ل���ل���زوار  احل������رارة 
املراكز  خ����ارج  ال��واق��ع��ة  ال�����س��ال��ة 
ال��ت��ج��اري��ة, وع����دم ال�����س��م��اح لهم 
بالدخول يف حال تبن عليهم اأي 
اأعرا�س ل� "كوفيد 19" مع منع 
الذين ال يلتزمون  ال��زوار  دخ��ول 

بارتداء الكمامات.
وخ�����س�����س��ت ال����دائ����رة اإج�������راءات 
األعاب  مبناطق  خا�سة  و�سوابط 
وجه  على  البال�ستيكية  ال��ك��رات 
اأن  اإىل  اأ����س���ارت  ال��ت��ح��دي��د, ح��ي��ث 
للكرات  املخ�س�سة  االأطفال  لعبة 
البال�ستكية يجب اأال يتجاوز عدد 
 30% االأف��راد داخلها عن ن�سبة 
الكلية  اال�ستيعابية  الطاقة  م��ن 
حلجم اللعبة, مع التعقيم العميق 
البال�ستيكية  الكرات  األعاب  ملكان 
م��رة واح���دة ك��ل �ساعة ويف بداية 
ون��ه��اي��ة ي����وم ال��ع��م��ل, م���ع اتخاذ 
امل�ستخدمة  كافة و�سائل احلماية 
القناع  واملتمثلة يف  ال�سالة  داخل 
ال���راأ����س���ي ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي, ووج����ود 
واالأكواع,  االأي���دي  حماية  و�سائد 
وو�سائد حماية الركبة, واالأحزمة 
داخل االألعاب, مع �سرورة اأن يتم 

تعقيمها بعد كل ا�ستخدام.

•• دبي -وام:

اجلوي  لل�سحن  االإم�����ارات  وق��ع��ت 
للخدمات  ال���ع���امل���ي���ة  وامل����دي����ن����ة 
لوج�ستي  م��ق��ر  اأك����رب  االإن�����س��ان��ي��ة 
تفاهم  م����ذك����رة  ع���امل���ي  اإن���������س����اين 
ل���ل���ت���ع���اون يف جم������ال اخل����دم����ات 
وحلول  االإن�����س��ان��ي��ة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
االإغاثة يف االأزم��ات. ووقع املذكرة 
ن��ب��ي��ل ���س��ل��ط��ان ن���ائ���ب رئ�������س اأول 
االإمارات  ال�سحن يف طران  دائرة 
التنفيذي  املدير  �سابا  وجو�سيبي 
للخدمات  ال���ع���امل���ي���ة  ل���ل���م���دي���ن���ة 
االإن�����س��ان��ي��ة وت���ع���د ال�����س��راك��ة بن 
دبي  مكانة  على  تاأكيدا  اجلانبن 
جهود  منها  تنطلق  دولية  كبوابة 

االإغاثة يف االأزمات االإن�سانية.
مبوجب  م��ع��ا  اجل��ان��ب��ان  و�سيعمل 
تطوير  ع���ل���ى  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
لعمليات  مبتكرة  لوج�ستية  حلول 
االإغاثة الفعالة يف االأزمات وتبادل 
اخلربات حول اأف�سل املمار�سات يف 

هذا املجال.
العاملية  امل���دي���ن���ة  ���س��ت��ع��ت��م��د  ك���م���ا 
اأي�سا  االإن���������س����ان����ي����ة  ل���ل���خ���دم���ات 
كخيار  اجل���وي  لل�سحن  االإم����ارات 
العاجلة  االإغ��اث��ة  م���واد  لنقل  اأول 

اإىل الوجهات املت�سررة.
التزام  " لدينا  وقال نبيل �سلطان 
قوي نحو م�سوؤوليتنا االجتماعية 

املدينة العاملية للخدمات االإن�سانية 
خالل اأزمات يف جميع اأنحاء العامل 

بت�سغيل  ال�سنن  م��ر  ع��ل��ى  وق��م��ن��ا 
اإغاثية ل�سالح  رحالت لنقل مواد 

مبا يف ذلك االنفجار الهائل الذي 
معربا  موؤخرا"..  ب����روت  ���س��رب 

عن �سعادته اليوم بتعزيز ال�سراكة 
�ساأنها متكن  وتطوير من�سة من 
لنقل  و�سريعة  من�سقة  ا�ستجابة 
حلول  تطوير  وت�سهيل  امل�ساعدات 
ق���وي���ة وم��ب��ت��ك��رة ل��ال���س��ت��ج��اب��ة يف 
احلاالت الطارئة. من جانبه اأعرب 
جو�سيبي �سابا عن تقديره للدعم 
لل�سحن  االإم������ارات  ق��دم��ت��ه  ال����ذي 
اجلوي للمدينة العاملية للخدمات 
خا�سا  �سكرا  موجها  االإن�سانية.. 
الإدارة طران االإمارات على املبادرة 
بروت  انفجار  بعد  اأطلقتها  التي 
مبا�سرة لدعم اللبنانين وت�سهيل 
عمليات النقل اجلوي للم�ساعدات 

االإن�سانية باأ�سعار منا�سبة.
يذكر اأن ط��ران االإم��ارات اأطلقت 
يف اأغ�سط�س املا�سي مبادرة اإن�سانية 
ت�سمنت اإن�ساء ج�سر جوي بن دبي 
وبروت لت�سهيل نقل مواد االإغاثة 
يف اأع��ق��اب االن��ف��ج��ار ال���ذي �سرب 
م���رف���اأ ب�����روت وت���وا����س���ل ط���ران 
االإم��ارات العمل مع املنظمات غر 
مبا  وال��دول��ي��ة  املحلية  احلكومية 
للخدمات  العاملية  املدينة  ذل��ك  يف 
االإن���������س����ان����ي����ة م�����ن اأج���������ل ج���ه���ود 
اأي�سا  تدعمها  والتي  هذه  االإغاثة 
التربعات النقدية و"اأميال �سكاي 
واردز طران االإمارات" من جميع 
اأنحاء العامل عرب موؤ�س�سة طران 

االإمارات.
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اأخبـار الإمـارات

•• برازيليا-وام:

اإىل  اع��ت��م��اده  اأوراق  ال�سويدي  اأح��م��د  �سالح  �سعادة  ق��دم 
ف��خ��ام��ة ج��اي��ر ب��ول�����س��ون��ارو رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة الربازيل 
االحتادية, �سفرا لدولة االإم��ارات لدى الربازيل, وذلك 

يف الق�سر الرئا�سي بالعا�سمة برازيليا.
 - االعتماد  اأوراق  تقدمي  مرا�سم  خ��الل   - �سعادته  ونقل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حتيات 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 

اأبوظبي نائب القائد  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
بول�سونارو  جاير  فخامة  اإىل   , امل�سلحة  للقوات  االأعلى 

ومتنياتهم لبالده و�سعبه باملزيد من التقدم واالزدهار.
م��ن ج��ان��ب��ه ح��م��ل ف��خ��ام��ت��ه ���س��ع��ادة ال�����س��ف��ر حت��ي��ات��ه اإىل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل" و�ساحب  "حفظه  الدولة 
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 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي���د 
للقوات امل�سلحة , ومتنياته لدولة االإمارات حكومة و�سعبا 

باملزيد من التطور والنماء.

ومتنى فخامة رئي�س جمهورية الربازيل ل�سعادة ال�سفر 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ع��م��ل��ه, وت��ط��وي��ر  ال��ت��وف��ي��ق يف م��ه��ام 
وتعزيزها يف خمتلف املجاالت التي جتمع البلدين, موؤكدا 

ا�ستعداد بالده لتقدمي كل دعم ممكن لت�سهيل مهامه.
اإىل ذلك اأعرب �سعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة االإمارات 
الثنائية  العالقات  تعزيز  على  وحر�سه  ال��ربازي��ل,  ل��دى 
بن البلدين وتفعيلها يف �ستى املجاالت, مبا ي�سهم يف دعم 

اأوا�سر ال�سداقة بن البلدين.
دولة  بن  التعاون  جم��االت  ا�ستعرا�س  اللقاء  خ��الل  ومت 
االإم��ارات والربازيل وبحث �سبل تنميتها وتطويرها, مبا 
يحقق م�سالح وطموحات البلدين وال�سعبن ال�سديقن.

�شفري الدولة يقدم اأوراق اعتماده اإىل رئي�س الربازيل

نق�ص �لهيئات وزيادة يف �لن�صاب وعدم �لتز�م بالإجر�ء�ت

الرتبية: 53 خمالفة يف مدار�س حكومية وخطط عاجلة للت�شحيح

ق�شاء اأبوظبي: انخفا�س جرائم تقنية املعلومات خالل العام احلايل

•• دبي- حم�شن را�شد:

املدار�س  يف  متنوعة  خمالفة   53 م��وؤخ��راً,  والتعليم  الربية  وزارة  ر�سدت 
احلكومية مبختلف القطاعات خالل �سهر �سبتمرب  اجلاري, اإذ اأظهرت نتائج 
زيارات رقابية, انطلقت بداية العام الدرا�سي 2020-2021, وارتكزت على 
حوايل 83 بندا رقابياً, نق�س يف الهيئات التدري�سية واالإدارية والفنية, وعدم 
التزام مدار�س باالإجراءات االحرازية والوقائية, وخمالفة البع�س للتعليمات 
والربوتوكالت املعتمدة, ووجود نق�س يف الكتب, وتفاوت يف ن�ساب احل�س�س.

ال��وزارة جميع املدار�س التي مت ر�سدها ب�سرعة الرد, وو�سع خطط  واألزمت 
عاجلة للت�سحيح واملعاجلة, مبا يتوافق مع االإجراءات االحرازية والوقائية 
اأزمة  ب��اإدارة  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�سيق  ال��وزارة  من  املعتمدة  والتوجيهات 

"كورونا".
وت�سدر اإ�سكالية الكوادر قائمة املخالفات التي مت تر�سدها, اإذ اأظهرت النتائج  
وجود زيادة يف بع�س الهيئات االإدارية والتعليمية والفنية, ومعلمي االن�سطة. 

كذلك تبن ان هناك زيادة يف عدد ح�س�س بعدد من املواد الدرا�سية.
كما بينت عملية الر�سد اأن غرف باملدار�س غر مطابقة للموا�سفات املطلوبة, 

وممر�سي مدار�س يحملون رخ�س منتهية ال�سالحية, ف�سال عن عدم توفر 
التقارير الطبية املعتمدة للطلبة ذوي احلاالت ال�سحية املزمنة, نظرا لعدم 
وجود املمر�س, وال توجد نقطة فح�س درجة حرارة املوظفن قبل دخول املبنى 
املدر�سي, وعدد حاويات التعقيم اجلداري داخل ال�سفوف اأو بالقرب منها غر 
كايف, باال�سافة اإىل عدم تطبيق االإجراءات االحرازية, عند ا�ستخدام غرف 
ال�سالة, وعدم توفر كامرات املراقبة يف املبنى املدر�سي, وعدم اإجناز اأعمال 

ال�سيانة يف مرافق بع�س املدار�س.
ور�سدت الرقابة خمالفات عدم االلتزام باالجراءات, منها عدم توفر معقم 
اليدين يف الف�سول الدرا�سية اأو يف القرب منها, وعدم التزام الطلبة بارتداء 
املدر�سي, ووج��ود دورة مياه واح��دة فقط خم�س�سة للطلبة وم�سركة  الزي 
بن البنن والبنات, وعدم وجود مل�سقات تو�سح التباعد بن مقاعد اأولياء 
االأمور, وعدم  تنفيذ دورات تدريبية توعوية حول التعريف بفرو�س كورونا 

امل�ستجد كوفيد19  للهيئة االإدارية والتدري�سية والعاملن يف املدر�سة.
واكت�سفت فرق الرقابة اأن نتائج فح�س فرو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد 19(  
املعلمن  اإلتزام  املفعول, مع عدم  �سارية  التعليمية غر  و  االإداري��ة  للهيئتن 
لدى  ال��ف��رو���س  فح�س  نتيجة  ي��وج��د  وال  احل�����س��ن,  تطبيق  يف  بالت�سجيل  

معلمي الريا�سيات, وملف فحو�سات الهيئات وال�سائقن وم�سريف احلافالت 
غر متوفر يف بع�س املدار�س.

اأن هناك نق�س يف الكتب املدر�سية لطلبة  واأظهرت نتائج الزيارات الرقابية, 
عدد من ال�سفوف منها, مل يتم ت�سليمها لفئة الطلبة املقيمن غر امل�ستوفن 
يعوق  مما  لوحية,  اأجهزة  ب��دون  طلبة  وج��ود  عن  ف�سال  الدرا�سية,  للر�سوم 
موا�سلة تعليمهم مبا�سرة اأو عن بعد, باال�سافة اإىل عدم وجود قرار ت�سكيل 

فريق التعلم الذكي يف بع�س املدار�س.
يو�سح  امل��دار���س, ال  بع�س  املباين يف  اأن خمطط  اإىل  الرقابة  وتوا�سلت فرق 
عدد امل�ساحات, واأعداد الطلبة  يف كل �سعبة, وعدم  جتهيز ال�ساالت الريا�سية 

ال�ستخدامها كقاعات درا�سية عند احلاجة. 
عدم  ر�سد  مت  اإذ  بالدوام,  متعلقة  اإداري��ة,  خمالفات  املدار�س  بع�س  وارتكبت 
لدى  يتوفر  ومل   امل��دار���س,  بع�س  يف  والتعليمية  االإداري����ة  الهيئتن  ت��واج��د 
توفرت  بل  الهيئات,  لتلك  اجلزئي  ال���دوام  بخ�سو�س  ر�سمي  ق��رار  االإدارات 
لديهم فقط ر�سائل عرب تطبيق "الوات�ساب", وهذا يخالف تعميم رقم )24( 
تنظيم  ب�ساأن  احلكومية  الب�سرية  امل��وارد  هيئة  من  ال�سادر  2020م,  ل�سنة 

العمل االحتادي.

التزام  ع��دم  الرقابة  ر���س��دت  احل�س�س,  خ��الل  املعلمن  اداء  م�ستوى  وعلى 
بع�س املعلمن بالتحدث باللغة االإجنليزية يف جميع املواد التي تدر�س باللغة 
االإجنليزية  باللغة  بالتحدث  العلوم  م��واد  معلمي  ال��ت��زام  االإجن��ل��ي��زي��ة,ع��دم 
اأث��ن��اء احل�سة  الكامرا  بفتح  الطلبة  ال��ت��زام  ع��دم  اأث��ن��اء احل�سة, ف�سال عن 

الدرا�سية.
للتوا�سل  اأرق����ام  ت��ب��ن وج���ود  اإذ  ال��ت��وا���س��ل,  خ��ل��ل يف  ال��رق��اب��ة  ف���رق  و�سجلت 
املدر�سة, ولكن  املوجودين يف  الطلبة  اأمور  اأولياء  احتياط( جلميع  )رئي�سي, 
بع�س املدار�س مل يكن لديها �سوى رقم واحد فقط للتوا�سل, عدم االلتزام 
مع  فقط,  االإلكرونية  االأنظمة  طريق  عن  العاملن  وغياب  ح�سور  بر�سد 

وجود �سعف يف �سبكة االإنرنت.
ت�سميم  اإىل  اال�ستناد  للمدار�س,  الت�سحيحية  االإج����راءات  بع�س  وا�ستملت 
الطبية   الراخي�س  ق�سم  ومراجعة  الربية,  وزارة  قبل  من  ال��ع��زل   غرفة 
�سيا�سة  ون�����س��و���س  اآل��ي��ات  ع��ل��ى  ل��ل��وق��ف  امل��ج��ت��م��ع,  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  يف 
الوزارة اجلديدة, فيما يخ�س ال�سماح  لفرة  عام كامل بالعمل,  بعد انتهاء  
الطلبة  تعني  التي  والتنبيهات  التعميمات  واإر���س��ال  التمري�سي,  الرخي�س 

واأولياء االأمور.

•• اأبوظبي-وام: 

املتهمن يف جرائم تقنية  اع��داد  اأبوظبي انخفا�س  الق�ساء يف  دائ��رة  اأك��دت 
املعلومات خالل العام احلايل اىل 424 متهما و430 ق�سية و349 �ساكيا 
مقارتة بالعام املا�سي حيث �سجلت 1202 متهما و1233 ق�سية و1160 
�ساكيا. جاء ذلك خالل امللتقى االعالمي ال�72 الذي نظمته دائرة الق�ساء 

باأبوظبي ام�س عن بعد حتت عنوان االبتزاز االلكروين.. وقائع واأرقام.
وقال عبد اهلل حمد املن�سوري رئي�س نيابة خالل حديثه بامللتقى اإن االبتزاز 
االإلكروين هو عبارة عن تهديد م�ستخدمي و�سائل تقنية املعلومات املختلفة 
بغر�س احل�سول على فائدة مادية او معنوية منهم حتت وطاأة ذلك التهديد 
ويعد اأغلب �سحاياه على وجه اخل�سو�س من م�ستخدمي مواقع التوا�سل 

االجتماعي واالألعاب االإلكرونية.

التي  اأخطر اجل��رائ��م االلكرونية  اإح��دى  ه��ذه اجلرمية  " تعترب  وا���س��اف 
ت�سخر التكنولوجيا احلديثة ب�سكل جمرم لالأ�سرار باأفراد املجتمع بجميع 
تف�ست  الظاهرة  هذه  اأن  اإىل  الفتا  االأطفال  اأو  ال�سن  كبار  من  �سواء  فئاته 
يف ظل االنت�سار الوا�سع ال�ستخدامات الربيد االلكروين وو�سائل التوا�سل 

االجتماعي.
واأ�سار اإىل اأن هناك نوعن لالبتزاز االلكروين.. االبتزاز املادي حيث يقوم 
املبتز بتهديد ال�سحية بو�سائل مادية كال�سور واملقاطع املرئية وامل�ستندات.. 
واالبتزاز املعنوي ويتمثل يف تهديد ال�سحية بو�سائل غر ملمو�سة كالتهديد 

بف�سح اأمر ال�سحية.
وقال اإن جرمية االبتزاز االإلكروين ظاهرة تهدد اأمن االأفراد ون�سر الذعر 
بينهم موؤكدا اأنه على ال�سحية عدم الر�سوخ لالبتزاز و�سرعة التوا�سل مع 

اجلهات االأمنية وابالغها عن املبتزين.

اإىل  ودع��ا  الر�سمية  غر  والتوظيف  التعارف  وتطبيقات  مواقع  من  وح��ذر 
مبالغ  اأي  اإر���س��ال  وع��دم  معروفن  غر  اأ�سخا�س  من  �سداقات  قبول  ع��دم 

مالية حتت اأي تهديد مبا�سر وابالغ اجلهات االأمنية فورا.
اأكد �سرورة عدم  االلكروين  الوقوع ك�سحية لالبتزاز  كيفية جتنب  وعن 
الثقة يف اال�سخا�س املجهولن عرب مواقع التوا�سل االجتماعي وعدم اعطاء 
�سواء  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  جمهولة  مل�سادر  �سخ�سية  بيانات  اأي 
التواجد  جتنب  يجب  كما  الهاتف  طريق  عن  اأو  االل��ك��روين  الربيد  عرب 
مواقع  دخ���ول  وع���دم  جمهولن  ا�سخا�س  م��ع  الفيديو  ع��رب  حم��ادث��ات  يف 
االأجهزة  اع��ط��اء  وع���دم  وال��درد���س��ة  ال��ت��ع��ارف  ك��م��واق��ع  اأو م�سبوهة  اإب��اح��ي��ة 
الذكية لل�سيانة اإال لوكيل معتمد اأو حمالت موثوقة وكذلك عدم م�ساركة 
البيانات واملعلومات ال�سخ�سية عرب مواقع التوا�سل االجتماعي واال�ستفادة 
بهذا  املخت�سة  احلكومية  اجلهات  من  املقدمة  واالر�سادات  التحذيرات  من 

لال�ستخدام  اأب��ن��ائ��ه��م  ثقة  تعزيز  يف  االأ���س��رة  دور  على  ���س��دد  كما  ال�����س��اأن.. 
من  الكامل  احلرمان  ولي�س  االلكرونية  والتطبيقات  للربامج  ال�سحيح 

ا�ستخدام تلك املواقع.
ل�سنة   5 رق��م  احت��ادي  بقانون  املر�سوم  االإم��ارات��ي يف  امل�سرع  ين�س   .. وق��ال 
�سنتن  على  تزيد  ال  مدة  باحلب�س  " يعاقب  اأنه..  منه   16 باملادة   2012
األ��ف درهم   500 األ��ف دره��م وال تتجاوز   250 التي ال تقل عن  والغرامة 
اآخ��ر حلمله على  �سخ�س  اأو هدد  ابتز  العقوبتن كل من  باإحدى هاتن  اأو 
و�سيلة  اأو  معلوماتية  �سبكة  با�ستخدام  وذل��ك  عنه  االمتناع  اأو  بفعل  القيام 
تقنية معلومات , وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على 10 �سنوات اإذا 
اأي  واالعتبار,  لل�سرف  اأمور خاد�سه  باإ�سناد  اأو  بارتكاب جناية  التهديد  كان 
كان  اذا  و�سددها اىل عقوبة اجلناية  باجلنحة  االماراتي و�سفها  امل�سرع  ان 

التهديد بارتكاب جناية اأو باإ�سناد اأمور خاد�سه لل�سرف واالعتبار.

تطبيق �شاعد الذكي لتخطيط احلوادث يدخل حيز التنفيذ يف اإمارة عجمان بداية نوفمرب املقبل
•• عجمان-وام:

�سلطان  ال�سيخ  ال��ل��واء  �سعادة  اأك��د 
ب��ن ع��ب��د اهلل ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د عام 
�ساعد  تطبيق  اأن  عجمان  �سرطة 
ال������ذك������ي ل���ت���خ���ط���ي���ط احل���������وادث 
حيز  �سيدخل  الب�سيطة  امل��روري��ة 
بداية  ع��ج��م��ان  اإم����ارة  يف  التنفيذ 
من  االنتهاء  بعد  املقبل,  نوفمرب 
وتعريف  والن�سر  الت�سويق  مرحلة 
ولغاته  فئاته  مبختلف  اجلمهور 
من خالل و�سائل االإعالم وتقنيات 
املوؤ�س�سات  م��ع  ب��ال��ت��وا���س��ل  الن�سر 
وامل��ت��ع��ام��ل��ن واع���ت���م���اده اأي�����س��ا يف 

مدار�س تعليم قيادة املركبات.

ال�ستكمال  واالإج����راءات  الب�سيطة 
ب���ي���ان���ات���ه وحت����دي����د م���وق���ع���ه عرب 
اىل  ب��االإ���س��اف��ة  تفاعلية,  خريطة 
رف�����ع ت��ف��ا���س��ي��ل و�����س����ور احل�����ادث 
واالأ�����س����رار ال��ن��اج��م��ة ع��ن��ه خالل 
فيها  ل��ي��ن��ت��ه��ي  م�����ع�����دودة  دق����ائ����ق 
االإج�����راء ب��ت��اأك��ي��د ا���س��ت��الم الطلب 
وا������س�����دار ت���ق���ري���ر احل��������ادث عرب 

االإ�سعارات الذكية.
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  واأك�����دت 
عجمان و �سركة �ساعد اأهمية هذه 
اخلدمة املبتكرة من خالل تطبيق 
رحلة  اخت�سار  باإ�سهامه يف  �ساعد, 
واجلهد,  الوقت  وتوفر  املتعامل 
اال�سراتيجية  االأه���داف  وحتقيق 

مدير  البلو�سي  وخالد  العمليات, 
�ساعد  ���س��رك��ة  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإدارة 
بذلتها  التي  املتميزة  باجلهود   ..-
����س���رك���ة ����س���اع���د يف ت����ق����دمي ه���ذا 
االإجن���از م��ن خ��الل اإع���داد تطبيق 
عملية  يدعم  ال��ذي  ال��ذك��ي  �ساعد 
ال���ت���خ���ط���ي���ط ال�����ذك�����ي ل���ل���ح���وادث 
ما  م��راح��ل��ه,  جميع  يف  الب�سيطة 
ي�ساهم يف تلبية الطموح باالرتقاء 
للجمهور  امل���ق���دم���ة  ب���اخل���دم���ات 
اأمن  وتعزيز  م�ستوى,  اأف�سل  اإىل 
النتائج  اأف�����س��ل  ال��ط��رق وحت��ق��ي��ق 
�����س����رع����ة زم����ن  يف دع�������م م����وؤ�����س����ر 
ر�سا  رف��ع  اإىل  اإ�سافة  اال�ستجابة, 
اخلدمات  ع��ن  املتعاملن  و���س��ع��ادة 

�سرطة  ع�����ام  ق���ائ���د  وا����س���ت���ع���ر����س 
عجمان خالل لقائه ام�س مع وفد 
من �سركة �ساعد املرورية, برئا�سة 
����س���ع���ادة امل��ه��ن��د���س اإب���راه���ي���م رمل 
�ساعد,  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
التطبيق  الإط����الق  اال���س��ت��ع��دادات 
يف االإم��ارة وذل��ك �سمن اإط��ار دعم 
ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
موؤ�سر  وت��ع��زي��ز  املتعاملن  اإ���س��ع��اد 

�سرعة زمن اال�ستجابة.
واأ����س���اد ���س��ع��ادة ق��ائ��د ع���ام �سرطة 
املوؤ�سر  ف���ري���ق  ورئ���ي�������س  ع��ج��م��ان 
خالل  اال�ستجابة  لزمن  الوطني 
ح�سن  ح�������س���ره  ال������ذي   - ال���ل���ق���اء 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الظاهري 

املقدمة.
اإبراهيم  املهند�س  اأك��د  جانبه  من 
رمل حر�س �ساعد امل�ستمر لتقدمي 
ولال�ستفادة  م���ب���ت���ك���رة,  ح����ل����ول 
والذكاء  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م��ن 
اال�سطناعي بالتعاون مع ال�سركاء 
اأن  م���و����س���ح���اً  اال����س���رات���ي���ج���ي���ن, 
خدمة تخطيط احلوادث الب�سيطة 
�ساعد  عربتطبيق  املقدمة  الذكية 
التي  وال�����س��رع��ة  بال�سهولة  مت��ت��از 
عملية  ي��ج��ري  اأن  ل��ل��ُم��ب��ِلّ��غ  ت��ت��ي��ح 
التخطيط يف حال تعر�سه حلادث 
موقع  م��ن  مبا�سر  ب�سكل  ب�سيط, 
احل��ادث, عرب التطبيق من خالل 
ات����ب����اع جم���م���وع���ة م����ن اخل���ط���وات 

الب�سيطة جلمهور ال�سائقن ب�سكل 
الريادة  مع  ات�ساقاً  متكامل وذكي, 
والتميز الذي ت�سعى اإليه اجلهتان 

اخلدمات  وفعالية  نوعية  وتعزيز 
املقدمة للعمالء واالرتقاء بتقدمي 
خدمة تخطيط احلوادث املرورية 

التقنية  اخل��دم��ات  اأرق���ى  لتقدمي 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ت�����س��اه��ي  ال��ت��ي 

العاملية.

منت�شبو �شرطة اأبوظبي من اأ�شحاب الهمم يثمنون دعم القيادة احلكيمة يف يومهم الدويل  

باخرة اإماراتية ت�شل العا�شمة اللبنانية على
 متنها 2400 طن من امل�شاعدات للمتاأثرين بانفجار مرفاأ بريوت

•• اأبوظبي-الفجر:

وج������ه م��ن��ت�����س��ب��و ����س���رط���ة اأب����وظ����ب����ي من 
مبنا�سبة  ر����س���ال���ة  #اأ�سحاب_الهمم 
ة   ر �سا الإ ا _ ت للغا _ يل و لد ا _ م ليو ا #
�سبتمرب من كل عام   23 وال��ذي ي�سادف 
اعتزازهم   ع��ن  االإ���س��ارة  بلغة  فيها  ع���ربوا 
اأطلقته  ال��ذي  ال���دويل  باليوم  باالحتفال 
منظمة االأمم املتحدة  للتاأكيد على اأهمية 
باحلر�س  ال��وع��ي  ون�����س��ر  #لغةاالإ�سارة 
بتقدمي  و���س��ارك��وا  اللغة  ه��ذه  تعليم  على 
جتاربهم  ال�سخ�سية يف  مواجهة �سعوبات 
وعزمية   ب���رغ���ب���ة  وال����ت����ح����دي����ات  احل����ي����اة 

����س���ه���ادات ع��ل��ي��ا يف  اأدت حل�����س��ول��ه��م ع��ل��ى 
ودعم  اه��ت��م��ام  مثمنن  خمتلفة  جم���االت 
املوارد  كل  وفرت  التي  #القيادةاحلكيمة 

ليكونوا اأع�ساء منتجن يف املجتمع .
تعلم  باأهمية  للمجتمع  بدعوة  وتقدموا  
التوا�سل  يف  ج�����س��را   لتكون  االإ����س���ارة  لغة 
اأف���راد املجتمع  اأ���س��ح��اب الهمم وب��ن  ب��ن 

عموماً.  
ونظمت مديرية �سرطة املناطق اخلارجية 
بهذه  احتفالية  اجل��ن��ائ��ي   االأم���ن  بقطاع 
اأر�سته دولة  للنهج الذي  املنا�سبة جت�سيداً 
االمارات العربية املتحدة يف احلفاظ  على  
اللغوي   التنوع  االإ���س��ارة  كجزء من  لغات  

والثقايف . 
مدير  الكعبي  �سامل  جمعة  العقيد  واأك���د 
م��دي��ري��ة ���س��رط��ة امل��ن��اط��ق اخل��ارج��ي��ة  اأن 
اأ�سحاب  لتمكن  ت�سعى  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة 
تعزيز  خ������الل  م����ن  ال����ع����م����ل   يف  ال���ه���م���م 
قدراتهم  وت��ن��م��ي��ة  وت��دري��ب��ه��م  م��ه��ارات��ه��م 
التحول  عملية  يف  واإ���س��راك��ه��م   وتاأهيلهم 

نحو جمتمع دامج. 
منت�سبي  م���ن  ال��ه��م��م  اأ����س���ح���اب  واأع�������رب 
باالحتفال  �سعادتهم  م��دى  ع��ن  امل��دي��ري��ة 
تفاعلوا من خالل  ال��دويل حيث  بيومهم 
جل�سات ت�سوير ومقاطع فيديو  با�ستخدام 

لغة االإ�سارة  احتفاء باملنا�سبة.

•• بريوت-وام:

اللبنانية  ال��ع��ا���س��م��ة  اإىل  و���س��ل��ت 
�سرتها  م�ساعدات  باخرة  ب��روت 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
ال�سيخ  ����س���م���و  م�����ن  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
اآل نهيان ممثل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان 
رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
الهيئة لدعم املتاأثرين من انفجار 
اأو�ساعهم  وحت�سن  ب��روت  مرفاأ 

االإن�سانية.

حمتوياتها  ت�����س��ل��ي��م  مت  و  ل��ب��ن��ان 
للجهات اللبنانية املخت�سة. 

عتيق  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  اأك�������د  و 
لهيئة  ال���ع���ام  االأم������ن  ال���ف���الح���ي 
ال���ه���الل االأح���م���ر االإم�����ارات�����ي, اأن 
ت�سير هذه ال�سحنة من امل�ساعدات 
توجيهات  اإط��ار  يف  ج��اء  االإن�سانية 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����س���ي���دة ب��ت��ق��دمي كل 
احتياجات  يلبي  اأن  �ساأنه  م��ن  م��ا 
بحادث  امل���ت���اأث���ري���ن  و  ال�����س��ح��اي��ا 
جانب  اإىل  وال����وق����وف  االن���ف���ج���ار 

لتلبية  بحرا  و  ج��وا  للمت�سررين 
لل�سعب  امل���ت���زاي���دة  االإح���ت���ي���اج���ات 
اللبناين يف الوقت الراهن, م�سرا 
ا�ستمرار  اإىل  ال�������س���دد  ه�����ذا  يف 
من  امل��زي��د  لنقل  الهيئة  م��ب��ادرات 
لبنان.  اإىل  العاجلة  االإحتياجات 
“ اأع����دت   : ال���ف���الح���ي  اأ�����س����اف  و 
ه��ي��ئ��ت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة خ��ط��ة حمكمة 
مفو�سية  م��ك��ت��ب  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
يف  التنموية  و  االإن�سانية  ال�سوؤون 
�سفارة الدولة يف بروت, واجلهات 

حتمل الباخرة على متنها 2400 
االإغاثية  االح��ت��ي��اج��ات  م���ن  ط���ن 
الغذائية,  امل�����واد  ت�����س��م��ن��ت  ال���ت���ي 
الغذائية  وامل���ك���م���الت  وال��ط��ب��ي��ة 
وو�سائل  وامل��ع��ق��م��ات  ل���الأط���ف���ال, 
من  ال��ت��خ��ف��ي��ف  واأدوات  ال���وق���اي���ة 
كوفيد19-,  جائحة  تف�سي  اآث���ار 
جانب  اإىل  اللبنانية  ال�ساحة  على 

املالب�س املتنوعة.
مبرفاأ  ال��ب��اخ��رة  ا�ستقبال  يف  ك��ان 
اأع�����س��اء �سفارة ال��دول��ة يف  ب���روت 

ظروفهم  يف  ل��ب��ن��ان  يف  االأ����س���ق���اء 
�سمن  ي�����اأت�����ي  ك���م���ا   .. احل����ال����ي����ة 
ال���ربن���ام���ج االإن�������س���اين واالإغ���اث���ي 
الذي تنفذه هيئة الهالل االأحمر 
اللبنانية  ال�ساحة  على  االإماراتي, 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  من  مبتابعة 
من  للتخفيف  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
امل��ع��ان��اة االإن�����س��ان��ي��ة ال��ن��اج��م��ة عن 

كارثة االنفجار.
الهيئة  اإن  ال����ف����الح����ي  ق�������ال  و 
م�ساعداتها  اإي�سال  على  حر�ست 

اللبنانية ذات االخت�سا�س لتوزيع 
امل�ساعدات  م��ن  ال�سفينة  حمولة 
“ .. م�����س��ددا على  امل��ت��اأث��ري��ن  على 
و�سعها  يف  م���ا  ت���ب���ذل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 
حجم  ملواكبة  اإن�سانية  جهود  م��ن 
تواجه  التي  االإن�سانية  التحديات 
ال�ساحة اللبنانية, خا�سة يف املجال 
ت�سافر  ت��ت��ط��ل��ب  وال���ت���ي  ال��ط��ب��ي, 
اجل���ه���ود وت���ع���زي���ز ال�������س���راك���ة بن 
العاملن يف احلقل االإن�ساين للحد 

من تداعيات كارثة االنفجار.

م�شلم بن حم : العالقات الإماراتية 
ال�شعودية.. م�شرية تاريخية

اال�ست�ساري  املجل�س  ع�سو  العامري  حم  بن  �سامل  بن  م�سلم  ال�سيخ  اأك��د 
 " ال�سعودي  الوطني  باليوم  االحتفال  مبنا�سبة  اأبوظبي  الإم��ارة  الوطني 
نف�سها,  اخلليج  منطقة  ق��دم  قدمية,  ال�سعودية  االإم��ارات��ي��ة  العالقات  اأن 
له  املغفور  دعائمها  اأ�س�س  امل�سرك,  وامل�سر  واالإرث  ال��دم  رواب��ط  تعززها 
اآل نهيان -طيب اهلل ثراه-مع  -ب��اإذن اهلل -الوالد ال�سيخ زايد بن �سلطان 

العربية  امل��م��ل��ك��ة  ع��اه��ل  اأخ���ي���ه 
في�سل  امللك  اآن���ذاك  ال�سعودية 
اآل ���س��ع��ود. و  ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
مت����ي����زت ه�������ذه ال����ع����الق����ة عن 
اأخوية«,  ب�»خ�سو�سية  غرها 
يف  يحتذى  من��وذج��اً  فاأ�سبحت 
وثقتها  الدولية  العالقات  بناء 
واملواقف  االجتماعية  الروابط 
امل�سرك  وال���ت���اري���خ  االأخ����وي����ة 
الواحدة  وال��ث��ق��اف��ة  والتقاليد 

وامل�سر الواحد بن البلدين.
واأ��������س�������اف ب������ن ح������م حت���ر����س 
االإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو 

وال�سعودية  الدولة- حفظه اهلل-  رئي�س  نهيان,  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة 
�سعود,  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  بقيادة 
ملك اململكة العربية ال�سعودية على تعزيز العالقات الثنائية حفاظاً على 
اال�ستقرار لتعزيز التنمية والبناء واال�ستثمار يف االإن�سان. وذلك لتوثيقها 
النهج  ذات  على  العالقة  ه��ذه  ت�ستمر  حتى  املتعاقبة,  لالأجيال  با�ستمرار 

وامل�سمون.
واأكد ع�سو املجل�س اال�ست�ساري الوطني الإمارة اأبوظبي " اأن احتفالنا باليوم 
اأفراحنا,  هي  اململكة  واأف��راح  م�سرك  امل�سر  اأن  يوؤكد  ال�سعودي  الوطني 
واإجنازاتها هي فخر لكل اأبناء االإمارات , كل عام واململكة العربية ال�سعودية 
ال�سقيقة قيادة و�سعباً باأمن واأمان وعز وازدهار, حفظ اهلل اململكة ومليكها 

و�سعبها واأدام عزها وجمدها. "
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اأخبـار الإمـارات
خمالفة حملي بيع جتزئة و�صيدلية وحمل �صر�فة لعدم �لتز�م �مل�ظفني لب�ص �لكمامات

اقت�شادية دبي: يحق للتاجر المتناع عن ا�شتقبال امل�شتهلكني غري امللتزمني بالتدابري الحرتازية 
•• دبي-الفجر: 

اأكدت اقت�سادية دبي على اأن للتاجر كامل احلق يف االمتناع عن ا�ستقبال 
بالتدابر  امللتزمن  غر  واملتعاملن  للم�ستهلكن  اخل��دم��ات  تقدمي  اأو 
لتجاوزهم  وذل��ك  كوفيد19-,  ف��رو���س  م��ن  للحد  الرامية  االح��رازي��ة 
احلالية,  املرحلة  يف  التجارية  االأن�سطة  ملمار�سة  املنظمة  الربوتوكوالت 
يف  م�����س��وؤول  واجلميع  اأول��وي��ة,  املجتمع  و�سالمة  �سحة  اأن  منطلق  وم��ن 

حمايته, ومنع انت�سار الفرو�س.
ياأتي ذلك يف ظل ا�ستمرار جهود قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك 
التزامها  من  للتاأكد  التجارية  املن�ساآت  على  الرقابة  يف  دب��ي  باقت�سادية 

مبخالفة  وي��ق��وم  كوفيد19-,  انت�سار  م��ن  للحد  االح��رازي��ة  بالتدابر 
امل��ن�����س��اآت غ��ر امل��ل��ت��زم��ة ب��ال��ت��داب��ر االح���رازي���ة, ك��ع��دم االل���ت���زام بتطبيق 
للكمامات, وغرها  وامل�ستهلكن  املوظفن  لب�س  التباعد اجل�سدي, وعدم 

من التدابر املعمول بها يف االإمارة.
الربوتوكوالت  تو�سيح  ���س��رورة  التجار  على  دب��ي  اقت�سادية  ���س��ددت  كما 
من  وتوعيتهم  واملتعاملن,  للم�ستهلكن  املتبعة,  واالإج���راءات  والتدابر 
حلظة و�سولهم للمن�ساأة التجارية, وحثهم على االلتزام, قبل اتخاذ قرار 
االمتناع عن تقدمي اخلدمة, وذلك للتاأكد من معرفة امل�ستهلك بالتدابر 
االح���رازي���ة واق��ت�����س��ار االم��ت��ن��اع ع��ن ت��ق��دمي اخل��دم��ة للم�ستهلكن غر 
امللتزمن. ونوهت اقت�سادية دبي, على اأنها �ستقوم بالتحقق من تفا�سيل 

�سكاوى امل�ستهلكن املتعلقة بامتناع التاجر عن تقدمي اخلدمة لهم يف حال 
باالأدلة,  امل�ستهلك  التزام  عدم  حالة  اإثبات  التاجر  من  والطلب  وروده��ا, 
كوفيد- فرو�س  انت�سار  من  احل��د  هو  االأ�سا�سي  الهدف  اأن  اإىل  م�سرة 

والربوتوكوالت  االح��رازي��ة  بالتدابر  ال��ت��ام  االل��ت��زام  ع��رب  وذل��ك   ,19
التفتي�س  ف��رق  خالفت  اآخ���ر,  ج��ان��ب  م��ن  ال��ت��ج��اري��ة.  لالأن�سطة  املنظمة 
الدائرة,  يف  امل�ستهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  لقطاع  التابعة  امليداين 
يوم اأم�س, 4 من�ساآت جتارية وهي عبارة عن حملن للبيع بالتجزئة داخل 
املرقبات,  يف  �سرافة  وحم��ل  ال��رق��ة,  منطقة  يف  و�سيدلية  ت�سوق,  مراكز 
التزام املوظفن العاملن فيها بارتداء الكمامات. كما  وذلك ب�سبب عدم 
اجل�سدي  التباعد  مل�سقات  و�سع  ع��دم  ب�سبب  من�ساأتن  على  التنبيه  مت 

والتدابر  ل��ل�����س��روط  امل�ستوفية  امل��ن�����س��اآت  ع���دد  و���س��ل  ح��ن  يف  داخ��ل��ه��م��ا, 
اجلهات  اأن  اإىل  دبي  اقت�سادية  ولفتت  من�ساأة.   539 اإىل  االح��رازي��ة, 
اأنحاء االإمارة,  املخت�سة يف الدائرة, �ستوا�سل جهودها املكثفة يف خمتلف 
ولن تتهاون مع املخالفات والتجاوزات التي يتم ر�سدها اأو االإبالغ عنها من 
قبل جمهور امل�ستهلكن واملتعاملن, و�ستقوم بكامل واجبها للحفاظ على 
�سحة املجتمع. وتدعو اقت�سادية دبي خمتلف فئات اجلمهور, اإىل �سرورة 
واالإج���راءات  للتدابر  خمالفة  �سلبية  ظواهر  اأو  ح��االت  اأي  عن  االإب���الغ 
اآب��ل وغوغل  املتوفر على متاجر  دبي  االح��رازي��ة, عرب تطبيق م�ستهلك 
االإلكروين  املوقع  عرب  اأو   600545555 على  باالت�سال  اأو  وه��واوي 

.consumerrights.ae

معــامل اأبـوظبي.. اأيقـونـات عـاملــية بت�شـاميـم عبقـريـة
•• اأبوظبي-وام:

�سكلت عملية اإعادة اإك�ساء �سحن جامع ال�سيخ زايد الكبر يف اأبوظبي اإ�سافة 
نوعية عززت من عبقرية الت�سميم اجلمايل والهند�سي لهذا ال�سرح الذي 

يعد من اأهم املعامل الدينية الثقافية يف املنطقة والعامل.
اأهم مقومات اجلذب ال�سياحي يف  اأحد  وت�سكل الروائع الهند�سية املعمارية 
العا�سمة اأبوظبي والتي يندرج حتتها العديد من املعامل الدينية والثقافية 
اأ�سيال  اأيقونات فنية عاملية باتت ت�سكل جزءا  والراثية والتي حتولت اإىل 

من الهوية الثقافية وال�سياحية للمدينة.
وت�سم قائمة االيقونات الهند�سية الفريدة يف العا�سمة ابوظبي اإىل جانب 
ال�سيخ  وج�سر  الكرامة,  وواح��ة  اللوفر,  متحف  الكبر,  زاي��د  ال�سيخ  جامع 
املائل واأب��راج البحار, ومبنى الدار يف مدخل  اإىل برج كابيتال  اإ�سافة  زايد, 

العا�سمة وغرها من املعامل الثقافية والرفيهية.

- جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري..
ُيعد اجلامع اأحد اأكرب امل�ساجد يف العامل ومن اأ�سخم االأعمال املعمارية التي 

متزج بن الديانة االإ�سالمية وخمتلف ثقافات العامل.
ويتميز اجلامع الذي يّت�سع حلوايل 55 األف م�سلٍّ وزائر يف اليوم باأعمدة 
الرخام  يك�سوها  قبة  و82  والي�سب  اجلم�ست  من  حجراً  مزدانة ب� 1096 

االأبي�س وثريات مر�سعة بكري�ستال ال�سواروف�سكي ومطلية بالذهب.
الف�سيف�ساء  امل�سنوعة من  الفنية  اأكرب االأعمال  ويعترب �سحن اجلامع حد 
يف العامل والذي تبلغ م�ساحته االإجمالية نحو 17400 مر مربع ويت�سع 
الإعادة  �سيانة  م�سروع  موؤخرا  ال�سحن  �سهد  وق��د  م�سل,   31000 لنحو 
واليوناين,  والهندي  كاالإيطايل  الرخام  من  نوعا   30 من  باأكرث  اك�ساوؤه 
لوحة   3825 لت�سميم  موزاييك  قطعة  مالين   9 من  اأك��رث  وبا�ستخدام 

فنية.
"موقع تريب اأدفايزر" جامع ال�سيخ  ويف داللة على قيمته اجلمالية اختار 
زاي���د الكبر ك��ث��اين اأف�����س��ل ���س��رح م��ع��م��اري يف ال��ع��امل يف االأع����وام 2017 

و2016 و2014.

- متحف �لل�فر �أب�ظبي..
االن��ف��ت��اح على  ال��ع��رب��ي يج�ّسد  ال��وط��ن  ع��امل��ي يف  اأول متحف  امل��ت��ح��ف  ُي��ع��ّد 
احل�سارات, وقد ا�ستوحى املهند�س جان نوفيل احلائز على جائزة بريتزكر 
للهند�سة املعمارية ت�سميم املتحف الذي يغطي م�ساحة 9200 مر مربع 

من فن العمارة العربية والتقاليد االإماراتية.
وكّلل جان نوفيل ت�سميمه للمتحف بقبة ف�سية �سخمة تبدو وكاأنها تطفو 
اأنها  اإاّل  اأّن القبة تبدو خفيفة الوزن  فوق املتحف باأكمله, وعلى الرغم من 
تزن حواىل 7500 طن, اأي ما يعادل وزن برج اإيفل يف باري�س. ومتثل قبة 
االأحجام  مبختلف  ُم��ك��ّررة  جنمة,   7850 من  مكونة  ُمعّقدة  بنيًة  املتحف 
تن�ساب  فوقها,  ال�سم�س  م��رور  وعند  خمتلفة,  طبقات  ثماين  يف  وال��زواي��ا 
اأ�سعتها من خالل جنوم القبة لر�سم تاأثر ُملهم داخل املتحف ُيعرف با�سم 

النور". "�سعاع 

- و�حة �لكر�مة..
تربع واحة الكرامة على م�ساحة 46000 مر مربع, وت�سمل يف اأرجائها 
حمطات داخلية وخارجية ممتدة على طول الواحة, وت�سم على امتدادها, 
ومرافق  الفخر,  وم��ي��دان  ال����زوار,  وم��رك��ز  ال�سرف  وج��ن��اح  ال�سهيد,  ن�سب 

م�ساحبة اأخرى.
ويرمز ن�سب ال�سهيد امل�سمم من قبل الفنان العاملي اإدري�س خان اإىل القوة 
الن�سب من  واأبطالها, ويتكون  االإم��ارات  �سهداء  بها  التي حتلى  وال�سجاعة 

البع�س. بع�سها  ت�سند  التي  االأملنيوم  من  عمالقا  لوحا   31
االإمارات  اإىل  ترمز  األ���واح  ثمانية  الن�سب  يف  ال�سرف  جناح  �سقف  ويغطي 
يف  وي��وج��د  كما  االإم����ارات,  دول��ة  �سهداء  الثامن  ال��ل��وح  ميثل  بينما  ال�سبعة 
متثل  كبرة  �سفافة  زجاجية  األ���واح  من  يتكون  فني  عمل  اجلناح  منت�سف 
االإمارات ال�سبعة ويحيط بها بركة يجري من خاللها املاء, بينما يحيط بكل 
لوح من اجلانبن االأمامي واخللفي نق�س بق�سم اجلنود ميكن للزوار قراءته 

من اأي جانب.
ويتميز ميدان الفخر مب�ساحته الوا�سعة التي ت�سل اإىل حوايل 4000 مر 
ال�سهيد وجامع  لن�سب  وا�سحاً  انعكا�سا  ويقدم  دائرياً,  �سكاًل  وتتخذ  مربع 

ال�سيخ زايد الكبر, كما ويحيط بامليدان م�سرح ومدرج كبر يت�سع حلوايل 
1200 �سخ�س? ويوجد يف منت�سفه بركة ماء دائرية ال�سكل ميكن ال�سر 
غاية  يف  فنية  لوحة  وت�سكل  فقط,  مم   15 اإىل  عمقها  ي�سل  حيث  عربها 

الروعة جتمع بن انعكا�س جامع ال�سيخ زايد الكبر ون�سب ال�سهيد.
وحازت واحة الكرامة يف عام 2018 على جائزة االإبداع االأيقونية عن فئة 
على  ح�سلت  واأن  �سبق  كما  املبتكر.,  املعمارية  الهند�سة  يف  ت�سميم  اأف�سل 

جائزة العمارة االأمركية ل�سنة 2017.

- ج�صر �ل�صيخ ز�يد يف �أب�ظبي..
املعمارية,  الهند�سة  ب��روائ��ع  العابرين  اأبوظبي  يف  زاي��د  ال�سيخ  ج�سر  يبهر 
باعتباره اجل�سر االأكرث تعقيداً على االإطالق, حيث حتاكي اأقوا�سه املنحنية 
اأ�سكال الكثبان الرملية, ويتميز بت�سميم اإ�ساءة ديناميكي مع األوان ناعمة 
موجة  ت�سّكل  ف��والذي��ة,  اأق��وا���س  م��ن  م�ساراته  وت��ت��دىل  هيكله,  ع��رب  تن�ساب 

ان�سيابية, على طول 842 مراً وارتفاع 64 مراً.
ويتميز  ح��دي��د,  زه��ا  العاملية  العراقية  املهند�سة  قبل  م��ن  اجل�سر  و�سمم 
بقدرته اال�ستيعابية ال�سخمة التي تقدر بنحو 8 اآالف مركبة يف ال�ساعة يف 

كل اجتاه, مبعدل 16 األف مركبة يف ال�ساعة باالجتاهن.
 "GRAA" 2011 بجائزة االإجن��از العاملية للطرق  وفاز اجل�سر يف عام 
املعرف  املنظمات  "IRF" اإح���دى  للطرق  ال���دويل  االحت���اد  مينحها  التي 

بها من قبل االأمم املتحدة وذلك عن فئة الت�سميم.

- برج كابيتال جيت..
يوؤكد الربج الذي يعرف اأي�سا با�سم "برج اأبو ظبي املائل" على اأن االإمارات 
حتفل دائماً بكل ما هو ع�سري ومتفوق يف الو�سول اإىل االأرقام العاملية, حيث 
يتميز بدرجة ميالنه 18 درجة جلهة الغرب وحتديه للجاذبية, اإ�سافة اإىل 

تقنية املحور املركزي املنحني.
كاأحد  تعزز من مكانته  التي  املميزة  ال�سمات  ال��ربج على عدد من  وي�ستمل 
االأخرى,  ع��ن  فيه  ك��ل غرفة  ال��ع��امل حيث تختلف  يف  امل�ساريع مت��ي��زاً  اأك��رث 
ويختلف كل لوح زجاج يف الواجهة عن غره وكذلك تختلف كل زاوية داخل 

املبنى يبلغ ارتفاعه 160م ويتكون من 35 طابقا.
2010 قدمت مو�سوعة غيني�س لالأرقام القيا�سية اعرافا باأن  ويف يونيو 
اأروع بناء مائل من �سنع االإن�سان على االإطالق, حيث  "كابيتال جيت" هو 

مييل مبقدار يفوق 4 اأ�سعاف زاوية ميل برج "بيزا" ال�سهر يف اإيطاليا.

- �أبر�ج �لبحر..
حّلت اأبراج البحر يف املركز الثاين يف جائزة "اإمبوري�س لناطحات ال�سحاب" 
كذلك  ال��ع��امل,  يف  املرتفعة  ال�سكنية  امل��ب��اين  م�ساريع  الأف�سل   2012 ع��ام 
 CTB  " احل�سرية  وامل�ساكن  ال�ساهقة  لالأبنية  العاملي  املجل�س  اختارها 
وجماراة  االبتكار  حيث  من  معماري  ت�سميم  اأف�سل   2013 ع��ام   "H
اأبراج البحر من برجن تواأمن مكونن من 29  املعاير البيئية. وتتاألف 
االإ�سالمي,  التظليل  نظام  وما مييزها هو  م��راً,   145 ارتفاع  على  طابقاً 
"امل�سربية" املوؤّلفة من 2000 مظلة �سم�سية تفتح وتغلق تلقائياً وفقاً حلدة 
اأ�سعة ال�سم�س, حيث ت�سهم هذه امل�سربية يف حماية املبنى من اأ�سعة ال�سم�س 
على  التام  االعتماد  ع��دم  ب�سبب   50% بنحو  الطاقة  ا�ستهالك  وتقلي�س 

ا�ستخدام الزجاج الكثيف امللّون.

- مقر �لد�ر..
البحر  مناظر  على  وي��ط��ّل  مرتفعة  ج��زي��رة  �سبه  على  ال���دار  مقر  يرب�س 

واملدينة اخلالبة, ويعّد املبنى الدائري االأول يف �سبه اجلزيرة العربية.
كروّي,  �سبه  �سكل  على  املبنى  املعمارية  زي" للهند�سة  "اإم  �سركة  و�سممت 
ويتاألف من واجهتن دائريتن حمّدبتن مت و�سلهما بزجاج م�سّن, يتمّتع 
هذا املبنى الزجاجي بت�سميم دائري بالكامل على م�ستوى ارتفاعه ومقو�س 
يف جميع االجتاهات االأخرى ومنحت �سركة اإمبوري�س, وهي اأكرب �سركة يف 
العامل متخ�س�سة يف حفظ بيانات ناطحات ال�سحاب, هذا البناء الذي يتاألف 
من 23 طابقاً بارتفاع 110 اأمتار ا�سم "اأحد اأروع مباين مكاتب ال�سركات 
يف العامل" بف�سل لت�سميمه املبتكر وتاأثره الب�سري ووظيفته, كما ح�سل 
يف  م�ستقبلي"  ت�سميم  "اأف�سل  ج��ائ��زة  على  اأي�����س��اً   2008 ع��ان  يف  املبنى 

موؤمتر بلدنغ اإك�ست�ساينج.

عربت عن �صعادتها �لغامرة و�صكرت �ل�صرطة �ل�صياحية 
�شرطة دبي ت�شلم �شائحة بريطانية قطعة 

اأملا�س ثمينة فقدتها يف �شيارة اأجرة
•• دبي-الفجر:

اإدارة ال�سرطة  اإمارة دبي, متكنت  اإ�سعاد زوار و�سياح  اإطار حر�سها على  يف 
دبي,  �سرطة  واملباحث اجلنائية يف  للتحريات  العامة  االإدارة  ال�سياحية يف 
من العثور على قطعة ثمينة ُمر�سعة باالأملا�س فقدتها �سائحة بريطانية يف 

اإحدى �سيارات االأجرة, و�سلمتها لها 
يف غ�سون 48 �ساعة من تلقي بالغ 

الفقدان.
وت���ق���دم���ت ال�����س��ائ��ح��ة ب��ال�����س��ك��ر اإىل 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي على 
املر�سعة  القطعة  اإع���ادة  يف  جهودها 
اعتقدت  اأن  بعد  وذل��ك  لها,  باالأملا�س 
اأخ��رى, م�سرة  اأنها لن جتدها مرة 
ال�ستعادتها  للغاية  "�سعيدة  اأنها  اإىل 

قطعتها الثمينة".
ال��ع��ق��ي��د الدكتور  اأك���د  وم���ن ج��ان��ب��ه, 
الكتبي  بنوا�س  �سامل  �سعيد  م��ب��ارك 

دبي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  ال�سياحية,  ال�����س��رط��ة  اإدارة  م��دي��ر 
ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  من  بتوجهات 
وتلبية  لهم  اخل��دم��ات  وتقدمي  دب��ي  اإم���ارة  �سياح  اإ�سعاد  على  بالعمل  دب��ي, 

احتياجاتهم بحرفية عالية.
اإىل  ب��الغ��اً  ال�سائحة قدمت  اأن  ب��ن��وا���س,  العقيد  اأو���س��ح  م��ا ح��دث,  وح��ول 
زارتها  التي  االأم��اك��ن  اأح��د  يف  للقطعة  فقدانها  ح��ول  ال�سياحية  ال�سرطة 
دون مقدرتها على حتديد مكان الفقدان بدقة, مبيناً اأن �سرطة دبي �سكلت 
فريق عمل ح�سر االأماكن التي زارتها ال�سائحة واملراكز التجارية, ومل يتم 

العثور فيها على اأي �سيء.
واأ�ساف العقيد بنوا�س اأن ال�سائحة ا�ستخدمت اإحدى �سيارات االأجرة وبعد 
التحري تبن اأن ال�سائق مل يعرث على القطعة فيها, لكن متكنت ال�سرطة 
من حتديد هوية امراأة �سعدت اإىل ال�سيارة يف اأعقاب نزول ال�سائحة منها, 
م�سراً اإىل اأنه بالتوا�سل مع هذه املراأة تبن اأنها عرثت على قطعة االأملا�س 
واأخذتها دون اأن ُتبلغ ال�سائق, ودون اإدراك منها اأن القطعة غالية الثمن, 

واأن االأحجار املر�سعة بها من االأملا�س.
اإمارة دبي يعترب  اإ�سعاد ال�سياح يف  اأن  اإدارة ال�سرطة ال�سياحية  واأكد مدير 
اأن  اأج��ل  من  دب��ي  ل�سرطة  العامة  للقيادة  اال�سراتيجية  التوجهات  اأح��د 

يخو�سوا جتربة �سياحية اآمنة ال ُتن�سى.

معهد دبي الق�شائي يطلق الدفعة ال�شابعة لدبلوم 
الدرا�شات القانونية لأعوان ال�شلطة الق�شائية 

•• دبي –الفجر:

اأعلن معهد دبي الق�سائي اأن الدفعة ال�سابعة لدبلوم الدرا�سات القانونية 
�سيجري  ب��دب��ي,  ال��ع��ام��ة  للنيابة  املخ�س�س  الق�سائية  ال�سلطة  الأع����وان 
تنظيمها عن بعد تزامناً مع التدابر االحرازية الرامية للحد من تف�سي 
3 يناير  2020 وحتى  اأكتوبر   4 فرو�س كوفيد19- خالل الفرة من 

والثالثاء. االأحد  وحتديًدا  اأ�سبوعًيا,  يومن  وبواقع   ,2021
جمال  الدكتور  القا�سي  �سعادة  وق��ال 

معهد  ع��ام  مدير  ال�سميطي,  ح�سن 
بالبنية  "�سن�ستعن  الق�سائي:  دب��ي 
التي  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الإطالق  تطويرها  على  املعهد  عمل 
لدبلوم  التاأهيلي  برناجمنا  وتنظيم 
ال�سلطة  القانونية الأعوان  الدرا�سات 
العامة  للنيابة  املخ�س�س  الق�سائية 
املهارات  للدار�سن  و�سن�سمن  بدبي. 
التي يحتاجون اإليها على نحو مياثل 
ال������دورات ال�����س��اب��ق��ة الع��ت��م��ادن��ا على 
اإليه تقنيات التعلم  اأرقى ما تو�سلت 

واأن���ن���ا عملنا منذ  ب��ع��د, ال���س��ي��م��ا  ع��ن 
املعهودة  بالكفاءة  ر�سالتنا  ملوا�سلة  االأمثل  اال�ستعداد  على  اجلائحة  بداية 
واالحرافية العالية, للحفاظ على الريادة التي حققناها يف هذا املجال".

وميثل اإعداد وتاأهيل اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية وتنفيذ الربامج املتخ�س�سة 
ميار�سها  التي  االأن�سطة  اأه��م  من  والق�سائي  القانوين  باملجال  للعاملن 
ال�سر  اأم��ن��اء  الق�سائين  املعاونن  تاأهيل  برنامج  م��ن  وي�ستفيد  املعهد.  
االإدارية  االأعمال  يتولون  الذين  واملوظفون  واملرجمون  اجلل�سات  وكتاب 
والكتابية الالزمة الأعمال املحاكم والنيابة العامة. ويعد الدبلوم من اأهم 
برامج املعهد, كما يعك�س حر�سه على حتقيق الريادة يف التدريب, وموا�سلة 
دوره البناء يف اإعداد وتاأهيل الكوادر الق�سائية والقانونية املواطنة, لتكون 
املمار�سات  الأف�سل  ا�ستناداً  والعملي,  العلمي  التميز  م��ن  ع��اٍل  ق��دٍر  على 
العاملية يف جمال التدريب الق�سائي. وتنفيذاً ملحاور "خطة دبي 2021", 

لتعزيز القدرات التناف�سية للدولة عموًما.
الق�سائية  ال�سلطة  اأع���وان  تاأهيل  يف  الربنامج  من  العام  الهدف  ويتمثل 
بالنيابة العامة وتزويدهم بالعلوم واملهارات الالزمة لتنفيذ املهام املطلوبة 
منهم على الوجه االأمثل. ويتابع املنت�سبون �سرح كافة القوانن ذات ال�سلة 
مبهام النيابة العامة ل�سمان تزويدهم باملهارات الالزمة ملمار�سة اأعمالهم 
املمار�سات  اأف�سل  لتبني  االإيجابية  اجتاهاتهم  وتعزيز  وفاعلية,  بكفاءة 

ال�سلوكية القانونية.

مب�صاركة �أكرث من 1500 �صخ�ص

املنتدى الإ�شالمي يعزز مهارات البحث العلمي بال�شارقة
•• ال�شارقة -الفجر:

العلمية  امل��ع��ارف  ت��ط��وي��ر  اإط����ار  يف 
بال�سارقة,  ال��ب��ح��ث��ي��ة  وامل��ن��ظ��وم��ة 
ا����س���ت�������س���اف امل���ن���ت���دى االإ����س���الم���ي 
البارحة اأم�س االأول اخلبر التقني 
– م�ست�سار  ال��ن��ح��ال  ع��ط��ا  ل���وؤي  اأ. 
االب���ت���ك���ار وال��ت��م��ي��ي��ز امل��وؤ���س�����س��ي يف 
دورة  يف  ل��ل��ف��ل��ك,  دب����ي  جم��م��وع��ة 
تدريب افرا�سية الثانية, وبعنوان 
يف  احلديثة  ال��ربام��ج  ا�ستخدام   "
اإىل  وت����ه����دف   العلمي",  ال��ب��ح��ث 
باالإمارة  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ت��ط��وي��ر 
ومتكن  الباحثن,  مهارات  و�سقل 
من  خا�سة  ال�سرعية  العلوم  طلبة 
املجال,  ه��ذا  يف  املبتكرة  التقنيات 
ه��ذا وبتفاعل م��ع ب��ث ال���دورة عرب 
وقناة  ال��ر���س��م��ي  امل���وق���ع  م��ن�����س��ت��ي 
اليوتيوب اخلا�سة باملنتدى تفاعل 

واإقبال من داخل الدولة وخارجها
بو�سليبي  د.م���اج���د  ���س��ع��ادة  وق����ال 
اأم����ن ع����ام امل��ن��ت��دى االإ����س���الم���ي " 
بال�سارقة  االإ�سالمي  املنتدى  يعمل 
ع���رب ت��ق��ن��ي��ات ال��ب��ث ال��رق��م��ي منذ 
عقود مما عزز من م�سرة االإمارة 

واملهارات  التقنية  املوؤهالت  تطوير 
والباحثن يف  الطلبة  لدا  البحثية 
بحور املعرفة والثقافة االإ�سالمية.

م�سرة  �سمن  اأنطلقنا   " واأردف 
باالإمارة  ال��ث��ق��اف��ة  ل��ل��ح��ي��اة  ال���ع���ودة 
نوعية,  ثقافية  برامج  اأجندة  وفق 
التحول  ع��ج��ل��ة  ���س��رع��ة  اجل��ائ��ح��ة 
الرقمي باملجتمع, واملنتدى يتلم�س 
وفق  وتكييف معها  التحوالت  هذه 
املطلوبة,  وم��ع��اي��ر  درج����ات  اأع��ل��ى 
واأدوات  مبهارات  الباحثن  وتاأهيل 
�سبط حمتوى البحث العلمي وفق 
اال�ساليب  ومنهجياته  اأ�سا�سياته 

املحكمة".
ممّيزات  اأ.ال����ن����ح����ال  واأ����س���ت���ع���ر����س 
البحث العلمي املتمّثلة باملو�سوعّية 
وب�����اأن ت��ك��ون ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��ث قابلة 
للتعميم والقيا�س, وقابلة لالإثبات 
العلمّي مهما طراأت عليها الظروف 
املكانّية اأو الزمانّية املختلفة, ويجب 
اأن يّت�سف البحث الناجح باملرونة, 
حيث يكون قاباًل ملوائمة امل�سكالت 
يف العلوم االأخرى. اأ�ساليب ومناهج 
من  الكثر  ه��ن��اك  العلمّي  البحث 
ال��ب��ح��ث العلمي  اأ���س��ال��ي��ب وم��ن��اه��ج 

ن�سر  يف  وال���ث���ق���اف���ي���ة  احل�������س���اري���ة 
الثقافة  وم����ع����ارف  ع���ام���ة  ال���ع���ل���وم 
هذه  وت��رج��م  خا�سة,  االإ�سالمية 
االإفرا�سية  اجلماهرية  القاعدة 
ال�سمو  �ساحب  لتطلعات  الكبرة, 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
ون�سر  خ��دم��ة  ال�����س��ارق��ة يف  ح��اك��م 
بحيث  ال�سرعية,  وامل��ع��ارف  العلوم 
الدرا�سن  تاأهيل  املنتدى  يحر�س 
الع�سر  ب���ت���ق���ن���ي���ات  وال����ب����اح����ث����ن 
التدريبية   ال��ور���س  وعقد  احلديثة 

لوالتي يحظى بها املنتدى
االإ�سالمية  الثقافة  " قيم  واأ�ساف 
�سامية ت�ستمد اأهميتها من م�سادر 
املنتدى  ويكر�س  ال�سمح,  الت�سريع 
ر���س��ي��ن��ة تخدمة  ث��ق��اف��ي��ة  اأج���ن���دة 
هذه االأهداف وفق معاير التباعد 
ال�سمعة  وباال�ستفادة  االإج��ت��م��اع��ي 
للموؤ�س�سة  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الفنية  اخل�������ربات  م����ن  وال�����ك�����وارد 
الكبرة فيها, وتعمل هذه االأجندة 
االأول  م���ت���وازن���ن  ع��ل��ى حم���وري���ن 
ت��ل��ق��ن وت���در����س���ن م���ت���ون اأم���ه���ات 
والثاين  النفي�سة,  ال�سرعية  الكتب 

ال��ت��ي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا ال��ب��اح��ث��ون يف 
بحوثهم, ويخت�س كل اأ�سلوب بنوع 

معن للبحث وباأهداف حمددة.
وتناول بال�سرح اأهمية دور التقنيات 
ومنها  البحوث  اإع���داد  يف  احلديثة 
وهو  ورد,  م��اي��ك��رو���س��ف��ت  ب��رن��ام��ج 
العام   م�ستوى  على  اإنت�ساراً  االأك��رث 
ل�����دا ال��ط��ل��ب��ة وال���ب���اح���ث���ن, وبن 
الربنامج  مم���ي���زات  م���ن  ال���ع���دي���د 
خا�سية  يف  املعاينة  اأدوات   : ومنها 
الن�س,  وم��ع��ان��ي��ة  امل��ح��ت��وى  ق����راءة 
والبحث  االإم�����الئ�����ي  وال���ت���دق���ي���ق 
ال�سريع,وخا�سية  واال����س���ت���ب���دال 
باملراجع  واالإ���س��ت��ع��ان��ة  ال��رج��م��ة 
اإع�����داد �سفحة  االأج��ن��ب��ي��ة, وم��ي��زة 
الهوام�س  ���س��ب��ط  م���ث���ل  ال���ك���ت���اب���ة 
واجت��������اه ال�����ورق�����ة وح����ج����م ال�����ورق 
�سفحات  وعمل  الطباعة  وخيارات 
متعددة وهوام�س معكو�سة, تدريب 
ون�����س��و���س يف تطبيق  ق��ال��ب  ع��ل��ى 
امل�ستند مثل:  تن�سيق علي  اأو  منط 
حم�����اذاة ن�����س, ح��ج��م اخل����ط, نوع 
اخل����ط, ل���ون ال��ن�����س, ل���ون خلفية 
يف  املتنوعة  الوظائف  من  وغرها 

نظام الربنامج.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

بن  �سخبوط  ال�سيخ  ���س��ع��ادة  اأك���د 
نهيان,  اآل  م����ب����ارك  ب����ن  ن���ه���ي���ان 
�سفر دولة االإمارات لدى اململكة 
العالقة  اأن  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
االأخوية ال�سعودية االإماراتية هي 
العربية  ل��الأم��ة  الفقري  العمود 
واالإ����س���الم���ي���ة, ول���ه���ا ث��ق��ل كبر 
ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال��دول��ي��ة ح��ي��ث اإن 
تقدم اململكة وازدهارها له الكثر 
على  االإيجابية  االنعكا�سات  م��ن 
�سدد  فيما  ككل.  العربي  ال��وط��ن 
�سعادة تركي بن عبداهلل الدخيل, 
ال�سعودية  العربية  اململكة  �سفر 
االإم����������������ارات, على  دول��������ة  ل�������دى 
واال�ستفادة  ال�سباب  دور  اأه��م��ي��ة 
م���ن اأف���ك���اره���م واال����س���ت���م���اع اإىل 
الفر�سة  واإع��ط��ائ��ه��م  اأ���س��وات��ه��م, 
الثقة  اأن  معترباً  ال��ق��رار,  التخاذ 

يف ال�سباب هي عماد الدول.
جاء ذلك اأثناء جل�ستن حواريتن 
ل�سعادة  االأول  اأم�����س  متتاليتن 
العربي  ال�����س��ب��اب  م��ع  ال�سفرين 
ال�سباب  “لقاءات  برنامج  �سمن 
املوؤ�س�سة  تنظمه  ال��ذي  العربي” 
مع  بال�سراكة  لل�سباب  االحتادية 
واللتان  ال��ع��رب��ي,  ال�سباب  م��رك��ز 
بثهما مبا�سرة عرب من�سة  جرى 
مركز ال�سباب العربي على موقع 
ان�ستاجرام للتوا�سل االجتماعي, 
ومت خاللهما التفاعل مع ال�سباب 
الربنامج  يف  امل�������س���ارك  ال���ع���رب���ي 

واالإجابة على اأ�سئلتهم.

تكامل 
نهيان  ب��ن  �سخبوط  �سعادة  ون���ّوه 
بداية  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك  ب���ن 
اللقاء ال�سبابي الذي حمل عنوان 
واالإماراتي  اإم��ارات��ي  “ال�سعودي 
ال�سعودية  بالعالقات  �سعودي” 
التي  ال���ن���م���وذج���ي���ة  االإم����ارات����ي����ة 
ت�����س��ك��ل ال���ي���وم م���ث���ااًل ي��ح��ت��ذى يف 
والتن�سيق  والتكامل  امل�سار  وحدة 
الق�سايا  خم��ت��ل��ف  يف  امل��ت��وا���س��ل 

الثنائية واالإقليمية والدولية.
وقال �سعادته:” بداية اأنتهز هذه 
ال��ف��ر���س��ة الأت���وج���ه ب��اأ���س��م��ى اآي���ات 
مقام  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
امللك  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ��ادم 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان 
�ساحب  واإىل  اهلل”,  “حفظه 
ال�����س��م��و امل���ل���ك���ي االأم�������ر حممد 
ولل�سعب  العهد  ويل  �سلمان  ب��ن 
املنا�سبة  بهذه  ال�سقيق  ال�سعودي 
امل��ب��ارك��ة ال��ت��ي ن��ع��ت��ربه��ا يف دولة 

االإمارات يوماً وطنياً لنا اأي�ساً.

عالقة تاريخية
واأ�ساف �سعادته: “عالقة اململكة 
العربية ال�سعودية بدولة االإمارات 

الدم  وح���دة  على  ت��ق��وم  تاريخية 
وح�سن اجلوار واالهتمام املتبادل 
وال�سعبن  ال��دول��ت��ن  ق��ي��ادة  ب��ن 
ال�����س��ق��ي��ق��ن ب��ت��ح��ق��ي��ق ال����رخ����اء 
النموذج  فهذا  عموماً,  للمنطقة 
والعالقة  ال��ب��ن��اءة  ال�����س��راك��ة  م��ن 
االإيجابية ُبني على اأ�س�س را�سخة 
وثقة متبادلة, وحر�ٍس على اأمن 
وا�ستقرار وتقدم ورخاء الدولتن 
واملنطقة عموماً. وناأمل اأن ميتد 
الواقعية  ال��ع��الق��ة  ه���ذه  من����وذج 
اإيجابية  ن���ت���ائ���ج  ح��ق��ق��ت  ال���ت���ي 
ملمو�سة على كافة امل�ستويات اإىل 

دول اأخرى يف املنطقة«.

�لعم�د �لفقري
العربية  اململكة  �سعادته:”  وتابع 
الفقري  ال��ع��م��ود  ال�����س��ع��ودي��ة ه��ي 
لالأمة العربية واالإ�سالمية, ولها 
الدولية,  ال�ساحة  ثقل كبر على 
ف��ت��ق��دم امل��م��ل��ك��ة وازده�����اره�����ا له 
الكثر من االنعكا�سات االإيجابية 
وروؤية  ككل.  العربي  الوطن  على 
2030 ت�سكل م�سدراً لبث االأمل 
من  لها  ملا  املنطقة  م�ستوى  على 
م����ردود ع��ل��ى ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب, ومبا 
ومبادرات  ب��رام��ج  م��ن  تت�سمنه 
وا�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اإىل  ت��ه��دف 
وتابع  املنطقة.”  وازده����ار  ت��ق��دم 
�سعادته:” رغم االأوقات الع�سيبة 
التي متر بها املنطقة اإال اأن االأمل 
يبقى موجوداً يف �سبابنا وقدراتهم 
ال�سبيل  �ستكون  التي  وابتكاراتهم 
التحديات,  كافة  لتجاوز  الوحيد 
التقدم  حت��ق��ي��ق  اإىل  وال���و����س���ول 
م�ستقبل  و���س��ن��اع��ة  واالزده���������ار 
وهذا  القادمة.  لالأجيال  م�سرق 
بو�سوح من خالل  االأم��ل جت�سد 
2030 ال��ت��ي ب��ث��ت االأم���ل  روؤي����ة 
اأف�سل  م�ستقبل  مالمح  ور�سمت 
اأكرث  دول��ه��ا  فيه  تكون  للمنطقة 
القدرة  ولديها  وازده���ارا,  تقدماً 
على مناف�سة باقي دول العامل يف 

كافة املجاالت.

طاقات 
قيادة  ت���وؤم���ن  �سعادته:”  وق�����ال 
اأمالها  وت�سع  بال�سباب  البلدين 

ب��ه��م, وه���ذا االه��ت��م��ام واحلر�س 
من  ي��اأت  مل  ال�سباب  متكن  على 
ف��راغ ب��ل ه��و نتاج جت��ارب عديدة 
ال�سباب  حققها  كثرة  واإجن���ازات 
يف خمتلف املجاالت. ونحن اليوم 
الكثر  لدينا  العربي  ال��وط��ن  يف 
ميكن  التي  ال�سابة  الطاقات  من 
اأفاق  اإىل  االن��ط��الق  خاللها  م��ن 
والتقدم  ال��ت��ن��م��ي��ة  م���ن  ج���دي���دة 

واالزدهار.
“ا�ستطاعت  ���س��ع��ادت��ه:  واأ����س���اف 
ال�سباب  ي�سكل  ال��ت��ي  ال�����س��ع��ودي��ة 
حتقق  اأن  ���س��ع��ب��ه��ا  م���ن   70%
اإجن�����������ازات ك����ب����رة خ������الل ف���رة 
ن��ق��الت نوعية  وج���ي���زة, وح��ق��ق��ت 
العاملية,  امل��وؤ���س��رات  غالبية  على 
وهذه االإجنازات حتققت ب�سواعد 
���س��ب��اب��ي��ة ق���وي���ة ب��ع��ل��م��ه��ا واأدائ���ه���ا 
وجت�����ارب�����ه�����ا, وب���ف�������س���ل ال�����روؤي�����ة 
امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سديدة 
االأم�����ر حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ويل 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ال���ع���ه���د 
التي  ال�����دف�����اع  وزي��������ر  ال������������وزراء 
ا�ستملت على الكثر من الربامج 
متكن  اإىل  ال��ه��ادف��ة  وامل����ب����ادرات 
ال�سباب واال�ستفادة من خرباتهم 
لطاقاتهم  االأم���ث���ل  وال��ت��وظ��ي��ف 
م�سرة  دف�����ع  يف  واإب����داع����ات����ه����م 
التنمية و�سمان ا�ستدامة التطور 

واالزدهار.

هّمة يف �لقّمة 
حتتفل  ال������ي������وم  واأ�ساف:” 
حتت  الوطني  باليوم  ال�سعودية 
هذا  القمة”  ح��ت��ى  “همة  ���س��ع��ار 
ي��ح��م��ل يف طياته  ال����ذي  ال�����س��ع��ار 
ال�سباب  االأم��ل, وعلى  الكثر من 
ال��ي��وم دور م��ه��م يف امل�����س��اه��م��ة يف 
املنا�سبات, فهم يلعبون دوراً مهماً 
ال��والء واالنتماء,  يف تكري�س قيم 
االأبناء  اإىل  ال��ق��ي��م  ه���ذا  ن��ق��ل  ويف 
القوة  القادمة. وح��ول  واالأج��ي��ال 
الناعمة, قال �سعادة ال�سفر: “اإن 
متاأ�سل  نهج  ه��ي  الناعمة  ال��ق��وة 
بيئة  تعك�س  فهي  ال���دول  نهج  يف 
التي ن�ساأ عليها,  املجتمع, والقيم 
وت�����س��ّدر دول���ة االم�����ارات يف على 
انعكا�س  اإمن����ا ه��و  ال�����س��ع��ي��د  ه���ذا 
وق��ي��م جمتمعها  ق��ي��ادت��ه��ا  ل��ن��ه��ج 
والتعاي�س  الت�سامح  يف  املتمثلة 
�سعادته  ودع����ا  االأم�����ل.  روح  وب���ث 
وال�سعودي  االإم����ارات����ي  ال�����س��ب��اب 
حماية  يف  امل�ساهمة  اإىل  والعربي 
وا�ستقرار  جم��ت��م��ع��ات��ه��م  اأم������ن 
وامل�����س��ارك��ة يف احلفاظ  اأوط��ان��ه��م 
ومنجزاتها  م��ك��ت�����س��ب��ات��ه��ا  ع���ل���ى 

ومقدراتها. عماد الدول.
الدخيل  �سعادة تركي  اأك��د  ب��دوره 
ال�������س���ب���اب  ل������ق������اءات  ج���ل�������س���ة  يف 
الوطني  “اليوم  بعنوان  العربي 
على  وروؤى”  اآم�����ال  ال�����س��ع��ودي: 

واال�ستفادة  ال�سباب  دور  اأه��م��ي��ة 
م����ن اأف����ك����اره����م واال����س���ت���م���اع اىل 
الفر�سة  واإع��ط��ائ��ه��م  اأ���س��وات��ه��م, 
الثقة  اأن  معترباً  القرار.  التخاذ 
يف ال�������س���ب���اب ه����ي ع���م���اد ال������دول, 
عن  اأعمارهم  تقل  من  اأن  خا�سة 
30 عاماً ي�سكلون غالبية ال�سكان 
م�سددا  وال�سعودية,  االإم���ارات  يف 
على اأن االأمم التي تفّعل مبادرات 
�ستتقدم  التي  االأمم  هي  ال�سباب 

و�سرتقي. تغيرات مت�سارعة.
التغيرات  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���اف 
كانت  واالجتماعية  االقت�سادية 
حتدث ببطء فيما م�سى, اأما اليوم 
ب�سبب  �سريع  ب�سكل  حت��دث  فهي 
التكنولوجية  ال���ع���وام���ل  دخ�����ول 
وال�سحية  االقت�سادية  واالأزم��ات 
وغ����ره����ا م���ث���ل اأزم��������ة ك����ورون����ا, 
م�������س���دداً ع��ل��ى �����س����رورة اإ����س���راك 
ال�سباب يف املجتمع ومتكينهم من 
اتخاذ القرارات. جهود اململكة يف 

اال�ستثمار يف ال�سباب .
ولفت �سعادته اإىل جهود اململكة يف 
هذا املجال, حيث �سهدت ال�سنوات 
نوعياً  ت��ط��وراً  اخل��م�����س االأخ����رة 
ل���دى ال�����س��ب��اب ال�����س��ع��ودي خا�سة 
بعد الدور الكبر املعطى له وفق 
واعترب   .2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي�����ة 
الدخيل اأن ال�سرق االأو�سط ميكنه 
نظراً  امل�ستقبل  م��ن  ي�ستفيد  اأن 
ال��ت��ي ميتلكها,  ال��ك��ب��رة  ل��ل��م��وارد 

ومن دون اال�ستثمار يف ال�سباب ال 
ميكن الو�سول اإىل هذه املرحلة.

 �سفات
القادر  ال�سباب  اأن  �سعادته  واأك���د 
يحمل  االإيجابية  امل�ساهمة  على 
جمموعة �سفات جوهرية متّكنه 
من التاأثر يف حميطه وجمتمعه, 
بالعمل,  بالتفاين  االل��ت��زام  منها 
وا�ستغالل  بالعائلة,  وااله��ت��م��ام 
فاملجتمع  �سحيح,  ب�سكل  ال��وق��ت 
اإيجابين,  م��وؤث��ري��ن  اإىل  يحتاج 
مع التفاوؤل, واملرونة, واال�ستعداد 
ل��ل��ت��غ��ر, وال��ت��ف��ك��ر االإي���ج���اب���ي, 
وال�سرب,  اخلمول,  عن  واالبتعاد 
ف����ال ي���وج���د ����س���ان���ع ل��ل��ت��غ��ي��ر يف 

تاريخ الب�سرية مل يكن �سبوراً. 

�لقيم و�لت���صل
اأهمية  على  ال�سفر  �سعادة  واأك��د 
االإن�سانية  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
ا�ستخدام  يف  احلميدة  واالأخ���الق 
االجتماعي,  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل 
ب�سكل  تعرّب  التوا�سل  و�سائل  الأن 
حقيقي عن حقيقة ال�سعوب داعياً 
لالبتعاد عن التنّمر وتقبل الراأي 
م��ن جهة ثانية  االآخ����ر, م��ن��ا���س��داً 
الطالب املبتعثن اإىل دول اأخرى 
االأخالقية  القيم  على  احل��ف��اظ 
احلقيقي  الوجه  الإبراز  وتفعيلها 
لل�سعوب العربية, ليكونوا منوذجاً 
يحتذى به يف االأخالق وال�سفات 
بامل�سوؤولية  وال�����س��ع��ور  احل�����س��ن��ة 
جت����اه امل��ج��ت��م��ع��ات وال������دول التي 

ت�ست�سيفهم. ح�سور
اللذين  ال���ل���ق���اءي���ن  يف  و�����س����ارك 
انعقدا بتقنية االت�سال بالفيديو 
ع����رب االإن�����رن�����ت جم���م���وع���ة من 
ال�����س��ب��اب وال�����س��اب��ات م��ن ك���ٍل من 
العربية  واململكة  االإم����ارات  دول��ة 
ال�������س���ع���ودي���ة وخم���ت���ل���ف ال���ب���الد 
باأ�سئلتهم  تفاعلوا  العربية, حيث 
ال��ب��ل��دي��ن, وطرحوا  ���س��ف��ري  م��ع 
عليهما االأ�سئلة التي تهم ال�سباب 

االإماراتي وال�سعودي والعربي.

•• دبي - وام:

حممد  ب��ن  الرحمن  عبد  معايل  هناأ 
العوي�س وزير ال�سحة ووقاية املجتمع 
ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
الوطني  ال��ي��وم  ب��ذك��رى  و�سعبا  ق��ي��ادة 
كل  ال�سعودي  لل�سعب  متمنيا   90 ال� 
القيادة  وازده��ار حتت  ورفاهية  تقدم 
ال�سريفن  احلرمن  خلادم  الر�سيدة 
اآل �سعود  امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك 
و�ساحب ال�سمو امللكي االأمر حممد 
بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزير 

الدفاع.
اأم�س  ل��ه  ت�سريح  يف   - معاليه  واأك���د 
التي  ال��ع��الق��ات  اأن   - املنا�سبة  ب��ه��ذه 
تربط دولة االإمارات ب�سقيقتها اململكة 

العربية ال�سعودية هي عالقة م�سر 
اأعماق  يف  بجذورها  ت�سرب  م�سرك 
قيادة  حر�ست  حيث  املنطقة  ت��اري��خ 
البلدين ال�سقيقن على مدار ال�سنوات 
املا�سية العمل �سويا يف كافة املجاالت 

واالإقت�سادية  ال�سيا�سية  واالأ���س��ع��دة 
�سعبي  م�سلحة  فيه  ملا  واالإجتماعية 
البلدين ومبا يوفر املزيد من عنا�سر 
العالقة  لهذه  ال�سرورية  االإ�ستقرار 
التقاليد  م��ن  اإرث����ا  ت�ست�سحب  ال��ت��ي 
ال�سيا�سية والدبلوما�سية التي اأر�سيت 
على مدى عقود طويلة. وقال معاليه 
» اإننا حري�سون على م�ساركة اإخواننا 
باالحتفال  ف��رح��ت��ه��م  ال�����س��ع��ودي��ن 
بيومهم الوطني واإحياء هذه الذكرى 
التي تعك�س الوحدة والراث وامل�سر 
امل�����س��رك ب��ن ال��ب��ل��دي��ن راف��ع��ن هذا 
العام �سعار »معا – اأبدا« للتاأكيد على 
روح االأخ��وة والعالقات الوثيقة التي 
غدت منوذجا يحتذى به يف العالقات 
اأن  ال���دول �سائلن اهلل ع��ز وج��ل  ب��ن 
رفعتها  ت��دوم  واأن  اململكة  يحفظ اهلل 

وازدهارها يف ظل قيادتها احلكيمة«.

•• ال�شارقة-وام:

في�سل  ب����ن  ال�������س���ي���خ حم���م���د  اأك�������د 
القا�سمي موؤ�س�س ورئي�س املجموعة 
اليوم  اأن  اف(  ب��ي  )ام  االإم���ارات���ي���ة 
العربية  للمملكة  الت�سعن  الوطني 
ال�سعودية ال�سقيقة هو ذكرى عزيزة 
االإم����ارات  دول���ة  و�سعب  ق��ي��ادة  على 
الدولة  م��ه��م��ة حت��ر���س  وم��ن��ا���س��ب��ة 

على امل�ساركة فيها واالحتفال بها.
واأ�سار اإىل اأن احتفال دولة االإمارات 
ال�سعودية  لل�سقيقة  الوطني  باليوم 
وامل�ساعر  ال��و���س��ائ��ج  طبيعة  يج�سد 
االأخ���وي���ة ال�����س��ادق��ة وامل��ت��ب��ادل��ة بن 
املحوري  ال��دور  اىل جانب  البلدين 
الذي تلعبه الدولتان اإقليمياً ودولياً 

يف حتقيق التوازن واال�ستقرار.
ب���ن في�سل  ال�����س��ي��خ حم��م��د  وق�����ال 
 �� االإماراتية  العالقات  اإن  القا�سمي 
ُيقتدى  من��وذج  خر  هي  ال�سعودية 
ب��ه الأن��ه��ا ع��الق��ات اأخ��وي��ة تاريخية 
عميقة اجل��ذور وهي جت�سيد فعلي 
ال�سعبن  بن  التاريخية  للعالقات 
عالقات  اإن  اىل  الفتا  ال�سقيقن.. 
على  مبنية  وال�����س��ع��ودي��ة  االإم�����ارات 
امل�����س��رك ومبادئ  ال��ت��ف��اه��م  اأ���س�����س 
الثقايف  وامل�������وروث  اجل������وار  ح�����س��ن 

وال����ت����اري����خ����ي وال����ق����ي����م وال�����ع�����ادات 
امل�سركة  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ت��ق��ال��ي��د 
وهي عالقات وطيدة ممتدة جتمع 

البلدين وال�سعبن.
قيادتي  ح���ر����س  ال��ق��ا���س��م��ي  واأك������د 
البلدين على تقدمي منوذج يحتذى 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى امل����زي����د م����ن متتن 
رواب��ط االإخ��اء والتناغم بن بلدان 
حتقيق  نحو  العربية  اخلليج  دول 
والتالحم  ال��ت��ع��ا���س��د  ���س��ور  اأج��م��ل 

والتعاون والنماء.
ال�سعودي  الوطني  ال��ي��وم  اإن  وق���ال 
م���ه���م ل���ل���غ���اي���ة ب���ال���ن�������س���ب���ة ل���دول���ة 
االإم��ارات الأننا نعتز بهذه ال�سداقة 
ال���ت���اري���خ���ي���ة ول���دي���ن���ا ال���ك���ث���ر من 

م�سارات وجماالت التعاون واالتفاق 
والتكامل  التوحد  اإىل  و�سلنا  وق��د 
املتميزة بن  العالقة  اإن  .. م�سيفا 
خا�سة  ع��الق��ات  اإىل  اأدت  البلدين 
ومتينة بن ال�سعبن وهي عالقات 
حتقيق  على  ق��ادرة  متكاملة  اأخويه 
املجاالت  التقدم واالزده��ار يف كافة 
التكامل  ب���ه���ذا  ف����خ����ورون  ون���ح���ن 

واجلهود التنموية امل�سركة.
الوطني  ال��ي��وم  اأن  القا�سمي  وذك���ر 
اململكة  ت��اري��خ  ع��ادي��ا يف  ي��وم��ا  لي�س 
للبطوالت  م���وث���ق  ت����اري����خ  واإمن�������ا 
والت�سحيات وهو يوم انطلقت منه 
ظلت  ال��ت��ي  ال�ساملة  التنمية  اآف���اق 
واالعتزاز  التقدير  حم��ل  و�ستظل 

ما�سيا وحا�سرا وم�ستقبال.
واململكة  االإم������ارات  دول����ة  اأن  واأك����د 
العربية ال�سعودية تت�سفان باحلكمة 
وال�سجاعة وعمق الب�سرة والثقافة 
واالن��ت��م��اء ال��ق��وي ل��ل��وط��ن واالأم����ة 
االأ�س�س  وهذه  واالإ�سالمية  العربية 
البلدين  ع��الق��ة  جعلت  ال��را���س��خ��ة 
ذات خ�سو�سية وا�سحة وجلية فهي 
اجلوانب  م��ن  بالكثر  دائ��م��ا  تت�سم 
اأب��رزه��ا التخطيط  االإي��ج��اب��ي��ة م��ن 
ال��دق��ي��ق وال��ت��ف��اع��ل االإي���ج���اب���ي مع 
حياة الع�سر والتطوير والتحديث.

عالمة دبي للوقف جلامعة وطبيب
•• دبي -وام:

والهبة  الوقف  ال�ست�سارات  العاملي  را�سد  بن  حممد  مركز  منح 
املندرج حتت اإدارة موؤ�س�سة االأوقاف و�سوؤون الق�سر بدبي جامعة 
الو�سل "عالمة دبي للوقف" تقديرا لدورها املجتمعي يف دعم 
مبادرات التعليم للجميع وم�ساندة الطلبة املتعرثين ماليا وفتح 

اآفاق جديدة مل�ستقبلهم.
وت�سلم الدكتور عبد الرحمن حفظ الدين نائب مدير جامعه 
من  للوقف"  دب��ي  "عالمة  وامل��ال��ي��ة  االإداري����ة  لل�سوؤون  الو�سل 
�سعادة علي املطوع االأمن العام ملوؤ�س�سة االأوقاف و�سوؤون الق�سر 
بدبي وزينب جمعة التميمي مدير مركز حممد بن را�سد العاملي 

ال�ست�سارات الوقف والهبة.
تعليمية  منح  تقدمي  خ��الل  من  للجميع  العلم  مبادرة  وتدعم 
البكالوريو�س  برامج  لدرا�سة  وطالبة  طالبا  ل�1476  كاملة 
ف�سال عن تقدمي م�ساعدات مالية �سهرية للطالب املتع�سرين 
املالية  االأعباء  لتخفيف  اجلامعية  درا�ستهم  فرة  خالل  ماليا 

عن ذويهم.
له  ك��ان  وال���ذي  "اإجناز"  املهني  الربنامج  اجلامعة  تطبق  كما 
االلتحاق  فر�سة  فاتتهن  ال��الت��ي  امل��واط��ن��ات  تاأهيل  يف  الف�سل 
بالربامج اجلامعية واتاح لهن الدخول اإىل �سوق العمل يف جميع 
اإن�ساء الربنامج حتى  اإم��ارات الدولة وبلغ عدد املتخرجات منذ 

االآن "1248" طالبة يف فرعي الربنامج بدبي والفجرة.

وقالت زينب جمعة التميمي اأن الروؤية اال�سراتيجية للموؤ�س�سة 
العمل  يف  الفاعلة  املوؤ�س�سات  ج��ه��ود  وت��ط��وي��ر  دع��م  اإىل  ت��ه��دف 
اخل����ري واالإن�������س���اين ���س��م��ن ال��ق��ط��اع��ن احل��ك��وم��ي واخلا�س 
وتعزيز  املحتاجة  الفئات  وم�ساندة  املجتمع  خدمة  يف  لالإ�سهام 
املجتمع  يف  املتاأ�سلة  ال��ت��ع��اون  وروح  االج��ت��م��اع��ي  التكافل  قيم 

االإماراتي.
الوقف  ال��ع��امل��ي ال���س��ت�����س��ارات  را���س��د  ب��ن  م��رك��ز حممد  كما منح 
ديرما  كلداري  عيادة  �ساحب  كلداري  اإبراهيم  الدكتور  والهبة 
وا�ست�ساري االأمرا�س اجللدية يف جامعة االإمارات عالمة "وقف 
والعالج  الطبية  اال�ست�سارات  تقدمي  يف  ل��دوره  الطب" تقديرا 

املجاين لكبار ال�سن من املواطنن واملقيمن .

•• ال�شارقة -وام:

تفقد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
مبنى  م�سروعي  اأم�س  �سباح  ال�سارقة,  جامعة  رئي�س   , ال�سارقة  حاكم  االأعلى 

منتدى الطالب وردهة املطاعم باجلامعة.
واطلع �سموه على �سر العمل يف م�سروع مبنى منتدى الطالب م�ستمعا اإىل �سرح 
حول اأهم املراحل املنجزة من امل�سروع والتجهيزات امل�ستقبلية التي �ستوفر بيئة 

متميزة تقام فيها االأن�سطة والفعاليات وتوفر جوا اأكادمييا يتيح للطلبة العمل 
على امل�سروعات البحثية واملذاكرة �سمن بيئة حمفزة تتوفر بها كافة اخلدمات 

والتقنيات.
متعددة  كبرة  قاعة  ي�سم  متكامال  مبنى  الطالب,  منتدى  م�سروع  ويت�سمن 
اال�ستخدامات, تتوفر فيها اأماكن خمتلفة للطلبة للمراجعات العلمية, واأجهزة 
حا�سوب مت�سلة باالإنرنت, وغرف خدمات وخمتلف ما يحتاجه الطالب الإجناز 
وا���س��ع ومكيف, ميتد  ب���رواق  ك��ل مبنى  االأك��ادمي��ي��ة, ويرتبط  درا���س��ات��ه وبحوثه 

الدرا�سية واخلدمات  القاعات  , ومباين  بقية مرافق اجلامعة  اإىل  املنتدى  من 
االأخرى مثل املكتبة وامل�سجد وغرها, حتى يتيح للطلبة التنقل عربه ب�سهولة, 
املنتدى  من  والطالبة  الطالب  ا�ستفادة  يجعل  مما  ال�سيف,  اأ�سهر  يف  خا�سة 
التعليمية  العملية  دعم  اأهدافه يف  ويحقق  الدرا�سي,  العام  اأي��ام  متكاملة طيلة 
والربوية للجامعة. كما اطلع �سموه على م�سروع ردهة املطاعم يف كلية الطالب 
بجامعة ال�سارقة والتي مت تطويرها باأف�سل اخلدمات واملرافق مبا يواكب تطور 

اجلامعة يف خمتلف كلياتها ومرافقها.

وتفقد �سموه اأهم املرافق �سمن ردهة املطاعم والتي �سملت غرف حت�سر الطعام 
واأجهزة احلفظ والتربيد والتخزين, كما اطلع �سموه على اال�سراحات املقامة 
�سمن ردهة املطاعم والتي �ستوفر فر�سة للم�ساركة والتفاعل بن الطلبة واإقامة 
ال�سارقة,  حاكم  ال�سمو  �ساحب  راف��ق  والرفيهية.  اجلامعية  االأن�سطة  بع�س 
االأ�سغال  دائ��رة  رئي�س  ال�سويدي  �ساهن  بن  �سعيد  علي  املهند�س  الزيارة  خالل 
والدكتور  وال�سيافة,  الت�سريفات  دائ��رة  رئي�س  الزعابي  عبيد  وحممد  العامة, 

حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�سارقة.

�شلطان القا�شمي يتفقد م�شروعي منتدى الطالب وردهة املطاعم بجامعة ال�شارقة

•• اأبوظبي-وام:

الوطني  ب��ال��ي��وم  اأب��وظ��ب��ي  جل��م��ارك  ال��ع��ام��ة  االإدارة  احتفلت 
والروابط  ال��ع��الق��ات  ق���وة  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��د  ال�90 يف  ال�����س��ع��ودي 
االأخوية بن ال�سعبن االإماراتي وال�سعودي املبنية على اأ�س�س 

را�سخة اأر�سى دعائمها قيادتا البلدين ال�سقيقن.
اأبدا  معا  �سعار  حت��ت  اأقيمت  ال��ت��ي   - االح��ت��ف��االت  وت�سمنت 
اأبوظبي  ج��م��ارك  مقر  يف  املبهجة  الفعاليات  م��ن  العديد   -
احتفاالت  الدولة  اإطار م�ساركة  واملنافذ اجلمركية وذلك يف 
االأ���س��ق��اء يف امل��م��ل��ك��ة ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ت��ع��زي��زا ل���روح االإخ���وة 

والتالحم والتعا�سد واملحبة بن �سعبي البلدين.

العامة  االإدارة  املن�سوري مدير عام  را�سد الحج  �سعادة  وقال 
جل���م���ارك اأب��وظ��ب��ي : مب�����س��اع��ر مي��ل��وؤه��ا ال��ف��خ��ر واالع���ت���زاز 
التهاين  اآي��ات  باأ�سمى  نتقدم  والتالحم  االإخ��وة  ب��روح  تنب�س 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  و���س��ع��ب  ق��ي��ادة  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 

ال�سقيق بهذه املنا�سبة العزيزة علينا جميعا.
جلمارك  ال��ع��ام��ة  االإدارة  اح��ت��ف��االت  اأن  امل��ن�����س��وري  واأ����س���اف 
العالقات  متانة  تعك�س  ال�سعودي  الوطني  باليوم  اأبوظبي 
التاريخية بن دولة االإمارات واململكة العربية ال�سعودية على 
وحدة  عن  تعرب  والتي  و�سعبيهما  البلدين  قيادتي  م�ستوى 

امل�سر والوالء واالنتماء امل�سرك.
اأب��وظ��ب��ي على  ال��ع��ام��ة جل��م��ارك  االإدارة  ح��ر���س  اإىل  واأ����س���ار 

املنافذ  تزين  عرب  احتفالهم  ال�سعودين  االأ�سقاء  م�ساركة 
املنا�سبة  هذه  يف  واالإماراتية  ال�سعودية  باالأعالم  اجلمركية 
اأبوظبي متو�سحن بعلمي  التي �سارك فيها موظفو جمارك 
واالنتماء  بالفخر  مليئة  اأج����واء  يف  واالإم������ارات  ال�����س��ع��ودي��ة 

وعالقات اأخوية را�سخة.
اأبوظبي  جل��م��ارك  ال��ع��ام��ة  االإدارة  موظفو  ع��رب  جانبهم  م��ن 
اعتزازهم  ع��ن  واالإم����ارات  ال�سعودية  بعلمي  متو�سحون  وه��م 
ميثل  ال��ذي  ال�سعودي  الوطني  باليوم  باالحتفال  وفرحتهم 
الفيديو  اإماراتيا, موؤكدين يف عبارات تهنئة عرب  يوما وطنيا 
الأ�سقائهم يف اململكة العربية ال�سعودية اأن االإمارات وال�سعودية 

يج�سدان تاريخا من الفخر واالإخاء و االنتماء امل�سرك.

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما اأمرييا بتغيري 
م�شمى هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة

•• ال�شارقة - وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة 
املر�سوم االأمري رقم 30 ل�سنة 2020 ب�ساأن تغير ُم�سمى هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة.

الت�سريعات  اأينما ورد يف  ال�سارقة«  ُي�ستبدل مب�سمى هيئة كهرباء ومياه  االأمري  املر�سوم  وبح�سب 
وكافة التعامالت االإدارية واملالية والقانونية, وغرها من املعامالت الر�سمية االأخرى, امل�سمى: هيئة 
كهرباء ومياه وغاز ال�سارقة. كما ُيعتمد م�سمى هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�سارقة باللغة االإجنليزية 

.Sharjah Electricity, Water and Gas Authority..كاالآتي
ويعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �سدوره, وعلى اجلهات املعنية تنفيذ كل فيما يخ�سه, ويلغى اأي حكم 

يتعار�س مع اأحكامه, وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

جمارك اأبوظبي حتتفل باليوم الوطني ال�شعودي الـ90

�شفريا الإمارات وال�شعودية يوؤكدان وحدة امل�شار والروؤى
�صخب�ط بن نهيان: �لي�م �ل�طني لل�صع�دية ي�م وطني لالإمار�ت �أي�صًا 

تركي �لدخيل: �لثقة يف �ل�صباب عماد �لدول

حممد بن في�شل القا�شمي: الإمارات وال�شعودية منوذج يحتذى يف التالحم والتعاون

عبد الرحمن العوي�س: تربطنا ب�شقيقتنا ال�شعودية عالقة م�شري م�شرتك
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

الدويل  املعهد  اأمناء  جمل�س  ناق�س 
للت�سامح خالل اجتماعه االأول بعد 
ت�سكيله برئا�سة معايل ال�سيخ نهيان 
الت�سامح  وزير  نهيان  اآل  بن مبارك 
منجزات  املجل�س  رئي�س  والتعاي�س 
ا�سراتيجيته  �����س����وء  يف  امل���ع���ه���د 
العام  حتى  اعتمدها  ال��ت��ي  وخطته 
»ج���ائ���زة  وم�������س���ت���ج���دات   ,2022
حممد بن را�سد اآل مكتوم للت�سامح 
االأوىل  العاملية  امل��ب��ادرة  تعد  التي   «
وتو�سيع  الت�سامح  مفهوم  لر�سيخ 
ال�سعوب  الثقايف بن  االنفتاح  دائرة 

واملجتمعات.
عقد  ال�������ذي   - االج����ت����م����اع  ح�������س���ر 
املو�سوعات  ون���اق�������س  اف���را����س���ي���ا 
امل����درج����ة ع��ل��ى ج�����دول االأع����م����ال - 
م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خ��ل��ف��ان الرومي 
احلكومي  ل��ل��ت��ط��وي��ر  دول�����ة  وزي�����رة 
رئ��ي�����س جمل�س  ن���ائ���ب  وامل�����س��ت��ق��ب��ل 
معايل   .. املجل�س  واأع�ساء  االأم��ن��اء 
ن�����ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزي����رة 
حمد  وال��دك��ت��ور  وال�����س��ب��اب  الثقافة 
الع�سو  ال�����س��ي��ب��اين  اأح���م���د  ال�����س��ي��خ 
للت�سامح  ال���دويل  للمعهد  امل��ن��ت��دب 
و�سعادة �سلطان بن بطي بن جمرن 
وال����دك����ت����ور ع���ل���ي ب����ن ����س���ب���اع امل����ري 

واأحمد اإ�سماعيل اآل عبا�س و خليفة 
الت�سامح  اإدارة  م��دي��ر  ال�����س��وي��دي 

ومقرر جمل�س االأمناء .
ورح�����ب م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
اآل نهيان يف بداية االجتماع  مبارك 
ب��احل�����س��ور و���س��ك��ر اأع�����س��اء جمل�س 
ع��ل��ى جهودهم  ال�����س��اب��ق��ن  االأم���ن���اء 
املخل�سة والهادفة اإىل ترجمة روؤية 
وتطلعات املعهد .. متمنيا لالأع�ساء 
اأهداف  حتقيق  يف  التوفيق  اجل���دد 
املعهد وغاياته الرامية اإىل بث روح 
ال��ت�����س��ام��ح وب��ن��اء جم��ت��م��ع متالحم 
وتعزيز مكانة دولة االإمارات كنموذج 

يف الت�سامح.

واأعرب معاليه عن ارتياحه ملا �سهده 
العام املا�سي من اإجنازات ومبادرات 
امل�ستقبلية  اخلطط  اإىل  متطرقا   ..
ي�سهده  م��ا  ظ��ل  يف  ودوره  للمعهد 
نتيجة  والتفاف  تكاتف  من  العامل 
امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف��رو���س  لتف�سي 
لتوحيد  جاهدة  الدولة  �سعت  حيث 
اجلهود م�ستندة اإىل مفاهيم را�سخة 
يف  تت�سارك  ال�سعوب  ب��اأن  نهجها  يف 
م�سر واحد وعليه فاإن تعزيز �سبل 
اأ�سا�سي  مطلب  والتعا�سد  التحاور 
ل���ب���ن���اء ع�����امل خ�����ال م����ن ال���ن���زاع���ات 
واالأم��را���س واحل���روب ع��امل ت�سوده 

املحبة وال�سالم واال�ستقرار .

اإجنازات  اأبرز  املجتمعون  ناق�س  كما 
املا�سي مبا فيها من مبادرات  العام 
وف���ع���ال���ي���ات وب�����رام�����ج م���ت���ع���ددة مت 
تنفيذها بجانب مناق�سة امل�ستجدات 
املو�سوعة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  واخل���ط���ط 
للمرحلة  منها  ينا�سب  م��ا  واإق�����رار 

احلالية .
ووجه معايل ال�سيخ نهيان مبارك اآل 
نهيان يف ختام االجتماع اأ�سمى اآيات 
ال�سكر والتقدير اإىل �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 

»رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م 
ح��ك��ام االإم�����ارات ع��ل��ى م��ا يقدمونه 

من دعم يف �سبيل ت�سييد لغة احلوار 
واملنطق ونبذ النزاعات واإر�ساء قيم 

الت�سامح واملحبة وال�سالم العاملي .

•• دبي-وام:

يف  املوؤ�س�سي  والتحول  اال�سراتيجي  للتخطيط  العليا  اللجنة  اعتمدت 
املدير  الطاير  حممد  مطر  م��ع��ايل  برئا�سة  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  هيئة 
ال��ع��ام ورئ��ي�����س جمل�س امل��دي��ري��ن يف ال��ه��ي��ئ��ة, حت��دي��ث ال���روؤي���ة واخلطة 
 ,  2071 االإم���ارات  دول��ة  مئوية  مع  يتواءم  مبا  للهيئة,  اال�سراتيجية 
الثمانية  دب��ي  مب��ب��ادئ  املتعلقة  واالأه����داف  ل��ل��دول��ة,  الوطنية  واالأج��ن��دة 
ووثيقة اخلم�سن, وخطة دبي 2021, وكذلك خمرجات خمترب االبتكار 
"م�ستقبل هيئة الطرق واملوا�سالت 2040, وبناء على التحديث �ستكون 
وامل�ستدام",  ال�سهل  التنقل  يف  العاملية  "الريادة  اجل��دي��دة  الهيئة  روؤي���ة 
لت�سبح  والنجاح",  "التميز  املوؤ�س�سية  القيمة  اأنه مت حتديث  اإىل  اإ�سافة 

والتناف�سية". "الريادة 

اال�سراتيجية  واخل��ط��ة  ال��روؤي��ة  حتديث  اإن  الطاير  مطر  معايل  وق��ال 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  مع  ان�سجاما  ج��اء 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" , 
و�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
امل�ساريع  وتبني  امل�ستقبل,  ا�ست�سراف  على  بالركيز   , التنفيذي  املجل�س 
ل�سكان  وال�سعادة  الرفاهية  وحتقيق  لالقت�ساد,  الداعمة  اال�سراتيجية 
جمايل  يف  وامل�ستقبلية  العاملية  التوجهات  وم��واك��ب��ة  دب���ي,  اإم���ارة  وزوار 
النقل والطرق, وتعزيز م�ساعي الهيئة يف اأن تكون جهة رائدة عامليا تقدم 

خدمات رائدة ملختلف �سرائح املجتمع.
ترتكز على   ,  2024  �  2020 للهيئة  امل�ستقبلية  التوجهات  اأن  واأو�سح 
ع��دد م��ن امل��ح��اور ه��ي و���س��ائ��ل النقل امل��رن��ة وامل�����س��رك��ة, وو���س��ائ��ل النقل 
ال�سناعية  وال��ث��ورة  الرقمي  والتحول  ال��دائ��ري,  واالقت�ساد  امل�ستدامة 

وتطوير  الب�سائع,  ونقل  للركاب  القيادة  ذات��ي  التنقل  وكذلك  الرابعة, 
واملهارات   ,Personalized املتعامل  احتياجات  بح�سب  اخل��دم��ات 

امل�ستقبلية واأمتتة الوظائف.
 - الذكية  دب��ي   - اال�سراتيجية  غاياتها  ع��رب  الهيئة  ت�سعى   " واأ���س��اف 
لتحقيق الريادة يف التحول الرقمي, واأن تكون الهيئة قائمة على بيانات 
النقل  التكامل بن تخطيط  تكامل دبي - وحت�سن   - اأما غاية  التنقل, 
للجميع,  �سديقة  والطرق  النقل  اأنظمة  وجعل  العمراين,  والتخطيط 
الهيئة  ت��ه��دف  اجل��م��اع��ي, يف ح��ن  النقل  و���س��ائ��ل  ب��ن  التكامل  وت��ع��زي��ز 
النا�س,  اإ�سعاد  ال��ري��ادة يف  اإىل حتقيق   - النا�س  اإ�سعاد   - من خ��الل غاية 
وتعزيز امل�سوؤولية املجتمعية, وتت�سمن غاية - ان�سيابية التنقل للجميع 
�سبكة  وحت�سن  وتطوير  اجلماعي,  والنقل  امل�سرك  التنقل  ت�سجيع   -
واأنظمة وحلول ذكية م�ستدامة للطرق والنقل واملرور, واإدارة متطلبات 

ازدحام النقل املروري, وتطوير ت�سريعات و�سيا�سات فعالة للنقل والطرق 
البيئية"  واال�ستدامة  "ال�سالمة  غاية  من  الهيئة  تهدف  كما  واملرور". 
اإىل حت�سن �سالمة النقل واملرور واحلد من احلوادث والوفيات, وتعزيز 
وال�سالمة,  املهنية  ال�سحة  ا�ستدامة  للنقلوحتقيق  البيئية  اال�ستدامة 
وحت�سن  االإي����رادات,  وتنويع  تنمية  املالية"  "اال�ستدامة  غاية  وت�سمل 
"متيز هيئة الطرق واملوا�سالت" اإىل  املالية, بينما تهدف غاية  الكفاءة 
ا�ستقطاب وتطوير واملحافظة على املواهب, وتعزيز التميز واإدارة املعرفة, 
الريادة يف  املوؤ�س�سية, وحتقيق  ال�سيا�سات والعمليات واحلوكمة  وحت�سن 
االبتكار والبحث والتطوير وا�ست�سراف امل�ستقبل وتعزيز وحت�سن تكامل 
االأنظمة, يف حن تهدف الهيئة من خالل غاية "ا�ستدامة االأ�سول", اإىل 
تعزيز اال�ستغالل االأمثل لدورة حياة االأ�سول وتعزيز العائد على ا�ستثمار 

االأ�سول.

نهيان بن مبارك يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء املعهد الدويل للت�شامح

•• اأبوظبي-وام: 

ربطها  مت  التي  وحملية  احت��ادي��ة  احلكومية  اجلهات  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ 
عدد  اإجمايل  جت��اوز  فيما   .. جهة   82 االحتادية  االإلكرونية  بال�سبكة 
املعامالت التي نفذت من خالل الرابط احلكومي للخدمات 87 مليون 
معاملة وذلك بح�سب ما يظهره تقرير االإجنازات ال�سنوية الذي اأ�سدرته 

ام�س الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�ساالت عن العام 2019 .
وتعك�س هذه االأرقام االإجنازات املتحققة يف مبادرة »التحول الذكي« التي 
اأطلقتها الدولة قبل عدة �سنوات وا�ستهدفت تطوير اخلدمات احلكومية 
نحو  وعلى  الدولة  واملقيمن يف  للمواطنن  عالية  ج��ودة حياة  وحتقيق 

ين�سجم مع روؤية االإمارات 2021.

وتعد اإدارة عمليات احلكومة االإلكرونية يف الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
للحكومة  اال�سراتيجية  املبادرات  اإدارة  امل�سوؤولة عن  االإدارة  االت�ساالت 
الذكية يف دولة االإمارات وتلعب املبادرات دورا اأ�سا�سيا يف تطوير خدمات 
احلكومة االحتادية �سمن ثالثة جماالت رئي�سية هي التكامل والتمكن 

واأمن اخلدمات احلكومية الذكية.
وتف�سيال فقد اأظهر التقرير ال�سنوي للهيئة اأن اإجمايل عدد اخلدمات 
املدجمة على من�سة الرابط احلكومي للخدمات و�سل اإىل 272 خدمة 
اإلكرونيا مع  املرتبطة  التطبيقات  اإجمايل عدد  .. فيما و�سل  مبا�سرة 
خدمة الدخول املوحد 107 تطبيقات خالل العام 2019 .وكانت املدة 
التي ت�ستغرقها اجلهات الإدراج اخلدمة على املن�سة 7 اأيام عمل الإر�سال 
�ساعات   5 خ��الل  الطلب  اإك��م��ال  ب��االإم��ك��ان  االآن  اأ�سبح  بينما   .. الطلب 

فقط.
ويوؤكد التقرير ال�سنوي اأن اإدارة التطوير يف الهيئة تقوم بتنفيذ العديد 
م��ن امل��ب��ادرات ك��ج��زء م��ن دوره���ا امل��ح��وري يف تطبيق االأج��ن��دة الوطنية 
احلكومة  ,وا�سراتيجية   2021 االإم����ارات  روؤي���ة  حتقيق  اإىل  الهادفة 
للجهات  الذكي  التحول  عملية  وقيا�س  ر�سد  على  تعمل  حيث  الذكية, 
االإمارات,  دولة  حلكومة  الر�سمية  البوابة  واإدارة  االحتادية,  احلكومية 
وكذلك اإدارة امل�ساركة االإلكرونية للحكومة الذكية مع خمتلف �سرائح 
اإدارة ال�سيا�سات والربامج يف الهيئة مهمة  اجلمهور. من جانبها تتوىل 
تعزيز وتطوير ال�سيا�سات واملبادرات وامل�ساريع لدرا�سة قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالت�ساالت و�سمان م�سرة التحول الرقمية للحكومة الذكية 

مبا يتما�سى مع الروؤية واالأهداف اال�سراتيجية لدولة االإمارات.

ربط 82 جهة حكومية بال�شبكة الإلكرتونية الحتادية خالل 2019

•• راأ�س اخليمة-وام:

تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س 
االإمارة  تبذلها  التي  امل�ستمرة  اجل��ه��ود  اإط���ار  ويف  اخليمة,  راأ����س  حاكم  االأع��ل��ى 
للتعامل بكفاءة مع اأزمة فرو�س » كورونا » امل�ستجد, اأعلن مطار راأ�س اخليمة 
األف مواطن هندي   53 ام�س عن جناح امل�ساعي امل�سركة يف تاأمن عودة نحو 
اإىل وطنهم االأم . وت�سمنت توجيهات �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة تغطية 
جميع التكاليف اخلا�سة بتنقالت الراغبن بال�سفر من اأبناء اجلالية الهندية 

من جميع اأنحاء االإمارات اإىل مطار راأ�س اخليمة .
وقد عملت احلكومة الهندية بالتعاون مع �سركة » �سباي�س جيت للطران » على 
تنظيم رحالت خا�سة لهذا الغر�س, وتوىل مطار راأ�س اخليمة الدويل م�سوؤولية 
اأبناء اجلالية الهندية ممن انتهت عقود عملهم على  تن�سيق اجلهود وم�ساعدة 
العودة اإىل وطنهم واإعطاء هذا االأمر اأولوية ق�سوى مبا يتما�سى مع جهود دولة 

االإمارات يف هذا املجال .
وقال �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة : » حتر�س دولة االإم��ارات على �سمان 

راأ����س اخليمة ج��زء من  ون��ح��ن يف  وال�����س��الم��ة,  ال�سحة  اأع��ل��ى معاير  وت��وف��ر 
باعتبارها يف  االإم��ارات  مكانة  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  الوطنية  العمل  منظومة 

مقدمة الدول التي تقود التعاون الدويل للت�سدي لهذه اجلائحة » .
واأ�ساف �سموه » اأن اإمارة راأ�س اخليمة لها عالقة تاريخية را�سخة مع احلكومة 
يف  امل�ساعدة  اأ�سكال  كافة  لتقدمي  اال�ستعداد  اأمت  على  ونحن  الهندي,  وال�سعب 
كافة املجاالت. وقد اطلع مطار راأ�س اخليمة الدويل بدور كبر يف دعم مبادرة 
اأ�سيد  احلكومة الهندية من اأجل تاأمن عودة رعاياها اإىل بلدهم االأم, واأود اأن 
املطار  اأظهرته فرق عمل  الذي  الكفاءة واالحرافية  العايل من  بامل�ستوى  هنا 
بالتعاون مع �سركة »�سباي�س جيت« وجهودهم الدوؤوبة الإجناح هذه املبادرة«. من 
جانبه, قال �ساجناي خانا, املدير التنفيذي ملطار راأ�س اخليمة » بداأ مطار راأ�س 
اخليمة بت�سغيل رحالت اإجالء خا�سة يف بداية �سهر يونيو, ومت حتى االآن ت�سغيل 
حوايل 300 رحلة من قبل �سركة �سباي�س جيت, و�ست�ستمر هذه العمليات وفق 
اأعلى درجات اجلدية وااللتزام بهدف م�ساعدة املواطنن الهنود على العودة اإىل 
وطنهم واللقاء بعائالتهم » . واأ�ساف » اأنه بف�سل الدعم الكبر الذي تلقيناه 
من �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 

راأ�س اخليمة وال�سفر الهندي والقن�سل العام لدى الدولة ومن �سركائنا يف هذه 
املبادرة �سركة » �سباي�س جيت » ا�ستطعنا توفر هذه اخلدمة وم�ساعدة العديد 

من اأبناء اجلالية الهندية على العودة براحة و�سهولة اإىل بلدهم ».
وتابع » اأود اأن اأ�سكر اأي�سا اجلهات احلكومية يف دولة االإمارات والهند, وجميع 
اأج��ل ت�سغيل  ف��رق العمل يف امل��ط��ار ال��ذي��ن عملوا وال ي��زال��ون ب��دون توقف م��ن 
اأك��ون من �سمن ه��ذا الفريق امللتزم  اأن  رح��الت االإج���الء, واإن��ه لفخر كبر يل 

واملتفاين الذي عمل على اإجناح هذه املبادرة«.
وقد ا�ستطاعت رحالت الطران اخلا�سة التي تديرها » �سباي�س جيت » اإعادة ما 
ي�سل اإىل 185 راكبا على كل رحلة اإىل 21 وجهة يف جميع اأنحاء الهند ومنها 
: اأحمد اأباد , اأمريت�سار , بنغالور , بوبان�سوار , كاليكوت , �سانديغار , ت�سيناي , 
كو�سن , جايا , حيدر اأباد , جايبور , كانور , لكناو , مادوراي , ماجنالور , نيودلهي 
, فيجاياوادا وفي�ساكاباتنام. وتدير  , فارانا�سي  , تريفاندروم  , تروت�سرابايل 
�سركة طران » �سباي�س جيت » 630 رحلة يومية اإىل 64 وجهة من مقرها يف 
دلهي وحيدر اأباد وهي ثاين اأكرب �سركة طران يف الهند من حيث عدد الركاب 
التنفيذي  والرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س  �سينغ,  اأج��اي  ق��ال  ب��دوره  املحلين. 

ل�سركة �سباي�س جيت : » �سباي�س جيت جزء ال يتجزاأ من املجتمع الهندي وهي 
ملتزمة بخدمة اأع�سائها بغ�س النظر عن مكان تواجدهم يف العامل, ومبجرد 
اأن انت�سر هذا الوباء, عملنا مع مطار راأ�س اخليمة على و�سع رحالت خم�س�سة 
اأن  واأود  دي��اره��م,  اإىل  ال��ع��ودة  على  ال�سبل  بهم  تقطعت  الذين  العمال  مل�ساعدة 
لنا  راأ���س اخليمة, على دعمه  ال�سمو حاكم  الفر�سة الأ�سكر �ساحب  اأغتنم هذه 
يف م�سعانا, الذي اأدى اإىل تعزيز الروابط القوية بالفعل التي تتمتع بها الهند 
مع راأ�س اخليمة«. واأ�ساف �سينغ » اأود اأي�سا اأن اأعرب عن اإعجابي بجميع اأع�ساء 
وطاقم  الطيارون  ذل��ك  يف  مبا  اخليمة,  راأ���س  ومطار  جيت  �سباي�س  يف  الفريق 
الطائرة واملوظفون وغرهم من العاملن, الذين عملوا اأوقاتا اإ�سافية ل�سمان 
ا�ستيعاب كل من يرغب يف العودة » . ويقع مطار راأ�س اخليمة الدويل على بعد 
اأقل من �ساعة من مطاري دبي وال�سارقة, ويخدم اإمارات ال�سارقة, واأم القيوين, 
والفجرة, وعجمان, وراأ�س اخليمة, ومن بن املزايا العديدة التي يوفرها خدمة 
النقل املجاين للم�سافرين اإىل املطار, اإ�سافة اإىل عدم وجود قيود على مواعيد 
اأن �سركات الطران لي�ست ملزمة بقبول مواعيد حمددة  الرحالت, مما يعني 

�سلفا, كما هي العادة غالبا يف املطارات االأخرى.

بتوجيهات �شعود بن �شقر .. مطار راأ�س اخليمة يوؤمن عودة 53 األف مواطن هندي اإىل بالدهم منذ يونيو

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�شة املفت�س 
ال�شغري �شمن مهرجان »�شيفكم معانا غري«

•• اأبوظبي -الفجر:

اأبوظبي,  واملعرفة-  الثقافة  دائ��رة  مع  بالتعاون  اأبوظبي,  مدينة  بلدية  نظمت 
ور�سة املفت�س ال�سغر حتت عنوان »املحافظة على املظهر العام للمدينة«, التي 

تعترب اإحدى مبادرات مهرجان »�سيفكم معانا غر«.
اإىل تعزير قيم  ُبعد,  50 م�ساركاً عن  اأكرث من  التي ح�سرها  الور�سة,  وهدفت 
مكافحة الظواهر ال�سلبية واملحافظة على املظهر العام للمدينة, حيث مت خاللها 
الرد على جميع ا�ستف�سارات امل�ساركن, الذين قدموا بدورهم ال�سكر اإىل بلدية 
مدينة اأبوظبي حلر�سها الدائم على توعية اجلمهور بكافة القوانن التي تهم 

اأفراد املجتمع. 

طرق دبي حتدث روؤيتها وخطتها ال�شرتاتيجية مبا يتواءم ومئوية الإمارات

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
اعالن بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 9499/2020/13 عمايل جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بامل�ستحقات العمالية مببلغ )83666( درهم مع الفائدة التاخرية 

والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب االإعالن / 1-�سوفيا م�ست�سرياكوفا - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهما :  1-  خالد �سبحي جمال  2- عي�سى احمد عبداهلل بن جكة املن�سوري-  �سفتهما 
بالق�سية : مدعي عليهما  -  جمهويل حمل االقامة 

مو�سوع االإعالن :-
التاأخرية  الفائدة  العمالية مببلغ )83666( مع  بامل�ستحقات  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اقام  قد 
املوافق:2020/10/6  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   8:30 ال�ساعة 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية   العمالية 

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4564/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/6 امر على عري�سة - 

حتكيم , ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 692.526.20 درهم( , �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : يونايتد بري�سكات كونكريت �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله :  خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- جلف تكنيكال كون�سرك�سن �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن :

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
�ستبا�سر  املحكمة  , وعليه فان  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  )692.526.20( درهم اىل طالب 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4020/2020/209 تنفيذ عمايل 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العماليه رقم 2018/13912 عمايل 
جزئي , ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها ) 79.147 درهم( , �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : �سريدهار جايبال �سوبر امانيوم - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله :  خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- جيني�سز انتيجري�سن �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن :

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
)79147( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �سامال للر�سوم وامل�ساريف , وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1385/2020/208 تنفيذ مدين 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/238 مدين كلي , ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 4414608.05 درهم( , �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
بالق�سية : طالب  ���س.ذ.م.م - �سفته  للتاأمن  الوطنية  : �سركة الفجرة  االإع��الن  طالب 

التنفيذ 
املطلوب اإعالنهما : 1- نا�سر علي ي�سلم ح�سن 2- نا�سيونال جلف لالن�ساءات �س.ذ.م.م - 

�سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما  - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن :

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
)4414608.05( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة , وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6003/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/17 جتاري كلي , ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 14907664.45 درهم( , �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : م�سرف اأبوظبي اال�سالمي - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله :  �سعيد حممد عبداهلل �سامل ال�سايغ الغافري -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- فيكرام هاري�س امرناين هاري�س امرناين - �سفته بالق�سية : منفذ 
�سده  - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن :
رقم  بياناتها  ار���س  قطعة  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
االر���س:21 - املنطقة احلبية الثانية - وذلك يف حدود قيمة املطالبة املذكورة يف التنفيذ 

اعاله ذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   

 اعالن بالن�شر
يف  االإ�شتئناف رقم 2197/2020/305 ا�شتئناف جتاري 

مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1057 جتاري كلي 
والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  

طالب االإعالن : الدوليه لتجارة وتاجر ال�سقاالت  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة بيكون لالن�ساءات �س.ذ.م.م - فرع دبي  - �سفته بالق�سية : 

 م�ستاأنف �سده.
جمهول حمل االإقامة 

رق��م 2019/1057 جت���اري كلي  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احل��ك��م  ا�ستاأنف  ق��د   : االإع���الن  مو�سوع 
ال�ساعة 10.00  ب��ت��اري��خ:2020/8/30   وح��ددت لها جل�سه يوم االثنن املوافق 2020/9/28  
التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال  �سباحا بقاعة 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1373/2020/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )38850( درهم 

والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �سنويا من تاريخ رفع النزاع وحتى ال�سداد التام 
طالب االإعالن / 1-�سركة الفجره الوطنية للتامن �س.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  غ�سنفر علي حممد نوازي�س خان -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
 جمهول حمل االقامة 

يوؤدوا  بان  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  االإع��الن  مو�سوع 
للمدعية مبلغ وقدره )38850( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �سنويا من 
تاريخ رفع النزاع وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم االثنن  املوافق  2020/10/5  ال�ساعة 
8.30 �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 بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  املدنيه  
العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   

اعالن بالن�شر        
 866/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- عبيد اهلل افريدي  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :همربجه لل�سيافه �س.ذ.م.م 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )182.448( درهم 
عن اخلطاأ اجل�سيم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبه وحتى 
ال�سداد التام  - وحددت لها جل�سة يوم االثنن املوافق 2020/9/28 ال�ساعة 08:3 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
جمعية واجب التطوعية تهنئ ال�شعودية باليوم الوطني الـ 90 

•• اأبوظبي - وام:

هناأ ال�سيخ خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان, رئي�س جمل�س اإدارة 
جمعية واجب التطوعية, اململكة العربية ال�سعودية باليوم الوطني 

ال�90 .
اإىل  الوطنية  املنا�سبة  بهذه  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  وق��دم 
واالزدهار  التقدم  دوام  للمملكة  متمنيا  ال�سقيق,  ال�سعودي  ال�سعب 
احلرمن  خل��ادم  الر�سيدة  القيادة  حتت  والتنمية  البناء  م�سرة  يف 
ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ملك اململكة العربية 
�سلمان بن  ب��ن  االأم����ر حم��م��د  امل��ل��ك��ي  ال�سمو  ال�����س��ع��ودي��ة و���س��اح��ب 

عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع.

ال�سعودي,  الوطني  اليوم  بذكرى  االإم���ارات  دول��ة  م�ساركة  اأن  واأك��د 
يف  كرمين  �سعبن  وان�سهار  احلكيمتن,  القيادتن  تواأمة  ت�سنعها 
لالإرادة  باتت منوذجا متاألقاً  اأخوة عظيمة وعالقة متجذرة  بوتقة 
والطموح. واأ�سار اإىل اأن هذه الروابط املمتدة واملميزة بن االإمارات 
وال�سعودية, و�سع اأ�س�سها الرا�سخة املغفور له, ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان "طيب اهلل ثراه".
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإرادة  حكمة  بف�سل  " اليوم  واأ�ساف 
احلرمن  وخ���ادم  اهلل",  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الروؤى  توّحدت  �سعود,  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن 
املنطقة  اأبناء  على  باخلر  تفي�س  متكاملة  توجهات  اإىل  ا�ستنادا   ,

واالإن�سانية جمعاء.

بت�جيهات حمد�ن بن ز�يد
متديد مو�شم �شيد الأ�شماك باملعدات الثابتة »احلظرة«  يف اأبوظبي حتى نهاية اأكتوبر

•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
للظروف  وا�ستجابًة  اأبوظبي  يف  البيئة  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الظفرة 
االأ�سماك  ب�ساأن متديد مو�سم �سيد  اإداري��ا  الهيئة قرارا  اأ�سدرت  احلالية.. 
املقبل,  اأكتوبر  نهاية  اأبوظبي ليكون حتى  " يف  " احلظرة  الثابتة  باملعدات 
وال���ذي مت مبوجبه مت��دي��د امل��و���س��م احل���ايل حتى احل���ادي وال��ث��الث��ن من 

اأكتوبر من العام اجلاري.
و�سيتم تعديل مو�سم ال�سيد باحلظرة خالل العام القادم بح�سب ما حتدده 

اللجان املخت�سة وذلك دعما ال�ستدامة قطاع مهنة ال�سيد والعاملن بها.
على  امل��واق��ع  اإىل  ميدانية  زي���ارات  بتنظيم  اأبوظبي  يف  البيئة  هيئة  وتقوم 
حمالت  تنظيم  اإىل  اإ���س��اف��ة  ل��ه��ا,  التابعة  واجل���زر  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  �سواحل 
ال�سمكية  ال���رثوة  ا�ستغالل  على  حلثهم  التقليدين  لل�سيادين  التوعية 
بطريقة م�ستدامة من خالل التزامهم بقوانن ال�سيد والقرارات املنظمة 

له.
كما و�سعت الهيئة العديد من ال�سوابط الإدارة امل�سايد يف االإمارة بطريقة 
امل��وارد الطبيعية واملحافظة على املخزون ال�سمكي على نحو  ت�سمن �سون 

م�ستدام.

جلنة ال�شوؤون الجتماعية للمجل�س الوطني الحتادي تناق�س م�شروع قانون جمع التربعات مع وزارة تنمية املجتمع
•• دبي-الفجر:

االجتماعية  ال�سوؤون  جلنة  عقدت 
الب�سرية  والعمل وال�سكان واملوارد 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت�������ادي, 
العامة  االأم��ان��ة  مقر  يف  اجتماعاً 
�سعادة  برئا�سة  دب��ي,  يف  للمجل�س 
الفال�سي  ب��ال��ه��ول  ح��م��ي��د  ����س���رار 
ن��اق�����س��ت خالله  ال��ل��ج��ن��ة,  رئ��ي�����س 
املجتمع  تنمية  وزارة  ممثلي  م��ع 
م�سروع  ب���ن���ود  ع���ل���ى  ت��ع��دي��الت��ه��ا 
�����س����اأن جمع  يف  احت��������ادي  ق����ان����ون 
االآراء  ت��ب��ادل  ك��م��ا مت  ال��ت��ربع��ات, 
حول املالحظات واملقرحات التي 
خ���رج���ت ب���ه���ا ال��ل��ج��ن��ة واجل������دول 

املقارن.
وي���ه���دف م�����س��روع ال��ق��ان��ون الذي 
يتكون من )34( مادًة, اإىل توحيد 
االحتادية  اجل���ه���ات  ب���ن  اجل���ه���ود 
واملحلية والتن�سيق بينها من خالل 

���س��ي��ك��ون م���ت���اح���اً جلميع  ال���ن���ظ���ام 
التربعات  بجمع  املعنية  اجل��ه��ات 
التي �ستعمل على اإدخال املعلومات 
بالتربعات,  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ن��ظ��ام  يف 
وذلك  مادية,  اأو  عينة  كانت  �سواء 
والتدقيق  الرقابة  عملية  لت�سهيل 
مما ي�ساهم يف تعزيز ال�سفافية يف 

جمع التربعات.
اللجنة  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���ار   
ناق�ست م�سروع القانون با�ستفا�سة 
الأهميته يف املرحلة الراهنة, حيث 
اطلعت على العديد من الدرا�سات 
والقوانن امل�سابهة, بهدف اخلروج 
الثغرات  ج��م��ي��ع  ي�����س��د  ب���ق���ان���ون 
ال����ت����ربع����ات,  ع���ل���م���ي���ات ج���م���ع  يف 
حتقيق  و�سمان  تنظيمها  وكذلك 
وو�سولها  الأغ��را���س��ه��ا  ال��ت��ربع��ات 
اإىل م�ستحقيها, من خالل مبادئ 
وال�سفافية  امل�����س��وؤول��ي��ة  وم��ع��اي��ر 
كفاءة  ت��ق��ي�����س  ال���ت���ي  واالإف���������س����اح, 

ال�سيباين  اأح��م��د  وال�����س��ي��د  ال���ع���ام, 
واملتابعة  االإ����س���راف  ق�����س��م  رئ��ي�����س 
ب��اإدارة اجلمعيات ذات النفع العام, 
وال�����س��ي��د ر���س��ا ح���ج���ازي حما�سب 
العام  النفع  ذات  اجلمعيات  ب��اإدارة 

بالوزارة.
بالهول  حميد  �سرار  �سعادة  وق��ال 
ال���ف���ال����س���ي رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة, اإن����ه 
ملناق�سة  اللجنة  عمل  خطة  ح�سب 
�ساأن  ق���ان���ون احت�����ادي يف  م�����س��روع 
جمع التربعات الذي ت�سمن عقد 
لقاءات مع اجلهات املعنية مب�سروع 
اجتماعاً  اللجنة  عقدت  القانون, 
تنمية  وزارة  مم��ث��ل��ي  م��ع  م��و���س��ع��اً 
املجتمع, حيث مت خالل االجتماع 
تبادل االآراء حول التعديالت التي 
بنود م�سروع  اللجنة على  ادخلتها 

القانون.
اأن�����ه مت خالل  ���س��ع��ادت��ه  واأ�����س����اف 
االج������ت������م������اع ك������ذل������ك م���ن���اق�������س���ة 

قانون ينظم جمع التربعات.
اللجنة  اأع�����س��اء  االج��ت��م��اع  ح�سر 
���س��ع��ادة ك��ل م��ن: م��رمي م��اج��د بن 
وحميد  ال���ل���ج���ن���ة,  م����ق����ررة  ث��ن��ي��ة 
ال�����س��ام�����س��ي, وخلفان  ال��ع��ب��ار  ع��ل��ي 
عبيد  ود.�سيخة  ال�سام�سي,  را�سد 
عبدالرحمن  وناعمة  الطنيجي, 
ح�سن  و����س���اب���ري���ن  امل���ن�������س���وري, 

اليماحي.
وزارة  م��ن  االج��ت��م��اع  ح�سر  فيما 
تنمية املجتمع �سعادة ح�سة تهلك 
التنمية  ل��ق��ط��اع  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل 
نا�سر  و�����س����ع����ادة  االج���ت���م���اع���ي���ة, 
لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  اإ�سماعيل 
الرعاية االجتماعية, وال�سيد علي 
ال�سيد م�ست�سار قانوين, والدكتور 
قانوين,  م�����س��ت�����س��ار  ع��ب��اب��ن��ة  ع���الء 
م�ست�سار  ال�سيخ  ح�سن  وامل�ست�سار 
املناعي  ح��م��د  وال�����س��ي��د  ال��������وزارة, 
النفع  ذات  اجلمعيات  اإدارة  مدير 

التي  وامل����ق����رح����ات  امل����الح����ظ����ات 
ق���دم���ت���ه���ا اجل���م���ع���ي���ات اخل���ري���ة 
القانون  املعنية مب�سروع  واجلهات 
ممثليها,  م��ع  اللجنة  ل��ق��اء  خ��الل 
ك���م���ا مت االط�������الع ع���ل���ى اجل�����دول 
املقارن, ومناق�سة التعديالت التي 
راأت اللجنة باأنها تخدم اجلمعيات 
ذات النفع العام خا�سة يف عمليات 
�سمن  و�سبطها  ال��ت��ربع��ات  جمع 
قانون يحقق بيئة اآمنة للعطاء.   

احلكومة  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  ون����وه 
موؤ�سر  اإدراج  يف  ت��رح��ي��ب��ه��ا  اأب����دت 
ال���������س����الم����ة امل�����ال�����ي�����ة, وم���ع���اي���ر 
م�سروع  يف  واالإف�����س��اح  ال�سفافية 
اإن�ساء  مناق�سة  مت  حيث  القانون, 
اإل��ك��روين ذك��ي ي�سهل على  ن��ظ��ام 
امل�سوؤولة على  اجلمعيات واجلهات 
ل�سمان  ال��ت��ربع��ات,  جمع  تنظيم 
وال�سالمة  االإف���������س����اح  ع���م���ل���ي���ات 
اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  م�����س��راً  امل��ال��ي��ة, 

للعطاء,  اآم��ن��ة  بيئة  وت��وف��ر  منه, 
ح���ي���ث ه�����دف م�������س���روع ال���ق���ان���ون 
اجلهات  ب��ن  اجل��ه��ود  توحيد  اإىل 
والتن�سيق  وامل��ح��ل��ي��ة  االحت����ادي����ة 
بينها من خالل قانون ينظم جمع 

التربعات.
االحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  وك���ان 

اجل���ه���ات امل�����س��رح وامل���رخ�������س لها 
بجمع التربعات وانفاقها.

فقد  االإي�ساحية  امل��ذك��رة  وح�سب 
ارت����������اأت احل����ك����وم����ة اق��������راح ه���ذا 
املتربعن  اأم��وال  حلماية  امل�سروع 
والتاأكد من اأن املال يوظف بال�سكل 
املرجوة  الغاية  ويحقق  ال�سحيح 

من  ال�سابعة  جل�سته  يف  اأح���ال  ق��د 
دور االنعقاد العادي االأول للف�سل 
ال�����س��اب��ع ع�����س��ر التي  ال��ت�����س��ري��ع��ي 
5 مايو  "عن بعد" بتاريخ  عقدها 
اإىل  ال��ق��ان��ون  م�����س��روع  2020م, 
تقرير  واإع�����داد  ملناق�سته  اللجنة 

ب�ساأنه.

للتعرف على مالحظات �ملر�قبني وت�ظيفها مل���صلة م�صرية �لرتقاء بالأد�ء

وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي تنظم ملتقى مراقبي النتخابات

املراكز  روؤ���س��اء  م�ساركة  ي�سهد  اأن 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ون����واب امل���راك���ز, ياأتي 
�سمن جهود الوزارة  للتعرف على 
والتعرف  امل���راق���ب���ن  م���الح���ظ���ات 
اآرائ���ه���م وت��و���س��ي��ات��ه��م والتي  ع��ل��ى 
بالعملية  �سوف ت�سهم يف  االرتقاء 

االنتخابية".
انتخابات  جن��اح  اأن  �سعادته  وب��ن 
خالل  االحت���ادي  الوطني  املجل�س 
الدورات ال�سابقة كان نتيجة الدعم 
الر�سيدة  القيادة  من  ال��الحم��دود 
جميع  توظيف  على  حتر�س  التي 
لتمكن  واالأدوات  االإم�����ك�����ان�����ات 
الفاعلة يف  امل�����س��ارك��ة  امل��واط��ن م��ن 
ياأتي  اأن��ه  كما  القرار,  �سنع  عملية 
واملعمقة  ال��دق��ي��ق��ة  ال����ق����راءة  م���ن 

واأك�����د ���س��ع��ادة ط����ارق ه���الل لوتاه 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ان���ت���خ���اب���ات  اأن 
اأوىل  االحت������ادي وم���ن���ذ ان��ط��الق��ة 
دوراتها يف العام 2006, تتم وفق 
وال�سفافية  ال��دق��ة  م��ع��اي��ر  اأع��ل��ى 
تطبيق  اإىل  وت�����س��ع��ى  وال���ن���زاه���ة, 
وت��وظ��ي��ف اأف�����س��ل ال��ت��ق��ن��ي��ات التي 
ت�سهم يف حتقيق هذه الغاية, وقال 
"اإن اجل��ه��ود ال��ت��ي متت  ���س��ع��ادت��ه: 
ال���ت���ي حر�ست  م���ن ق��ب��ل اجل���ه���ات 
العملية  وم���راق���ب���ة  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى 
االنتخابية كانت من اأهم املقومات 
ال���ت���ي ت��ت��ع��زز م��ع��ه��ا ال�����س��ف��اف��ي��ة يف 

تنظيم االنتخابات".
املخرجات  "اإن  ���س��ع��ادت��ه:  واأ���س��اف 
�سيتم  ال�����ي�����وم  ب���ل���ق���اء  اخل����ا�����س����ة 

التي  االأولويات  �سدارة  يف  و�سعها 
منها  واال���س��ت��ف��ادة  توظيفها  �سيتم 
ولتكون ركيزة يف م�سرة التطوير 
ال���ت���ي ن��ح��ر���س م���ن خ��الل��ه��ا على 
اال����س���ت���ف���ادة م���ن ج��م��ي��ع اخل����ربات 
ال���ت���ي نفخر  امل���م���ي���زة  وال�����ق�����درات 
امل�ستمر  ودع���م���ه���ا  مب�������س���ارك���ت���ه���ا 

للعملية االنتخابية". 
املجل�س  انتخابات  اأن  �سعادته  واأكد 
�سهدت   2019 الوطني االحتادي 
اجلمعيات  م���ن  وا���س��ع��ة  م�����س��ارك��ة 
االإم���ارات, والذي  االأهلية يف دول��ة 
مل�سرة  ك�����ب�����راً  داع������م������اً  ي�������س���ك���ل 
وبرنامج  ال���دول���ة  يف  االن��ت��خ��اب��ات 
�سعادته:  وقال  ال�سيا�سي,  التمكن 
"اإن االجتماع اليوم والذي حر�سنا 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ل�سوؤون  ال�����دول�����ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
امل����ج����ل���������س ال�����وط�����ن�����ي االحت����������ادي 
للجنة  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  وب�سفتها 
"ملتقى  ل��الن��ت��خ��اب��ات,  ال��وط��ن��ي��ة 
خالل  االنتخابات",  م���راق���ب���ي 
عن  عقدها  مت  افرا�سية  فعالية 
بعد وعرب تقنيات االت�سال املرئي, 
مالحظات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ب��ه��دف 
وتقارير املراقبن على اأداء االإدارة 
الفرق  مع  ومناق�ستها  االنتخابية 
املتخ�س�سة, ومبا ي�سهم يف االرتقاء 
باالأداء وتعزيز امل�ساركة الفاعلة يف 
املقبلة,  االنتخابية  اال�ستحقاقات 
وم��وا���س��ل��ة م�����س��رة ال��ن��ج��اح��ات يف 
تنظيم عمليات انتخابية وفق اأرقى 

املعاير العاملية.
املجل�س  ان���ت���خ���اب���ات  ���س��ه��دت  وق����د 
  2019 االحت��������������ادي  ال�����وط�����ن�����ي 
املراقبن,  م���ن  وا���س��ع��ة  م�����س��ارك��ة 
من  م�����راق�����ب�����اً   30 ع����م����ل  ح����ي����ث 
للمحامن  االإم�������������ارات  ج���م���ع���ي���ة 
وال��ق��ان��ون��ي��ن وج��م��ع��ي��ة االإم�����ارات 
يف  التواجد  على  االإن�سان   حلقوق 
املراكز االنتخابية يف االأيام املقررة 

ج���م���ي���ع االإج��������������راءات وامل���ح���ط���ات 
املهمة يف �سر العملية االنتخابية, 
باالإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على 
االإجن��ازات التي حتققت يف الدورة 
الرابعة النتخابات املجل�س الوطني 

االحتادي. 
امل�ست�سار  �سعادة  ا�ستعر�س  ب���دوره 
رئي�س  ال�����س��ام�����س��ي  ���س��ع��ي��د  زاي������د 
االإم������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
التقرير  والقانونين  للمحامن 
اخل���ا����س ب��اجل��م��ع��ي��ة م����وؤك����داً على 
التعاون الكبر من اللجنة الوطنية 
لالنتخابات يف الطلبات املخ�س�سة 
والذي  االنتخابية  العملية  ملراقبة 
يوؤكد على امل�ستوى املميز يف تنظيم 
انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 
�سفافية ونزاهة  به من  وما تتمتع 
بها,  املتعلقة  االإج����راءات  جميع  يف 
اأية  ت�سجيل  ي��ت��م  مل  ب��اأن��ه  م��ن��وه��اً 
العملية  ب�سر  تتعلق  م��الح��ظ��ات 
االنتخابية, وتركزت املالحظات يف 
ت�سهم  والتي  التح�سينية  اجلوانب 
االنتخابية  بالعملية  االرت��ق��اء  يف 

خلدمة املجتمع االإماراتي.
بو  اأح��م��د  ووداد  ا���س��ت��ع��ر���س��ت  ك��م��ا 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  حميد 

املجل�س  ان��ت��خ��اب��ات  يف  ل��ل��ت�����س��وي��ت 
الوطني االحتادي 2019, ملتابعة 
والوقوف  الت�سويت  عمليات  �سر 
على املخالفات االنتخابية التي قد 

حتدث يف املراكز االنتخابية. 
�سهد امللتقى ح�سور كل من �سعادة 
ل���وت���اه وك���ي���ل وزارة  ط�����ارق ه����الل 
الوطني  املجل�س  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة 
�سعيد  الدكتور  و�سعادة  االحت��ادي, 
امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  ال��غ��ف��ل��ي,  حم��م��د 
االحتادي  الوطني  املجل�س  ل�سوؤون 
املجل�س  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزارة  يف 
ال����وط����ن����ي االحت�������������ادي, و�����س����ع����ادة 
ال�سام�سي  �سعيد  زاي����د  امل�����س��ت�����س��ار 
جمعية  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
والقانونين,  للمحامن  االإم��ارات 
اأحمد بو حميد نائب رئي�س  ووداد 
االإم������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
حل��ق��وق االإن�����س��ان, ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
االنتخابية  امل��راك��ز  روؤ���س��اء  ح�سور 
جمعية  م���ن  ووف�������دان  ون���واب���ه���م, 
االإمارات حلقوق االإن�سان وجمعية 
والقانونن,  للمحامن  االإم����ارات 
املخت�سن  امل���وظ���ف���ن  م���ن  وع�����دد 
املجل�س  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزارة  يف  

الوطني االحتادي.

من  لال�ستفادة  ال�سابقة  للتجارب 
االإي���ج���اب���ي���ات وت��ط��وي��ره��ا , وق���ال 
�ساهم  ال��ذي  النهج  "هذا  �سعادته: 
النتائج  اأف�����س��ل  اإىل  ال��و���س��ول  يف 
والتنظيم املميز النتخابات املجل�س 
الوطني االحتادي 2019, وب�سكل 
وتطلعات  ط���م���وح���ات  اإىل  ي���رق���ى 

قيادة و�سعب االإمارات".
وتوجه �سعادته بال�سكر اإىل مراقبي 
الكبرة  جهودهم  على  االنتخابات 
والدرجة العالية التي اأظهروها من 
خمتلف  م��ع  والتن�سيق  اجل��اه��زي��ة 
جلان وفرق عمل انتخابات املجل�س 
الوطني االحتادي 2019, م�سراً 
اأثر  لها  ك��ان  اجل��ه��ود  تلك  اأن  اإىل 
انتخابية  جت��رب��ة  حتقيق  يف  ف��ع��ال 
ونزيهة, كما توجه  و�سفافة  �سل�سة 
بال�سكر اجلزيل على م�ساركة  لهم 
جاءت  وال��ت��ي  مالحظاتهم  جميع 
التح�سينية,  اجل��وان��ب  يف  جميعها 
وال���ت���ي ����س���وف ي��ت��م ال��ع��م��ل ب��ه��ا يف 

الدورات االنتخابية املقبلة.
ا�ستعرا�س  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  ومت 
"انتخابات املجل�س الوطني  تقرير 
مت  ال������ذي   ,"2019 االحت��������ادي 
خ����الل����ه  ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء  على 

االإن�سان  حلقوق  االإم���ارات  جمعية 
التقرير اخلا�س باجلمعية, موؤكدة 
موؤ�س�سات  الفاعلة من  امل�ساركة  اأن 
رك��ي��زة رئي�سة  ه��و  االأه��ل��ي  املجتمع 
وفق  ان��ت��خ��اب��ي��ة  بعملية  ل��ل��و���س��ول 
تطمح  التي  العاملية  املعاير  اأرق��ى 
ل��ه��ا دول���ة االإم������ارات, وق��ال��ت: "مت 
ف�سح املجال بكل ي�سر و�سهولة اأمام 
ف��رق��ن��ا مل��ت��اب��ع��ة ج��م��ي��ع االإج������راءات 
والتي  االنتخابية,  العملية  و�سر 
وال�سفافية,  ب���ال���ن���زاه���ة  مت���ي���زت 
باب  لفتح  االأوىل  اللحظات  ومنذ 
النتائج,  اإع���الن  وح��ت��ى  الت�سويت 
دون اأن يتم ت�سجيل اأية مالحظات 
االنتخابية,  العملية  �سر  يف  تخل 
وه���و م���ا ي��دع��ون��ا مل��وا���س��ل��ة العمل 
جت���ارب  اإىل  ل��ل��و���س��ول  امل�������س���رك 
ومتميزة  ناجحة  مقبلة  برملانية 
وت�������س���ه���د م���������س����ارك����ة ف����اع����ل����ة من 

الناخبن من اأبناء الوطن".
كما مت خالل اللقاء  مناق�سة جميع 
املالحظات والتعرف على جمموعة 
من التو�سيات, والتي �سيتم العمل 
االأمثل مبا  بال�سكل  على توظيفها 
ي�سهم يف موا�سلة م�سرة التطوير 

يف العملية االنتخابية. 

ميديكلينيك تقدم 285 األف درهم لـ »�شندوق الت�شامن املجتمعي« �شد كوفيد- 19
•• دبي-وام:

 285 االأو�سط مببلغ  ال�سرق  تربعت جمموعة ميديكلينيك 
األف درهم ل� " �سندوق الت�سامن املجتمعي �سد كوفيد- 19 
والعمل اخلري  االإ�سالمية  ال�سوؤون  دائرة  اأطلقته  الذي   "
عن  ف�سال  املجتمعية  امل�سوؤولية  ب��اب  م��ن  ذل��ك  ي��اأت��ي   . بدبي 
اأي  ملواجهة  االإم��ارات  االجتماعي يف جمتمع  التكافل  حتقيق 
للحد  االإن�سانية  للم�ساعدات  اأثر  اأكرب  اإىل  للو�سول  حتديات 

من التداعيات ال�سحية واملجتمعية للفرو�س امل�ستجد .
مدير  ال�سيباين  اأحمد  ال�سيخ  حمد  الدكتور  �سعادة  وا�ستقبل 
االأو�سط  ال�����س��رق  ميديكلينيك  جمموعة  وف��د  ال��دائ��رة  ع��ام 
ال�سرق  مليديكلينيك  التنفيذي  املدير  علي  اأحمد  �سم  ال��ذي 

االأو�سط ويوهان ماالن رئي�س املوارد الب�سرية وذلك بح�سور 
اأحمد دروي�س املهري املدير التنفيذي لقطاع العمل اخلري 
الزكاة  ���س��وؤون  اإدارة  مدير  احلبتور  حممد  اأح��م��د  وال��دك��ت��ور 
وال�سدقات. واأثنى �سعادة مدير عام الدائرة على هذا الدعم 
اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  ب��ن  قائمة  �سراكة  يعك�س  ال���ذي 
وموؤ�س�سات املجتمع املختلفة لتحقيق التنمية امل�ستدامة االأمر 
امل�سوؤولية  ملبداأ  وتبنيها  ال�سركات  هذه  ا�سطالع  يثبت  ال��ذي 
املجتمعية واإميانهم اأن دورهم اأثناء هذه االأزمة مطلب اأ�سا�سي 
التنموي  ال��ن��م��وذج  على  للحفاظ  م�سى  وق��ت  اأي  م��ن  اأك���رث 
الهدف  تعك�س  امل�ساهمة  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ل��ل��دول��ة.  واالإن�����س��اين 
توحيد اجلهود  خ��الل  م��ن  ال�سندوق  اأج��ل��ه  م��ن  اأن�سئ  ال��ذي 
مل�ساعدة اأكرث الفئات حاجة وهو ما جت�سد يف هذه املبادرة من 

لدعم  اأطيافه  املجتمع مبختلف  اأف��راد  وتعا�سد  ت�سامن  قوة 
االحتياجات الطارئة اأثناء هذا التحدي ال�سحي واالقت�سادي 
القيادة  بتوجيهات  ميديكلينيك  جمموعة  ال��ت��زام  ي��وؤك��د  م��ا 

الر�سيدة التي حتث على دعم العمل االإن�ساين وتنميته.
مليديكلينيك  التنفيذي  امل��دي��ر  ع��ل��ي  اأح��م��د  ذك���ر  ج��ان��ب��ه  م��ن 
ال�سرق االأو�سط اأن املجموعة ت�سعى دائما من خالل اأن�سطتها 
الدولة,  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  مل�ساركة  ومبادراتها  الطبية 
وهذا ما اأثبته موظفو جمموعة ميديكلينيك ال�سرق االأو�سط 
بتربعهم اجلماعي مبا�سرة من رواتبهم مببالغ ليتم تقدميها 
م�سيدا  كوفيد19-,  �سد  املجتمعي  الت�سامن  �سندوق  اإىل 
االإ���س��الم��ي��ة والعمل اخل���ري يف هذا  ال�����س��وؤون  دائ���رة  بجهود 

ال�سدد.

مب�صاركة 12 جامعة 

جامعة ال�شارقة تنظم اأول ور�شة حملية ملنظمة يو اأي جرين مرتيك
•• ال�شارقة-الفجر:

حت�����ت رع�����اي�����ة وح���������س����ور االأ�����س����ت����اذ 
النعيمي,  جم���ول  ح��م��ي��د  ال��دك��ت��ور 
مكتب  نظم  ال�سارقة,  جامعة  مدير 
املن�سق  وه��و  اجلامعة  يف  اال�ستدامة 
جرين  اأي  "يو  مل��ن��ظ��م��ة  ال���وط���ن���ي 
ت�سنيف  على  تعمل  التي  مريك" 
يف  ال��ع��امل  م�ستوى  على  اجل��ام��ع��ات 
جماالت التنمية امل�ستدامة وااللتزام 
مبعاير البيئة النظيفة, اأول ور�سة 
حم��ل��ي��ة ل��ل��م��ن��ظ��م��ة مب�����س��ارك��ة 12 
ال��دول��ة, بح�سور  داخ��ل  جامعة من 
االأ�ستاذ الدكتور معمر علي بالطيب, 
نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون البحث 

واالأ�ستاذ  العليا,  والدرا�سات  العلمي 
الدكتور عماد ال�سيوف, مدير مكتب 
وممثلي  ب���اجل���ام���ع���ة,  اال����س���ت���دام���ة 

اجلامعات والطلبة.
مدير  رح�����ب  ال����ور�����س����ة,  ب����داي����ة  يف 
اجلامعات  من  بامل�ساركن  اجلامعة 
بال�سكر ل�ساحب  املختلفة, ثم تقدم 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
ورئي�س  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م  االأع����ل����ى 
ج���ام���ع���ة ال���������س����ارق����ة )ح���ف���ظ���ه اهلل 
امل�ستمر  دع��م��ه  ت��ع��اىل ورع����اه(, على 
ثم  ال�سارقة,  جلامعة  وال��الحم��دود 
اأثنى على مو�سوع الور�سة ملا له من 
اأهمية يف تبادل اخلربات واملعارف يف 

التعليم  م�������س���اق���ات  رب�����ط  وك��ي��ف��ي��ة 
والبحث العلمي مبجال اال�ستدامة. 
للور�سة  االأوىل  اجل��ل�����س��ة  وخ�����الل 
الدكتور  االأ����س���ت���اذ  ت��راأ���س��ه��ا  وال���ت���ي 
الهند�سة  ق�سم  ح��ام��د,  ال��ق��ادر  عبد 
مل�سار  م�����س��ارك  ق��ائ��د  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة, 
دائرة اإدارة الطاقة والتغر املناخي, 
قدم االأ�ستاذ الدكتور عماد ال�سيوف 
اأي  "يو  دور  ع���ن  ت��ق��دمي��ي  ع���ر����س 
مرجعية  ك�������اأداة  مريك"  ج���ري���ن 
لقيا�س اال�ستدامة من خالل عر�س 
ح��ال��ة ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة, ك��م��ا قدم 
االأ�ستاذ الدكتور تومي اإليا�س, ع�سو 
مريك"  ج��ري��ن  اأي  "يو  يف  خ��ب��ر 
م��ق��دم��ة ع��ن امل��ن��ظ��م��ة, ك��م��ا تناولت 

جماالت التنمية امل�ستدامة وااللتزام 
مب��ع��اي��ر ال��ب��ي��ئ��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة وال����ذي 
توليه جامعة ال�سارقة اأهمية كبرة, 
اأي  "يو  منظمة  رئي�سة  قدمت  كما 
جرين مريك" الربوفي�سور ريري 
�سكرت  ت��رح��ي��ب��ي��ة  ك���ل���م���ة  ������س�����اري, 
تنظيم  على  ال�سارقة  جامعة  فيها 
وا�ست�سافة احلدث. ثم قدم االأ�ستاذ 
ب��ال��ط��ي��ب, عر�س  ال���دك���ت���ور م��ع��م��ر 
م����ن خالله  ا����س���ت���ع���ر����س  ت���ق���دمي���ي 
اإجنازات جامعة ال�سارقة يف جماالت 
العديد  مع  والتعاون  العلمي  الن�سر 
والتعليمية  العلمية  املوؤ�س�سات  من 
ح��ول ال��ع��امل, كما ع��ر���س ن��ب��ذة عن 
البنية التحتية البحثية يف اجلامعة, 

اجلل�سة الثانية مو�سوع "اإدارة املياه 
وال�سيا�سات  امل��ب��ادرات   - وال��ن��ف��اي��ات 
�سارك  حيث  اال�ستدامة",  جمال  يف 
وجامعة  ال�سارقة  جامعة  باجلل�سة 
وجامعة  االإم���ارات,  وجامعة  خليفة 
روت�����س�����س��ر ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب���دب���ي , 
الدكتور  ب��رئ��ا���س��ة  اجل��ل�����س��ة  وك���ان���ت 
الطاقة  هند�سة  ق�سم  غناي,  �سوقي 
امل��ت��ج��ددة وامل�����س��ت��دام��ة, ق��ائ��د م�سار 
دائرة اإدارة الطاقة والتغر املناخي, 
اأم����ا اجل��ل�����س��ة ال��ث��ال��ث��ة وال���ت���ي كانت 
ب��رئ��ا���س��ة ال���دك���ت���ور اإي�����اد ال��ق�����س��ر , 
ق�سم الهند�سة امليكانيكية والنووية,  
التعليم يف جمال  دائ��رة  م�سار  قائد 
ب��ه��ا اجلامعة  ف�����س��ارك  اال���س��ت��دام��ة, 

وا�ستك�ساف  ب��ح��ث  ���س��ب��ل  احل�����س��ور 
فر�س التعاون بن اجلامعات املحلية 
املختلفة,  اال���س��ت��دام��ة  جم����االت  يف 
عدد  اأب�������دت  اجل���ل�������س���ات  ن���ه���اي���ة  ويف 
ا�ستعدادها   املحلية  اجل��ام��ع��ات  م��ن 

وجامعة  ال�����س��ارق��ة,  يف  االأم��ري��ك��ي��ة 
وتناولت  اأبوظبي, وجامعة عجمان, 
جم����ال  يف  "التعليم  م�����و������س�����وع 
اال�ستدامة واإدارة املوا�سالت والبنية 
التحتية. ويف نهاية اجلل�سات ناق�س 

وهي:  املنظمة  لع�سوية  لالن�سمام 
العن,  وج���ام���ع���ة  خ��ل��ي��ف��ة,  ج��ام��ع��ة 
ال�سارقة,  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
عجمان,  جامعة   , مانيبال  جامعة 

وجامعة رو�س�سر يف دبي.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

ال�سناعة  ت��ن��ظ��ي��م  م��وؤ���س�����س��ة  وق��ع��ت 
االأم���ن���ي���ة ات��ف��اق��ي��ة ال���ك���رون���ي���ة مع 
ج��م��ع��ي��ة امل��ه��ن��د���س��ن ام�����س يف اإط���ار 
والهيئات  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ن  ال��ت��ع��اون 
الدولة  يف  واحل���ك���وم���ي���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
واال���س��ت��ف��ادة م��ن اخل���ربات االإداري����ة 
معاير  الإر���س��اء  والعملية  والتقنية 
االجتماعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  اال���س��ت��دام��ة 
واالأم����ن����ي����ة ول��ل��ت��ط��وي��ر واالرت����ق����اء 
ب���ال���ع���م���ل ال���وط���ن���ي وامل���ج���ت���م���ع���ي ملا 

�سيحققه من نفع وطني.
وقع املذكرة كال من املهند�س عارف 
الهند�سة  اإدارة  م���دي���ر  اجل���ن���اح���ي 
االأمنية يف موؤ�س�سة تنظيم ال�سناعة 
م�سروم  حممد  وامل��ه��ن��د���س  االأم��ن��ي��ة 

رئي�س جمعية املهند�سن.
وت�������س���اه���م جم�������االت ال����ت����ع����اون بن 
االأمنية  ال�سناعة  تنظيم  موؤ�س�سة 
حتقيق  يف  امل���ه���ن���د����س���ن  وج���م���ع���ي���ة 

ا����س���رات���ي���ج���ي���ة ال�����دول�����ة وروؤي���ت���ه���ا 
التعاون  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  واأه��داف��ه��ا 
م�سلحة  ي����خ����دم  مب����ا  وال���ت���ن�������س���ي���ق 
خططهما  ل���ت���ط���ب���ي���ق  ال����ط����رف����ن 
اأهدافهما  وب���ال���ت���ايل  وب��راجم��ه��م��ا 
متكامل  ن���ظ���ام  وت���ط���وي���ر  وت��ن��ف��ي��ذ 
من  وذل��ك  الطرفن  ب��ن  للتوا�سل 
ال��ن��دوات واملحا�سرات  اإق��ام��ة  خ��الل 

ال��ع��م��ل جلميع  وال���������دورات وور�������س 
املهند�س  وق���ال  امل�ستهدفة.  ال��ف��ئ��ات 
االتفاقية  ه��ذه  اإن  اجلناحي  ع���ارف 
ت�سهم يف العمل على توفر الدورات 
التدريبية ذات ال�سلة الهند�سية وفق 
الطرفن  ل��دى  املعتمدة  االإج���راءات 
الت�سجيل  ت�����س��ه��ي��ل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
والفنين  ل��ل��م��ه��ن��د���س��ن  ل��ل��ع�����س��وي��ة 

يتما�سى  مب���ا  االأم����ن����ي  ال���ق���ط���اع  يف 
لدى  الع�سوية  قبول  اإج����راءات  م��ع 
اإنه على  جمعية املهند�سن. واأ�ساف 
ا�ستعداد تام باأن يكون اأول املن�سمن 
بقية  ي�سجع  وانه  لع�سوية اجلمعية 
املوؤ�س�سة  يف  امل��وج��ودي��ن  املهند�سن 
مهاراتهم  لتطوير  االن�سمام  على 

الهند�سية وتنميتها.

•• ال�شارقة-وام:

�سقر  بن  خالد  املهند�س  ال�سيخ  اأك��د 
الوقاية  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ال���ق���ا����س���م���ي 
وال�سالمة اأهمية تركيب نظام االإنذار 
التزام  اإط���ار  اأم���ان« وذل��ك يف   « املبكر 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ال��ه��ي��ئ��ة 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى 
حاكم ال�سارقة يف تعزيز اأمن ال�سكان 
.. م�سرا  واملمتلكات  االأرواح  وحماية 
 « اأم���ان   « املبكر  االإن����ذار  اأن نظام  اىل 
اال�ستجابة  زم���ن  ت��ق��ل��ي��ل  اىل  ي�����وؤدي 
ل���ل���ح���رائ���ق وت����ف����ادي ت��ف��اق��م��ه��ا وهو 
اأنظمة  �سالحية  مراقبة  على  يعمل 
والتاأكد  املن�ساآت  يف  واحلريق  االإن��ذار 
خف�س  اىل  ي����وؤدي  م��ا  فعاليتها  م��ن 
لالرتقاء  وذل����ك  احل�����وادث  م��ع��دالت 
واإر�ساء  احلرائق  من  الوقاية  باآليات 
اأف�سل املمار�سات و�سوال اإىل جمتمع 
اآم���ن خ���ال م��ن االأخ���ط���ار ح��ي��ث تقدم 
تناف�سية  باأ�سعار  اأم��ان  خدمة  الهيئة 
اأن  اإذ  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  جميع  ت��ن��ا���س��ب 
اأعلى  توفر  هو  الهدف من اخلدمة 

معدالت ال�سالمة لالأفراد.
املعتمد  النظام  ه��و  اأم���ان«   « اإن  وق��ال 
املجل�س  لقرار  وفقا  ال�سارقة  ب��اإم��ارة 
 2019 ل���ع���ام   20 رق����م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�سناعية  املن�ساآت  القرار  يلزم  حيث 
ال�سكنية بركيب  واملباين  والتجارية 
املجتمع  اأف���راد  حلماية  »اأم���ان«  نظام 
م����ن خم����اط����ر احل����ري����ق ع���ل���ى م����دار 
تنبه  اإن����ذار  منظومة  �سمن  ال�ساعة 
الطارئة  واحل���االت  يف حالة احل��ري��ق 
العمليات  ب��غ��رف��ة  ال���ن���ظ���ام  وي��ت�����س��ل 
باإمارة  امل��دين  ال��دف��اع  الإدارة  التابعة 

ال�سارقة.
التن�سيقي  االجتماع  خالل  ذلك  جاء 
العقيد  ب��ح�����س��ور  ام�����س  ع��ق��د  ال����ذي 
االإدارة  ع����ام  م���دي���ر  ال��ن��ق��ب��ي  ���س��ام��ي 
ال���ع���ام���ة ل���ل���دف���اع امل������دين يف اإم������ارة 
املدير  ال��ك��ت��ب��ي  و���س��ل��ط��ان  ال�����س��ارق��ة 
املتعاقد  »���س��ان��د«  ل�سركة  التنفيذي 
متت  حيث  »اأم����ان«  لنظام  الرئي�سي 
مناق�سة م�ستجدات نظام اأمان و�سبل 
تطوير النظام كما مت االإ�سادة بكفاءته 
خالل الفرة املا�سية اإذ �ساهم النظام 
من  واحل����د  االإ����س���اب���ات  ع���دد  بتقليل 
حوادث احلريق خالل الفرة املا�سية 
ب�سكل ملحوظ وزاد من ن�سبة امتثال 

املن�ساآت ملتطلبات الدفاع املدين.
الزرعوين  حممد  املهند�س  واأو���س��ح 
الوقاية  بهيئة   « اأم���ان   « نظام  مدير 
ه��ن��اك جت��اوب��ا كبرا  اأن  وال�����س��الم��ة 
املعنية  اجل����ه����ات  ق���ب���ل  م����ن  وف����ع����اال 
بركيب نظام » اأم��ان« حيث بلغ عدد 
 3,940 النظام  يف  امل�سجلة  املن�ساآت 
ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى ت�سريع  م��ن�����س��اأة وع��م��ل 
وبالتايل  االإط����ف����اء  ف����رق  ا���س��ت��ج��اب��ة 
ع��م��ل ع��ل��ى احل���د م��ن ع���دد احلرائق 

كافة  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ومت  االإم�������ارة  يف 
احل��������االت ب���ك���ف���اءة ع���ال���ي���ة ح���ي���ث مت 
التقاط كافة احلرائق التي ن�سبت يف 
الكرونيا  عنها  التبليغ  ومت  املن�ساآت 
الدفاع  امل��رك��زي��ة يف  ال��ت��ح��ك��م  ل��غ��رف��ة 
فرات  يف  اليها  الو�سول  ومت  امل��دين 
زمنية قيا�سية ما اأدى حلماية االأفراد 
واملمتلكات .. داعيا مالك املن�ساآت التي 
مل ت�سجل يف النظام اىل الت�سريع يف 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ل��ق��رار  االم��ت��ث��ال 
غ��رام��ات ناجتة  اأي  لتفادي   20 رق��م 

عن التاأخر يف تركيب نظام امان.
تنفذ  الهيئة  اأن  اإىل  الزرعوين  واأ�سار 
للتعريف  دوري������ة  ت���وع���وي���ة  ح���م���الت 
املباين  م����الك  ت�����س��ت��ه��دف  ب��ال��ن��ظ��ام 
واأ�سحاب املن�ساآت ال�سناعية والتجارية 
وامللتقيات  املبا�سرة  االجتماعات  عرب 
العقارين  امل��ط��وري��ن  م��ع  التعريفية 
و�سركات العقارات اإىل جانب التعميم 
ب��اإل��زام��ي��ة ال��ق��رار ع��ن ط��ري��ق االإدارة 
العامة للدفاع املدين بال�سارقة ودائرة 
االأ�سغال العامة و هيئة كهرباء ومياه 
ال�����س��ارق��ة وهيئة  ب��ل��دي��ة  و  ال�����س��ارق��ة 
وهيئة  وال�سياحي  ال��ت��ج��اري  االمن���اء 

باالإ�سافة  اخلا�س  للتعليم  ال�سارقة 
االخ������رى.  اخل���دم���ي���ة  ال�����دوائ�����ر  اإىل 
باملعار�س  الهيئة  م�ساركة  اىل  ولفت 
باأنظمة  اخل��ا���س��ة  وال��ع��امل��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
من�سة  خ�����س�����س��ت  ح���ي���ث  احل�����رائ�����ق 
رواد  ل��دى  بالنظام  للتعريف  خا�سة 
�سبيل  علي  احل��ري��ق  اأن��ظ��م��ة  �سناعة 
يقام  ال��ذي  »انر�سك«  معر�س  املثال 
على  ال�����س��وء  وي�سلط  دب��ي  يف  �سنويا 
االأمن  �سناعات  يف  احل��ايل  االزده����ار 
وال�����س��الم��ة واحل��م��اي��ة م��ن احلرائق 
حمالت  اإط��الق  مت  كما  املنطقة..  يف 
ت���وع���وي���ة ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���ال���ن���ظ���ام عرب 
التوا�سل  وق��ن��وات  ال��ط��رق  اإع���الن���ات 

االجتماعي املتنوعة وعرب برامج قناة 
الت�سجيل  اآلية  اأن  واأو���س��ح  ال�سارقة. 
الت�سجيل  ت��ب��داأ م��ن خ���الل  ب��ال��ن��ظ��ام 
وال�سالمة  الوقاية  هيئة  موقع  عرب 
https://spsa.shj.ae/ar/
aman-service اأو تطبيق اأمان 
امل��درج �سمن نظام االأن��دروي��د و االأي 
الوثائق  ادراج  ي��ت��م  ث��م  وم���ن  اأ����س  اأو 
امل�سجلة  باملن�ساأة  اخلا�سة  الر�سمية 
للزيارة  م��وع��د  وحت���دي���د  ال��ن��ظ��ام  يف 
حال  ويف  للمن�ساأة  االأويل  والفح�س 
ال�سروط  لكافة  م�ستوفيا  املبنى  كان 
�سيتم  ال���ن���ظ���ام  ب���رك���ي���ب  اخل���ا����س���ة 
تركيب جهاز اأمان يف نف�س اليوم اأما 

يف حال عدم ا�ستيفاء املبنى لل�سروط 
للفح�س  اآخ��ر  موعد  حتديد  ف�سيتم 
املالحظات  م��ن  االنتهاء  بعد  ال��ث��اين 
يف  تو�سيحها  مت  ال��ت��ي  وال��ت��ع��دي��الت 
تكلفة  تبلغ  و  االأوىل  ال��زي��ارة  تقرير 
درهم   4,200 اأم����ان  ج��ه��از  ت��رك��ي��ب 
ت��ك��ل��ف��ة اجل����ه����از حيث  ���س��ع��ر  , وه�����و 
ال��ه��دف م��ن اجل��ه��از ه��و ال��وق��اي��ة من 
اأخطار احلريق وحتقيق روؤية الهيئة 
ب���ال���و����س���ول مل��ج��ت��م��ع اآم�����ن خ����ال من 
الوقاية  هيئة  ان  اىل  ي�سار  االخطار. 
»اأم����ان« يف  ن��ظ��ام  اأط��ل��ق��ت  و ال�سالمة 
ابريل 2019 لر�سد اإنذارات احلريق 
باملباين ومراقبة �سالحيتها يف كافة 

ال�سارقة وذلك يف �سبيل  اإم��ارة  اأنحاء 
تعزيز جودة حياة املواطنن واملقيمن 
يف االإمارة حتقيقا للتطلعات الرامية 
املواطنن  ح���ي���اة  ج�����ودة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ويت�سمن  ال�������س���ارق���ة  يف  وامل��ق��ي��م��ن 
النظام اإنذارات متعددة اأهمها �سيانة 
مع  احل��ري��ق  وم�سخة  االإن���ذار  لوحة 
االأنظمة  ل���ه���ذه  امل�����س��ت��م��رة  امل���راق���ب���ة 
الرقابة  يتيح  ال�ساعة مما  م��دار  على 
ال�سيانة  �سركات  كافة  على  امل�ستمرة 
باأنظمة  رب���ط اجل���ه���از  اإم��ك��ان��ي��ة  م���ع 
واأج����ه����زة اأخ������رى يف امل�����س��ت��ق��ب��ل مما 
للمن�ساآت  ال�ساملة  احلماية  ي�سمن 

يف االإمارة.

•• اأبوظبي-وام:

فاز م�سروعان بحثيان بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا �سمن برنامج 
امل�سرك بن مبادلة لال�ستثمار وموؤ�س�سة  الذكية  االأنظمة  اأجهزة  بحوث 

اأبحاث اأ�سباه املو�سالت االأمريكية وجلوبال فاوندريز.
ويركز امل�سروع االأول على مو�سوع »هياكل اأنظمة الرقيم البديلة املتعلقة 
ثانو�س  الدكتور  عليه  اأ�سرف  وال��ذي  الذكية«  االأنظمة  ات�ساالت  باأجهزة 

�ستوريتي�س اأ�ستاذ ورئي�س الهند�سة الكهربائية وهند�سة الكمبيوتر.
الذكية  االأنظمة  »م�سرعات  مو�سوع  ح��ول  فيتمحور  الثاين  امل�سروع  اأم��ا 
عليه  اأ���س��رف  وال���ذي  ال��ب��ي��ان��ات«  م��رك��ز  يف  ودجم��ه��ا  ال�سيليكون  ل�سوئيات 
وعلوم  الكهربائية  الهند�سة  يف  امل�سارك  االأ�ستاذ  فيغا�س  جيمي  الدكتور 

الكمبيوتر.
التي  الفعالية االفرا�سية  ف��وز جامعة خليفة خ��الل  االإع��الن عن  وج��اء 
احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  م��ن  ال�����س��رك��اء  جميع  ع��ن  ممثلن  جمعت 

واالأكادميية وال�سناعية.
جلامعة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  احلمادي  �سلطان  ع��ارف  الدكتور  وق��ال 
خليفة للعلوم والتكنولوجيا اإن فوز جامعة خليفة يف امل�سروعن البحثين 
اللذين يركزان على اأجهزة االأنظمة الذكية يوؤكد على مدى التزام اجلامعة 
الوثيق بالتطوير يف املجاالت التكنولوجية املتقدمة كما ي�سعى الباحثون يف 
جامعة خليفة اإىل تعزيز عملية االبتكار يف جمال اأ�سباه املو�سالت الأجهزة 
الالزمة  التكنولوجية  ب��اخل��ربات  طلبتنا  لرفد  اإ�سافة  الذكية  االأنظمة 
مكانة جامعة خليفة  تر�سيخ  الفائزة يف  البحثية  امل�ساريع  و�ست�ساهم هذه 

كموؤ�س�سة تعليمية بحثية رائدة يف جمال اأجهزة االأنظمة الذكية والذي من 
�ساأنه اأن يعود بالفائدة طويلة االأمد على اأبوظبي والدولة«.

ملوؤ�س�سة  التنفيذي اجلديد  الرئي�س  يونكن  تود  الدكتور  اأع��رب  من جانبه 
اأبحاث اأ�سباه املو�سالت عن �سعادته باختيار جامعة خليفة يف برنامج اأجهزة 
االأنظمة الذكية ملوؤ�س�سة اأبحاث اأ�سباه املو�سالت نظرا لبحوثها الفعالة يف 
جمال االأنظمة الذكية والتي �ستعود بالعديد من االبتكارات املتقدمة على 

الدولة وخارجها«.
البنية  خ��دم��ات  يف  للتكنولوجيا  التنفيذي  الرئي�س  ليتافيك  تيد  وق���ال 
توظيف  اإن  ف��اون��دري��ز  جلوبال  �سركة  يف  واحلا�سوبية  ال�سلكية  التحتية 
االأنظمة الذكية يف خدمات التقنية ال�سحابية واأجهزة االت�ساالت ال�سبكية 
ي�ساهم يف دفع عجلة التحول الرقمي القادم والذي �سيعيد بدوره ت�سكيل 

فاوندريز  جلوبال  �سركة  تقوم  االإط���ار  ه��ذا  ويف  ج��ذري��ة  بطريقة  ال��ع��امل 
وبالتعاون مع جامعة خليفة بتطوير اأنظمة احلو�سبة للجيل القادم والتي 
من �ساأنها دعم االأعمال احلا�سوبية الالزمة يف اإيجاد حلول االأنظمة الذكية 

يف امل�ستقبل من خالل البحوث العلمية املعمقة«.
املو�سالت  اأ���س��ب��اه  اأب��ح��اث  ملوؤ�س�سة  ال��ب��ح��وث  ال��ع��امل��ي يف  ال��ت��ع��اون  اأن  ي��ذك��ر 
امل�ساريع  ت��ق��دمي  ���س��ارك��ت يف  ال��ت��ي  البحثية  امل��وؤ���س�����س��ات  ال��ع��دي��د م��ن  ���س��م 
بناء  اإىل  يهدف  ال��ذي  الذكية  االأنظمة  اأجهزة  بحوث  برنامج  يف  البحثية 
من�سات االأنظمة الذكية املتطورة وذات الفعالية وتعزيز القدرات املعرفية 
والتعليمية والتي تعالج بدورها جمموعة متنوعة من البيانات يف امل�ستقبل 
اأجهزة االت�ساالت و�سوال  ال �سيما واأنه �سيتم توظيف االأنظمة الذكية يف 

اإىل التقنيات ال�سحابية.

فوز م�شروعني بحثيني من جامعة خليفة �شمن برنامج بحوث اأجهزة الأنظمة الذكية

خالد القا�شمي يوؤكد اأهمية تركيب نظام اأمان 
لتعزيز الأمن وحماية الأرواح واملمتلكات

•• دبي-وام:

االإ�سراتيجية  وال�سراكات  الطبي  التعاون  تعزيز  بدبي  ال�سحة  هيئة  بحثت 
والذكاء  الطبية  التقنيات  اال�سرالية ال�سيما يف جمال  ال�سحية  املوؤ�س�سات  مع 
االإ�سطناعي والتدريب والتعليم الطبي واالأبحاث والدرا�سات املتخ�س�سة. جاء 
ذلك خالل لقاء معايل حميد حممد القطامي مدير عام هيئة ال�سحة بدبي يف 
اإيان هاليداي القن�سل العام االأ�سرايل يف دبي وجون  مقر الهيئة ام�س �سعادة 
اللقاء  . و مت خالل  واالإ�ستثمار  للتجارة  االأ�سرالية  املفو�سية  كافاناه م�سوؤول 
ال�سحية واالأكادميية  الهيئة واملوؤ�س�سات  بناء �سراكات جديدة بن  االإتفاق على 
يف اأ�سراليا والبدء يف تنظيم دورات تدريبية وتاأهيلية »اأونالين« لتعزيز قدرات 
اخلربات  من  االإ�ستفادة  على  دب��ي«  �سحة   « من  حر�سا  وذل��ك  الطبية  ال��ك��وادر 
والتجارب االأ�سرالية يف هذا اجلانب على اأن تبداأ اأوىل �سل�سلة الربامج التدريبية 
اأبحاث ودرا�سات علمية  مطلع نوفمرب املقبل باالإ�سافة اإىل االإتفاق على اإجراء 
متخ�س�سة م�سركة بن الهيئة وكربى مراكز البحوث االأ�سرالية وخا�سة يف 
املجاالت واجلوانب املت�سلة باالأمرا�س ال�سارية والوبائيات ومنها »كوفيد-«19. 
القلب  اأم��را���س  جم��ال  يف  التعاون  اإمكانية  اإىل  اللقاء  خ��الل  الطرفان  وتطرق 
الطبية  التخ�س�سات  م��ن  ذل��ك  وغ��ر  التحديد  وج��ه  على  ال��دم��وي��ة  واالأوع��ي��ة 
الدقيقة واالإمكانيات التي �سخرتها هيئة ال�سحة بدبي ملواجهة حتدي »كوفيد-

19« وكيف متكنت الهيئة من مواجهة هذه اجلائحة العاملية من خالل منظومة 
وخ��ربات طبية مميزة مدعومة  كفاءات  عليها  تقوم  متكاملة  وقائية وعالجية 
واأكد معايل القطامي  املتقدمة.  التجهيزات والتقنيات والربوتوكوالت  باأف�سل 
اأن الهيئة تعول كثرا على حمورين مهمن يف اأعمال التطوير اأولهما التدريب 
والتعليم الطبي وتنمية القدرات والكفاءات عرب برامج متطورة تتوافق واأف�سل 

�شحة دبي تبحث تعزيز التعاون الطبي مع ا�شرتالياتنظيم ال�شناعة الأمنية وجمعية املهند�شني توقعان اتفاقية تعاون
املتخ�س�سة  وال��درا���س��ات  ال��ب��ح��وث  حم��ور  وثانيهما  العاملية  املهنية  امل��م��ار���س��ات 
اأخرى  اإىل جانب حم��اور  املحورين  تعمل على  الهيئة  اأن  اإىل  والدقيقة م�سرا 
ت�سر فيها لتحقيق التطوير ال�سامل يف القطاع ال�سحي بدبي والتو�سع يف نطاق 
واالأكادميية  والعلمية  ال�سحية  املوؤ�س�سات  مع  وال�سيما  وعامليا  حمليا  �سراكتها 

املرموقة التي لديها الر�سيد الكبر من اخلربة والتجارب الناجحة .

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 
الطابق االأر�سي, املبنى رقم 4 ,    

منطقة البوابة, مركز دبي املايل العاملي     
�س ب : 211724, دبي, االإمارات العربية املتحدة      

رقم الهاتف: 3333 427 4 971+       
رقم الفاك�س: 3330 427 4 971+    

www.difccourts.ae    
من�ذج مطالبة - حمكمة �ملطالبات �ل�صغرى

�سادر بتاريخ: 10/08/2020     
SCT-277 -2020 :رقم املطالبة    

�ملدعي  
: اإيريديوم م�ست�سارون دي اإم �سي �سي  اال�سم    

: نعم قائمة يف دولة االإمارات العربية املتحدة  
784-1967-1615809-0 : رقم الهوية االإماراتية   

:  برج ون جي اإل تي 159- 06 , اأبراج بحرات اجلمرا, دبي, دولة االإمارات العنوان االأول  
: االإمارات العربية املتحدة املوقع  

  tashby@indium.ae : الربيد االإلكروين   
�ملدعي عليه

: اأرابتك القاب�سة �س م ع اال�سم   
: نعم قائمة يف دولة االإمارات العربية املتحدة  

: الطابق االأول, برج لورايز, اآيبيك �سكوير, �سارع املرور, اأبوظبي, دولة االإمارات العنوان االأول   
: االإمارات العربية املتحدة املوقع   

ir@arabtecholding.com : الربيد االإلكروين   
طبيعة �ملطالبة

: �أخرى طبيعة �ملطالبة   
تفا�صيل �ملطالية )مدرجة(

�لتفا�صيل : 
اأن يقدم املدعي خدمات عالقات م�ستثمرين مقابل ر�سوم  2019, وقع املدعي واملدعى عليه اتفاقية خدمات رئي�سية بغر�س  اأكتوبر   9 1- يف 
قدرها 84.000.00 دوالرا اأمريكيا  2- قدم املدعي هذه اخلدمات اإىل املدعى عليه, ويف 29 يناير 2020 ار�سل املدعى عليه اإخطارا باإنهاء 
اأر�سل املدعي خطابا يو�سح املبلغ االإجمايل   ,  2020 27 فرباير  3- يف  االتفاقية مطالبا فيه فاتورة نهائية للخدمات التي يقدمها املدعي.  
للمبلغ امل�ستحق وهو 73,500 دوالرا اأمريكيا ومنذ ذلك احلن مل يتلق املدعي اأي مدفوعات من خدمات املدعى عليه املنفذة.  4- اأر�سل املدعي 

اإخطارا قانونيا اإىل املدعي عليه يطالب بدفع املبلغ امل�ستحق, ومع ذلك مل يكن هناك رد من املدعي عليه ب�ساأن الدفع 
�ل�لية �لق�صائية : بالإ�صرت�ك 

�لتع�ي�ص �ملطل�ب
دوالرا  وخم�سمائة  األف  و�سبعون  )ثالثة  امريكا  دوالرا   73,500 البالغ  امل�ستحق  املبلغ  اإجمايل  ب�سداد  عليه  املدعى  اإىل  اأمر  اإ�سدار   -1
امل�ستحقة  الدفعات  �سداد  عليه يف  املدعى  اإخفاق  نتيجة  تكبدها  التي  اخل�سائر  املدعي عن  بتعوي�س  عليه  املدعى  اإىل  اأمر  اإ�سدار   2 امريكيا(.  
يف االأوقات املحددة.  3- اإ�سدار اأمر اإىل املدعى عليه بدفع فائدة بن�سبة 12 % اإىل املدعي اعتبارا من تاريخ عدم الدفع وحتى تاريخ دفع املبلغ 
بالكامل,  4- اإ�سدار اأمر اإىل املدعي عليه بدفع جميع ر�سوم املحكمة والنفقات املرتبطة بهذه املطالبة,  5- منح اى اأمر / اأوامر / اإعفاءات اأخرى 

تراها املحكمة املوقرة منا�سبة
قيمة �ملطالبة )بالدولر �لأمريكي(

  73.500 .00 : �ملبلغ   
3,675.00 : ر�ص�م �ملحكمة )بالدولر �لأمريكي( 

�إقر�ر ب�صحة �لإفادة
يعتقد املدعي اأن احلقائق الواردة يف منوذج املطالبة هذا �سحيحة

: توما�س ماي كركريد اأ�سبي �ل�صم بالكامل   
: // يوجد توقيع // �لت�قيع   

مقدم هذه �ل�ثيقة
: اإيريديوم م�ست�سارون دي اإم �سي �سي     �ل�صركة /�ل�صم   

: برج وان جي اإل تي 159- 06 , اأبراج بحرات اجلمرا, دبي, دولة االإمارات �لعن��ن    
:  االإمارات العربية املتحدة �مل�قع   

  tashby@iridium.ae : �لربيد �لإلكرتوين    
0502206916  : رقم �لهاتف   

مبجرد تقدمي منوذج مطالبتك بنجاح, مت �ستتلقى تاأكيذا وفاتورة يتم �سدادها قبل قبول مطالبتك واملتابعة فيها. يف حالة تعذر عملية اإر�سالك, 
ف�ستتلقى ر�سالة تو�سح اخلطا واآلية ت�سحيحه. يف حالة كان لديك اأي م�ساكل يف تعبئة النموذج اأو بحاجة اإىل مزيد من امل�ساعدة, يرجى االت�سال 
بنا على 3333 4427 971+ اأو عن طريق الربيد  االإلكروين على sct@difccourts.ae.  تفتح حماكم مركز دبي املايل العاملي اأبوابها 
من ال�ساعة 10 �سباحا حتى 4 م�ساء, اعتبارا من يوم االأحد اإىل اخلمي�س, يرجي توجيه جميع املرا�سالت مع  املحكمة اإىل �سجل حماكم املطالبات 

ال�سفرى  )sct@difccourts.ae( مع ذكر رقم الق�سية يف حالة مل يتم تخ�سي�س رقم ق�سية حتى االآن.

حماكم مركز دبي املايل العاملي  
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 اعالن بالن�شر 

   يف  الدعوى 26/2019/603 عقاري كلي  
امل������وؤرخ������ة  ال�������دع�������وى  �����س����ن����د  ال����ب����ي����ع  ات����ف����اق����ي����ة  ب���ف�������س���خ    )1( امل����ط����ال����ب����ة    : ال�������دع�������وى  م�����و������س�����وع 
_A23a رق�������م  ال����ع����ق����اري����ة(�����س����ق����ة  ال�������وح�������دة  و��������س�������راء  ب����ي����ع  وامل���ت�������س���ت���ن���ة   2014/04/15"

) PH1 باملبنى PH1 باملنطقة 3885.57 مبجمع دبى لال�ستثمار مبنطقة جبل على , وهي عبارة عن 
اأربع غرف + �سالة لقاء ثمن اإجمايل قدره 2.525.621 درهم( مليونان وخم�سمائة وخم�س وع�سرين الفا 
�ستمائة وواحد وع�سرون درهما فقط ال غر بامل�سروع امل�سمى )دبى الجون ليلي( الكائن مبنطقة جبل علي - 
جممع دبي لال�ستثمار الإخالل املدعى عليهم واخل�سمة املدخلة ب�سروط التعاقد وتخلفهم عن ت�سليم الوحدة 
العقارية حمل الدعوى وفق املواعيد املقررة ب�سروط االجناز ووفاء املدعية بكامل التزاماتها التعاقدية ومن 
اآثار. )2(  الزام املدعي  مت اعادة املتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وما يرتب على ذلك من 
عليهم واخل�سمة املدخلة مت�سامنن برد وت�سليم مبلغ التعاقد الذي ا�ستلمته املدعى عليهما االأوىل والثانية 
من املدعية وت�سامن املدعي عليها الثالثة واخل�سمة املدخلة معهما كونهما من ت�سلمت امل�سروع وامل�سوؤولة عنه 
قانونا من وقت ا�ستالمها له والتزامها مبوعد االجناز والت�سليم وتخلفها عن ذلك وم�سوؤوليتها عنه عقب 
ا�ستحواذها على م�سروع دبي الجون ليلي الواقع به الوحدة العقارية مب�سروع النزاع والبالغ اإجماليها مبلغ 
وقدره 2.273.085.9 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ اال�ستحقاق اىل تاريخ ال�سداد 
 363,775 ي��وؤدوا ملدعية مبلغ وقدره  اإل��زام املدعى عليهم مت�سامنن واخل�سمة املدخلة بان   ) 3 التام. ) 
اإجن��ازه و ت�سليمه يف  درهم قيمة تعوي�س املدعية عن االإخ��الل بالتعاقد وعدم االلتزام ببنوده والتاأخر يف 
موعده ح�سب نتيجة تقرير اخلربة املنتدبة, ) 4 ( الزام املدعي عليهم واخل�سمة املدخلة بالر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
طالب االإعالن :  اأمينة �سالح �سعيد املران  - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- تاون �سنر ماجنمنت ليمتد -  �سفته  بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة
امل������وؤرخ������ة  ال�������دع�������وى  �����س����ن����د  ال����ب����ي����ع  ات����ف����اق����ي����ة  ب���ف�������س���خ    )1( امل����ط����ال����ب����ة   : االإع��������������الن  م�����و������س�����وع 
_A23a رق�������م  ال����ع����ق����اري����ة(�����س����ق����ة  ال�������وح�������دة  و��������س�������راء  ب����ي����ع  وامل���ت�������س���ت���ن���ة   2014/04/15"

) PH1 باملبنى PH1 باملنطقة 3885.57 مبجمع دبى لال�ستثمار مبنطقة جبل على , وهي عبارة عن 
اأربع غرف + �سالة لقاء ثمن اإجمايل قدره 2.525.621 درهم( مليونان وخم�سمائة وخم�س وع�سرين الفا 
�ستمائة وواحد وع�سرون درهما فقط ال غر بامل�سروع امل�سمى )دبى الجون ليلي( الكائن مبنطقة جبل علي - 
جممع دبي لال�ستثمار الإخالل املدعى عليهم واخل�سمة املدخلة ب�سروط التعاقد وتخلفهم عن ت�سليم الوحدة 
العقارية حمل الدعوى وفق املواعيد املقررة ب�سروط االجناز ووفاء املدعية بكامل التزاماتها التعاقدية ومن 
اآثار. )2(  الزام املدعي  مت اعادة املتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وما يرتب على ذلك من 
عليهم واخل�سمة املدخلة مت�سامنن برد وت�سليم مبلغ التعاقد الذي ا�ستلمته املدعى عليهما االأوىل والثانية 
من املدعية وت�سامن املدعي عليها الثالثة واخل�سمة املدخلة معهما كونهما من ت�سلمت امل�سروع وامل�سوؤولة عنه 
قانونا من وقت ا�ستالمها له والتزامها مبوعد االجناز والت�سليم وتخلفها عن ذلك وم�سوؤوليتها عنه عقب 
ا�ستحواذها على م�سروع دبي الجون ليلي الواقع به الوحدة العقارية مب�سروع النزاع والبالغ اإجماليها مبلغ 
وقدره 2.273.085.9 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ اال�ستحقاق اىل تاريخ ال�سداد 
 363,775 ي��وؤدوا ملدعية مبلغ وقدره  اإل��زام املدعى عليهم مت�سامنن واخل�سمة املدخلة بان   ) 3 التام. ) 
اإجن��ازه و ت�سليمه يف  درهم قيمة تعوي�س املدعية عن االإخ��الل بالتعاقد وعدم االلتزام ببنوده والتاأخر يف 
موعده ح�سب نتيجة تقرير اخلربة املنتدبة, ) 4 ( الزام املدعي عليهم واخل�سمة املدخلة بالر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنن  املوافق  2020/10/5  ال�ساعة 10.00 �سباحا 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة  يف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. علما بان مت تعديل الطلبات يف الدعوى
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   

اإعالن بالن�شر
رقم )5128/2020(

املخطر : الفتح للعقارات )موؤ�س�سة فردية( - ALFATEH REAL  ESTATE  رخ�سة مهنية 
رقم )67137( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية حلكومة عجمان.

مل���ال���ك���ه���ا : ج���ا����س���م حم����م����ود اح����م����د احل���و����س���ن���ي اجل���ن�������س���ي���ة االم������������ارات ي���ح���م���ل ب���ط���اق���ة ه����وي����ة رق���م 
)784195216416198(  وينوب عنه / فرا�س اإ�سماعيل ال�سخني - �سوري اجلن�سية ويحمل بطاقة 

هوية رقم  784198284214602 
�س�������������������������������������د 

DICOTECH ) L.L.C ( - )املخطر اإليها : دايكوتك )�س. ذ.م.م
املو�سوع: اإعالن بالن�سر لالخطار العديل حمرر رقم 2020/1/126562 الطوار 

بتاريخ 2020/8/26 
بناءا عليه , فاإن املخطر ينذر املخطر اإليها ب�سداد قيمة ال�سيكات اإجماىل مبلغ 113,400 )مائة وثالثة 
ع�سره الف و اربعمائة درهم( خالل 5 خم�سة اأيام من تاريخ اإ�ستالم هذا االإعالن واإال �سوف ن�سطر الإتخاذ 
الر�سوم وامل�سروفات  اإليها كافة  املخطر  القانونية وحتميل  والفائدة  املبلغ  القانونية لتح�سيل  االإج��راءات 

الق�سائية.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن بالن�شر

رقم )2020/5126(
املنذر : و�سيق اهلل حكومة خيل �سيد باز

املنذر اإليه : قوة الفن لالعمال الفنية - �س ذ م
رخ�سة جتارية رقم )808327(

يندر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )60.000( �ستون الف درهم 
اأي���ام م��ن ت��اري��خ الن�سر , واال  ام��ارات��ي��ا ال غ��ر وذل��ك خ��الل م��دة اق�ساها خم�سة 
�سي�سطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�ست�سدار 
اأمر االأداء واملطالبة بالتعوي�س املنا�سب والفائدة القانونية عن اأي عطل اأو �سرر 
تعر�س له املنذر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وامل�ساريف التقا�سي و اتعاب 

املحاماة املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/5129(

املنذرة / �سيف باحل�سا للعقارات - موؤ�س�سة فردية 
املنذر اإليها / ماجيك الند للتجارة العامة - موؤ�س�سة فردية

و  امل��وؤج��رة  العن  اخ��الء  اإليهم ب�سرورة  املنذر  ينبه على  االإن���ذار  ه��ذا  املنذرة ومبوجب  ف��اإن 
درهم(  املقدرة مببلغ )445.314.76  و  فورا  بذمتكم  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  اإىل  املبادرة 
خالل �سهر من تاريخ االنذار وما ي�ستجد من اأجرة وم�ساريف خدمات حتى تاريخ االإخالء 
الفعلي حتى ال ن�سطر اإىل اتخاذ كافة االإج��راءات القانونية لتح�سيل كامل حقوق موكلنا,  
وحتميلكم جميع ما قد ين�ساأ عن ذلك من م�ساريف ور�سوم واأتعاب حماماة وفوائد تاأخرية 
, ف�سال عن املطالبة بالتعوي�س عما اأ�سابه من اأ�سرار نتيجة تاأخركم يف ال�سداد مع احتفاظ 
موكلنا املنذر برفع دعوى اإخالء باملطالبة بكافة حقوقه القانونية االأخرى وذلك يف خالل 

ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم هذا االإنذار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/5133(

املنذرة / �سيف باحل�سا للعقارات - موؤ�س�سة فردية 
املنذر اإليها / ديجيتال كميونيكا�سن - �س ذ م م 

فاإن املنذرة ومبوجب هذا االإنذار ينبه على املنذر اإليها ب�سرورة اخالء العن املوؤجرة و املبادرة 
اإىل �سداد املبالغ امل�ستحقة بذمتكم فورا و املقدرة مببلغ )248.547.95 درهم( خالل �سهر 
من تاريخ االنذار وما ي�ستجد من اأجرة وم�ساريف خدمات حتى تاريخ االإخالء الفعلي حتى 
القانونية لتح�سيل كامل حقوق موكلنا,  وحتميلكم  االإج��راءات  اتخاذ كافة  اإىل  ال ن�سطر 
جميع ما قد ين�ساأ عن ذلك من م�ساريف ور�سوم واأتعاب حماماة وفوائد تاأخرية , ف�سال 
عن املطالبة بالتعوي�س عما اأ�سابها من اأ�سرار نتيجة تاأخركم يف ال�سداد مع احتفاظ موكلنا 
املنذرة باحلق برفع دعوى اإخالء باملطالبة بكافة حقوقها القانونية االأخرى وذلك يف خالل 

ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم هذا االإنذار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
اإخطار عديل بالن�شر

رقم )5113/2020(
مقدم من املخطر :  م�سنع افق االأق�سى لالملنيوم والزجاج �س ذ م م

�سد املخطر اليها : �سركة خليفة الفهد للمقاوالت )ذ.م.م(
قيمة  ل�سداد  االع��الن  تاريخ  اأي��ام من  املدينه خم�سة  الدائنة متهل  ف��اإن    , عليه  بناء 
واثنن  )ث��الث��م��ائ��ة  دره���م   342.734.70 جمموعها  ال��ب��ال��غ  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ف��وات��ر 
واربعون الف �سبعمائة واربعة وثالثون درهم و�سبعون فل�سة( وكلفتها بالوفاء بكامل 
املبلغ , و حيث تعتزم الدائنة ا�ست�سدار اأمرا باالأداء لذلك وجب التنبيه واخطار املدينه 
بالوفاء بقيمة الدين , مع حتميل املدين كافة ر�سوم وم�سروفات التقا�سي باالإ�سافة 

اإىل مقابل اأتعاب املحاماة.
وتنبه على املدينن بالعلم //

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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عربي ودويل

االردن  خارجية  وزراء  ي�سم  اجتماع  اخلمي�س  اليوم  عمان  يف  يعقد 
دعم  �سبل  لبحث  االأوروب����ي  االحت���اد  وممثل  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�سا  وم�سر 
وزارة  اأف���ادت  ح�سبما  والفل�سطينين,  اإ�سرائيل  ب��ن  ال�سالم  عملية 
اخلارجية االأردنية يف بيان . وقالت الوزارة اإن “وزراء خارجية االأردن 
يف  اليوم  يعقدون  االأوروب���ي  االحت��اد  وممثل  واأملانيا  وفرن�سا  وم�سر 
عمان اجتماعاً لبحث �سبل دعم العملية ال�سلمية يف ال�سرق االأو�سط 
باجتاه التو�سل ل�سالم عادل و�سامل ودائم يف املنطقة«. واأ�سارت اىل 
�سهر  يف  ميونخ  يف  االأول  ُعقد  اإذ  ن��وع��ه,  م��ن  الثالث  “االجتماع  اأن��ه 
اآلية  عرب  املا�سي  متوز/يوليو  يف  وال��ث��اين   ,2020 �سباط/فرباير 
االت�سال املرئي«. وتوقفت مفاو�سات ال�سالم بن اجلانبن االإ�سرائيلي 
والفل�سطيني عام 2014. وقد رف�س الفل�سطينيون مبادرات االإدارة 
بعد  خ�سو�سا  الإ�سرائيل  باالنحياز  واتهموها  ال�ستئنافها  االأمركية 
ويطالب  العربية.  للدولة  عا�سمة  القد�س  االأمركية  االإدارة  اعتبار 
عام  ح���دود  اأ���س��ا���س  على  امل�ستقبلية  دول��ت��ه��م  ب��اإق��ام��ة  الفل�سطينيون 
يطالبون  كما  لها.  عا�سمة  ال�سرقية  القد�س  تكون  اأن  على   ,1967
اأو نزحوا من ديارهم منذ  األف فل�سطيني هاجروا   760 بعودة نحو 
االأردن  ويوؤكد  اإ�سرائيل.  دول��ة  لقيام  التي مهدت   1948 ع��ام  ح��رب 
الفل�سطينية  لالرا�سي  االإ�سرائيلي  االحتالل”  “زوال  اأن  با�ستمرار 

وفق حل الدولتن هو الطريق الوحيد لتحقيق ال�سالم يف املنطقة.

قال م�سوؤول حكومي كبر يف الهند اأم�س اإن عمال االإنقاذ يكافحون 
االأمطار والظروف ال�سعبة للبحث بن االأنقا�س عن اأي ناجن من 
انهيار مبنى �سكني يف �سواحي مومباي بينما ارتفع عدد ال�سحايا 
وقال �ساتيا برادان رئي�س قوة مواجهة الكوارث الوطنية   .35 اإىل 
اأي  اإن كان هناك  اأي��ام لذا ال نعرف  اأك��رث من ثالثة  “مر  لرويرز 
على  اأ�سخا�س  ثمانية  اأن  واأ���س��اف  االأم����ل«.  نفقد  مل  لكننا  ناجن 
االأقل ما زالوا يف عداد املفقودين وتقوم فرق االإنقاذ برفع االأنقا�س 
للبحث عنهم. وانهار املبنى, املكون من ثالثة طوابق يف زقاق �سيق 
يف بلدة بيواندي ال�سناعية, على امل�سارف ال�سمالية ال�سرقية ملومباي 
االأمطار  ب�سبب  االإنقاذ  اأعمال  يف وقت مبكر يوم االثنن. وتعطلت 
ثقيلة  دون جلب معدات  ال��ذي حال  االأم��ر  للزقاق  ال�سيق  واملدخل 
لرفع االأنقا�س. وال يزال امل�سوؤولون يحققون يف �سبب انهيار املبنى 
الذي كان ي�سم 54 �سقة. وت�سيع مثل هذه الكوارث يف الهند خالل 
خلخلة  يف  ال�سيول  تت�سبب  حيث  املو�سمية  االأم��ط��ار  �سقوط  ف��رة 

املباين القدمية التي عادة ما تكون م�سيدة بطريقة غر قانونية.

ب���ن املر�ّسحن  امل��ق��ب��ل  امل����ق����ّررة االأ����س���ب���وع  امل���ن���اظ���رة  اأع���ل���ن م���دي���ر 
ومناف�سه  ترامب  دونالد  اجلمهوري  الرئي�س  االأمركية,  للرئا�سة 
ب��ن الرجلن  امل��ن��ازل��ة االأوىل  اأّن ه��ذه  ب��اي��دن,  ال��دمي��وق��راط��ي ج��و 
�ستتمحور حول �سّتة ملفات من بينها جائحة كوفيد-19 واملحكمة 
العليا واالقت�ساد و”الق�سايا العرقية والعنف«. وقال كري�س واال�س 
املذيع يف �سبكة “فوك�س نيوز” اإّن امللّفن الباقين اللذين �ست�ستمل 
عليهما هذه املناظرة ومّدتها 90 دقيقة هما “ح�سيلة اأداء كّل من 
الثالث  املقّرر يف  الرئا�سي”  اال�ستحقاق  و”نزاهة  وبايدن”  ترامب 
ب��ن ترامب  االأوىل  امل��ن��اظ��رة  وه���ذه  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب.  ت�سرين  م��ن 
اأيلول/�سبتمرب   29 �ستجري يف  ع��ام��اً(  وب��اي��دن )77  ع��ام��اً(   74(
مبدينة كليفالند يف اأوهايو, الوالية املتاأرجحة والتي �سرّجح, مع 
مثيالتها من الواليات املتاأرجحة بن احلزبن, كّفة من �سيفوز يف 
االنتخابات. واأو�سح واال�س, وهو �سحايف مرموق, اأّن حماور املناظرة 
ال�سّتة �ستق�ّسم اإىل �سّتة اأجزاء مّدة كّل منها 15 دقيقة, م�سراً اإىل 

اأّن هذه املو�سوعات قد تتغّر اإذا ما طراأت م�ستجّدات.
ولفت املذيع البالغ من العمر 72 عاماً اإىل اأّنه قّرر ن�سر هذه املحاور 
نقا�سات  اإج��راء  على  الت�سجيع  اأج��ل  “من  املناظرة  من  اأ�سبوع  قبل 

معّمقة للق�سايا الرئي�سية التي تواجه البالد«.
على  احل�����س��ول  ال���ذي خ�سر معركة  �ستاير,  ت��وم  امل��ل��ي��اردي��ر  و���س��ارع 
تر�سيح احلزب الدميوقراطي لالنتخابات الرئا�سية, اإىل اإبداء اأ�سفه 

لعدم تخ�سي�س اأحد حماور املناظرة مللف التغّر املناخي.
ميكن  ال  امل��ن��اخ  اأزم���ة  مقبول.  غ��ر  “هذا  توير  على  �ستاير  وكتب 

جتاهلها«.

عوا�شم

عمان

نيودلهي

وا�شنطن

م�شوؤول رو�شي يتوقع تطعيم معظم �شكان 
رو�شيا بلقاح كوفيد 19 يف غ�شون 9-12 �شهرا

•• مو�شكو-وام:

رو�سيا  �سكان  معظم  تطعيم  املمكن  م��ن  �سيكون  اإن��ه  رو���س��ي  �سحي  م�سوؤول  ق��ال 
ال�سحية  ال�سلطات  اأعلنت  فيم  �سهًرا   12-9 غ�سون  يف   19 كوفيد  �سد  بلقاح 
ال�24  ال�ساعات  اإ�سابة جديدة بالفرو�س خالل   6431 اأم�س ت�سجيل  الرو�سية 
اخلام�س  ولليوم  االإ�سابات  عدد  ارتفاعا يف  ما ميثل  وف��اة  حالة   150 و  املا�سية 
مقارنة  الوفيات  يف  وانخفا�سا طفيفا  اإ�سابة  اآالف   6 م�ستوى  فوق  التوايل  على 
العمليات  واأك��د مركز  وف��اة/.   160 و  اإ�سابة   6215/ االأول  اأم�س  مع معدالت 
الرو�سي اخلا�س مبكافحة الفرو�س - يف تقريره اليومي - اأنه بت�سجيل هذا العدد 
اجلديد من االإ�سابات والوفيات ي�سبح اإجمايل عدد حاالت “كوفيد-19” مليونا 
و122241 اإ�سابة وح�سيلة �سحايا الفرو�س 19799 حالة وفاة , مع متاثل 
5750 مر�سى لل�سفاء خالل اليوم املا�سي, لي�سبح جمموع املتعافن 923699 
�سخ�سا وبقاء 178743 حالة ن�سطة ما ميثل ارتفاعا ب�531 حالة ن�سطة منذ 
يوم اأم�س االأول الفتا اإىل عدم ظهور اأعرا�س االإ�سابة لدى %24.2 من املر�سى 
اجلدد, باال�سافة اإىل اإجراء اأكرث من 43.6 مليون فح�س خمتربي لت�سخي�س 
واالأحياء  االأوب��ئ��ة  علم  لبحوث  غامايل  مركز  مدير  اأعلن  و  بكورونا.  االإ�سابات 
الدقيقة بوزارة ال�سحة الرو�سية, األك�سندر غينت�سبورغ , اأنه بحلول نوفمرب القادم 
, من املقرر اإنتاج 5-6 مالين جرعة من اللقاح اخلا�س بفرو�س كورونا امل�ستجد, 

ويف غ�سون 9-12 �سهًرا �سيكون من املمكن تطعيم معظم �سكان رو�سيا.

�شحف عربية: لبنان... من »جهنم« عون اإىل »�شم« احلريري

بروك�شل تك�شف عن خطتها لإ�شالح �شيا�شة الهجرة 

مفاو�س: مقاتلو طالبان املفرج عنهم عادوا حلمل ال�شالح 

•• بروك�شل-اأ ف ب

االأربعاء  اأم�����س  ب��روك�����س��ل  ع��ر���س��ت 
م�سروعها الإ�سالح �سيا�سة الهجرة 
ب���ع���د خ��م�����س ����س���ن���وات ع���ل���ى اأزم�����ة 
الالجئن العام 2015 وتت�سمن 
بن  اإلزامية”  ت�����س��ام��ن  “اآلية 
ال��دول االأوروب��ي��ة يف ح��ال ح�سول 
�سغط يف هذا املجال واإعادة اأعداد 
ترف�س طلباتهم  الذين  اأك��رب من 

حلق اللجوء.
وج����������اء ح�����ري�����ق خم����ي����م م����وري����ا 
ل��ل��م��ه��اج��ري��ن ق��ب��ل 15 ي���وم���ا يف 
ليذكر  اليونانية  لي�سبو�س  جزيرة 
م�سركة  �سيا�سة  اعتماد  ب�سرورة 
يف م�ساألة اللجوء التي كانت �سببا 
االأع�ساء  الدول  انق�سامات بن  يف 

يف ال�سنوات االأخرة.
و���س��ت��ك�����س��ف امل��ف��و���س��ة االأوروب����ي����ة 
ل�����ل�����������س�����وؤون ال�����داخ�����ل�����ي�����ة اإي����ل����ف����ا 
جوهان�سون ونائب رئي�س املفو�سية 
“امليثاق  �سينا�س عن  مارغاريتا�س 
واللجوء”  الهجرة  ح��ول  اجلديد 

ظهر اأم�س .
و�سيجعل “الت�سامن اإلزاميا” بن 
دول االحتاد االأوروبي والدول التي 
ي�سل اإليها املهاجرون مثل اليونان 
تلك  تكون  ومالطا حن  وايطاليا 

الدول “حتت ال�سغط«.
“وا�سح  ج���وه���ان�������س���ون  وق�����ال�����ت 
عند  ال���ت�������س���ام���ن  اأن  ل���ل���ج���م���ي���ع 
الطوعي  الت�سامن  اأو  ال�����س��رورة 
غ���ر ك�����اف. ل��ق��د ث��ب��ت ذل����ك قبل 

�سنوات«.
واأ�سافت “يجب اأن يكون )النظام( 
اإلزاميا, على كل الدول االأع�ساء اأن 

بعيدا  ال���ل���ج���وء  ط��ال��ب��ي  ل���ت���وزي���ع 
واليونان,  اإي��ط��ال��ي��ا  ���س��واح��ل  ع��ن 
�سرامة  اأك����رث  ق���واع���د  ���س��ت��ف��ر���س 
الذين  االأ���س��خ��ا���س  ب��اإع��ادة  تتعلق 

ُترف�س طلباتهم.
اأزمة  على  �سنوات  بعد خم�س  لكن 
الهجرة العام 2015 ومع تراجع 
ب�سكل  “للوا�سلن  ال�سنوي  العدد 
األفا   140 اإىل  منتظم”  غ���ر 
�سنويا, فاإن دول االحتاد االأوروبي 
اإزاء  ح��اد  ب�سكل  منق�سمة  ت��زال  ال 

امل�ساألة.

ت�ساعد عندما تتعر�س دولة ع�سو 
اأ�سخا�س  يكون  لل�سغوط وعندما 

كرث يف حاجة اإىل احلماية«.
ل���الل���ت���ف���اف على  وه������ي ط���ري���ق���ة 
دول مثل  م���ن  امل�����س��ت��م��ر  ال��رف�����س 
جمموعة في�سغراد )بولندا واملجر 
واجلمهورية الت�سيكية و�سلوفاكيا( 
اأدى  ما  اللجوء  طالبي  ال�ستقبال 
تقا�سم  ح�س�س  ت��وزي��ع  ف�سل  اىل 
ع���بء ال��الج��ئ��ن ال���ذي ت��ق��رر بعد 

اأزمة العام 2015.
طريقة  ع��ن  االإع���الن  جانب  واإىل 

ال��ت��ي عر�سها  ال��ط��ارئ��ة  ف��اخل��ط��ة 
االحت�������اد االأوروب�����������ي خ�����الل تلك 
املهاجرين,  ت��وزي��ع  االأزم���ة الإع���ادة 
ك��ل من  اأمل��ان��ي��ا وجتاهلتها  اأي��دت��ه��ا 
ت�ستقبال  اللتن مل  وبولندا  املجر 

اأي طالب جلوء.
رئي�سة  اأعلنت  امل��ا���س��ي,  واالأ���س��ب��وع 
فون  اأور�سوال  االأوروبية  املفو�سية 
دير الين اأنها تعتزم اإلغاء “نظام 
دبلن” الذي يفر�س على اأول بلد 
ي��دخ��ل��ه امل��ه��اج��ر, ال��ن��ظ��ر يف طلب 
اللجوء. و�سي�ستعا�س ذلك “بنظام 

اإدارة اأوروبي جديد للهجرة«.
له  “�ستكون  النظام  اأن  واأ���س��اف��ت 
اللجوء  ح����ول  م�����س��رك��ة  ه��ي��اك��ل 
واالإعادة, و�ستكون له اآلية ت�سامن 
ده�سة  اأث�����ار  م���ا  جديدة”,  ق��وي��ة 

بع�س العوا�سم امل�سككة.
و�سع “نظام دبلن” لالجئن العام 
اإ�سالحات  عليه  واأدخ��ل��ت   1990

يف 2013.
اأول  تتوىل  اأن  على  النظام  وين�س 
االحتاد  يف  امل��ه��اج��ر  يدخلها  دول���ة 
اللجوء  النظر يف طلب  االأوروب���ي, 

ملنع تنقل مهاجرين غر م�سجلن 
يف دول التكتل.

لوكالة  ج��وه��ان�����س��ون  ت��ع��ر���س  ومل 
الكاملة  التفا�سيل  بر�س  فران�س 
�ستك�سف  ال��ت��ي  ال��ب��دي��ل��ة  ل��ل��خ��ط��ة 
امل��ف��و���س��ي��ة االأرب����ع����اء, لكنها  ع��ن��ه��ا 
�سيكون  اأ���س��ا���س��ه��ا  اأن  ع��ل��ى  ���س��ددت 

الت�سامن.
اإلزام  لكن هذا ال يعني بال�سرورة 
اأن��ظ��م��ة م��ن��اه�����س��ة ل��ل��ه��ج��رة مثل 

املجر, ا�ستقبال الجئن.
فقط  تتعلق  ال  “امل�ساألة  وق��ال��ت 
اأو�ساع  تكون  قد  اإ�سكانهم,  باإعادة 
امل�����س��اع��دة يف حاالت  اأخ�����رى م��ث��ل 

االإعادة«.
ال�����دول  ت��خ��ف��ف  اأن  ي��ع��ن��ي  وه������ذا 
ا�ستقبال  باإمكانها  اأن  تعتقد  التي 
م��زي��د م��ن امل��ه��اج��ري��ن, بع�سا من 
اليونانين  ك���اه���ل  ع����ن  ال����ع����بء 

واالإيطالين.
النم�ساوي  امل�����س��ت�����س��ار  اأك�����د  وق����د 
اأن  ال��ث��الث��اء  ك��ورت��ز  �سيبا�ستيان 
اأوروبا  اإىل  اللجوء  طالبي  توزيع 
ينجح”,  “لن  االحت����اد  دول  ع��ل��ى 
وذلك يف مقابلة مع وكالة فران�س 

بر�س.
وقال “نعتقد اأن التوزيع يف اأوروبا 
ترف�سه”,  دوال عدة  واأن  ف�سل  قد 
الو�سطى  اأوروب���ا  دول  اإىل  م�سرا 
مهاجرين  ال���س��ت��ق��ب��ال  ال��راف�����س��ة 

و�سلوا اإىل اليونان واإيطاليا.
وت���اب���ع امل�����س��ت�����س��ار امل���ح���اف���ظ “لن 
ينجح االأم���ر ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة, بل 
بحماية اأف�سل للحدود اخلارجية, 
الب�سر,  مل��ه��ّرب��ي  م��ع��اً  وال��ت�����س��ّدي 

وامل�ساعدة امليدانية«.
 

هواوي: »العدوان« الأمريكي و�شعنا حتت �شغط كبريبريطانيا: اإعادة زاغاري راتكليف اإىل ال�شجون الإيرانية مرفو�شة
�ستوا�سل  ال�سركة  اأن  اإىل  واأ���س��ار  الرئي�سي.  هدفها  االآن 
اال�ستثمار يف االت�سال واحلو�سبة عالية االأداء, وال�سحابة 
االإلكرونية, والذكاء اال�سطناعي, واأكد اأن “التاآزر” بن 
لكل  لهواوي, ولكن  لي�س فقط  اأم��ر حيوي  املجاالت  هذه 
لتح�سن  �سركائنا  مع  العمل  “�سنوا�سل  واأردف  القطاع. 
املكا�سب لهم  العديد من  اأن هناك  والتاأكد من  قدراتهم, 
وت�سبب  م��ع��اً«.  ننمو  اأن  ميكننا  واأن��ه  العملية,  م��دار  على 
على  الرقائق  ت��وري��د  م�ساكل  ت��اأث��ر  م��ن  امل�ستهلكن  قلق 
كبر  ب�سكل  اأ�سعارها  ارتفاع  يف  املحمولة,  ه��واوي  هواتف 
الطلب  ب�سبب  ال�سينية,  ال�سوق  يف  االأخ��رة  االأ�سابيع  يف 

القوي عليها. 

التنفيذ يف  االإج���راء االأمريكي االأخ��ر �سد ه��واوي, حيز 
االأ�سبوع املا�سي.

)اآب(  اأغ�سط�س   17 يف  االأمريكية  التجارة  وزارة  واأعلنت 
املا�سي اأن على املوردين لهواوي العاملين الذين يعتمدون 
على التقنيات االأمريكية يف التطوير اأو االإنتاج, اعتباراً من 
15 �سبتمرب )اأيلول( اجلاري, احل�سول اأواًل على ترخي�س 
من وا�سنطن قبل بيعها لل�سركة ال�سينية. وخزنت �سركة 
قبل  الت�سليم  اإكمال  وحاولوا  الرقائق,  وموردوها  هواوي 
امل��وع��د ال��ن��ه��ائ��ي, بينما ك��ان��وا ي��ح��اول��ون احل�����س��ول على 
موافقة من وا�سنطن. وقال بينغ اليوم, اإن ال�سركة ال تزال 
“تقيم االآثار بعناية” و�سدد على اأن “معركة البقاء” هي 

•• بكني-وكاالت
باأن  االأرب��ع��اء  اأم�����س  بينغ,  ه���واوي, ج��و  �سركة  اأق��ر رئي�س 
من الواليات املتحدة و�سع عمالق  املتوا�سل”  “العدوان 
هدفه  واأن  كبر”,  “�سغط  حتت  ال�سيني  التكنولوجيا 
االآن هو القتال من اأجل “البقاء” واال�ستمرار يف التعاون 

مع املوردين للح�سول على اأ�سباه املو�سالت.
 Huawei Connect واأكد بينغ خالل افتتاح موؤمتر
هذه  �سعب  و���س��ع  يف  “هواوي  اأن  �سنغهاي,  يف  ال�سنوي 
و�سعنا  املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  املتوا�سل  ال��ع��دوان  االأي���ام. 
حتت �سغط كبر«. وهذا هو اأول بيان علني له منذ دخول 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

امل�سوؤول  اهلل,  ع��ب��د  اهلل  ع��ب��د  اأع�����رب 
احلكومي املكّلف االإ�سراف على عملية 
ال�����س��الم اجل��اري��ة ب��ن ك��اب��ول وحركة 
ع������دداً من  اأ���س��ف��ه الأّن  ع���ن  ط���ال���ب���ان, 
مقاتلي احلركة املتمّردة الذين اأفرجت 
عنهم احلكومة االأفغانية موؤخراً عادوا 
حلمل ال�سالح, مبدياً يف الوقت نف�سه 
التي  “االإيجابية”  لالأجواء  ارتياحه 

ت�سود املحادثات.
وقال عبد اهلل يف موؤمتر عرب االإنرنت 
“جمل�س العالقات اخلارجية”  نّظمه 
اأّن  “اأعلم  اأمركي  اأبحاث  مركز  وهو 
بع�ساً منهم عادوا اإىل �ساحة املعركة يف 
بها”  التزموا  التي  للتعهدات  انتهاك 
يف �سفقة تبادل ال�سجناء التي اأبرمتها 

حركة طالبان مع كابول.
هوؤالء  االأك��رب من  الق�سم  اأّن  واأ���س��اف 

تبادل  �سفقة  ب�����س��اأن  بينهما  م��ري��رة 
اأ�سرى مثرة للجدل مت االتفاق عليها 
تنّفذ  ومل  املا�سي  ���س��ب��اط/ف��رباي��ر  يف 

�سوى يف مطلع اجلاري.
وّق���ع���ت  �����س����ب����اط/ف����رباي����ر   29 ويف 
مع  تاريخياً  اتفاقاً  املّتحدة  ال��والي��ات 
ان�سحاب  ي��ن�����ّس ع��ل��ى  ح��رك��ة ط��ال��ب��ان 
جميع القوات االأجنبية من اأفغان�ستان 
مقابل   ,2021 ع����ام  رب���ي���ع  ب��ح��ل��ول 
املتطّرفة  احل��رك��ة  قّدمتها  ال��ت��زام��ات 
اأب���رزه���ا م��ن��ع االأن�����س��ط��ة االإره��اب��ي��ة يف 
والعمل  ل�سيطرتها  اخلا�سعة  املناطق 
على خف�س م�ستوى العنف والتفاو�س 
مع  م��ب��ا���س��رة  ب�����س��ورة  االأوىل  ل��ل��م��رة 
انطالق  اأّن  ال��ّرغ��م من  ك��اب��ول. وعلى 
حمادثات ال�سالم بن كابول وطالبان 

حمل  اإىل  يعد  مل  ال�سابقن  ال�سجناء 
ال�سالح “لكّن بع�سهم فعل ذلك«.

ولفت عبد اهلل اإىل اأّن املفاو�سات التي 
احلكومة  ب���ن  ال���دوح���ة  يف  ان��ط��ل��ق��ت 
تتوا�سل  املتمّردة  واحلركة  االأفغانية 
بن اجلانبن على م�ستوى جمموعات 
بداآ  الوفدين  اأّن  اإىل  م�سراً  اّت�سال, 

يتعّرفان على بع�سهما البع�س.
وقال “بالنظر اإىل ال�سياق, اأعتربه اأمراً 
ي���زال م�ستوى  اإي��ج��اب��ي��اً«. ويف ح��ن ال 
دعا  اأفغان�ستان,  يف  حاله  على  العنف 
ممّثل احلكومة االأفغانية يف مفاو�سات 
ال�سالم كاًل من الواليات املّتحدة, التي 
اأب��رم��ت م��ع ط��ال��ب��ان ات��ف��اق��اً منف�ساًل 
ك��ان��ت ه��ذه امل��ف��او���س��ات اإح���دى ثماره, 
وباك�ستان التي تّتهمها كابول بانتظام 

اأ���س��ه��ر, ووترة  اأك���رث م��ن �ستة  ت��اأّخ��ر 
العنف مل تنخف�س, فقد اأبقت الواليات 
املقّرر,  ان�سحابها  ج��دول  على  املّتحدة 
وهي تعتزم االإعالن عن خف�س اإ�سايف 
البلد  ه���ذا  يف  املنت�سرة  ق��وات��ه��ا  ل��ع��دد 
االأمركية  الرئا�سية  االنتخابات  قبل 

املقّررة يف 3 ت�سرين الثاين/نوفمرب.
اأفغان�ستان  يف  العنف  م�ستوى  وق�سية 
عقدتها  ا���س��ت��م��اع  جل�سة  حم���ور  ك��ان��ت 
واالإ����س���الح يف جمل�س  ال��رق��اب��ة  جلنة 
النواب االأمركي و�سارك فيها كّل من 
املبعوث االأمركي اإىل اأفغان�ستان زملاي 
يف  اآ�سيا  ملف  عن  وامل�سوؤول  زاد  خليل 

البنتاغون ديفيد هيلفي.
تعّر�س  اال����س���ت���م���اع  ج��ل�����س��ة  وخ������الل 
امل�����س��وؤوالن ل��واب��ل م��ن االأ���س��ئ��ل��ة ب�ساأن 

ب����اإي����واء امل���ت���م���ّردي���ن ومت��وي��ل��ه��م, اإىل 
اتفاق  اإىل  ل  التو�سّ اأج��ل  من  ال�سغط 
ل��وق��ف اإط����الق ال��ن��ار. وق���ال ع��ب��د اهلل 
للغاية,  مرتفع  العنف  “م�ستوى  اإّن 
لدرجة غر مقبولة بالن�سبة لل�سعب, 
واأكّرر دعوتي اإىل طالبان واإىل جميع 
ال�����س��رك��اء ال��ذي��ن ل��دي��ه��م ت��اأث��ر على 
طالبان لل�سغط يف هذا املجال«. ولفت 
�سيتوّجه  اأّن��ه  اإىل  احلكومي  املفاو�س 
اإىل باك�ستان “يف غ�سون اأيام قليلة”, 
منذ  البلد  ه��ذا  اإىل  ل��ه  زي���ارة  اأول  يف 

.2008
كابول  ب����ن  امل���ف���او����س���ات  وان���ط���ل���ق���ت 
اأيلول/�سبتمرب   12 يف  وط���ال���ب���ان 
اجل����اري ب��ع��د ���س��ّت��ة اأ���س��ه��ر م��ن املوعد 
اأ���س��ا���س��اً, وذل��ك ب�سبب خالفات  امل��ق��ّرر 

حركة  عليها  ح�سلت  التي  ال��ت��ن��ازالت 
طالبان لتمكن الرئي�س دونالد ترامب 
ال���ق���دمي ب�سحب  م���ن حت��ق��ي��ق وع�����ده 

القوات االأمركية من اأفغان�ستان.
اإّن  بالقول  اجلل�سة  يف  هيلفي  واكتفى 
عديد  خف�س  بالفعل  ت��ع��ت��زم  االإدارة 
اإىل  اأفغان�ستان  يف  االأمركية  ال��ق��وات 
4500 عن�سر “بحلول نهاية ت�سرين 
الرّد  م��ن  متهّرباً  الثاين/نوفمرب”, 
كان  اإذا  م��ا  ب�ساأن  ال��ن��واب  اأ�سئلة  على 
هذا  لتحقيق  �سغوطاً  ميار�س  ترامب 
الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات  ق��ب��ل  ال���ه���دف 

املقّررة يف 3 ت�سرين الثاين/نوفمرب.
“اأي  اإّن  زاد  خ��ل��ي��ل  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
ان�سحابات اأخرى �سيتّم حتديدها على 
احرام  وم��دى  امليداين  الو�سع  �سوء 
اأّن��ه مل  م��وؤّك��داً  طالبان اللتزاماتها”, 
يتم اتخاذ اأي قرار ب�ساأن هذا املو�سوع 

حّتى االآن.

•• لندن-وكاالت

االإيرانية  الربيطانية  اإع��ادة  اإن  راب  دومينيك  الربيطاين  اخلارجية  وزي��ر  قال 
اأم��راً غر  �ستكون  االآن,  اإي��ران  ال�سجن يف  اإىل  راتكليف  زاغ��اري  نازانن  االأ�سل 

مقبول.
واأ�ساف اأن بريطانيا ال تزال تخو�س عملية �سداد دين عليها الإيران لكنها عملية 

“لي�ست مت�سلة واإمنا تتم بالتوازي” مع الق�سية.
“هناك  نيوز  ل�سكاي  1979 يف حديث  اإىل  ال��ذي يعود  الدين  وتابع قائاًل عن 

عملية جارية«.
واأ�ساف اأنها “لي�ست مت�سلة بالق�سية واإمنا بالتوازي معها, ونقول انظروا اإننا 

نقر بهذا الدين و�سننظر يف كيفية ت�سويته باأف�سل طريقة ممكنة«.

•• عوا�شم-وكاالت

الرئي�س  ت�����س��ري��ح��ات  اأن  ���س��ح��اف��ي��ة,  ت��ق��اري��ر  اع��ت��ربت 
اللبناين مي�سال عون عن الو�سع يف بالده الذي �سبهه 
ال�سيا�سيون  يتحرك  مل  اإذا  اإن����ذار,  ج��ر���س  باجلحيم, 
ل��و���س��ع ح���د ل���الأزم���ة, وه���و حت���دي���داً م���ا ف��ع��ل��ه رئي�س 

احلكومة ال�سابق �سعد احلريري.
اأخذ  اأم�����س االأرب���ع���اء,  ووف��ق��اً ل�سحف ع��رب��ي��ة ���س��ادرة 
ليكون  امل��ب��ادرة, وعر�س حاًل و�سطاً  احلريري جم��دداً 
الفر�سة االأخرة الإنقاذ جهود ت�سكيل حكومة يف لبنان, 
يف حن ت�ساءل البع�س: “يف اأي الطريقن ي�سر لبنان؟ 

يف طريق عون اجلهنمي اأم طريق االإنقاذ املوعود؟«.

�حلريري يتجرع �ل�صم
العرب  �سحيفة  وف��ق  م��راق��ب��ون  ي��رى  التفا�سيل,  ويف 
ال�سيعي  ال��ث��ن��ائ��ي  ملعب  يف  االآن  ال��ك��رة  اأن  ال��ل��ن��دن��ي��ة, 
حزب اهلل وحركة اأمل الإبداء ح�سن النية, معتربين اأن 
حتفظهما على مقرح احلريري الذي متثل يف ت�سمية 
اأديب �سخ�سية �سيعية  املكلف م�سطفى  ال��وزراء  رئي�س 
مواجهة  يف  �سيجعلهما  املالية,  وزي��ر  ملن�سب  م�ستقلة 
الراأي  م��ع  اأي�ساً  ب��ل  ال���دويل,  املجتمع  م��ع  فقط  لي�س 

العام املحلي.
املدمر  ب��روت  انفجار  بعد  �سرح  اأن  للحريري  و�سبق 
الوقت حان  واأن  التنازالت,  من  “ما يكفي”  باأنه قدم 
ليقدم اآخرون تنازالت, يف اإ�سارة اإىل حزب اهلل وحلفائه, 
جمدداً  اأت��خ��ذ  “اإين  ال��ث��الث��اء  اأم�����س  ي�سيف  اأن  ق��ب��ل 
اهلل  ح��زب  اأن  البع�س  ويعتقد  ال�سم”.  بتجرع  ق���راراً 
وحركة اأمل, لن يجدا بعد حديث ال�سم, ذريعة لرف�س  

الفر�سة االأخرة الإنقاذ جهود ت�سكيل احلكومة.

رايحن ع جهّنم
ال�سرق  �سحيفة  يف  الذايدي,  م�ساري  قال  جانبه,  من 
االأو�سط, تعليقاً على ت�سريحات عون عن ذهاب بالده 

الدولية,  ورطته  ثبت  االإره��اب��ي,  اهلل  بحزب  والتحاقه 
وهو اليوم يجني ح�سائد العونية ال�سيا�سية الكيدية”, 
طريق  يف  لبنان؟  ي�سر  الطريقن  اأي  “يف  مت�سائاًل: 

عون اجلهنمي, اأم طريق االإنقاذ املوعود؟«.

مناور�ت جهنمية
اجلمهورية  ���س��ح��ي��ف��ة  يف  ه��ي��ث��م  ن��ب��ي��ل  ق����ال  وب�������دوره 
قّدمها  ال��ت��ي  ال��ط��وب��اوي��ة  “الطروحات  اإن  اللبنانية, 
رئي�س اجل��م��ه��وري��ة ح��اًل ل��الأزم��ة ال��ق��ائ��م��ة, م��ن قبيل 
اأن تتحقق بن ليلة  طرح فكرة دول��ة مدنية, ال ميكن 
و�سحاها, ال بل من العبث نقا�سها يف ظل مناخ حمتدم 
ال��و���س��ول اىل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون  ال��ف��رق��اء  م��ع��ه  ي�ستطيع  ال 
احلد االأدن��ى من القوا�سم امل�سركة, ملهمة عاجلة من 
قبيل ت�سكيل احلكومة, وال يغّر فيها اأي�ساً مقرحات 
�سوريالية من قبيل التبني �سبه احلريف ملا ت�سمنه بيان 

اإىل جهنم: “عون, ويف ت�سرف كيدي وفهلوة �سيا�سية, 
و�سعور طائفي �ساخن, تعاقد مع ح�سن ن�سر اهلل, وحزب 
اهلل, الوكيل االإيراين يف لبنان ورمبا ال�سرق االأو�سط, 
يف تفاهم كني�سة مارخمايل ال�سهر, الذي ب�سببه حتول 
للنظام  امل��ع��ادي��ة  اللبنانية  الوطنية  خ��ط��اب  م��ن  ع��ون 
لبناين,  م�سيحي  ���س��وري  ملحق  اإىل  اأ���س��ال��ة,  ال�سوري 

برعاية وحماية اجلي�س االإيراين يف لبنان«.
العداء  با�سيل  العبقري  و�سهره  ع��ون  “نا�سب  وتابع 
التمثيل  بحجة  امل�سيحية,  ال�ساحة  داخ���ل  للخ�سوم, 
االأك��رثي, ثم نا�سب العداء للطوائف االأخ��رى خا�سة 
دروز ول��ي��د ج��ن��ب��الط, وه���م االأك���رثي���ة ال���درزي���ة, لكن 
هنا  واأن���ا  ال�سنة,  على  امل��ث��ر,  ت�سويبه,  ك��ان  االأخ��ط��ر 
ال��دف��اع ع��ن �سعد احل��ري��ري وال ع��ن كل  ل�ست يف وارد 
كر�س  املري�س,  اجلو  هذا  احلالية.  ال�سيا�سية  قياداته 
واخلليج,  ال�سعودية  عن  خا�سًة  العربية,  لبنان  عزلة 

احلقائب  ت��وزي��ع  ب�ساأن  االأخ���ر,  احل��ر  الوطني  التيار 
ال�سيادية على االأقليات«.

بتفا�سيل  م��ع��ب��داً  ب��ات  جهنم  اإىل  “الطريق  واأ���س��اف 
جلهنم  الرئا�سي  املفهوم  ك��ان  ف��اإذا  احلكومية,  االأزم���ة 
لي�س “روحياً” كما اأو�سحت رئا�سة اجلمهورية, اال اأنه 
من املوؤكد لي�س “ت�سبيهاً ثانوياً” كما قيل. فاملغامرات 
ال�سيا�سية اليوم باتت ت�سّكل ا�ستهدافاً التفاق الطائف, 
الفرن�سية,  امل��ب��ادرة  ف�سل  �سحايا  اأول  يكون  ق��د  ال��ذي 
الطائفة  ه���ذه  ��ة  ح�����سّ ع��ن  احل��دي��ث  �سي�سبح  وحينها 
باملداورة  العبثية  املطالبات  حتى  اأو  حكومياً,  تلك  اأو 
تتفاوت  اأك��رب,  ل�سراعات  موؤ�س�ساً  عنواناً  احلقائب,  يف 
الفيدرالية,  واآخ��ر عن  املثالثة  بن حديث متجدد عن 
اإىل  ال��زم��ن  ع��ق��ارب  تعيد  جهنمية,  عوا�سف  وبينهما 

ع�سية العام 1975«.

م�قف تاريخي؟
ويف �سحيفة ال�سرق اللبنانية نوه عوين الكعكي مبوقف 
يقل  ال  اأن��ه  معترباً  ال�سائع”,  ال��وق��ت  “يف  احل��ري��ري 
روجرز  “مبادرة  النا�سر  عبد  جمال  قبول  عن  اأهمية 
نيك�سون,  ريت�سارد  عهد  يف  االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر 
ال��ن��ار بعد حرب  وال��ت��ي تق�سي بفر�س وق��ف الإط���الق 
الرئي�س عبدالنا�سر  “موقف  اأن  اإىل  الفتاً   ,”1967
يذكرين اليوم مبواقف وحمطات عّدة وقفها الرئي�س 
ال�سعبوية,  ع��ن  بنف�سه  نائياً  احل��ري��ري,  ال��دي��ن  �سعد 
وتركت ا�ستياء عند الكثرين الذين ال َيُعون م�سلحة 

الوطن العليا, وم�سلحة ال�سعب اللبناين كله«.
“�سيعي م�ستقل من  اأنه بعد اقراح ت�سمية  واأ�سار اإىل 
الوطن  تهدد  باتت  عقدة  ليحل  املكلف  الرئي�س  قبل 
�سلبية  ردوداً  نتوقع  نحن  ���س��واء.  حد  على  واملواطنن 
على  احل��ري��ري  الرئي�س  ُي���الم  وق��د  ايجابية,  واأخ���رى 
على  لكننا  اإليه  املقربن  اأق��رب  ه��ذا, حتى من  موقفه 
قادة  اإال  ي��ت��خ��ذه��ا  ال  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال���ق���رارات  اأن  ي��ق��ن 

تاريخيون.. ويف الليلة الظلماء ُيْفتقد البدُر«.
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عربي ودويل

رئي�س رو�شيا البي�شاء 
يوؤدي اليمني لفرتة جديدة

•• مو�شكو-مين�شك-رويرتز

لالأنباء  الر�سمية  بيلتا  وكالة  قالت 
األك�سندر  البي�ساء  رو�سيا  رئي�س  اإن 
لفرة  ال���ي���م���ن  اأدى  ل��وك��ا���س��ي��ن��ك��و 
مرا�سم مل  اأم�����س يف  ج��دي��دة  رئا�سية 

يتم االإعالن عنها من قبل.
ت��اأت��ي امل��را���س��م, ال��ت��ي ع���ادة م��ا يجري 
االإعالن عنها ب�سكل م�سبق باعتبارها 
حدثا رئي�سيا يف البالد, بعد انتخابات 
متنازع على نتيجتها جرت يف التا�سع 
لوكا�سينكو  واأعلن  اآب  اأغ�سط�س  من 
ف��ي��ه��ا. وتتهم  ���س��اح��ق  ف����وز  حت��ق��ي��ق 

1994, بارتكاب تزوير  املعار�سة الرئي�س, الذي يتوىل ال�سلطة منذ عام 
مرا�سم  يف  اليمن  اأدى  لوكا�سينكو  اإن  بيلتا  وكالة  وقالت  النطاق.  وا�سع 
البي�ساء عقوبات  رو���س��ي��ا  وت��واج��ه  االأ���س��خ��ا���س.  م��ن  م��ئ��ات  ع��دة  ح�سرها 
حمتملة من الواليات املتحدة واالحت��اد االأوروب��ي ب�سبب االنتخابات التي 
التي  املعار�سة  احتجاجات  ملواجهة  االأم���ن  ق��وات  نفذتها  حملة  اأعقبتها 
االأمم  مقررة  مارين  اأن��ا  وقالت  لوكا�سينكو.  با�ستقالة  للمطالبة  خرجت 
املتحدة اخلا�سة بحقوق االإن�سان االأ�سبوع املا�سي اإن اأكرث من ع�سرة اآالف 
500 تقرير  اأكرث من  “اعُتقلوا تع�سفيا” منذ االنتخابات, وورد  �سخ�س 

عن وقائع تعذيب اإ�سافة اإىل تعر�س االآالف “ل�سرب وح�سي«.

 النم�شا تفر�س اإجراءات 
احرتازية جديدة ملكافحة كورونا

•• فيينا-وام:

اإجراءات  اأعلن حكام واليات �سالزبورغ, ترول وفورارلربغ النم�ساوية فر�س 
اإ�سافية ملكافحة انت�سار وباء كورونا امل�ستجد, ت�سمل تقدمي موعد  اإحرازية 
امل�ست�سار  واأ���س��اد  م�����س��اًء.   10 ال�ساعة  اإىل  وامل��ق��اه��ي  امل��ط��اع��م  جميع  اإغ���الق 
وزير  و�سفها  التي  اجلديدة,  ب��االج��راءات  ال��وزراء  رئي�س  كورت�س  �سبا�ستيان 
اأثناء  اجل��دي��دة  االإ���س��اب��ات  تف�سي  ب�سبب  باجليدة,  ان�سوبر  رودول���ف  ال�سحة 
االحتفاالت يف “النوادي الليلية” التي مت ت�سنيفها باعتبار اأنها “اأكرب خطر«. 
وعرب امل�ست�سار كورت�س عن اأمله يف اأن “حتذو واليات اأخرى نف�س النموذج”, 
خا�سة تلك التي لديها اأعداد كبرة من االإ�سابات مثل العا�سمة فيينا, التي 

ت�سجل موؤخراً ن�سف اإجمايل عدد االإ�سابات اليومية اجلديدة.

•• عوا�شم-وكاالت

االإيرانية  االإع����الم  و���س��ائ��ل  تن�سر 
امل��ت��ع��ددة اأن���ب���اء ب��ع��دة ل��غ��ات وبن 
منا�سبة,  ك��ل  ويف  واالآخ����ر  احل���ن 
ت��ع��ر���س��ه��ا حلزمة  ب���ع���د  خ���ا����س���ة 
اأن��ب��اء عن  العقوبات,  م��ن  ج��دي��دة 
�ستجلب  متطورة  اأ�سلحة  اإنتاجها 

الويل ل�"اأعداء ال�سعب.
امل�سمار,  ه���ذا  يف  ادع����اء  اآخ���ر  ويف 
العام  القائد  ت�سريحات  ت�سدرت 
ل��ل��ح��ر���س ال���ث���وري ال���ل���واء ح�سن 
���س��الم��ي, م��واق��ع و���س��ح��ف اإي���ران 
يف  اأطلقها  حيث  االأرب���ع���اء,  ال��ي��وم 
مبحاذاة  ع��ب��ا���س  ب��ب��ن��در  م��را���س��م 
مرا�سم  خ�����الل  ه����رم����ز  م�����س��ي��ق 
م�سرة  ط���ائ���رة   188 ان�����س��م��ام 
الداخلي”  االإنتاج  “من  وعمودية 
للحر�س  ال���ب���ح���ري���ة  ال����ق����وة  اإىل 
ال��ث��وري االإي����راين, ف��ق��ال �سالمي 
اأكرث  ن�سبح  “نحن  املنا�سبة  بهذه 

قوة يوما بعد يوم«.
وزعم اأن “اآثار ومواقع نفوذ اإيران 
و�سمال  املتو�سط  �سرق  اإىل  متتد 
ال���ق���وة, وهذه  اإف��ري��ق��ي��ا, وت��خ��ل��ق 
حد  ع��ل��ى  عملية”,  ب��ات��ت  ال���ق���وة 

و�سفه.
“اأقولها كجندي �سغر  تابع  كما 
“نقف  معلنا  منت�سرون”,  باأننا 
املتزايدة  قدراتنا  ونثبت  بقوة  هنا 
اأ�سلحتنا  اأبدا, ومدى  ولن نتوقف 

يزداد«.
واأردف يقول “اليوم اأ�سبحنا قوة 
ق��واع��د ج��وي��ة ت�سم  ذات  ب��ح��ري��ة 
امل�سرات والعموديات  تركيبة من 
وال�����ط�����ائ�����رات امل���ائ���ي���ة ون����غ����ور يف 
االأع����م����اق ح��ي��ث ل��ن��ا ال���ق���وة حتت 

�سطح البحر وفوق �سطحه«.
اإنتاج  ب��خ�����س��و���س  امل����زاع����م  ه����ذه 
بالقدرات  وال��ت��ب��ج��ح  االأ����س���ل���ح���ة 
ال��ع�����س��ك��ري��ة االإي����ران����ي����ة ال���ت���ي ال 
ت��ق��ه��ر ب��ات��ت ج����زءا ال ي��ت��ج��زاأ من 
االإيرانية”,  “اجلمهورية  اأدبيات 
 11 ق��ال ح�سن روح���اين يف  حيث 
فرباير 2019 مبنا�سبة الذكرى 
ال�����س��ن��وي��ة الن��ت�����س��ار ال����ث����ورة, اإن 
“اإيران تنتج %85 من االأ�سلحة 
الداخل”.  يف  اإل��ي��ه��ا  حت��ت��اج  ال��ت��ي 
ال�سنوات  ه�����ذه  “يف  واأ�������س������اف: 

•• بريوت-اأ ف ب

ب��ان��دي��ق��ي��ان طوياًل  ف����اين  خ��ط��ط��ت 
العام  ب��ت��ق��اع��ده��ا  اح���ت���ف���ااًل  ل��ل�����س��ف��ر 
مرفاأ  ان��ف��ج��ار  وق���ع  اأن  اإىل  احل����ايل 
وب��داًل من  باأحالمها,  فاأطاح  بروت 
اليوم  تتم�سك  العامل,  التجول حول 
اأفقدته  بعدما  وال��ده��ا  ب��ن��اه  مب��ن��زل 

الكارثة كثراً من �سحره االأثري.
وبعد مرور �سهر ون�سف على انفجار 
ال��راب��ع م��ن اآب/اأغ�����س��ط�����س, ال يزال 
االأرمنية  امل��ن��ظ��م��ات  اإح�����دى  ع��م��ال 
من  االأث��ري  املبنى  اإىل  يومياً  ياأتون 
اإىل  بناوؤه  الذي يعود  ثالثة طوابق, 
الإ�سالح  امل��ا���س��ي,  ال��ق��رن  ثالثينات 
اأبوابه  تك�سرت  اإذ  االنفجار  ما خلفه 
من  اأي  تبق  ومل  القدمية  اخل�سبية 

نوافذه على حالها.
املواطنن  م���ن  واح�����دة  ب��ان��دي��ق��ي��ان 
ي�سكنون  ال��ذي��ن  ال�سن  كبار  االأرم���ن 
م���ن���ذ ع����ق����ود يف م����ن����ازل ق����دمي����ة يف 
والتي  امل��رف��اأ,  م��ن  القريبة  االأح��ي��اء 
ط���ال���ت���ه���ا اأ�������س������رار ج�����س��ي��م��ة ج����راء 
االن���ف���ج���ار, وي��ع��ت��م��دون ح��ال��ي��اً على 
منظمات غر حكومية الإعادة تاأهيل 

منازل عا�سوا فيها منذ الطفولة.
وتقول فاين “ال اأري��د اأن ات��رك هذا 
اأن حجارته تتكلم  اأ�سعر  اأب��داً,  البيت 

معي«.
الفرن�سية  ال��ل��غ��ة  م��ع��ل��م��ة  وت�����س��ي��ف 
العمل  من  عاماً   58 بعد  املتقاعدة 
ليقرحوا  كرث  اأ�سدقاء  بي  “ات�سل 
لكني  لديهم,  لل�سكن  االنتقال  علي 
مل ا�ستطع. كيف يل اأن اأترك منزيل 

م�سرع االأبواب؟«.
من منزل فاين, ميكن �سماع اأ�سوات 
تاأتي  الكهربائية  وامل��ث��اق��ب  امل��ط��ارق 
م��ن ك��ل ح��دب و���س��وت م��ن ال�سوارع 
حيث  اجل��ع��ي��ت��اوي,  ح��ي  يف  ال�سيقة 
غر  منظمات  اأ�سابيع  منذ  تنهمك 
ح��ك��وم��ي��ة و���س��ك��ان يف اأع���م���ال اإع����ادة 
تاأهيل اأو ترميم ما اأمكن من املنازل 

االأربعن من التقدم يف ال�سناعات 
واملقاتالت  كال�سواريخ  الع�سكرية 
وامل�������روح�������ي�������ات وال�����ف�����رق�����اط�����ات 
وال��دب��اب��ات وناقالت  وال��غ��وا���س��ات 
الفردية..  واالأ����س���ل���ح���ة  االأف��������راد 
و�سجاعة القوات امل�سلحة ودوافعها 
فاجاأت  وخطتها  وا�سراتيجيتها 

العامل كله«.

�ص��ريخ م�صنعة حمليًا
اإي����ران ال تعد من  اأن  امل��ع��ل��وم  م��ن 
كما  امل��ت��ط��ورة,  ال�سناعية  ال���دول 
االإنتاج  االأح������ادي  اق��ت�����س��اده��ا  اأن 
ال��ن��ف��ط والغاز  ب��ي��ع  ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى 
من  ال�سترادها  رئي�سي  كم�سدر 
اإىل  ال�سن  م��ن  ال�سناعية  امل���واد 
املعاول  ا���س��ت��راد  ب��ل حتى  اأوروب����ا 

من ال�سن.
ال�سوؤون  يف  اخل��ب��ر  كتب  ب����دوره, 
ال���ع�������س���ك���ري���ة االإي�����������راين ع���رف���ان 
تقريرا  املا�سي  يناير  يف  ك�سرائي 
الثوري  احلر�س  دعاية  �سوء  على 
ال�ساروخية  ق���درات���ه  ل��ت�����س��خ��ي��م 
اآالف  مي���ت���ل���ك  ب�����اأن�����ه  واالدع������������اء 
فقال:  حمليا  املنتجة  ال�سواريخ 
“هذا الركيز على عدد ال�سواريخ 
يختلف  ال  ل����الإط����الق  اجل����اه����زة 
باحلرب  ال��ف��وز  يف  هتلر  حلم  ع��ن 
ال��ث��ان��ي��ة. وك���ان هتلر قد  ال��ع��امل��ي��ة 
ق��در اأن��ه يحتاج اإىل اإن��ت��اج م��ا بن 
50000 اإىل 100000 �ساروخ 
بت�سدير  حلمه  لتحقيق  ���س��ن��وًي��ا 
اأيديولوجية احلزب النازي, وكان 
لهذا  احل���اج���ة  وراء  م���ن  ال�����س��ب��ب 
هو  ال�سواريخ,  من  الكبر  العدد 
 ,V2 لل�ساروخ  املنخف�سة  الدقة 
بهذه  اأنهم  النازيون  اعتقد  حيث 
هذا  ت��ع��وي�����س  ميكنهم  ال��ط��ري��ق��ة 
ال�سواريخ  الأن  ون���ظ���ًرا  ال��ع��ي��ب, 
املنتج  ال��ك��ح��ول  ت�����س��ت��خ��دم  ك���ان���ت 
للوقود  كم�سدر  البطاط�س  م��ن 
ا�ستهالك  ف��اإن االأم��ر كان يتطلب 
البطاط�س  م��ن  ط��ًن��ا   40 ح���وايل 

ويف االأ���س��ا���س ف����اإن ح��اج��ة ال���دول 
اإىل االأ���س��ل��ح��ة ل��ي�����س��ت ن��ف�����س��ه��ا يف 
اأوق�����ات ال�����س��ل��م واحل�����رب, ل���ذا من 
االأ�سلحة  كمية  حت��دي��د  ال�����س��ع��ب 
اإيران  حتتاجها  ال��ت��ي  الع�سكرية 
ب��ح��ج��م االإن���ت���اج املحلي  مل��ق��ارن��ت��ه��ا 
وامل�ستوردة, كما ال توجد معلومات 
االأ�سلحة  اإنتاج  حجم  عن  اأ�سا�سية 
الع�سكرية حملًيا, ولكن عن حجم 
اإيران  اإن  القول  ال�سادرات, ميكن 
الأن  لتقوله  ال��ك��ث��ر  ل��دي��ه��ا  لي�س 
العمالء  من  العديد  لديها  لي�س 

يف االأ�سواق العاملية.
امل�سوؤولن  م��زاع��م  اإىل  اإ����س���ارة  يف 
حجم  ب���خ�������س���و����س  االإي�����ران�����ي�����ن 
حمليا  املنتجة  االأ���س��ل��ح��ة  وج����ودة 
اخل�سو�س  ب��ه��ذا  واالإح���������س����اءات 
اإيران  اأ�سبحت  املوقع, هل  ت�ساءل 
الع�سكري؟  ال�سالح  اإن��ت��اج  يف  ق��وة 
ه����ل االإن�����ت�����اج امل���ح���ل���ي ق������ادر على 
امل�سلحة  القوات  احتياجات  تلبية 
بناء  ق��ائ��اًل  وا�ستنتج  االإي��ران��ي��ة؟ 
الر�سمية  والبيانات  التقارير  على 
كالتايل:  اإي�����ران  يف  ل��ل��م�����س��وؤول��ن 
الع�سكرية  ال�سناعات  عمر  “يبلغ 
100 عام,  م��ن  اأك����رث  االإي���ران���ي���ة 
11 موؤ�س�سة �سناعية من  وتعمل 
وال�سركات  امل�سانع  خالل ع�سرات 
االأ�سلحة  اإنتاج  جمال  يف  الفرعية 
وامل����ع����دات ال��ع�����س��ك��ري��ة, ب������داأت 6 
م��ن��ه��ا ن�����س��اط��ه��ا ق��ب��ل ال���ث���ورة و5 
اإي���ران واحدة  ال��ث��ورة. وكانت  بعد 
وم�سدري  م�����س��ت��وردي  اأك����رب  م��ن 
يف  الع�سكرية  وامل��ع��دات  االأ���س��ل��ح��ة 
املا�سي  ال��ق��رن  م��ن  اخلم�سينيات 
قبل انت�سار ثورة 1979, اإال اأنه 
قوي  ح�سور  اأي  الإي����ران  يكن  مل 
يف  امل�ستوردين  اأو  امل�سدرين  ب��ن 

الت�سعينيات.
وبلغت �سادرات االأ�سلحة الع�سكرية 
االإيرانية يف عام 1970 ما قيمته 
23 مليون دوالر, ولكن انخف�س 
هذا الرقم اإىل 10 مالين دوالر 

مقاتالت اأو دبابات متخفية خلف 
املل�سقات  ع����امل  يف  ال��ت�����س��ام��ي��م 

والالفتات واالألعاب الت�سويقية.

�دعاء�ت »كاذبة«
الع�سكري  اخل����ب����ر  وي�������س���ي���ف 
االإيراين: “اإن احلقيقة وراء هذه 
اإيران  اأن  هي  االإعالمية  الدعاية 
واردات  ع��ل��ى  ح��ت��ى  تعتمد  ال��ي��وم 
املجارف واملعاول و�سواهد القبور, 
حيث  اجلمارك,  الإح�ساءات  وفًقا 
تدخل مئات االأطنان من املجارف 
اإي����ران م��ن خمتلف  اإىل  وامل���ع���اول 
دول العامل كل عام وتغادر البالد 
العمالت  م��ن  ال����دوالرات  مالين 

االأجنبية لهذا الغر�س فقط«.
ويت�ساءل الكاتب: “هل من املمكن 
ت�����س��دي��ق م���ث���ل ه�����ذه االدع��������اءات 
ال�سناعية  االإمكانات  اإىل  بالنظر 
والت�سميم الهند�سي الإيران حتت 

حكم اجلمهورية االإ�سالمية؟«.

الواحد,  ال�������س���اروخ  ي��ن��ط��ل��ق  ل��ك��ي 
وب���ه���ذا ف����اإن ت��وف��ر ال��ك��ح��ول من 
االأملانية  امل�������زارع  يف  ال��ب��ط��اط�����س 
ان���ت�������س���ار اجل�������وع بن  ت�����س��ب��ب يف 
اأملانيا,  يف  ال�سكان  من  كبر  ق�سم 
 V2 وبالرغم من عدد ال�سواريخ
النهاية  يف  ي��ت��ج��اوز  مل  االأمل���ان���ي���ة 
النازيون  و�سرب  �ساروخ,   3000
يف النهاية كاأ�س ال�سم رغم تفوقهم 

التقني«.
اأن ال�سناعات  واإيران تدعي اليوم 
و�سواريخ  اأ�سلحة  تنتج  الع�سكرية 
دبابات  قبيل  من  كثرة  وطائرات 
اجلناح  ذو  وم��درع��ات  ال��ف��ق��ار,  ذو 
�سومر,  و������س�����واري�����خ  ال���ث���ق���ي���ل���ة, 
وطائرات خيالية ومقاتالت حتمل 
 ”313 ك�”قاهر  ك��ب��رة  اأ���س��م��اء 
وال�ساعقة  )الرعد(  و”اآذرخ�س” 
االأوهام  هذه  غالًبا  لكن  وال�سفق, 
ال ت��وج��د اإال ك��ر���س��م ع��ل��ى ال���ورق, 
اإنها  ب��ل  ال��واق��ع,  ال��ع��امل  ولي�س يف 

ت�سميته بكل ب�ساطة.

ماذ� يق�ل م�قع ير�قب 
ت�صريحات روحاين؟

الناطق  �سنج”  “روحاين  م��وق��ع 
حتليل  يف  واملتخ�س�س  بالفار�سية 
الرئي�س  وت�����س��ري��ح��ات  م���واق���ف 
االإي��������راين ح�����س��ن روح������اين ن�سر 
على  خ����الل����ه  م�����ن  رد  ت����ق����ري����را 
اإي������ران ال��ع�����س��ك��ري��ة فقال  ق�����درات 
اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  جميع  “ت�سر 
رئي�سًيا  م�����س��ت��ورًدا  تكن  مل  اإي����ران 
لالأ�سلحة,  االأخ����رة  ال�����س��ن��وات  يف 
االأ�سلحة قد  واردات��ه��ا من  اأن  كما 
يف�سر  وقد  ح��اد,  ب�سكل  انخف�ست 
االإنتاج  اأن��ه موؤ�سر على  ذل��ك على 
هي  املهمة  النقطة  ولكن  املحلي, 
ح��ال��ة حرب  ل��ي�����س��ت يف  اإي�����ران  اأن 
با�ستطاعتها  ك���ان  اإذا  م��ا  لتثبت 
امل�سلحة  قواتها  احتياجات  تلبية 
ال,  اأم  املحلية  ال�سناعات  بوا�سطة 

وبعد اأن اأ�سار الكاتب اإىل القدرات 
ال�سمالية  ل��ك��وري��ا  ال�����س��اروخ��ي��ة 
التقني  امل�����د  ل�����وال  اأن������ه  وت���اأك���ي���د 
ال�������س���ي���ن���ي وال�����رو������س�����ي وت����زوي����د 
ملا  ال��دق��ي��ق��ة  بالقطع  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ 
من  امل�ستوى  هذا  بلوغ  ا�ستطاعت 
ال��ت��ه��دي��د اأ���س��اف ي��ق��ول: “تدعي 
اأنها  اأي�����س��ا  االإي���ران���ي���ة  احل��ك��وم��ة 
اأنتجت طائرات مقاتلة ويف الواقع 
ما هي اإال نف�س طائرات نورثروب 
ا�سراها  ك�����ان  )ال����ت����ي   5- اإف 
وما   )1979 ث����ورة  ق��ب��ل  ال�����س��اه 
اأو  ت�����م ت�سليح���ها  والتي  �س�����ابهها 
ال�سواريخ  اأم�����ا  فقط,  ط�����الوؤه���ا 
 1 �س���هاب  قبيل  م��ن  االإيراني������ة 
االأ�سا�س  يف  ه�����ي  و�س�����ومار  و2 
�س�كود  ����س���واري���خ  م���ن  ا���س��ت��ن�����س��اخ 
االحتاد  اإنت�����اج  م��ن   ,55- خ��ا  اأو 
و�س�����اروخ  ال�س��ابق,  ال�سوفياتي 
�ساروخا  اإال  لي�س  االإي�����راين  ن���ور 
�سينيا من طراز C-802, اأعيد 

املت�سررة. اأخذت اجلمعية العمومية 
اخل���ري���ة االأرم���ن���ي���ة, امل��ع��ن��ي��ة بدعم 
والتي  االن��ت�����س��ار  مناطق  يف  االأرم����ن 
على   ,1906 ال����ع����ام  يف  ت��اأ���س�����س��ت 
اأم��ك��ن��ه��ا منازل,  ع��ات��ق��ه��ا ت��رم��ي��م م��ا 
التي  و�سقيقتها  ف��اين  �سقتي  وبينها 

تقطن يف املبنى ذاته.
وتقول فاين “االأ�سرار ج�سيمة جداً, 
واأكرب من قدرتنا على حتمل كلفتها 

وحدنا«.
ب��ع��د االن���ف���ج���ار, دع���اه���ا اأق���رب���اء لها 
املتحدة  ال����والي����ات  اإىل  ل��الن��ت��ق��ال 
ال�سفر,  حلم  اأن  اإال  معهم,  والعي�س 
لل�سياحة  راوده�����������ا  ط����امل����ا  ال��������ذي 

والنقاهة, مل يعد اأولويتها.
وتقول “اأ�سعر فعاًل اأين متجذرة يف 

لبنان«.
األف   140 ن��ح��و  ل��ب��ن��ان  وي��ق��ط��ن يف 

لوكالة  غ���زاري���ان  اأري����ن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
فران�س بر�س.

وتاأمل اجلمعية اإ�سالح 600 منزل 
ال تعود فقط لالأرمن, كما اأنها توزع 
1500 وجبة غذائية اأ�سبوعياً على 
العائالت املنكوبة يف برج حمود ومار 

خمايل.
ب���رج ح���م���ود, ك���ان �سيبو  يف م��ن��ط��ق��ة 
للحفاظ  ف��رة  منذ  يجهد  ت��رزي��ان 
دار  يف  ج��ي��د  معي�سة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
االأزمة  ب��رغ��م  ي��دي��ره  ال���ذي  امل�سنن 
ال��ت��ي ي�سهدها  االق��ت�����س��ادي��ة احل���ادة 
اأن  ال��ي��وم  ب��ه  ع��ام. فكيف  لبنان منذ 
املبنى  األ��ف دوالر الإ�سالح   22 يجد 

الذي ت�سرر جراء االنفجار.
ويقول ترزيان “وعد مواطن اأرمني 
اأر�سل  وق��د  باإ�سالحه”  يتعهد  ب��اأن 
ل��الط��الع على  م��ن قبله  اأ���س��خ��ا���س 
االأ�سرار, باأمل اأن يبداأ العمل قريباً. 
ح��ي��ث يقطن  امل�����س��ن��ن,  دار  وي��ت��ل��ق��ى 
غذائية  م�����س��اع��دات  �سخ�ساً,   119

اأي�ساً من منظمات غر حكومية.
الذي  ع��ام��اً(,   58( دي��ك��ران  يعتمد 
على  ال�����ي�����وم  احل������������دادة,  يف  ي���ع���م���ل 
منظمات  م����ن  االآت����ي����ة  امل�������س���اع���دات 

اأي�ساً.
ال��رم��ي��م على و�سك  اأع��م��ال  وب��ات��ت 
االنتهاء يف منزله املطل على اإهراءات 
القمح امل��دم��رة يف م��رف��اأ ب���روت. يف 
هذا املنزل ُولد ون�ساأ وفيه اأي�ساً فقّد 
واإليه  االن��ف��ج��ار,  ليزا ج��راء  زوج��ت��ه 

�سيعود قريباً مع ابنيه املراهقن.
ويقول ب�سوت هادئ “جمربون على 
اأن  اأعلم  اأي��ن ن��ذه��ب؟..  ال��ع��ودة, اإىل 
امل���و����س���وع ���س��ع��ب ع��ل��ى ول�����دي, لكن 
ال اأع���ل���م م���ا ال����ذي ب��ا���س��ت��ط��اع��ت��ي اأن 
املنزل  زاوية  اإىل  اأفعله«. ي�سر بيده 
اأر�ساً.  م��ط��روح��ة  ل��ي��زا  وج���د  ح��ي��ث 
ي�سيح بنظره بعيداً, ويتابع “باملبداأ, 
املكان  ه��و  امل��ن��زل  ي��ك��ون  اأن  يفر�س 
االأك����رث اأم��ن��اً ل���ك, ل��ك��ن ال��ن��ا���س هذه 

املرة ماتت يف منازلها«.

اأرم��ن��ي, وه��و التجمع االك��رب لهم يف 
ال��ع��امل ال��ع��رب��ي, وج���زء ك��ب��ر منهم 
اإب��ادة االأرمن  يتحدر من ناجن من 

يف العام 1915
منطقة  يف  منهم  كبر  جزء  وي�سكن 
ب������رج ح����م����ود يف �����س����واح����ي ب�����روت 
اجلعيتاوي  حيي  يف  كما  ال�سمالية, 
وم����ار خم��اي��ل, م��ن امل��ن��اط��ق االأك���رث 
اأوقع  ال��ذي  االنفجار  ج��راء  ت�سرراً 
و6500  ق��ت��ي��اًل   190 م���ن  اأك�����رث 

جريح.
رف�ساً  ك�سباريان  برجوهي  ترف�س 
قاطعاً مغادرة منزلها ال�سغر الذي 
انتقلت اإليه مع عائلتها عندما كانت 
طفلة يف العا�سرة من العمر ويقع يف 

حي اجلعيتاوي.
يف الثامن من ال�سهر املا�سي, احتفلت 
الت�سعن,  ميالدها  بعيد  برجوهي 

اأي��ام فقط من �سقوط  اأربعة  اأي بعد 
خ���زان���ة امل��ط��ب��خ ف����وق راأ����س���ه���ا ج���راء 
االنفجار فاأ�سيبت بجروح يف �سدرها 
نقلها  ت��ط��ل��ب  م����ا  ���س��ف��ت��ي��ه��ا  وق������رب 
التايل  اليوم  يف  اإمن��ا  امل�ست�سفى  اإىل 
الكتظاظ امل�سايف بعد وقوع الكارثة. 
برجوهي,  جت��ل�����س  ذل�����ك,  وب���رغ���م 
اليوم  منزلها  يف  النحيلة,  ال�سيدة 
اجلمعية  اأ�سلحت  بعدما  ه��دوء  بكل 
بع�س  االأرمنية  اخلرية  العمومية 

االأ�سرار فيه.
وت���ق���ول ال�����س��ي��دة ال��ت��ي ���س��ه��دت على 
“اأ�سعر  ع����دي����دة  واأزم���������ات  ح������روب 
اأ�سفق على   ... ب��روت  باحلزن جتاه 
ال�سباب  خ�سر  ل��ق��د  ال�����س��اب,  اجل��ي��ل 
م�ستقبلهم وحياتهم وحتى منازلهم, 

وها هم االآن يرحلون«.
اأوالدها  يعي�س  التي  برجوهي  اأم��ا 

ترغب  ف����ال  اخل���������ارج,  يف  ال���ث���الث���ة 
ب��ال��رح��ي��ل ب���ل ت��ف�����س��ل ال�����س��ك��ن اإىل 
التي  اأي�ساً,  االأرمنية  جارتها  جانب 
ت��ه��ت��م ب��ه��ا وال ت��رك��ه��ا وح���ي���دة,يف 
منزل مالأته ب�سور العائلة وباأغطية 
ب��ي�����س��اء ح��اك��ت��ه��ا ب��ي��ده��ا ت���زي���ن بها 

الطاوالت واالأرائك.
“�سافرت كثراً, وزرت ولّدي  وتقول 
املتحدة وابنتي يف لندن  الواليات  يف 
اأن  اأف�����س��ل دائ��م��اً  م���رات ع���دة, لكني 

اأعود اإىل هنا«.
اإىل  االأم����������ور  “�ستعود  وت�������س���ي���ف 

جمراها, كل دولة لديها م�ساكلها«.
متكنت  االن�����ف�����ج�����ار,  وق�������وع  وم����ن����ذ 
اجل���م���ع���ي���ة ال���ع���م���وم���ي���ة اخل����ري����ة 
االأرمنية من اإ�سالح ع�سرات املنازل, 
 80 وتتوزع فرق عمالها حالياً على 
م��ن��زاًل اآخ����ر, وف���ق م��ا ت��ق��ول املديرة 

يف عام 2017, ولكن مرة واحدة 
يف عام 2011, فقد �سجلت اإيران 
بلغ  ال�����س��ادرات  م��ن  قيا�سيا  رق��م��ا 

86 مليون دوالر.
اإيران  اأن  ومبا  النتائج  على  وبناء 
ميكن  ح�������رب  ح����ال����ة  يف  ل���ي�������س���ت 

القول:
اإيران  ح��اج��ة  قيا�س  ميكن  ال   .1
احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��الأ���س��ل��ح��ة وامل���ع���دات 

الع�سكرية.
وجودة  كفاءة  اختبار  يتم  مل   2-
االأ�سلحة الع�سكرية املنتجة حملًيا 

ميدانًيا.
الع�سكرية  ال�سناعة  ق���درات   3-
املحلية االإيرانية لتلبية احتياجات 

القوات امل�سلحة غر وا�سحة.
لقيا�س  اإمكانية  توجد  ال  ل��ذل��ك, 
ادع�������اء امل�������س���وؤول���ن االإي����ران����ي����ن 
العام  ال��ق��ائ��د  ادع�����اءات  قبيل  م��ن 
ومزاعم  ال��ي��وم  ال��ث��وري  للحر�س 
روحاين  ح�سن  االإي���راين  الرئي�س 
الع�سكرية  ال�����س��ن��اع��ة  اأن  ���س��اب��ق��ا 
اإىل  احل���اج���ة  م���ن   85% ت��ل��ب��ي 
للقوات  ال��ع�����س��ك��ري��ة  االأ����س���ل���ح���ة 
امل�سلحة االإيرانية, ومبا اأن 95% 
الع�سكرية  واملعدات  االأ�سلحة  من 
مت ا���س��ت��راده��ا يف ع��ه��د ال�����س��اه يف 
ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات وال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات, وفق 
تقارير دولية, وهذه االأ�سلحة باتت 
قدمية وخا�ست حربا �سرو�سا مع 
واأن   ,)1988-1980( ال��ع��راق 
ال�سناعات يف اإيران �سعيفة لذلك 
فاإن ادعاءات امل�سوؤولن االإيرانين 
ت��ب��ق��ى جم����رد ادع�������اءات ال ميكن 

اإثباتها.
االإيراين  يقول اخلبر  ذل��ك,  اإىل 
الع�سكري عرفان ك�سرائي, تعليقا 
االإنتاجية  اإي�������ران  ق������درات  ع��ل��ى 
االإيرانين  امل�����س��وؤول��ن  وم���زاع���م 
“من  وامل����دن����ي����ن:  ال��ع�����س��ك��ري��ن 
ال�������س���ع���وب���ة مب���ك���ان ت�����س��دي��ق اأن 
���س��ن��اع��ة م��ف��ل�����س��ة ت�����س��ت��ورد حتى 
و�������س������ادات ف����رام����ل واخل���راط���ي���م 
“برايد”,  ل�سيارات  الهيدروليكية 
واأنابيب  ال�����س��دم��ات  م��ا���س��ات  اأو 
امل���ربدات ون��واب�����س ال�����س��ي��ارات من 
ال�سن, �ستكون قادرة على ت�سميم 
ع�سكرية  معدات  واإن��ت��اج  وت�سنيع 

متطورة ودقيقة«.

% من �صالحها يف �لد�خل هل طهر�ن تنتج حقًا 85 

قدرات اإيران الع�شكرية.. ت�شخيم اإعالمي و�شناعة مفل�شة

اأرمن يتم�شكون مبنازل ت�شدعت يف انفجار بريوت

واالأويغور هم م�سلمون ناطقون بالركية ي�سّكلون املجموعة 
االإتنية االأكرب يف �سينجيانغ, االإقليم ال�سا�سع الواقع يف �سمال 

غرب ال�سن والذي يتمّتع بحكم ذاتي.
اأخرى ومنظمات دولية  وتّتهم الواليات املّتحدة ودول غربية 
عّدة ال�سلطات ال�سينية بارتكاب انتهاكات على نطاق وا�سع يف 
اأكرث من مليون م�سلم يف �سينجيانغ  حّق االأويغور وباحتجاز 
مبالغ  الرقم  ه��ذا  اإّن  تقول  بكن  لكّن  اعتقال.  مع�سكرات  يف 
بل مراكز تدريب  لي�ست معتقالت  املواقع  واإّن هذه  به كثراً 
عن  واالبتعاد  عمل  اإيجاد  على  ال�سّكان  مل�ساعدة  ترمي  مهني 
جميع  حظر  على  القانون  م�سروع  وين�ّس  الديني.  التطّرف 
هناك  ي��ك��ون  ال��ت��ي  ت��ل��ك  با�ستثناء  �سينجيانغ  م��ن  ال�����واردات 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأقّر جمل�س النواب االأمركي باأغلبية �ساحقة م�سروع قانون 
االإقليم  �سينجيانغ,  يف  املنتجة  ال�سلع  غالبية  ا�ستراد  يحظر 
اأف��راداً من  اإّن بكن جترب فيه  ال�سيني الذي تقول وا�سنطن 

اأقلّية االأويغور امل�سلمة على “العمل بال�سخرة«.
ويف �سبه اإجماع نادر يف جمل�س نواب منق�سم ب�سّدة بن اأغلبية 
ن���واب م�سروع   406 اأّي����د  دمي��وق��راط��ي��ة واأق��ل��ي��ة ج��م��ه��وري��ة, 
القانون يف حن �سّوت �سّده ثالثة نواب فقط. وال يزال الن�ّس 
بحاجة الإقراره يف جمل�س ال�سيوخ قبل اأن يحال اإىل الرئي�س 

دونالد ترامب للم�سادقة عليه كي يدخل حّيز التنفيذ.

لي�ست  اأّنها  االأمركية على  للجمارك  وا�سح ومقنع”  “دليل 
نتاج عمل ق�سري. ووفقاً لتقرير اأرفق مب�سروع القانون حن 
عر�س الن�ّس على الكونغر�س للمرة االأوىل يف اآذار/مار�س, فاإن 
العديد من ال�سلع التي دخلت ال�سوق االأمركية كانت بالفعل 
اأقم�سة  ال�سلع  �سينجيانغ, ومن هذه  نتاج عمل ق�سري يف  من 

واأحذية وهواتف حممولة واأجهزة كومبيوتر و�ساي.
ال�سلع  هذه  من  باال�ستفادة  املّتهمة  ال�سركات  التقرير  وع��ّدد 
ومن بينها اأديدا�س ونايكي وكالفن كالين واإت�س اإند اإم وكوكا 
قالت  القانون  م�سروع  على  الت�سويت  جل�سة  وخ��الل  ك��وال. 
رئي�سة جمل�س النواب نان�سي بيلو�سي اإّن التاأييد اجلارف من 
حول  اآخ��ر  ولن�ّس  الن�ّس,  لهذا  الكونغر�س  يف  احل��زب��ن  ك��ال 

بكن  اإىل  قوية  “اإ�سارة  ُير�سل  لالأويغور”,  الق�سري  “العمل 
والعامل باأّن الكونغر�س االأمركي ) ...( لن ي�سمح بالت�سحية 

بحقوق االإن�سان با�سم امل�سالح التجارية«.
اأي��ل��ول/  14 يف  اأعلنت  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س  اإدارة  وك��ان��ت 
ال�سلع  م��ن  �سل�سلة  ا���س��ت��راد  �ستحظر  اأّن��ه��ا  اجل���اري  �سبتمرب 
على  “ال�سخرة”  بفر�س  بكن  مّتهمة  �سينجيانغ,  يف  املنتجة 
اأف��راد من االأوي��غ��ور. ويومها ق��ال وزي��ر اخلارجية االأمركي 
لل�سلطات  وا�سحة”  ر�سالة  “هذه  اإّن  بيان  يف  بومبيو  مايك 
“الوقت حان لو�سع حّد للعمل الق�سري  اأّن  ال�سينية مفادها 
الذي ت�سرف عليه الدولة واأن حترم حقوق االإن�سان جلميع 

النا�س«.

 م�شروع قانون اأمريكي يحظر ا�شترياد منتجات �شينجيانغ 
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عربي ودويل
و�شائل الإعالم الفرن�شية تدعو اإىل التعبئة دفاعا عن احلرية 

لوكالة  ت�سريح  يف  ال�����س��اخ��رة  ال�سحيفة  م��دي��ر  ري�����س  وق���ال 
فران�س بر�س “بعد اإعادة ن�سر الر�سوم الكاريكاتورية امل�سيئة يف 
2 اأيلول/�سبتمرب 2020, تعر�ست �ساريل اإبدو مرة جديدة 
التهديدات  وت�سكل هذه  اإرهابية.  قبل منظمات  للتهديد من 
ا�ستفزازا حقيقيا و�سط حماكمة اعتداءات كانون الثاين/يناير 
2015. اإنها تهديدات تذهب اأبعد من �ساريل )اإيبدو( الأنها 
ت�ستهدف اأي�سا كل و�سائل االإعالم وحتى رئي�س اجلمهورية«.

على  نقرح  اأن  اإلينا  بالن�سبة  ال�����س��روري  م��ن  “بدا  واأ���س��اف 
تنا�سب طبيعة  ا�ستجابة جماعية  يف  التفكر  االإع��الم  و�سائل 

هذه التهديدات” دون حتديدها.
الفرن�سية  االإعالم  التاريخية لو�سائل  التعبئة  “بف�سل  وتابع 

•• باري�س-اأ ف ب

ن�سرت مئة و�سيلة اإعالمية يف فرن�سا ر�سالة مفتوحة تدعو اإىل 
التعبئة ل�سالح حرية التعبر دعما ل�سحيفة “�ساريل اإيبدو” 
تنظيم  ق��ب��ل  م��ن  جم���ددا  للتهديد  تعر�ست  ال��ت��ي  ال�����س��اخ��رة 

“القاعدة” منذ اإعادة ن�سر الر�سوم الكاريكاتورية امل�سيئة .
وفيما ت�ستمر حماكمة امل�ستبه بتنفيذهم الهجوم الذي اأ�سفر 
عن مقتل 12 �سخ�سا يف 7 كانون الثاين/يناير 2015 حتى 
10 ت�سرين الثاين/نوفمرب, نقلت ماريكا بريت مديرة املوارد 
الب�سرية يف �ساريل اإيبدو يف وقت �سابق من هذا االأ�سبوع من 

منزلها بعد تعر�سها لتهديدات خطرة.

مواطنينا  اإىل  جماعي  ب�سكل  الر�سالة  ه��ذه  ن�سر  خ��الل  م��ن 
ال��ي��وم, ن��رغ��ب يف توجيه ر���س��ال��ة ق��وي��ة ل��ل��دف��اع ع��ن مفهومنا 
املواطنن  ك��ل  حرية  حتى,  ذل��ك  م��ن  واأب��ع��د  التعبر,  حلرية 

الفرن�سين«.
عن  لندافع  “معا  املعنونة  املفتوحة  الر�سالة  ه��ذه  يف  وج���اء 
2020 يهدد بع�سكم بالقتل على  احلرية” “اليوم يف العام 
فردية.  اآراء  عن  تعبرهم  بعد  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
منظمات  قبل  من  ك��اأه��داف  �سراحة  �سنفت  االإع���الم  و�سائل 

اإرهابية دولية«.
واأ�سافت “نحن نحتاج اإليكم يجب اأن يفهم اأعداء احلرية اأننا 

كلنا اأعداوؤهم مهما كانت اختالفاتنا يف الراأي اأو املعتقدات«.

كازاخ�شتان تعّلق عمل �شركات طريان ب�شبب ليبيا 
•• نور �شلطان-اأ ف ب:

االأمم  تفر�سه  ال��ذي  االأ�سلحة  بيع  حظر  النتهاكها  ط��ران  �سركات  ث��الث  عمل  كازاخ�ستان  عّلقت 
املتحدة على ليبيا, وفق ما اأعلنت  اأم�س االأربعاء احلكومة يف هذا البلد الواقع يف اآ�سيا الو�سطى.

اير”  “اأزي  م��ن  املحلية  الراخي�س  �سحبت  اأن��ه��ا  بيان  يف  الكازاخ�ستانية  ال�سناعة  وزارة  واأف���ادت 
و”�سيغما ايرالينز” و”جيني�س اير« .

وجاء يف البيان اأن جمل�س االأمن الدويل اأبلغ يف �سباط/فرباير كازاخ�ستان عن انتهاكات ارتكبتها هذه 
املجموعات. واأكدت الوزارة اأن رحالت ال�سركات الثالث اإىل ليبيا انطلقت من “دولة اأخرى” م�سرًة 

اإىل اأن لي�س من م�سوؤولية نور �سلطان مراقبة اأن�سطة هذه ال�سركات خارج االأرا�سي الكازاخ�ستانية.
وتعترب االأمم املتحدة اأن عمليات ت�سليم االأ�سلحة االأجنبية اإىل ليبيا تن�سف جهود ال�سالم املبذولة.

وفر�س االحتاد االأوروبي االثنن عقوبات على ثالث �سركات اإحداها تركية, متهمة بانتهاك احلظر 
االأممي, يف قرار نّددت به تركيا.

 

•• الفجر –خرية ال�شيباين
اأ�سار رئي�س ال��وزراء الربيطاين     
موجة  اأن  اإىل  جون�سون,  بوري�س 
حتدث  اأن  ميكن  الوباء  من  ثانية 
يف اخلريف يف جميع اأنحاء البالد. 
يقع بن 1.1 و1.4, يوؤكد معدل 
ال��ت��ك��اث��ر ت���ط���ور ال����وب����اء. وق����د مت 
حالة   3500 م��ن  اأك���رث  اكت�ساف 
خالل  يومًيا  املتو�سط  يف  ج��دي��دة 
االأ�سبوع املا�سي, لكن هذه االأرقام 
ال��واق��ع ن��ظ��ًرا ل�سعوبات  اأق���ل م��ن 
بلدية  رئي�س  وقدر  العدوى.  تتبع 
العا�سمة,  اأن  ���س��ادق خ��ان,  ل��ن��دن, 
�ستتاأثر  االآن,  ح��ت��ى  جن���ت  ال���ت���ي 
ب���دوره���ا ب���ع���ودة ك��وف��ي��د يف االأي����ام 

املقبلة.
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��و���س��ع  ان     

ن��ظ��ام الفح�س  ي��واج��ه  ف��و���س��وي. 
وال��ت��ع��ق��ب ���س��ع��وب��ة ك���ب���رة حيث 
يتجاوز  االخ��ت��ب��ار  على  الطلب  اأن 
املختربات.  ق���درة  اأ���س��ع��اف  اأرب��ع��ة 
يح�سل  ال  ذل����ك,  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
90 باملائة ممن مت اختبارهم على 
وع�سرين  اأرب�����ع  خ���الل  ن��ت��ائ��ج��ه��م 
باأنها  احلكومة  واع��رف��ت  �ساعة. 

مل تتوقع مثل هذا الطلب.

اأواخ��������ر  اأداره�������������ا ج����ون���������س����ون يف 
ال���ت�������س���ع���ي���ن���ات, ات���ه���م���ت���ه ب���روؤ����س 

“كارثة عامة«.
ال������راأي, حزب  ا���س��ت��ط��الع��ات     يف 
العمل الذي ا�ستعاد و�سطيته حتت 
قيادة زعيمه اجلديد, املعتدل كر 
مع  متعادال  االآن  اأ�سبح  �ستارمر, 

املحافظن.
غارق  احلكومة  رئي�س  اأن  وي��ب��دو   

م�����واد  ال���ن���ق�������س يف  وي���ت�������س���ب���ب     
خطرة  اخ����ت����الالت  يف  االخ���ت���ب���ار 
اإبطاء  م��ع  وال�����س��ح��ة,  التعليم  يف 
وا�سطرت  ال���ع���م���ل.  اإىل  ال����ع����ودة 
االأولوية  اإع���ط���اء  اإىل  ال�����س��ل��ط��ات 

انت�ساره  تاألق  للزعامة.  الفتقاره 
اأ�سهر,  ت�سعة  اختفى يف  االنتخابي 

قالت تاميز. 
ال�سحيفة  �سبكتاتور,  ذي  وح��ت��ى 
التي  املحافظ������ة  االأ�س��������بوعية 

رعاية  ودور  امل�ست�سفيات  ملوظفي 
امل�سنن واملدار�س.

»ب�ج� ظل لنف�صه«
اليمينية تنتقد  ال�سحافة     حتى 

احلكومية,  االإج�����������راءات  ب�������س���دة 
“مثل  منتظمة.  غ��ر  وت��ع��ت��ربه��ا 
االأغ��ن�����������������ام ال��ت�����������������ي ُح����رم����ت من 
بوري�س  ن��اخ��ب��و  ي�����س��ع��ر  ال����راع����ي, 
ج���ون�������س���ون ب����ال����ذه����ول وامل���������رارة 

يف التحديات التي تراكم: الوباء, 
والربيك�سيت, والنتائج االقت�سادية 

ال�سيئة للغاية.
مل  “بوجو”  اأن  ال��وا���س��ح     وم��ن 
اأ�سابه  ال���ذي  كوفيد  م��ن  يتعافى 
اأيام  ع�سرة  تطلب  مم��ا  اأب��ري��ل,  يف 
من العالج يف امل�ست�سفى يف العناية 
املركزة. “اإنه جمرد ظل لنف�سه... 
يوؤكد   ,“ ح��م��ا���س��ت��ه  اخ��ت��ف��ت  ل��ق��د 
�سوته  م�ستح�سًرا  موؤيديه,  اأح��د 
ال��ب��اه��ت, ب��ال روح وم��ف�����س��ول عن 
اال�ستجواب  جل�سة  خ��الل  ج�سده, 

يف جمل�س العموم. 
ي�ستح�سر  ان��ت��ع��ا���س��ة,  غ��ي��اب  ويف    
عالنية  م���ع�������س���ك���ره  يف  ال���ب���ع�������س 
�سيناريو اال�ستقالة الأ�سباب �سحية 

يف االأ�سهر املقبلة.
عن ل�ب��ن

�أغنام ُحرمت من ر�ع:

اإجنلرتا: الأزمة ال�شحية وال�شيا�شية تتفاقم...!
ي�صتح�صر �لبع�ص يف مع�صكره عالنية �صيناري� ��صتقالة ج�ن�ص�ن لأ�صباب �صحية يف �لأ�صهر �ملقبلة

بوري�س جون�سون على كر�سي هزازحزب العمل ي�ستفيد من االزمة

يف ا�شتطالعات الراأي، حزب العمل يتعادل مع املحافظني 

•• طهران-وكاالت

ب���ع���د ع������ودة احل����دي����ث ع����ن نقل 
العا�سمة االإيرانية طهران, اعترب 
النائب اأبو الف�سل اأبو الرابي اأن 
للرئي�س  الثوري  احلر�س  اقراح 
العا�سمة  بنقل  روح����اين  ح�سن 
من طهران بوا�سطة مقر “خامت 
االقت�سادية  ال�����ذراع  االأنبياء” 
للحر�س, يعود اإىل خماوف ب�ساأن 
االحتجاجات ال�سعبية والع�سيان 

املدين.
اأب������و ت����راب����ي, وه�����و ع�سو  وق������ال 
بالربملان  ال��داخ��ل��ي  االأم���ن  جلنة 
االإيراين, ل�سحيفة “هم�سهري” 
التمركز  “اإن  الثالثاء,  اليومية 
امل����ف����رط ل��ل��ن�����������������������������ا���س وال������رثوة 
طهران  يف  وال�سناعة  والتعليم 
�سواء  ت��ه��دي��دا ح��ق��ي��ق��ي��ا,  ي�����س��ك��ل 
اأو  ت����ه����دي����دات ط��ب��ي��ع��ي��ة  ك����ان����ت 
ع�سي������ان  اأو  ع�سكرية  ه��ج��م��ات 

مدين«.
وك������ان اأب����وت����راب����ي ق����د ك�����س��ف يف 
اأنباء  لوكالة  اأخ���رى  ت�سريحات 
االأحد  االإي����������راين  الربمل������ان 
“خامت  ق���اع���دة  اأن  ع���ن  امل��ا���س��ي, 
للحر�س  ال���ت���اب���ع���ة  االأنبياء” 
اأر���س��ل��ت خ��ط��اًب��ا ر�سمًيا  ال��ث��وري, 
اإىل الرئي�س ح�سن روحاين, حول 
ا���س��ت��ع��داده��ا ل��ت��ويل ع��م��ل��ي��ة نقل 

ل����ل����ب����الد ورف��������ع امل�����رك�����زي�����ة عن 
طهران”, على اأن موقع العا�سمة 
م�سيفا  اجلديد ق�سية”�سرية”, 
نحذو  اأن  علينا  يتعن  ب��ال��ق��ول: 
نف�سل  واأن  ال���ع���امل  دول  ح����ذو 
العا�سمة ال�سيا�سية عن الثقافية 
االقت�سادية,  وع��ن  العلمية  ع��ن 
وه�������ذا م����ا ي���ت���واف���ق مت����اًم����ا مع 
اأ����س�������س ال����دف����اع امل�������دين«. وي���رى 
“ خامت  مقر  ر�سالة  اأن  حمللون 
اإىل  ال��ث��وري  للحر�س  االأنبياء” 
ال��رئ��ي�����س ح�����س��ن روح������اين حول 
�سمن  ت�����اأت�����ي  ال���ع���ا����س���م���ة  ن���ق���ل 
احلكومية  امل��راف��ق  الإب��ع��اد  خطة 
واالأمنية عن املتظاهرين يف حال 

جتدد االحتجاجات ال�سعبية.
ي������ذك������ر اأن�����������ه خ���������الل م�����وج�����ات 
االحتجاجات يف ال�سنوات الثالث 
بحرق  املتظاهرون  ق��ام  االأخ���رة 
البا�سيج  م���ق���رات  م���ن  ال���ع���دي���د 
واالأم������������ن واحل������ر�������س ال�����ث�����وري 
واحلوزات الدينية كرموز للنظام 

القمعي احلاكم.
االحتجاجات  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام  ورد 
مقتل  اآخ��ره��ا  ك��ان  بعنف مفرط 
حوايل 1500 متظاهر واعتقال 
اأثناء  االإن��رن��ت  وقطع  الع�سرات 
امل��ظ��اه��رات ال��ت��ي خ��رج��ت يف 29 
حمافظة من اأ�سل 31 حمافظة 

اإيرانية يف نوفمرب املا�سي.

 امل�شت�شار النم�شاوي : توزيع طالبي 
اللجوء يف اأوروبا »لن ينجح« 

•• فيينا-اأ ف ب

اأكد امل�ست�سار النم�ساوي �سيبا�ستيان 
اللجوء  ط��ال��ب��ي  ت��وزي��ع  اأن  ك��ورت��ز 
اإىل اأوروب��ا على دول االحت��اد “لن 
وذلك يف مقابلة ح�سرية  ينجح”, 
بر�س  فران�س  وك��ال��ة  معه  اأجرتها 
االأوروبية  املفو�سية  تقدمي  ع�سية 
لتنظيم  ج���دي���د  م��ي��ث��اق  م�������س���روع 

�سوؤون الهجرة واللجوء.
“نعتقد  النم�ساوي  امل�ست�سار  وقال 
اأن التوزيع يف اأوروبا قد ف�سل واأن 
اإىل  م�سرا  ترف�سه”,  ع��دة  دوال 
الراف�سة  ال��و���س��ط��ى  اأوروب������ا  دول 
اإىل  و�سلوا  مهاجرين  ال�ستقبال 

اليونان واإيطاليا.
وت���اب���ع امل�����س��ت�����س��ار امل���ح���اف���ظ “لن 
ينجح االأم���ر ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة, بل 
بحماية اأف�سل للحدود اخلارجية, 
الب�سر,  مل��ه��ّرب��ي  م��ع��اً  وال��ت�����س��ّدي 

وامل�ساعدة امليدانية«.
اأع��ل��ن��ت رئي�سة  امل��ا���س��ي  واالأ���س��ب��وع 
امل��ف��و���س��ي��ة االأوروب�����ي�����ة اأور�����س����وال 
اإلغاء  اأن��ه��ا تعتزم  ف��ون دي��ر الي��ن 
“اإجراء دبلن” الذي يفر�س على 
يف  النظر  املهاجر  يدخله  بلد  اأول 
تعزيز  اأن  واأك����دت  ال��ل��ج��وء.  ط��ل��ب 
اجلهود على امل�ستوى اإدارة االحتاد 
باملثل  ي��ق��اَب��ل  اأن  ي��ج��ب  االأوروب������ي 

على م�ستوى الدول االأع�ساء.

منحة اأوروبية لالأونروا 
مل�شاعدتها يف مواجهة كورونا 

•• رام اهلل -رويرتز

وت�سغيل  غ�������وت  وك�����ال�����ة  ق�����ال�����ت 
)اأونروا(  الفل�سطينين  الالجئن 
اإن االحت����اد االأوروب������ي قدم  اأم�����س 
 35.9( ي��ورو  مليون   30.6 لها 
لالجئن  مل�ساعدة  دوالر(  مليون 
بلبنان  امل��ق��ي��م��ن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن 

والقادمن من �سوريا.
هذا  اأن  بيان  يف  الوكالة  واأ�سافت 
اأكرب  م�ساهمة  م��ن  “جزء  امل��ب��ل��غ 
ي��ورو تغطي  43.2 مليون  بقيمة 
يف  الفل�سطينين  الالجئن  دع��م 

االأردن ولبنان«.
واأو�سحت الوكالة اأنه “اإىل جانب 
ي�سمل  احليوية,  اخلدمات  متويل 
اأحدثتها  التي  االآث���ار  ال��دع��م  ه��ذا 
الالجئن  على  كوفيد-19  اأزم��ة 
الفل�سطينين من �سوريا املقيمن 
وكذلك  ول��ب��ن��ان,  االأردن  يف  حاليا 
والالجئن  امل�سيفة,  املجتمعات 
يف  يعي�سون  الذين  الفل�سطينين 

لبنان واالأردن«.
األ���ف   27 م���ن  “اأكرث  واأ����س���اف���ت 
فروا  �سوريا  من  فل�سطيني  الج��ئ 
امل�ستمر  ال��ن��زاع  ب�سبب  لبنان  اإىل 
م�ساهمة  اإن  وق��ال��ت  ���س��وري��ا«.  يف 
االحت��اد االأوروب��ي “متكن الوكالة 
االأ�سا�سية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  م��ن 
لالجئن الفل�سطينين من �سوريا 
احلماية  ذل����ك  يف  مب���ا  ل��ب��ن��ان,  يف 

والتعليم والرعاية ال�سحية«.

طهران  من  االإي��ران��ي��ة  العا�سمة 
اإىل موقع اآخر.

»مدينة �إ�صالمية حديثة«
�سعيد  حت����دث  ���س��اب��ق,  وق����ت  ويف 
حم����م����د, ق����ائ����د م����ق����ر “ خ����امت 
االأنبياء” للبناء, عن احلاجة اإىل 
حديثة”  اإ�سالمية  “مدينة  بناء 
ك��م��ا ك�سف  ك��ع��ا���س��م��ة الإي��������ران. 

االإيرانين  امل�سوؤولن  بع�س  قبل 
يف وق��ت ���س��اب��ق, لكن ال��ن��ائ��ب ابو 
املعنية  امل��ن��ط��ق��ة  اإن  ق���ال  ت���راب���ي 
النظر  مت  وق���د  اأ���س��ف��ه��ان  لي�ست 
لهذا  اأم���اك���ن  ���س��ت��ة  اأو  خم�سة  يف 
االأعمال  نطاق  “�سمن  الغر�س 
االأول���ي���ة«. واأك����د اأب��وت��راب��ي وهو 
“جلنة  يف  مراقب  برملاين  ع�سو 
واالإداري  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م 

مدينة  االإي���ران���ي���ة  احل��ك��وم��ة  اأن 
ريال  ت��ري��ل��ي��ون   500 ب���ح���وايل 
دوالر(  م��ل��ي��ار   11.9 )ح�����وايل 
ملقر خ��امت االأن��ب��ي��اء, وق��د طالب 
النفط  على  باحل�سول  �سراحة 
للدولة  اململوكة  واالأ�سول  اخلام 

لت�سوية الق�سية.
االأنبياء”  “خامت  قاعدة  وتعترب 
للحر�س  االق����ت���������س����ادي  ال����ف����رع 

ال��ث��وري االإي����راين وت��دي��ر معظم 
اأع�����م�����ال ال���ب���ن���اء واالن�����������س�����اءات, 
تهريب  عمليات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
املنتجات  و���س��ائ��ر  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط 
ل����الل����ت����ف����اف ع����ل����ى ال����ع����ق����وب����ات 
م�ساألة  وك�����ان�����ت  االأم�����رك�����ي�����ة. 
ن��ق��ل ال��ع��ا���س��م��ة االإي��ران��ي��ة حمل 
اقراح  ومت  ���س��ن��وات,  منذ  نقا�س 
اأ�سفهان, من  ا�ستبدالها مبدينة 

نائب اإيراين: قرار نقل العا�شمة �شببه الحتجاجات والع�شيان

كين�شا�شا تطالب ب�شطب كل ديون الدول النامية ماكرون يطالب باإعادة ال�شلطة للمدنيني يف مايل
•• باري�س-رويرتز

على  يتعن  اإن��ه  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  قال 
املجل�س الع�سكري يف مايل اأن يعيد ال�سلطة للمدنين واأن 
يجري انتخابات �سريعة, حمذرا من اأن الدور الفرن�سي يف 
حماربة املت�سددين يف املنطقة �سيتوقف على هذه اخلطوة.

وجرى تر�سيح وزير دفاع مايل ال�سابق والكولونيل املتقاعد 
باه نداو رئي�سا موؤقتا يوم االثنن بينما جرى تعين اأ�سيمي 
جويتا, قائد املجل�س الع�سكري الذي ا�ستوىل على ال�سلطة 

ال�سهر املا�سي, نائبا للرئي�س.
ولديها  م��ايل  ت�ستعمر  كانت  التي  الدولة  فرن�سا,  وت�سعر 
يف  ج��ه��ادي��ة  ج��م��اع��ات  يقاتلون  ج��ن��دي   5100 نحو  االآن 

منطقة ال�ساحل, بالقلق من اأن ي�سبح االنقالب الع�سكري 
�سد  احلملة  ويقو�س  خ��ط��رة  �سابقة  اآب  اأغ�سط�س   18 ي��وم  وق��ع  ال���ذي 

اجلماعات االإرهابية.

•• كين�شا�شا-اأ ف ب

فيليك�س  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  رئي�س  طالب 
اإىل  امل��ّت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  اأم���ام  ت�سي�سيكيدي 
التغّلب  مل�ساعدتها يف  النامية  ال��دول  ديون”  كّل  “�سطب 

على جائحة كوفيد19- وتداعياتها.
اجلمعية  مبنا�سبة  ب��ّث  الفيديو  ع��رب  م�سّجل  خطاب  ويف 
العامة لالأمم املتحدة التي تلتئم هذا العام افرا�سياً ب�سبب 
اجلائحة, قال ت�سي�سيكيدي اإّنه “من اأجل م�ساعدة الدول 
اأج�����ل  النامية على اخل��روج ب�سكل فّعال من االأزم��ة, ومن 
اأن  اأف�سل, ينبغي  �سم�����ان فرة ما بعد كوفيد19- ب�سكل 
وتخفي�سات  الدين  اإلغ������اء  الدويل  املجتمع  جهود  ت�س�����مل 

اأخ������رى الأعبائ��ه مبا ي�س�����مح لهذه ال��دول باأن تنه�س ب�س���كل اأف�سل«.
واإذ اأعرب رئي�س الكونغو الدميوقراطية يف كلمته عن امتنانه للجهود التي 
بذلتها جمموعة الع�سرين وعدد من املوؤ�س�سات املالية الدولية جلهة تاأجيل 

وقال ماكرون يف كلمة للجمعية العامة لالأمم املتحدة اإن 
املجل�س الع�سكري “يجب اأن ي�سع مايل على طريق العودة 
اإىل ال�سلطة املدنية الذي ال ميكن الراجع عنه واأن ينظم 

انتخابات �سريعة.
وجه  على  االأف���ارق���ة  �سركائها  مثل  لفرن�سا,  ميكن  »وال 
اأ���س��ا���س هذا  ع��ل��ى  اإال  م��ن��خ��رط��ة  ت��ب��ق��ى  اأن  اخل�����س��و���س, 

ال�سرط«.
الواليات  ودع��م  الع�سكرية  فرن�سا  م�ساركة  من  وبالرغم 
�سوءا  يزداد  االأمن  كان  االأوروبية,  القوى  وبع�س  املتحدة 
اجلماعات  تقدم  ملنع   2013 ع��ام  يف  باري�س  تدخل  منذ 

اجلهادية نحو العا�سمة املالية, باماكو.
ونظم ب�سعة ع�سرات احتجاجا مناه�سا لفرن�سا يف و�سط 
ال��ذي احتفلت فيه مايل  ال��ي��وم  ال��ث��الث��اء, يف  ي��وم  باماكو 
�سعارات  املتظاهرون  وردد  فرن�سا.  عن  ا�ستقاللها  على  عاما   60 مب��رور 
مناه�سة لفرن�سا ولوجود قوات فرن�سية يف مايل بينما لوح بع�س املحتجن 

موعد �سداد الديون املرّتبة على الدول الفقرة, دعا هذه 
اجلهات الدائنة اإىل “اّتخاذ قرارات اأخرى بهدف اإلغائها 

)الديون( بالكامل«.
واأ�ساف اأّن “كّل تدابر الدعم اأو التمويل االإ�سايف للبلدان 
ب�”تعزيز  باأي �سروط”, مطالباً  النامية ال ينبغي ربطها 

الت�سامن الدويل«.
ل��ل��دول النامية  ت��ق��ّدم  ب���اأن  امل��ت��ط��ّورة  ال���دول  كم�����ا ط��ال��ب 
عدو  ه����و  م����ر�س  مل��ح��ارب��������������ة  التقني�����ة  “امل�س����اعدة 

م�سرك«.
ي��ق��ّل عن  م��ا ال  ب����اأرواح  امل�ستجّد  ك��ورون��ا  ف��رو���س  واأودى 
966.707 �سخ�ساً يف العامل منذ اأن اأبلغ مكتب منظمة 
ال�سحة العاملية يف ال�سن عن ظهور املر�س يف نهاية كانون 
االأول/دي�سمرب, وذلك بح�سب تعداد اأجرته وكالة فران�س بر�س ا�ستناداً اإىل 

م�سادر ر�سمّية االأربعاء يف ال�ساعة االأوىل بتوقيت غرينت�س.
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العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االزيز لقطع غيار 
CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:2128326 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل حممد جمينن حممد املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي احمد علي الورد اآل علي

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

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

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1095548 

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة م�سبح �سعيد حمدان جديد املن�سورى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد مظهر على مظفر على خوخار %100

تعديل وكيل خدمات / حذف م�سبح �سعيد حمدان جديد املن�سورى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مظفر على حممد على

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

�إعــــــــــالن
�سعفار  ال�س�����ادة/ا�سنت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للمن�سات احلديدية ذ.م.م رخ�سة رقم:1182411 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
عماد عزمي جندي وهبه من 19% اىل %44

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عمرو علي احمد علي ابراهيم

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

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

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

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

CN العمال احلدادة ذ.م.م رخ�سة رقم:1015216 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
زهر اال�سالم كمال الدين من 24% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف كمال الدين �ساريات اهلل

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

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

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2551491 
تعديل �سركاء

حذف م�سعل حممد علي جا�سم احلمادي
تعديل �سركاء

ا�سافة احمد ح�سن حممد احلذيفي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

�إعــــــــــالن
ر�سفة  ال�س�����ادة/كافتريا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب كرك رخ�سة رقم:2981518 
تعديل ال�سركاء

حذف عادل حممد علي �سامل ال�سيعري
تعديل ال�سركاء

ا�سافة را�سد بخيت �سميل �ساعن الرا�سدي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

�إعــــــــــالن
للمقاوالت  املعدين  ال�س�����ادة/اجلمالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:1712025 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ال�سيد عبدالنبى عبدالعزيز ابوخليفه %49
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة انتظار عبدالوهاب عبدالرزاق %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بدر بطى �سامل را�سد ال�سام�سى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ اجلمالون املعدين للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
STEEL TRUSS GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

اإىل /ا�سبيد اب للمقاوالت العامه ذ.م.م
SPEED UP GENERAL CONTRACTING L.L.C 

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�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  غر  الدائرة 

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

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة بن حم للري ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1109693 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة م�سلم �سامل م�سلم بن حم العامرى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سيخ م�سلم �سامل م�سلم بن حم العامري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد م�سلم �سامل بن حم العامري
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة بن حم للري ذ م م
BIN HAMM IRRIGATION CO. L.L.C 

اإىل /بن حم للري �سركة ال�سخ�س الواحد - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
BIN HAM IRRIGATION SOLE PROPRIETORSHIP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�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  غر  الدائرة 

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

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/زهرة ق�سر ال�سام لزينة ال�سيارات  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1138178 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة وليد رحمت حممد احمد البلو�سى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف وليد رحمت حممد احمد البلو�سى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداملوىل عبدالكرمي احل�سن

تعديل اإ�سم جتاري من/ زهرة ق�سر ال�سام لزينة ال�سيارات 
ZAHRAT QASER ALSHAM AUTO ACCESSORIES

 اإىل/ �سما ال�سام لزينة ال�سيارات
SAMA ALSHAM CAR ACCESSORIES

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�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  غر  الدائرة 

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

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

�إعــــــــــالن
ال�سخ�س  �سركة  احلنن-  ال�س�����ادة/�سيدلية  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م  رخ�سة رقم:3743764 
تعديل مدير / اإ�سافة حمد هدى بطى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة ميداليف - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

medlife - Sole Proprietorship L.L.C

تعديل مدير / حذف عمرو فتحى ابو�سيف احمد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف جمموعة اأي ام ايه الطبية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ima medical group - Sole Proprietorship L.L.C

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

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

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

�إعــــــــــالن
ال�سخ�س  �سركة  كر-  جود  ال�س�����ادة/�سيدلية  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م  رخ�سة رقم:2798465 
تعديل مدير / اإ�سافة حمد هدى بطى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة ميداليف - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

medlife - Sole Proprietorship L.L.C

تعديل مدير / حذف عمرو فتحى ابو�سيف احمد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف جمموعة اأي ام ايه الطبية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ima medical group - Sole Proprietorship L.L.C

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

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

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

�إعــــــــــالن
�سركة  الطبي-  �سي  اي  ايه  ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  رخ�سة رقم:3743758 
تعديل مدير / اإ�سافة حمد هدى بطى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة ميداليف - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

medlife - Sole Proprietorship L.L.C

تعديل مدير / حذف عمرو فتحى ابو�سيف احمد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف جمموعة اأي ام ايه الطبية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ima medical group - Sole Proprietorship L.L.C

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

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

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

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

نور االحالم لال�ست�سارات االجتماعية
 رخ�سة رقم:CN 1949595  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

�لغاء �عالن �صابق
الرخ�سة  االقت�سادية بخ�سو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 1015140 باال�سم التجاري بهجت الزبون 
الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  للتجارة 

كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

�لغاء �عالن �صابق
الرخ�سة  االقت�سادية بخ�سو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 1005380 باال�سم التجاري مدر�سة ال�سالم 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  ال�سيارات  قيادة  لتعليم 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:1104784 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة من�سور حممد عبيد الروي�سي الظاهري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

�لغاء �عالن �صابق
الرخ�سة  االقت�سادية بخ�سو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 1123792 باال�سم التجاري موؤ�س�سة مطر 
طلب  بالغاء  واملقاوالت  العامة  لل�سيانة  احل�ساين 

تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

�لغاء �عالن �صابق
الرخ�سة  االقت�سادية بخ�سو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 1259271 باال�سم التجاري �سالح النخرة 
العمال احلدادة امل�سلحة بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

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

لتمثيل ال�سركات
 رخ�سة رقم:CN 1859987  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

�إعــــــــــالن
الق�سر  ال�س�����ادة/مطعم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب االندل�سي رخ�سة رقم:2340184 

تعديل وكيل خدمات
ا�سافة خليل حممد ح�سن �سجاعي العبيديل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة امينه ال�ساين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مرمي حممد عبداهلل

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل
 ت�شكيك وت�شو�س حول اإجراءات مكافحة كورونا يف بريطانيا 

االإ�سابات اجلديدة يف االأ�سابيع االأخرة مما دفع خرباء اإىل قول اإنها 
ت�سرين  اأكتوبر  منت�سف  بحلول  يوميا  حالة  األ��ف   50 اإىل  ت�سل  ق��د 
يف  راب  دومينيك  اخلارجية  وزي��ر  وحت��دث  رادع.  دون  ُتركت  اإذا  االأول 
فر�س  على  اأ�سهر  �ستة  م��رور  مبنا�سبة  االأرب��ع��اء,  اليوم  مقابالت  ع��دة 
23 مار�س  يوم  البالد  اإج���راءات عزل عام على م�ستوى  اأول  احلكومة 
اآذار, �سعيا الإقناع املواطنن بااللتزام بالقواعد اجلديدة لتفادي تطبيق 
اإجراءات عزل عام ثانية. وقال راب الإذاعة )اإل.بي.�سي( “ما ال نريده 
هو اأن ن�سطر التخاذ اإج��راءات اأكرث �سرامة ونحن مقبلون على عيد 
امليالد... لذلك نحتاج اإىل اتخاذ االإجراءات املتنا�سبة وامل�ستهدفة التي 

نتخذها االآن«.
وع��ن��دم��ا �ُسئل يف ل��ق��اء م��ع اإذاع����ة )ب��ي.ب��ي.���س��ي( اإن ك��ان��ت االإج����راءات 

•• لندن-رويرتز

االأ�سد  اإج��راءات��ه��ا اجل��دي��دة  اأم�����س ع��ن  داف��ع��ت احل��ك��وم��ة الربيطانية 
انتقادات ترى  امل�ستجد يف مواجهة  للت�سدي لفرو�س كورونا  �سرامة 
االقت�ساد  ت��وازن بن دعم  اإنها حت��اول حتقيق  كافية, وقالت  اأنها غر 
واحلفاظ على ال�سحة. كان رئي�س ال��وزراء بوري�س جون�سون قد طلب 
من املواطنن اأم�س الثالثاء بالعمل من املنازل كلما اأمكن, واأمر باإغالق 
اأ�سهر على االأرجح  اإطار قيود ت�ستمر �ستة  احلانات واملطاعم مبكرا يف 

بهدف الت�سدي ملوجة ثانية �سريعة االنت�سار من مر�س كوفيد-19.
مبر�س  للوفيات  ر�سمية  اأع���داد  اأك��رب  بالفعل  املتحدة  اململكة  وت�سجل 
كوفيد-19 يف اأوروب��ا, باإجمايل يقرب من 42 األف حالة. وت�سارعت 

اجلديدة خطة للتعاي�س مع الفرو�س بدال حماولة من التخل�س منه, 
نفى ذلك. غر اأن قرار حكومة ا�سكتلندا اتخاذ اإجراءات اأ�سد �سرامة, 
ال�سك  من  بظالل  يلقي  االأ���س��ر,  بن  اجتماعية  اأن�سطة  اأي  حظر  مثل 
على ما اإذا كانت اخلطوات املتخذة يف اإجنلرا االأكرث اكتظاظا بال�سكان 
�ستكون كافية. وقالت رئي�سة وزراء ا�سكتلندا نيكوال �سترجن على قناة 
)اآي.تي.يف( “راأيت اأننا و�سلنا مرة اأخرى اإىل نقطة فا�سلة مع كوفيد, 

واأبحث البيانات التي تثر قلقي �سراحة«.
واأو�سحت اأن م�ست�ساريها العلمين اأخربوها اأن االإجراءات التي اأعلنها 

جون�سون لن تكون كافية خلف�س معدل انتقال العدوى.
ويف اإجن��ل��را ال ي���زال ب��االإم��ك��ان االخ��ت��الط م��ع اأف����راد اأ���س��ر اأخ���رى يف 
ال�سمالية  واأيرلندا  ويلز  وتتخذ  اأ�سخا�س.  �ستة  اإىل  ت�سل  جمموعات 

اأن  التاميز  واأف���ادت �سحيفة  اإجن��ل��را.  املختلفة عن  االإج���راءات  بع�س 
كري�س ويتي, كبر م�ست�ساري احلكومة الربيطانية يف املجال الطبي, 
حتمي  اإجن��ل��را  يف  القيود  م��ن  مزيد  فر�س  اإن  خا�س  حديث  يف  ق��ال 

لل�سيطرة على الوباء.
من  املئة  يف   78 اأن  يوجوف  موؤ�س�سة  اأجرته  للراأي  ا�ستطالع  واأظهر 
بالفعل, يف حن  االإع��الن عنها  التي مت  االإج���راءات  يوؤيدون  املواطنن 

قال 45 يف املئة اإنه كان على جون�سون اأن يذهب الأبعد من ذلك.
القيود  اأث���ر  م��ن  وا���س��ع  ي�سود قلق  ال��ت��ج��اري��ة,  االأن�����س��ط��ة  وع��ل��ى �سعيد 
اجلديدة ال �سيما بالن�سبة للحانات واملطاعم وحمال ال�سيافة االأخرى. 
وقوبل موعد االإغالق يف العا�سرة م�ساء الذي اأعلنه جون�سون باالنتقاد 

باعتبار اأنه غر فعال يف تقليل العدوى لكنه �سار باالأعمال.

من “فخ �سدام ح�سارات” داعيا اإىل 
عدم “ت�سيي�س” مكافحة الفرو�س.

ال�سيني  ال�سفر  “رف�س”  والح��ق��ا 
لدى االأمم املتحدة ت�سانغ جون ب�سكل 
عن  “العارية  ترامب  اتهامات  قاطع 

االأ�سا�س«.
وق���ال م��ت��ح��دث��ا ل��و���س��ائ��ل اإع����الم “يف 
ب�سدة  ال��دول��ي��ة  االأ���س��رة  تكافح  وق��ت 
املتحدة  الواليات  تن�سر  كوفيد-19, 
اجلمعية  يف  ه��ن��ا  ���س��ي��ا���س��ي��ا  ف��رو���س��ا 

العامة«.
يتحمل  اأح������د  ك�����ان  “اإن  واأ������س�����اف 
املتحدة  ال���والي���ات  ف��ه��ي  امل�����س��وؤول��ي��ة, 
الأنه اأهدرت عددا طائال من االأرواح 
وقت  يف  امل�سوؤول”,  غ��ر  ب�سلوكها 
الواليات  يف  ال��وب��اء  ح�سيلة  تخطت 
األف   200 عتبة  ال��ث��الث��اء  امل��ت��ح��دة 
وف����اة. وت��وا���س��ل��ت امل��واج��ه��ة ع��ن بعد 
بن القوتن االقت�ساديتن الكربين 
ح���ول م��و���س��وع امل���ن���اخ. وح��ر���س �سي 

حلياد  ه���دف  حت��دي��د  ع��ل��ى  جينبينغ 
امل�سدر  ل��ب��الده,  م��رة  الأول  الكاربون 
غ���ازات  الن��ب��ع��اث��ات  ال��ع��امل  يف  االأول 

الدفيئة.
بت�سكيكه يف  امل��ع��روف  ت��رام��ب  وحمل 
“الذين  حقيقة التغر املناخي, على 
البيئية  اأم��رك��ا  ح�سيلة  يهاجمون 
عن  ال��ط��رف  ويغ�سون  اال�ستثنائية 

تلوث ال�سن املزمن«.
اأعلن  اإذ  الذع���ا  ال�سيني  ال���رد  وج���اء 
اخلارجية  وزارة  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث 
املتحدة  ال���والي���ات  اأن  وي��ن��ب��ن  وان����غ 
مكافحة  اأم���ام  خطر”  “عائق  ه��ي 

االحتبا�س احلراري.
بان�سحابها  اإن�������ه  امل���ت���ح���دث  وق�������ال 
م��ن االت��ف��اق��ات ال��دول��ي��ة ل��ل��ح��د من 
فاإن  الكربون,  اأك�سيد  ثاين  انبعاثات 
بواجبها”  “اأخّلت  املتحدة  ال��والي��ات 
االأدن���ى  ات��خ��اذ احل���د  “ترف�س  وه���ي 

من االإجراءات حلماية الكوكب«.

االأوروبية  املفو�سية  رئي�سة  واأث��ن��ت 
اأور����س���وال ف��ون دي��ر الي��ن يف تغريدة 
البيئة لكنها  اإع��الن بكن ح��ول  على 
حذرت باأنه “ما زال هناك عمل كثر 

ينبغي القيام به«.
على  امل�������س���ي���ط���ر  ال����ت����وت����ر  ظ�����ل  ويف 
العالقات الدولية, حذر االأمن العام 
غوتري�س  اأنطونيو  املتحدة  ل��الأمم 
“االنق�سام  م��ن  اجل��ل�����س��ة  اف��ت��ت��اح  يف 
يف  اقت�سادين”  “اأكرب  بن  الكبر” 

العامل.
�سبه  قاعة  اأم���ام  كلمته  ملقية  وق��ال 
ال��دول��ي��ة يف  ف��ارغ��ة يف م��ق��ر املنظمة 
ن��ي��وي��ورك اإن ع��ل��ى ال���ع���امل ب���ذل كل 
ب����اردة  ح����رب  “لتجنب  ب��و���س��ع��ه  م���ا 

جديدة«.
الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  ق���ال  م��ن ج��ه��ت��ه 
“ال  ال���ع���امل  اإن  اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون 
بن  باخل�سومة  ُيخت�سر  اأن  ميكن 
م�سيفا  املتحدة”  والواليات  ال�سن 

جماعيا  ع���ل���ي���ن���ا  حم����ك����وم  “لي�س 
مبناورات ثنائية جتعلنا جمرد �سهود 
على عجز جماعي«. ويف اليوم االأول 
م��ن اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ت�ستمر 
ل�193  مداخالت  وتت�سمن  اأ�سبوعا 
ترامب  ب�نهج  دول  ع��دة  ن���ددت  ب��ل��دا, 
الرئي�س  ب���دا  وق���ت  يف  “االأحادي” 
االأم���رك���ي يف االأي�����ام االأخ�����رة اأكرث 
عزلة من اأي وقت م�سى مع اإعالنه 
على  الدولية  العقوبات  فر�س  اإع��ادة 

اإيران.
باأن فرن�سا وحلفاءها  وحذر ماكرون 
على  ي�ساوموا”  “لن  االأوروب����ي����ن 
رف�����س��ه��م دع����م وا���س��ن��ط��ن ع��ل��ى هذا 
ال�سعيد, فيما اأكد الرئي�س االإيراين 
ح�����س��ن روح����اين اأن����ه ل��ن ي��ك��ون لدى 
الرئا�سية  االن���ت���خ���اب���ات  يف  ال���ف���ائ���ز 
الر�سوخ”  خيار  “�سوى  االأم��رك��ي��ة 
العقوبات  رف��ع  ب�ساأن  اإي���ران  ملطالب 

االأمركية.

•• كراكاك�س-اأ ف ب

ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ي ن��ي��ك��وال���س م������ادورو, ي��ك�����س��ف اأّن 
الرئي�س االأمركّي دونالد ترامب, اأعطى موافقته على 
قيام ال�”�سي اآي اإيه” باأعمال �سرّية ذات طابع اإرهابّي 
�سّد فنزويال, وي�سف العقوبات على بالده باأنها �سادرة 

من “مافيا«.
اأعلن الرئي�س الفنزويلّي نيكوال�س مادورو اإن�ساء وحدة 
بالت�سّدي  ُم��ك��ّل��ف��ة  خا�سة”,  عمليات  “كوماندو�س 
الواليات  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ق��د  حمتملة  ت��خ��ري��ب��ّي��ة  الأع���م���ال 
الفنزويلّي  ال��رئ��ي�����س  اأع��ل��ن  اأرا���س��ي��ه��ا.  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
عمليات  “كوماندو�س  وح��دة  اإن�ساء  م��ادورو  نيكوال�س 

•• رام اهلل-رويرتز

اأم�س  الكيلة  م��ي  الفل�سطينية  ال�سحة  وزي���رة  اأعلنت 
كورونا  ب��ف��رو���س  ج���دي���دة  اإ����س���اب���ات   503 ت�����س��ج��ي��ل 
االأربع  ال�ساعات  خ��الل  وف���اة  ح���االت  وث���الث  امل�ستجد 
�سحفي  ب��ي��ان  يف  الكيلة  وق��ال��ت  امل��ا���س��ي��ة.  والع�سرين 
االإ�سابات  من  ع��دد  اأعلى  �سجلت  اخلليل  حمافظة  اإن 
بيت  حمافظة  تلتها  اإ�سابة,   150 باإجمايل  اجلديدة 
حلم بواقع 79 حالة كما �سجل قطاع غزة 73 اإ�سابة, 
فيما توزعت باقي االإ�سابات على مناطق خمتلفة من 
“يف  مري�سا   44 هناك  اأن  واأ�سافت  الغربية.  ال�سفة 

الأعمال تخريبّية حمتملة  بالت�سّدي  ُمكّلفة  خا�سة”, 
قد تقوم بها الواليات املتحدة على اأرا�سيها.

قدرة  لديها  “�ستكون  الوحدة  ه��ذه  اأّن  اأو�سح  م��ادورو 
التحّرك يف اأّي مكان يف البالد على مدار ال�ساعة«.

واأ�سار مادورو اإىل اأّن الرئي�س االأمركّي دونالد ترامب, 
اأعطى موافقته على “قيام ال�سي اآي اإيه باأعمال �سرّية 
ذات طابع اإرهابّي �سّد فنزويال”, وا�سفاً العقوبات �سّد 

�سخ�سيات فنزويلّية باأنها “عمل مافيا«. 
اأع��ل��ن رف�سي  وق���ال ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ّي: “من ه��ن��ا 
املطلق للعقوبات االأخرة �سد قادة �سرعين لفنزويال. 
واأرف�����س ه��ذه االإج����راءات وه��ذا االب��ت��زاز واال�سطهاد, 

الذي ي�سدر عن مافيا ال عن حكومة حمرمة«. 

غرف العناية املكثفة بينهم ثمانية على اأجهزة التنف�س 
الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  وت��ع��اين  اال���س��ط��ن��اع��ي«. 
الإج��راء فحو�س فرو�س  الالزمة  امل��واد  من نق�س يف 
ال�سركاء  كافة  مع  جاٍر  “العمل  الكيلة  وقالت  كورونا. 

حلل اأزمة نق�س مواد فح�س فرو�س كورونا«.
واأ�سافت “اأن ال�سركات املوردة تنتظر و�سول املواد من 

خارج فل�سطن لتوريدها لوزارة ال�سحة«.
اأن  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  بيانات  قاعدة  وتظهر 
انت�ساره يف  منذ  ك��ورون��ا  بفرو�س  االإ���س��اب��ات  اإج��م��ايل 
  317 منها   تعافى   47117 بلغ  املا�سي  اآذار  مار�س 

وبلغت الوفيات34421

بكني ووا�شنطن تتواجهان يف الأمم املتحدة حول املناخ والفريو�س  كوماندوز خا�س يف فنزويال حت�شبا لعمليات اأمريكية حمتملة

اإ�شابات جديدة بكورونا و3 وفيات بني الفل�شطينيني   503

•• بكني-اأ ف ب

اتهمت ال�سن اأم�س الواليات املتحدة 
اأم��ام مكافحة  “عائق خطر”  باأنها 
املناخ, غداة ت�سادم عن  ظاهرة تغر 
بعد بن رئي�سي البلدين يف اجلمعية 
اأجواء  و�سط  املتحدة  ل��الأمم  العامة 

“حرب باردة جديدة«.
الرئي�سن  ب��ن  اخل���الف���ات  وظ��ه��رت 
وال�سيني  ترامب  دون��ال��د  االأم��رك��ي 
الثالثاء  ال��ع��ل��ن  اإىل  جينبينغ  ���س��ي 
حول موا�سيع عديدة اأبرزها التعاون 
كوفيد- وب��اء  م��ع  والتعامل  ال���دويل 

19 واالحتبا�س احلراري.
واأعلن الرئي�س االأمركي عند افتتاح 
الذي يجري هذه  ال�سنوي  االجتماع 
االأزمة  ب�سبب  الفيديو  ع��رب  ال�سنة 
اأن  امل��ت��ح��دة  االأمم  “على  ال�����س��ح��ي��ة 
اأفعالها”,  ع���ل���ى  ال�������س���ن  حت���ا����س���ب 
لفرو�س  ب��ال�����س��م��اح  ب���ك���ن  م��ت��ه��م��ا 
و�سفه  ك���رر  ال���ذي  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
ب�”الفرو�س ال�سيني”, ب�”اإ�سابة كل 
العامل«. وقال يف خطاب م�سجل األقاه 
“احلكومة  اإن  االب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  م��ن 
العاملية  ال�سحة  ومنظمة  ال�سينية 
تقريبا,  ال�سن  عليها  ت�سيطر  التي 
اأن  ع��ل��ى  دل���ي���ل  ال  اأن  خ���ط���اأ  اأع��ل��ن��ت��ا 

العدوى تنتقل بن الب�سر«.
ووع�����د ال��رئ��ي�����س اجل���م���ه���وري ال���ذي 
ي���واج���ه ان���ت���ق���ادات ���س��دي��دة الإدارت������ه 
على  بظلها  تلقي  ال�سحية  ل��الأزم��ة 
يف  الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  فر�سه 
3 ت�سرين الثاين/نوفمرب, ب�”توزيع 
من  للجائحة”  حد  و”و�سع  لقاح” 
غر  ج���دي���دة  “حقبة  دخ�����ول  اأج�����ل 
والتعاون  االزده��������ار  م���ن  م�����س��ب��وق��ة 

وال�سالم«.
يف املقابل, اأعلن الرئي�س ال�سيني �سي 
اأن  اأي�سا  م�سجل  خطاب  يف  جينبينغ 
حرب  يف  ال��دخ��ول  تنوي  ال  “ال�سن 
وا�سنطن  ذك���ر  ب���دون  وح���ذر  باردة” 

•• عوا�شم-اأ ف ب

فر�س  املتحدة  اململكة  ت�ستبعد  ال 
اإذا مل حتقق  ث���ان,  اإغ���الق وط��ن��ي 
القيود اجلديدة الحتواء فرو�س 
املتوقعة,  النتائج  امل�ستجد  كورونا 
وف��ق ما �سرح به وزي��ر اخلارجية 
اأم�س  راب  دومينيك  ال��ربي��ط��اين 

االأربعاء.
واأ�سدرت حكومة بوري�س جون�سون 
للحد  اإج����راءات  �سل�سلة  ال��ث��الث��اء 
كورونا,,  م��ن  الثانية  امل��وج��ة  م��ن 
الكمامات  و���س��ع  اإل��زام��ي��و  بينها 
يف احل��ان��ات, وامل��ط��اع��م, وحمالت 
ال���ب���ي���ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة يف اإجن����ل����را, 
ال  ال��ذي��ن  غ��رام��ات على  وفر�ست 

يلتزمون بقواعد ال�سالمة.
الربيطانية  االأقاليم  اتخذت  كما 
اإجراءات  ا�سكتلندا,  االأخرى, مثل 

مماثلة.
وق������������ال وزي������������ر اخل�������ارج�������ي�������ة يف 
امتثل  “اإذا  اإعالمية:  ت�سريحات 
يكون  ل�����ن  ل����ل����ق����واع����د,  اجل���م���ي���ع 
الوطني بحلول  االإغالق  �سرورياً 
اأع��ي��اد امل��ي��الد وه��و اأم��ر م��ن �ساأنه 
اأن “يوؤثر على املجتمع والعائالت 

وي�سر االأعمال اأي�ساً«.
ال��ق��ي��ود اجلديدة  ع��ن  راب  وداف���ع 
“متوازنة”  ب���������  وو������س�����ف�����ه�����ا 

و”متنا�سبة«.
يقرب  ما  املتحدة  اململكة  و�سجلت 
ج���دي���دة  اإ�����س����اب����ة  اآالف   5 م�����ن 
اأعلى  اأم���������س,  ك����ورون����ا  ب���ف���رو����س 
البالد  ت�سهدها  ي��وم��ي��ة  ح�سيلة 

منذ 7 مايو )اأيار( املا�سي.

املتحدة عتبة  ال��والي��ات  وجت���اوزت 
األ��ف وف��اة بفرو�س كورونا   200
ف��ي��م��ا دف��ع��ت م��وج��ة ق��ي��ا���س��ي��ة من 
ال�سلطات  اجل���دي���دة  االإ����س���اب���ات 
اإع���ادة ف��ر���س قيود  اأوروب����ا اإىل  يف 

�سحية �سارمة.
العامل  اأقوى دولة يف  وقد �سّجلت 
يوما   41 ق��ب��ل  احل�����س��ي��ل��ة  ه����ذه 
الرئا�سية,  االنتخابات  م��ن  فقط 
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  ح������ّذرت  ب��ي��ن��م��ا 
العاملية من اأن االإ�سابات اجلديدة 
يف ك��ل اأن��ح��اء ال��ع��امل و���س��ل��ت اإىل 

م�ستويات قيا�سية.
دونالد  االأم��رك��ي  الرئي�س  وق��ال 
ترامب الذي يواجه معركة �سعبة 
الإع�������ادة ان��ت��خ��اب��ه وي��ت��خ��ّل��ف عن 
مناف�سه الدميوقراطي جو بايدن 
جتاوز  اإن  ال���راأي,  ا�ستطالعات  يف 
“عار”  األ��ف وف��اة هو   200 عتبة 

ملقيا باللوم على ال�سن.
ويف ر�سالة م�سجلة بالفيديو, األقى 
ترامب كلمة اأمام اجلمعية العامة 

افتتحت  ال���ت���ي  امل���ت���ح���دة  ل������الأمم 
لعدم  بكن  فيها  ه��اج��م  ال��ث��الث��اء 
�سماه  ما  انت�سار  لوقف  �سيء  فعل 

“فرو�س �سيني«.
بال�سماح  ب���ك���ن  ت����رام����ب  وات����ه����م 
من  “باخلروج  ك��ورون��ا  ل��ف��رو���س 
العامل”  ك����ل  واإ�����س����اب����ة  ال�������س���ن 
ان���ت�������س���ار  ب�������دء  “مع  م���و����س���ح���ا 
ال�سن  ح������ّظ������رت  ال������ف������رو�������س, 
الداخلية  اجل�����وي�����ة  ال�����رح�����الت 
مبغادرة  للطائرات  �سمحت  فيما 

البالد«.
“حما�سبة ال�سن  اإنه يجب  وقال 
اأزمة  اإىل  م�سرا  اأفعالها”,  على 

كوفيد-19.
ووف��ق��ا الإح�����س��اءات وك��ال��ة فران�س 
بر�س, اأ�سيب اأكرث من 31 مليون 
العامل وتويف ما  اأنحاء  �سخ�س يف 
يقرب من 962 األفا بكوفيد-19 
ال��ف��رو���س يف مدينة  م��ن��ذ ظ��ه��ور 
اأواخر  يف  ال�سن  �سرق  يف  ووه��ان 

العام 2019.

العاملية  ال�سحة  منظمة  وذك���رت 
نحو  ت�����س��ج��ي��ل  اأن������ه مت  االث����ن����ن 
العامل  اأن��ح��اء  يف  اإ���س��اب��ة  مليوين 
اأيلول/  20 واحد حتى  اأ�سبوع  يف 

�سبتمرب.
لالأمم  التابعة  الوكالة  واأو�سحت 
�ستة  بن�سبة  ال���زي���ادة  اأن  امل��ت��ح��دة 
من  االأك�����رب  “العدد  ه���ي  امل��ئ��ة  يف 
االإ�����س����اب����ات ال������ذي ي�����س��ج��ل على 
اأ�سبوع واحد منذ  االإط��الق خالل 

بدء تف�سي الوباء«.
الزيادة  ه���ذه  اأج����ربت  اأوروب������ا,  يف 
رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س 
ج���ون�������س���ون ع���ل���ى االإع����������الن عن 
خطوات جديدة يف حماولة للحد 

من ارتفاع عدد الوفيات بالوباء.
وقالت احلكومة “بهدف امل�ساعدة 
يف احتواء الفرو�س, على موظفي 
العمل من  الذين ميكنهم  املكاتب 
املنزل القيام بذلك” رغم املخاوف 

من تاأثر مدمر على االقت�ساد.
ومن املفر�س اأن تدخل اخلمي�س 

التنفيذ  ح���ي���ز  ج����دي����دة  ق����واع����د 
ال�سيافة  واأم��اك��ن  احل��ان��ات  تطال 
عن  التخلي  ج��رى  كما  االأخ����رى, 
خطط ي�سمح مبوجبها للجماهر 
االأح������داث  ح�����س��ور  اإىل  ب���ال���ع���ودة 

الريا�سية.
وق���د ت��ب��ّي��ن��ت اإ���س��اب��ة ال��ع��دي��د من 
الع���ب���ي ك�����رة ال����ق����دم يف ال������دوري 
االإنكليزي املمتاز ما توّجب عزلهم 

وتاأجيل مباريات.
القيود  اأن  م��ن  ج��ون�����س��ون  وح����ّذر 
اأ�سهر  �ستة  ت�ستمر  ق��د  اجل��دي��دة 
جماعي  ج���ه���د  ب�����ذل  اإىل  داع����ي����ا 

“لتجاوز ف�سل ال�ستاء معا«.
وق����ال م�����س��ت�����س��اروه ال��ط��ب��ي��ون اإن 
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ق���د ت�����س��ه��د 50 
كورونا  ب���ف���رو����س  اإ����س���اب���ة  األ�����ف 
ت�سرين  منت�سف  ب��ح��ل��ول  ي��وم��ي��ا 
االأول/اأكتوبر اإذا مل يتم اتخاذ اأي 

اإجراء.
ولفت جون�سون الذي تعر�س مثل 
النطاق  وا�سعة  النتقادات  ترامب 

اإلغاء مئات االأحداث الكربى.
 ,1944 العام  منذ  االأوىل  للمرة 
لن تقام حفلة توزيع جوائز نوبل 
كاملعتاد,  العام  ه��ذا  �ستوكهومل  يف 
بل �سيقام احتفال افرا�سي �سيبث 

مبا�سرة على �سا�سات التلفزيون.
التي  احلفلة  تقلي�س  �سيتم  كما 
ملنح جائزة  ال��روج  �سنويا يف  تقام 
االأول/ ك��ان��ون  ل��ل�����س��الم يف  ن��وب��ل 

دي�سمرب.
وق��������ال امل�������س���ت�������س���ار ال���ن���م�������س���اوي 
فران�س  لوكالة  كورتز  �سيبا�ستيان 
زالت  ما  الوباء  مكافحة  اإن  بر�س 
وقد  جدا”  كبرا  “حتديا  ت�سكل 
مددت بالده تدبر اإلزامية و�سع 
ال��ك��م��ام��ات واأع�����ادت ف��ر���س بع�س 
القيود التي فر�ست يف وقت �سابق 

من هذا العام.
من  البالغ  املحافظ  الزعيم  وقال 
“ما  مقابلة  يف  ع��ام��ا   34 ال��ع��م��ر 
كنت  لكنني  ن�سبيا  ���س��غ��را  زل���ت 
النم�ساوية  احل��ك��وم��ة  م��ن  ج����زءا 

اأنه  اإىل  الوباء,  مع  تعامله  ب�سبب 
م�سرنا  ي��ع��ت��م��د  مل  “تاريخيا, 
اجلماعي و�سحتنا اجلماعية على 

�سلوكنا الفردي مطلقا«.
حتى مع �ساأم املواطنن من اأ�سهر 
والقيود  االجتماعي  التباعد  من 
اليومية  حياتهم  على  املفرو�سة 
املمكن ت�سورها  التي مل يكن من 
�سابقا, �سيواجه مئات املالين من 
االأ�سخا�س اإجراءات اأكرث �سرامة 

يف امل�ستقبل.
تخف�����يف  م����ن  اأ����س���������������ه���ر  وب����ع����د 
االإغ�����������������������الق ال���ك���ام���ل, دع����ا وزي���ر 
الثالث������اء  االإ�س��������باين  ال�سحة 
من  احل������د  اإىل  م����دري����د  ����س���ك���ان 
حت������رك������ات������ه������م وات�����������س�����االت�����ه�����م 
التدبر  هذا  وا�سف���������ا  اجل�سدية 

ب�”االأ�سا�سي«.
ويخ�سع حواىل 850 األف �سخ�س 
يف جزء من منطقة مدريد حاليا 

الإجراءات العزل مرة جديدة.
ويف كل اأنحاء اأوروبا, مت تقلي�س اأو 

اأن���ن���ي مررت  ل�����س��ن��وات واع��ت��ق��دت 
بالكثر من التجارب من الناحية 

ال�سيا�سية«.
واأ�ساف “لكن اأزمة كورونا تتجاوز 

كل التجارب ال�سابقة«.
اأنها  اأع��ل��ن��ت ال�����س��ع��ودي��ة ال��ث��الث��اء 
العمرة  ب������اأداء  ت��دري��ج��ا  �ست�سمح 
االأول/ ت�����س��ري��ن   4 م���ن  اع���ت���ب���ارا 

واملقيمن  ل��ل��م��واط��ن��ن  اأك���ت���وب���ر 
ذلك  م��ن  �سهر  وب��ع��د  امل��م��ل��ك��ة,  يف 
للمعتمرين وال��زوار من خارجها, 
الري�����ا�س  عّلقت  بعدم�������ا  وذل��ك 
اآذار/ يف  املن����������ا�سك  ه��������ذه  اأداء 

فرو�س  ت��ف�����س��ي  ب�����س��ب��ب  م����ار�����س 
كورونا.

ال�سعودية  الداخلية  وزارة  وقالت 
يف ب���ي���ان اأوردت��������ه وك���ال���ة االأن���ب���اء 
الر�سمية “وا�س” اإّن ال�سماح باأداء 
اأربعة  على  �سيتم  والزيارة  العمرة 
4 ت�سرين  اأواله��ا يف  مراحل تبداأ 
�سُي�سمح  ح����ن  االأول/اأك������ت������وب������ر 
اململكة  يف  واملقيمن  للمواطنن 
بن�سبة  “وذلك  ال���ع���م���رة  ب��������اأداء 
معتمر-اليوم(  اآالف   6(  30%
م���ن ال��ط��اق��ة اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة التي 
ت���راع���ي االإج��������راءات االح���رازي���ة 

ال�سحية للم�سجد احلرام«.
ال�سلطات  خففت  اأ���س��رال��ي��ا,  ويف 
ت�سببت بحظر  التي  القيود  بع�س 

ال�سفر الداخلي بن الواليات.
دفعت  امل��ج��اورة,  نيوزيلندا  ومثل 
انتقال  م��ع��دل  ال�����س��ارم��ة  ال��ق��ي��ود 
يقرب  ما  اإىل  املجتمعية  ال��ع��دوى 
اأنحاء  ك��ث��ر م���ن  ال�����س��ف��ر يف  م���ن 

اأ�سراليا.

بريطانيا ل ت�صتبعد �إغالقًا وطنيًا ثانيًا لحت��ء �ل�باء

»كورونا امل�شتجد« يت�شارع يف العامل.. و200 األف وفاة بالوليات املتحدة
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فا�ست لتمثيل ال�سركات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1005353 

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ فا�ست لتمثيل ال�سركات

FAST COMPANIES REPRESENTATION 

اإىل /فا�ست لتمثيل ال�سركات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

FAST COMPANIES REPRESENTATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�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  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافتريا النجم العايل

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1098924 
تعديل اإ�سم جتاري من/ كافتريا النجم العايل

HIGH STAR CAFETERIA 

اإىل /هاي �ستار كافيه 
HIGH STAR CAFE 

تعديل ن�ساط/ا�سافة م�سروبات باردة و�ساخنة )5630004(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافيريا( )5610003(

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�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  غر  الدائرة 

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

العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فاين مل�ستح�سرات 
CN قد تقدموا الينا بطلب التجميل   رخ�سة رقم:2397661 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خمي�س حمد �سعيد اجلنيبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف بدر حممد �سالح حممد ال�سام�سي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم كورياندر

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1173121 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عمر ابراهيم ح�سن زيداين البلو�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جمموعة بربول هاين
purple honey group

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جمموعة بربول هاين الدارة املطاعم ذ.م.م
PURPLE HONEY GROUP RESTAURANTS MANAGEMENT LLC

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم كورياندر
CORIANDER RESTAURANT 

اإىل /مطعم كورياندر ذ م م 
CORIANDER RESTAURANT L.L.C 

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
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العدد 13045 بتاريخ 2020/9/24   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/5132(

املنذرة : �سركة البتيل العقارية )ذ. م. م(
وميثلها بالتوقيع ال�سيد اأحمد �سعد عنر.
املنذر اليها: اأرمينيان تريد هاو�س لتجارة املواد الغذائية �س. ذ. م. م.

 رقم املحرر : 2020/1/122322 
تتوجه املنذرة بهذا االإنذار الإنذار املنذر اليها مبا يلي : 

مبلغ  االإجمالية  وقيمته  املنذرة  ل�سالح  بذمتها  املر�سد  االيجار  بدل  �سداد  ب�سرعة  وتكلفها 
اأجرة, واإال فاإنه حال امتناع املنذر اليها عن ال�سداد يف مدة  46,583 درهم, وما ي�ستجد من 
املنازعات  ملركز ف�س  �ستلجا  املنذرة  ف��اإن  االإن��ذار,  ا�ستالم هذا  تاريخ  يوما من  اأق�ساها ثالثون 
واأن توؤدي للمنذرة بدل االيجار  امل�ستاأجرة  العن  اليها من  املنذر  باإخالء  االيجارية للمطالبة 

امل�ستحق وما ي�ستجد منه, حتى تاريخ االإخالء الفعلي, ور�سوم وم�سروفات التقا�سي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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عربي ودويل

“باإخراج  ط��ال��ب��ت  ك��م��ا  امل�سلمن. 
والدميقراطية  االإ����س���الم  م��رك��ز 
بتوظيف  وات��ه��م��ت��ه  تون�س”  م���ن 

ودعت  تون�س,  يف  الزيتونة  جامعة 
القيادة  على  التمرد  اإىل  االأ�ساتذة 

احلالية للجامعة.

•• الفجر -تون�س
الد�ستوري  احل����زب  رئ��ي�����س  ق��ال��ت 
ن������دوة  احل�������ر ع����ب����ر م����و�����س����ي يف 
مع  ال��ث��الث��اء  ال��ل��ق��اء  اأن  �سحفية 
امل�سي�سي  ه�����س��ام  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
ال��غ��اوؤه م��ن قبل احلزب  ال���ذي مت 
اإطار م�ساورات رئي�س  ال يندرج يف 
الربملانية  ال��ك��ت��ل  م���ع  احل���ك���وم���ة 

مبجل�س نواب ال�سعب. 
واأ���س��اف��ت م��و���س��ي ان احل���زب كان 
رئ��ي�����س احلكومة  ل��ق��اء  ق���د ط��ل��ب 
بالن�سبة  م��ه��م��ا  م��ل��ف��ا  ل��ت�����س��ل��ي��م��ه 
للحزب ويتعلق بق�سايا تهم الراأي 
القومي  ب����االأم����ن  وت��ت��ع��ل��ق  ال���ع���ام 
ت��ت�����س��ّم��ن معطيات  ان��ه��ا  ب��اع��ت��ب��ار 

خطرة عما يجري يف تون�س.
ا�ستقبال  مو�سي  عبر  وا�ستنكرت 
ل��رئ��ي�����س كتلة  رئ��ي�����س احل���ك���وم���ة 
اأن  ال��ك��رام��ة م�����س��رة اىل  ات����الف 
كافة  تبيي�س  وراء  ك��ان  االئ��ت��الف 
العمليات االرهابية التي ح�سلت يف 
قد  كان  االئتالف  ورئي�س  البالد, 
االرهابية  العملية  تبيي�س  ت��وىل 
االخ��رة ب��اأك��ودة من والي��ة �سو�سة 
وفق  ب��ع��د,  ي��ج��ف  مل  ال�سهيد  ودم 

تعبرها. 
حتين  ب�����س��رورة  مو�سي  وطالبت 
ك���اف���ة امل��ع��ط��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة مبلف 
اخر  اأن  تون�س خا�سة  االره���اب يف 
 ,2017 �سنة  اىل  تعود  املعطيات 
اأن��ه منذ اخ��راج تون�س من  موؤكدة 

القائمة ال�سوداء مل يتم اعداد اي 
تقرير يف هذا اخل�سو�س. 

اجناز  يف  ال���ت���اأخ���ر  اأن  واع���ت���ربت 
التقارير الالزمة يف ملف االرهاب 
اأكرب دليل على ان مكافحة االرهاب 
ل��ل��دول��ة كما  ك��ب��رة  اول��وي��ة  لي�س 
املالية  ال��ت��ح��ال��ي��ل  جل��ن��ة  ط��ال��ب��ت 
يت�سمن  ت��ق��ري��ر ج��دي��د  ب��اإ���س��دار 
املعطيات  ل��ك��اف��ة  ج���دي���د  حت��ي��ن 
بالعمليات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  واالرق����������ام 
االره���اب���ي���ة واك�����دت وج����ود م�سكل 
)جلنة  الرقابة  الهياكل  ت�ستت  يف 
جلنة  االره����اب  ملكافحة  الوطنية 
مكافحة  ق��ط��ب  امل��ال��ي��ة  التحاليل 
االقت�سادي  ال���ق���ط���ب  االره���������اب 
القرار  وت�ستت  وغ��ره��م(  وامل���ايل 

واأك����دت عبر  ل��ذل��ك.    بالنتيجة 
مو�سي, اأن احلزب �سيعت�سم ب�سارع 
فرع  اأم���ام مقر  با�سا  ال��دي��ن  خ��ر 
احتاد علماء امل�سلمن بتون�س حيث 
�سيتم ن�سب اخليام اإىل حن كن�س 

االإرهاب على حد قولها.
واأ�سافت مو�سي اأن احلزب �سيقدم 
ق�سايا ا�ستعجالية يف االأيام القليلة 
/ القر�ساوي  احت��اد  �سد  القادمة 
امل�سلمن  لعلماء  ال��ع��امل��ي  االحت���اد 
اإىل  وي��دع��و  ين�سط  م����ازال  ال����ذي 
الإدراجه  تعبرها  على حد  القتل, 
ك��م��ن��ظ��م��ة اإره���اب���ي���ة, م�����س��ي��ف��ة اأن 
ت�سعيدا  �ست�سهد  ال��ق��ادم��ة  االأي���ام 

كبرا على امل�ستوى ال�سعبي.
وا����س���ت���ع���ر����س���ت ع���ب���ر ع�������ددا من 

بن وزارة ال�سوؤون الدينية وجامعة 
الزيتونة مع جهات حم�سوبة على 
لعلماء  ال��ع��امل��ي  واالحت������اد  ت��رك��ي��ا 

“اأخطبوط  ب���  املتعلقة  امل��ع��ط��ي��ات 
تعبرها,  ح�������س���ب  االإرهاب”, 
باالإ�سافة اىل جملة من االتفاقات 

متلك ملفا خطري� ح�ل �لأمن �لق�مي

عبري مو�شي: تون�س ل تكافح الإرهاب بجدية...!

 مقتل قائد بارز من 
طالبان يف كابول

••كابول-وكاالت

اأن  ف���ارام���ارز,  ف��ردو���س  ك��اب��ول,  �سرطة  با�سم  املتحدث  ق��ال 
قائداً بارزاً بحركة طالبان, يدعى موالوي �سديق اهلل, قتل 
يف عملية �سنتها قوات االأمن االأفغانية, طبقاً ملا ذكرته وكالة 

“خاما بر�س” االأفغانية لالأنباء اأم�س االأربعاء.
واأ�ساف اأن القوات امل�سركة �سنت عملية يف منطقة �سوروبي 

يف كابول الثالثاء, رداً على هجمات طالبان االأخرة.
ب��ل��دة ج��ي��ج��داالك مبنطقة  ق��ائ��د طالبان قتل يف  اأن  وت��اب��ع 

�سوروبي. ومل تعلق طالبان على االأمر حتى االآن.

العديد من االأ�سئلة حول �سحة كاين وي�ست العقلية

يف خدمة دونالد ترامب ام مناف�سا له؟ هل �سيكون بايدن هو اخلا�سر من تر�سح كاين؟

كيم كاردا�سيان تطلب التعاطف معه وال�سفقة عليهاختار مي�سيل تيدبال لتكون زميلته يف ال�سباق

الد�ستوري احلر يف ندوة �سحفية

يعتمد  تنظيمًيا  من��وذًج��ا  انتخابه, 
من  ال�سرية  ال��دول��ة  واك���ان���دا,  على 

فيلم النمر االأ�سود.

�صخ�صية »ر�ئعة« 
ولكنها »معقدة«

ومن هنا, العديد من االأ�سئلة حول 
لغًزا  لي�س  االأم���ر  العقلية.  �سحته 
يبدو  وال  القطب  ثنائي  فهو  اأب����ًدا, 
كاردا�سيان,  كيم  نف�سه.  يعالج  اأن���ه 

اختبار, كما  ب��ال��ون  اأن��ه  اأم  ج��دي��دة؟ 
لرى   ,2016 ع����ام  ت���رام���ب  ف��ع��ل 
ال��ذه��اب ورمبا  اأي م��دى ميكنه  اإىل 

اال�ستفادة من التجربة؟ 
ا نقاط اأخرى م�سركة  جتمعه اأي�سً
كان يتحدث  لقد  بالرئي�س احلايل. 
عن الر�سح منذ �سنوات, رغم اأنه ال 
اأح��د اأخ��ذ االأم��ر على حممل اجلد. 
ا متخ�س�س يف الت�سريحات  وهو اأي�سً
ال���ت���ي مت��ل��ك موهبة  ت��ل��ك  امل���ث���رة 

بعد اأيام قليلة من االجتماع, ن�سرت 
ان�����س��ت��اغ��رام.  وحتدثت  ر���س��ال��ة على 
عن اال�سطراب النف�سي الذي يعاين 
منه, وو�سفته باأنه “�سخ�سية رائعة 
معه  “التعاطف  وطلبت  ومعقدة”, 
اما “املقربون منه  وال�سفقة عليه”, 

اأجل  من  وال�سغط  العدالة  اإ�سالح 
من  العديد  على  العقوبات  تخفيف 
وي�ست  ك��اين  ير�سح  مل��اذا  ال�سجناء. 
لنف�سه؟  اال�سهار  يف  يرغب  هل  اإذا؟ 
املو�سيقى  ع��امل  على  �سيطر  اأن  بعد 
مبغامرة  ي���ح���ل���م  ه�����ل  وامل�����و������س�����ة, 

كلماته  اأن  ويفهمون  قلبه,  يعرفون 
اأحياًنا تختلف عن نواياه. »

وي�ست  ك����اين  ����س���دم   ,2016 ع����ام 
ن��ا���س��ًط��ا يف  اأ���س��ب��ح  ع��ن��دم��ا  معجبيه 
جبهة ت��رام��ب. ذه��ب ل��روؤي��ة دونالد 
ت��رام��ب يف ب��رج��ه يف ن��ي��وي��ورك بعد 

 ,2018 وعام  مبا�سرة.  االنتخابات 
واأعلن  االأب��ي�����س,  ال��ب��ي��ت  اإىل  ُدع����ي 
اأمريكا  “لنجعل  ق���ّب���ع���ة  م����ع  اأن������ه 
باأنه  وي�سعر  اأخرى”,  م��رة  عظيمة 
�سوبرمان. كما زارت كيم كاردا�سيان 
املكتب البي�ساوي عدة مرات ملناق�سة 

غرد:  لقد  االإع���الم.  و�سائل  احتكار 
“بيل كو�سبي  املمثل املدان بارتكاب 
اعتداءات جن�سية متعددة, مالحظة 
اأن  اإىل  واأ������س�����ار  بريء”  امل����ح����رر  
العبودية كانت اختياًرا ... وموؤخًرا, 
رقم  ن�سر  ت��وي��ر,  حذفها  ر�سالة  يف 
هاتف “مرا�سل فورب�س, وا�سفا اإياه 

ب� “ن�سر تفوق البي�س”. 
ق����ال  ح���م���ل���ت���ه,  ع������ن  ح����دي����ث����ه  ويف 
باإيح�����اءات ترامبي�����ة للغاي����ة: »على 
غرار كل ما فعلت����ه يف حياتي, اأفعل 

ذلك لتحقيق الفوز. «

�أنف تر�مب �ملزيف
هذا  وراء  ي����رون  ال��دمي��وق��راط��ي��ون 
اأك���رث.  ميكافيلية  دواف����ع  ال��ر���ّس��ح 
دبرها  م��وؤام��رة  ه��ذه  ل��ه��م,  بالن�سبة 
اجلمهوريون, الذين ي�سعون ل�سرقة 
اأ������س�����وات ال�������س���ود م����ن ج����و ب���اي���دن. 
والدليل, كما يقولون, حتدث وي�ست 
م��ع ج��اري��د ك��و���س��ر, ���س��ه��ر دونالد 
ت����رام����ب, وي���ت���ح���دث اإل����ي����ه ك���ث���ًرا. 
الرامبين  م��ن  ال��ع��دي��د  وي�����س��ارك 
االأق�����وي�����اء يف ح��م��ل��ت��ه, م��ن��ه��م لن 
روهالند, املحامية التي تعمل لدى 

دونالد ترامب يف وي�سكون�سن.
فريق  م���ن  حم���اٍم���ي���ة  اأن  “حقيقة 
ترامب تعمل مل�ساعدة كاين وي�ست يف 
الت�سجيل على ورقة االقراع, ت�سر 
تقول  اإىل اأن حملة وي�ست مزيفة”, 
مي�سيل كوبر�سميث, مديرة منظمة 
وعندما  امل�ساءلة.  اأج��ل  من  احلملة 
اأن  ال����راب  ل��ل��م��ل��ي��اردي��ر مغني  ي��ق��ال 
ال  ف��اإن��ه  ب��اي��دن,  ي�سر  ق��د  تر�سيحه 

ينفي ذلك.
ترامب  دون���ال���د  اأن  ال���وا����س���ح  م���ن   
“لكيم  ت���ن�������س���ي���ق:  اأي  ي����دح���������س 
قلب طيب  ط��ي��ب,  قلب  ك��اردا���س��ي��ان 
حقيقي, واأحب اأي�سا كاين كثرا”... 
ب��ر���س��ي��ح��ه... �سرى  ال ع��الق��ة يل 
ل�ست  ل��ك��ن��ن��ي  ذل����ك,  �سينتهي  ك��ي��ف 

طرفا«.
الر�ّسح,  ه����ذا  ���س��ب��ب  ك����ان  وم��ه��م��ا 
هو  بايدن  جو  اأن  امل��وؤك��د  من  فلي�س 
ال��وح��ي��د ال����ذي ���س��ي��ع��اين.    “اأظن 
اأن�سار  ���س��ي��ج��ت��ذب  وي�����س��ت  ك���اين  اأن 
ترامب”,  ومع�سكر  ب��اي��دن  مع�سكر 
يرى باري بوردن, االأ�ستاذ يف جامعة 

وي�سكون�سن, يف مقابلة 

•• الفجر – خرية ال�شيباين
ب��داي��ة �سهر  ن��ك��ت��ة... يف  ه��ذه لي�ست 
تر�ّسحه  وي�ست  ك��اين  اأع��ل��ن  ي��ول��ي��و, 
عيد  “حفلة  ���س��ع��ار  ل��ل��رئ��ا���س��ة حت��ت 
�سيكون  ن��ف��وز,  “عندما  امليالد”: 
برناجمه,  اجلميع”.   م��ي��الد  عيد 
ويب  على موقع  تقدميه  يتم  ال��ذي 
�سورة  وت���ت�������س���دره  ج������دا,  خم���ت���زل 
ال�����س��ي��د امل�����س��ي��ح, وي��ت��ك��ون م��ن ع�سر 
ك����ل منها  ت��ن��ت��ه��ي  ن���ق���اط م����وج����زة 
مبقولة من االجنيل:  الهدف االأول 
واإع��ادة  االإميان”,  “ا�ستعادة  ه��و 
واإعطاء  املدر�سة,  يف  ال�سالة  اإقامة 
املزيد من االأموال العامة للجماعات 
ال��دي��ن��ي��ة.    كما يطلب م��ن فريقه 
عدم “املعا�سرة” خارج اإطار الزواج. 
اأ���س��ب��ح كاين  ويف االآون�����ة االأخ������رة, 
قدا�سات  وينظم  تديًنا  اأك��رث  وي�ست 
دينية  اأن��ا���س�����������������ي��د  وي��غ��ن�����ي  ك���ب���رة, 
م�سيحية ... مغني الراب, البالغ من 
وال��ذي مل ي�سوت  عاًما,   43 العمر 
بالتاأكيد بحملة ظريفة,  اأبًدا, يقوم 

اأو باالأحرى لي�ست حملة.
لتكون  تيدبال  مي�سيل  اخ��ت��ار  لقد   
زم��ي��ل��ت��ه يف ال�������س���ب���اق, وه����ي ام�����راأة 
“املدربة  ن��ف�����س��ه��ا  ت�����س��م��ي  م��غ��م��ورة 
على  العثور  يف  وت�ساعد  الروحية”, 
هدف  اهلل,  ع���ن  قوية”  “اإجابات 
لكل  دوالًرا   65 مقابل  احلياة…, 
وايومنغ  يف  ت��ع��ي�����س  م��ث��ل��ه,  ج��ل�����س��ة. 
-متتلك مزرعة هناك -وكانت حتى 

االآن جمهولة متاًما.
مل يعقد املر�سح وي�ست �سوى جتمع 
كارولينا  ���س��اوث  يف  واح����د  �سيا�سي 
االنتخابية.  ح��م��ل��ت��ه  ب����داي����ة  م���ن���ذ 
واقية  تدخل مم��ّل... مرتدًيا �سرة 
م���ن ال���ر����س���ا����س, اأم�������س���ى وق���ت���ه يف 
ال�������س���راخ ع��ل��ى امل�������س���رح, ث���م انفجر 
كيم  زوجته,  اإن  ق��ال  عندما  بالبكاء 
عملية  اإج���راء  يف  فكرت  كاردا�سيان, 

اإجها�س اأثناء حملها االأول.
اأط��ل��ق العديد  اإث����ر ذل���ك م��ب��ا���س��رة, 
ال��ت��ي مت حذفها  ال���ت���غ���ري���دات,  م���ن 
كانت  عائلته  اأن  فيها  ادع��ى  منذئذ, 
حت�����اول اإدخ����ال����ه امل�����س��ت�����س��ف��ى, واأن����ه 
اإن  يريد الطالق.  ويف مقابلة, قال 
املدن  العائلي مت تثبيته يف  التنظيم 
لتفوق  املتع�سبن  قبل  من  الكربى 
الرجل االبي�س, واأنه ينوي, مبجرد 

مغني ر�ب على خط �ل�صباق:

الرت�ّشح الغريب لكاين وي�شت للبيت الأبي�س...!
كاين وي�صت لن يجمع عدًد� كافًيا من �لناخبني لي�صبح رئي�ًصا, لكن ميكنه جمع ما يكفي لتحديد نتيجة �لنتخابات

هل هي موؤامرة دبرها اجلمهوريون، الذين ي�شعون ل�شرقة اأ�شوات ال�شود من جو بايدن؟

ي�جد ��صمه على ورقة �قرت�ع �ثنتي ع�صرة ولية 
فقط, ممــا ل يتـرك لــه �أي فر�صــة ليتـم �نتخابـه

كاين وي�صت �صيجتذب �لناخبني غري �لتقليديني �لذين 
يبحث�ن عن مر�صح غري تقليدي, خارج �لنظام �ل�صيا�صي

كيم كارد��صيان, حتدثت عن �ل�صطر�ب �لنف�صي �لذي يعاين منه 

الكرملني: األيك�شي نافالني »حر« يف العودة اإىل رو�شيا 
�سحيفة  يف  ورد  مقال  على  الكرملن  با�سم  الناطق  وعلق 
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س  اأن  ف��ي��ه  وج���اء  الفرن�سية  “لوموند” 
مع  مكاملة  يف  ب���ازدراء  املعار�س  عن  تّكلم  بوتن  فالدمير 
نظره الفرن�سي اإميانويل ماكرون واّدعى اأن نافالني زيف 

مر�سه يف حاالت �سابقة وارتكب اأعماال غر قانونية.
على  احل�����س��ول  لل�سحيفة  مي��ك��ن  “ال  ب��ي�����س��ك��وف  ووف����ق   
“الكثر  وهناك  املحادثة  ه��ذه  ح��ول  موثوقة”  معلومات 
“ال  ت�سريحات بوتن. وتابع  من عدم الدقة يف �سياغة” 
ميكننا اأن ن�سدق اأن ق�سر االإليزيه ك�سف عمدا عن حمادثة 
بن الرئي�سن لل�سحافة. فرن�سا ال ت�ستطيع فعل ذلك وال 

نريد حتى ت�سديق ذلك«.
وب��ع��د 32 ي��وم��ا م��ن تلقي ال��ع��الج يف ب��رل��ن ال��ت��ي اأعلنت 

•• مو�شكو-اأ ف ب

اأعلن الكرملن اأم�س اأن املعار�س الرو�سي األيك�سي نافالني 
الذي خرج من م�ست�سفى �ساريتيه يف برلن بعد جناته من 
يف  “حر”  عملية ت�سميم مبادة نوفيت�سوك وفقا الأطبائه, 
وكاالت  ونقلت  ذل��ك.  يرغب يف  ك��ان  اإذا  رو�سيا  اإىل  العودة 
دميري  الكرملن  با�سم  ال��ن��اط��ق  ع��ن  ال��رو���س��ي��ة  االأن��ب��اء 
اإىل مو�سكو فهو حر  “يف ما يتعلق بعودته  بي�سكوف قوله 

كاأي مواطن رو�سي يف العودة ويف اأي وقت ي�ساء«.
واأ�ساف بي�سكوف من غر اأن يذكر نافالني با�سمه التزاما 
اأن  اأي ح����ال, م��ن اجل��ي��د ج���دا  “على  ال��ك��رم��ل��ن  مب��وق��ف 

تتح�سن حالة املري�س. نتمنى له ال�سفاء العاجل«.

�ُسمح  �سيبريا,  يف  نوفيت�سوك  مب���ادة  للت�سميم  تعر�سه 
برلن  يف  �ساريتيه  م�ست�سفى  مب��غ��ادرة  نافالني  الأليك�سي 

حيث كان يعالج. 
رو�سيا.  اإىل  للعودة  االآن  املعار�س  ووفقا حللفائه, يخطط 
الت�سميم  ت�سكك يف فر�سية  زالت مو�سكو من جانبها  وما 
وتنفي اأي م�سوؤولة لها يف االأمر. وقال نافالني االأربعاء اأنه 
اإن�ستغرام  التام. وكتب على  ال�سفاء  ما زال بعيدا جدا عن 
مرفقا املن�سور ب�سورة له وهو جال�س على مقعد “اخلطط 
اإىل  اأح��ت��اج  ق��د  ي���وم.  ك��ل  فيزيائي  معالج  دائ��م��ا:  ب�سيطة 
اأن  ويجب  واح���دة  �ساق  على  اأق��ف  التاأهيل.  الإع���ادة  مركز 
ا�ستعيد ال�سيطرة على اأ�سابعي ب�سكل كامل واحلفاظ على 

توازين«.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام: 

دومينيك  االأمريكي  املقاتل  اأع��رب 
التي  باملن�سة  اإع��ج��اب��ه  ع��ن  ري�����س 
النزال  وج��زي��رة  اأبوظبي  تقدمها 
اإف �سي" لنخبة املقاتلن  "يو  من 
مهاراتهم  ال�ستعرا�س  ال��ع��امل  يف 
اأم�����ام ج��م��ه��وره��م ال���ع���امل���ي, وذلك 
نزاٍله  خلو�س  ا�ستعداداته  خ��الل 
امل���رت���ق���ب اأم�������ام ال���ب���ول���ن���دي جان 
بالت�سوفيتز يف بطولة "يو اإف �سي 
ت�ست�سيفها العا�سمة  253" التي 
االإماراتية اأبوظبي يف 27 �سبتمرب 

اجلاري.

ري�س  ي����واج����ه  ان  امل��ن��ت��ظ��ر  وم�����ن 
بالت�سوفيتز  ال����ق����وي  م��ن��اف�����س��ه 
للمناف�سة على لقب الوزن الثقيل 
رئي�سي م�سرك  ن��زال  اخلفيف يف 
ليلة ال�سبت املقبل يف اأوىل فعاليات 
"يو  العودة اإىل جزيرة النزال من 
اإف  "يو  تت�سمن  والتي  �سي",  اإف 
�سي 253" و"يو اإف �سي 254", 
تنظيم  فيها  يتم  م��رة  اأول  لتكون 
مدينة  يف  م��ت��ع��اق��ب��ت��ن  ب��ط��ول��ت��ن 
فيجا�س.  ال�������س  خ��������ارج  واح���������دة 
ال�����ع�����ودة اإىل  وي��ت�����س��م��ن ج�������دول 
اإف �سي"  "يو  ال��ن��زال م��ن  ج��زي��رة 
ثالث مناف�سات "يو اإف �سي - ليلة 

يا�س  جزيرة  ت�ست�سيفها  القتال" 
���س��ب��ت��م��رب و25   27 ب���ن  ال���ف���رة 

اأكتوبر.
التح�سرات  ا����س���ت���ك���م���ال  وم������ع 
وجتهيز املنطقة االآمنة ال�ست�سافة 
فعاليات العودة اإىل جزيرة النزال 
من "يو اإف �سي", اأكد ري�س الذي 
يبلغ من العمر 30 عاما ا�ستعداده 
خل��و���س ال���ن���زال ق���ائ���ال.. " متتاز 
مناف�سات العودة اإىل جزيرة النزال 
ب��اأه��م��ي��ة كربى,  ���س��ي  اإف  ي���و  م���ن 
وجهٍة  يف  الإقامتها  بالنظر  وذل��ك 
اأبوظبي.  م��ث��ل  مم���ي���زة  ري��ا���س��ي��ة 
بيئة خا�سة  املناف�سات  وتقدم هذه 

تتطلب مهارات فريدة من نوعها, 
ال�ستعرا�س  اأت���ط���ل���ع  ف���اأن���ا  ول�����ذا 
انطالقاً من  العامل  اأمام  مهاراتي 

اأبوظبي".
مناف�سات  ب���اأن  " اأع��ت��ق��د  واأ����س���اف 
�سي  اإف  ي���و  م���ن  ال����ن����زال  ج���زي���رة 
���س��ت��ك��ون ف��ع��ال��ي��ة ت���اري���خ���ي���ة بكل 
مكان  اأب��وظ��ب��ي  ف��اإم��ارة  املقايي�س؛ 
تبهر  الريا�سية  مرافقها  جميل 
اجل���م���ي���ع, وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا االح�����رايف 
املنظمات  ك��اف��ة  ب���اح���رام  ي��ح��ظ��ى 
املناف�سات  اأن  ���س��ك  وال  ال��دول��ي��ة, 
وحما�سية..  م��ث��رة  ت��ك��ون  ���س��وف 
رائعا,  ال��ت��دري��ب��ي  م��ع�����س��ك��ري  ك���ان 

ق��وي��ة من  اإذ م��ن��ح��ن��ي م�����س��ت��وي��ات 
باأنها  اأع��ت��ق��د  وال��رك��ي��ز,  ال�سرعة 
ت���وؤه���ل���ن���ي خل���و����س ه�����ذا ال����ن����زال, 
والفوز بلقب بطولة الوزن الثقيل 
ملعياٍر  اإر���س��ائ��ه��ا  وب��ع��د  اخلفيف". 
الريا�سة  ع����امل  يف  ج���دي���د  ع���امل���ي 
عرب اإن�ساء منطقة اآمنة يف الن�سخة 
االف��ت��ت��اح��ي��ة جل��زي��رة ال���ن���زال من 
املا�سي,  ي��ول��ي��و  يف  �سي"  اإف  "يو 
وال�سياحة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  اأع����ادت 
املنطقة  اأبوظبي تطبيق منوذج  يف 
االآمنة على م�ساحة 6 كيلومرات 
مربعة ت�سم حلبة النزال, واملرافق 
الرفيه  ووج�����ه�����ات  ال���ت���دري���ب���ي���ة 

للماأكوالت.  وم��ن��اف��ذ  وال���ف���ن���ادق 
االآمنة  املنطقة  دخ���ول  وينح�سر 
ع���ل���ى ال���ن���ج���وم امل�������س���ارك���ن وف����رق 

تنظيم  ع��ل��ى  وال���ق���ائ���م���ن  ال��ع��م��ل 
ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة وامل�������س���وؤول���ن عن 
يا�س  جزيرة  يف  العمل  ا�ستمرارية 

وتطبيقا  �سالمتهم,  على  حفاظا 
املعتمدة  االح��رازي��ة  ل��الإج��راءات 

من اجلهات املخت�سة.

•• اأبوظبي-وام: 

بداأت العا�سمة اأبوظبي ا�ستقبال النجوم امل�ساركن يف مناف�سات العودة اإىل 
جزيرة النزال من "يو اإف �سي", وذلك قبيل انطالق املناف�سات يف جزيرة 

يا�س يف الفرة من 27 �سبتمرب اجلاري حتى 25 اأكتوبر املقبل .
حما�سية,  مناف�سات  خم�س  تت�سمن  التي  الفعالية,  ه��ذه  تنظيم  ويعك�س 
ريادة اأبوظبي يف ا�ست�سافة االأن�سطة والبطوالت الدولية عاملية امل�ستوى, 

مع االلتزام بتطبيق اأعلى معاير ال�سحة وال�سالمة العامة.
اإىل  اأدي�سانيا  النيجري  وخ�سمه  كو�ستا  باولو  الربازيلي  املقاتل  وو�سل 
العودة  لفعالية  املخ�س�سة  االآمنة  املنطقة  �سمن  اأبوظبي,  دبليو-  فندق 
"يو اإف �سي" يف جزيرة يا�س, ا�ستعدادا للم�ساركة  اإىل جزيرة النزال من 
 27 اأدي�سانيا �سد كو�ستا" الذي �سيقام يوم   :253 اإف �سي  "يو  يف نزال 

�سبتمرب.
وين�سم النجمان, اإىل كل من جان بالت�سوفيتز ودومينيك ري�س, اللذين 
�سيتناف�سان خالل الفعالية امل�سركة للنزال الرئي�سي لفئة الوزن الثقيل 
كما  اخلفيف, �سمن مناف�سات العودة اإىل جزيرة النزال من "يو اإف �سي", 
داوود,  وحكيم  اإ�سبينو,  وخ���وان  ف��ران�����س,  ك���ارا  ك��اي  اجل��زي��رة  اإىل  و���س��ل 
اإحاطة  الريا�سين  جميع  وتلقى  فيرا.  كيتلن  املقاتلة  اإىل  باالإ�سافة 
ف��رة احلجر  دخ��ول��ه��م  قبل  وال�����س��الم��ة  ال�سحة  اإج�����راءات  ح��ول  �سريعة 
ال�سحي االحرازي ملدة 48 �ساعة يف مقار اإقامتهم, وذلك يف اإطار تدابر 
اأبوظبي  حكومة  جهود  مع  متا�سيا  املعتمدة  ال�سارمة  وال�سالمة  ال�سحة 

لتطبيق االإجراءات الوقائية املعتمدة.
وبعد اإجراء اختبارين للك�سف عن فرو�س كوفيد19- اأحدهما قبل مغادرة 
الريا�سين  جميع  اأج��رى  اأبوظبي,  اإىل  و�سولهم  ف��ور  وال��ث��اين  ب��الده��م, 
يف  والتحرك  الفندقية  غرفهم  مغادرة  لهم  ليت�سنى  ثالثة  مرة  االختبار 
اإف  "يو  النزال من  اإىل جزيرة  العودة  املنطقة االآمنة املخ�س�سة لفعالية 
االآمنة  املنطقة  املتواجدين �سمن  باأن جميع  يا�س؛ علما  �سي" يف جزيرة 
مع  بالتن�سيق  املنظمة  اللجنة  عليها  ت�سرف  دوري��ة  الختبارات  يخ�سعون 

اجلهات املخت�سة.
وت�سغل املنطقة االآمنة م�ساحة 6 كيلومرات مربعة �سمن جزيرة يا�س, 
ومنافذ  الرفيه  ووجهات  التدريبية  وامل��راف��ق  الفنادق  من  ع��ددا  وت�سم 
املاأكوالت. وبات مفهوم املنطقة االآمنة ميثل منوذجا عامليا رائدا ال�ست�سافة 
الثقافة  اإج��راءات وتدابر �سارمة, والذي طورته دائرة  البطوالت و�سط 
من  االأوىل  الن�سخة  �سي" يف  اإف  "يو  مع  بالتعاون  اأبوظبي   - وال�سياحة 
فعالية جزيرة النزال من "يو اإف �سي" يف يوليو املا�سي. ويقت�سر دخول 
املنطقة االآمنة على النجوم امل�ساركن وفرق العمل والقائمن على تنظيم 

هذه الفعالية وامل�سوؤولن عن ا�ستمرارية العمل يف جزيرة يا�س.
اإف �سي"  "يو  اأن مناف�سات العودة اإىل جزيرة النزال من  اجلدير بالذكر 
ال�سرق  ومنطقة  االإم����ارات  يف   " عربية  �سي  اإف  "يو  من�سة  ع��رب  �ستبث 
 Apple تطبيقاتها عرب متاجر  تتوفر  اأفريقيا, حيث  و�سمال  االأو�سط 
Store وGoogle Play, اإىل جانب توفرها عرب مت�سفح االإنرنت 

واأجهزة التلفاز الذكية.

•• اأبوظبي-الفجر

���س��ارك ���س��ع��ادة حم��م��د ب��ن ثعلوب 
امل�سارعة  احت����اد  رئ��ي�����س  ال���درع���ي 
الدويل  االحت����اد  �سفر  واجل�����ودو 
ل����ل����ج����ودو ل���ل�������س���داق���ة وال�������س���الم 
واالإن�سانية م�ساء اأول اأول اأم�س يف 
ندوة عقدت عرب �سبكة »االنرنت 
من  ���س��خ�����س   200 »مب�������س���ارك���ة 
جميع اأنحاء العامل الذين ميثلون 
خم��ت��ل��ف م���ك���ون���ات ال���ري���ا����س���ة يف  
تزامنا  ال����ع����امل  ق�������ارات  خم��ت��ل��ف 
م��ع ي���وم ال�����س��الم ال��ع��امل��ي , والتي 
الدويل  االحت����اد  رئ��ي�����س  افتتحها 
ماريو�س  ال�سيد  امل��ج��ري  للجودو 

فايزر .
الدرعي  م���داخ���ل���ة  ت���رك���زت  وق����د   
حول  االإم��ارات��ي��ة  الريا�سة  ممثل 
 Peace#( ( يوم ال�سالم العاملي
حتى  ال��ن��دوة   #وت�ستمر   Day
يوم االأحد املقبل 27-9 .. والتي 
»الريا�سة  م��و���س��وع  ح���ول  رك����زت 
وال���الج���ئ���ن« وال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 

زي����ادة ال��وع��ي ب����دور ال��ري��ا���س��ة يف 
يواجهها  التي  التحديات  مواجهة 
الالجئون .. وكانت الندوة العاملية 
ق��د ب����داأت ب��ع��ن��وان »ال��ري��ا���س��ة من 
وك���ي���ف ميكن   - احل���م���اي���ة  اأج������ل 
للتحديات  تت�سدى  اأن  للريا�سة 
التي يواجهها الالجئون؟« وتبادل 
املتحدثون من املفو�سية واملجتمع 

الريا�سيون  وال���الج���ئ���ون  امل����دين 
واالأك��ادمي��ي��ون وروؤ���س��اء االحتادات 
كيفية  ح��ول  جت��ارب��ه��م  الريا�سية 
ا�ستخدام الريا�سة حلماية النا�س 
و���س��م��ان ح��ق��وق ت��ل��ك ال��ف��ئ��ات من 
اخلرباء  جميع  وات��ف��ق  املجتمع.. 
على حقيقة اأن الريا�سة قد اأثبتت 
و�سمان  لتعزيز  ف��ع��ال��ة  اأداة  اأن��ه��ا 

حقوق هوؤالء  , من خالل ت�سجيع 
االجتماعي  وال��ت��م��ا���س��ك  االإدم�����اج 
واالجتماعية  النف�سية  والرفاهية 
ب�سكل  الريا�سة  اأهمية  يوؤكد  ,مما 

اأكرب يف هذا املجال.
نهج  ب�������اأن   - ال�����درع�����ي  واخ����ت����ت����م 
وخ����ط����وات ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة يف 
اإم�����ارات اخل���ر وال��ت�����س��ام��ح تهدف 
لن�سر االأم���ل وغ��ر���س ب��ذره اخلر 
داخل وخارج الدولة, والتي تعترب 
االإن�سانية,  االأع���م���ال  ل��ك��ل  داع���م���اً 
االأعمال  اأو   , الريا�سة  عرب  �سواء 
اأو دين  اخلرية دون متييز لعرق 
م�سرة  خ��الل  وذل���ك  جن�سية,  اأو 
ح��اف��ل��ة ب��ال��ب��ذل وال���ع���ط���اء.. وكان 
اأول  امل�������س���ارع���ة واجل�������ودو  احت�����اد 
احت����ادات اجل����ودو يف ال��ع��امل التي 
الالجئن  م���ن  ع����دد  ا���س��ت�����س��اف��ت 
الريا�سين يف بطولة جراند �سالم 
ا�ست�سافتها  ال���ت���ي   2018 ع����ام 
اأبوظبي,  مدينة  ال�سالم  عا�سمة 
تاريخ  يف  ن��ق��ل��ة  اأح����دث����ت  وال����ت����ي 

ريا�سة اجلودو يف العامل.

•• العني-الفجر

قال الربتغايل, بيدرو اإميانويل, املدير الفني للعن, ندخل م�ساء اليوم مباراتنا 
النهاية  حتى  نقاتل  اأن  علينا  وينبغي  اآ�سيا,  اأبطال  دوري  م�سابقة  يف  االأخ��رة 
وفقاً ال�سراتيجيتنا يف جميع املباريات, وندرك جيداً اننا �سنواجه اأف�سل فرق 
املجموعة الذي ميتلك العبن مميزين, وي�سعى اإىل الفوز بهذه البطولة ونحن 
اإمكانياتنا احلقيقية وهدفنا الفوز  اإظهار  م�ستعدون للمواجهة, و�سنعمل على 
بالنقاط الثالث. ورداً على �سوؤال حول نتائج فريقه خالل املباريات امل�سغوطة 
مبرحلة املجموعات, قال: "قبل اأن ندخل املواجهات كنا ندرك جيداً اأن التفا�سيل 
واأننا نلعب  ال�سغرة يف مثل تلك  امل�سابقات دائماً ما حتدث الفرق, خ�سو�ساً 
يف اأقوى جمموعات البطولة, والواقع يوؤكد اأننا دخلنا جميع مبارياتنا بهدف 
الثالثة, قاتلنا الإحراز  التعادل يف اجلولة  النقاط الثالث, وبعد  الفوز وح�سد 
الفوز يف مباراة االإياب وخاطرنا اأمام املناف�س ما ا�سطرنا اإىل فتح امل�ساحات ويف 
الوقت الذي اأهدرنا فيه فر�ساً للت�سجيل ا�ستقبلت �سباكنا االأهداف وذكرت لكم 

باأن من ي�سجل اأواًل يف مثل تلك املواجهات ي�سبح يف حالة ذهنية اأف�سل"
اأننا نواجه حتديات كبرة,  اأعرف جيداً  واأكمل: عندما و�سلت اإىل العن كنت 
واأعرف ما املطلوب مني يف ناٍد طموحه ح�سد االألقاب يف كل مو�سم, ويف الوقت 
و�سعنا  كان  الر�سمية,  املباريات  واأج��واء  االإع��داد  املناف�سون مرحلة  ال��ذي دخل 
كناٍد كبر..  الظروف,  بواقعية مع  التعامل  علينا  الذي فر�س  االأم��ر  خمتلفاً, 

هذا  اأه���داف  حتقيق  اأج��ل  من  و�سنعمل  العن  وجماهر  االإدارة  بثقة  واأح��ظ��ى 
النادي الكبر خالل ا�ستحقاقاتنا القادمة.

واختتم حديثه قائاًل: "عدم ح�سور اجلماهر اإىل املدرجات ال يوؤثر فقط على 
الالعبن بل يلقي باآثاره على منظومة الفريق من اأجهزة فنية واإدارية الأن فرق 
كرة القدم تلعب من اأجل اجلماهر واملتعة احلقيقية ال تكتمل اإال بوجودهم ويف 
اعتقادي اأن مالعب كرة القدم بال جمهور كاحلديقة بال زهور ونفتقد جمهور 

العن ونعرف اأن الو�سع �سعب ونتمنى اأن تزول هذه الظروف قريباً"
�سهلة قال: �سنقاتل حتى النهاية اإ�سالم خان: مهمتنا اأمام "الن�سر" لي�ست 

اإ����س���الم خ����ان, الع���ب ف��ري��ق ن����ادي ال���ع���ن, اأن  اأك����د "الدويل" ال��ك��ازخ�����س��ت��اين, 
مرحلة  �سمن  اآ�سيا  اأبطال  دوري  مب�سابقة  االأخ��رة  املواجهة  يف  فريقه  مهمة 
الفوز  حتقيق  على  قوية  بعزمية  "ندخل  مو�سحاً:  جيدة,  �ستكون  املجموعات, 
واالإعالن الر�سمي عن جاهزيتنا للمو�سم احلايل و�سنقاتل منذ بداية املواجهة 
وحتى النهاية" ورداً على �سوؤال خا�س بالتنظيم, قال: "االحتاد االآ�سيوي دائماً 
اأن تركيزنا  التي ي�سرف عليها, غر  التنظيم اجليد للم�سابقات  ما يعمل على 
ين�سب على تقدمي االأداء القوي على االأر�س واال�ستفادة من م�ساركتنا يف تلك 

امل�سابقة بال�سورة املطلوبة"
وحول اللعب دون جمهور, قال: "ال�سعور خمتلف وغريب, الأننا مل نعتد عليه 
من قبل ولن اأذيع �سراً اإن قلت لكم من واقع جتربة باأن مباريات كرة القدم دون 

جمهور �سعبة للغاية بالن�سبة لالعبن"

املقاتل الأمريكي دومينيك ري�س ي�شيد بتجهيزات 
»يا�س« خلو�س مناف�شات »يو اإف �شي 253«

اأبوظبي ت�شتقبل النجوم امل�شاركني يف مناف�شات العودة اإىل جزيرة النزال من »يو اإف �شي«

�أب�ظبي �صهدت �أول م�صاركة لالجئني

حممد بن ثعلوب الدرعي يتحدث 
لندوة اجلودو من اأجل ال�شالم

•• اأبوظبي-وام:

حتدي  مبادرة  الن�سائية  للريا�سة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  اأطلقت 
التوا�سل  م��ن�����س��ات  قدها" ع��رب  "نحن  ب�����س��ع��ار  خ��ط��وة  م��الي��ن   10 ال���� 
على  �سنوات  ع�سر  مب��رور  االأك��ادمي��ي��ة  احتفاالت  م��ع  تزامنا  االجتماعي, 
تاأ�سي�سها, جت�سيدا للمكانة الريا�سية الدولية التي و�سلت اإليها يف فرة 
زمنية قيا�سية. وتتمثل املبادرة اجلديدة يف حتد يتناف�س فيه كل امل�ساركن 
اأجل  م��ن  ف��ي��ه  ي��ت��واج��دون  م��ك��ان  اأي  يف  يخطونها  خ��ط��وة  ك��ل  باحت�ساب 
التحفيز على ممار�سة الن�ساط الريا�سي, وت�سجيعا على اتباع اأ�سلوب حياة 
�سحي, ويعك�س �سعار "نحن قدها" عزمية املجتمع االإماراتي يف مواجهة 

كافة التحديات.
وك�سفت اللجنة املنظمة يف اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية 
عن مواعيد امل�ساركة يف التحدي والذي �سيبداأ من يوم 1 حتى 10 اأكتوبر, 
و�سيكون باب امل�ساركة مفتوحا وب�سكل جماين لكافة �سرائح املجتمع رجاال 

و�سيدات من خمتلف االأعمار.
واأعلنت االأكادميية عن فر�سة الدخول يف ال�سحب على جوائز قيمة لكل من 
ي�ستطيع الو�سول اإىل 10 اآالف خطوة يوميا على مدار 10 اأيام متتالية 
ب�سرط  ال��واح��د,  للم�سرك  ال���درج  �سعود  حتى  اأو  اجل��ري  اأو  امل�سي,  م��ن 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  ا�ستخدام  عرب  وحتميلها  اخلطوات  توثيق 
اخلا�سة باالأكادميية واملوقع االإلكروين, ومن املنتظر اأن يحظى التحدي 

مب�ساركة بطالت االأكادميية من اأجل دعم املبادرة والرويج للحملة.
واأكدت اإدارة اأكادميية فاطمة بنت مبارك اأن ذكرى مرور ع�سر �سنوات على 
التاأ�سي�س, منا�سبة مثالية لالحتفال معا ب�سرح من �سروح االإبداع والتميز 
يف املجال الريا�سي للمراأة, ومن�سة فر�ست نف�سها على ال�ساحة الريا�سية 
االإقليمية والدولية باإجنازاتها املتوالية على مدار عقد من الزمان, على 
�سوء توجيهات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي 
العام رئي�سة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة 
التنمية االأ�سرية " اأم االإم��ارات ", ومتابعة ال�سيخة فاطمة بنت هزاع بن 
زايد رئي�سة جمل�س اإدارة اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية, 

رئي�سة نادي اأبوظبي ونادي العن لل�سيدات.

اأكادميية فاطمة بنت مبارك تطلق حتدي الـ 10 ماليني خطوة 

قال: م�صتعدون »للن�صر«

بيدرو: مالعب كرة القدم بال جمهور كاحلدائق بال زهور
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• �ملنهايل: يتعني �أن تت�صافر �جله�د ل��صع خطط و��صرت�تيجيات تعزز �جلاهزية �لنف�صية و�لذهنية لالعبني  
�لإعد�د �لنف�صي و�لذهني ل يقل �أهمية عن �لإعد�د �لبدين  • �لكتبي: 

••اأبوظبي-الفجر

وحتقيق  النجومية  اإىل  الطريق  يف   
يعتمد  واجلماعية,  الفردية  االألقاب 
ال��ك��ث��ر م���ن جن����وم ال���ري���ا����س���ة على 
اللياقة  خم��زون  من  عالية  معدالت 
عنا�سر  ب�سفتها  ال��ب��دين  وامل��ج��ه��ود 
اأ����س���ا����س���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ف���وق. لكن 
العامل االأب��رز واالأك��رث تاأثرا يكمن 
يفر�س  ال����ذي  ال��ن��ف�����س��ي  ال��ع��ام��ل  يف 
التخطيط  حيث  من  جديدة  قواعد 
التحديات  غمار  واال�ستعداد خلو�س 

واملناف�سات.
ويرى الالعب في�سل الكتبي اأيقونة 
واحلا�سل  االإم��ارات��ي��ة  اجلوجيت�سو 
الذهبية  امليداليات  من  العديد  على 
واالألقاب العاملية واآخرها لقب بطولة 
اأبوظبي  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و  ال���ع���امل 
البدين  امل��ج��ه��ود  اأن   ,2019 ع����ام 
اإىل تكامل  اأن��ه يحتاج  اإال  مهم ج��دا, 
الذهني  اال�ستعداد  مع  تام  وان�سجام 
اإىل  ب��االإجن��ازات  لالرتقاء  والنف�سي 

اأبعاد جديدة. 
الذهني  اأن اال�ستعداد  الكتبي  ويوؤكد 
الالعبن  ي�ساعد  اجل��ي��د  والنف�سي 

الهواة واملحرفن على حد �سواء يف 
ال�سمود وجم��اراة اخل�سوم, ال �سيما 
اأنه يعك�س تقدما ملمو�سا على �سعيد 
اخل���ط���ط وال��ت��ك��ت��ي��ك واال����س���ت���ع���داد 
توقف  اأن  الكتبي  ولفت  للمناف�سات. 
ب�سبب  وال��دول��ي��ة  املحلية  املناف�سات 
االأزم������ة ال�����س��ح��ي��ة ال��ت��ي اأث�����رت على 
ف��ر���س��ه من  وم���ا  ال��ع��امل  دول  جميع 
الفر�س  م��ن  طيفا  اأوج����د  حت��دي��ات, 
ال��ت��اأث��ر االإي��ج��اب��ي ع��ل��ى العبي  ذات 
ميار�سون  ف��ب��ي��ن��م��ا  اجل��وج��ي��ت�����س��و, 
ق�ساء  بو�سعهم  بعد,  عن  تدريباتهم 
م�ساهدة  يف  ال����وق����ت  م����ن  ال���ك���ث���ر 
عرب  ال�سابقة  اجلوجيت�سو  مناف�سات 
التعرف  وبالتايل  املختلفة  القنوات 
عن كثب على مكامن القوة وال�سعف 
لالعبن واخل�سوم والبدء يف ت�سميم 
خطط واإ�سراتيجيات توؤهلهم نف�سيا 
وذه��ن��ي��ا خل��و���س ال���ن���زاالت ح���ال بدء 
عجلة املناف�سات بالدوران من جديد. 
النف�سي  االإع���داد  اأن  الكتبي  واأو���س��ح 
الالعبن  ي�ساعد  اجل��ي��د  وال��ذه��ن��ي 
الظروف  خمتلف  م��ع  التكيف  ع��ل��ى 
وامل�������س���ت���ج���دات ال���ت���ي حت�����دث خالل 
النزاالت وهو ما ينعك�س ب�سكل جلي 

الب�ساط.  على  وتفوقهم  اأدائهم  على 
واأ�ساف الكتبي اأنه ومن واقع جتربته 
ال�سخ�سية, كان لدعم االأ�سرة وجهود 
للجوجيت�سو  االإم��������������ارات  احت��������اد 
واملنتخب  لالأندية  الفنية  واالأجهزة 
طريقته  على  االأث���ر  عميق  ال��وط��ن��ي 
يف االإع��داد النف�سي والبدين. فكانت 
االأ�سرة من اأكرب الداعمن له خالل 
م�سواره االحرايف وت�سطره مل�سرة 

م�سرفة حمليا ودوليا. 
وامل�ساندة  ال���دائ���م  ال��ت��ح��ف��ي��ز  وك�����ان 
امل�����س��ت��م��رة م��ن ق��ب��ل االأ����س���رة مبثابة 
الوقود الذي اأ�سعل الرغبة املتوا�سلة 

يف ال���ت���ق���دم وال���ت���ط���ور وال���ت���ف���وق يف 
م���ي���ادي���ن اجل���وج���ي���ت�������س���و. ك���م���ا وفر 
وفرق  للجوجيت�سو  االإم����ارات  احت��اد 
اإدارية  اأجهزة  من  له  التابعة  العمل 
وف��ن��ي��ة ك��ل م��ق��وم��ات ال��ن��ج��اح مل�سرة 
ال��الع��ب��ن, ب���ل و���س��اه��م��ت يف اإع����داد 
اأدائهم  وت��ط��وي��ر  نف�سيا  ال��الع��ب��ن 
ونظامهم املعي�سي والغذائي ال �سيما 
اإىل  الهادفة  املع�سكرات  تنظيم  عرب 
�سخ�سية  وت���ك���ام���ل  امل����واه����ب  ���س��ق��ل 
ال���الع���ب ع��ل��ى االأ����س���ع���دة ك���اف���ة كي 
االإجنازات.  حتقيق  على  ق��ادرا  يكون 

ال�سيد مبارك �سالح  من جانبه قال 
املنهايل مدير االإدارة الفنية يف احتاد 
اأهم  اأح��د  اأن  للجوجيت�سو  االإم����ارات 
والذهني  النف�سي  االإع�����داد  ع��وام��ل 
اجلماهر  وع��ي  يف  تتمثل  لالعبن 
وق���ي���ام���ه���م ب��ال��ت�����س��ج��ي��ع االإي���ج���اب���ي 
الالعبن  ق����درات  ي�ستنه�س  ال����ذي 
اأج��واء ال�سغط  ويحفزهم بعيدا عن 
اأثر  من  لذلك  ملا  تركيزهم  وت�ستيت 

�سلبي على االأداء. 
اأن ال��الع��ب��ن قد  امل��ن��ه��ايل  واأ����س���اف 
يتمتعون بلياقة بدنية عالية واإعداد 

ب���دين ع��ل��ى اأرف����ع امل�����س��ت��وي��ات, اإال اأن 
فاعليتهم على الب�ساط قد ال ترتقي 
ويعود  ال���ط���م���وح���ات  م�����س��ت��وى  اإىل 
اإعدادهم  ق��ل��ة  اإىل  ذل���ك  يف  ال�����س��ب��ب 
ال��ن��ف�����س��ي وال��ذه��ن��ي وه��ن��ا ي��ت��ع��ن اأن 
امل�سوؤولن  ج��م��ي��ع  ج��ه��ود  ت��ت�����س��اف��ر 
ل���و����س���ع خ���ط���ط وا����س���رات���ي���ج���ي���ات 
والذهنية  النف�سية  اجلاهزية  تعزز 
مثايل  ب�سكل  وت��اأه��ي��ل��ي��ه��م  ل��الع��ب��ن 

لتحقيق النتائج املرجوة.
يقع  ال��الع��ب��ن  اأن  امل��ن��ه��ايل  و����س���دد 
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م اأي�������س���ا امل�����س��اه��م��ة يف 
خالل  م��ن  النف�سية  اإع��داده��م  رحلة 
ال���ت���واج���د يف جميع  ع��ل��ى  احل���ر����س 
منها  واخل��روج  التدريبية  احل�س�س 
جديد  ب��اأم��ر  ال��ف��ر���س��ة  �سنحت  كلما 
القمة  اإىل  ال��و���س��ول  عليهم  ي�سهل 
على �سعيد ال�سحة النف�سية بجانب 
املنهايل  ون�����وه  ال���ب���دن���ي���ة.   ال�����س��ح��ة 
اأي�سا باأن االإعداد النف�سي ال يقت�سر 
ف��ق��ط ع��ل��ى ال��الع��ب��ن, ب��ل ي��ج��ب اأن 
يتمكنوا  ك��ي  اأي�سا  االإداري����ن  ي�سمل 
وتوجيه  الالعبن  م��ع  التعامل  م��ن 
ال��ن�����س��ح واالإر������س�����اد ال�����ذي ي�����س��ب يف 

م�سلحتهم اأوال واأخرا.

اأكد جمل�س دبي الريا�سي ا�ستمرار خططه وبراجمه التطويرية املخ�س�سة 
لدعم املدربن الوطنين واملواهب الريا�سية واالأكادمييات وكذلك البطوالت 
الربامج  لهذه  التطوير  م��ن  امل��زي��د  اإ���س��اف��ة  بعد  وذل��ك  للمدار�س,  ال��ك��روي��ة 
يحقق  ال��ذي  وبال�سكل  �سنوات,  منذ  ونفذها  املجل�س  اأطلقها  التي  وامل��ب��ادرات 
اال�ستثمار االأمثل للموارد ويتنا�سب مع التطورات احلا�سلة يف جميع املجاالت, 
بكل  اخلا�سة  والربوتوكوالت  االحرازية  باالإجراءات  التام  االلتزام  ويحقق 

ريا�سة حفاظا على �سالمة الريا�سين وجميع امل�ساركن.
وبراجمه  م��ب��ادرات��ه  لتنفيذ  اخل��ط��ط  جميع  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  وو���س��ع 
التطويرية ال�سنوية على النحو الذي يتنا�سب مع الفرة احلالية والتعليمات 
فور  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  ه��ذه  تنفيذ  يتم  اأن  بها, على  االح��رازي��ة اخلا�سة 
اإعطاء ال�سوء االأخ�سر من اجلهات الر�سمية امل�سوؤولة عن التعامل مع جائحة 
كوفيد 19 وبال�سكل الذي يتنا�سب مع خطط العمل وي�سمن �سالمة اجلميع 

وفائدتهم.

دعم �ملدرب �ل�طني
ن�سبة  ورف��ع  الوطني  امل��درب  مكانة  تعزيز  على  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  يعمل 
املدربن االإماراتين يف اأندية دبي على اأ�سا�س �سنوي وفقا للخطة اال�سراتيجية 

للمجل�س اإىل حيث بلغ عدد املدربن الوطنين يف خمتلف فرق اأندية دبي اإىل 
من خمتلف اجلن�سيات وملختلف الفئات  مدربا   130 اأ�سل  من  مدربا   70
العمرية ومبا ي�سكل ن�سبة %54 من جمموع املدربن بعد اأن كانت الن�سبة 
%30, كما يعمل املجل�س على رفع الن�سبة ب�سكل �سنوي. وكانت بداية الدعم 
منذ اأكرث من 10 �سنوات بقرار من �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
االأول  الفريق  بتعين مدرب وطني م�ساعد ملدربي  اآل مكتوم ويل عهد دبي, 
وتطويرهم  ال�سباب  املدربن  من  ع��دد  اختيار  مت  حيث  دب��ي  اأندية  جميع  يف 
للعمل م�ساعدين  الفر�سة  وا�سبانيا ومنحهم  دبي ويف فرن�سا  دورات يف  عرب 
ملدربي الفريق االأول واحل�سول على �سهادات تدريب متقدمة لتويل م�سوؤولية 
تدريب الفريق االأول وهو االأمر الذي اأدى اإىل ظهور مواهب وطنية تدريبية 
"برو  االأول  الفريق  لتدريب  م��درب حم��رف  االآن رخ�سة  10 منهم  يحمل 
الي�سن" ويتوىل 7 منهم التدريب يف فرق داخل الدولة ويف املنتخبات الوطنية 
, كما يتوىل املدربون الوطنيون ح�سرا تدريب الفريق الرديف يف اأندية دبي 

بقرار من املجل�س الذي يعمل على تعزيز ح�سورهم يف جميع الفرق.

تعزيز دور �لأكادمييات و�كت�صاف �مل��هب 
و  ال��ربام��ج  تنفيذ  ملوا�سلة  املنا�سبة  اخل��ط��ط  ال��ري��ا���س��ي  دب��ي  جمل�س  و���س��ع 

للتنفيذ  جاهزة  و�ستكون  والنا�سئن,  االأكادمييات  قطاع  لتطوير  البطوالت 
الن�ساط  ا�ستئناف  حول  احلكومية  اجلهات  من  الر�سمي  القرار  �سدور  عند 
الريا�سي, وتهدف هذه الربامج اإىل توفر البيئة املنا�سبة مل�ساركة الريا�سين 
باإ�سراف  وذل��ك  الدولية  املعاير  اأف�سل  وف��ق  مواهبهم  وتطوير  املتميزين 
العبن ومدربن من امل�ساهر لتطوير النا�سئن, من هذه الربامج برنامج 
رعاية املتميزين, وبرنامج اأنت امل�ستقبل, و الربامج التي ي�سرف عليها جنوم 
دبي  باأندية  امل�ستقبل  مرمى  حار�س  برنامج  بينها  وم��ن  دولية  واأك��ادمي��ي��ات 
العديد من  ع��ن ظهور  اأث��م��ر  ال��ذي  دب��ي  ب��اأن��دي��ة  امل�ستقبل  وب��رن��ام��ج مهاجم 
واأهدافا  مميزا  ح�سورا  و�سجلوا  االأول  للفريق  �سمهم  مت  الذين  الالعبن 
حا�سمة , وت�سمل جهود املجل�س العديد من الفعاليات والبطوالت من اأبرزها 
جمل�س دبي الريا�سي الأكادمييات كرة القدم" التي ينظمها املجل�س  "بطولة 
ب�سكل  البطولة  وت�ساهم  النا�سئن  من  الالعبن  اآالف  فيها  وي�سارك  �سنوًيا 
اأندية دبي, وبطولة كاأ�س دبي للقارات  اإىل  كبر يف اكت�ساف املواهب و�سمها 
دبي  للنا�سئن, ومهرجان  القدم  لكرة  الدولية  دبي  وبطولة  �سنة,   13 حتت 
لرباعم كرة القدم, وكاأ�س دان��ون ل��الأمم, وال��دورة ال�سيفية الأكادمييات كرة 
القدم, بطولة دبي الدولية لكرة ال�سلة للنا�سئن, و بطولة دبي الدولية لكرة 

اليد.

�ملدر�صية �لريا�صة  لتط�ير  بط�لة   12
واالأمر ينطبق كذلك على الريا�سة املدر�سية التي اأوالها جمل�س دبي الريا�سي 
ا باعتبارها قاعدة الهرم الريا�سي وذلك من اأجل  منذ تاأ�سي�سه اهتماًما خا�سً
ن�سر وتطوير ممار�سة الريا�سة يف املوؤ�س�سات التعليمية كن�ساط اأ�سا�سي ي�ساهم 
اأطلق  حيث  الريا�سية,  املواهب  وتنمية  واكت�ساف  الطلبة  و�سعادة  �سحة  يف 
املجل�س العديد من املبادرات والربامج والبطوالت التي ت�ساهم يف حتقيق هذا 
الهدف من اأبرزها "و�سام حمدان بن حممد للمدار�س التعليمية الريا�سية" 
اإمارة دبي  الذي يهدف اإىل حتفيز وت�سجيع املدار�س احلكومية واخلا�سة يف 
جهودهم  ودع��م  والريا�سي  التعليمي  العمل  يف  التميز  درج���ات  اأف�سل  بلوغ 
جعل  يف  وم�ساهمتهم  النتائج  اأف�سل  حتقيق  ي�سمن  مبا  والتطوير  لالإجناز 
البطوالت  من  العديد  املجل�س  ينظم  كما  للمجتمع,   حياة  اأ�سلوب  الريا�سة 
"بطولة جمل�س دبي  12 بطولة من بينها  اإىل  للمدار�س التي ي�سل عددها 
الريا�سي املدر�سية لكرة القدم", و"دورة حمدان بن حممد لالألعاب املدر�سية" 
اخلا�سة",  للمدار�س  ال��ق��دم  ك��رة  و"بطولة  املدر�سية",  الفتيات  و"بطولة 
وغرها, كما ينظم العديد من الربامج التثقيفية برنامج "غر�س" وبرنامج 

اأبطال الغد وبرنامج التغذية ال�سليمة من اأجل التاألق الريا�سي.

•• ال�شارقة-وام:

اأح���م���د ال��ع��وي�����س رئي�س  اأك����د ���س��ع��ادة 
عن  ال��دف��اع  لريا�سات  ال�سارقة  ن��ادي 
اإقامة  اأن����ه مت االت���ف���اق ع��ل��ى  ال��ن��ف�����س 
للتايكوندو  الدولية  ال�سارقة  بطولة 
�سهر  خ����الل  بعد"  "عن  اف��را���س��ي��ا 
من  اإي��رادات��ه��ا  كل  واأن  املقبل,  اأكتوبر 
�ستخ�س�س  وال��ت�����س��ج��ي��ل  ال���رع���اي���ات 
فتح  " ���س��الم بروت" و�سيتم  مل��ب��ادرة 
خالل  فيها  للم�ساركة  الت�سجيل  باب 
كل  اأمام  و�سيتاح  املقبلن,  االأ�سبوعن 
العامل,  دول  خمتلف  م��ن  ال��راغ��ب��ن 
بدون  ا�ستعرا�سية  ف��ردي��ة  و���س��ت��ك��ون 
ا�ستباك مثل فئة الكاتا يف الكاراتيه.. 
اأخ����را  اأط���ل���ق  ال���ن���ادي  اأن  اإىل  الف��ت��ا 
وب�سدد  الفني",  امل���دي���ر   " ب��رن��ام��ج 
متخ�س�سة  اأك���ادمي���ي���ة  اأول  اف���ت���ت���اح 
لتدريب اجلوجيت�سو يف مدينة كلباء, 
و�سيعلن االأ�سبوع املقبل عن الفائزين 

يف مبادرة "من�سة االأبطال".
واأكد العوي�س - يف ت�سريحاته لوكالة 
" بالن�سبة  " وام" - :  اأنباء االإم���ارات 
�سعادة  افتتحها  التي  االأب��ط��ال  ملن�سة 
عي�سى هالل احلزامي رئي�س جمل�س 
ال�سارقة الريا�سي, فاإنه �سيتم االإعالن 

االأ�سبوع  جولة  اأول  يف  الفائزين  عن 
امل���ق���ب���ل, و���س��ت��ت�����س��م��ن م���ا مت اإجن�����ازه 
وم�سروعات  وم����ب����ادرات  ب���رام���ج  م���ن 
الالعبات  اأو  ل��الع��ب��ن  وان��ت�����س��ارات 
و�سيتم  اجل������اري,  ���س��ب��ت��م��رب  ���س��ه��ر  يف 
ت��ع��م��ي��م��ه��ا ع��ل��ى امل���وق���ع االإل����ك����روين 
التوا�سل  و����س���ائ���ل  وك����اف����ة  ل���ل���ن���ادي 
عنهم  حلقة  ت�سجيل  مع  االجتماعي, 
الريا�سية,  ال�����س��ارق��ة  ل��ق��ن��اة  وم��ع��ه��م 
ك��ن��وع م���ن اأن�����واع ال��ت��ح��ف��ي��ز لالعبن 
واملدربن واالإدارين وامل�سوؤولن على 
حتقيق االإجنازات". واأو�سح اأن املن�سة 
ل��ب��ن��اء ج��ي��ل ري��ا���س��ي قيادي,  ت��ه��دف 
ال�سهر  اإجن���ازات  اأب��رز  م�سيفا :" من 

" اإك�س  اعتمدنا م�سروع  اإننا  اجل��اري 
16" وهو برنامج ريا�سي يركز على 
واملدربن,  لالعبن  الفني  التطوير 
مت  وحما�سرات,  تدريبات  خ��الل  من 
املواطنن  وم��درب��ا  العبا   16 اختيار 
م�سروع  وع��ن  واالأجانب".  واملقيمن 
مت  العوي�س:"  ي��ق��ول  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر 
�سبتمرب  م��ن��ت�����س��ف  امل�����س��روع  اإط�����الق 

اجلاري, ومت اختيار مدير فني من كل 
ريا�سة من الريا�سات االأربع الكاراتيه 
واجلوجيت�سو,  والتايكوندو  واجل��ودو 
وطلبنا  مو�سوعية,  معاير  على  بناء 
من كل مدرب و�سع برنامج م�ستقبلي 
للم�ساركة  الالعبن,  الإع��داد  متكامل 
يف ال��ب��ط��والت ال��دول��ي��ة وال��ف��وز فيها, 
وح��ددن��ا لكل م��درب ف��رة زمنية كي 

اأجل  م��ن  ال�ساملة,  بخطته  يوافينا 
تطبيقها, وفيما يخ�س ن�سر الريا�سة 
م�����س��ت��م��رون يف جم���ال تطوير  ف��اإن��ن��ا 
ال�����س��راك��ات م��ع االأك��ادمي��ي��ات واملراكز 
ال�سارقة,  اإم��ارة  يف  اجلديدة  والفروع 
مبدينة  اتفاقية  وقعنا  اأننا  واجلديد 
ال�ساالت  اإح�������دى  ل���ت���ح���وي���ل  ك���ل���ب���اء 
لتدريب  متخ�س�سة  اأك��ادمي��ي��ة  اإىل 

احتاد  م�سروعات  لدعم  اجلوجيت�سو 
اللعبة  االإم��ارات للجوجيت�سو يف ن�سر 
واك��ت�����س��اف االأب���ط���ال و���س��ق��ل��ه��م, ومت 
واملعدات  باالأب�سطة  ال�سالة  جتهيز 
مع توفر مدرب حمرف, و�سنحقق 
يتميزون  ال�سباب  الأن  �سريعا  هدفنا 
و�ستكون  ال��ق��وي��ة,  ال��ب��دن��ي��ة  ب��ال��ب��ن��ي��ة 
نوعها يف  االأوىل من  االأك��ادمي��ي��ة هي 

مدينة كلباء, ونتوقع اأن يكون االإقبال 
االأ�سبوع  م��ن  واع��ت��ب��ارا  ك��ب��را,  عليها 
اتخاذ  بعد  ال��ت��دري��ب��ات  �ستبداأ  املقبل 
وعن  االحرازية".  االإج����راءات  كافة 
بطولة ال�سارقة الدولية للتايكوندو.. 
االإم����ارات  احت���اد  م��ع  نعمل  اأ�ساف:" 
تنظيم  على  وال��ت��اي��ك��ون��دو  للكاراتيه 
للحركات  اف��را���س��ي��ا  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه 

ال�سهر  م��ن��ت�����س��ف  يف  اال���س��ت��ع��را���س��ي��ة 
الكاملة  اإيراداتها  و�ستخ�س�س  املقبل, 
و�سر�سد   , بروت"  "�سالم  مل��ب��ادرة 
املراكز  الأ�سحاب  جمزية  جوائز  فيها 
وا�سعة  م�����س��ارك��ة  ون���ت���وق���ع  االأوىل, 
العامل  ال��ع��امل الأن  دول  ك��ل  م��ن  فيها 
تنظمه  ح��دث  اأي  قيمة  متاما  ي��درك 

االإمارات".

باأندية دبي �إمار�تي�ن �لقدم  كرة  مدربي  % من   54

جمل�س دبي الريا�شي يوا�شل خطط تطوير املدربني والأكادمييات
بر�مج �كت�صاف وتط�ير �مل��هب قدمت لعبني مميزين للفريق �لأول لالأندية  

ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�س يوؤ�ش�س اأول اأكادميية متخ�ش�شة للجوجيت�شو يف كلباء

»كنج مونلو« يفوز بكاأ�س الوثبة الإعداد النف�شي والذهني لالعبي اجلوجيت�شو بوابة العبور اإىل حتقيق تكامل �شخ�شية الالعبني وتفوقهم حمليا ودوليا
يف م�شمار بوردو �شمن مهرجان 
من�شور بن زايد للخيول العربية

•• بوردو - وام:

فر�س اجلواد "كنج مونلو" ل�سمو ال�سيخ طحنون بن زايد اآل نهيان 
اأنتوين  وقيادة  برنارد,  اإليزابيث  باإ�سراف  الوطني,  االأم��ن  م�ست�سار 
الوثبة  كاأ�س  �سباق  يف  م�ستحق  بفوز  املطلقة,  �سيطرته  كرا�ستو�س, 
�سمن  الفرن�سي,  ب��وردو  مب�سمار  االأول  اأم�س  اأقيم  ال��ذي  �ستاليونز, 
فعاليات الن�سخة 12 من مهرجان من�سور بن زايد اآل نهيان العاملي 

للخيول العربية االأ�سيلة.
وتقام �سل�سلة �سباقات كا�س الوثبة �ستاليونز, بتوجيهات �سمو ال�سيخ 
ال��وزراء وزي��ر �سوؤون  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  من�سور بن زاي��د 
املالك  اهتمام  وزي��ادة  االأ�سيلة,  العربية  للخيول  للرويج  الرئا�سة, 

واملربن بها على ال�ساحتن املحلية والعاملية.
وجاء ال�سباق البالغ طوله 1900 مر مب�ساركة 11 متناف�ساً �سريعاً, 
دو بروجريه"  "غافرا  �سكوت" يليه  "جرال  املتحدي  الركب  وتقدم 
ثم "نيار عذبة" فيما كان "كنج مونلو" يحتل املركز الرابع متحيناً 
مونلو"  "كنج  وب�سط  ال�سدارة.  على  لالنق�سا�س  املنا�سبة  الفر�سة 
امل�ستقيم,  عمق  من  اعتباراً  ال�سباق  جمريات  على  املطلقة  �سيطرته 
بالرغم من املحاوالت امل�ستميتة التي قامت بها اخليول املناف�سة, اإال 
اأن البطل متّتع بالوترة االأ�سرع على االإطالق لي�سجل فوزه الثاين 

يف تاريخه ال�سباقي.
وقدره  زمناً  م�سجاًل  �سنوات   5 العمر  من  البالغ  البطل  ف��وز  وج��اء 
2:19:91 دقيقة. يذكر اأن املهرجان يقام بدعم ورعاية دائرة الثقافة 

وال�سياحة يف اأبوظبي, وبتن�سيق من جمل�س اأبوظبي الريا�سي.
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الفجر الريا�ضي

•• تغطية  : رم�شان عطا

القتال  ل��ف��ن��ون  االإمارات"  "حماربي  لبطولة  املنظمة  اللجنة  اأك��م��ل��ت 
املختلطة اال�ستعدادات النهائية لتنظيم الن�سخة 13 يف اإمارة دبي وذلك 
2012 حيث تقام هذه  الأول مرة يف تاريخ البطولة منذ انطالقها عام 
�سيزر  "الروتندا" بفندق  قاعة  يف   2020 �سبتمرب   25 بتاريخ  الن�سخة 

باال�س بجزيرة بلو ووترز. 

نح� �آفاق �لعاملية
ك�سف خالله  االأول موؤمتراً �سحفياً  اأم�س  املنظمة ع�سر  اللجنة  وعقدت 
فوؤاد دروي�س – رئي�س اللجنة ومدير عام �سركة باملز الريا�سية – النقاب 
�سكر  عن  ب��االإع��راب  كلمته  ا�ستهل  حيث  املرتقبة,  الن�سخة  تفا�سيل  عن 
من  كل  وكذلك  واالإداري  الفني  طاقمها  بكامل  البطولة  اأ�سرة  وامتنان 
�سارك فيها من مقاتلن على مدار 12 ن�سخة �سابقة اإىل اإمارة اأبوظبي 
وقيادتها الر�سيدة, موؤكداً اأن البطولة �ستظل مدينًة بنجاحها وما حققته 
من نتائج باهرة وا�سماً المعاً يف �سماء فنون القتال املختلطة اإىل اأبوظبي, 

واأ�سار اإىل حتمية عودة البطولة اإىل موطنها االأ�سلي يف ن�سٍخ قادمة. 
اأوىل  تعترب  دب��ي  اإم���ارة  يف  الن�سخة  ه��ذه  ا�ست�سافة  اأن  دروي�����س  واأ���س��اف 
اخلطوات العملية يف خطط التو�سع امل�ستقبلية والتي تبداأ بتنفيذ ن�سخة 
واح���دة على االأق���ل يف ك��ل اإم����ارة م��ن اإم����ارات ال��دول��ة وم��ن ث��م التحليق 

بالبطولة نحو اآفاق العاملية. 
واأكد دروي�س ان يف ظل االأو�ساع الراهنة التي يعاين منها العامل باأ�سره 
ب�سبب جائحة كورونا, على حر�سنا البالغ على اتباع وتطبيق اأعلى معاير 
ال�سحة وال�سالمة العاملية وكذلك كافة اللوائح وال�سوابط املو�سوعة من 
واملدربن  املقاتلن  كافة  خ�سع  حيث  ال��دول��ة؛  يف  ال�سحية  اجلهات  قبل 
االآن  19 حتى  كوفيد  ع��دة فحو�س  اإىل  الدولة  خ��ارج  لهم من  التابعن 
وكذلك خ�سع كافة املقاتلن واملدربن من داخل الدولة واالأطقم الفنية 
واالإدارية القائمة على تنفيذ واإدارة البطولة اإىل فح�سّي كوفيد 19 حتى 
اإىل  واالإداري���ن  والفنين  واملدربن  املقاتلن  جميع  اإخ�ساع  و�سيتم  االآن 
فح�س نهائي قبل يوٍم واحد من تاريخ البطولة. عالوًة على هذا, مت و�سع 
اجلميع يف حالة عزل �سحي منذ انطالق املع�سكر التدريبي املغلق لتجنب 
االحتكاك اخلارجي, مع االلتزام التام بقواعد التباعد اجل�سدي وارتداء 
يتم  ولن  منتظم,  ب�سكل  التعقيم  اأدوات  وا�ستخدام  والقفازات  الكمامات 
اإظهار نتيجة فح�س  اإال بعد  ال�سماح الأي �سخ�س بدخول قاعة البطولة 

كورونا �سلبي �سارية.
ويف ختام كلمته, تقدم دروي�س بخال�س ال�سكر والتقدير للقيادات الريا�سية 
الالحمدود  ال��ت��ع��اون  على  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  راأ���س��ه��ا  على  ب��االإم��ارة 
الراهنة  االأو���س��اع  �سيما يف ظل  البطولة ال  ال��ذي القته  الهائل  وال��دع��م 

جلائحة فرو�س كورونا امل�ستجد الذي مازال يعاين منه العامل باأ�سره.
تت�سمن هذه البطولة 13 نزااًل قوياً بن 26 مقاتل من 21 دولة, حيث 

�سي�سهد النزال الرئي�سي اأول دفاع للعمالق الربيطاين ت�سي لوي�س باري 
)0-8( عن لقبه يف وزن الثقيل �سد اأقوى اخل�سوم الذين واجههم حتى 
االآن وهو الربازيلي املخ�سرم فابيو ملدنادو )14-26( �ساحب اخلربة 
�سي  اف  يو  بينها  من  احللبات  خمتلف  على  القتال  يف  الطويلن  وال��ب��اع 
التي واجه فيها اأعتى االأ�سماء مثل كلوفر تيك�سرا وجوي بيلران وكوري 

اأندر�سن و�ستيبي ميوت�سي�س بطل يو اف �سي احلايل يف وزن الثقيل.
يتمتعان  امل�سرك مواجهًة حاميًة بن مقاتلَن  الرئي�سي  النزال  وي�سهد 
مب�ستوى فني متقدم للغاية هما الداغ�ستاين اإ�سالم حممدوف )18-1( 
الكوري  ال��ت��دري��ب �سد  وزم��ي��ل��ه يف  ن��ور حم��م��دوف  النجم حبيب  ق��ري��ب 
خالل  م��ن  حم��م��دوف  �سي�سعى  حيث   ,)9-2( كيم  بيو  كيونغ  اجلنوبي 
هذه املواجهة اإىل ا�ستعادة �سل�سلة انت�ساراته املتتالية بعد اأن انتهى نزاله 

االأخر بالتعادل يف اأكتوبر املا�سي بعد 17 انت�سار متواٍل.
الن�سائي  العن�سر  م�ساركة  بغر  االإم����ارات  حم��ارب��ي  ن���زاالت  تكتمل  وال 
ن��زال بن  اأولهما  النزال  نزالن يف فئة  القتال على  حيث حتتوي بطاقة 
اليونانية كري�ستينا  البطولة بن  ي�ساركا الأول مرة يف  وجهن جديدين 
املواجهات  ث��اين  ويف   ,)4-0( اأونيل  كي�سي  واالأ�سرالية   )6-3( �ستليو 
اأن قدمت واحداً من  النهائية تعود الفرن�سية مانون فيورو )1-5( بعد 
اأقوى النزاالت يف تاريخ البطولة خالل الن�سخة 12 املا�سية عر�ست من 
خالله مزيجاً بن املهارة الفنية والقوة البدنية والقدرة على التحكم يف 
تتاروغلو  بالهولندية نعومي  الن�سخة  النزال؛ وتلتقي فيورو هذه  وترة 

 .)3-2(
امل�ساركة يف  القدرة على  بينه وبن  تدريبية حالت  تعر�سه الإ�سابة  وبعد 
هذه الن�سخة, مت ا�ستبدال الكامروين جوري�س ديا )2-7( بالكازاخ�ستاين 
انت�سارات   7 بواقع  النظيف  االح��رايف  ال�سجل  زابيتوف �ساحب  تق�سيم 
و�سفر هزائم, ليواجه املغربي خافير علوي )2-10( املنتمي اإىل نادي 
تراي�ستار بكندا حتت قيادة املدرب املخ�سرم فرا�س ذهبي الذي تخرج حتت 
راأ�سهم ج��ورج �سان بير وروري  اأمل��ع جنوم يو اف �سي على  يده باقة من 

مكدونالد وكيفن يل وغرهم الكثر.
ال�سعبية  �ساحب  الكويتي  يواجه  االإم��ارات��ي,  حماربي  حللبة  عودته  ويف 
اأق��وى خ�سومة   )7-1( البو�سهري  اهلل  عبد  العربي  الوطن  اجلارفة يف 
الكيك  االأيرلندي دين باري )1-2( بطل  االآن وهو  االإط��الق حتى  على 
بوك�س العاملي االأ�سبق وواحد من اأكرث الريا�سين املتوجن على م�ستوى 
القتال  ف��ن��ون  ع��امل  اإىل  ينتقل  اأن  ق��رر  وال���ذي  الريا�سة  تلك  يف  ال��ع��امل 
املختلطة منذ عامن فقط من خالل االن�سمام اإىل نادي ا�س بي جي وهو 

نف�س النادي الريا�سي املن�سم اإليه جنم يو اف �سي كونور جمريجور.
تنطلق النزاالت يف متام ال�ساد�سة من م�ساء غٍد وتذاع على قناة اأبوظبي 
الريا�سية على م�ستوى ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا كما ميكن متابعة 
 mmatv.co.uk مثل  ال��رق��م��ي  ال��ب��ث  من�ساب  ع��رب  ال��ن��زاالت  ك��اف��ة 
موقع  على  بالبطولة  اخلا�سة  القناة  عرب  وكذلك   Jungo TV و 

يوتيوب.

�سيكون بايرن ميونيخ االأمل��اين, بطل دوري االأبطال, مر�سحا الإح��راز لقبه الرابع هذا العام حن 
يتواجه اليوم اخلمي�س مع اإ�سبيلية االإ�سباين, بطل "يوروبا ليغ", يف الكاأ�س ال�سوبر االأوروبية لكرة 
القدم لكن الهم ال�سحي ي�سغل باله و�سط قلق ال�سلطات االأملانية من �سفر امل�سجعن اىل بوداب�ست 

التي �سنفت "منطقة خطرة" �سحيا ب�سبب ارتفاع عدد االإ�سابات بفرو�س "كوفيد19-".
وتقام الن�سخة 45 من الكاأ�س ال�سوبر القارية التي جتمع �سنويا بن بطلي دوري االأبطال والدوري 
االأوروبي "يوروبا ليغ", يف العا�سمة املجرية بوداب�ست على ملعب "بو�سكا�س اأرينا" بح�سور جمهور 

حدد عدده بع�سرين األف م�سجع من قبل االحتاد االأوروبي للعبة يف مدرجات تت�سع ل�67 األفا.
لكن يف ظل ال�سعود الكبر يف عدد االإ�سابات بفرو�س كورونا امل�ستجد يف املجر, �سنفت ال�سلطات 
50 حالة  اأن جتاوزت االإ�سابات اجلديدة عتبة  "منطقة خطرة" بعد  ال�سحية االأملانية بوداب�ست 

جديدة لكل 100 األف �سخ�س.
التذاكر التي  املباراة بح�سب  اآالف م�سجع لكل من طريف  اأن ي�سافر ثالثة  املتوقع  وكان من 

خ�س�سها االحتاد القاري لعمالق بافاريا ومناف�سه االأندل�سي, لكن الرقم تراجع اىل 500 
م�سجع لالأخر و1300 للفريق االأملاين الفائز املو�سم املن�سرم بثالثية الدوري والكاأ�س 

املحلين ودوري اأبطال اأوروبا, بعد التحذير ال�سادر عن ال�سلطات من خماطر ال�سفر 
اىل بوداب�ست.

القاري  االحت��اد  �سبب مت�سك  فليك عن  البافاري هانزي  النادي  وت�ساءل مدرب 
القرارات"  اتخاذ  موقع  يف  ل�سنا  "لكننا  ال�سحية  املخاطر  رغم  املباراة  باإقامة 
ماركو�س  بافاريا  مقاطعة  وزراء  رئي�س  اأع��رب  وق��ت  يف  وذل��ك  اأف���اد,  ما  بح�سب 

�سويدر عن خماوفه من تداعيات اإقامة املباراة القارية اأمام اجلمهور.
و�سدد �سويدر االإثنن على �سرورة "اأن نكون حذرين للغاية حتى ال جنازف بنوع 
جديد من اإي�سغل-كروية", يف اإ�سارة منه اىل منتجع التزلج النم�سوي "اإي�سغل" 

حيث اأ�سيب اآالف الزوار بالفرو�س يف بداية تف�سي اجلائحة يف اأوروبا.
وراأى �سويدر اأنه من املف�سل عدم الذهاب اىل العا�سمة املجرية, م�سيفا "اأ�ساب 
حقا باآالم يف املعدة يف ما يتعلق بالكاأ�س ال�سوبر. ال ميكننا املجازفة بوجود األفن اأو 
ثالثة اآالف �سخ�س اأمام اإمكانية االرمتاء يف اأح�سان بع�سهم البع�س لالحتفال, 

وبعد ذلك �سنكون اأمام موجة عدوى هائلة".
انت�سار  من  للحد  حماولة  يف  االأج��ان��ب  اأم��ام  حدودها  ال�سهر  ه��ذا  املجر  واأغلقت 
م�ستثنية الالعبن واجلمهور القادم حل�سور االأحداث الريا�سية  "كوفيد19-", 

والثقافية الدولية.
وعلى كل م�سجع مرافق لبايرن اىل العا�سمة املجرية اأن يجري اختبار "كوفيد19-" قبل ال�سفر 
وبعد العودة, اأو اأن ي�سع نف�سه يف العزل ال�سحي لفرة اأ�سبوعن و"هكذا ميكننا جتنب اأن ي�سكلوا 

يف  اختبار  مركز  الفريقن  م��ن  ك��ل  واأن�����س��اأ  �سويدر.  اأف���اد  م��ا  عدوى" بح�سب  خطر 
اأن تتحول مباراة اخلمي�س يف بوداب�ست اىل ماأزق  مدينته لتجنب 

تف�سي, يف وقت ت�ساءلت �سحيفة "بيلد" االأملانية 
ال�سوبر  الكاأ�س  �ستتحول  "هل  الثالثاء 

االأوروبية اىل الكاأ�س ال�سوبر للتف�سي؟".
وانتقد الرئي�س التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينت�س رومينيغه ب�سدة م�سجعي الفريق الذين 
جتاهلوا قاعدة التباعد االجتماعي وجل�سوا يف جمموعة بجانب بع�سهم البع�س مل�ساهدة املباراة 

االفتتاحية للدوري التي حقق فيها بايرن انت�سارا كا�سحا على �سالكه بثمانية نظيفة.
ووعد رومينيغه بت�سحيح هذا اخلطاأ يف بوداب�ست, قائال "نتفق جميعا باأن ال�سورة )املجموعة( 
مل تكن مثالية, يجب و�سنغر هذا االأمر ملباراتنا املقبلة" التي �سيكون فيها بايرن مر�سحا 
بقوة للخروج منت�سرا ورفع الكاأ�س للمرة الثانية فقط يف تاريخه, بعد عام 2013 حن 

فاز على ت�سل�سي االإنكليزي )خ�سر ثالث مرات اأعوام 1975 و1976 و2001(.
ويدخل بايرن اللقاء على خلفية 22 انت�سارا متتاليا يف جميع امل�سابقات, وهو ميني 
النف�س بتجديد تفوقه على اإ�سبيلية الذي تواجه معه مرة واحدة فقط عام 2018 
اإيابا يف  2-1 ثم تعادال  االأندل�س  ف��از ذهابا يف  االأب��ط��ال حن  رب��ع نهائي دوري  يف 

ميونيخ من دون اأهداف.
وبعد اأن �سجل ركلة جزاء ومرر كرتن حا�سمتن يف االنت�سار الكا�سح على �سالكه 
فقط  دقيقة  ل�12  ليفاندوف�سكي  روب��رت  البولندي  الهداف  اجلمعة, مترن  يوم 

الثالثاء من اأجل ال�سماح له بالتعايف من �سربة تعر�س لها يف كاحله.
 2006 اأي�سا عام  الكاأ�س ال�سوبر مرة واح��دة  اأح��رز  اإ�سبيلية الذي  ومن جهة 
و2015  و2014   2007 اأع����وام  يف  يخ�سر  اأن  ق��ب��ل  ل��ه  م�����س��ارك��ة  اأول  يف 
و2016, فيفتقد فريق املدرب خولن لوبيتيغي للياقة املباريات بعد اأن اأعفي 
القاري  مو�سمه  نتيجة  االإ�سباين  ال��دوري  من  االأولين  املرحلتن  خو�س  من 
املتاأخر وو�سوله اىل نهائي "يوروبا ليغ" حيث فاز على اإنر ميالن االإيطايل 
خ���ارج ح�سابات  اأن��ه��م  امل�سابقة )6(. ومب��ا  األ��ق��اب  ب��ع��دد  القيا�سي  رق��م��ه  وع���زز 
اإبراهيم  الفرن�سين  املو�سم ومر�سحون للرحيل, غاب كل من  لوبيتيغي لهذا 
اأمادو وجوري�س نيانيون وروكي مي�سا واليك�س فيدال عن احل�سة التمرينية 
خدمات  ال�سيف  هذا  االأندل�سي  النادي  وا�ستعاد  الثالثاء.  للفريق  االأخ��رة 
اأمام  اإيفان راكيتيت�س الذي يبحث عن ثاأر �سخ�سي  ال�سابق الكرواتي  العبه 
اآب/ يف  بر�سلونة  ال�سابق  وفريقه  تلقاها  التي  املذلة  الهزمية  بعد  بايرن 
2-8 يف ربع نهائي دوري االأبطال )مل  اأغ�سط�س على يد النادي البافاري 

ي�سارك يف املباراة وبقي على مقاعد البدالء(.

تت�صمن 13 نز�ًل ق�يًا بني 26 مقاتال من 21 دولة

انطالقة جديدة لـ »حماربي الإمارات« يف ن�شخته الثالثة ع�شرة بدبي

•  ف�ؤ�د دروي�ص : ��صت�صافة هذه �لن�صخة يف �إمارة دبي تعترب �أوىل �خلط��ت �لعملية يف خطط �لت��صع �مل�صتقبلية

بايرن يواجه اأ�شبيلية يف مبارة الكاأ�س ال�شوبر 



 
طفل ينجو من 3 نوبات قلبية �شببتها نقطة حليب

جنا مولود جديد مل يتجاوز عمره 17 يوماً من املوت باأعجوبة, 
حليب  قطرة  دخ��ول  ب�سبب  قلبية,  �سكتات  لثالث  تعر�س  اأن  بعد 

اإىل رئتيه.
اأ�سيب ال�سغر برتي �سبن�سر باختناق اأثناء تناوله احلليب, لكن 
ب�سرته  ازرّق��ت  حتى  لالأمر  تنتبه  مل  عاماً(   23( تونيكا,  والدته 
امل�ست�سفى  اإىل  الطفل  نقل  مت  احل��ادث��ة.  من  �ساعة  ن�سف  خ��الل 
حيث عانى من ثالث �سكتات قلبية, حتى اعتقد االأطباء اأنه فارق 

احلياة.
وبح�سب االأطباء, منعت ال�سوائل املوجودة يف الرئتن, الطفل من 
التنف�س ب�سكل �سحيح, وحرمته من االأوك�سجن, االأمر الذي اأدى 

اإىل توقف قلبه.
ولكن االأقدار �ساءت اأن يرتفع معدل �سربات قلب الطفل بعد اأن 
حدث  ما  اإن  االأط��ب��اء,  وق��ال  باحلياة.  الت�سبث  على  والدته  حثته 

يعترب معجزة حقيقية الأن حالة الطفل كان ميوؤو�ساً منها.
وتقول امل�سادر اإن الطفل تعر�س ل�سكتة قلبية ملدة ثماين دقائق, 
اأخ���رى, ثم  اإع���ادة احلياة لقلبه م��رة  اأن يتمكن االأط��ب��اء من  قبل 

تعر�س ل�سكتتن قلبيتن ا�ستمرت كل منهما ثالث دقائق.
وعن  ال�سغر,  طفلها  ل�سفاء  البالغة,  �سعادتها  عن  االأم  وع��رّبت 

امتنانها لالأطباء واملمر�سن الذين �ساهموا يف اإ�سعافه.
وقالت االأم متحدثة عن اللحظات الع�سيبة التي مرت بها: "كان 
االأطباء  وكان  ح��راك,  دون  امل�ست�سفى  �سرير  على  برتي م�ستلقياً 
يحاولون اإنعا�س قلبه بكل جهدهم, وهنا �سعرت باأن علي فعل �سيء 

ما, فخاطبته قائلة, حاول اأن تت�سبث باحلياة"
برتي  قلب  نب�س  ب���داأ  قليلة  ب��ث��وان  خماطبته  "بعد  واأ���س��اف��ت: 
تنف�سُت  الطبيعي.  معدله  اإىل  و�سل  حتى  ف�سيئاً  �سيئاً  ينتع�س 

ال�سعداء وانفجرت بالبكاء"

ميكانيكي كفيف !
عندما مي�سك م�سطفى عزيز جزءاً من حمرك �سيارة, عهد اإليه 
ينبغي  ما  ب�سرعة  يكت�سف  بيده,  ويهزه  باإ�سالحها,  الزبائن  اأحد 

عليه القيام به الإ�سالح العطل.
ويقول ال�ساب, البالغ من العمر 35 عاماً وامل�ساب باإعاقة ب�سرية 
اإن  اإ�سالح  ور�سة  فيه  افتتح  ال��ذي  ببغداد  منذ والدت��ه, يف منزله 
ينده�سون والبع�س االآخر ال ي�سدقون حتى يروا  النا�س  "بع�س 

باأعينهم.
وكان والده, وهو ميكانيكي �سيارات, هو من علمه هذه املهارة ونقل 
�سغراً.  طفاًل  عزيز  كان  عندما  ال�سيارات  باإ�سالح  ال�سغف  اإليه 

وعاماً بعد عام, تطورت مهاراته حتى ذاع �سيته يف املنطقة االآن.
"�سرت ميكانيكي من واأين �سغر وال��دي كان ي�سلح بيده  وقال 
اأكون  اأن  �سجعني  ال�سراحة  ه��واي��ة..  علمنا  وي��اه..  �سلحت  واأين 
اأكيد  النا�س  فعل  "ردود  واأ�ساف  املهنة".  هذه  حبيت  ميكانيكي.. 
اأعطاين الثقة العالية... منهم اإيل اتعجب وا�ستغرب.. اإيل �ساف 

�سدق.. ومنهم حلد االآن ما م�سدق".
ي��واج��ه��ون حت��دي��ات كثرة,  ال��ع��راق  املكفوفن يف  اإن  ع��زي��ز  وق���ال 
مو�سحاً اأن عدم وجود بنية حتتية مالئمة جعل من ال�سعب عليه 
متابعة درا�سته يف بادئ االأمر. يقول اإن جناحه كميكانيكي �سيارات 
اليوم  وه��و  كبرة  باأحالم  ليحلم  بالنف�س  الثقة  منحه  ال��ذي  هو 
املو�سيقى ويعزف يف فرقة ويقدم درو�ساً يف  حا�سل على دبلوم يف 

الدرا�سات االإ�سالمية لذوي االإعاقة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قا�شران يرغمان على الزواج لأنهما التقيا بعد غروب ال�شم�س
تقليداً  ال��زواج الأنهما خرقاً  اأجربا على  اأندوني�سيا  تداولت و�سائل االإع��الم موؤخراً ق�سة �سبي وفتاة قا�سرين يف 

حملياً مينع خروج فتاة ب�سحبة �ساب بعد غروب ال�سم�س.
وذكرت التقارير اأن ال�سبي املدعو �سوهاميي )15 عاماً( اأجرب على الزواج من �سديقته نور هاراواتي )12 عاماً(, 

بعد اأن تعر�س ل�سغوط والدي الفتاة, خلرقه قوانن املواعدة, حيث اأعادها اإىل منزلها يف ال�ساعة 7:30 م�ساء.
و�سهد حفل الزفاف ح�سور ع�سرات من االأقارب واجلران, ومت ن�سر لقطات منه على و�سائل التوا�سل االجتماعي 

االأندوني�سية طوال االأ�سبوع املا�سي, مما اأثار جداًل كبراً حول زواج االأطفال.
وحاول والدا �سوهاميي منع هذا الزواج ولكن دون جدوى, ورغم اأن حفل الزفاف مل يح�سل على موافقة من مكتب 

ال�سوؤون الدينية, اإال اأن والدي كل من العري�س والعرو�س يعتربونهما متزوجن ب�سكل ر�سمي.
وقال اإح�سان رئي�س قرية مونتوجن براجي, يف و�سط لومبوك, والتي اأقيم فيها الزفاف "تقول العادات اإذا اأح�سر 
�ساب فتاة اإىل املنزل بوقت متاأخر فيجب اأن يتزوجها, لقد حاولنا منع هذا الزواج والف�سل بن ال�ساب والفتاة, ومع 

ذلك اأ�سر والدا الفتاة على وجوب زواجهما".
يذكر اأن اأندوني�سيا قامت بتعديل قوانن الزواج, ورفعت احلد االأدنى ل�سن الزواج للفتيات من 16 اإىل 19 عام, لكن 

ال يزال باإمكان االآباء طلب االإعفاء من هذا ال�سرط بناء على معتقداتهم الدينية, بح�سب موقع اأوديتي �سنرال.
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م�شاهري ي�شددون ديون �شجناء بـ20 مليون دولر 
دفع امللياردير مايكل بلومربغ واملغني جون ليجند وجنم كرة ال�سلة ليربون 
جيم�س وواهبون اآخرون 20 مليون دوالر لت�سديد ديون �سجناء �سابقن يف 
فلوريدا كي يتمكنوا من الت�سويت يف االنتخابات الرئا�سية يف الثالث من 

ت�سرين الثاين/نوفمرب.
الرئا�سية,  االنتخابات  نتائج  يوؤثر يف  قد  التدبر  هذا  اأن  البع�س  ويعترب 
ب�سبب الدور املحوري لوالية فلوريدا يف نتيجة اال�ستحقاق الذي يتواجه 
نائب  الدميوقراطي  مناف�سه  مع  ترامب  دونالد  اجلمهوري  الرئي�س  فيه 

الرئي�س االأمركي ال�سابق جو بايدن.
وقالت منظمة حتمل ا�سم "فلوريدا رايت�س ري�ستوري�سن كومي�سن" )جلنة 
اإعادة احلقوق يف فلوريدا( اإنها جمعت هذه االأموال لت�سديد ديون �سجناء 

�سابقن اأم�سوا حمكوميتهم بال�سجن يف فلوريدا.
�سرق  الواقعة يف جنوب  الوالية  ه��ذه  اأخ��را يف  �سريانه  ب��داأ  قانون  ويعلق 
عقوبة  اأم�سوا  الذين  بجرائم  للمدانن  الت�سويت  حق  املتحدة,  الواليات 
اأو  غ��رام��ات  دف��ع  يتعن عليهم  ي��زال  لكن ال  ال�����س��ادرة يف حقهم  بال�سجن 
نفقات ق�سائية. وبع�س من هوؤالء ال�سجناء ال�سابقن كان مدينا بع�سرات 

اآالف الدوالرات, واأكرثيتهم غر قادرين على ال�سداد.

م�شابقة ملكة جمال فنزويال بال جمهور 
امل�سي على من�سة عر�س االأزياء  باأن تتعلم  اأوربانو حتلم  كانت هايداليك 
اأن   2020 ف��ن��زوي��ال  ل��ق��ب ملكة ج��م��ال  اإىل  ب��ك��ل ط��احم��ة  ي��ف��ر���س  ال��ت��ي 
جعلت  كوفيد19-  جائحة  لكّن  اجلمهور,  اأم��ام  عليها  جمالها  ت�ستعر�س 

ال�سابة تكتفي مبتابعة درو�س ِمن ُبعد.
والع�سرين  اخلام�سة  يف  جّراحة  طبيبة  وه��ي  اأورب��ان��و,  هايداليك  وت��روي 
واإحدى املتناف�سات االثنتن والع�سرين على لقب ملكة جمال فنزويال اأن 

العار�سات كان اأمراً معقداً". م�سية  جمال  يف  افرا�سية  درو�س  "متابعة 
اإىل ال كوينتا  اأذه��ب كل يوم  ب��اأن  اأحلم  "كنت  وتقول لوكالة فران�س بر�س 
ول�ست  تاأقلمنا  لكننا  ك��اراك��ا���س(,  يف  اجلمال  ملكة  م�سابقة  اإقامة  )مركز 

نادمة اإطالقاً على كوين ع�ست امل�سابقة خالل فرة اجلائحة".
وا�سطر املنّظمون اإىل االبتكار عرب تطبيقي "زوم" و"وات�ساب" و�سواهما, 
الفنزويلية  ال�سلطات  فر�ستها  التي  احلجر  تدابر  اح��رام  منطلق  من 
لَت ر�سمياً يف هذا البلد  �سعياً اإىل احتواء فرو�س كورونا امل�ستجد. وقد �ُسجِّ
البالغ عدد �سكانه 30 مليوناًاأكرث من 67 األف اإ�سابة بهذا الفرو�س واأدى 

اإىل وفاة 555 �سخ�ساً.
اأول فنزويلية تفوز بلقب  وتوؤكد مديرة امل�سابقة نينا �سي�سيليا التي كانت 
"م�ّس اإنرنا�سيونال" عام 1985 اأن "كل �سيء انقلب را�ساً على عقب ب�سبب 
تدابر احلجر" التي فر�ستها حكومة الرئي�س نيكوال�س مادورو قبل �ستة 

اأ�سهر.

حلم مقدد ينقذ كلبا �شقط 
يف حفرة عمقها 10 اأمتار

�سائقي  م����ن  جم���م���وع���ة  ر�����س����دت 
ك��ل��ب��ا عالقا  اجل��ب��ل��ي��ة  ال����دراج����ات 
اأمتار( يف  30 قدما )9  على عمق 
حفرة مبمر غابة بوالية كاروالينا 
وا�ستخدموا  االأمركية,  ال�سمالية 
�سرائح  وبع�س  ماحلة  مقرم�سات 
بر  اإىل  جل����ذب����ه  امل�����ق�����دد  ال���ل���ح���م 

االأمان.
كانت املجموعة ت�سر على ممر يف 
بعد  على  الوطنية,  بي�سغاه  غابة 
حوايل 80 كيلومرا جنوب مدينة 
االأح��د عندما �سادفت  اآ�سفيل يوم 
الكلب الذي يبدو اأنه كان عالقا يف 
ملجموعة  وفقا  اأي��ام,  لعدة  احلفرة 

البحث واالإنقاذ مبقاطعة برك.
وقادوا  امل�ساعدة  ال��دراج��ون  طلب 
تزيد  م�����س��اف��ة  اإىل  االإن���ق���اذ  رج����ال 
ع��ل��ى م��ي��ل واح���د الإن��ق��اذ احليوان 
واأغروا  ال�سبل,  ب��ه  تقطعت  ال��ذي 
�سرائح  ب��ب��ع�����س  اجل����ائ����ع  ال���ك���ل���ب 
اللحم البقري املقدد, ورفعوه اإىل 
بر االأمان با�ستخدام حزام, ح�سبما 

قالت فرقة االإنقاذ.
اإن الكلب مل  وق��ال رج��ال االإن��ق��اذ 
يت�سور  ك����ان  ل��ك��ن��ه  ب������اأذى  ي�����س��ب 

جوعا وجفافا.
جهاز  اإىل  ال��ك��ل��ب  ا���س��ط��ح��اب  مت 
برك  مقاطعة  يف  احليوان  رعاية 
الإجراء فح�س له واأطلق عليه ا�سم 

"�سنكر".
اإنه مل يكن لديه  امل�سوؤولون  وقال 
طوق وال رقاقة, واإذا مل يتم العثور 
امل���ال���ك���ن, ف��ق��د ي��ت��م عر�سه  ع��ل��ى 

للتبني.

متحف للماأكولت املقززة 
الآخ��ري��ن.. هذا  �سهياً  ل��ك, يعترب  ما قد يكون مقززاً 
ال�سويد  يف  املقززة"  امل���اأك���والت  "متحف  ي��ح��اول  م��ا 
�سموذي  ماأكوالت مثل  بعر�س   2018 منذ  تو�سيحه 

ال�سفادع البرويف.
جمهوراً  م��امل��و,  يف  ي��وج��د  ال���ذي  املتحف  جعل  بعدما 
املزعجة,  االأط��ب��اق  بع�سرات  بالغثيان  ي�سعر  وا���س��ع��اً 
اأنواع  الأكرث  اأ�سهر  ي�ستمر ثالثة  االآن معر�ساً  يطلق 

الكحوليات اإثارة لال�سمئزاز.
ونبيذ خ�سية  اجل��ن��وب��ي,  ال��ك��وري  ال��ب��ول  نبيذ  وي��ع��د 
احل�����وت امل��دخ��ن��ة ب�����رباز امل��ا���س��ي��ة االأي�����س��ل��ن��دي��ة, بن 
املعرو�سات عنعامل االأطعمة املقززة بدايًة من ال�سهر 

اجلاري.
اأندريا�س  امل���ق���ززة,  امل���اأك���والت  متحف  م��دي��ر  وي��ق��ول 
اأهرنز: "بع�س الكحوليات تظهر اأنواعاً خمتلفة من 
واأخرى  ال�سنن,  اآالف  م��ن  ال�سنع  امل��ن��زيل  الكحول 

جتريبية, م�سنوعة من م�سانع اجلعة املحلية".
وب��ال��ت��ح��رك م��ن م��ع��ر���س ال��ك��ح��ول��ي��ات امل���وؤق���ت, ت�سم 
اأك��رث ن��وع من اجل��ن ذي رائحة كريحة يف العامل يف 
ق�سم منتجات االألبان, واأ�سهر طبق لل�سمك الننت يف 

ال�سويد وهو "�سور�سرومينغ".

تعليق بريء من طفلة يك�شف خيانة والدتها 
اكت�سف زوج خمدوع خيانة زوجته بعد حمادثة بريئة مع 

طفلته اأدت اإىل انهيار عالقة زوجية ا�ستمرت 14 عاماً.
ي��وم��ه��ا يف  اب��ن��ت��ه  ل��ه  ي��وم��ا وروت  امل��ن��زل  اإىل  ع���اد �ستيفن 
اإذ  املدر�سة, لكن ج��زءاً من الق�سة مل مير م��رور الكرام, 
عند  اجل��ران  منزل  يف  كانت  والدتها  اأن  الطفلة  ذك��رت 
عودتها, واأطل اجلار براأ�سه من باب منزله واأخربها باأن 
زوجته  �ستيفن  �ساأل  وعندما  احل��ال.  يف  �ستاأتي  والدتها 
اإىل اختالق عذر,  عن �سبب وجودها عند اجلار, �سارعت 
طوياًل,  وقتاً  املنزل  خ��ارج  بقيت  الأنها  به  يقتنع  لكنه مل 
مع  تخونه  باأنها  ل�ستيفن  الزوجة  اعرفت  ما  و�سرعان 
لكنه  زوجته خليانتها,  اأط��رد  اإن��ه  �ستيفن  ويقول  اجل��ار. 
لالأزواج,  ا�ست�سارية  بخدمة  اال�ستعانة  على  الحقاً  واف��ق 
و�سمح لها بالعودة من اأجل اأطفاله. لكن �ستيفن اكت�سف 
الحقاً اأن زوجته كانت تتحدث عرب الهاتف مع اجلار لعدة 
اأ�سابيع قبل اأن يلتقيا, وتبادال ال�سور والر�سائل الن�سية, 
وقالت الزوجة اإنها اأخطاأت وت�سعر بالندم على ما حدث, 
ح�سب �سحيفة مرور الربيطانية. وطلب �ستيفن الن�سح 
 " امل�ستخدمن  اأح��د  ورد  ريديت,  موقع  م�ستخدمي  من 
اأعتقد اأن يف هذه املرحلة عليك اأن تفر�س اأنها خدعتك 

ثم ا�ساأل نف�سك اإذا كان باإمكانك م�ساحمتها".

ت�شتبدل فكها بالكامل ب�شبب التهاب 
ت�سببت االإ�سابة بالتهاب املفا�سل با�ستبدال كامل الفك 
المراأة بريطانية عانت ل�سنوات من اآالم �سديدة. وتقول 
منذ  االأوىل  للمرة  تفاحة  ق�سم  اإن  مونتيغيمري  جوانا 
اأك��رث من  رائعاً, فقبل  اأم��راً  ب��اأمل كان  �سنوات دون �سعور 
عام بقليل خ�سعت لعملية ا�ستبدال كاملة للفك, بعد عدة 
�سنوات من املعاناة من التهاب املفا�سل. وخالفاً لالعتقاد 
ال�سائع, فالتهاب املفا�سل لي�س مر�ساً لكبار ال�سن فقط, 
فقط كانت جوانا بعمر 8 �سنوات فقط عندما ا�ستيقظت 
وهي ت�سعر بت�سلب يف مفا�سلها, واعتقد والدها اأن هذا 
ناجت عن منوها, ولكن بحلول �سن العا�سرة كانت تعاين 
االأطباء  و�سخ�س  اأ�سابعها.  يف  وت���ورم  �سديدة  اآالم  م��ن 
املتعدد,  ال��روم��ات��وي��دي  املفا�سل  بالتهاب  ج��وان��ا  اإ�سابة 
املفا�سل, ناجت عن  بالتهاب مزمن يف  يتميز  وهو مر�س 
م��ه��اج��م��ة اجل��ه��از امل��ن��اع��ي ع��ن ط��ري��ق اخل��ط��اأ للخاليا 
املبطنة للمفا�سل عندما ال تزال يف مرحلة النمو. وكان 
املر�س عدوانياً ب�سكل كبر لدى جوانا, وت�سبب بالكثر 
من ال�سرر ملفا�سلها, وا�سطرت اإىل ارتداء دعامة للرقبة 
وال���ذراع.  لل�ساق  خ�سي�ساً  م�سنوعة  جبائر  يف  وال��ن��وم 
اأثر  وانتهى بها االأمر بالتغيب طوياًل عن املدر�سة, مما 

ب�سكل كبر على ثقتها بنف�سها واأدائها االأكادميي.

و�شم معلم يرعب تالميذه
يف  ال��رع��ب  ج�سده  ك��ل  الو�سم  يغطي  فرن�سي  معلم  اأث���ار 
اأحد مدار�س  الذين يدر�سون عنده يف  التالميذ,  نفو�س 

مدينة اإي�سون.
املعلم  ق�سة  تي يف" الفرن�سية  اإم  اإف  "بي  قناة  وتناولت 
يف  مب��در���س��ة  وي��در���س  �سيلفان,  ي��دع��ى  ال���ذي  الفرن�سي, 

اإي�سون, التي تتواجد يف �سواحي العا�سمة باري�س.
املئة,  يف   100 بن�سبة  امل��ع��ل��م  ج�سد  ك��ل  ال��و���س��م  وي��غ��ط��ي 

ويو�سف باأنه "ال�سخ�س االأكرث و�سما يف كل فرن�سا".

نفوق 380 من 
احليتان العالقة 

االأربعاء  اأم�س  االإنقاذ  فرق  اأعلنت 
احليتان  م����ن   380 ن���ح���و  ن���ف���وق 
تا�سمانيا  يف  خليج  ع��ن��د  ال��ع��ال��ق��ة 
رغ����م اجلهود  اأ����س���رال���ي���ا,  ج��ن��وب 
امل���ك���ث���ف���ة ال����ت����ي ب����ذل����ت مل���ح���اول���ة 

م�ساعدتها.
وبذلك, يكون قد نفق الق�سم االأكرب 
ال�460 التي  من احليتان الطّيارة 
الواقع  اخل��ل��ي��ج  ه���ذا  اإىل  ج��ن��ح��ت 
موقع  وه��و  الغربي,  ال�ساحل  على 
ي�سم  اجل��زي��رة  ال��ربي��ة يف  للحياة 

عددا قليال من ال�سكان.
املتنزهات  اإدارة  هيئة  مدير  وق��ال 
رقم  "لدينا  ديكا  نك  االأ�سرالية 
اأكرث دقة وميكننا اأن نوؤكد اأن 380 

حوتاً قد نفق".
واأ�ساف "ثمة نحو 30 ال تزال على 
قيد احلياة, واخلرب اجليد هو اأننا 

متكّنا من اإنقاذ 50".
وكانت عملية اإنقاذ وا�سعة انطلقت 
�سبعن  على  االث��ن��ن  ال��ع��ث��ور  بعد 
وقد  تا�سمانيا.  خليج  عند  ح��وت��ا 
جنح معظمها عند جرف رملي ال 

ميكن الو�سول اإليه اإال باملركب.
ا�ستطالعية �سباح  وعرثت طائرة 
جمموعة  ع���ل���ى  االأرب�����ع�����اء  اأم���������س 
هذه  م��ن   200 نحو  ت�سم  اأخ���رى 
نافقة  وكانت  البحرية,  الثدييات 

اأ�ساًل.
ويعترب جنوح هذه احليتان االأكرب 
اأ�سراليا.  تاريخ  ويف  تا�سمانيا  يف 
���س��خ�����س��اً يف   60 ن���ح���و  وي�������س���ارك 

عمليات االإنقاذ.

النع�س احلي.. املوت يعانق احلياة 
�سركة هولندية  ابتكرته  نع�س  النع�س احلي.. 
وميكنه  اخل�سب  م��ن  ب��دال  الفطر  با�ستخدام 
ال��ت��ح��ل��ل ب��ي��ول��وج��ي��ا وحت���وي���ل اجل��ث��م��ان اإىل 

عنا�سر غذائية رئي�سية للنبات.
النع�س  اإن  )ل�����وب(  امل�����س��ن��ع��ة  ال�����س��رك��ة  ت��ق��ول 
الفطر وم��ن ج���ذور ع�س  األ��ي��اف  م��ن  م�سنوع 
لتحفيز  بالطحالب  مغطى  وال��ق��اع  ال��غ��راب, 

عملية التحلل.
النع�س  ف��ك��رة  �ساحب  هندريك�س  ب��وب  وق���ال 
اأكرب  ه��و  "الفطر  ل��روي��رز  حديث  يف  املبتكر 
عامل م�ساهم يف عملية التدوير بالطبيعة... 
فهو دائما يبحث عن الغذاء ويحوله اإىل مادة 
املواد  ميت�س  الفطر  اأن  كما  النبات".  تغذي 

ال�سامة ويحولها اإىل عنا�سر غذائية.
وقال هندريك�س "مت ا�ستخدامه يف ت�سرنوبيل 
الكارثة  اأث������ر  م����ن  ه���ن���اك  ال����رب����ة  ل��ت��ط��ه��ر 

النووية".

الدفن,  اأماكن  ال�سيء يحدث يف  "نف�س  وتابع 
الأن الربة تكون بالغة التلوث, والفطر عا�سق 

للمعادن والزيوت وج�سيمات البال�ستيك".
ينمو النع�س كاأنه نبات خالل اأ�سبوع يف معمل 
م��ن خالل  التقنية  دل��ف��ت  ب��ج��ام��ع��ة  ال�����س��رك��ة 
قالب  يف  اخل�سب  بن�سارة  الفطر  األياف  خلط 

معد ل�سنع النع�س.
ال��ن�����س��ارة يجري  ع��رب  ال��ف��ط��ر  ينمو  اأن  وب��ع��د 
جت��ف��ي��ف ال��ن��ع�����س وي���ب���ل���غ م����ن ال�������س���الب���ة ما 
 200 اإىل  وزن��ه  ي�سل  جثمان  حملة  له  يتيح 

كيلوجرام.
وبعد الدفن, ي�ساهم التفاعل مع ماء الربة يف 
حتلل النع�س يف غ�سون فرة من 30 اإىل 45 
يوما. ومن املتوقع اأن ي�ستغرق حتلل اجلثة ما 
ي�سل اإىل �سنتن اأو ثالث �سنوات فقط ولي�س 
ما بن ع�سر �سنوات وع�سرين �سنة كما يحدث 

يف النعو�س التقليدية.

كاردي بي تتناول ال�شرا�شري
على  اخلا�سة  املتابعن عرب �سفحتها  بي   العاملية  كاردي  النجمة  �سدمت 
اأحد مواقع التوا�سل االجتماعي وذلك بعد اأن ن�سرت �سورة وهي حت�سر 
لتناول وجة الع�ساء, والتي كانت عبارة عن �ساندوي�س من املربى ممزوجة 

بال�سرا�سر, وعّلقت عليها بالقول:"ت�سبحون على خر".
عن  منهم  العديد  اأع���رب  اإذ  كبر,  ب�سكل  ال�سورة  م��ع  املتابعون  وتفاعل 

ا�سمئزازهم من ت�سرفها هذا.
احلقيقي  ال�سبب   "E! News" م��وق��ع  ك�سف  ك��ان  اأخ����رى,  ناحية  وم��ن 
اأن كاردي حاولت  اأوف�ست, م�سراً اىل  لطالق النجمة كاردي بي وزوجها 
االأمر  فكان  لها,  اأوف�ست على خيانته  املا�سين, م�ساحمة  العامن  خالل 
�سعباً جداً بالن�سبة لها, خ�سو�ساً بعد اأن انت�سرت اأقاويل اأن اأوف�ست خانها 

مرة اأخرى.
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