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رئي�س حكومة اأ�سرتاليا عن 
الف�سيحة القطرية: اأمر مروع

•• �سيدين-وكاالت

و�سف رئي�ض الوزراء الأ�سرتايل، �سكوت موري�سون، الأربعاء، تعّر�ض 
�سيدات للفح�ض اجل�سدي يف مطار العا�سمة القطرية الدوحة، باأنه 

اأمر مروع وغري مقبول.
وتعود اأحداث الواقعة اإىل الثاين من اأكتوبر، عندما اأجربت ال�سلطات 
اللواتي كن على منت الرحلة  الن�ساء  ال��دويل، جميع  يف مطار حمد 

املتجهة من الدوحة اإىل �سيدين، على النزول من الطائرة.
منت  على  امل��وج��ودات  الن�ساء  جميع  اإج��ب��ار  مت  فقد  للتقارير  ووف��ق��ا 
الطائرة على مغادرتها، ولدى عودتهن كانت مالمح ال�ستياء بادية 

على وجوههن، فيما كانت واحدة على الأقل تبكي.
وتبني اأن ال�سلطات القطرية يف املطار، قد عرثت على مولود حديث 
الولدة يف اأحد حمامات املطار، ولذلك فقد طلبت من جميع الراكبات 
املتجهات اإىل �سيدين النزول واأجربتهم عن نزع مالب�سهن، وفح�سهن 

للتاأكد من اأن اأيا منهن لي�ست والدة الطفل.
وقال موري�سون: الأمر كان مروعا. اأنا اأب لبنات واأرتعد من التفكري 

اأن اأي امراأة اأكانت اأ�سرتالية اأم ل قد تتعر�ض لهذا الأمر امل�سني.
املراحل  منذ  عليه  �سددنا  ما  ه��ذا  �سحفية:  ت�سريحات  يف  واأ���س��اف 
ذلك،  عن  ف�سال  الر�سالة.  بهذه  م�ستمرون  ونحن  للتحقيق  الأويل 
القطرية  احلكومة  اأك��دت  التي  قريبا  التحقيق  نتائج  �سدور  نتوقع 

اأنها �ست�ساركها معنا.
وحتدث رئي�ض الوزراء الأ�سرتايل عن اأن اعرتا�سات اأ�سرتاليا القوية 
يف  اأ���س��رتال��ي��ات  مب�سافرات  املتعلقة  ال��واق��ع��ة  نظرها" اإزاء  ووج��ه��ات 

الثاين من اأكتوبر حتظى بتاأييد وا�سع النطاق، وفق رويرتز.
واأعربت وزيرة ال�سوؤون اخلارجية الأ�سرتالية، ماري�ض باين عن قلق 
بالدها البالغ، من املعاملة التي تعر�ست لها ثماين ع�سرة اأ�سرتالية.

دول  مع  وثيق  ب�سكل  تعمل  بالدهم  اإن  اأ�سرتاليون  م�سوؤولون  وق��ال 
اأخرى ب�ساأن الق�سية، من دون ت�سمية تلك الدول.
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خالل ات�صال هاتفي من ملك املغرب 
حممد بن زايد يعلن قرار الإمارات 

فتح قن�سلية يف مدينة العيون املغربية
•• اأبوظبي-وام:

تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .. ات�ساًل هاتفياً من اأخيه �ساحب اجلاللة 
امللك حممد ال�ساد�ض ملك اململكة املغربية ال�سقيقة. وجرى خالل الت�سال 
امل�سالح  ي��خ��دم  مب��ا  وتطويرها  تعزيزها  و�سبل  الأخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات  بحث 

امل�سرتكة للبلدين و�سعبيهما ال�سقيقني.          )التفا�سيل �ض3(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

العامل ينتظر اللقاح للق�ساء على اجلائحة

اأعلن بدء العمل على تطوير وبناء ثاين قمر ا�صطناعي على يد فريق اإماراتي بالكامل

حممد بن را�سد: اخرتنا ا�سم MBZ-Sat للقمر 
نا با�سم اأخي حممد بن زايد ال�سطناعي اجلديد تيمُّ

•• دبي -وام:

اأع���ل���ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را�سد 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جمل�ض  ن��ائ��ب رئ��ي�����ض  اآل م��ك��ت��وم 
القمر  دب��ي، رع��اه اهلل، عن م�سروع  ال���وزراء حاكم 
 ،MBZ-Sat اجل��دي��د  الإم��ارات��ي  ال�سطناعي 
ي��ت��م تطويره  اإم�����ارات�����ي  ا���س��ط��ن��اع��ي  ث����اين ق��م��ر 

املهند�سني  من  فريق  اأي��دي  على  بالكامل  وب��ن��اوؤه 
����س���ات. و�سيكون  ب��ع��د ق��م��ر خ��ل��ي��ف��ة  الإم���ارات���ي���ني، 
العمل عليه يف مركز  �سيتم  الذي   ،MBZ-Sat
حممد بن را�سد للف�ساء بدبي، القمر ال�سطناعي 
املدين الأكرث تطوراً يف املنطقة يف جمال الت�سوير 
ال��ف�����س��ائ��ي ع���ايل ال��دق��ة وال��و���س��وح، ح��ي��ث يتوقع 

اإطالقه يف العام 2023.       )التفا�سيل �ض2(

اإ�صابات كوروناحول العامل تالم�س 44 مليونًا

رقم قيا�سي.. ن�سف مليون اإ�سابة يف يوم واحد 
 

وخطاب  اأريزونا  اإىل  ترامب  احل�سم..  على  اأيام   6

•• اليمن-وكاالت

اأف�����اد حت��ال��ف دع���م ال�����س��رع��ي��ة يف 
بتدمري  الأرب���ع���اء،  اأم�����ض  اليمن، 
م�سريات مفخخة حوثية اأطلقت 

نحو ال�سعودية.
�سيحا�سب  اأن��ه  التحالف  واأ�ساف 
حتاول  التي  الإرهابية  العنا�سر 

ا�ستهداف املدنيني.
ال�سرعية  دع�����م  حت���ال���ف  واأك�������د 
الإج�������راءات الالزمة  ي��ت��خ��ذ  اأن����ه 

حلماية املدنيني.
وكانت القوات امل�سرتكة للتحالف 
اليمن  يف  ال�سرعية  دع��م  حتالف 
الثالثاء،  الأول  اأم�ض  اأعلنت  قد 
طائرة  تدمري  و  اعرتا�ض  اأي�سا 

ت���ون�������س..  يف  ك����ورون����ا 
ال����و�����س����ع خ���ط���ر ج���دا 
القيود بت�سديد  وت��وق��ع��ات 

•• تون�س-وكاالت

ك�سفت املتحدثة با�سم وزارة ال�سحة 
اأم�ض  علية،  ب��ن  ن�ساف  التون�سية، 
جدا،  خطري  الو�سع  اأن  الأرب���ع���اء، 
اإ�سابات  ع��دد  يف  كبري  ارت��ف��اع  بعد 
ووف��ي��ات ف��ريو���ض ك��ورون��ا امل�ستجد 
بن  ن�����س��اف  وق���ال���ت  كوفيد19-. 
اإن  ل��الأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة روي����رتز  علية 
ال��و���س��ع خ��ط��ري ج���دا، م��ع ت�سجيل 
بكورونا  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة   2125
ال�48  ال�ساعات  خ��الل  وف��اة  و52 

املا�سية.
واأو�سحت اأن الفريو�ض خطري وعدد 
مرتفع  ت�سجيلها  مت  التي  الوفيات 
وهو ما ي�ستوجب العمل على احلد 
من احلالت اخلطرة ومن الوفيات، 
الفئة  ل��دى  غالبيتها  �سجلت  التي 
العمرية بني 35 و55 عاما ولدى 
ال��ن�����س��اء اأك����رث م��ن ال���رج���ال ح�سب 
ت��ق��دي��ره��ا. وذك����رت م�����س��ادر طبية 
العناية  اأق�سام  اأن  تون�سية لرويرتز 
تون�ض  م�ست�سفيات  باأغلب  امل��رك��زة 
العامة بلغت طاقتها الق�سوى مما 
يعزز املخاوف من عدم القدرة على 

التعامل مع الوباء.
اإن���ه من  وق���ال م��دي��ر ع��ام ال�سحة، 
الوفيات  عدد  يت�ساعف  اأن  املتوقع 
اأنه  امل��ق��ب��ل��ة. واأ����س���اف  الأ���س��ه��ر  يف 
اإعالن ت�سديد  �سيتم خالل �ساعات 

•• وا�سنطن-وكاالت

لقاءين  ت��رام��ب،  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ض  يعقد 
النتخابية  ال��دع��اي��ة  ح��م��ل��ة  اإط����ار  يف  ج��م��اه��ريي��ني 
ت�سهد مناف�سة ح��ادة وت�سري  التي  اأري��زون��ا  يف ولي��ة 
ا�ستطالعات الراأي فيها اإىل تخلفه بفارق �سئيل عن 

مناف�سه الدميقراطي جو بايدن.
مراراً  انتقد  ال���ذي  ل��ب��اي��دن  ال��دع��اي��ة  حملة  وق��ال��ت 
اإن  ترامب لف�سله يف احتواء جائحة فريو�ض كورونا 
الو�سع  على  �سيطلعونه  العامة  ال�سحة  يف  خ��رباء 
دي��الوي��ر عن خططه  بيته يف  ق��رب  و�سيلقي خطاباً 
الأمريكيني  وح��م��اي��ة   19 ك��وف��ي��د  م��ر���ض  مل��ك��اف��ح��ة 

الذين يعانون من م�ساكل �سحية.

ول يزال بايدن متقدماً على ترامب بفارق مريح يف 
ال�سباق  يف  البالد  م�ستوى  على  ال��راأي  ا�ستطالعات 
النتخابي الذي هيمنت اجلائحة عليه اإذ ت�سببت يف 
األ��ف اأمريكي وفقدان ماليني   225 اأك��رث من  وف��اة 
الوظائف ودفعت عدداً كبرياً من الناخبني لالإقبال 
على الت�سويت املبكر لتجنب خطر التعر�ض ملخاطر 

�سحية.
تقارباً يف عدة  اأك��رث  اأن مواقف ترامب وبايدن  غري 

وليات قد حت�سم النتيجة النهائية لالنتخابات.
واأدىل اأكرث من 70 مليون ناخب باأ�سواتهم اإما من 
بالربيد  اأو  �سخ�سياً  املبكر  الت�سويت  اإمكانية  خالل 
النتخابات  م�����س��روع  جمعها  ل��ب��ي��ان��ات  وف��ق��اً  وذل���ك 

الأمريكي بجامعة فلوريدا.

اجلديدة  احلكومة  بري:  نبيه 
قد تب�سر النور يف غ�سون اأيام 

•• بريوت-رويرتز

ق��������ال رئ����ي���������ض جم���ل�������ض ال�����ن�����واب 
الأربعاء  اأم�ض  ب��ري  نبيه  اللبناين 
اجلديدة  اللبنانية  احل��ك��وم��ة  اإن 
ق���د ت����رى ال���ن���ور خ����الل اأرب����ع����ة اأو 
الأج���واء  ا�ستمرت  اإذا  اأي���ام  خم�سة 

الإيجابية.
ونقل مكتب بري عنه قوله يف بيان 
تب�سر  ق��د  ال��ع��ت��ي��دة  احل��ك��وم��ة  اإن 
خم�سة  اأو  اأرب��ع��ة  غ�سون  يف  ال��ن��ور 
اإيجابية  اإذا ما بقيت الأج��واء  اأي��ام 

ت�سري على النحو القائم حاليا.
وعني �سعد احلريري رئي�سا للوزراء 
املا�سي،  الأ���س��ب��وع  ال��راب��ع��ة  ل��ل��م��رة 
ت�سكيل  على  �سيا�سية  بعد خالفات 
عليها  ���س��ي��ك��ون  ج���دي���دة  ح��ك��وم��ة 
امل�ستع�سية يف  املالية  الأزم��ة  عالج 

البالد.
 اإىل ذل��ك، و�سل وف��د رو�سي رفيع 
رفيق  م��ط��ار  اإىل  الأرب���ع���اء  ���س��ب��اح 
احل��ري��ري ال��دويل يف ب��ريوت، على 
رو���س��ي��ة، يف  م��نت ط��ائ��رة ع�سكرية 
زيارة ر�سمية اإىل لبنان ت�ستمر يوماً 
ال��وك��ال��ة الوطنية  واح����داً. وذك���رت 
ال���وف���د ي�����س��م ع����دداً  اأن  ل���الإع���الم 
والع�سكريني،  الدبلوما�سيني  م��ن 
ب���رئ���ا����س���ة ك���ب���ري م�������س���اع���دي وزي����ر 
اخل����ارج����ي����ة وامل����ب����ع����وث ال���رو����س���ي 
اخل����ا�����ض األ���ك�������س���ن���در لف����روت����وف، 
األك�سندر  �سوريا  يف  رو�سيا  و�سفري 

كين�ساهاك.

•• عوا�سم-وكاالت:

الإ�سابات  ع���دد  اإج��م��ايل  اق���رتب 
كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�ض 
19 حول العامل من 44 مليونا 

حتى �سباح اأم�ض.
واأظ��ه��رت اأح���دث ب��ي��ان��ات جامعة 
ج���ون���ز ه��وب��ك��ن��ز الأم���ري���ك���ي���ة اأن 
 43 اإجمايل الإ�سابات و�سل اإىل 
مليونا و 965 األفا، فيما اقرتب 
عدد املتعافني من 29.8 مليون، 
ب��ي��ن��م��ا و���س��ل ع���دد ال��وف��ي��ات اإىل 

مليون و167 األف حالة.
دول  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  وتت�سدر 
الإ�سابات،  عدد  حيث  من  العامل 
ورو�سيا  الربازيل  ثم  الهند  تليها 
والأرجنتني  واإ���س��ب��ان��ي��ا  وف��رن�����س��ا 
املتحدة  وامل���م���ل���ك���ة  وك���ول���وم���ب���ي���ا 
اأفريقيا  واملك�سيك وبريو وجنوب 
كما  وت�سيلي..  واإيطاليا  واإي���ران 
ت��ت�����س��در ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة دول 
الوفيات،  اأع��داد  العامل من حيث 
واملك�سيك  والهند  الربازيل  تليها 
وامل���م���ل���ك���ة امل����ت����ح����دة واإي���ط���ال���ي���ا 
 500 وفرن�سا.و�ُسجلت اأكرث من 
بفريو�ض  ج���دي���دة  اإ����س���اب���ة  األ�����ف 
كورونا امل�ستجد يف العامل اأول من 
جديدة  قيا�سية  ح�سيلة  يف  اأم�ض 
بر�ض  فران�ض  لوكالة  تعداد  وف��ق 

ال�سلطات  معطيات  اإىل  ا�ستنادا 
ال�سحية.

األفا   516 واأح�سيت يف الإجمال 
و7723  جديدة  اإ�سابة  و898 
����ر ارت������ف������اع ع���دد  وف���������اة. وُي����ف���������سّ
الإ�سابات جزئيا بزيادة الفحو�ض 
منذ املوجة الوبائية الأوىل يف اآذار 

مار�ض وني�سان ابريل.
ع��ادت اأوروب���ا م��رة اأخ��رى لت�سبح 
املركز اجلديد للوباء الذي ينت�سر 

ب�سرعة يف القارة.
املا�سية،  ال�����س��ب��ع��ة  الأي�����ام  خ���الل 
األف   220 اأك��رث من  ت�سجيل  مت 
اإ�سابة يومية جديدة يف املتو�سط، 
الأ�سبوع  ع��ن  ب��امل��ئ��ة   44 ب���زي���ادة 

ال�سابق.
متو�سط  م����ن  امل��ن��ط��ق��ة  ت���ق���رتب 
ت�سارع  فيما  يوميا  وفاة   2000
تدابري  ف���ر����ض  اإىل  احل���ك���وم���ات 
ل���ل�������س���ي���ط���رة ع����ل����ى ال������ع������دوى يف 

حماولة لحتواء املوجة الثانية.
ل��ل��وب��اء يف  ال����ذروة الأوىل  خ���الل 
اأكرث  ت�سجيل  مت  اأب��ري��ل،  ني�سان 

من 4000 حالة وفاة يومية.
ا  اأي�سً امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ت��واج��ه 
ك���ب���ريا يف عدد  ارت���ف���اع���ا  ح���ال���ي���ا 
�ُسجلت  الأوىل،  احلالت.وللمرة 
اأكرث من 500 األف اإ�سابة خالل 
ب�  املا�سية، مقارنة  ال�سبعة  الأي��ام 

يف الأ�سبوع ال�سابق. األفا   370

يف ذكرى مولد نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم 
حممد بن را�سد وحممد بن زايد: ر�سول 

املحبة والت�سامح وال�سالم بعث رحمة للعاملني 
يف ذكرى املولد النبوي ال�سريف قال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
�سموه  ح�ساب  على  تغريدة  يف  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 

ال�سخ�سي يف )تويرت(:
يف ذكرى مولد نبينا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم ... جتديٌد ملحبته .. تذكرٌي بنوره .. 
اقتداٌء ب�سريته .. واإمياٌن باأنه بعث رحمة للعاملني .. كل العاملني .. اللهم ا�سقنا من يده 

ال�سريفة �سربة ل نظماأ بعدها اأبًدا..
من جانبه قال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة يف تغريدة على ح�ساب �سموه ال�سخ�سي يف )تويرت(:
مولده خري وبركة، وبعثته نور وهداية، اأمت مكارم الأخالق، واأر�سى ب�سريته العطرة 
اأ�س�ض ح�سارة فا�سلة ومناهج اإن�سانية عظيمة، ر�سول املحبة والت�سامح وال�سالم، �سنته 
وماآثره رحمة لنا وللعاملني، اإمياننا وقوتنا وعزنا باتباع هدي �سيد اخللق، ويف ذكرى 

مولده ن�ساأل اهلل اأن يعم اخلري وال�سالم الب�سرية جمعاء.

ال�سيخة فاطمة : الإمارات 
املحوري  دوره��ا  توا�سل 
العامل ن�ساء  دع��م  يف 

•• اأبوظبي-وام: 

بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  قالت 
الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
الأعلى  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام 
الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى 
الهوية  اإط���الق  اإن  الإم�����ارات،  اأم 
فاطمة  ال�سيخة  ملبادرة  اجلديدة 
ب��ن��ت م���ب���ارك ل��ت��م��ك��ني امل�������راأة يف 
وزارة  بتنفيذ  والأم�����ن،  ال�����س��الم 
العام  الن�سائي  والحت���اد  ال��دف��اع 
الأمم  ه���ي���ئ���ة  م����ع  وب���ال�������س���راك���ة 
النجاح  ب��ع��د  ل���ل���م���راأة،  امل���ت���ح���دة 
ال����ذي حققته  وامل��ت��م��ي��ز  ال���رائ���د 
املا�سيني،  ال��ع��ام��ني  يف  امل����ب����ادرة 
توا�سل  الإم���ارات  دول��ة  اأن  يوؤكد 
اأ�سا�سي  ك�سريك  امل��ح��وري  دوره��ا 
والعامل  الإم�����ارات  ن�ساء  دع��م  يف 

بف�سل قيادتها الر�سيدة.
ل�سموها  ت�����س��ري��ح  يف  ذل���ك  ج���اء 
الع�سرين  ال����ذك����رى  مب��ن��ا���س��ب��ة 
القرار  الأم����ن  لع��ت��م��اد جم��ل�����ض 
رقم 1325 حول املراأة وال�سالم 
الأول  ت�����س��ري��ن   31 يف  والأم������ن 

اأكتوبر عام 2000 . 
)التفا�سيل �ض3(

اأطلقتها  م��ف��خ��خ��ة  ط��ي��ار  ب����دون 
امل��ل��ي�����س��ي��ا احل���وث���ي���ة الإره���اب���ي���ة 
باجتاه  اإي��������ران  م����ن  امل����دع����وم����ة 

اململكة العربية ال�سعودية.
تركي  ال����رك����ن  ال���ع���ق���ي���د  اأك������د  و 
با�سم  الر�سمي  املتحدث  املالكي 
اأن   - ب��ي��ان  – يف  التحالف  ق���وات 
متكنت  امل�سرتكة  التحالف  قوات 
�سباح ال��ث��الث��اء م��ن اع��رتا���ض و 
تدمري طائرة دون طيار مفخخة 
احلوثية  امل��ل��ي�����س��ي��ا  اأط���ل���ق���ت���ه���ا 
ممنهجة  ب��ط��ري��ق��ة  الإره����اب����ي����ة 
الأعيان  لإ���س��ت��ه��داف  متعمدة  و 
باملنطقة  وامل����دن����ي����ني  امل����دن����ي����ة 
العربية  ل��ل��م��م��ل��ك��ة  اجل���ن���وب���ي���ة 

ال�سعودية.

احل���ك���وم���ة  ق�����ال�����ت  ذل���������ك،  اإىل 
اإن  الأرب��ع��اء،  ال�سرعية،  اليمنية 
تقدمي ال�سابط يف فيلق القد�ض 
اإيرلو  ح�����س��ن  امل���دع���و  الإره����اب����ي 
ع�سكرياً  ح��اك��م��اً  اع��ت��م��اده  اأوراق 
ا�ستمرار  يوؤكد  ل�سنعاء،  اإيرانياً 
�سيا�ساته  يف  امل�سي  طهران  نظام 

ال�ستفزازية.
ون�����������ددت مب������ح������اولت ال���ن���ظ���ام 
الإي�����راين اإ���س��ف��اء ط��اب��ع قانوين 
اليمنيني،  على  ال�سافر  لعدوانه 
واأجندته  ت���دخ���الت���ه  و���س��رع��ن��ة 
ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��دد الأم����ن 

وال�سلم الإقليمي والدويل.
جاء ذلك يف بيان لوزير الإعالم 

اليمني، معمر الإرياين.

التحالف: تدمر م�سرات مفخخة حوثية اأطلقت نحو ال�سعودية
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�سد يعتمد تعيني عبداهلل لوتاه مديرا عاما ملكتب رئا�سة جمل�س الوزراء

•• دبي-وام: 

اعتمد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي"رعاه اهلل " ق��راراً بتعيني �سعادة عبداهلل 
نا�سر لوتاه مديراً عاماً ملكتب رئا�سة جمل�ض الوزراء يف وزارة �سوؤون جمل�ض 

الوزراء.
الحتادية  للهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  من�سب  ل��وت��اه  نا�سر  ع��ب��داهلل  �سعادة  �سغل 
الدولة يف جمالت  اأداء  وتعزيز  ليعمل على تطوير  والإح�ساء،  للتناف�سية 
الإم���ارات  دول��ة  تناف�سية  ودع��م  والبيانات،  والإح�����س��اء  العاملية  التناف�سية 
والتجارية  القت�سادية  القطاعات  كافة  اأداء  تعزيز  عرب  املتحدة  العربية 

والجتماعية يف الدولة.

وعمل �سعادته قبل ذلك مبن�سب الأمني العام ملجل�ض الإم��ارات للتناف�سية 
الدمج مع  بعد  بالإح�ساء  اإ�سافية متعلقة  وت��وىل مهام   ،2009 عام  منذ 
املركز الوطني لالإح�ساء يف عام 2015.. كما عمل لوتاه ملدة 14 عاماً يف 

القطاع اخلا�ض ويف اأبرز ال�سركات العاملية والوطنية.
ويتمتع لوتاه بخربة كبرية يف اإدارة الأعمال، حيث عمل بني عامي 2001 
و2009 يف �سركة "مايكرو�سوفت"، و�سغل عدة منا�سب قيادية منها مدير 

القطاع احلكومي يف ال�سركة.
يحمل �سعادة عبداهلل لوتاه درجة البكالوريو�ض يف اإدارة الأعمال من جامعة 
من  والتدريبية  العلمية  ال�سهادات  من  جمموعة  عن  ف�ساًل  ريت�سموند، 
وكلية  لالأعمال  كولومبيا  كلية  مثل  مرموقة  واأمريكية  اأوروبية  جامعات 

كنيدي للدرا�سات احلكومية يف جامعة هارفرد.

مفو�سية مر�سدات ال�سارقة تنمي اخليال 
الإبداعي واملهارات الجتماعية ملنت�سباتها 

•• ال�سارقة -وام: 

اأكتوبر  �سهر  خ���الل  ال�����س��ارق��ة  م��ر���س��دات  مفو�سية  نظمت 
اجلاري �سل�سلة ور�ض عمل افرتا�سية ملنت�سباتها من الزهرات 
مواهبهّن  تنمية  بهدف   ، املتقدمات  واملر�سدات  واملر�سدات 
اإىل جانب تعريفهّن  الفنية، وتعزيز مهاراتهن الجتماعية، 
ب��ط��رق ت��اأ���س��ي�����ض الأع���م���ال يف اإط����ار ح��ر���ض امل��ف��و���س��ي��ة على 
اأوقات فراغهّن يف املنزل، و�سمان �سالمتهّن خالل  ا�ستثمار 
الإجراءات  �سمن  الجتماعي  التباعد  �سيا�سة  تطبيق  فرتة 

الوقائية للحّد من فريو�ض كورونا.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س الت�سيك باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة ميلو�ض زميان رئي�ض جمهورية الت�سيك وذلك 
مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده. كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل 
اإىل فخامة  امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني  الأعلى للقوات  القائد  نائب 
اآل  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  الرئي�ض ميلو�ض زميان. وبعث �ساحب 
تهنئة  برقيتي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  مكتوم 

مماثلتني اإىل معايل اأندرية بابي�ض رئي�ض وزراء جمهورية الت�سيك.

اأعلن بدء العمل على تطوير وبناء ثاين قمر ا�صطناعي على يد فريق اإماراتي بالكامل

نا با�سم اأخي حممد بن زايد حممد بن را�سد: اخرتنا ا�سم MBZ-Sat للقمر ال�سطناعي اجلديد تيمُّ

ع��امل��ي��ة، عرب  ُم��ع��اجل��ة  �سبكة  ع��ل��ى 
الآلة  تعلم  ق���درات  م��ن  ال�ستفادة 
ُمعاجلة  ُيتيح  مل��زود اخل��دم��ة، مما 
عالية  ال�����س��ور  وت�سليم  ال��ط��ل��ب��ات 

الدقة خالل وقت ق�سري جداً.
اأول   "MBZ-Sat" و���س��ي��ك��ون 
القدرة  ا���س��ط��ن��اع��ي مي��ت��ل��ك  ق��م��ر 
على ر�سد عدد كبري من الأهداف 
الإن�سان/  �سنع  وم���ن  /طبيعية، 
ب����دق����ة ع����ال����ي����ة ت����ف����وق الأق�����م�����ار 
لأغرا�ض  املخ�س�سة  ال�سطناعية 
ذلك،  اإىل  وب���الإ����س���اف���ة  ال��ر���س��د. 
القمر  يف  اجلديد  النظام  �سيعمل 
البيانات  جمع  على  ال�سطناعي 
الأول������ي������ة وُم���ع���اجل���ت���ه���ا مب���رون���ة 
الذكاء  وظ���ائ���ف  ب��ف�����س��ل  و���س��رع��ة 
ال�سطناعي املُح�سنة، التي ُت�ساعد 
ال�سور  ومعاجلة  حتليل  يف  اأي�ساً 

الف�سائية ب�سكل اأ�سرع.

بناء قطاع ف�صائي م�صتدام.
ُع����ن����ي م����رك����ز حم���م���د ب����ن را����س���د 
للف�ساء منذ تاأ�سي�سه بالعمل على 
حتقيق منافع اإيجابية للمجتمعات 
واملعارف  البتكارات  م�ساركة  عرب 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  م��ع  القّيمة 
حتقيق  ب�����ه�����دف  ال������ع������امل  ح�������ول 
وين�سجم  امل�������س���ت���دام���ة.  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الإمارات  برنامج  �سيا�سة  مع  ذلك 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ف�����س��اء، ال��ه��ادف��ة اإىل 
اإماراتي قوي  "بناء قطاع ف�سائي 
وحماية  دع��م  يف  ُي�سهم  وم�ستدام، 
والقطاعات  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����س��ال��ح 
احليوية، وحتقيق التنويع والنمو 
الكفاءات  وت��ع��زي��ز  الق���ت�������س���ادي، 
وتطوير  امل��ت��خ�����س�����س��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 

مهند�سني  م���ن  اإم���ارات���ي���ة  ك�����وادر 
فريق  �سيعمل  وف��ن��ي��ني،  وخ�����رباء 
تطوير  ع��ل��ى   100% اإم����ارات����ي 
داخل  ال�سطناعي اجلديد  القمر 
خمتربات املركز. و�سيتعاون املركز 
ال�سلة  ذات  الوطنية  ال�سركات  مع 
وتوريد  لت�سنيع  الف�ساء،  بقطاع 
تطوير  لعملية  ال��الزم��ة  املكونات 
يخلق  م�����ا   ،"MBZ-Sat"
�ساأنه  م���ن  ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً  ت���ع���اون���اً 
الف�ساء  ق��ط��اع  ا���س��ت��دام��ة  ت��ع��زي��ز 
وبعد  الإم���������������ارات.  يف  ال����وط����ن����ي 
اإط����الق ال��ق��م��ر ال���س��ط��ن��اع��ي اإىل 
�سيتوىل  املنخف�ض،  الأر�سي  املدار 
الأر���س��ي��ة يف مركز  املحطة  ف��ري��ق 
املوؤهل  للف�ساء،  را�سد  بن  حممد 
القمر  ت�سغيل  اأعلى م�ستوى،  على 
وحتليل  وا�ستقبال  ال�سطناعي، 
م��ن��ه وتقدمي  ال�������واردة  ال��ب��ي��ان��ات 
ت��و���س��ي��ات وت��وف��ري ب��ي��ان��ات و�سور 
واجلهات  للكيانات  ال��دق��ة  عالية 
امل��ح��ل��ي��ة وال����دول����ي����ة، م����ن خالل 
باأحدث  املُجهزة  الأر�سية  املحطة 

التقنيات.
و�سيوفر املركز البيانات التي متت 
الدقة  عالية  وال�����س��ور  معاجلتها 
للكيانات واجلهات املحلية والدولية 
ذات ال�سلة عرب من�سة متقدمة مت 
الغر�ض.  لهذا  تطويرها خ�سي�ساً 
وتتنوع طرق ال�ستفادة من ال�سور 
والبيانات التي يوفرها املركز بني 
ا�ستخدامها يف جمالت التخطيط 
ومراقبة  امل�������س���ت���دام،  ال���ع���م���راين 
جانب  اإىل  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  ال���ت���غ���ريات 
الطبيعية  اجلوية  الظواهر  توقع 
وم��راق��ب��ة ج���ودة امل��ي��اه اإ���س��اف��ة اإىل 

ريادة ا�صتثنائية.
�سعادة  ق�����ال  امل���ن���ا����س���ب���ة،  ه�����ذه  ويف 
رئي�ض  امل���ن�������س���وري،  ع��ب��ي��د  ح���م���د 
بن  حم��م��د  م���رك���ز  اإدارة  جم��ل�����ض 
اليوم  "نوؤمن  ل��ل��ف�����س��اء:  را�����س����د 
امل�ستدامة  ال�سراكات  اأهمية  مبدى 
القطاعني  ب���ني  ال���ت���ع���اون  وج���ه���ود 
تبّنت  ولطاملا  واخلا�ض؛  احلكومي 
الإم���ارات  ل��دول��ة  الر�سيدة  القيادة 
للم�ستقبل،  وموجه  بّناء  عمٍل  نهج 
وي�سمن  ا�ستثنائية  اإمكانيات  يوفر 
التقدم  م�����س��رية  م��وا���س��ل��ة  ل��ل��دول��ة 
�سك  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي. ول  ال��ع��ل��م��ي 
ال�سطناعي  ال��ق��م��ر  اإط������الق  اأن 
بخدمات  امل��زّود   "MBZ-Sat"
ج��دي��دة وُم��ب��ت��ك��رة مي��ث��ل مل��ح��ة عن 
الف�ساء.  الدولة يف قطاع  م�ستقبل 
التعاون  اأن����ه م��ن واج��ب��ن��ا  ون��ع��ت��ق��د 
تعزيز  اأج��ل  من  كافة  �سركائنا  مع 
امل�ستدام  ال��ن��م��و  لتحقيق  ال��ف��ر���ض 
وال�����س��ام��ل ل��الإ���س��ه��ام الإم���ارات���ي يف 
هذا املجال". من جهته قال �سعادة 
عام  مدير  ال�سيباين،  حمد  يو�سف 
ب��ن را���س��د للف�ساء:  م��رك��ز حم��م��د 
املتمر�سة  ك��وادرن��ا  جنحت  "لطاملا 
وعالية الكفاءة يف مركز حممد بن 
اأ�سعب  مواجهة  يف  للف�ساء  را���س��د 
وتطوير  بناء  من  ِب��دءاً  التحديات، 
اإم����ارات����ي  ا����س���ط���ن���اع���ي  ق���م���ر  اأول 
واإطالق اأول مهمة ف�سائية عربية 
تطوير  اإىل  و����س���وًل  امل���ري���خ،  اإىل 
MBZ-" ال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ق��م��ر 

Sat" الذي �سي�سهم يف تعزيز ريادة 
القطاع  م�ستوى  على  كرائد  املركز 
بالإ�سافة  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ال��ف�����س��ائ��ي 
خدمة  ع��ل��ى  ُق���درت���ن���ا  ت��و���س��ي��ع  اإىل 

وامل��ن��اف�����س��ة يف جمال  ال��ف�����س��ائ��ي، 
وعلوم  ال��ف�����س��ائ��ي��ة  ال�������س���ن���اع���ات 

الف�ساء والتكنولوجيا املتقدمة.

رابع قمر لر�صد الأر�س 
MBZ-" ال��ق��م��ر  ت���زوي���د  و���س��ي��ت��م 

لرتتيب  م����وؤمَت����ت  ب��ن��ظ��ام   "Sat
ال�سور على مدار ال�ساعة، ي�سمن 
ل��ه ت��وف��ري ���س��وٍر حُت��اك��ي بجودتها 
ل�سور  ال�����دق�����ة  م���ع���اي���ري  اأع�����ل�����ى 
املُخ�س�سة  ال�سطناعية  الأق��م��ار 
ل���ال����س���ت���خ���دام���ات ال���ت���ج���اري���ة يف 
امل�سروع  ه����ذا  و����س���ُي���ع���زز  ال����ع����امل. 
جمالت  يف  الإم��ارات��ي��ة  ال�سراكات 
احلكومي  القطاعني  بني  الف�ساء 

اخلا�ض.
ال���ق���م���ر اجل����دي����د ه����و راب������ع قمر 
يطّوره  الأر���ض  لر�سد  ا�سطناعي 
وُي��ط��ل��ق��ه م��رك��ز حم��م��د ب��ن را�سد 
املركز  جهود  يعزز  حيث  للف�ساء؛ 
ع���رو����س���ه  ت���و����س���ي���ع حم���ف���ظ���ة  يف 
الت�سوير  وُم��ن��ت��ج��ات  تقنيات  م��ن 
احلكومية  ل��ل��ج��ه��ات  امل��خ�����س�����س��ة 
واملوؤ�س�سات التجارية حول العامل. 
يف   "MBZ-Sat" و���ُس��ي�����س��ه��م 
املتزايد  ال��ت��ج��اري  ال��ط��ل��ب  تلبية 
التي  ال�سطناعية  الأق���م���ار  ع��ل��ى 
تتيح  عالية  دق��ة  ذات  ���س��وراً  توفر 
م�ساهدة التفا�سيل �سمن م�ساحة 
اأق���ل م��ن م��رت م��رب��ع واح����د، وهي 
اإح������دى اأك�����رث امل����ي����زات ت����ط����وراً يف 

الف�ساء.
ال�سرتاتيجي  التخطيط  وبف�سل 
را���س��د للف�ساء،  ب��ن  مل��رك��ز حم��م��د 
خالل  امل��رك��ز  اتبعه  ال��ذي  والنهج 
وتدريب  لتاأهيل  املا�سية  ال�سنوات 

والتقنية  ال���ع���ل���م���ي���ة  ال������ق������درات 
البتكار  ث��ق��اف��ة  ون�����س��ر  ال��ع��ال��ي��ة، 
دور  وتر�سيخ  الوطني،  والع��ت��زاز 
اإقليمياً  ومكانتها  الإم����ارات  دول��ة 

وعاملياً".
وي����ع����ت����م����د م������رك������ز حم�����م�����د بن 
ال�سراكات  ع��ل��ى  ل��ل��ف�����س��اء  را����س���د 
القطاعني  ب��ني  وبخا�سة  املثمرة، 
ويعتربها  واخل����ا�����ض،  احل��ك��وم��ي 
وا�سرتاتيجياً  اأ����س���ا����س���ي���اً  م���ك���ون���اً 
التجارية  الأن�سطة  تطوير  لدعم 
جديدة  ف�سائية  تقنيات  وتطوير 
القمر  تطوير  و�سي�سهم  ومبتكرة. 
"MBZ-Sat" يف  ال�سطناعي 
الإماراتي،  الف�ساء  ق��ط��اع  تعزيز 
م��ن خ���الل ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى تطوير 
ت�سمل  ُم�ستدامة،  عمل  منظومة 
���س��رك��ات حم��ل��ي��ة رائ�����دة يف جمال 
ال���ت�������س���ن���ي���ع و����س���ل�������س���ل���ة ال���ت���وري���د 
ولوحات  اللوج�ستية  واخل��دم��ات 
ومرافق  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال��ت��ح��ك��م 
وحتليل  امل��ت��خ�����س�����س��ة  الخ���ت���ب���ار 

البيانات وغريها.
وح��ر���ض م��رك��ز حم��م��د ب��ن را�سد 
املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  للف�ساء 
�����س����راك����ات مع  ال����دخ����ول يف  ع���ل���ى 
الف�ساء  جم��ال  يف  خا�سة  �سركات 
املركز  وي��خ��ط��ط  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. 
مل���وا����س���ل���ة ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون مع 
وامل�ساهمة  اخل���ا����س���ة  ال�������س���رك���ات 
يف ب��ن��اء ق��ط��اع ف�����س��ائ��ي اإم���ارات���ي 
اإج���راء  ع��ل��ى  للت�سجيع  ُم�����س��ت��دام، 
املزيد  واإط���الق  البيانات  درا���س��ات 
التقنيات  ت�����س��ن��ي��ع  ع��م��ل��ي��ات  م���ن 
ال��ف�����س��ائ��ي��ة، وم��راك��ز الخ��ت��ب��ار يف 

دولة الإمارات.

للت�سدي  امل��ب��ذول��ة  دع���م ج��ه��وده��ا 
العاملية.  الكوارث  واإدارة  لالأزمات 
وال���ت���ي ت�����س��م��ل ت��ق��ي��ي��م الأ�����س����رار 
بالإ�سافة  ال��ك��وارث،  عن  الناجمة 
اإي����ج����اد  امل���ن���ظ���م���ات يف  مل�������س���اع���دة 
من  بالتخفيف  الكفيلة  احل��ل��ول 
اآثار الفي�سانات والزلزل وغريها 
واإع����ادة  الطبيعية،  ال���ك���وارث  م��ن 

الإعمار.

 MBZ-Sat مزايا
يزن  ال������ذي   ،MBZ-Sat ي��ت��م��ي��ز 
اأمتار   3 ب��اأب��ع��اد  ك��غ   700 ح���وايل 
على  عالية  ب��ق��درة  اأم��ت��ار،   X 5
حت�سني دقة التقاط ال�سور باأكرث 
نظريه  م��ع  ُم��ق��ارن��ة  ال�سعف  م��ن 
الذي مت اإطالقه �سابقاً، بالإ�سافة 
وحتميل  ن��ق��ل  ���س��رع��ة  زي�����ادة  اإىل 
اأ�سعاف  ث��الث��ة  ال��ب��ي��ان��ات مب��ق��دار 
عن الإمكانيات املتاحة حالياً. كما 
ومعاجلة  ج���دول���ة  ن��ظ��ام  ُي�����س��اع��د 
القمر  يف  بالكامل  املوؤمتت  ال�سور 
على اإنتاج �سوٍر تفوق كمية ال�سور 
بع�سرة  حالياً  املركز  ُينتجها  التي 

اأ�سعاف.
املوافقات  على  احل�����س��ول  مت  وق��د 
الأمتتة؛  عملية  لت�سهيل  امل�سبقة 
احلكومية  ل��ل��ه��ي��ئ��ات  مي��ك��ن  ح��ي��ث 
تقدمي  ال���ت���ج���اري���ة  وامل���وؤ����س�������س���ات 
للح�سول  الإن��رتن��ت  ع��رب  طلبات 
ع���ل���ى ����س���ور ع���ال���ي���ة ال����دق����ة على 
م�������دار ال�������س���اع���ة. ومي����ك����ن اإمت�����ام 
وتنزيلها  ال�سور  ُمعاجلة  عملية 
تلّقي  م���ن  ���س��اع��ت��ني  م���ن  اأق�����ل  يف 
الطلب، اعتماداً على موقع القمر 
القمر  �سيعتمد  كما  ال�سطناعي. 

•• دبي -وام:

اأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، عن م�سروع 
ال��ق��م��ر ال���س��ط��ن��اع��ي الإم����ارات����ي 
 ،"MBZ-Sat" اجل������دي������د 
ث����اين ق��م��ر ا���س��ط��ن��اع��ي اإم���ارات���ي 
بالكامل  وب����ن����اوؤه  ت���ط���وي���ره  ي��ت��م 
املهند�سني  م��ن  ف��ري��ق  اأي���دي  على 
"خليفة  ق��م��ر  ب��ع��د  الإم���ارات���ي���ني، 
MBZ-" و����س���ي���ك���ون  �سات". 
عليه  العمل  �سيتم  ال��ذي   ،"Sat
يف مركز حممد بن را�سد للف�ساء 
املدين  ال�سطناعي  القمر  بدبي، 
الأكرث تطوراً يف املنطقة يف جمال 
الدقة  ع��ايل  الف�سائي  الت�سوير 
والو�سوح، حيث يتوقع اإطالقه يف 

العام 2023.
من  الف�ساء  "قطاع  �سموه:  وق��ال 
املهمة  ال�سرتاتيجية  القطاعات 
لرتباطه  بقوة  فيها  من�سي  التي 
بامل�ستقبل ولأثره يف حت�سني نوعية 
ح��ي��اة الإن�����س��ان واإم�����داده باحللول 
التطور  م��ن  متكنه  ال��ت��ي  املبتكرة 
من  ولدينا   .. الأف�سل  اإىل  دائ��م��اً 
ال��وط��ن��ي��ة م��ا ميكننا من  ال���ك���وادر 
رفع �سقف الطموحات مبا يتنا�سب 
على  قدرتنا  يف  الكاملة  ثقتنا  مع 
تقدمي اإ�سافات نوعية تتكامل مع 
اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة يف جم���ال علوم 
و���س��ن��اع��ات ال��ف�����س��اء ون��ح��ق��ق بها 
الريادة يف هذا املجال اإقليمياً ومبا 
واأ�ساف  والعامل".  املنطقة  يخدم 
MBZ- ا���س��م  "اخرتنا  ���س��م��وه: 

اجلديد  ال�سطناعي  للقمر   Sat
الذي �سيتم تطويره باأياد وكفاءات 
الأحرف  وه��ي  خال�سة،  اإم��ارات��ي��ة 
�ساحب  اأخ������ي  ا����س���م  م����ن  الأوىل 
زاي���د..  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
��ن��اً ب��ه��ذا ال���س��م ال��غ��ايل الذي  ت��ي��مُّ
يقف �ساحبه وراء اإجنازات نفاخر 
هدفنا  وال�سعوب..  الأمم  بني  بها 
من  ا�ستفادة  اأق�سى  اإىل  ن�سل  اأن 
ع���ل���وم و����س���ن���اع���ات ال���ف�������س���اء وما 
اإمكانات  م���ن  ب���ه  الن��ت��ف��اع  مي��ك��ن 
لدعم  املجال  هذا  يفتحها  جديدة 
جهود التطوير والتنمية يف دولتنا 
واملنطقة.. وتعزيز قدرة املجتمعات 
يواجهها من  على مواجهة ما قد 
حتديات بيئية وتنموية ومعاونتها 
امل�ستقبل  يحمله  ما  اكت�ساف  على 
ل��الإن�����س��ان م���ن ف���ر����ض ل���الزده���ار 
�ساحب  وك��ان  والرخاء".  والتقدم 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
مكتوم قد اختار ا�سم "خليفة �سات" 
ل��ل��ق��م��ر ال���س��ط��ن��اع��ي الإم����ارات����ي 
الذي اأُطلق اإىل الف�ساء يف اأكتوبر 
ال�سمو  ل�ساحب  تكرمياً   ،2018
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
حيث  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�ض 
يتم  ا���س��ط��ن��اع��ي  ق���م���ر  اأول  ك�����ان 
دولة  يف  بالكامل  وت�سنيعه  ب��ن��اوؤه 
بن�سبة  وطنية  ب��ك��ف��اءات  الإم����ارات 
العام  فيه  العمل  وبدء   ،100%
قمر  اأول  بذلك  ليكون   ،2013
خال�ض،  عربي  باإنتاج  ا�سطناعي 
دخول  مرحلة جديدة من  ُمد�سناً 
الت�سنيع  ع�����س��ر  ال��ع��رب��ي  ال���ع���امل 

ق���اع���دة اأو����س���ع م���ن ال��ع��م��الء حول 
مكانة  تر�سيخ  ع��ن  ف�ساًل  ال��ع��امل، 
الف�ساء  ق��ط��اع  الإم������ارات يف  دول���ة 

العاملي".
املهند�ض  ق����ال  ذات������ه،  ال�����س��ي��اق  يف 
ال���غ���اف���ري، مدير  ال�����س��اي��غ  ع���ام���ر 
الف�سائية،  الأنظمة  تطوير  اإدارة 
ومدير م�سروع القمر ال�سطناعي 
بن  حممد  مركز  MBZ-Satيف 
ُت�ساعد  اأن  "نتوقع  للف�ساء:  را�سد 
التقنيات املتقدمة للتقاط ال�سور 
اجلديد  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ق��م��ر  يف 
اإر�����س����اء  ع���ل���ى   "MBZ-Sat"
بالن�سبة  ك���ل���ي���اً  ج����دي����دة  م���ع���اي���ري 
املخ�س�سة  ال�سطناعية  الأق���م���ار 
لال�ستخدام املدين، ما �سُيعزز تفّرد 
للف�ساء  را����س���د  ب���ن  م��رك��ز حم��م��د 
العامل،  يف  القليلة  امل���راك���ز  �سمن 
القادرة على تطوير تقنيات ُمتقدمة 
ل��ل��ت�����س��وي��ر ب���ا����س���ت���خ���دام الأق����م����ار 
توفري  جانب  واإىل  ال�سطناعية. 
الف�سائية  لل�سور  ���س��ام��ل  م�����س��دٍر 
متخ�س�ض  فريق  ب��اإع��داد  �سنقوم   ،
التي  البيانات  لتحليل  املركز  داخل 
" ويلتزم  اجل��دي��د.  القمر  يجمعها 
للف�ساء  را����س���د  ب���ن  م��رك��ز حم��م��د 
بتوفري  م��ن عقد  اأك���رث  م��دى  على 
تف�سيلية  ا�سطناعية  اأق��م��ار  �سور 
وعالية اجل��ودة، يتم التقاطها عرب 
الأق���م���ار ال���س��ط��ن��اع��ي��ة دب���ي �سات 
�سات،  وخليفة   -2 ���س��ات  ودب���ي   -1
متطلبات  م��ع  يتما�سى  مب��ا  وذل���ك 
احلكومية  املوؤ�س�سات  واح��ت��ي��اج��ات 
و�����س����رك����ات ال����ق����ط����اع اخل�����ا������ض يف 
ح�سل  وق��د  العامل.  اأنحاء  خمتلف 
املركز على ع�سوية "امليثاق الدويل 
ان�سم  ك��م��ا  والكوارث"  ل��ل��ف�����س��اء 
اإىل  اآ�سيا"،  "�سنتينل  م��ب��ادرة  اإىل 
جانب ُم�ساهمته املحورية يف جهود 
واإدارتها وفق  الكوارث  الإغاثة من 

اأعلى م�ستويات الكفاءة.

م�صرية جناح.
را�سد  ب���ن  حم��م��د  "مركز  ت��اأ���س�����ض 
اجلهة  وهو   2006 للف�ساء" عام 
ال��ت��ي حت��ت�����س��ن ب��رن��ام��ج الإم�����ارات 
الوطني للف�ساء. يتوىل املركز بناء 
الأر�ض  لر�سد  ا�سطناعية  اأق��م��ار 
وي�����س��غ��ل��ه��ا وي���وف���ر خ���دم���ات حتليل 
�سور وبيانات ملختلف العمالء حول 
ال�سطناعية  الأقمار  ومن  العامل. 
�سات1-  دب��ي  امل��رك��ز  ميتلكها  ال��ت��ي 
اإط���الق  ج���رى  وق���د  �سات2،  ودب����ي 
"خليفة �سات"، اأول قمر ا�سطناعي 
 100% بن�سبة  بالكامل  اإم��ارات��ي 
من  بنجاح   2018 اأكتوبر   29 يف 
م��رك��ز ت��ان��ي��غ��ا���س��ي��م��ا ال��ف�����س��ائ��ي يف 
اليابان. يتوىل املركز كذلك تطوير 
م�سروع الإمارات ل�ستك�ساف املريخ 
وم�سبار الأمل الذي انطلق يف يوليو 
ف�سائية  مهمة  اأول  يف   ،2020
ع��رب��ي��ة ل���س��ت��ك�����س��اف امل��ري��خ وجمع 
بيانات علمية حول غالفه اجلوي، 
حيث يتوقع اأن ي�سل مدار الكوكب 
 .2021 ع����امل  ب��ح��ل��ول  الأح����م����ر 
وه���ن���اك اأي�����س��اً ب��رن��ام��ج الإم������ارات 
لرواد الف�ساء الذي اأطلق اأول رائد 
اإىل  املن�سوري  اإماراتي هزاع  ف�ساء 
حم��ط��ة ال��ف�����س��اء ال��دول��ي��ة يف 25 

علمية. مهمة  يف  �سبتمرب 2019 

الوطني لالأر�ساد يعقد جل�سة البتكار يف جمال ال�ستمطار �سمن فعاليات ويتيك�س 2020
•• اأبوظبي-وام: 

الإم��ارات لبحوث علوم  برنامج  الوطني لالأر�ساد - من خالل  املركز  عقد 
يف  "البتكار  بعنوان  افرتا�سية  نقا�ض  جل�سة  اأم�ض   - له  التابع  ال�ستمطار 
جمال ال�ستمطار" �سمن فعاليات معر�ض تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة 
"ويتيك�ض" 2020 الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي خالل الفرتة من 

اجلاري. اأكتوبر   28 اإىل   26
ومت خالل اجلل�سة ت�سليط ال�سوء على التقدم الذي اأحرزه برنامج الإمارات 
لبحوث علوم ال�ستمطار حتى الآن وخططه امل�ستقبلية، مبا يف ذلك الدورة 
بجانب  مبتكرة،  بحثية  م��ق��رتح��ات  لتقدمي  وال��دع��وة  للربنامج  ال��راب��ع��ة 
املواد اجلديدة  ا�ستخدام  ا�ستعرا�ض ما جرى حتقيقه من تقدم يف م�سروع 
امل�سنعة بتقنية النانو يف تلقيح ال�سحب، ومت التطرق لتاريخ ال�ستمطار يف 
دولة الإم��ارات والعامل، واإب��راز الدور املحوري الذي لعبه الربنامج لتعزيز 

البحث والتطوير والبتكار يف هذا املجال.
وقال �سعادة الدكتور عبداهلل اأحمد املندو�ض، مدير املركز الوطني لالأر�ساد 
رئي�ض الحتاد الآ�سيوي لالأر�ساد اجلوية - بهذه املنا�سبة - : "ي�سرنا امل�ساركة 
يف هذا احلدث املهم الذي ي�سهم ب�سكٍل كبري يف تر�سيخ مكانة دولة الإمارات 

كمركز عاملي ووجهًة رئي�سية ت�ستقطب كبار القادة و�سناع القرار من جميع 
اأنحاء العامل ملناق�سة ق�سايا املياه والطاقة والبيئة".

يف  ال�ستمطار  علوم  لبحوث  الإم����ارات  برنامج  م�ساركة  " ت��اأت��ي  واأ���س��اف: 
معر�ض تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة ’ويتيك�ض‘ يف ن�سخته الفرتا�سية 
ل�سمان  ال�ستمطار  عمليات  تقدمها  التي  امل�ساهمات  على  ال�سوء  لت�سّليط 
لتحقيق  وتوظيفها  ال�ستمطار  وعلوم  اأب��ح��اث  تطوير  واأهمية  امل��ي��اه،  اأم��ن 
العلمي  املجال  النهو�ض بهذا  رائ��د عاملياً يف  ب��دور  القيام  ذل��ك، فمن خالل 
املهم للغاية، توؤكد دولة الإمارات التزامها بال�سعي اإىل اإيجاد حلول مبتكرة 

مل�سكلة �سّح املياه حول العامل".
اأن جتربة دولة الإم��ارات تعترب رائدة  وبنّي مدير املركز الوطني لالأر�ساد 
حر�ض  م��وؤك��دا  ال�ستمطار،  عمليات  تنفيذ  يف  الأ�سبقية  ول��ه��ا  املنطقة  يف 
الربنامج على امل�ساركة يف املوؤمترات والأحداث املحلية والإقليمية والعاملية 
املختلفة واملتخ�س�سة يف هذا املجال، م�سريا اإىل اأنه مت اإطالق الربنامج عام 
عمليات ال�ستمطار  وتطوير  والباحثني  العلماء  ت�سجيع  اأجل  من   2015
على امل�ستوى العاملي وجعلها اأكرث كفاءة مما ي�ساهم يف الأمن وال�ستدامة 
لبحوث  الإم���ارات  برنامج  مدير  امل��زروع��ي،  علياء  قالت  جهتها  من  املائية. 
علوم ال�ستمطار، اأحد امل�ساركني الرئي�سيني يف جل�سة النقا�ض: "يعد معر�ض 

تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة ’ويتيك�ض‘ من�سة متميزة ملناق�سة املوا�سيع 
املتعلقة بعلوم ال�ستمطار وتو�سعة نطاق التعريف بربنامج الإمارات لبحوث 
علوم ال�ستمطار، واإبراز اإجنازاته يف دفع عجلة اجلهود البحثية العاملية يف 
هذا املجال، حيث بات نق�ض املياه و�سرورة �سمان اأمنها من املوا�سيع التي 
تتطلب ت�سافر اجلهود لتاأمني حلول داعمة وجمدية وفعالة بالعتماد على 
ال�ستمطار  مثل  مبتكرة  تقنيات  وبا�ستخدام  احلديث  التكنولوجي  التطور 
جل�سة  "اأتاحت  واأ�سافت:  الأُخرى".  املياه  مل�سادر  مهماً  داع��م��اً  باعتبارها 
النقا�ض الفرتا�سية فر�سة مميزة لت�سليط ال�سوء على جمالت الأبحاث 
املحدثة التي ي�ستهدفها برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�ستمطار يف دورته 
النا�سئة  والبتكارات  اجلديدة  للتقنيات  خا�سة  اأهمية  تويل  والتي  الرابعة 
لدفع عجلة التطوير يف علوم ال�ستمطار، وكذلك ت�سجيع ودعوة الباحثني 
جمال  يف  مبتكرة  م�ساريع  مبقرتحات  للتقدم  ال��ع��امل  اأرج���اء  خمتلف  م��ن 
ال�ستمطار. و�ستفتح هذه املجالت البحثية التي مت حتديدها من قبل خرباء 
وعلماء دوليني املجال وا�سعاً اأمام ا�ستك�ساف اآفاق جديدة لتطوير املعرفة يف 
والتجارب  �سوء اخلربات  على  الربنامج  م�سرية  وتعزيز  ال�ستمطار،  علوم 
الت�سعة احلا�سلة على منحة الربنامج  امل�ساريع  اكت�سبناها من خالل  التي 
امل�ستقبلية  البحثية  �سيمكننا من توجيه اجلهود  ال�سابقة، مما  ال��دورات  يف 

ن��ح��و جم���الت بحثية اأك���رث ت���اأث���رياً وف��اع��ل��ي��ة يف م��واج��ه��ة حت��دي��ات الأمن 
املائي". و�سهدت اجلل�سة الفرتا�سية م�ساركة عدد من اخلرباء واملخت�سني 
الدوليني واملحليني، حيث حتدث خاللها كٌل من عمر اليزيدي، مدير اإدارة 
ديون  والدكتور  لالأر�ساد،  الوطني  املركز  يف  والتدريب  والتطوير  البحوث 
الدويل  البنك  تريبالن�ض، اخلبري وال�ست�ساري يف علوم الطق�ض واملناخ يف 
والدكتور  اجل��وي��ة،  لالأر�ساد  العاملية  املنظمة  يف  للبحوث  ال�سابق  وامل��دي��ر 
رولوف بروينتجي�ض، باحث م�ساعد يف فريق الدكتور بول لو�سون احلا�سل 
على منحة الدورة الثانية لربنامج الإمارات لبحوث علوم ال�ستمطار، �سركة 
�سبيك- الوليات املتحدة الأمريكية، واأدارت اجلل�سة الدكتورة لطيفة يو�سف، 
الإداري يف برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�ستمطار. ي�سار اإىل اأن معر�ض 
مكانة مرموقة  لنف�سه  "ويتيك�ض" ر�سخ  والبيئة  والطاقة  املياه  تكنولوجيا 
والطاقة  امل��ي��اه  قطاعات  يف  املنطقة  يف  املتخ�س�سة  امل��ع��ار���ض  واأه���م  ك��اأك��رب 
افرتا�سياً  العام  املعر�ض هذا  والع�سرين من  الثانية  الدورة  وتقام  والبيئة، 
حيث يوفر جتربة جديدة لل�سركات لعر�ض منتجاتها بطريقة مبتكرة من 
خالل من�سات ثالثية الأبعاد مت ت�سميمها خ�سي�ساً لتنا�سب احتياجات كل 
�سركة، ف�ساًل عن اإمكانية عقد اللقاءات وامل�ساركة يف الندوات وور�ض العمل 

بالعتماد على اأحدث التقنيات الذكية يف هذا املجال.

بقوة يف جمال الف�ساء لرتباطه بامل�ستقبل ولأثره يف حت�سني نوعية حياة الإن�سان واإمداده باحللول املبتكرة التي متكنه من التطور دائمًا اإىل الأف�سل • من�سي 
اجلهود الدولية لنحقق معها الريادة يف جمال علوم و�سناعات الف�ساء ونخدم بها املنطقة والعامل مع  تتكامل  نوعية  اإ�سافات  تقدمي  على  •  قادرون 

من علوم و�سناعات الف�ساء لدعم جهود التطوير والتنمية يف دولتنا واملنطقة  ممكنة  ا�ستفادة  اأق�سى  اإىل  الو�سول  • هدفنا 

جديدة ومبتكرة ليوفر ملحة عن م�ستقبل دولة الإمارات يف قطاع الف�ساء وتقنيات  بخدمات  مزّود   MBZ-Sat" املن�سوري:  • حمد 
اأكرب  قاعدة  خدمة  على  قدرتنا  ويزيد  املنطقة..  يف  الف�سائي  القطاع  م�ستوى  على  للف�ساء  را�سد  بن  حممد  مركز  ريادة  �سيعزز  القمر  ال�سيباين:  • يو�سف 

من العمالء حول العامل وير�سخ مكانة الإمارات يف قطاع الف�ساء العاملي
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اأخبـار الإمـارات

ال�سيخة فاطمة : الإمارات توا�سل دورها املحوري يف دعم ن�ساء العامل
•• اأبوظبي-وام: 

قالت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام رئي�سة 
املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 
"اأم الإمارات"، اإن اإطالق الهوية اجلديدة ملبادرة ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
لتمكني املراأة يف ال�سالم والأمن، بتنفيذ وزارة الدفاع والحتاد الن�سائي العام 
وبال�سراكة مع هيئة الأمم املتحدة للمراأة، بعد النجاح الرائد واملتميز الذي 
اأن دولة الإم��ارات توا�سل دورها  حققته املبادرة يف العامني املا�سيني، يوؤكد 
قيادتها  بف�سل  وال��ع��امل  الإم����ارات  ن�ساء  دع��م  يف  اأ�سا�سي  ك�سريك  امل��ح��وري 

الر�سيدة. جاء ذلك يف ت�سريح ل�سموها مبنا�سبة الذكرى الع�سرين لعتماد 
جمل�ض الأمن القرار رقم 1325 حول املراأة وال�سالم والأمن يف 31 ت�سرين 
املنا�سبة  " ل ي�سعنا يف هذه   : . واأ�سافت �سموها   2000 اأكتوبر عام  الأول 
اأعمال متثل  اأن نثمن جهود هيئة الأمم املتحدة للمراأة وما تقدمه من  اإل 
قوة دافعة هائلة للخري يف عاملنا، ف�ساًل عن دورها الرثي يف تقدمي خدمات 
ونحن  الإن�سانية،  واخل��دم��ات  والتنمية  التمكني  جم��الت  يف  للمراأة  جليلة 
لبناء  الرامية  ومبادراتها  براجمها  بدعم  التزامنا  نوؤكد  الإم��ارات  دولة  يف 
م�ستقبل اأف�سل للمراأة يف الإم��ارات والعامل." واأك��دت �سموها، حر�ض دولة 
الدولية  بالأطر  واللتزام  الدولية،  ال�سراكات  تعزيز  على  الدائم  الإم��ارات 

الهيئات  مع  وال�سراكة  والتعاون  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  لرت�سيخ  الهادفة 
ومن  القطاعات  باملراأة يف جميع  النهو�ض  على  مبادئها  املرتكزة  واملنظمات 
اأهمها جمال الأمن وال�سالم، اإذ متكنت مبادرة ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
لتمكني املراأة يف ال�سالم والأمن، خالل العامني املن�سرمني من تدريب اأكرث 
من  والأفريقية  والآ�سيوية  العربية  ال���دول  خمتلف  م��ن  ام���راأة   350 م��ن 
قبل وزارة الدفاع والحت��اد الن�سائي العام بالتعاون مع مكتب ات�سال هيئة 
الأمم املتحدة للمراأة يف اأبوظبي، لرت�سيخ قيم الت�سامح الإن�ساين بني �سعوب 
املنطقة والعامل من خالل مبادرات مبتكرة حتمل ر�سائل الت�سامح واملحبة 
والعطاء و�سوًل اإىل جمتمعات متالحمة." واأ�سافت �سموها : " حتظى املراأة 

اآل  يف الإم���ارات بدعم لحم��دود من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زاي��د 
"حفظه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد  نهيان رئي�ض الدولة 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
املجل�ض  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
ل��ري��ادت��ه��ا ومت��ي��زه��ا حتى اأ�سبحت امل���راأة  الأع��ل��ى ح��ك��ام الإم�����ارات، ت��ع��زي��زاً 
لن�ساء  بل  فح�سب،  الإم��ارات  لأجيال  لي�ض  وتنوير  اإلهام  م�سدر  الإماراتية 
العامل مبا حققته من اإجنازات وتفوق يف امل�سوؤوليات كافة التي اأوكلت اإليها 

لتخدم وطنها دولة الإمارات بتفاٍن وم�سوؤولية واإخال�ض.  

الإمارات كانت و�ستظل ملتزمة دائمًا بحل الدولتني، وقيام دولة فل�سطينية م�ستقلة على حدود 1967 عا�سمتها القد�س ال�سرقية  •  دولة 
توؤكد اأهمية اإعادة التفكر يف النهج ال�سابق من اأجل جتاوز اجلمود الراهن واإر�ساء ال�ستقرار وال�سالم والزدهار يف ال�سرق الأو�سط •  الإمارات 

الإمارات اأكرث من 837 مليون دولر اأمركي كم�ساعدات لل�سعب الفل�سطيني والأونروا خالل الفرتة من 2013 حتى 2020 •  قدمت 

خالل ات�سال هاتفي من ملك املغرب .. حممد بن زايد يعلن قرار الإمارات فتح قن�سلية يف مدينة العيون املغربية
•• اأبوظبي-وام:

تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .. ات�ساًل هاتفياً من اأخيه �ساحب اجلاللة 

امللك حممد ال�ساد�ض ملك اململكة املغربية ال�سقيقة.
وجرى خالل الت�سال بحث العالقات الأخوية و�سبل تعزيزها وتطويرها 

مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة للبلدين و�سعبيهما ال�سقيقني.

البلدين،  الدائمني بني قيادتي  والت�ساور  التن�سيق  اإطار  الت�سال يف  وياأتي 
املثمر  التعاون  و عالقات  ال�سادقة  الأخ��وة  اأوا�سر  وما يجمعهما من عمق 
واململكة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يجمع  ال��ذي  الفاعل  والت�سامن 
املغربية. وتاأكيدا ملوقف دولة الإمارات الثابت يف دعم اململكة املغربية ال�سقيقة 
اأعلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان امللك حممد ال�ساد�ض 
خالل الت�سال بقرار دولة الإم��ارات فتح قن�سلية عامة يف مدينة العيون، 
الوقوف مع  الثابت يف  الدولة  للمملكة جت�سيدا ملوقف  بالأقاليم اجلنوبية 

وثمن  والدولية..  الإقليمية  املحافل  يف  العادلة  ق�ساياه  يف  ال�سقيق  املغرب 
امللك  الرائد جلاللة  القيادي  باملغرب وال��دور  الإم��ارات  �سموه عالقة دولة 
الأخوة  رواب���ط  م��ن  ال�سقيقني  البلدين  يجمع  م��ا  م��وؤك��دا  ال�ساد�ض  حممد 

والتعاون امل�سرتك.
الكبري  وت��ق��دي��ره  �سكره اجل��زي��ل  ع��ن  امل��ل��ك،  ع��رب ج��الل��ة  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
الداعم  ال��ه��ام  التاريخي  ال��ق��رار  لهذا  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  ال�سمو  ل�ساحب 
ل��ل��وح��دة ال��رتاب��ي��ة للمملكة ع��ل��ى ه���ذا اجل���زء م��ن ت��راب��ه، خ��ا���س��ة اأن دولة 

الإمارات �ساركت يف " امل�سرية اخل�سراء " املظفرة.
كما اأعرب جاللته عن اعتزازه العميق بقرار الإمارات، كونها اأول دولة عربية، 
تفتح قن�سلية عامة يف الأقاليم اجلنوبية للمملكة ، وهو قرار يج�سد موقفها 
ووقوفها  العادلة،  وق�ساياه  امل�سروعة  املغرب  حقوق  عن  الدفاع  يف  الثابت 
الدائم اإىل جانبه يف خمتلف املحافل اجلهوية والدولية، م�سيفا جاللته اأن 
هذا القرار لي�ض غريبا عن دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة وقيادتها 

احلكيمة، يف ن�سرة الق�سايا العادلة وامل�سروعة.

يف بيانها اخلطي للمناق�صة املفتوحة التي عقدها جمل�س الأمن 

الإمارات توؤكد اأن التفاق الإبراهيمي ميهد لك�سر اجلمود يف عملية ال�سالم بال�سرق الأو�سط

حتقيق  على  الأم��ن  جمل�ض  يعمل 
ال�سالم والأمن الدوليني.

اإىل  ال���دويل  املجتمع  البيان  ودع��ا 
لل�سعب  دع��م��ه  يف  ث��اب��ت��ا  ي��ك��ون  اأن 
خالل  ���س��ي��م��ا  ل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، 
موؤكدا  /كوفيد19-/،  ج��ائ��ح��ة 
الإم���ارات يف موا�سلة  دول��ة  التزام 
حيث  الفل�سطيني،  ال�سعب  دع���م 
مليون   837 م���ن  اأك�����رث  ق���دم���ت 
اأمريكي كم�ساعدات لل�سعب  دولر 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي والأون����������روا خالل 
الفرتة من 2013 حتى 2020. 
ك���م���ا ���س��ت�����س��ع��ى دول�������ة الإم���������ارات 

الأو�سط.
واأك�������د ال���ب���ي���ان اأن������ه ب���ال���رغ���م من 
تع�سف  التي  احلالية  ال�سراعات 
باملنطقة بدءاً من اليمن وو�سوًل 
ال���������س����راع  ي���ب���ق���ى  ������س�����وري�����ا،  اإىل 
�سلب  يف  الفل�سطيني-الإ�سرائيلي 
هذا  ويف  منطقتنا.  يف  ال��ن��زاع��ات 
ال�����س��ي��اق، وق���ّع���ت دول����ة الإم������ارات 
لل�سالم  الإبراهيمي  التفاق  على 
م���ع دول����ة اإ���س��رائ��ي��ل ب��ت��اري��خ 15 
رعاية  حت����ت   2020 ���س��ب��ت��م��رب 
ي�ستجيب  حيث  املتحدة،  الوليات 
للنداءات  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ق��رار  ه���ذا 

الذين  املنطقة  �سباب  بني  خا�سة 
بناء  ج���ه���ود  اإ����س���راك���ه���م يف  ي��ج��ب 

م�ستقبل اآمن للمنطقة.
احتاد  ���س��رورة  على  البيان  و���س��دد 
الأمن  الأع�ساء يف جمل�ض  ال��دول 
يزعزع  ���س��ل��وك  لأي  ال��ت�����س��دي  يف 
جهود  ويقو�ض  املنطقة  ا�ستقرار 
ال���������س����الم، مب����ا يف ذل������ك ات����خ����اذه 
الرامية  امل��ل��م��و���س��ة  ل�����الإج�����راءات 
ت�سعى  ال���ت���ي  ل����ل����دول  ل��ل��ت�����س��دي 
ال����دم����ار واخل��������راب يف  ن�����س��ر  اإىل 
املنطقة من خالل دعم اجلماعات 
يف  والتدخل  واملتطرفة  الإرهابية 

املجموعة  و�سعتها  التي  الطريق 
الرباعية.

واأع��رب��ت دول��ة الإم���ارات يف البيان 
خف�ض  ب���اأه���م���ي���ة  اإمي����ان����ه����ا  ع�����ن 
التوا�سل  ق��ن��وات  وف��ت��ح  الت�سعيد 
كركائز  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  وت���ع���زي���ز 
ت���وت���رات  اأي  مل���ع���اجل���ة  اأ����س���ا����س���ي���ة 
انبثاق  ولتجنب  و���س��اب��ق��ة،  حالية 
املنطقة،  يف  ج��دي��دة  حت��دي��ات  اأي 
التفكري يف  اإع����ادة  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دة 
ال��ن��ه��ج ال�����س��اب��ق م���ن اأج�����ل جتاوز 
اجلمود الراهن واإر�ساء ال�ستقرار 
ال�سرق  يف  والزده���������ار  وال�������س���الم 

رئ��ا���س��ت��ه��ا احل��ال��ي��ة للجنة  خ���الل 
اإىل  لالأونروا  التابعة  ال�ست�سارية 
خطط  و�سع  اأج��ل  من  نهج  اإن�ساء 
املن�سو�ض  امل�������س���اع���دات  ل��ت��ق��دمي 
امل�ساعدات  ا�سرتاتيجية  يف  عليها 
ل��دول��ة الإم�����ارات، وم��واءم��ت��ه��ا مع 
وا�سرتاتيجيتها  الأون������روا  ولي���ة 
م��ت��و���س��ط��ة الأج��������ل ل���ل���ف���رتة من 

.2021 اإىل   2016
واأكد البيان على �سرورة اأن يعمل 
اأي  ت�سجيع  على  ال���دويل  املجتمع 
التعاي�ض  ت��ع��زز  اإي��ج��اب��ي��ة  خ��ط��وات 
ال�����س��ل��م��ي واحل������وار ب���ني الأدي������ان، 

امل���ت���ك���ررة م���ن امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل، 
مب���ا يف ذل����ك ال��ع��دي��د م���ن ال����دول 
مناق�سة  يف  امل�����س��ارك��ة  الأع�������س���اء 
اليوم، للحفاظ على حل الدولتني 

من خالل وقف ال�سم.
واأ�سار البيان اإىل اأن دولة الإمارات 
اإىل  امل�����ع�����اه�����دة،  ه������ذه  اأن  ت������رى 
والتعاون  ال�����س��الم  اإع����الن  ج��ان��ب 
والودية  الدبلوما�سية  والعالقات 
ال���ب���ّن���اءة ال���ت���ي اأب���رم���ت���ه���ا ك���ل من 
اإ�سرائيل،  ودول��ة  البحرين  مملكة 
تتيح فر�سة للمنطقة للتحرك يف 
اجت��اه ال�ستقرار والزده���ار، حيث 

•• نيويورك-وام:

بيانها  يف  الإم�������ارات  دول����ة  اأك�����دت 
التي  املفتوحة  للمناق�سة  اخلطي 
ع��ق��ده��ا جم��ل�����ض الأم������ن ال����دويل 
ب�ساأن "احلالة يف ال�سرق الأو�سط، 
مبا يف ذلك م�ساألة فل�سطني"، على 
الأم���ن  جم��ل�����ض  يغتنم  اأن  اأه��م��ي��ة 
التفاق  اأت���اح���ه���ا  ال���ت���ي  ال��ف��ر���س��ة 
التاريخي  ل��ل�����س��الم  الإب��راه��ي��م��ي 
ال�سالم  عملية  يف  اجل��م��ود  لك�سر 
بني  املبا�سرة  املحادثات  وا�ستئناف 

الطرفني.
واأك���دت دول��ة الإم����ارات اأن��ه��ا كانت 
و����س���ت���ظ���ل م���ل���ت���زم���ة دائ�����م�����اً بحل 
فل�سطينية  دول��ة  وقيام  الدولتني، 
 1967 ح�������دود  ع���ل���ى  م�����س��ت��ق��ل��ة 
ال�سرقية،  ال���ق���د����ض  وع��ا���س��م��ت��ه��ا 
املتحدة  ق��رارات الأمم  اأ�سا�ض  على 
مدريد،  ومرجعيات  ال�سلة،  ذات 
ومبادرة ال�سالم العربية، وخريطة 

العربية  للدول  الداخلية  ال�سوؤون 
الدويل  للقانون  �سارخ  انتهاك  يف 

ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة.
عزم  على  بالتاأكيد  البيان  واختتم 
العمل  الإم�������ارات م��وا���س��ل��ة  دول����ة 
والعامل  املنطقة  يف  �سركائها  م��ع 
ملواجهة التحديات الأكرث خطورة 
ال���ت���ي ت����واج����ه امل��ج��ت��م��ع ال������دويل، 
اأن دولة الإمارات �ست�ستمر  موؤكداً 
وللوحدة  ل���ل�������س���الم  دع���وت���ه���ا  يف 
م���ن ق��ب��ل امل��ج��ت��م��ع ال������دويل �سد 
ي��ق��و���ض اجلهود  اأن  ك��ل م��ا مي��ك��ن 
ال�سالم  دعائم  اإر���س��اء  يف  املجتمعة 
ع�سواً  ب��اع��ت��ب��اره��ا  وال����س���ت���ق���رار، 
للفرتة  الأم��ن  جمل�ض  يف  منتخباً 

.2023-2022
وقدمت دولة الإمارات بياناً خطيا 
اآخر لهذه املناق�سة با�سم جمموعة 
الدول الأع�ساء يف منظمة التعاون 
املتحدة،  الأمم  ل���دى  الإ���س��الم��ي 

ب�سفتها رئي�ض املجموعة.

اخلدمة الوطنية والهوية واجلن�سية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال ملف املواطن ال�سامل
•• اأبوظبي-وام:

للقوات  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  وّق���ع���ت 
اخلدمة  بهيئة  ممثلة   - امل�سلحة 
والهيئة   - والحتياطية  الوطنية 
ام�ض  للهوية واجلن�سية  الحتادية 
التعاون  ب���ه���دف  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
ال�سامل  امل���واط���ن  م��ل��ف  جم���ال  يف 
" ال�سحية  ال��ب��ي��ان��ات  وا���س��ت��ك��م��ال 
اإلكرتونياً  واجلنائية"  والتعليمية 
مل���ن���ت�������س���ب���ي وم����ر�����س����ح����ي اخل����دم����ة 
للفئة  والح���ت���ي���اط���ي���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
بن�سبة   24-17 م���ن  ال��ع��م��ري��ة 

.100%
الركن  اللواء  التفاهم  وقع مذكرة 
ط��ي��ار ال�����س��ي��خ اأح���م���د ب���ن طحنون 
هيئة  رئي�ض  نهيان  اآل  حممد  ب��ن 

الوطنية والحتياطية بهدف تفعيل 
الدولة  توجهات  ترجمة  وت�سريع 
احلكومية  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي  يف 
وال�ستفادة  وف��اع��ل��ي��ة  مب��وث��وق��ي��ة 
بني  امل�سرتكة  البيانات  قواعد  من 

اجلهات ذات العالقة.
الهيئة تثمن  اأن  الرا�سدي  واأ�ساف 
املبادرات ال�ستباقية للقيادة العامة 
هيئة  يف  مم��ث��ل��ة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
والحتياطية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 
تن�سيقية  ج���ه���ود  م����ن  ت���ب���ذل���ه  مل����ا 
ال�سرتاتيجيني  ال�������س���رك���اء  م����ع 
ال�سامل  امل���واط���ن  م��ل��ف  جم���ال  يف 
التوثيق  عمليات  فاعلية  ل�سمان 
لبيانات  الإل���ك���رتوين  وال��ت��ح��دي��ث 
الوطنية  اخل����دم����ة  م�����س��ت��خ��دم��ي 
مما  املطلوبة  العمرية  الفئة  م��ن 

اخلدمة  هيئة  ت��ق��وم  اأن  ال��ت��ف��اه��م 
"الهوية  ب�����ت�����زوي�����د  ال����وط����ن����ي����ة 
والبيانات  باملعلومات  واجلن�سية" 
الوطنية  ب����اخل����دم����ة  امل���ت���ع���ل���ق���ة 
لالعتبارات  وف��ق��اً  والح��ت��ي��اط��ي��ة 
الوطنية  اخل��دم��ة  يف  بها  امل��ع��م��ول 
وحتديد نقاط الربط الإلكرتونية 
"الهوية  و����س���ت���ع���م���ل  امل���ط���ل���وب���ة، 
"اخلدمة  تزويد  على  واجلن�سية" 
اخلا�سة  ب��ال��ب��ي��ان��ات  الوطنية" 
ب��امل��ل��ف اخل���ا����ض ب��ال���س��ت��ع��الم عن 
الحتادية  بالهيئة  املتعلق  الأف��راد 
بح�سب  واجل����ن���������س����ي����ة  ل����ل����ه����وي����ة 
الوطنية"  "اخلدمة  اح��ت��ي��اج��ات 
ل��ل��ف��ئ��ة امل�����س��ت��ه��دف��ة، اإ����س���اف���ة اإىل 
الإلكرتونية  الربط  نقاط  حتديد 

املطلوبة.

والحتياطية،  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 
الرا�سدي  راك�����ان  ���س��ع��ي��د  وال���ل���واء 
مدير عام �سوؤون الأجانب واملنافذ 
للهوية  الحت������ادي������ة  ال���ه���ي���ئ���ة  يف 

واجلن�سية .
وق���ال ال��ل��واء ال��رك��ن ط��ي��ار ال�سيخ 
اأح��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون ب��ن حم��م��د اآل 
نهيان اإن توقيع مذكرة التفاهم مع 
الهيئة الحتادية للهوية واجلن�سية 
ياأتي بهدف التعاون يف جمال ملف 
الوطنية  اخلدمة  منت�سبي  بيانات 
املتبعة،  والإج���راءات  والحتياطية 
اإجراءات  وت�سهيل  الدعم  وتقدمي 
ال�سامل  الإلكرتوين  امللف  اكتمال 
العمرية  ال��ف��ئ��ات  م��ن  للمواطنني 

املطلوبة للخدمة الوطنية.
مذكرة  ب���ن���ود  ت�����س��م��ن��ت  واأ�����س����اف 

ال�سيخ  طيار  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وثمن 
اأح��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون ب��ن حم��م��د اآل 
ن��ه��ي��ان ���س��ع��ي ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة 
لتوفري  واجل����ن���������س����ي����ة  ل����ل����ه����وي����ة 
لتقدمي  واآم�����ن�����ة  ف���ع���ال���ة  و����س���ي���ل���ة 
والربط   ، ذك��ي��ة  حكومية  خ��دم��ات 
الإل���ك���رتوين مت��ا���س��ي��اً م��ع اخلطة 
الوطنية لأهداف احلكومة الذكية، 
ت��ت��واف��ق م���ع روؤي�����ة الدولة  وال���ت���ي 
اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي   2021 ل��ل��ع��ام 
م�ستوى  على  الدولة  مكانة  تعزيز 

العامل يف خمتلف املجالت.
من جانبه قال اللواء �سعيد راكان 
ياأتي  امل��ذك��رة  توقيع  اإن  ال��را���س��دي 
اإطار التعاون الوثيق وامل�سرتك  يف 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ني  وامل�����س��ت��م��ر 
اخلدمة  وهيئة  واجلن�سية  للهوية 

اأح��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون ب��ن حم��م��د اآل 
ن��ه��ي��ان ب��ع��د ذل���ك ،امل���ق���دم عبداهلل 
�سعيد  وحم���م���د  ال��ن��ع��ي��م��ي  ����س���امل 
�سامل  وع����ذاري  النعيمي  ال��ط��اب��ور 

ي��وف��ر ال��وق��ت واجل��ه��د وي�ساهم يف 
اإ�سعاد املتعاملني وت�سريع الأهداف 

الطموحة امل�سرتكة.
ال�سيخ  ال��رك��ن طيار  ال��ل��واء  ك��رم  و 

الهيئة  م�����ن  ال�������زي�������ودي  ح�������س���ن 
واجلن�سية  ل���ل���ه���وي���ة  الحت�����ادي�����ة 
مل�ساركتهم يف مبادرة ملف املواطن 

ال�سامل.

نادر ما حتدث ومن  كل األف حالة واحدة حماكم دبي تتيح خدمة عقد الزواج عن بعد اأو بح�سور املاأذون ال�سرعي

ولدة 3 ت�وائم يف امل�ست�سفى ال�س�عودي 
الأملان�ي ال�س�ارقة

•• دبي-وام:

اأعلنت حماكم دبي عن اآلية اإجراءات عقود الزواج 
يف دبي خالل تطبيق الإجراءات الحرتازية التي 
وذلك  كورونا  فريو�ض  ملكافحة  الدولة  تتخذها 
الت�سال  تقنيات  ا�ستخدام  عرب  اإم��ا  بالختيار 
ال�سرعيني  امل����اأذون����ني  اأن  م���وؤك���دة   - ب��ع��د  ع���ن 
�سي�ستعينون بالت�سال عن ُبعد يف عقود للزواج 
اأو  واح��د حقيقي  الأط���راف يف جمل�ض  بح�سور 
جمل�ض اإلكرتوين - اأو بح�سور املاأذون ال�سرعي 
يف ظ��ل الإج�������راءات وال��ت��داب��ري الح���رتازي���ة يف 

موقع الزواج.
لقطاع  التنفيذي  املدير  العبيديل  حممد  وقال 
باختيار  ت��ت��م  ال����زواج  ع��ق��ود  اإن  ال���دع���اوى  اإدارة 
الزوجني اإما بتقنيات الت�سال عن بعد لإجراء 
عقود الزواج مع الأطراف �سواء بح�سور اأطراف 
العقد يف جمل�ض حقيقي واحد اأو يتم العقد يف 
التوا�سل  تقنية  طريق  ع��ن  اإل��ك��رتوين  جمل�ض 
موقع  يف  ال�سرعي  امل���اأذون  بح�سور  اأو  بعد  ع��ن 
ال���زواج يف ظ��ل الإج�����راءات الح��رتازي��ة اإ�سافة 
اإىل اإمكانية اإمتام عقد الزواج يف مركز خدمات 

حماكم دبي – فرع وايف مول -.
والت�سديقات  لالإ�سهادات  بالن�سبة  اأن��ه  واأو�سح 
وت�سديد  ال��ط��ل��ب  ق��ي��د  ي��ت��م  ف���اإن���ه  ال�����س��رع��ي��ة 
ال�سرعي  امل�سدق  ويتوا�سل  اإلكرتونياً  الر�سوم 
للتاأكد من �سخ�سياتهم  الأط��راف وال�سهود  مع 

اإ�سهاد  واإ����س���دار  امل��ط��ل��وب��ة  الأوراق  وا���س��ت��ي��ف��اء 
اإر����س���ال���ه ع���ن ط���ري���ق الربيد  اإل����ك����رتوين ي��ت��م 
الإلكرتوين .. م�سريا اإىل اأن عدد الإ�سهادات بلغ 

خالل الربع الثالث 3514 اإ�سهادا.
وا�ستالم  ت�سجيل  يتم  " اإن���ه   : العبيديل  وق���ال 
اإذ  ب��ع��د  امل��ل��ف��ات واإدارة اجل��ل�����س��ات الأ���س��ري��ة ع��ن 
يقوم  اأن  وب��ع��د  ب��ن��ج��اح  ال��ط��ل��ب  بت�سجيل  ت��ب��داأ 
عرب  وامل��و���س��وع  امل��ل��ف  ب��ي��ان��ات  بت�سجيل  العميل 
خدمة امل�سرتكني وح�سوله على ا�سم امل�ستخدم 
وكلمة املرور يتم اإر�سال بريد اإلكرتوين للعميل 

بتاأكيد جناح عملية الت�سجيل واأنه �سيتم تزويد 
طريق  ع��ن  عمل  يومي  خ��الل  باملوعد  املتعامل 
اإر�سال ر�سالة ن�سية على الهاتف بتحديد املوعد 
امل���وّج���ه الأ�سري  ي��ق��وم  امل��ح��دد  امل��وع��د  ي���وم  ويف 
امللف«  »ف���احت  امل��دع��ي  ب��ع��د« م��ع  »ع��ن  بالتوا�سل 
ومن ثم ت�ستمر جميع اجلل�سات "عن بعد" حيث 
بلغت عدد امللفات املتداولة منذ بداية الأزمة اإىل 
اإدارته عن بعد بن�سبة 100  متت  ملفا   4946
 13453 الأ�سرية  اجلل�سات  ع��دد  وبلغت   %

جل�سة.".

•• الفجر– حم�سن را�سد

و���س��ع��ت ���س��ي��دة اردن���ي���ة يف ال��ع��ق��د ال��ث��ال��ث من 
امل�ست�سفي ال�سعودي الملاين   3 توائم يف  العمر 
ب��ال�����س��ارق��ة ب��ن��ت��ني و���س��ب��ي ، وت���ع���د م��ث��ل هذه 
احلالت ولدة ال� 3 توائم ، كما ذكرت الدكتورة 
الن�ساء  اأم��را���ض  اأخ�سائية  ال��غ��رب��ي  ب��ن  اأروى 
والتوليد بامل�ست�سفى ، حالة نادرة حتدث ل�سيدة 
من  كل األف حالة ولدة ، بينما ولدة التواأمني 

حتدث لكل �سيدة من مائة حالة ولدة .
اأروى الغربي على عملية  ال����دكتورة  اأ�س������رفت   
طبي  ف��ري��ق  �سمن   ، ال��ث��الث��ة  ال����توائم  ولدة 
ب��ق�����س��م ال��ن�����س��اء وال������ولدة ب��ال�����س��ع��ودي المل���اين 
اخلام�ض  هواحلمل  ه��ذا  اأن  وذك��رت   ، ال�سارقة 
لالم الردنية ، بعد اأربع حالت ولدة من قبل 
تابعت  قد  كانت  الأم  ان  ، م�سيفة  بنجاح  متت 
فرتة احلمل يف امل�ست�سفى ، وفق برنامج دقيق 
ومل   ، ممتازة  ال�سحية  حالتها  وكانت  و�سامل 
هذه  خ��الل  ا�سطرابات  اأو  م�ساكل  اأي��ة  تعاين 

الفرتة. 

وقالت اأن الولدة متت يف الأ�سبوع ال� 35  من 
وا�ستمرت  الن�سفي  ال��ت��خ��دي��ر  حت��ت   ، احل��م��ل 
بالن�سبة  اأما    ، اأية م�ساعفات  ملدة �ساعة بدون 
 ، ، فقد ول��دوا ب�سحة جيدة  الثالثة  للمواليد 

وترواحت اأوزانهم  ما بني 2380كغ و 2450 
الالزمة  ال��ف��ح��و���س��ات  اإج�������راء  مت  وق����د   ، ك���غ 
باإ�سراف فريق طب الأطفال يف امل�ست�سفى الذي 

اأكد متتعهم ب�سحة جيدة. 
من جهتها عربت الدكتورة رمي عثمان الرئي�ض 
ال�سعودي  م�ست�سفيات  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الأم  ب�سالمة  �سعادتها  ، عن  الإم���ارات  الأمل���اين 
واأطفالها ، وثّمنت جهود الطاقم الطبي الذي 
، وك��ذا طاقم ق�سم رعاية  ال���ولدة  اأ���س��رف على 
الأطفال حلر�سهم على تقدمي الرعاية الطبية 
املطلوبة ، كما اأكدت على اأن امل�ست�سفى حتر�ض 
الرعاية  م�ستوى  وتطوير  حت�سني  على  دوم��ا 
والتوليد  ال��ن�����س��اء  اأم���را����ض  ق�سم  يف  ال�سحية 
خالل  لل�سيدات  اخل��دم��ات  اأف�����س��ل  لتقدمي    ،
الرعاية  توفري  خ��الل  م��ن  بعده  وم��ا   ، احلمل 
اإىل  بالإ�سافة   ، باأعلى معايري اجل��ودة  الطبية 
وتقدمي   ، املعلومات  وتوفري   ، الأمهات  تثقيف 
الدعم الالزم لكت�ساب اخلربات ، حول كيفية 
الرعاية باملولود اجلديد ، والر�ساعة الطبيعية 

وغريها من الأمور املتعلقة بالأمومة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

الذي  ال��ع��رب��ي  ال�سباب  »م��رك��ز  اأع��ل��ن 
يرتاأ�سه �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
اآل نهيان، نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
وزي���ر ���س��وؤون ال��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����ض مركز 
»برنامج  اإط��الق  عن  العربي  ال�سباب 
العربي«،  لل�سباب  التقنية  ال��زم��ال��ة 
العربية  املنطقة  يف  نوعه  م��ن  الأول 
موؤ�س�سات  ك�����ربى  م����ع  ب���ال�������س���راك���ة 
العاملية،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وم��ن�����س��ات 
قطاعات  يف  العربي  ال�سباب  لتمكني 
والتح�سيل  والب��ت��ك��ار  التكنولوجيا 
واإتاحة  الرقمي،  والقت�ساد  امل��ع��ريف 
قيادة  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  ل���ه  ال��ف��ر���س��ة 

خطط التنمية فيها.
وي��وف��ر ال��ربن��ام��ج، ال���ذي مت اإطالقه 
بح�سور  املرئي  الت�سال  تقنية  عرب 
النعيمي،  ح��م��ي��د  ب���ن  را����س���د  ال�����س��ي��خ 
القدم،  ل��ك��رة  الإم�����ارات  احت���اد  رئي�ض 
العربي،  ال�سباب  مركز  رئي�ض  نائب 
املزروعي  �سهيل  ب��ن��ت  ���س��م��ا  وم��ع��ايل 
ونائب  ال�سباب،  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة 
النظري  �سعيد  و�سعادة  املركز  رئي�ض 
مدير عام املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب 
لال�سرتاتيجية  التنفيذي  والرئي�ض 
�سركاء  م��ن ممثلي  وع���دد  امل��رك��ز،  يف 
تخ�س�سات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال��ربن��ام��ج 
لإعداد  نوعية  جتربة  التكنولوجيا، 
ال��ق��ي��ادات العربية  ج��ي��ل ج��دي��د م��ن 
التكنولوجيا  ق��ط��اع��ات  يف  ال�����س��اب��ة 
والبتكار  املعرفة  لقت�سادات  الهامة 
بجمعه  وذل����ك  ال���ع���رب���ي،  ال���وط���ن  يف 
واملمار�سة  التكنولوجية  الثقافة  بني 
العربي  ال�سباب  متّكن  التي  العملية 
الرقمية،  امل����ه����ارات  ف���ج���وة  ���س��د  م���ن 
والتوا�سل مع اأبرز املوؤثرين فيه على 
م�ستوى العامل والتعلم من جتاربهم 
وخ����ربات����ه����م، وف����ت����ح اآف��������اق ج���دي���دة 
ال�سوء  وت�����س��ل��ي��ط  والإب�������داع،  للعمل 
املجال  هذا  يف  ال�سباب  املبدعني  على 

احليوي.

والبتكار  امل��ع��رف��ة  ���س��ري��ك  واأج������رى 
ب��ح��ث��ا مف�سال  اأك�����س��ت��ن�����س��ر،  ل��ل��م��رك��ز، 
لفهم التحديات والفر�ض التي حتتاج 
ال�سباب  اإع������داد  اأث���ن���اء  م��ع��اجل��ة  اإىل 
العربي مل�ستقبل العمل والتكنولوجيا. 
الزمالة  ب���رن���ام���ج  ي���دع���م  م����ا  وه�����و 
بدوره  الذي  العربي  لل�سباب  التقنية 
ميّكن ال�سباب العربي يف اأوطانهم من 
خالل اأربعة م�سارات ا�سرتاتيجية هي 
التحول الرقمي، والتقنيات التفاعلية، 
والت�سالت،  املعلومات  وتكنولوجيا 
ت�سب  النا�سئة،  والتقنيات  والبتكار 
التقدم  حتقيق  م�سلحة  يف  جميعها 
القطاعات  يف  امل���ن�������س���ود  ال����رق����م����ي 
يف  احل��ي��وي��ة  واخل��دم��ي��ة  القت�سادية 
املثلى  لال�ستفادة  العربية  املجتمعات 
حا�سراً  التكنولوجية  التطورات  من 
بن  را���س��د  ال�سيخ  وق���ال  وم�ستقباًل. 
اأدوات  يف  ال�ستثمار  النعيمي:  حميد 
ال�سباب  ل��دى  التكنولوجية  امل��ع��رف��ة 
لإحداث  الأ�سرع  الطريق  هو  العربي 
الغنية  العربية،  املنطقة  يف  التنمية 
التي  وال��ع��ق��ول  ال�سبابية  ب��ال��ط��اق��ات 
متّكن  التي  املقومات  �سوى  حتتاج  ل 

الإبداع.
ال�سباب  مت��ك��ني  من����وذج  ان  واأ����س���اف 
ي���ن���ط���ل���ق من  الإم���������������ارات  دول��������ة  يف 
واإمكاناتهم  ب���ق���درات���ه���م  الإمي���������ان 
حتديد  ث��م  وم��ن  تطلعاتهم،  واإدراك 
جناح  اأن  ذلك  وتلبيتها.  احتياجاتهم 

ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب ي��ع��ن��ي حت��ق��ي��ق ال����ذات 
امل��ج��ت��م��ع��ات وت��ع��زي��ز النمو  وازده������ار 

حملياً وعربياً واإن�سانياً.
العربية  ال�����س��راك��ات  تعزيز  اإىل  ودع���ا 
جمال  يف  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ع��اون  وتن�سيق 
تطوير املعرفة التقنية لدى الأجيال 
ال�����س��اع��دة ل��ت��ك��ون ق����ادرة ع��ل��ى قيادة 
الرقمي والقت�ساد  التحول  قطاعات 
مكانة  ل��ت��ع��زي��ز  م�����س��ت��ق��ب��اًل،  امل���ع���ريف 
التنمية  موؤ�سرات  يف  العربية  البالد 
ال�سبابية  ال��ك��ف��اءات  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 

العربية يف جمالت التقنية.
بنت  �سما  معايل  قالت  جانبها  وم��ن 
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  املزروعي،  �سهيل 
ال�سباب  م��رك��ز  رئي�ض  ن��ائ��ب  ال�سباب 
الراهنة  ال��ت��ح��ولت  اأث��ب��ت��ت  ال��ع��رب��ي: 
ال���ع���امل يف خمتلف  ي�����س��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
والعمل  والتعليم  القت�ساد  ميادين 
قدرات  وتر�سيخ  امل��ه��ارات  تطوير  اأن 
جديدة لدى الأجيال ال�سابة ينعك�ض 
واملجتمعات،  القت�سادات  على  اإيجاباً 
لتحقيق  الأم����ث����ل  امل�������س���ار  ه���و  وه�����ذا 
ال���ت���ن���م���ي���ة وا�����س����ت����دام����ة الإجن����������ازات 
ال��ت��ح��دي��ات اإىل ف���ر����ض يف  وحت���وي���ل 
ال�سياق،  ه��ذا  ويف  العربية.  منطقتنا 
ياأتي اإطالق برنامج الزمالة التقنية 
لل�سباب العربي ليبني على املكت�سبات 
ويوؤ�س�ض  التقنية  جم��ال  يف  العربية 
العربية  امل���واه���ب  تناف�سية  ل��ت��ع��زي��ز 

عاملياً.

ال�سباب  اأن  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأك�������دت 
وعزميته  ب��اإم��ك��ان��ات��ه  ق����ادر  ال��ع��رب��ي 
ال��ط��م��وح��ة ع��ل��ى ت�سخري  وت��ط��ل��ع��ات��ه 
التكنولوجيا من اأجل �سمان م�ستقبل 
العربية،  ول��ل��م��ج��ت��م��ع��ات  ل���ه  اأف�����س��ل 
الربامج  لديه  ت��وف��رت  م��ا  اإذا  خا�سة 
له  حتقق  ال��ت��ي  املنا�سبة،  التدريبية 
تكافوؤ الفر�ض مع اأقرانه من ال�سباب 
ال���ع���امل، وجتعل  اأن���ح���اء  يف خم��ت��ل��ف 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ف��ي��دة يف 
بال�سراكة  معاليها  ونّوهت  متناوله. 
ال��ن��وع��ي��ة مل��رك��ز ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي مع 
ك����ربى م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
امل��ن��ط��ق��ة وال����ع����امل م���ن اأج�����ل توفري 
برنامج تدريبي تقني تفاعلي متكامل 
الإبداع  اأدوات  العربي  لل�سباب  يقدم 

والبتكار التقني والرقمي.
وق������د ع���م���ل ال����ف����ري����ق ال����ق����ائ����م على 
العربي  ال�سباب  م��رك��ز  يف  ال��ربن��ام��ج 
موؤ�س�سات  م���ع  ����س���راك���ات  ع��ق��د  ع��ل��ى 
اك�سنت�سر  م��ث��ل  ع��امل��ي��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
�سنايدر،  و�سركات  للمعرفة،  ك�سريك 
اأي  ك��ان��ون، و  و ج��وج��ل، و �سي�سكو، و 
اأكادميية  و  مايكرو�سوفت،  و  اإم،  ب��ي 
اوراكل، و جربيل نتورك، و جي 42، 
و اإريك�سون، و مدينة دبي لالإنرتنت، 
و ه���واوي، و ل��ن��ك��داإن، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
القطاعني  يف  املوؤ�س�سات  من  العديد 
ال��ت��ي ي�ستهدف  احل��ك��وم��ي واخل��ا���ض 
مبادراتها  م���ع  ال�����س��راك��ة  ال��ربن��ام��ج 

هذا  يف  ال�سباب  لتمكني  الجتماعية 
املجال.

من جانبه قال �سعادة �سعيد النظري 
مدير عام املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب، 
الرئي�ض التنفيذي لال�سرتاتيجية يف 
برنامج  اإن  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ب��اب  م��رك��ز 
الزمالة التقنية لل�سباب العربي يوؤهل 
ال�سبابية  القيادات  من  جديداً  جياًل 
التكنولوجيا  جم����الت  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
امل��ت��ع��ددة. وم��ن خ��الل��ه، �سنعمل على 
القرار  ب�سناع  العربية  املواهب  رب��ط 
املعلومات  واأنظمة  التقنية  قطاع  يف 
ال�سابة  ال���ق���ي���ادات  م���ن  ف��ري��ق  ل��ب��ن��اء 
ت�ساهم يف  وت��وف��ري جت��رب��ة  ال���واع���دة 
ب��ن��اء وت��ط��وي��ر حم��رتف��ني يف  ت�سريع 
جمال التقنية بالتعاون من موؤ�س�سات 
الواقع  ت��ق��ن��ي��ات  وب��ا���س��ت��خ��دام  ع��امل��ي��ة 
املعزز والفرتا�سي وتطبيقات الذكاء 

ال�سطناعي.
الأحدث  الربنامج  اأن  النظري  واأك��د 
ال�سباب  مركز  ب��رام��ج  �سل�سلة  �سمن 
ال��ت��ح��ولت اجلذرية  ال��ع��رب��ي ي��واك��ب 
والعمل  التعلم  اأمن���اط  يف  احلا�سلة 
والإنتاج يف عامل اليوم، كما ي�ست�سرف 
م�ستقبل التحول الرقمي يف خمتلف 
بالتعاون  وذل��ك  احليوية،  القطاعات 
مع �سركاء متخ�س�سني عامليني، ليوفر 
ت��دري��ب��اً م��ت��ط��وراً ع��ل��ى اأي����دي خرباء 
التكنولوجيا  تخ�س�سات  خمتلف  يف 

واملهارات التقنية الرقمية.

املدير  لوكانوي،  األيك�س�ض  قال  بدوره 
الأو�سط  ال�����س��رق  لأك�����س��ن��ت�����س��ر  ال���ع���ام 
يف  ال�ستثمارات  اإن  اأفريقيا  و�سمال 
توا�سل  وتطبيقاتها  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�سعود  م���ع  خ��ا���س��ة  ع��امل��ي��اً؛  ال��ن��م��و 
وتعّلم جديدة  املت�سارع لأمن��اط عمل 
يف عامل اليوم بالعتماد على التحول 
التكنولوجيا  وت��ط��ب��ي��ق��ات  ال��رق��م��ي 
ال�سخمة  ال��ب��ي��ان��ات  م��ث��ل  امل��ت��ق��دم��ة 
ال�سطناعي.  وال��ذك��اء  والت�����س��الت 
قطاعات  م�ساهمة  اأك�سنت�سر  وتتوقع 
ت��ع��زي��ز دخ����ل دول  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
تقنياتها  يف  ت�ستثمر  ال��ت��ي  امل��ن��ط��ق��ة 
الوطنية  ال��ك��ف��اءات  وتاأهيل  ال��واع��دة 
ياأتي  ال�����س��ي��اق،  ه����ذا  ويف  ل��ق��ي��ادت��ه��ا. 
التقنية  الزمالة  »برنامج  تعاوننا مع 
للمعرفة  ���س��ري��ك��اً  ال��ع��رب��ي«  لل�سباب 
للم�ساهمة يف متكني الأجيال ال�سابة 
التنمية  م�����س��ارات  ودع���م  امل��ن��ط��ق��ة  يف 

فيها.
الزمالة  ب���رن���ام���ج  اإط������الق  وت����راف����ق 
اإ�سدار  م��ع  العربي  لل�سباب  التقنية 
مع  بالتعاون  العربي  ال�سباب  مركز 
اإعداد  ح��ول  بحثية  ورق���ة  اأك�سنت�سر 
العمل  مل�����س��ت��ق��ب��ل  ال���ع���رب���ي  ال�����س��ب��اب 
مع  التكنولوجيا  لتطورات  ومواكبته 
احلا�سلة  للتغيريات  تف�سيلي  ر�سد 
وامل�ستمر  ال��ذات��ي  ال��ت��ع��ّل��م  اأمن����اط  يف 
امل���ه���ارات، ف�ساًل  وامل��ف��ت��وح وت��ط��وي��ر 
عن اقرتاح الورقة البحثية برناجماً 

ع��ل��ى مواكبة  ي���ق���وم  ل��ل��ت��ع��ل��م  م��ك��ّث��ف��اً 
الحتياجات الفردية، وت�سريع التعلم، 
عملية  جتربة  وتوفري  وا�ستمراريته، 

فيه، بالعتماد على التكنولوجيا.
اأك�ستنت�سر،  ت����ق����دي����رات  وب���ح�������س���ب 
ف������اإن ب��ا���س��ت��ط��اع��ة ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء 
ال�سطناعي وتطبيقاته اإ�سافة مئات 
مليارات الدولرات اإىل دخل عدد من 
 .2035 عام  بحلول  العربية  ال��دول 
ل�سركتي  اإح�������س���اءات  اأ�����س����ارت  ف��ي��م��ا 
»مايكرو�سوفت« و«اآي �سي دي« اإىل اأن 
تقنيات احلو�سبة ال�سحابة قادرة على 
العامل  يف  وظيفة  األ��ف   515 توفري 
ال���ع���رب���ي ع��ل��ى م����دى خ��م�����س��ة اأع�����وام 
جانب  واإىل  و2022.   2017 ب��ني 
الرئي�سية،  ال�سرتاتيجية  م�ساراته 
التقنية  ال����زم����ال����ة  ب���رن���ام���ج  ي���وف���ر 
فرعية  م�������س���ارات  ال���ع���رب���ي  ل��ل�����س��ب��اب 
متنوعة مثل التكنولوجيا ال�سحابية، 
والتكنولوجيا املالية، وحلول امل�ساريع 
ُبعد،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، وال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن 
والأم��ن الإلكرتوين، وري��ادة الأعمال 
الأجهزة،  وت��ق��ن��ي��ات  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
وتطوير  ال����ربجم����ي����ات،  وت���ق���ن���ي���ات 
التفاعلية،  وال��ت��ق��ن��ي��ات  التطبيقات، 
وتقنيات البث الإلكرتوين. وي�ستهدف 
لل�سباب  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��زم��ال��ة  ب��رن��ام��ج 
ا�ستقطاب  الأوىل  دورت���ه  يف  ال��ع��رب��ي 
�سن  من  العربي  ال�سباب  من   100
18 حتى 30 عاماً من فئات الطالب 
اجل��ام��ع��ي��ني يف ال�������س���ن���وات الأخ�����رية 
التقنية  ال��ه��ن��د���س��ة  ت��خ�����س�����س��ات  يف 
واخلريجني،  املعلومات،  وتكنولوجيا 
والباحثني  التقنية  الإجن���ازات  وذوي 
وامل���ب���ت���ك���ري���ن ال�������س���ب���اب، واأ����س���ح���اب 

اخل����������ربات وامل����ه����ت����م����ني ب����امل����ج����الت 
املطروحة يف الربنامج.

املكّثفة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال����دورة  وت�ستمر 
ال����ت����ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ب���رن���ام���ج ال���زم���ال���ة 
بالتعاون  ال��ع��رب��ي  لل�سباب  التقنية 
تقدم  اأ�سهر،  ثالثة  ملدة  ال�سركاء  مع 
العملي  وال��ت��دري��ب  النظرية  املعرفة 
التعلم عن  من خالل تطبيق من��وذج 
منت�سبي  بني  الرقمي  والتفاعل  بعد 
ال��ربن��ام��ج م��ن اأم���اك���ن ت��واج��ده��م يف 
خمتلف اأرجاء الوطن العربي. وقد مت 
فتح باب الت�سجيل للراغبني بامل�ساركة 
من خالل موقع مركز ال�سباب العربي 
technology. الإل������ك������رتوين 

 arabyouthcenter.org
التقنية  ال���زم���ال���ة  ب��رن��ام��ج  وي���ه���دف 
ال�سباب  م��رك��ز  م��ن  ال��ع��رب��ي  لل�سباب 
عربية  ق���ي���ادات  ت��ك��وي��ن  اإىل  ال��ع��رب��ي 
الرقمية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  جم���ال  يف  ���س��اب��ة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، واإع��������داد ج��ي��ل من 
ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي ال���ق���ادر ع��ل��ى ر�سد 
جانب  اإىل  فيها،  امل�ستجدة  امل��ه��ارات 
تدريبية  ت��ط��وي��ري��ة  من�سة  ت��وف��ريه 
�سركاء  مع  بالتعاون  العربي  لل�سباب 
الفر�سة  واإت���اح���ة  وع��امل��ي��ني،  حم��ل��ني 
والط����الع  للتعلم  ال��ع��رب��ي  ل��ل�����س��ب��اب 
ع���ل���ى جت�������ارب جم���م���وع���ة م�����ن اأه�����م 
الرقمية  التقنيات  اخل��رباء يف جمال 
وميكن  ت�����س��ج��ي��ل  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا. 
واملهتم  امل����وه����وب  ال���ع���رب���ي  ل��ل�����س��ب��اب 
وبفر�سة  التكنولوجيا  بتخ�س�سات 
الزمالة  ب���رن���ام���ج  اإىل  الن�������س���م���ام 
التقنية لل�سباب العربي تقدمي طلبات 
اللتحاق بالربنامج من خالل املوقع 

الإلكرتوين ملركز ال�سباب العربي .

•• اأبوظبي-الفجر: 

للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  ج��ائ��زة  اختتمت 
الفرتا�سي  الربنامج  يف  م�ساركتها 
للكتاب،  ال��دويل  فرانكفورت  ملعر�ض 
وال���ذي اأق��ي��م خ��الل ال��ف��رتة م��ن 14 
»كلنا  �سعار  حت��ت  اأكتوبر   18 وحتى 
اجل���ائ���زة  ق���ام���ت  ح���ي���ث  الآن«،  م���ع���اً 
افرتا�سيتني  ج��ل�����س��ت��ني  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
ل��ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء ع���ل���ى ع������دد من 
الأدب��ي يف  القطاع  التي تهم  الق�سايا 

العامل العربي.
الدكتور  �سعادة  قال  الإط��ار،  ويف هذا 
علي بن متيم، اأمني عام جائزة ال�سيخ 
اأبوظبي  م��رك��ز  رئي�ض  للكتاب،  زاي���د 
للغة العربية: »نحن �سعداء بامل�ساركة 
ال�سنوية جلائزة ال�سيخ زايد للكتاب يف 
للكتاب،  ال��دويل  فرانكفورت  معر�ض 
هذا  اف���رتا����س���ي  ب�����س��ك��ل  ك���ان���ت  واإن 
كورونا  جائحة  ت�ستمر  حيث  ال��ع��ام، 
يف ف��ر���ض ال��ت��ح��دي��ات وال��ق��ي��ود على 
القطاع الأدبي وغريه من القطاعات، 
ويجب علينا العمل معاً لتخطي هذه 
اإىل فر�ض  التحديات  القيود وحت��ول 
يف  العاملني  لتحقيق م�سلحة جميع 

هذا القطاع«.
فرانكفورت  »م���ع���ر����ض  واأ�������س������اف: 
الدويل للكتاب هو من اأبرز الفّعاليات 
الأدبية يف العامل، ولقد داأبت اجلائزة 
ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة ف��ي��ه ع���ام���اً ب��ع��د عام 

ملكانته البارزة يف القطاع الأدبي، فهو 
النا�سرين  جتمع  عاملية  من�سة  يوّفر 
واحد  �سقف  حتت  وال��ق��راء  واملوؤلفني 
ل���ت���ب���ادل اخل�������ربات، والط�������الع على 
والتوّجهات يف قطاع  الأعمال  اأح��دث 

الن�سر والتاأليف.«
هذا وكانت اجلائزة قد نّظمت جل�سة 
اإمكانات  ال��ع��رب��ي:  »ال���ع���امل  ب��ع��ن��وان 
 13 كبرية تنتظر الكت�ساف« بتاريخ 
مارغريت  مب�ساركة  وذل���ك  اأك��ت��وب��ر، 
»بانيبال«  جم��ل��ة  ن���ا����س���رة  اأوب�����ان�����ك، 
ال�سيخ  بجائزة  ال��ف��ائ��زة  الربيطانية 
فرع  ع��ن   2020 ل��ع��ام  للكتاب  زاي���د 
والتي  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  وال��ت��ق��ن��ي��ات  الن�سر 

حاورتها هانا جون�سون، نا�سرة جملة 
الأمريكية.  بر�سبكتيفز«  »ببل�سنغ 
تناولت اجلل�سة املبادرات التي تهدف 
وت�سليط  ال���ع���رب  ال���ك���ّت���اب  دع����م  اإىل 
ال�سوء على الأدب العربي، مثل جملة 
»بانيبال« وجائزة ال�سيخ زايد للكتاب، 

وغريها من املبادرات.
ومن جهتها، قالت مارغريت اأوبانك: 
لكن  بالتنّوع،  العربي  الأدب  »يتمّيز 
امل���ا����س���ي حرم  ال���رتج���م���ة يف  غ���ي���اب 
ال���ك���ث���ري م����ن امل���وؤل���ف���ني ال����ع����رب من 
اأخ����رى، وهذا  ب��ل��غ��ات  اأع��م��ال��ه��م  ن�سر 
ك�����ان م����ن اأ�����س����ب����اب ت���اأ����س���ي�������ض جملة 
اأعمال  برتجمة  قمنا  حيث  بانيبال، 

ل��ع��دد م��ن ال��ك��ّت��اب ال��ع��رب ال��ذي��ن مل 
نحن  اليوم  �سابقاً.  اأعمالهم  ترتجم 
ن��الح��ظ وج����ود ط��ل��ب م��ت��ن��ام��ي على 
ال��ع��رب، خا�سة  ال��ك��ّت��اب  اأع��م��ال  ن�سر 
ياأتي  وهنا  امل�ستقلني،  النا�سرين  بني 
جائزة  م��ث��ل  الأدب����ي����ة،  اجل���وائ���ز  دور 
ال�سوء  لت�سليط  للكتاب،  زايد  ال�سيخ 
حيث  الأدب��ي��ة،  الرتجمة  اأهمية  على 
حظيت جمّلتنا بالكثري من الهتمام 
على  باجلائزة  ال��ف��وز  بعد  الإع��الم��ي 
العام  م���ن���ذ  ت���واج���ده���ا  م����ن  ال����رغ����م 
1998.« واأ�سافت اأوبانك: »�ساهمت 
تغيري  اإح���داث  زاي��د يف  ال�سيخ  جائزة 
يف م��ع��ار���ض ال��ك��ت��ب ال��ع��رب��ي��ة، حيث 

الفائزين  ع��ن  الإع����الن  ع��ام  ك��ل  يتم 
معر�ض  ان����ط����الق  ق��ب��ي��ل  ب���اجل���ائ���زة 
اأبوظبي للكتاب، وذلك لإف�ساح املجال 
الأدب��ي لالحتفاء بهم خالل  للو�سط 
ع��دد من  تنظيم  يتم  امل��ع��ر���ض، حيث 
ال�سوء  لت�سليط  واجلل�سات  الندوات 
على الأعمال الفائزة وامل�سرية املهنية 

لهوؤلء الكّتاب.«
اأكتوبر   16 يف  اجل��ائ��زة  نّظمت  كما 
مع  بالتعاون  ثانية  افرتا�سية  جل�سة 
الأملانية،  الثقافية  ليتربوم  موؤ�س�سة 
العامل  الطفل بني  »اأدب  حتت عنوان 
العربي واأوروب��ا«، والتي �ساركت فيها 
الفل�سطينية-الأمريكية  ال��ك��ات��ب��ة 
ابت�سام بركات، الفائزة بجائزة ال�سيخ 
»اأدب  ف��رع  ع��ن   2020 للكتاب  زاي���د 
الأملانية  والكاتبة  والنا�سئة«،  الطفل 
ب��ون احلائزة على ع��دد من  كري�سنت 
والنا�سئة،  ال��ط��ف��ل  اأدب  يف  اجل���وائ���ز 
واأدار احلوار امل�ستعرب الأملاين وع�سو 
موؤ�س�سة ليتربوم الثقافية د. �ستيفان 
م��ي��ل��ت�����ض. مت����ّح����ورت اجل��ل�����س��ة حول 
التحديات والقيود التي تواجه الكّتاب 
املخت�سني باأدب الطفل، وكيفية طرح 
املوا�سيع املتعلقة بامل�سهد العاملي اليوم 
وير�سم  الأط��ف��ال  مع  يتنا�سب  ب�سكل 
حولهم.  م��ن  للعامل  اإيجابية  ���س��ورة 
وت�����رى ال��ك��ات��ب��ة اب��ت�����س��ام ب���رك���ات اأن 
الطفولة عامٌل يجمع كل الب�سر، حيث 
قالت: »الطفولة توّحدنا جميعاً، فكٌل 

مّنا كان طفاًل يوماً ما، واأكرث ما مييز 
الطفولة هي حرية التفكري واخليال 
القيود  عن  بعيداً  ال�ستك�ساف،  وحب 
ما  وه��ذا  البالغون،  منها  يعاين  التي 
اأريد  ف��اأن��ا  ل��الأط��ف��ال،  للكتابة  دفعني 
التي  اأحمي هذه احلرية واخليال  اأن 
ب��ه��ا الأط����ف����ال.« م���ن جانبها  ي��ت��م��ت��ع 
الأمل���ان���ي���ة كري�سنت  ال��ك��ات��ب��ة  ات��ف��ق��ت 
اأهمية  ح��ول  ابت�سام  الكاتبة  مع  ب��ون 
مرحلة الطفولة يف �سياغة �سخ�سية 
معر�ض  يف  وق���ال���ت  ال���ك���ات���ب،  وف���ك���ر 
املتعّلقة  ال���ت���ح���دي���ات  ع����ن  ح��دي��ث��ه��ا 
بالكتابة لالأطفال: »ل يوجد مو�سوع 
ل ميكننا مناق�سته مع الأطفال، لكن 
الأهم هو كيفية مناق�سة هذا املو�سوع 

الأطفال،  ق��درات  مع  يتنا�سب  ب�سكل 
بالتفا�سيل  ك��اه��ل��ه��م  اث���ق���ال  ودون 
�سوداوية  �سورة  تر�سم  التي  ال�سلبية 
الأمل  منحهم  الكاتب  فعلى  للواقع، 
للنهاية  التقليدي  املفهوم  عن  بعيداً 

ال�سعيدة لإطالق العنان خليالهم.«
القدرة  اأن  ع��ل��ى  ال��ك��ات��ب��ت��ان  وات��ف��ق��ت 
على روؤي���ة الأم���ل يف احل��ي��اة ه��ي اأداة 
حد  على  والبالغني  ل��الأط��ف��ال  هامة 
ي��ت��م غ��ر���س��ه��ا باكراً  ����س���واء، وع��ن��دم��ا 
ال��ك��ات��ب مينحهم  ف����اإن  الأط���ف���ال،  يف 
خمتلف  خ����الل  لتنميتها  ال��ف��ر���س��ة 
ب�سكل  مراحل حياتهم، وهذا ينعك�ض 
للعامل  روؤي��ت��ه��م  كيفية  على  اإي��ج��اب��ي 
وكيفية تعاطيهم مع التحديات التي 

تواجههم. واأثنت الكاتبة ابت�سام على 
ال�سيخ  ج��ائ��زة  توليه  ال��ذي  الهتمام 
الأط���ف���ال، حيث  ل��ل��ك��ت��اب لأدب  زاي����د 
اأهم  م��ن  ه��و  الأط���ف���ال  »اأدب  ق��ال��ت: 
كبري  ب�سكل  ي��وؤث��ر  لأن���ه  الأدب  اأن����واع 
ول  امل�ستقبل،  يف  الأف����راد  ن�����س��اأة  على 
بالكتب  يتاأّثر  مل  ناجح  كتاب  يوجد 
ال���ت���ي ق����راأه����ا اأث����ن����اء ط��ف��ول��ت��ه، لكن 
لالأ�سف، فاإن الهتمام واجلوائز التي 
باأدب  املخت�سون  ال��ك��ّت��اب  بها  يحظى 
اأق��ل بكثري مما يحظى  الأط��ف��ال هي 
ل��ك��ن جائزة  ال���ك���ّت���اب الآخ��������رون،  ب���ه 
ال�سيخ زايد للكتاب ت�سمن امل�ساواة يف 
التقدير واجلوائز التي متنح ملختلف 

فئات الأدب، مبا فيها اأدب الأطفال.«

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب تنّظم جل�ستني خالل الربنامج الفرتا�سي ملعر�س فرانكفورت الدويل للكتاب 2020

•• اأبوظبي - وام: 

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع لتو�سيع 
الكت�ساف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات  ن��ط��اق  وزي����ادة 
امل�ستجد  كورونا  امل�سابة بفريو�ض  احل��الت  املبكر وح�سر 
»كوفيد - 19« واملخالطني لهم وعزلهم.. اأعلنت الوزارة 
ال�ساعات  خ��الل  ج��دي��دا  فح�سا   104،673 اإج���راء  ع��ن 
با�ستخدام  املجتمع  املا�سية على فئات خمتلفة يف   24 ال� 
تكثيف  و�ساهم  الطبي.  الفح�ض  تقنيات  واأح��دث  اأف�سل 

نطاق  وتو�سيع  ال��دول��ة  يف  والفح�ض  التق�سي  اإج����راءات 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،400 
حالة اإ�سابة جديدة بفريو�ض كورونا امل�ستجد من جن�سيات 
للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت  وجميعها  خمتلفة، 
ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 
129،024 حالة. كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 3 م�سابني 
امل�ستجد،  ك��ورون��ا  بفريو�ض  الإ�سابة  تداعيات  من  وذل��ك 

وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 485 حالة.
واأعربت وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع عن اأ�سفها وخال�ض 

بال�سفاء  ومتنياتها  املتوفني،  ل��ذوي  وموا�ساتها  تعازيها 
العاجل جلميع امل�سابني ..مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات واللتزام  ال�����س��ح��ي��ة وال��ت��ق��ي��د  م��ع اجل��ه��ات 
اجلميع.  و�سالمة  ل�سحة  �سماناً  الجتماعي  بالتباعد 
واأعلنت الوزارة عن �سفاء 2،189 حالة جديدة مل�سابني 
اأعرا�ض  م��ن  ال��ت��ام  وتعافيها  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض 
امل���ر����ض ب��ع��د ت��ل��ق��ي��ه��ا ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة ال���الزم���ة منذ 
ال�سفاء  ح��الت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها 

.124،647

اأجرت 104,673 فح�صًا ك�صفت عن 1,400 اإ�صابة 

 ال�سحة تعلن �سفاء 2،189 حالة جديدة من كورونا
�سرطة اأبوظبي تنفذ حملة للتوعية بالتباعد الجتماعي وجتنب التجمعات

•• اأبوظبي -وام:

بالتباعد  الل��ت��زام  ب�سرورة  اجلمهور  لتوعية  لنتن�سر«  »نلتزم  بعنوان  ميدانية  حملة  اأبوظبي  �سرطة  نفذت 
الجتماعي ومنع التجمعات يف املناطق ال�سكنية و�سملت احلملة مرتادي املناطق الرملية وخ�سو�ساً منطقة بدع 

بنت �سعود.
وركزت احلملة على كافة املناطق يف مدينة العني يف اإطار جهود الدولة لتعزيز الإجراءات الحرتازية والوقائية 

التي ت�سهم يف احلد من انت�سار فريو�ض كورونا.
وقامت دوريات ال�سرطة املجتمعية بزيارات ميدانية لعدد من املناطق للوقوف عن قرب على اأية �سلوكيات خمالفة 
من قبل الأ�سخا�ض وتقدمي الن�سائح الالزمة لهم واإلزامهم مبغادرة الأماكن التي يتجمعون بها حفاظا على 

ال�سحة وال�سالمة العامة ومنع تكرار مثل هذه التجمعات والتعاون مع اجلهات الأمنية املخت�سة.
و�سارك يف احلملة مديرية �سرطة منطقة العني واإدارة ال�سرطة املجتمعية، دائرة البلديات والنقل و اأع�ساء من 

مبادرة كلنا �سرطة.

بال�صراكة مع كربى موؤ�ص�صات ومن�صات التكنولوجيا العاملية 

مركز ال�سباب العربي يد�سن مبادرة جديدة لتاأهيل قيادات �سابة يف قطاع التقنية 
• را�صد النعيمي: ال�صتثمار يف اأدوات املعرفة التكنولوجية لدى ال�صباب العربي هو الطريق الأ�صرع لإحداث التنمية يف املنطقة العربية  

• �صما املزروعي: برنامج الزمالة التقنية لل�صباب العربي يبني على املكت�صبات العربية يف جمال التكنولوجيا ويوؤ�ص�س لتعزيز تناف�صية املواهب العربية عامليا
• �صعيد النظري: نعمل على ربط املواهب العربية ب�صناع القرار يف قطاع التقنية واأنظمة املعلومات لبناء �صبكة �صبابية م�صاهمة يف تطور جمتمعاتها
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - الفجر

ب�����داأت ���س��م��ر ���س��ي��د غ��ن��وم��ي مقيمة 
اجلن�سية،  فل�سطينية  الإم����ارات،  يف 
�سرطان  م��ن  �سفائها  ع��ن  ح��دي��ث��ه��ا 
ال���ث���دي وب���ع���ده م���ع ���س��رط��ان الغدة 
الإمارات  ل�سيوخ  بالدعاء  الدرقية، 
ل  التي  الإن�سانية  ملواقفهم  و�سعبها 

مثيل لها.
وت���ق���دم���ت ب��ال�����س��ك��ر ل���ق���ي���ادة دول����ة 
جانب  اإىل  ل���وق���وف���ه���ا  الإم������������ارات 
املقيمني على اأر�ض الإمارات الطيبة 
ال�����س��ح��ي��ة عالية  ال��رع��اي��ة  وت��وف��ري 
اجلودة للجميع دون متييز ، اإذ كان 
جانبها  اإىل  الإم����ارات  �سيوخ  ملوقف 
اأبلغ الأثر يف �سفائها، وت�سرعت اإىل 

اهلل اأن يحمي الإمارات و�سيوخها.
 45 العمر  البالغة من  وقالت �سمر 
عاماً، واأم لطفلة اأن بدايات �سعورها 
الأي�������س���ر تعود  ال���ث���دي  ب��ت��غ��ريات يف 
لعدة �سنوات، اإذ اأظهرت الفحو�سات 
؛  ���س��غ��رية  واأورام  األ��ي��اف  ل��دي��ه��ا  اأن 
ف��راج��ع��ت م�����س��ت�����س��ف��ى م��دي��ن��ة زايد 
اإحدى  ال��ظ��ف��رة  مل�ست�سفيات  ال��ت��اب��ع 
للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  من�ساآت 
طماأنها  ح��ي��ث  "�سحة"  ال�����س��ح��ي��ة 
الوقت  ذل����ك  يف  امل���ع���ال���ج،  ال��ط��ب��ي��ب 
واأكد لها اأن الو�سع ل يدعو للقلق، 

واإمنا عليها اأن تتابع حالتها وجتري 
ب��ا���س��ت��م��رار، ح��ي��ث كانت  ال��ف��ح�����ض 
فوق  الأم����واج  اأ�سعة  اختبار  جت���ري  
 6 ك��ل  "الألرتا�ساوند"  ال�����س��وت��ي��ة 
كل  "املاموغرام"  وت�سوير  ���س��ه��ور، 

عام، وكانت الأمور مطمئنة.
واأ����س���اف���ت اأن���ه���ا ت���زوج���ت ب��ع��د ذلك 
ووا�سلت  الأوىل،  طفلتها  واأجن��ب��ت 
اإج�����راء ال��ف��ح�����ض ال�����دوري فالحظ 
تغيري  ه��ن��اك  اأن  امل��ع��ال��ج  ال��ط��ب��ي��ب 
اإىل  حتويلها  فتم  ال��ث��دي،  ح��ال��ة  يف 
نقل  مت  وال���ت���ي  امل���ف���رق،  م�ست�سفى 
خدماتها اإىل مدينة ال�سيخ �سخبوط 
دولة  يف  م�ست�سفى  اأك����رب  ال��ط��ب��ي��ة، 
الطبّية اخلطرية  الإمارات للرعاية 
"�سحة"  ���س��رك��ة  وامل��ع��ق��دة، وت��دي��ره 
حيث  كلينك،   م��اي��و  م��ع  بال�سراكة 
املعالج  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ري��ق  ا�ستقبلها 
احلارثي  ���س��امل  ال���دك���ت���ور  ب��رئ��ا���س��ة 
الفحو�سات  ل���ه���ا  اأج���������رى  ال�������ذي 
التهاباً  فوجدوا  ال��الزم،  والت�سوير 
الطبيب  ف��ق��رر  ال��ث��دي؛  ���س��دي��داً يف 
اإجراء جراحة لإزالة الورم املوجود، 
اأ�سرت  ب��و���س��ع��ه��ا  اإخ���ب���اره���ا  وع���ن���د 
لكن  للثدي  اإ�ستئ�سال  اإج���راء  على 
الدكتور رف�ض ذلك حتى يتم التاأكد 
متاماً من طبيعة الورم، م�سرية اإىل 
اأن ثقتها كانت كبرية بالدكتور �سامل 

خربات  لديه  طبيب  لأن��ه  احل��ارث��ي 
ت��اأه��ي��ل علمي عايل  ك��ب��رية وم��وؤه��ل 
واإىل جانب ذلك يتمتع باأ�سلوب راقي 
ومهذب يف التعامل مع املر�سى، مما 
فيه  وي��ث��ق  يحبه  اإن�����س��ان  ك��ل  يجعل 

ويحرتمه جداً.
واأو�����س����ح����ت ���س��م��ر اأن������ه ب���ع���د اإزال������ة 
تبني  عليه  التحليل  واإج����راء  ال���ورم 
ا�ستدعائها  ومت  ���س��رط��اين،  ورم  اأن��ه 
�سامل  الدكتور  وق��ام  امل�ست�سفى  اإىل 
يبعث  باأ�سلوب  بالنتيجة  باإبالغها 
ال��رغ��م م��ن �سدة  على الأم���ل، وعلى 
اأن  اإل  عليَّها  اخل��رب  ووق��ع  ال�سدمة 
الفريق املعالج خا�سة الدكتور �سامل 
واملمر�سة زليخة كان لهم دور كبري 
اخلرب  وق���ع  م��ن  التخفيف  يف  ج���داً 

عليَّها، وكذلك وقوف زوجها واأهلها 
وللوهلة  كبري،  تاأثري  له  ك��ان  معها 
من�سب  ك��ل��ه  ت��ف��ك��ريه��ا  ك���ان  الأوىل 
باجتاه ابنتها وكيف �ستعي�ض يف حال 

ح�سل لها مكروه.
وتابعت اأن الفريق الطبي ويف �سوء 
نتائج حتليل الورم قرر اإزالة الثدي 
وتقبلت القرار بكل قوة وثبات اإذ كان 
لتعامل الفريق الطبي وفريق الدعم 
النف�سي دور كبري يف تقبلي للو�سع، 
وقد اخرتت احلياة لأبقى اإىل جانب 
كل من يحبني خا�سة ابنتي واأهلي، 
فقررت اأن اأحتمل واأثبت وكان عندي 
ثقة ك��ب��رية ب��رب ال��ع��امل��ني وب��اأن��ه هو 
من �سبب الأ�سباب لالإ�سابة باملر�ض 

وهو القادر على �سفائي منه.
�سمر غنومي:" كان حلديث  وقالت 
نف�سي؛  يف  كبري  اأث��ر  �سامل  الدكتور 
املب�سط  امل��ن��ط��ق��ي  ال��ط��ب��ي  ف��ح��دي��ث��ه 
بكل  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإىل  اأدخ������ل  ج��ع��ل��ن��ي 
ب���اإزال���ة الثدي،  اط��م��ئ��ن��ان، ح��ي��ث مت 
�سديدة  ب��راح��ة  �سعرت  هلل  واحل��م��د 
ثقة كبرية  ل��دي  وك��ان  العملية  بعد 
ب���اأن ال����ورم ق��د ان��ت��ه��ى واأن��ن��ى �سوف 
اأوا�سل  امل��ر���ض و���س��وف  اأ���س��ف��ى م��ن 
رحلة العالج حتى يتم الق�ساء على 

الورم نهائياً".
واأ�سافت اأنه بعد انتهاء اجلراحة مت 

حتويلها اإىل ق�سم العالج الكيمياوي 
مع  وتتعامل  نف�سها  ت�سرب  وك��ان��ت 
ال�سمود  واإ�سرار على  بقوة  اجلميع 
اأن  وع����دم ال����س���ت���الم، وح���م���دت اهلل 
�ساعدها ومدها بقوة منه؛ فكنت تتم 
جل�سة العالج الكيميائي، وتعود اإىل 
عملها يف اإحدى ال�سالونات وتتعامل 
جتعل  ومل  وثبات  بقوة  اجلميع  مع 
ت���اأث���ري للمر�ض  ب����اأي  ي�����س��ع��ر  اأح������داً 
ع��ل��ى ع��م��ل��ه��ا، ح��ي��ث خ�����س��ع��ت لعدد 
الكيمياوي،  ل��ل��ع��الج  اجل��ل�����س��ات  م��ن 
وبعد  والإ����س���ع���اع���ي،  وال����ه����رم����وين، 
الكيميائي  ج��ل�����س��ات  م���ن  الن���ت���ه���اء 
والتمري�سي  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ري��ق  اأق����ام 
كبريا  حفاًل  امل�ست�سفى  يف  والإداري 

بهذه املنا�سبة فرحاً ب�سفائها.
واأو�سحت اأنه بعد النتهاء من عالج 
���س��رط��ان ال��ث��دي مت اإج����راء فحو�ض 
لحظ  حيث  عندها  الدرقية  للغدة 
تغريات  ال��غ��دة  على  الطبي  الفريق 
خالل عالجها للثدي، وبعد ال�سور 
الطبي  ال���ف���ري���ق  ق����رر  وال��ت��ح��ال��ي��ل 
اإج����راء اإزال����ة ج���زء م��ن ال��غ��دة، ومت 
اإجراء التحليل الالزم حيث ظهر اأن 
قام  ب��ال��ورم، وجم��دداً  الغدة م�سابة 
بدور  والتمري�سي  الطبي  الفريق 
اأكد  حيث  عنها  التخفيف  يف  كبري 
الذي  النوع  اأن  املعالج  الطبيب  لها 

النوع  م��ن  ال�سرطان  م��ن  ب��ه  ت�ساب 
اخلفيف واأنه ميكن الق�ساء عليه.

اإزال����ة الغدة  ب��ع��د  اأن���ه  اإىل  واأ����س���ارت 
م�ست�سفى  اإىل  حتويلها  مت  الدرقية 
"�سحة"  �سركة  اإح��دى من�ساآت  توام 
للتعرف  اجل��ي��ن��ات  ف��ح�����ض  لإج�����راء 
ع���ل���ى و����س���ع���ه���ا ح���ي���ث اأ����س���ي���ب���ت يف 
م��ك��ان��ني م��ن ج�سمها  ال�����س��رط��ان يف 
خ���الل ع���ام واح����د، وح��م��دت اهلل اأن 
النتائج جاءت جيدة، ومنَّ اهلل عليها 
بال�سفاء التام. واأكدت اأن قوة الإميان 
باهلل، و�سعور الإن�سان بالقوة، والثقة 
ال�ست�سالم  وع��دم  بالنف�ض،  الكبرية 
الطبي  بالفريق  والثقة  ي�سيبه،  ملا 
�سفاء  يف  ك���ب���ري  دور  ل����ه  امل����ع����ال����ج، 
كان.  مهما  اأي مر�ض  م��ن  الإن�����س��ان 
للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  وت���وؤك���د 
على  ب��ا���س��ت��م��رار  "�سحة"  ال�سحية 
والفح�ض  ال��ث��دي،  م��راق��ب��ة  اأه��م��ي��ة 
الثدي  ����س���رط���ان  مل���ع���اجل���ة  امل���ب���ك���ر  
العالج  على  واحل�سول  فعال  ب�سكل 
للن�ساء  خا�سة  امل��ن��ا���س��ب،  ال��وق��ت  يف 
ممن يبلغن �سن الأربعني فما فوق، 
و�سرورة اإجراء الختبارات املتكررة، 
املراأة،  حياة  ينقذ  ق��د  الفح�ض  لأن 
�سرطان  اك��ت�����س��اف  يف  ي�����س��اع��د  ف��ه��و 
الثدي مبكراً، وعندها يكون عالجها 

اأ�سهل.

•• ال�سارقة-وام:

زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض 
الأعلى حاكم ال�سارقة، �سباح اأم�ض الأربعاء، مدينة كلباء، ود�سن �سموه مبادرة 
امل�سروعات  �سموه على عدد من  الرمان، واطلع  بزراعة وت�سجري جبل  بيئية 
التنموية لقطاعات البنى التحتية والقطاع البيئي وال�سياحي التي �ستقام يف 

املدينة .

ال�سارقة زيارته بتد�سني مبادرة بيئية متمثلة  ال�سمو حاكم  وا�ستهل �ساحب 
�سموه يف  موا�سلة جلهود  تاأتي  والتي  كلباء،  الرمان مبدينة  زراع��ة جبل  يف 
مكوناتها  مع  تتوافق  التي  بالأ�سجار  وزراعتها  اجلبلية  البيئة  على  احلفاظ 

البيئية وت�سمية اجلبال باأ�سماء الأ�سجار املزروعة عليها.
اأ�سجار  من  �ستالت  وغر�ض  ب��زراع��ة  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وتف�سل 

الرمان بيديه الكرميتني.
اأجزاء  1100 مرت، و�سيتم زراعة وت�سجري كافة  ارتفاع جبل الرمان  ويبلغ 

اجلبل باأ�سجار الرمان التي تعد من النباتات املعمرة، وت�ستمر يف الإنتاج نحو 
50 عاماً، ويرتاوح طولها ما بني 3 اإىل 5 اأمتار، وتتحمل انخفا�ض درجات 
احلرارة وميكن زراعتها على ارتفاعات خمتلفة من �سطح البحر ت�سل اأحيانا 

اإىل 4000 قدم اأو اأكرث.
واطلع �سموه على عدد من امل�سروعات التنموية والبيئية والتي �ستقام يف مدينة 
كلباء، ومن �سمنها ا�سرتاحة جبل الكتاب التي تقع على ارتفاع يبلغ 1100 
مرت فوق �سطح البحر، و�سيتم ت�سييدها وفق اأعلى املعايري واملوا�سفات العاملية، 

رفدها مبجموعة  و�سيتم  وت�سم مطعما ومقهى  وال�سياح،  ال��زوار  مبا يخدم 
 110 ل�  ال�سرتاحة  وتت�سع  البانورامية،  والإط��اللت  اخلدمية  املرافق  من 

�سخ�ض، اأما عن ال�سرفة اخلارجية فتت�سع ل� 100 �سخ�ض.
مكتب  رئي�ض  نائب  القا�سمي  �سقر  بن  �سعيد  ال�سيخ  من  كل   .. �سموه  راف��ق 
نائب  القا�سمي  بن �سقر  وال�سيخ هيثم  ال�سمو احلاكم يف خورفكان،  �ساحب 
بطي  ب��ن  ���س��الح  واملهند�ض  كلباء،  يف  احل��اك��م  ال�سمو  �ساحب  مكتب  رئي�ض 

املهريي م�ست�سار دائرة التخطيط وامل�ساحة.

•• دبي- حم�سن را�سد

تعكف وزارة الرتبية والتعليم حالياً، 
التجهيز  خ��ط��ة  م���ن  الن���ت���ه���اء  ع��ل��ى 
الدرا�سي  الف�سل  نهاية  لمتحانات 
اجل������اري  ال����درا�����س����ي  ل���ل���ع���ام  الأول 
الفرتة  حت��دد  اإذ   ،2021-2020
لت�سليم  امل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب   19-15
امل����ه����ام وامل�������س���اري���ع ال���ن���ه���ائ���ي���ة مل����واد 
املجموعة )ب(، والمتحانات الفعلية 
22 نوفمرب وت�ستمر حتى  يوم  تبداأ 
جل��م��ي��ع طلبة  امل��ق��ب��ل  دي�����س��م��رب   9
الوزارة  ووج��ه��ت   .12-4 ال�سفوف 

املدار�ض احلكومية يف خمتلف اإمارات 
اإف��ادات حول موقف  الدولة، بتقدمي 
اأج���ه���زة احل��ا���س��وب اخل��ا���س��ة بطلبة 
امل��رح��ل��ت��ني ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ال��ث��ة، وفق 
خ�سي�ساً  اأعدتها  وا�ستمارات  قوائم 
ل����الإدارات،  وار�سلتها  ال��غ��ر���ض،  ل��ه��ذا 
ح��ت��ى ت��ت��م��ك��ن م���ن ت���وف���ري الأج���ه���زة 

جلميع الطلبة.
واأف��ادت ال��وزارة باأنها مل تتلقى اأفاده 
ح����ول م���وق���ف الأج����ه����زة لأك�����رث من 
الثالثة  احل��ل��ق��ة  يف  ط��ال��ب   4100
التا�سع  م���ن  ال�����س��ف��وف  ت�����س��م  ال��ت��ي 
اأن  م���و����س���ح���ة  ع�������س���ر،  ال����ث����اين  اإىل 

موقف الأجهزة وا�سح فقط ل� 691 
ال�ستبيان  يف  ���س��ارك��وا  ف��ق��ط  ط��ال��ب 
ال�ساأن،  ل��ه��ذا  ال�����وزارة  اأع��دت��ه  ال���ذي 
م�سددة على �سرعة تقدمي املعلومات 
والبيانات حول موقف هوؤلء الطلبة 
يف تلك املرحلة يف موعد اأق�ساه، يوم 
الأ�سماء  بقائمة  التقيد  مع  الأرب��ع��اء 
ت�ستمل  اأن  اأه��م��ي��ة  واأك����دت  امل��رف��ق��ة. 
الإف��ادة على »الم��ارة واأ�سم املدر�سة، 
الرقم  م����ع  اجل����ه����از  ن�����وع  وحت����دي����د 
تاأهيل  لها  يت�سن  حتى  الت�سل�سلي، 
اأجهزة الطلبة والتاأكد من �سالحية 
المتحانات،  ف����رتة  خ����الل  ع��م��ل��ه��ا 

م�سددة على �سرورة تعبئة ال�ستمارة 
املعني  للقطاع  ت�سليمها  املخ�س�سة 
اإدارات  ال���وزارة  وطالبت  ال����وزارة.  يف 
الثانية  للحلقة  احلكومية  امل��دار���ض 
اأجهزة احلا�سوب  اإفادة حول  بتقدمي 
لأكرث من 4200 طالبا وطالبة، اإذ 
اأن موقف الأجهزة مازال غري معلوم، 
ي��ب��دو عدم  ال��ر���س��د،  ق��وائ��م  وبح�سب 

ا�ستالمهم لأجهزة احلا�سوب بعد.
اإدارات مدار�ض تلك  ال��وزارة  ووجهت 
باأهمية الطالع على قوائم  احللقة، 
ال��ط��ل��ب��ة، وت���زوي���ده���ا بحالة  اأ���س��م��اء 
تعبئة  خ���الل  م��ن  املتعلمني  اأج���ه���زة 

يف  وت�سليمها  املخ�س�سة،  ال�ستمارة 
اأق�����س��اه ي���وم الث��ن��ني املوافق  م��وع��د 
على   الرتكيز  مع  املقبل،  نوفمرب   2

امللفات املرفقة.
املعلمني  اأ����س���م���اء  ال�������وزارة  وط��ال��ب��ت 
ال�سالحيات  مل��ن��ح��ه��م  والداري���������ني، 
اأن  املقرر  من  اإذ  ممكن،  وق��ت  باأ�سرع 
ال�ساعة  يعقد تدريب يوم الحد من 
2:00 ظهرا،  ال�ساعة  اإىل   12:00
املعلمني  ب��ي��ان��ات  ع���دد  اأن  م��و���س��ح��ة 
امل��دار���ض حتى  اإدارات  م��ن  امل��ق��دم��ني 
الن بلغ حوايل 189 معلماً واإدارياً،

ووجهت املدار�ض لتاأهيل 4 معلمني يف 

كل مدر�سة لتقدمي الدعم للطالب يف 
فرتة المتحانات ومنحهم �سالحيات 
اإ�سافية حلل اأي حتدي تقني  خالل 
الم���ت���ح���ان، وذل������ك  ���س��م��ن اخلطة 
التجهيزية لفرتة المتحانات. ومن 

روؤ�ساء  مع  ال���وزارة  جتتمع  اأن  املقرر 
وحدة اخلدمات املدر�سية يف خمتلف 
ملناق�سة  ال��ي��وم  التعليمية،  املجال�ض 
وخطة  ل����الخ����ت����ب����ارات  ال�����س����ت����ع����داد 
وج���وان���ب  امل���ع���ل���وم���ات  ت��ق��ن��ي��ة  اإدارة 

موؤكدة  المتحانات،  فرتة  يف  الدعم 
معرفة  ع��ل��ى  ي��رك��ز  ال���س��ت��ب��ي��ان،  اأن 
التي  ونوعها  الطلبة  اج��ه��زة  ا�سماء 
وقت  لتاأهيلها  الطالب  ي�ستخدمها 

المتحان ح�سب املتعارف عليه 

حاكم ال�سارقة يد�سن مبادرة زراعة جبل الرمان بكلباء ويتفقد عددا من امل�سروعات التنموية

الرتبية تعد خطة لإدارة امتحانات الف�سل الأول ..وتعمم على مدار�سها 
ا�ستبيانًا لإي�ساح موقف اأجهزة احلا�سوب لطلبة املرحلتني الثانية والثالثة

�صكرت دولة الإمارات 

»�سحة« تقدم الرعاية الطبية والنف�سية ملقيمة فل�سطينية وت�ساعدها على ال�سفاء من �سرطان الثدي، والغدة الدرقية

•• دبي - وام:

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة ب��دب��ي ام�����ض ع���ن م��واع��ي��د و���س��اع��ات ال��ع��م��ل يف 
النبوي  املولد  عطلة  خ��الل  لها  التابعة  ال�سحية  وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات 
لها  تعميم  يف  الهيئة  وكلفت  اخلمي�ض.  اليوم  �ست�سادف  التي  ال�سريف 
املدراء التنفيذيني لقطاعات وم�ست�سفيات الهيئة بو�سع جداول املناوبات 
ل�سمان  العمل  ملتطلبات  وفقا   ”ON CALL« ال�ستدعاء  ون��ظ��ام 
ا�ستمرار العمل على مدار ال�ساعة لدى كل منها. واأعلنت موؤ�س�سة دبي 
ال�ساعة  �سيكون على مدار  العمل  باأن  للهيئة  التابعة  ال�سحية  للرعاية 
ومركز  ال�سحي  الرب�ساء  ومركز  ال�سحي  احلمر  ند  مركز  من  كل  يف 
اخلوانيج ال�سحي وخدمة طبيب لكل مواطن بينما �ستكون بقية مراكز 

الأحد  ي��وم  ال���دوام  ي�ستاأنف  اأن  على  مغلقة  الأول��ي��ة  ال�سحية  الرعاية 
ال�ساعة  م��دار  العمل على  �سيكون  كما  املقبل.  نوفمرب  الأول من  املقبل 
حتا«  لطيفة  دب��ي  »را�سد  الهيئة  مب�ست�سفيات  ال��ط��وارئ  اأق�سام  كافة  يف 
بينما �ستكون العيادات التخ�س�سية يف هذه امل�ست�سفيات مغلقة با�ستثناء 
عيادة طب الأ�سرة مب�ست�سفى حتا التي �ستعمل على فرتتني من ال�ساعة 
الثامنة �سباحا وحتى الواحدة ظهرا ومن ال�ساعة الرابعة م�ساء وحتى 
دبي  مركز  اأن  ال�سحية  للرعاية  دبي  موؤ�س�سة  واأعلنت  م�ساء.  التا�سعة 
ال�سحية  الرعاية  ومراكز  الطبية  اللياقة  مراكز  وكافة  بالدم  للتربع 
باإ�ستثناء مركز  النبوي  املولد  �ستكون مغلقة خالل عطلة  التخ�س�سية 
�سباحا  والن�سف  ال�سابعة  ال�ساعة  م��ن  �سيعمل  ال��ذي  لالإخ�ساب  دب��ي 

وحتى الثانية والن�سف بعد الظهر.

•• ال�سارقة - وام:

الريا�سية  الأن�سطة  بق�سم  ممثلة  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
والجتماعية باإدارة الإعالم والعالقات العامة ام�ض فعالية » عطاء » من مقر 
مر�سى  اأ�سدقاء  جمعية  مع  بالتعاون  بال�سارقة  ال�سرطية  العلوم  اأكادميية 
بال�سارقة  الأ�سرة  ل�سوؤون  الأعلى  للمجل�ض  التابعة  الوردية  القافلة  ال�سرطان 
ا�ستهدفت من خاللها ن�سر التوعية ال�سحية والفح�ض املبكر ملر�سى �سرطان 
الثدي وذلك مبنا�سبة ال�سهر العاملي للتوعية ب�سرطان الثدي والذي ي�سادف 

�سهر اأكتوبر من كل عام .
اإلقاء حما�سرة توعوية بهدف ن�سر ثقافة الوعي ال�سحي  وت�سمنت الفعالية 

�سرطة  ملنت�سبات  اأف�سل  �سحة  اإىل  للو�سول  والإيجابية  احلياة  جودة  لتعزيز 
اأ�سدقاء مر�سى  اإبراهيم حممد من جمعية  ال�سارقة، قدمت خاللها جميلة 
خماطر  ح��ول  واف��ي��ا  �سرحا  الأك��ادمي��ي��ة  يف  امل�ستجدات  للمنت�سبات  ال�سرطان 
املبكر عن  للك�سف  ال��دوري  الفح�ض  واأهمية  واأعرا�سه  الثدي  �سرطان  مر�ض 
امل��ب��ادرة حر�سا من  ه��ذه  اأط���الق  وي��اأت��ي  منه.  الوقاية  و�سبل  ال��ث��دي  �سرطان 
القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة على قيامها بالدور املنوط بها لتعزيز الوعي 
اأداء  الوردية يف  القافلة  اأخذت على عاتقها م�ساركة  املجتمعي وال�سحي حيث 
مهامها على الرغم من الظروف ال�ستثنائية للجائحة والتي مل تعق اجلهود 
التي تبذلها �سرطة ال�سارقة لن�سر الوعي ب�سرطان الثدي و�سبل الوقاية منه 

بني خمتلف �سرائح املجتمع بالتعاون مع ال�سركاء.

�سحة دبي حتدد �ساعات العمل مبن�ساآتها ال�سحية خالل عطلة املولد النبوي�سرطة ال�سارقة تطلق مبادرة عطاء مبنا�سبة اأكتوبر الوردي

�سرطة اأبوظبي ت�سبط 3 اآ�سيويني 
بحوزتهم 380 كيلوجرام مواد خمدرة

•• اأبوظبي - وام:

�سبطت �سرطة اأبوظبي 3 اآ�سيويني، بحوزتهم 380 كيلوجراما من خمدر 
احل�سي�ض و400 األف حبة من الأقرا�ض املخدرة يف عملية اأطلقت عليها 

اإ�سم »عرب احلدود« �سكلت �سربة قوية لتجار هذه ال�سموم.
واأ�ساد العميد حممد �سهيل الرا�سدي، مدير قطاع الأمن اجلنائي بجهود 
رجال مكافحة املخدرات وحر�سهم على اتباع الإجراءات الأمنية الدقيقة 
التي  بالع�سابة  الإط��اح��ة  يف  ال��ب��ال��غ  الأث���ر  لها  ك��ان  حمكمة  خطط  وف��ق 
براثن  �سبابه يف  واإغ��راق  الوطن  الدولة ل�ستهداف  ت��دار من خ��ارج  كانت 

التعاطي.
املخدرات  مكافحة  مديرية  مدير  الظاهري  غريب  طاهر  العقيد  وق��ال 
العملية بداأت بورود معلومات  اإن  ابوظبي  بقطاع الأمن اجلنائي ب�سرطة 
�سرية عن وجود ت�سكيل ع�سابي ي�سعى اإىل ترويج كمية من املواد املخدرة 
ومت بناء عليه و�سع خطة اأمنية للقب�ض على الع�سابة ركزت على الطاحة 

بجميع اأفرادها متلب�سني بذات التوقيت.
واأو�سح اأن اخلطة متكنت من الإطاحة بالت�سكيل الع�سابي و�سبط كميات 
الإجراءات  ا�ستكمال  ثم  وم��ن  بفعلتهم  اأق���روا  بعدما  بحوزتهم  امل��خ��درات 
�سرطة  اه��ت��م��ام  واأك���د  الق�سائية.  للجهات  واإح��ال��ت��ه��م  بحقهم  القانونية 
على  ج�سيمة  �سلبية  اآث��ار  من  لها  ملا  امل��خ��درات  مبكافحة  الكبري  اأبوظبي 
املجتمع حيث حتر�ض على تذليل العقبات والتحديات يف �سبيل احلد من 
انت�سارها و�سبط ال�سالعني يف ترويج هذه ال�سموم اخلطرية على ال�سباب.

•• دبي-وام:

– برنامج  تنطلق اليوم »اخلمي�ض« اجلولة التاأهيلية لبطولة فزاع لليوله 
بالقرب  بدبي  العاملية  القرية  يف  يومني  وت�ستمر   2021-2020 امليدان 

من البوابة رقم 1 »الثقافية«، من ال�ساعة الرابعة ع�سرا.
على  ال��رتاث  لإحياء  حممد  بن  حمدان  مركز  يف  البطولت  اإدارة  و�سددت 
الإج��راءات الحرتازية للحد من جائحة  بكافة  اللتزام  املتقدمني،  جميع 

املركز  �سمم  حيث  اجلميع،  �سالمة  على  حر�ساً   «  19 – كوفيد   « كورونا 
الالفتات الإعالنية يف املوقع لن�سر الوعي حول التدابري الالزمة ل�سمان 

�سالمة اجلميع.
وتعد اجلولت التاأهيلية حمطة هامة لختيار اأف�سل املهارات للمناف�سة يف 
بطولة فزاع لليوله التي �ست�ست�سيف ن�سختها ال� 21 هذا املو�سم والن�سخة 
ال� 16 من برنامج امليدان الذي يبث مبا�سرة م�ساء كل يوم جمعة على قناة 
، وي�سمح  �سما دبي واإذاع��ة الأوىل، انطالقاً من بداية �سهر دي�سمرب املقبل 

لل�سباب من جميع اجلن�سيات امل�ساركة يف هذه اجلولت التاأهيلية.
يذكر اأن �سعادة عبد اهلل حمدان بن دملوك، الرئي�ض التنفيذي ملركز حمدان 
اجلديدة  احللة  عن  املا�سي  الأ�سبوع  ك�سف  قد  ال��رتاث  لإح��ي��اء  حممد  بن 
للربنامج والبطولة التي جاءت بتوجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي، حر�ساً من �سموه على ا�ستدامة موروث 
اجتماعي ثقايف حملي عريق مرتبط مبظاهر الحتفال والفخر والعتزاز 

بالهوية الوطنية.

انطالق اجلولت التاأهيلية لبطولة فزاع لليوله - برنامج امليدان
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

ام�ض  الإم������ارات  اأم  ح��دي��ق��ة  اأط��ل��ق��ت 
املرفق  الأخ�����س��ر«،  اجل���ري  »م�سمار 
فر�سة  ل��ل��زوار  يتيح  ال���ذي  اجل��دي��د 
ال�ستمتاع بالأجواء الطبيعية املميزة 
اأ�سجار  ذل�����ك  يف  مب����ا  احل���دي���ق���ة  يف 
واأكرث  ال��ف��ط��ري��ة  والأح���ي���اء  النخيل 
عمرها  م��ع��م��رة  ���س��ج��رة   200 م���ن 
لأكرث من 20 عاماً. وميتد م�سمار 
اجلري الأخ�سر اجلديد بطول يبلغ 

مرتاً.  كيلو   1.2
اجلديد  اجل��ري  م�سمار  افتتاح  ومت 
البداية  اأكتوبر وتقع نقطة   22 يوم 
امل�سمار  وميتد  الرئي�سي  املم�سى  يف 
و���س��وًل اإىل امل�����س��رح امل��ف��ت��وح، وميكن 
امل�سي  اأو  الراغبني يف اجل��ري  للزوار 
البدين  الن�ساط  ممار�سة  اأو  ال�سريع 
اإىل  ال��ت��وج��ه  الطبيعة  اأح�����س��ان  ب��ني 
اجلديد،  امل�سمار  وجتربة  احلديقة 

ح����ي����ث ُت����ع����د مم����ار�����س����ة ال���ري���ا����س���ة 
وال���ت���وا����س���ل م���ع ال��ط��ب��ي��ع��ة م���ن بني 
الإرهاق  من  للتخل�ض  ال�سبل  اأف�سل 
وال��ت��وت��ر وب���ث ال�����س��ع��ادة وال���راح���ة يف 

نفو�ض الأفراد. 
اجلديد  امل�سمار  مل�ستخدمي  وميكن 
ت��ت��ب��ع الإ������س�����ارات ال���ت���ي ت��و���س��ح لهم 
امل�����س��اف��ة امل��ق��ط��وع��ة وامل��ن��ت�����س��رة على 

طول امل�سمار يف احلديقة. 
وقالت ر�سا قبالوي، مديرة الت�سال 
الإم������ارات:  اأم  امل��وؤ���س�����س��ي يف ح��دي��ق��ة 
ب���اإط���الق م�����س��م��ار اجلري  »����س���ع���داء 
الإم�������ارات،  اأم  ح��دي��ق��ة  الأخ�������س���ر يف 
واإ����س���اف���ة م���زي���د م���ن امل����راف����ق التي 
ت�سجع على ممار�سة الن�ساط البدين 
وتبني اأ�سلوب حياة �سحي بني اأفراد 
ال�ستمتاع  م��ن  ومتكينهم  امل��ج��ت��م��ع 
ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة مب��خ��ت��ل��ف ع��ن��ا���س��ره��ا يف 

احلديقة.« 
»ن��ع��ت��ز مبكانة  ق���ب���الوي:  واأ����س���اف���ت 

للزوار  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ك��وج��ه��ة  احل��دي��ق��ة 
حياة  اأ���س��ل��وب  بتبني  يف  احل��ري�����س��ني 
وممار�سة  ال��ل��ع��ب  خ���الل  م��ن  �سحي 
ال��ن�����س��اط ال���ب���دين وال����س���رتخ���اء يف 

اأح�سان الطبيعة.« 

ال��راغ��ب��ني يف مزيد  ل���ل���زوار  ومي��ك��ن 
الفردية  وال��ت��م��اري��ن  ال��ن�����س��اط  م���ن 
ا�ستخدام  تتطلب  ال��ت��ي  واجل��م��اع��ي��ة 
»بييك  ن����ادي  اإىل  ال��ت��وج��ه  امل���ع���دات 
اأبوابه  افتتح  التي  الريا�سي  فتن�ض« 

موؤخراً يف حديقة اأم الإم��ارات، حيث 
النادي  ل��ل��زوار ال����س���رتاك يف  مي��ك��ن 

وا�ستخدام معداته املتنوعة. 
اأم الإمارات با�ستقبال  وبداأت حديقة 
افتتاحها،  اإع���ادة  بعد  ال���زوار جم���دداً 

مبمار�سة  ي�������س���ت���م���ت���ع���ون  وال������ذي������ن 
الريا�سة يف امل�ساحات اخل�سراء، كما 
املتنوعة  مبرافقها  الأطفال  ي�ستمتع 
لال�ستك�ساف  فر�سة  متنحهم  ال��ت��ي 
العائلة  اأف��راد  بينما يق�سي  والتاأمل، 
واملقاهي  املطاعم  يف  الأوق���ات  اأج��م��ل 
وميكن  احل����دي����ق����ة.  يف  امل���ن���ت�������س���رة 
من  ب��ال��ع��دي��د  ال���س��ت��م��ت��اع  لل�سيوف 
النباتات  ذلك حديقة  املرافق مبا يف 
وحظرية احليوانات وغريها. وتتخذ 
من  ج��م��ل��ة  الإم�����������ارات  اأم  ح���دي���ق���ة 
الإجراءات الحرتازية ل�سمان �سحة 
واملجتمع  والعاملني  ال��زوار  و�سالمة 
الطاقة  حت���دي���د  ذل����ك  يف  مب���ا  ك��ك��ل 
الكامريات  وت��رك��ي��ب  ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
احل��راري��ة وت��زوي��د م��دخ��ل احلديقة 
اإىل  ال���زوار  داع��ي��ة  للتعقيم،  ببوابات 
ب��ارت��داء الكمامات  ���س��رورة الل��ت��زام 
يف جميع الأوقات لال�ستمتاع بتجربة 
اأم  اآمنة يف احلديقة.  وكانت حديقة 

الإم�����ارات ق��د اأع����ادت م��وؤخ��راً افتتاح 
حظرية احليوانات ومنطقة النوافري 
ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة وج�����ولت ال��ق��ط��ار اأم����ام 
اأع�����ادت اإط����الق فعالية  ال�����زوار، ك��م��ا 

جديد،  ملو�سم  احل��دي��ق��ة«  يف  »�سينما 
الإج��راءات الحرتازية  كافة  متخذة 
و�سالمة  �سحة  ل�سمان  بها  املعمول 

جميع مرتادي احلديقة. 

•• اأبوظبي-وام: 

اأك���د م��ع��ايل ال��ع��الم��ة عبد اهلل بن 
ال�سلم  تعزيز  منتدى  رئي�ض  بيه، 
رئي�ض  امل�����س��ل��م��ة،  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف 
جمل�ض الإمارات لالإفتاء ال�سرعي 
العائلة  اأدي����ان  اأت��ب��اع  اأدوار  اأه��م��ي��ة 
ال�سلم  ق��ي��م  ن�سر  يف  الإب��راه��ي��م��ي��ة 
م�سيفا  ال�����ع�����امل..  يف  وت����ع����زي����زه 
الإبراهيمية  ال��ع��ائ��ل��ة  اأب���ن���اَء  »اأن 
الأ�سيلة  ال���رواي���ة  يف  ي��ت�����س��ارك��ون 
واأ�سول الأخالق  للقيم والف�سيلة 
التي توؤ�ّس�ض لل�سالم والتعاي�ض بني 

خمتلف ال�سعوب«.
واأ����س���ار ال��ع��الم��ة اب���ن ب��ي��ه : » اإىل 
اأن����ه م���ن خ���الل جت��دي��د ال��ق��ي��م يف 
ال���وع���ي بوحدة  ال��ن��ف��و���ض وت��اأك��ي��د 
امل�سري الإن�ساين والدعوة اإىل هبة 
التعاون  لقيم  تعيد  عاملية  �سمري 
فاعليتها،  وال��رتاح��م  والت�سامن 
جديداً  مفهوماً  نقّدم  اأن  باإمكاننا 
املحايد  امل��ب��داأ  يتجاوز  لالإن�سانية 
حل���ق���وق الإن�������س���ان ، ف��ريت��ق��ي من 
الف�سيلة،  بقيم  لريبطها  احلقوق 
ق��ي��م امل��ح��ب��ة والأخ���������وة، وال����راأف����ة 

والرحمة والإيثار والت�سامن«.
معاليه  م�ساركة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
يف امل��وؤمت��ر الف��رتا���س��ي ال����دويل » 

تعزيز  يف  الإبراهيمية  العائلة  دور 
ال�������س���الم يف ال����ع����امل« ب���دع���وة من 
توبينج  ج���اك���وب  ال�����س��ف��ري  ���س��ع��ادة 
رئي�ض معهد ليمينا ورعاية معايل 
فخر الرازي وزير ال�سوؤون الدينية 

يف جمهورية اإندوني�سيا.
وق����ال ال��ع��الم��ة اب���ن ب��ي��ه اإن����ه من 
ق�����ام منتدى  ف���ق���د  امل��ن��ط��ل��ق  ه�����ذا 
ت���ع���زي���ز ال�������س���ل���م، ان����ط����الق����ا من 
الإن�سانية  ف�������س���اء   - اأب����وظ����ب����ي 
وبالتعاون مع قيادات   - والت�سامح 
اأن���ح���اء ال���ع���امل بو�سع  دي��ن��ي��ة م���ن 

اأخالقي  حتالف  ل�سناعة  الأ�س�ض 
الإبراهيمية  العائلة  دي��ان��ات  ب��ني 
ومذاهبها،  ف�سائلها  بكل  ال��ث��الث 
ومب�������س���ارك���ة حم����ّب����ي اخل������ري من 
الكربى  الإن�����س��ان��ي��ة  العائلة  اأب��ن��اء 
ال��ذي اختار   - وي�سعى هذا احللف 
ا�سم حلف الف�سول اجلديد - اإىل 
العامل  ه���ذا  يف  ال�سعيد  التعاي�ض 
باعتباره  ال����ي����وم،  ن��ع��ي�����س��ه  ال������ذي 
تدعو  دينيا  وواجبا  حاقة  �سرورة 

اإليه جميع الديانات.
واأ�ساف اأن الدعوة اإىل حلف ف�سول 

ج��دي��د ق��د ان��ب��ث��ق��ت »م���ن الإمي����ان 
ال��ع��م��ي��ق وال��ق��ن��اع��ة ال��را���س��خ��ة باأن 
كثرية  م�سرتكات  الإن�سانية  ل��دى 
اأدَّى جتاهلها واإذكاء اخل�سو�سيات 
احل�����روب  م����ن  ك���ث���ري  اإىل  ب���دل���ه���ا 
الب�سرية عن  ابتعاد  والدمار، واإىل 
قيم  الأن��ب��ي��اء،  اأر���س��اه��ا  التي  القيم 

اخلري واملحبة والرتاحم«.
واأ�سار اإىل اأن »ميثاق حلف الف�سول 
الذي اأ�سدرته العائلة الإبراهيمية 
ال�سنة املا�سية يف اأبوظبي ميكن اأن 
لالإنطالقة  قوية  مرجعية  ي�سّكل 

ميثاق  اأن  ف��ق��ن��اع��ت��ن��ا  اجل����دي����دة، 
حلف الف�سول لي�ض جمّرد مبادئ 
ب��ل جتب  ل��ه��ا،  فاعلية  ن��ظ��ري��ة، ل 
عملي  منهج  يف  وب��ل��ورت��ه  ترجمته 

وبرنامج تطبيقي«.
اأن���ه قد   »: بيه  اب��ن  العالمة  واأك���د 
يربهنوا  اأن  ال���دي���ان���ات  ل���ق���ادة  اآن 
ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ة اأف�������س���ل وان���خ���راط 
الب�سرية  املجتمعات  بهموم  اأك���رب 
لإعادة الر�سد واإبعاد �سبح احلروب 
البع�ض  ك��ان  ف���اإذا  املهلكة،  وال��ف��نت 
تفرقة  ك��ع��ام��ل  ال��دي��ن  اإىل  ي��ن��ظ��ر 
ومتزيق لن�سيج ال�سعوب؛ فاإن حلف 
اأن يربهن  الف�سول اجلديد يريد 
عمليا على اأن الدين ميكن ويجب 
اأن ي��ك��ون ق���وة ب��ن��اء ومن����اء ووئ���ام 
يهدم،  ول  يبني  للحريق،  واإط��ف��اء 
يجمع ول يفّرق، ويعّمر ول يدّمر« 
. وقال معاليه :« اإن الإرث الروحي 
لديانات العائلة الإبراهيمية يحثنا 
ع��ل��ى اح�����رتام امل��ع��ت��ق��دات وه����و ما 
اأن نقف معاً  ال�سروري  يجعل من 
�سد من ي�سيء للمقد�سات الدينية 
ويجعل من ذلك اأداة لإثارة الفتنة، 
والعنف  الأول����وي����ة  ه���و  ف��ال�����س��الم 
واملعنوية  امل���ادي���ة  اأن����واع����ه  ب�����س��ت��ى 
اأن يكون مرفو�ساً من قبل  ينبغي 

القيادات الدينية«.

•• اأبوظبي - وام:

والتعاي�ض  الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  ه��ن��اأ 
حممد  النبي  مولد  بذكرى  اأجمع،  والعامل  والإ�سالمية  العربية  الأمتني 
�سلى اهلل عليه و�سلم .. م�سريا اإىل اأن ذكرى املولد النبوي ال�سريف عزيزة 
وبرحمته وعفوه،  الت�سامح  بنبي  تذكرنا  لأنها  امل�سلمني جميعاً،  قلوب  على 
وحبه للخري، وال�سالم ، وكيف ا�ستطاع اأن يبني جمتمعا قائما على التعاي�ض 

والتعاون والتعاطف والإخاء.
واأكد اأنه يف ظل الظروف التي مير بها العامل، علينا جميعا اأن نتاأ�سى باأخالق 

و�سلم  عليه  اهلل  كان �سلى  كما  نكون  واأن  و�سلوكه  وال�سالم  الت�سامح  ر�سول 
يف اأخالقنا و�سلوكنا وعالقتنا بالآخر، الذي يختلف معنا، �سواء يف اللغة اأو 
الإن�سانية،  بالأخوة  ن��ادى  من  اأول  الإ�سالم  نبي  كان  فقد  العرق،  اأو  الدين 

وكرامة الب�سر جميعا.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  التهاين  اأ�سدق   - املنا�سبة  بهذه   - معاليه  ورف��ع 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
اآل نهيان ويل عهد  دبي »رع��اه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 

والتعاي�ض  الت�سامح  اأن  م��وؤك��دا  الإم������ارات،  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�ض  اأع�����س��اء 
الإماراتي اإمنا ينطلق من تراثنا الإ�سالمي اخلالد الذي يدعو اإىل ال�سالم 

والتعاي�ض والتعاون والتعاطف بني الب�سر كافة.
واأو�سح اأن التحلي ب�سفات النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واتباع اأقواله واأفعاله، 
ويعزز  الت�سامح  اإىل  ي��دع��و  عامليا  جمتمعا  الإ���س��الم��ي  املجتمع  م��ن  جتعل 
الدول وال�سعوب، ويحرتم  بال�سالم واملحبة لكافة  التعاي�ض، وميد يده  قيم 
الإختالف، موؤكدا اأن هذه هي القيم الأ�سيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات 
وت�سعى وزارة الت�سامح والتعاي�ض لن�سرها وتعزيزها حمليا واإقليميا وعامليا، 
اأن  واأ���س��اف معاليه  اإىل كل تقدم وخ��ري ورخ���اء.   ال�سبيل  باأنها  اإميانا منها 

عليها  يقوم  التي  ال�سبع  الركائز  اأه��م  اأح��د  هو  الأ�سيل  الإ�سالمي  ال��رتاث 
الت�سامح والتعاي�ض الإماراتي، ومن هذا املنطلق، جند دائما يف اأقوال واأفعال 
اأو  املجتمعية  ���س��واء يف عالقتنا  لنا جميع  وال��ق��دوة  امل��ث��ال  ال��ك��رمي  الر�سول 
والثقافة،  واللغة  وال��ع��رق  الدين  يف  عنا  املختلفني  الآخ��ري��ن  مع  عالقاتنا 
من  انطلقت  التي  الإن�سانية  الأخ��وة  وثيقة  اأن  واأك��د  الدولية.  عالقاتنا  اأو 
الإمارات اإىل العامل برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، اإمنا تنطلق 
من فهمنا ال�سحيح لرتاثنا الإ�سالمي والعربي والإماراتي الأ�سيل، لتكون 

مبادئ الأخوة الإن�سانية نربا�سا للجميع اإىل الت�سامح والتعاي�ض وال�سالم.

نهيان بن مبارك: الرتاث الإ�سالمي اأحد اأهم ركائز الت�سامح والتعاي�س الإماراتي

حديقة اأم الإمارات تطلق م�سمارًا جديدًا للجري وممار�سة الريا�سة اأمام زوارها

جامعة عجمان �سمن اأف�سل 35 
موؤ�س�سة تعليم عايل يف العامل العربي

•• عجمان - وام:

لعام  اجل��ام��ع��ات  ت�سنيف  يف  املتخ�س�سة   - العاملية   ”QS« موؤ�س�سة  �سنفت 
�سمن تقريرها اخلا�ض باجلامعات العربية ، جامعة عجمان �سمن   -  2021
ع�سر  ال�سعود  يف  لتنجح  العربي،  العامل  يف  ع��ايل  تعليم  موؤ�س�سة   35 اأف�سل 

درجات بعد اأن كانت يف املرتبة 45 يف ت�سنيف العام املا�سي.
كما تبواأت اجلامعة املرتبة الأوىل من حيث تعدد جن�سيات الطلبة الدار�سني 
بها، واملرتبة الأوىل يف فئة تنوع جن�سيات اأع�ساء هيئة التدري�ض على م�ستوى 
يف  و�سعها  الت�سنيفات  �سلم  يف  نوعية  قفزة  لتحقق  العربي،  العامل  جامعات 
الت�سنيفات اجلديدة عالمة فارقة  العربية، ولت�سبح هذه  مقدمة اجلامعات 
يف م�سرية اجلامعة التي بداأت قبل 32 عاما كاأول موؤ�س�سة تعليم عايل خا�ض 
يف دول��ة الإم���ارات واملنطقة. وع��ن ه��ذا الإجن���از، ق��ال الدكتور ك��رمي ال�سغري، 
اإىل التوجيهات  اإن الف�سل يف حتقيق هذه الإجن��ازات يعود   « مدير اجلامعة: 
احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ض الأعلى 
حاكم عجمان رئي�ض جمل�ض اأمناء اجلامعة، والتي كانت املحرك والدافع لروؤية 
والإقليمية  املحلية  مكانتها  ع��ززت  التي  ال�سرتاتيجية  وخططها  اجلامعة 

والعاملية، ولت�سبح �سمن اأف�سل اجلامعات على م�ستوى الوطن العربي«.
العامل  م�ستوى  على   QS منظمة  ت�سنيفات  اأن  اإىل  ك��رمي  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 
العربي اأ�سبحت ت�سهد مناف�سة متزايدة خالل ال�سنوات الأخرية، حيث ت�سعى 

اجلامعات اإىل اإظهار تفوقها ومدى تاأثريها يف جميع املجالت.
واأ�سبح   ،QS ملوؤ�س�سة  العاملي  الت�سنيف  يف  ارت��ق��ت  عجمان  جامعة  اأن  واأك���د 
لها ا�سم معروف يف جميع اأنحاء العامل، وهذا يوؤكد التزامنا مببادئ البتكار 

والتنوع وال�سمولية وامل�سوؤولية املجتمعية والتميز.
الت�سنيف  �سلم  العام  ه��ذا  ارتقت  قد  كانت  عجمان  جامعة  اأن  بالذكر  جدير 
اأف�سل  �سمن  »QS” لت�سبح  موؤ�س�سة  عن  ال�سادر  العاملي للجامعات 2021 
تعليم عال على م�ستوى العامل، ولتكون �سمن اأف�سل 2.5%  موؤ�س�سة   750

من جامعات العامل، ويف املرتبة ال�ساد�سة على م�ستوى دولة الإمارات.
وكانت جامعة عجمان قد حققت املرتبة اخلام�سة عامليا يف فئة تنوع جن�سيات 
اأع�ساء هيئة التدري�ض، والثالثة دوليا يف فئة تنوع جن�سيات الطلبة الدار�سني 
بني  متميزة  مكانة  على  التوايل،  على  الثالث  وللعام  ح�سلت،  كما  باجلامعة، 

.QS اأف�سل 150 جامعة عمرها اأقل من 50 عاما �سمن ت�سنيف موؤ�س�سة

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  بلدية  خ��الل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي،  يف  والنقل  البلديات  دائ���رة  اأطلقت 
نور  »م�����س��روع  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  اأم�����ض  لال�ستثمار،  اأب��وظ��ب��ي  ومكتب 
اأبوظبي ل�ستبدال اإنارة الطرق«، والذي ميثل �سراكة بني القطاعني العام 
واخلا�ض لإنارة طرق الإمارة وا�ستبدال نحو 140 األف �سوء بتقنيات »اإل 

اإي دي LED” ذات الكفاءة العالية يف ا�ستهالك الطاقة.
الأوىل،  املرحلة  اأ�سعاف  ثالثة  امل�سروع  من  الثانية  املرحلة  حجم  ويبلغ 
مليون   2400 اإىل  ي�سل  ك��ب��ري  مب��ق��دار  ال��ك��ه��رب��اء  ب��ت��وف��ري  و�ست�ساهم 
مبا  املئة  يف   76 ت��ق��ارب  بن�سبة  ال�ستهالك  خف�ض  اأي  �ساعة،  كيلوواط 
يعادل توفري 705 مليون درهم على امتداد فرتة التفاقية البالغة 12 

عاماً. 
تعزيز  اإىل  الهادفة  اأبوظبي  حكومة  جلهود  راف���داً  امل�سروع  ه��ذا  وميثل 
عقود  اإر�ساء  يف  واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  لنماذج  الأولوية 
�سراء م�ساريع البنية التحتية عرب خمتلف القطاعات، مبا يف ذلك التعليم 

والنقل والبلديات.
�سركة  قبل  الأوىل من  املرحلة  ا�ستكمال عقد  بعد  الثانية  املرحلة  وتاأتي 
نحو  ل�ستبدال  )»تطوير«(  ����ض.م.م«  واأفريقيا  الأو���س��ط  ال�سرق  »تطوير 
وحدات الإنارة التقليدية لطرقات اإمارة اأبوظبي بوحدات  من  األف   43
اإنارة جديدة تعمل بتكنولوجيا »اإل اإي دي LED” املوفرة للطاقة، �سمن 
م�سروع �سراكة بني القطاعني العام واخلا�ض هو الأول من نوعه يف دولة 
املرحلة  اإر���س��اء  اتفاقية  توقيع  ومت  واملنطقة.  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
يف  »تطوير«  و�سركة  اأبوظبي  وبلدية  والنقل  البلديات  دائ��رة  بني  الأوىل 
اأعقاب عملية فرز وتقييم حثيثة اأ�سرف عليها مكتب اأبوظبي لال�ستثمار 

وفق منوذج ال�سراكة بني القطاع العام واخلا�ض يف الإمارة.
وقال �سعادة الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب اأبوظبي لال�ستثمار: 
»اإننا فخورون بالعمل مع �سركائنا على خمتلف امل�ساريع والنتقال بها من 
مرحلة الأفكار مروراً بعملية التعاقد وانطالق الأعمال لت�سبح م�ساريع 
بتوفري  لال�ستثمار  اأبوظبي  مكتب  ويلتزم  الواقع.  اأر���ض  على  م�ستدامة 
الفر�ض وامل�ساريع ال�ستثمارية اجلاهزة التي ت�ستفيد من خربات القطاع 

اخلا�ض لإجناز خمتلف اخلدمات والبنى التحتية الرئي�سية وتطوير اإطار 
الفور.  على  عملهم  مببا�سرة  اخلا�ض  القطاع  من  ل�سركائنا  ي�سمح  عمل 
خالل  م��ن  اأبوظبي  يف  احل��ي��وي  امل�سروع  لهذا  ال��دع��م  توفري  و�سنوا�سل 

تعزيز التعاون مع اجلهات ذات العالقة لإطالق املرحلة الثانية.«
التعاقدات  كافة  عن  امل�سوؤولة  الهيئة  لال�ستثمار  اأبوظبي  مكتب  وميثل 
اخلا�سة مب�سروعات البنية التحتية يف اإطار ال�سراكة بني القطاعني العام 
واخلا�ض، وامل�سوؤول عن تقدمي الدعم ل�ستثمارات القطاع اخلا�ض كجزء 
بني  ال�سراكات  تعترب  حيث   ،»21 »غ��داً  التنموية  امل�سرعات  برنامج  من 
القطاعني العام واخلا�ض و�سيلة رئي�سية لتعزيز وتنويع اقت�ساد الإمارة 
وت�سهيل ممار�سة الأعمال. وتعمل وحدة �سراكات البنية التحتية يف مكتب 
اأبوظبي لال�ستثمار مع خمتلف الهيئات والدوائر احلكومية ويف مقدمتها 
البنية  م�ساريع  من  العديد  لتوفري  اأبوظبي  يف  والنقل  البلديات  دائ��رة 
التحتية واخلدمات العامة يف اأبوظبي يف اإطار برنامج املكتب لل�سراكة مع 

القطاع اخلا�ض.
لدى  التحتية  البنى  �سراكات  رئي�ض  الظاهري،  حممد  قال  جانبه،  ومن 
مكتب اأبوظبي لال�ستثمار: »ميثل هذا امل�سروع اإجنازاً هو الأول من نوعه 
العام  القطاعني  بني  لل�سراكة  والتقنية  واملالية  القانونية  الأط��ر  ير�سي 
مع  بّناءة  �سراكات  عقد  للم�ستثمرين  تتيح  قوية  اأ�س�ساً  ويوفر  واخلا�ض، 
التالية  امل��راح��ل  تنفيذ  اأم��ام  املجال  ويف�سح  احلكومية،  اجلهات  خمتلف 
من امل�سروع بنجاح. وب�سفته اأول امل�ساريع التي تنّفذ �سمن اإطار ال�سراكة 
اجلديد بني القطاعني العام واخلا�ض، فاإن ’م�سروع نور اأبوظبي ل�ستبدال 
القطاعني مبا  التعاون بني  املزيد من  اأم��ام  ال��درب  الطرق‘ ميهد  اإن���ارة 

يحقق القيمة امل�ستدامة على املدى الطويل.«
ومبوجب بنود املرحلة الأوىل للعقد، �ستتوىل �سركة »تطوير« م�سوؤوليات 
بوحدات  اخلا�سة  وال�سيانة  والت�سغيل  والتمويل  وال��ت��وري��د  الت�سميم 
الإنارة العاملة بتقنية »اإل اإي دي LED” ملدة 12 �سنة يف اإمارة اأبوظبي، 
اأن  املتوقع  وم��ن  للطاقة.  امل��وف��رة  اجل��دي��دة  الإن���ارة  باأنظمة  وا�ستبدالها 
ت�ساهم اإنارة طرق الإمارة هذه يف توفري نحو 900 مليون كيلوواط �ساعة 

على امتداد فرتة امل�سروع.
وقال املهند�ض ح�سني اأحمد احلارثي، رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة »تطوير«: 

الهند�سية  املعايري  اأح��دث  وفق  امل�سروع  لتنفيذ  ال�ستعداد  اأمت  على  »اإننا 
والتقنية لتحقيق الأهداف املن�سودة منه. وخالل املرحلة الأوىل، �ستعمل 
واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  من��وذج  من  انطالقاً  ’تطوير‘ 
املحدد من قبل مكتب اأبوظبي لال�ستثمار على توظيف الأدوات والأنظمة 
املبتكرة املعدة خ�سي�ساً لهذا امل�سروع. ونحن على ثقة باأن املنهجية املتبعة 
املدينة  من�سة  تاأ�سي�ض  لبنات  و�سع  يف  �ست�ساهم  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تنفيذ  يف 
الذكية يف اإمارة اأبوظبي، كما �سنقوم بتوظيف الأنظمة واحللول املبتكرة 
مراحلها  ي�سمل  مب��ا  املهمة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  خلدمة  بتطويرها  نقوم  التي 

التالية اأي�ساً.«
بدوره قال �سعادة �سيف بدر القبي�سي، املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي: 
»اإن التطورات التي ي�سهدها هذا امل�سروع هي خري جت�سيد لأهمية التعاون 
الفّعال بني القطاعني العام واخلا�ض، مبا يتيح جلميع الأطراف امل�ساهمة 
يف تعزيز �سالمة احلركة املرورية على طرقات اإمارة اأبوظبي، وبالتزامن 
امل�ساريع  جميع  يف  التحتية  البنى  ا�ستدامة  معايري  باأعلى  الل��ت��زام  مع 
امتداداً  اخلطوة  هذه  ومتثل  ل�سّكانها.  الإم��ارة  تقدمها  التي  واخلدمات 
للتزامنا اجلاد وامل�ستمر بتوفري خدمات عامة ذكية تواكب اأف�سل معايري 

احلداثة العاملية، وتعود بفوائد ملمو�سة على كافة فئات املجتمع.«
ل�ستبدال  اأبوظبي  ن��ور  »م�سروع  م��ن  الأوىل  املرحلة  عقد  لإن��ه��اء  وك��ان 
اإنارة الطرق« دور جوهري يف متهيد الطريق اأمام اإطالق املرحلة الثانية 
اأبوظبي  وبلدية  والنقل  البلديات  دائ��رة  عنها  �ستعلن  والتي  للم�سروع، 
العام واخلا�ض  القطاعني  �سراكات  اإط��ار برنامج  2021 يف  العام  خالل 
التابع ملكتب اأبوظبي لال�ستثمار. وكان مكتب اأبوظبي لال�ستثمار قد ك�سف 
موؤخراً عن اللوائح التنظيمية اجلديدة لعقود التعاون بني القطاعني العام 
واخلا�ض، كما اأ�سدر دليل امل�ساريع امل�سرتكة للت�سجيع على تعزيز التعاون 
بني القطاعني يف الإم��ارة.  و�سينظم املكتب ندوة افرتا�سية جمانية يوم 
10 نوفمرب 2020 لتعريف امل�ستثمرين املهتمني بهذه اللوائح واأطرها 
القانونية، وذلك مب�ساركة نخبة من امل�سوؤولني من ق�سم �سراكات البنية 
التحتية والفريق القانوين يف مكتب اأبوظبي لال�ستثمار. و�سيتم الإعالن 
عن تفا�سيل الت�سجيل عرب قنوات مكتب اأبوظبي لال�ستثمار على مواقع 

التوا�سل الجتماعي الأ�سبوع املقبل. 

•• اأبوظبي -وام:

وزير  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  م��ع��ايل  تلقى 
دعما  »كوفيد19-«  لقاح  من  جرعة  والتعاي�ض  الت�سامح 
منه للربنامج الوطني وا�ستخدام اللقاح يف الدولة بهدف 

الت�سدي للفريو�ض واحلد من تداعياته.
وقال معاليه اإن الإمارات بتوجيهات ودعم القيادة الر�سيدة 
اأثبتت خالل جائحة فريو�ض كورونا امل�ستجد قدرتها على 
على  معتمدة  عالية  بكفاءة  اجلائحة  لتداعيات  الت�سدي 
اأف�سل املعايري العلمية والعملية مما يج�سد ريادة القطاع 

الطبي يف الإمارات.
واأ�ساف معاليه اإن لقاح »كوفيد19-« من �ساأنه اأن يوفر 
اأق�سى درجات ال�سالمة والأمان للعاملني يف خط الدفاع 

الأول واحلفاظ على الأرواح وحمايتها.
واأجازت الإمارات ال�ستخدام الطارئ للقاح »كوفيد19-« 
لإتاحته اأمام الفئات الأكرث تعامال مع م�سابي الفريو�ض 
من اأبطال خط الدفاع الأول بهدف توفري و�سائل الأمان 
اأخطار قد يتعر�سون  اأية  وال�سالمة كافة وحمايتهم من 

لها ب�سبب طبيعة عملهم.
بها  و�سارك  الدولة  يف  اأجريت  التي  التجارب  اأثبتت   كما 
اللقاح  اأن  125 جن�سية  األ��ف متطوع من   31 اأك��رث من 
اآمن وفعال ونتجت عنه ا�ستجابة قوية ملحاربة الفريو�ض.

ي�سهم  »كوفيد19-«  لقاح  ا�ستخدام  اأن  بالذكر   اجلدير 
عن  الناجتة  الإ���س��اب��ات  وتقليل  الأرواح  على  احلفاظ  يف 
اجلائحة وهو اأحد ال�سبل التي اتبعتها الدولة للحد من 

انت�سار الوباء وحماية �سحة و�سالمة املجتمع.

نهيان بن مبارك يتلقى جرعة من لقاح كوفيد-19

ابن بيه ي�سارك يف املوؤمتر الفرتا�سي دور العائلة الإبراهيمية يف تعزيز ال�سالم يف العامل

حتديث اإنارة الطرق يف اأبوظبي عرب تركيب 14 األف وحدة اإ�ساءة LED عالية الكفاءة 
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اأخبـار الإمـارات
ق�سر الوطن ينظم عر�س ال�سوت وال�سوء

•• اأبوظبي-وام:

ينظم ق�سر الوطن اأم�سيات عر�ض ال�سوت وال�سوء التي 
يف  الق�سر  وب��ه��اء  ب��روع��ة  ال�ستمتاع  فر�سة  ل��ل��زوار  تتيح 
م�سهد فني بديع ي�ستعر�ض م�سرية التقدم التي ت�سهدها 
دولة الإمارات عرب رحلة مرئية من ثالثة ف�سول ينتقل 
خاللها الزوار من تاريخ الدولة وحا�سرها اإىل م�ستقبلها 

امل�سرق.
للمبنى  الواجهة اخلارجية  املميز على  العر�ض  يقام هذا 
الرئي�سي لق�سر الوطن، وميتاز باأ�سلوب فريد ميزج بني 
ال�سمعية والب�سرية لإبراز روح الأ�سالة  التقنيات  اأحدث 

والرتاث التي �سكلت بوابة النه�سة والعمران والتقدم.

وجمعة  خمي�ض  ي��وم  كل  وال�سوت  ال�سوء  عر�ض  وينظم 
يف  دقيقة   15 ومل���دة  م�����س��اًء   7:30 ال�ساعة  عند  و�سبت 
اأم�سية فريدة متثل خامتة مميزة لهذه التجربة احلافلة 
بالثقافة واملعرفة. ويعد ق�سر الوطن من املعامل الثقافية 
املميزة الواقعة �سمن جممع الق�سر الرئا�سي يف اأبوظبي 
الإمارات  ل��زواره ملحة عميقة حول تقاليد وقيم  اإذ يقدم 
حيث يحملهم يف جولة تاريخية ل�ستك�ساف الإرث املعريف 

والتقاليد العريقة التي حتافظ عليها البالد بعناية.
ف���ري���دة ل�ستك�ساف  ف��ر���س��ة  ل���ل���زوار  ال��ق�����س��ر  ي��ت��ي��ح  ك��م��ا 
الأمناط  خ��الل  من  الإ�سالمية  العمارة  فنون  جماليات 
اأروقة  بها  تتميز  التي  الهند�سية  والأ���س��ك��ال  وال��زخ��ارف 
الق�سر، بالإ�سافة اإىل م�ساهدة اأروع املعرو�سات واملقتنيات 

املتكاملة،  الثقافية  التجربة  ه��ذه  من  وكجزء  الفاخرة. 
تقدم فرقة "�سيمفونية الوطن" اأروع املقطوعات املو�سيقية 
الإماراتية والعاملية خالل جتولها يف اأروقة ق�سر الوطن.

التقدم  م�سرية  وال�سوت  ال�سوء  عر�ض  ي�ستعر�ض  كما 
تاريخ  م��ن  تنتقل  ب�سرية  رح��ل��ة  ع��رب  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
مل�ستقبل  وروؤي��ت��ه��ا  امل�سرق  حا�سرها  اإىل  العريق  ال��دول��ة 
الوطن"  ق�سر  "مكتبة  الق�سر  ويحت�سن  ازده���اراً.  اأك��رث 
خمتلف  من  للمعرفة  متنوعة  م�سادر  للزوار  توفر  التي 
العلوم والفنون واملعارف، مبا يف ذلك جمموعة وا�سعة من 
تطور  مراحل  على  ال�سوء  ت�سلط  التي  املعرفية  امل�سادر 
الدولة يف ال�سياقات الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية 

والثقافية.

الإمارات تفوز مبن�سب نائب 
رئي�س الربملان العربي

•• القاهرة-وام:

فازت دولة الإمارات مبن�سب نائب رئي�ض الربملان العربي خالل النتخابات 
التي جرت اأم�ض يف اجلل�سة الإجرائية التي عقدها الربملان العربي مبقر 

الأمانة العامة جلامعة الدول العربية.
الماراتية  الربملانية  ال�سعبة  ع�سو  اليماحي  اأح��م��د  حممد  �سعادة  ون��ال 
نواب  �سمن  انتخابه  ليتم  العربي  الربملان  اأع�ساء  ثقة  العربي  بالربملان 

رئي�ض الربملان العربي الأربعة.
�سارك يف اجلل�سة وفد ال�سعبة ال�سعبة الربملانية للمجل�ض الوطني الحتادي 
الذي ي�سم ناعمة عبداهلل ال�سرهان النائب الثاين لرئي�ض املجل�ض رئي�سة 
واأحمد  وال�سباب،  وامل��راأة  والثقافية  والرتبوية  الجتماعية  ال�سوؤون  جلنة 
بو�سهاب ال�سويدي ع�سو جلنة ال�سوؤون القت�سادية واملالية، و�سذى �سعيد 
الإن�سان،  وح��ق��وق  والقانونية  الت�سريعية  ال�����س��وؤون  جلنة  ع�سوة  النقبي 
الأمني  الب�سطي  را�سد  عفراء  �سعادة  الوفد  �سم  كما   .. العربي  بالربملان 

العام امل�ساعد لالت�سال الربملاين.
بثقة  �سعادته  الم��ارات - عن  اأنباء  لوكالة  اليماحي - يف ت�سريح  واأع��رب 
دائما تكون حا�سرة يف  اإن دول��ة الم��ارات  ..وق��ال  العربي  اأع�ساء الربملان 
للت�سامن  وتعزيزا  امل�سرتك  العربي  للعمل  منها  دعما  الرفيعة  املنا�سب 
حتقيق  ع��ل��ى  بالعمل  املن�سب  ت��ول��ي��ه  ف���رتة  خ���الل  �سعيه  واأك����د  ال��ع��رب��ي. 
العربي من  الربملان  به  الذي يقوم  الهام  الدور  العربي وتعزيز  الت�سامن 

اأجل رفعة الأمة العربية ومنا�سرة ق�ساياها.
واأعرب اأع�ساء وفد ال�سعبة عن �سعادتهم بهذا الفوز الذي يعد ا�ستكمال ملا 
تقوم به دولة المارات من م�سرية عظيمة اأر�ساها املغفور له ال�سيخ زايد بن 

�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.

موانئ دبي: ن�ستهدف متكني املراأة واأ�سحاب الهمم من �سراكتنا يف حتدي دبي للياقة
•• دبي - وام: 

"حتدي  مع  �سراكتها  العاملية" عن  دبي  "موانئ  اأعلنت 
الطرفني  تعاون  �ست�سهد  والتي   ،"2020 للياقة  دب��ي 
انفتاحا و�سمولية؛ مما  الأك��رث  العام  جلعل ن�سخة هذا 
يتيح لكافة الأفراد من الرجال وال�سيدات من خمتلف 
اخللفيات الثقافية والفئات العمرية والقدرات، امل�ساركة 
يف الأن�سطة الريا�سية التي ت�ساهم يف منط حياة اأكرث 

�سحة.
لل�سيدات"  اللياقة  "جناح  ال�سراكة  اإط��ار هذه  يف  ويقام 
"كايت بيت�ض  العاملية يف  الذي يقع يف قرية موانئ دبي 
للياقة" حيث �سممته ب�سفتها �سريكا للتحدي لتوفري 
بيئة اآمنة و�ساملة لل�سيدات تتيح لهن ممار�سة الريا�سة 

يف خ�سو�سية تامة مب�ساعدة اأف�سل املدربات.
وي�ست�سيف اجلناح درو�ض اليوجا والزومبا والبيالت�ض 
�سل�سلة  جانب  اإىل  اجل�سم،  وتكييف  والتحمل  والباليه 
اجلمعة  من  ت�ستمر  والتي  الفرتا�سية،  اجلل�سات  من 

نوفمرب.  28 ال�سبت  اإىل  اأكتوبر   30
اأنه �سيتم ت�سميم  واأك��دت موانئ دبي يف بيان لها اليوم 
�سل�سلة من اجلل�سات مدة كل منها 30 دقيقة خم�س�سة 
لأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ك��ج��زء م���ن ال��ت��ح��دي ال����ذي ي�ستمر 
والعربية  الإجنليزية  باللغتني  و�ستتوفر  يوما،   30

و�سيديرها مدربون حمرتفون يف جمال اللياقة.
الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �سليم،  ب��ن  اأح��م��د  �سلطان  وق��ال 
العاملية":  دب��ي  "موانئ  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�ض 
على  اآخ��ر  دليال  يعد  للياقة"  دب��ي  ل�"حتدي  "دعمنا 

وتعزيز  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  لتحقيق  ال��دوؤوب  �سعينا 
الدمج والرتقاء مب�ستويات ال�سحة يف جمتمعاتنا، من 
بكافة  الأف��راد  التي متكن  الفر�ض  ال�ستثمار يف  خالل 
والنجاح.  الزده���ار  م��ن  وال��ق��درات واخللفيات  الأع��م��ار 
 30 بتخ�سي�ض  دب��ي  �سكان  ك��اف��ة  يلتزم  اأن  ن��اأم��ل  كما 
دقيقة يوميا من وقتهم ملمار�سة الريا�سة ملدة 30 يوما 
على  امل��ت��وف��رة  اللياقة  ف��ر���ض  م��ن  وي�ستفيدوا  متتاليا 

م�ستوى الإمارة.".
من جهته اأو�سح اأحمد اخلاجة، املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة 
دبي للمهرجانات والتجزئة: "يهدف حتدي دبي للياقة 
�سحتهم  تعزيز  على  وت�سجيعهم  اجلميع  حتفيز  اإىل 

ولياقتهم البدنية والعقلية باعتبارهما الأ�سا�ض يف تبني 
اأ�سا�سيني  عاملني  اأي�سا  ولكونهما  �سحي،  حياة  من��ط 
العام  هذا  التحدي  وينتهج  والنجاح.  ال�سعادة  لتحقيق 
يف  امل�����س��ارك��ة  اإم��ك��ان��ي��ة  للجميع  ي�سمن  �سامال  اأ���س��ل��وب��ا 
العتبار  اأخ���ذت بعني  وال��ت��ي  ال��راب��ع��ة،  ال���دورة  فعاليات 
امل�ساركة يف  ال��ق��درة على  دون  ح��واج��ز حت��ول  اأي  اإزال���ة 
ال��ت��ح��دي جمانا  ال��ت��ي يقدمها  والأن�����س��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ل��ل��ج��م��ي��ع. وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، وج���ه ال��ت��ح��دي دعوته 
رحلة  يف  النطالق  على  وحثهم  املجتمع  اأف��راد  جلميع 
ملمار�سة  الذاتي  والتحفيز  واحليوية  الن�ساط  ل�ستعادة 
ال��ري��ا���س��ة ك��اأ���س��ل��وب ح��ي��اة ي��وم��ي، ح��ي��ث ي��وف��ر برنامج 

التحدي لهذا العام العديد من الفعاليات الفرتا�سية 
والأن�سطة الريا�سية التي تنا�سب جميع الفئات العمرية 
والقدرات وم�ستويات اللياقة، وترحب باجلميع اأفرادا اأو 
جمموعات من الأ�سدقاء اأو اأ�سرا اأو زمالء يف العمل.".

ويف ال�سياق نف�سه قالت مها القطان، الرئي�ض التنفيذي 
لإدارة املوظفني يف "موانئ دبي العاملية": " ي�سعدنا اأن 
نكون �سريكا ل�" حتدي دبي للياقة " حيث �سنعمل معا 
وذلك  �سمولية،  الأك��رث  العام  ه��ذا  الفعالية  جعل  على 
املجتمع  اأف��راد  �سحة  بتعزيز  امل�ستمر  التزامنا  اإط��ار  يف 
يف دبي والإم��ارات. فقد �سعى "حتدي دبي للياقة" على 
املواطنني  ت�سجيع  اإىل  املا�سية  الثالث  ال�سنوات  م��دى 
وامل��ق��ي��م��ني وال������زوار وال�����س��رك��ات وامل����دار�����ض ع��ل��ى تبني 
اأ�سلوب حياة �سحي من خالل ممار�سة الريا�سة يوميا. 
وال�سحة جزء ل يتجزاأ من ثقافة "موانئ دبي العاملية" 
م��ع قيمنا  ال��ت��ي تتما�سى  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ب��دع��م  ون��ف��خ��ر 
وروؤيتنا وت�سهم يف حتويل دبي اإىل املدينة الأكرث �سحة 

و�سعادة ون�ساطا على م�ستوى العامل." .
"اجلولة  اأي�سا مع  "موانئ دبي العاملية" ، �سريكا  وتعد 
"احتاد  دع��م  خ��الل  م��ن  اجل��ول��ف  لعبة  يف  الأوروبية"، 
الإمارات للجولف" واإتاحة اللعبة اأمام البنني والبنات. 
خالل  اجل���ول���ف  ل��ع��ب��ة  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا  م���ن  و�ست�ستفيد 
اإقامة حتدي اجلولف  للياقة" عن طريق  "حتدي دبي 
العاملية  دب��ي  موانئ  "قرية  يف  امل��دى  ق�سرية  لل�سربات 
مفتوحة  القرية  و�ستكون  للياقة.".  بيت�ض  "كايت  يف 
تدريب خا�سة لأ�سحاب  و�ست�ست�سيف جل�سات  للجميع 

الهمم.

كلنا الإمارات توؤ�س�س »فريق �سّناع املحتوى الرقمي«
•• ابوظبي-الفجر:

�������س���ت ج��م��ع��ي��ة ك��ل��ن��ا الإم��������ارات  اأ����سّ
الرقمي،  امل���ح���ت���وى  ���س��ن��اع  ف���ري���ق 
�سناعة  يف  متخ�س�ض  ف��ري��ق  وه���و 
التوا�سل  مواقع  حل�سابات  املحتوى 
الإمارات،  كلنا  جلمعية  الإجتماعي 
من�سات  يف  امل��ح��ت��وى  تعزيز  ب��ه��دف 
جميع  ي�����خ�����دم  ومب��������ا  اجل����م����ع����ي����ة 
م��ن خ��الل تقدمي  املجتمع  ���س��رائ��ح 
مفيدة،  وت���وع���وي���ة  ع��ل��م��ي��ة  م������واد 
تن�سجم  ت��رف��ي��ه��ي��ة  م�����واد  وك���ذل���ك 
والعادات  ال��ث��ق��اف��ة  خ�سو�سية  م��ع 

الجتماعية والهوية الوطنية.
وق���د مت اإط����الق ال��ف��ري��ق ب��ن��اء على 

الرتقاء  اإىل  الفريق  ه��ذا  تاأ�سي�ض 
ب���امل���ح���ت���وى الإع������الم������ي اخل���ا����ض 
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  مب��ن�����س��ات 
جلمعية كلنا الإمارات، ومبا يواكب 
التطور والأح��داث ويحقق لأهداف 
مفهوم  وتر�سيخ  تعزيز  يف  اجلمعية 
اأوا�سر  ن�سر  على  والعمل  الوطنية 
الألفة والتالحم بني اأفراد املجتمع، 
وتنمية روح النتماء والولء للوطن 
املواطنني  وحتفيز  الأج���ي���ال،  ل��دى 

على حتمل امل�سوؤولية الوطنية.
باأع�ساء  ثقته  ع��ن  ال�سحي  واأع���رب 
الفريق، واأكد اأنهم من خرية �سباب 
خلدمة  دائما  ي�سعون  الذي  الوطن 
م�سوؤولياتهم  وحت����م����ل  ب����الده����م 

لديه �سهادة باكالوريو�ض بتخ�س�ض 
الكيمياء والعلوم البيئية من جامعة 
الإمارات، ولديه اأكرث من 16 عمال 
مبهرجانات  فيها  �سارك  �سينيمائياً 

حملية ودولية.
الغداين؛  ���س��امل  ح��م��ده  وال�����س��ي��دة 
اإنتاج  خ��ري��ج��ة  حم���ت���وى،  ���س��ان��ع��ة 
جامعة  م����ن  وم�������س���رح  ت���ل���ف���زي���وين 
الإم���������ارات، ول��دي��ه��ا اه��ت��م��ام��ات يف 
والت�سوير،  والإخ����������راج  ال���ك���ت���اب���ة 
و�ساركت يف ت�سوير وتقدمي العديد 
من  لأك��رث  الر�سمية  الفعاليات  من 

جهة حكومية يف الدولة.
ال�سعدي؛  حم��م��د  م��ي��ث��اء  ال�����س��ي��دة 
حما�سبة  خريجة  حمتوى،  �سانعة 

للتقنيات  ال�سريع  التطور  معطيات 
الرقمية  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  احل��دي��ث��ة 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
الر�سيدة  القيادة  توجهات  و�سمن 
واملعرفة  التمكني  م��رح��ل��ة  لتعزيز 

لكافة �سرائح املجتمع.
اأرب���ع���ة متطوعني  ال��ف��ري��ق  وي�����س��م 
املبدعني  الإم������������ارات  ����س���ب���اب  م����ن 
والأك��ادمي��ي��ني اأ���س��ح��اب اخل���ربة يف 
�سناعة املحتوى والإع��الم الرقمي، 
وه���م: علي ب��ن م��ط��ر، ح��م��ده �سامل 
ال�سعدي،  حم��م��د  م��ي��ث��اء  ال���غ���داين، 

ونوف عبداملح�سن احلو�سني
وال�����س��ي��د ع��ل��ي ب��ن م��ط��ر ه��و �سانع 
حمتوى واأفالم وم�سور �سينمائي.. 

م��ن ج��ام��ع��ة زاي���د ب��اأب��وظ��ب��ي، فازت 
اأ�سرتي  م�سابقة  يف  الأول  ب��امل��رك��ز 
الت�سوير  اهتماماتها  من  بعيوين، 
اجلوي وت�سوير املنتجات والأماكن 

ال�سياحية.
ال�����������س�����ي�����دة ن���������وف ع���ب���دامل���ح�������س���ن 
رقمي،  حمتوى  �سانعة  احلو�سني؛ 
ال�سريعة  ق�سم  خريجة   حمامية؛ 
والقانون من جامعة الإم��ارات، من 
اه��ت��م��ام��ات��ه��ا ال��ت�����س��وي��ر والأع���م���ال 
التطوعية، وقد قامت بتغطية عدة  

ندوات وفعاليات جمتمعية.
نائب  ال�سحي  خمي�ض  ال�سيد  واأك���د 
ب��ج��م��ع��ي��ة كلنا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر 
من  ت��ه��دف  اجلمعية  اأن  الإم�����ارات، 

الر�سيدة،  للقيادة  وال���ولء  ال��وط��ن 
كلنا  جمعية  اأب����واب  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اأبناء  جل��م��ي��ع  م��ف��ت��وح��ة  الإم�������ارات 

الوطنية والجتماعية كحال جميع 
اأبناء الوطن املخل�سني )عيال زايد( 
ال��ذي��ن ت��رب��وا وت��رع��رع��وا على حب 

تعزيز  يف  للم�ساهمة  الوطن  وبنات 
وحتقيق  اجل��م��ع��ي��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

اأهدافها الوطنية ال�سامية.

طرق دبي تعلن مواعيد تقدمي خدماتها خالل عطلة املولد النبوي ال�سريف
•• دبي -وام: 

خدماتها  جميع  يف  العمل  مواعيد  ع��ن  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  هيئة  اأعلنت 
املتعاملني  اإ�سعاد  مراكز  ت�سمل  التي  ال�سريف  النبوي  املولد  عطلة  خ��الل 
ومرتو  العامة  املوا�سالت  وحافالت  للتعرفة  اخلا�سعة  املركبات  ومواقف 
وترام دبي وو�سائل النقل البحري ومراكز مزودي اخلدمة "الفح�ض الفني 
اخلدمة  مراكز مزودي  اأن  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  واأو�سحت  للمركبات. 
الفح�ض الفني للمركبات �ستكون مغلقة يوم اخلمي�ض 29 اأكتوبر 2020 
اإ�سعاد  ومراكز  اأكتوبر،   31 فيها  ال�سبت  الر�سمي  ال��دوام  ي�ستاأنف  اأن  على 
الر�سمي  ال��دوام  ي�ستاأنف  اأن  على  اأكتوبر   29 يف  مغلقة  �ستكون  املتعاملني 
اأم  الذكية يف  املتعاملني  اإ�سعاد  1 نوفمرب. و�ستعمل مراكز  الأحد  فيها يوم 
رمول وديرة والرب�ساء والطوار والكفاف واملبنى الرئي�ض للهيئة كاملعتاد على 

مدار ال�ساعة. و�ستعمل حمطات املرتو كما يلي .. اخلط الأحمر يف التاريخ 
املذكور من ال�ساعة 5:00 �سباحاً اإىل 1:00 �سباح اليوم التايل و�سيعمل 
اخلط الأخ�سر من ال�ساعة 5:30 �سباحاً اإىل 1:00 �سباح اليوم التايل. 
اليوم  �سباح   1:00 اإىل  �سباحاً   6:00 ال�ساعة  م��ن  دب��ي  ت���رام  و�سيعمل 
التايل. و�ستكون مواعيد عمل حافالت املوا�سالت العامة با�ض دبي خالل 
الرئي�سة وت�سمل حمطة  املحطات  يلي..  ال�سريف كما  النبوي  املولد  عطلة 
التايل  اليوم  12:29 �سباح  اإىل  4:25 �سباحا  ال�ساعة  الذهب من  �سوق 

والغبيبة من ال�ساعة 4:14 �سباحا اإىل 12:58 �سباح اليوم التايل.
ال�����س��ط��وة م��ن ال�ساعة  ال��ف��رع��ي��ة وت�سمل  امل��ح��ط��ات  ال��ع��م��ل يف  اأم���ا م��واع��ي��د 
4:45 �سباحا اإىل 11:00 م�ساء واخلط C01 يعمل على مدار ال�ساعة 
التايل  اليوم  �سباح   12:08 اإىل  �سباحا   4:31 ال�ساعة  من  والق�سي�ض 
11:35 م�ساء وحمطة  اإىل  5:05 �سباحا  ال�ساعة  والقوز ال�سناعية من 

جبل علي من ال�ساعة 4:58 �سباحا اإىل 11:30 م�ساء. واملحطات املغذية 
للمرتو وت�سمل الرا�سدية مول الإم��ارات ابن بطوطة دبي مول برج خليفة 
اليوم  �سباح   12:10 اإىل  �سباحا   5:00 ال�ساعة  من  وات�سالت  اأبوهيل 
التايل.. مع مالحظة اأن جميع خطوط احلافالت املغذية للمرتو �ستتزامن 
املدن  و�ستعمل حمطات احلافالت عرب  امل��رتو.  ورح��الت  مع مواعيد عمل 
واحلافالت التجارية كالتايل املحطات الفرعية .. من حمطة ميدان الحتاد 
اليوم  �سباح   01:05 اإىل  �سباحا   6:35 ال�ساعة  من  ال�سارقة  اإم��ارة  اإىل 
التايل ومن حمطة اأبو هيل اإىل اإمارة ال�سارقة من ال�ساعة 6:00 �سباحا 
ال�ساعة  اإىل عجمان من  الحت��اد  11:00 م�ساء. ومن حمطة ميدان  اإىل 
اإىل عجمان من  11:00 م�ساء ومن حمطة ات�سالت  اإىل  4:25 �سباحا 
و�سائل  و�ستكون مواعيد عمل  11:00 م�ساء.  اإىل  5:00 �سباحا  ال�ساعة 
اأكتوبر عطلة املولد النبوي ال�سريف كالتايل   29 النقل البحري اخلمي�ض 

.. البا�ض املائي يف حمطات املارينا مارينا مول مارينا ووك مارينا تريا�ض 
مارينا بروميناد �سيعمل من ال�ساعة 12:00 ظهرا اإىل 12:00 منت�سف 
الليل. و�ستكون مواعيد عمل العربات الرتاثية يف العطلة املذكورة كالتايل.. 
يف حمطتي �سوق دبي القدمي – بني يا�ض من ال�ساعة 10:00 �سباحا اإىل 
 – ال�سبخة   – القدمي  ديرة  �سوق  وحمطات  التايل.  اليوم  �سباح   1:00

الفهيدي من ال�ساعة 10:00 �سباحا اإىل 12:30 �سباح اليوم التايل .
ويف حمطتي ال�سيف – بني يا�ض �ستكون من ال�ساعة 10:00 �سباحا اإىل 
�سيتي من  في�ستفال  – دبي  التايل وحمطتي اجلداف  اليوم  1:00 �سباح 
مواعيد  و�ستكون  الليل.  منت�سف   12:00 اإىل  �سباحا   8:00 ال�ساعة 
الفريي كالتايل حمطة دبي مارينا: ال�ساعة 11:00 �سباحا 1:00 ظهرا 
�سباحا   11:00 ال�ساعة  الغبيبة:  وحمطة  م�ساء   6:30 و  م�ساء   5:00

م�ساء. و6:30  م�ساء   5:00 ظهرا   1:00

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29   
اعالن بالن�شر
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9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد  
طالب الإعالن : التاك�سي الوطني �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :  ابراهيم ح�سن ابرهيم املال -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- عمر عبداللطيف �سعيد عبد اللطيف - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
امل��دع��ي عليه/عمر  ال���زام  ب��ت��اري��خ 2020/10/3  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  ق���ررت حمكمة   : الإع����الن  م��و���س��وع 
عبداللطيف �سعيد عبد اللطيف بان يوؤدي للمدعية/ التاك�سي الوطني �ض.ذ.م.م مبلغ )11494( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2020/9/23 وحتى متام ال�سداد 

والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

امل����دع����و  /اح���م���د �ساين  ف��ق��د 

باك�ستان     ، �����س����اي����ن  ب���خ�������ض 

رقم  �سفره  ج���واز   - اجلن�سية 

عليه  يجده  من   )5906392(

ت�سليمه اىل �سفارة باك�ستان او 

اأقرب مركز �سرطة

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و  /ال���زي���ن حممد 

ال�سودان     ، ج��ادك��رمي  الطيب 

رقم  �سفره  ج���واز   - اجلن�سية 

)05493006( من يجده عليه 

ت�سليمه اىل �سفارة ال�سودان او 

اأقرب مركز �سرطة

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل�����دع�����و  /حم����م����د بله 

ال�سودان     ، عبداحلليم  حممد 

رقم  �سفره  ج���واز   - اجلن�سية 

)P03446195( من يجده عليه 

ت�سليمه اىل �سفارة ال�سودان او 

اأقرب مركز �سرطة

فقدان جواز �سفر
�سالمه   / ال�������س���ي���دة  ف����ق����دت 
الها�سمي  ال�سيد  عبدالرحمن 
����س���ه���ادة ا����س���ه���م ������س�����ادرة عن 
ال�سالمي  ظبي  اب��و  م�سرف 
 150 10173979 بعدد  بالرقم 
�سهم على من يجدها ارجاعها 
الت�سال  او  املذكور  للم�سرف 

على الرقم 0502121526.

فقدان �سهادة ا�سهم
عي�سى  ���س��ق��ر   / ال�����س��ي��د  ف��ق��د 
ا�سهم  ���س��ه��ادة  ال��ف��الح��ي  ف����رج 
العاملية  ال�����س��رك��ة  ع���ن  ����س���ادرة 
ال����ق����اب���������س����ة ب�����رق�����م امل�������س���اه���م 
بعدد   UAE151000177309
يجدها  م��ن  ع��ل��ى  ���س��ه��م   6000
ارج���اع���ه���ا ل��ل�����س��رك��ة امل����ذك����ورة 
ال����رق����م  ع����ل����ى  الت�����������س�����ال  او 

.0505555583

فقدان �سهادة ا�سهم
ميثا   / ال�����������س�����ي�����دة  ف������ق������دت 
الها�سمي  ال�سيد  عبدالرحمن 
�����س����ه����ادة ا����س���ه���م �������س������ادرة عن 
ال�سالمي  ظ��ب��ي  اب���و  م�����س��رف 
 150 بعدد   10173978 بالرقم 
ارجاعها  �سهم على من يجدها 
الت�سال  او  امل��ذك��ور  للم�سرف 

على الرقم 0504448903.

فقدان �سهادة ا�سهم
املن�سوري  ال��ع��ف��اد  م��ب��ارك  خمي�ض   / ال�سيد  فقد 
���س��ادرة من  ا�سهم  ���س��ه��ادة   ) اإم��ارات��ي اجلن�سية   (
ال�سهم  والفنادق عدد  لل�سياحة  اأبوظبي  موؤ�س�سة 
الت�سال  يجدها  ممن  الرجاء  �سهما     369،345

على رقم 0501213337 
او ت�سليمها اإىل املوؤ�س�سة املذكوره م�سكورا

العدد 13075 فقدان �سهادة ا�سهم 

بتاريخ 2020/10/29   

Date 29/ 10/ 2020  Issue No : 13075
  For Case Management Office, Sharjah Federal Civil Court of First Instance, Case No.

SHCFICIREA2020/0004872/ Civil (Partial)
To: Defendants:
1- Sudhir Gupta Madan Gopal Gupta
2- YOUSAF KHAN SARFRAZ KHAN
3- TAUSEEF ASLAM MUHAMMAD IQBAL
4- RASHID ALI BASHIR AHMAD
5- MD SHOHAG MD ABDUS SOBAN
6- MUDASSAR KHAN ZAFAR IQBAL IQBAL
Residence not identified: all live in Sharjah, AL OUTB STEEL & ALMINIUM SCRAP. 
Behind Industrial area 4 police sta@n, 121 Maliha road. Mob. 0509632657.
You are requested to present the hearing on 04/11/2020 before Case Management Office 
Sharjah Federal Civil Court of First Instance (office of case manager no.6) in person or to be 
represented by a legal attorney. To submit a Plea with the entire document attached for the 
above-mentioned case in your capacity as Defendants.
Before the decision is taken in the subject: Precautionary Custody of the shares of the first 
defendant (Sudhir Gupta Madan Gopal Gupta) in the company mentioned in the statement 
with custody mark and prevent him from practicing any rights on his shares.
In addition, the subject: the defendants shall jointly pay the plaintiff an amount of AED 
6767400 (six million seven hundred sixty-seven thousand four hundred) for the vindictive 
and material damages. The defendants shall incur jointly the costs and attorney fees.
Legal Services Manager 
Aisha Ibrahim Alharmodi

Notification by Publication

Date 29/ 10/ 2020  Issue No : 13075
NOTICE BY PUBLICATION

Case No. 300/2020/1003 Civil Appeal
Case Sublect:Appeal against the judgment issued in the case No. 114/2020 civil 
plenary and court fees and expenses. 
Notice applicant: Hill Gate Commercial Brokerage LLC, represented by its director / 
Mahdi Mhd Bagheri Rafsanjani - as appellant.
To be notified:
1) Didas General Trading LLC, represented by its Director Hasan Ali Mirzadah - as 
appellee
2) Mhd Hussain Mahdi Karimian Zadeh in his capacity as partner and Manager of 
Pearl Corner General Trading LLC - as appellee.
Notice subject:
has appealed against the case No: 114/2020/ Civil Plenary. A hearing has been set for it 
on Monday, 02-11-2020 at 10:00 a.m. at the remote litigation hall, and therefore your 
presence or your legal representative is required, and in the event of your failure to 
attend, trial will be held in absentia.
Case Office Manager
Naser Saeed S. R. Al Yahiyae

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS 

جامعة ال�سارقة تعقد املوؤمتر الدويل لالت�سالت 
واحلو�سبة والأمن ال�سيرباين واملعلوماتية الثالثاء القادم

•• ال�سارقة-الفجر:

حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 
ال�سارقة،  جامعة  ورئي�ض  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي 
ال���دويل  "املوؤمتر  ال�����س��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  ت��ع��ق��د  ورعاه"،  ت��ع��اىل  اهلل  "حفظه 
 IEEE واملعلوماتية" ملنظمة  ال�سيرباين  والأم��ن  واحلو�سبة  لالت�سالت 
 3 بني  ما  الفرتة  يف  الدولية(  والإلكرتونيات  الكهرباء  مهند�سي  )معهد 
 8 13 جل�سة علمية يتخللها  2020 م افرتا�سيا، وي�سم  5 نوفمرب  اإىل 
متحدثني رئي�سيني يف جمالت الت�سالت واحلو�سبة واملعلوماتية والأمن 
ال�سيرباين والتعلم العميق والتطبيقات. جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي 
الذي عقد افرتا�سيا لالإعالن عن املوؤمتر بح�سور �سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
املوؤمتر  �سيرتاأ�ض  وال��ذي  ال�سارقة،  جامعة  مدير  النعيمي،  جم��ول  حميد 
الدكتور حممد عبيدات، عميد كلية احلو�سبة  العام، والأ�ستاذ  فخريا هذا 

واملعلوماتية يف جامعة ال�سارقة، الرئي�ض العام للموؤمتر.
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العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ موؤ�س�سة 

النخلة املا�سية لتن�سيق احلدائق
 رخ�سة رقم:CN 1141105 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دلي�سيا�سو فوود كافيه
 رخ�سة رقم:CN 2890361 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ نك�س�ض 

لتلميع ال�سيارات
 رخ�سة رقم:CN 1157992 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة ترو فاليو لعمال اجلب�ض 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2758750 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بحار ابو القا�سم %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد حامد مطر عطاءاهلل البلو�سي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عمر ح�سن �سالح علي ال�سريحي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 50000
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ ور�سة ترو فاليو لعمال اجلب�ض 
TRUE VALUE GYPSUM WORKSHOP 

اإىل /األيف لعمال اجلب�ض ذ.م.م
ALIF GYPSUM WORKS LLC

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

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

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مارين القاب�سة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1159508 
تعديل مدير/ا�سافة �سامل را�سد عامر احمد الرميثي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نادي ابوظبي الدويل للريا�سات البحرية
Abu Dhabi International Marine Sports Club

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سمو ال�سيخ �سلطان بن خليفه بن زايد ال نهيان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نادي ابوظبي الدويل للريا�سات البحرية

Abu Dhabi International Marine Sports

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مارين القاب�سة ذ.م.م 

MARINE HOLDING LLC 
اإىل /مارين هولدينج - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

MARINE HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة ال�ستثمار يف امل�سروعات الريا�سية وتاأ�سي�سها وادارتها )6499011(

تعديل ن�ساط/حذف ال�ستثمار يف امل�سروعات الزراعية وتاأ�سي�سها وادارتها )6499003(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر 

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

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29 

اإعــــــــــالن
املالحة  خلدمات  ال�س�����ادة/جال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب اجلوية ذ.م.م   رخ�سة رقم:1816247 

تعديل اإ�سم جتاري من/ جال خلدمات املالحة اجلوية ذ.م.م 

GAL AIR NAVIGATION SERVICES LLC 

اإىل /جلوبال خلدمات املالحة اجلوية ذ.م.م

GLOBAL AIR NAVIGATION SERVICES LLC

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة اطل�ض لالت�سالت   

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1000735 
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة اطل�ض لالت�سالت 
ATLAS TELECOMMUNICATION ESTABLISHMENT 

اإىل /اطل�ض لالت�سالت - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
ATLAS TELECOMMUNICATION - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29 

اإعــــــــــالن
النفط  معدات  لمدادات  ال�س�����ادة/ريكزون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والغاز ذ.م.م  رخ�سة رقم:1828055 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد ا�سلم بوتني بارامبو �سيد حممد �سام�سو %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سلطان �سامل حممد بومقرييعه املن�سوري %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �سعيد �سامل حممد الكثريي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سايالجادفى ودى كري�سنان ناير
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الربق لغ�سيل ال�سيارات

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2691678 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل ماجد حمد حماد املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد عبيد مبارك هالل املن�سوري

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�ستوديو النه�سة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1030178 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد احمد مرعي خمي�ض الكثريي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد مرعي خمي�ض حممد الكثريي

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29 

اإعــــــــــالن
طيبة  واحة  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لعمال البال�سرت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1128812 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حمد عبدالرحمن حممد نا�سر ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خمي�ض علي م�سعود �سعيد ال�ساعدي

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

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

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تبا�سوم للنقليات العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1780997 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ذياب يون�ض عبداهلل علي البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف من�سور يون�ض عبداهلل علي البلو�سي

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اي فورم خلدمات الطباعه 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2829512 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة رجاء �سامل عبداهلل �سامل ال�سعيدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سن علي عبيد حممد الزعابي

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29 

اإعــــــــــالن
لغ�سيل  الذهبي  ال�س�����ادة/الن�سيم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وتلميع ال�سيارات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3025118 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة بخيت مطر حممد خمي�ض املزروعي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف نا�سر طار�ض �سعيد �سليويح املزروعي

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

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

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون الذوق للرجال

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1448923 
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة �سامل �سعيد علي �سرارة الكتبي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سداقت علي لياقت علي %100
تعديل وكيل خدمات/حذف مروان حمدان ح�سن اجلالف الزعابي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سداقت علي لياقت علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

�سركة النه�سة امل�سرية لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
 THE HUB:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

تاريخ: 2020/8/24 املودعة بالرقم: 334334  
با�سم: �سركة النه�سة امل�سرية لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

املوطن:مدينة خليفة ال�سناعية كيزاد - منطقة 9اأ م�ستودع رقم ب 08 - هاتف:00971552087271
.info@nahdamisria.ae:سندوق الربيد:7746 - امييل�

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29
فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة مربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر �سل�سه زيتون وخملالت 

منتجات األبان.
و�سف العالمة: THE HUB كلمة ت�سري اىل املركز او املحور او الو�سط التجاري.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  29  اأكتوبر  2020 العدد 13075 

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 246/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )48690( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% �سنويا من تاريخ 2018/1/31 وحتى ال�سداد و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب الإعالن :  بروفي�سنل للهند�سه امل�ساحية ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- بوتانيكا لت�سميم وتنفيذ احلدائق �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل الإقامة 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/7/14 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  ال�سركة  بالزام  ذ.م.م  امل�ساحية  للهند�سه  ل�سالح/بروفي�سنل  اأع��اله 
وقدره )98.535.97( درهم م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطه قدرها 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة 
الق�سائية وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29   
الق�صية رقم:2020/2208 جتاري جزئي - اأبوظبي

املرفوعة من:بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع     -     �سد:عبداهلل احمد عبداهلل زهران النبهاين
بناءا على انتداب اخلبري/�سامل حممد �سامل بالعمى كخربه م�سرفية يف الق�سية امل�سار اليها اعاله وعليه فان اخلربة 
تدعوكم حل�سور اجتماع اخلربة التح�سريي يف يوم الثالثاء املوافق:2020/11/3 م يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا 
12:00 ظ وذلك عن طريق برنامج ZOOM اجتماع عن بعد )مكاملة فيديو( وحر�سا على الغر�ض من اجتماع اخلربة 

برجاء تزويدنا بالآتي:
1- مذكرة كتابية تو�سح وت�سرح العالقة وا�سباب الدعوى بني الطراف

2- �سورة بالوكالة اخلا�سة بامل�ست�سارون املوكلني
3- بيان طبيعة العالقة بني الطرفني و�سندها

4- مطلوب تقدمي عقود الت�سهيالت املربمه بني املدعي واملدعي عليه
5- مطلوب ك�سف ح�ساب تف�سيلي باجمايل التعامل

6- مطلوب �سيت اك�سيل يو�سح املعادلت املالية التي اتبعها البنك يف ح�ساب الفوائد على هذه الت�سهيالت
7- �سند املدعي واملدعي عليه يف احت�ساب ن�سبة الفائدة

8- بيان يو�سح قيمة الفوائد املحت�سبة على القرو�ض املمنوحة للمدعي وكيفيةح�سابها
على ان تكون امل�ستندات املقدمة بعدد اأطراف الدعوى واخلربة املنتدبة ويراعي ان تكون امل�ستندات املقدمة باللغة العربية 

او مرتجمة قانونا اىل العربية
اخلبري احل�صابي وامل�صريف/�صامل حممد �صامل بالعمى

دعوة حل�شور اجتماع خربة
العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29   

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
املحكمة االبتدائية املدنية

ينطبق ال   - عري�شة   على  امر   SHCFICIPTO2020 /0004993 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : زاهد علي خان مظفر خان �سالح حممد مطر اخليال 

الدعوى  اأقام  قد   ، قانونيون  وم�ست�سارون  حمامون  واملطرو�سي  املدعي:القرق  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله للمطالبة ب�����: قدر املحكمة اتعاب مكتب القرق واملطرو�سي حمامون وم�ست�سارون 
قانونيون عن وكالة يف الدعوى رقم:6056-2016 مدين كلي ال�سارقة يف مبلغ )ع�سرون الف 
درهم وترف�ض ما زاد عن ذلك لكال الطرفني حق املتظلم من امر التقدير خالل اخلم�سة ع�سر 
يوما التالية لعالنه بالمر وتكليف خ�سمه باحل�سور امام املحكمة التي ا�سدر احلكم لتقدمي 
ما لديكم من دفاع وم�ستندات ويف حالة عدم ح�سوركم او ار�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فان 

املحكمة �ستبا�سر الجراءات القانونية يف غيابكم . حرر بتاريخ 2020/10/26م 
القا�شي/ه�شام احمد عو�شني
حمكمة ال�شارقة

املحكمة االبتدائية املدنيه      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
املحكمة االبتدائية املدنية

ينطبق ال   - عري�شة   على  امر   SHCFICIPTO2020 /0004995 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : موؤ�س�سة الطريق الطويل لقطع غيار ال�سيارات ل�ساحبتها منى احمد 

زوجة �سالح 
نعلنكم بان املدعي:القرق واملطرو�سي حمامون وم�ست�سارون قانونيون ، قد اأقام الدعوى 
حمامون  واملطرو�سي  القرق  مكتب  اتعاب  املحكمة  تقدر  ب�����:  للمطالبة  اعاله  املذكورة 
وم�ست�سارون قانونيون عن وكالته يف الدعوى رقم:266-2017 جتاري كلي ال�سارقة يف مبلغ 
)ثالثون الف درهم( وترف�ض ما زاد عن ذلك لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ويف 
ار�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات  او  حالة عدم ح�سوركم 

القانونية يف غيابكم . حرر بتاريخ 2020/10/26م 
القا�شي/ه�شام احمد عو�شني
حمكمة ال�شارقة

املحكمة االبتدائية املدنيه      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

الجتماعية  ال�����س��وؤون  جل��ن��ة  وا���س��ل��ت 
الب�سرية  وامل�����وارد  وال�����س��ك��ان  وال��ع��م��ل 
خالل  الحت����ادي،  ال��وط��ن��ي  للمجل�ض 
اجتماع عقدته يف مقر الأمانة العامة 
للمجل�ض يف دبي برئا�سة �سعادة �سرار 
حميد بالهول الفال�سي رئي�ض اللجنة، 
احت����ادي يف  ق��ان��ون  م�����س��روع  مناق�سة 
���س��اأن جمع ال��ت��ربع��ات، يف اإط���ار خطة 
اأع��دت��ه��ا ملناق�سة  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ن��ة  ع��م��ل 
هذا امل�سروع، لأهميته يف تنظيم جمع 
التربعات يف الدولة وتوفري بيئة اآمنة 

للعطاء.
ح�سر الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة 
ثنية مقررة  م��رمي ماجد بن  كل من 

اللجنة، وحميد علي العبار ال�سام�سي، 
والدكتورة  ال�سام�سي،  را�سد  وخلفان 
و�سابرين  ال��ط��ن��ي��ج��ي،  عبيد  �سيخة 
ح�سن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن 

املن�سوري.
���س��ع��ادة ����س���رار ح��م��ي��د بالهول  وق����ال 
الفال�سي اإن اللجنة ويف اإطار حر�سها 
يواكب  قانون  مب�سروع  اخل��روج  على 
�ستى  تقدم يف  ال��دول��ة من  ت�سهده  ما 
م�سروع  مناق�سة  ت��وا���س��ل  امل���ج���الت، 
اجلدول  على  اطلعت  حيث  ال��ق��ان��ون، 
القانون، واأج��رت عليه  املقارن مل�سروع 
ب��ع�����ض ال��ت��ع��دي��الت ب��ن��اء ع��ل��ى نتائج 
اجتماعات اللجنة مع ممثلي احلكومة 
واجلهات املعنية، واملعنيني واملخت�سني 
وذوي اخلربة والخت�سا�ض، حيث مت 

خ��الل��ه��ا الط����الع ع��ل��ى وج��ه��ات نظر 
بنود  على  وتعديالتها  اجل��ه��ات  تلك 
م�����س��روع ال��ق��ان��ون وج��ه��وده��ا يف جمع 
ال���ت���ربع���ات وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي تقف 

اأمامها.
الجتماع  خ�����الل  مت  اأن������ه  واأ������س�����اف 
مناق�سة العديد من اجلوانب املتعلقة 
مب�سروع القانون يف مقدمتها حوكمة 
وال�سفافية  التربعات،  جمع  وتنظيم 
يف الإف�����س��اح م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات التي 
تقوم بجمعها، واجلزاءات التي �ستقع 
على من يخالف بنود القانون، واإن�ساء 
ن���ظ���ام اإل����ك����رتوين ذك����ي ي�����س��ه��ل على 
تنظيم  امل�سوؤولة  واجلهات  اجلمعيات 
عمليات  و���س��م��ان  ال���ت���ربع���ات،  ج��م��ع 

الإف�ساح وال�سالمة املالية.

وح�سب املذكرة الإي�ساحية فقد ارتاأت 
احلكومة اقرتاح هذا امل�سروع حلماية 
اأن املال  اأم��وال املتربعني والتاأكد من 
ال�����س��ح��ي��ح ويحقق  ب��ال�����س��ك��ل  ي���وظ���ف 
امل���رج���وة م��ن��ه، ح��ي��ث تناولت  ال��غ��اي��ة 
الكلمات  ل��ب��ع�����ض  ت���ع���ري���ف���ات  ب����ن����وده 
م�سروع  ���س��م��ن  ال�������واردة  وال���ع���ب���ارات 
ب��ي��ان نطاق  ب��الإ���س��اف��ة اإىل  ال��ق��ان��ون، 
�سريانه، والأحكام املتعلقة بالت�سريح، 
الت�سريح،  منح  واإج�����راءات  و���س��روط 
ودرا�سة ال�سلطة املخت�سة لطلب منح 

الت�سريح، ومنح اأكرث من ت�سريح.
القانون  ت��ن��اول��ت م����واد م�����س��روع  ك��م��ا 
ال�سلطة  باحتفاظ  املتعلقة  الأح��ك��ام 
ونقل  بجمع  خ��ا���ض  ب�سجل  املخت�سة 
ونقل  ج���م���ع  وو�����س����ائ����ل  ال����ت����ربع����ات، 

ال����ت����ربع����ات، وت���ل���ق���ي ال���ت���ربع���ات من 
اإىل  التربعات  واإي�سال  الدولة،  خارج 
ال��دول��ة، وال��ت��ح��وي��الت البنكية  خ���ارج 
ال��دول��ة من ح�سابات جمع  خ��ارج  اإىل 
ب�سهادة  املتعلقة  والأح��ك��ام  التربعات، 
جلمع  ج��ار  ح�ساب  وف��ت��ح  الت�سنيف، 
م��ع احل�سابات  وال��ت��ع��ام��ل  ال��ت��ربع��ات، 
تربعات  فيها  ي��وج��د  ال��ت��ي  امل�سرفية 
املتعلقة  خم��ال��ف��ة. وت��ن��اول��ت الأح��ك��ام 
ب�سجالت حما�سبية جلمع التربعات، 
والتزام اجلهات املرخ�ض لها وامل�سرح 
لها بتقدمي تقرير لل�سلطة املخت�سة، 
اأف�سل  وتطبيق  الإل��ك��رتوين  والربط 
املتعلقة  والأحكام  الدولية،  املمار�سات 
ب���ال���ت���ربع���ات ال��ع��ي��ن��ي��ة ال���غ���ذائ���ي���ة اأو 
العينية  التربعات  وحتويل  الدوائية، 

اإىل نقدية، والنظم اخلا�سة للح�سول 
املتعلقة  والأح����ك����ام  امل��ع��ل��وم��ات،  ع��ل��ى 
الدعاية  واأعمال  والرقابة،  بالإ�سراف 
والإعالن جلمع التربعات، واجلزاءات 
املتعلقة  والأحكام  والتظلم،  الإداري��ة، 

اخلتامية  والأح�����ك�����ام  ب���ال���ع���ق���وب���ات، 
املتعلقة بال�سبطية الق�سائية، وتوفيق 

الأو�ساع، والالئحة التنفيذية.
وك������ان امل��ج��ل�����ض ال���وط���ن���ي الحت������ادي 
ق���د اأح������ال يف ج��ل�����س��ت��ه ال�����س��اب��ع��ة من 

للف�سل  الأول  ال��ع��ادي  الن��ع��ق��اد  دور 
عقدها  التي  ع�سر  ال�سابع  الت�سريعي 
2020م،  مايو   5 بتاريخ  بعد«  »ع��ن 
ملناق�سته  اللجنة  اإىل  القانون  م�سروع 

واإعداد تقرير ب�ساأنه.

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي  ن���ي���وي���ورك  ج��ام��ع��ة  وق���ع���ت 
اأم�������ض م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع جمموعة 
للخدمات  امل����ت����ح����دة  "ال�سرقية 
يف  ال����رائ����دة  اأب���وظ���ب���ي،  يف  الطبية" 
الرعاية  وت��ط��وي��ر  ا���س��ت��ث��م��ار  جم����ال 
ال�سحية على م�ستوى دولة الإمارات 
م�ست�سفى"دانة  ت�سم  والتي  واملنطقة 
و�سبكة  والأط��ف��ال،  الإمارات" للن�ساء 
التخ�س�سية،  بال�ض"  "هيلث  مراكز 
وم�����س��ت�����س��ف��ى م��ورف��ي��ل��دز ل��ل��ع��ي��ون يف 
اأب��وظ��ب��ي، ، لإن�����س��اء ع��ي��ادة ج��دي��دة يف 
مركز "هيلث بال�ض" لل�سكري والغدد 
درا�سة  فيها  يتم  اأبوظبي،  يف  ال�سماء 
والتي  لالإمارات"،  �سحي  "م�ستقبل 
املتطوعني  بقبول  تبداأ  اأن  املقرر  من 
م���ن 1 ن��وف��م��رب امل��ق��ب��ل. وي���اأت���ي هذا 
"ال�سرقية  جم��م��وع��ة  م���ع  ال���ت���ع���اون 
اإطار  يف  الطبية"  للخدمات  املتحدة 
دع���م ج��ه��ود ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وتعزيز 
العمل  ور���ض  وبناء  والبتكار،  التعليم 
العلوم  جمال  يف  وامل�ستقبلية  احلالية 
كل  التفاهم  م��ذك��رة  ووق��ع  ال�سحية. 
رئي�ض  نائب  وي�سرتمان  مارييت  من 
اأبو  اأبوظبي، وجمد  نيويورك  جامعة 
زنط رئي�ض اإدارة العمليات يف ال�سرقية 

بح�سور  الطبية،  للخدمات  املتحدة 
�سعدون  ����س���ام���ي  ����س���ع���دون  ال���دك���ت���ور 
ال�سرقية  ملجموعة  الطبي  الرئي�ض 
والدكتورة  الطبية  للخدمات  املتحدة 
ا�ست�سارية  م�سطفى  عزالدين  ه��دى 
ال�����س��م��اء ومديرة  وال���غ���دد  ال�����س��ك��ري 
�سبكة مراكز  الأك��ادمي��ي��ة يف  ال�����س��وؤون 
وذلك  التخ�س�سية،  بال�ض"  "هيلث 
ك��اف��ة التدابري  ب��ات��خ��اذ  م��ع الل���ت���زام 
والإج�������راءات الح���رتازي���ة، مب��ا فيها 
و�سع كمامة الوجه واللتزام بالتباعد 

اجل�سدي طوال فرتة احلدث.
�سحي  م�ستقبل  درا�سة  اأن  اإىل  وي�سار 
جماعية  درا����س���ة  اأول  ه��ي  الإم������ارات، 
تعنى بفهم م�سببات ال�سمنة وال�سكري 
وال��وق��اي��ة منها بني  القلب  واأم��را���ض 
جميع  الدرا�سة  وتدعو  الإم��ارات��ي��ني، 
م���واط���ن���ي دول�������ة الإم������������ارات ال���ذي���ن 
 40 و   18 ب���ني  اأع���م���اره���م  ت������رتاوح 
درا�سة  عيادات  وتقع  للم�ساركة.  عاماً 
يف  حالياً  ل��الإم��ارات  �سحي  م�ستقبل 
اأم��اك��ن وم��راك��ز، منها بنك الدم  ع��دة 
اأبوظبي،  كلينك  وكليفالند  اأبوظبي، 
وجامعة   ، ب��وي��ن��ت  هيلث  وم�ست�سفى 
الإم��ارات، وم�ست�سفى لطيفة - مركز 

دبي للتربع بالدم.
وقالت مارييت وي�سرتمان نائب رئي�ض 

"تدر�ض  اأب��وظ��ب��ي:  ن��ي��وي��ورك  جامعة 
وت�ستثمر  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
لإيجاد حلول لبع�ض التحديات الأكرث 
اإحل��اح��اً يف العامل ال��ي��وم، مبا يف ذلك 
ال�سمنة  مثل  العامة  ال�سحة  خماوف 
وال�����س��ك��ري واأم���را����ض ال��ق��ل��ب. وتعمل 
درا����س���ة م�����س��ت��ق��ب��ل ���س��ح��ي ل���الإم���ارات 
على ح�سد القدرات العلمية والعملية 
جلامعتنا جنباً اإىل جنب مع جمموعة 
يف  امل��رم��وق��ني  املحليني  ال�سركاء  م��ن 
املجال الطبي، مثل "ال�سرقية املتحدة 
م�ستقبل  لبناء  الطبية"،  للخدمات 

اأكرث �سحة لدولة الإمارات".
"اإننا  وي�����������س�����رتم�����ان:  واأ�������س������اف������ت 
نيويورك  ج���ام���ع���ة  يف  م��ت��ح��م�����س��ون 
ال��ت��ي توفرها  ل��الإم��ك��ان��ي��ات  اأب��وظ��ب��ي 
وكيف ميكننا  ال�سراكة اجلديدة  هذه 
من خاللها تعزيز م�ساهماتنا املحلية 
ال�سحية يف خمتلف  العلوم  يف جمال 

التخ�س�سات".
وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال جم����د اأب������و زنط 
ال�سرقية  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإدارة  رئ��ي�����ض 
اأن  "ناأمل  الطبية:  املتحدة للخدمات 
ل�سراكة  الطريق  امل��ذك��رة  ه��ذه  متهد 
ن��اج��ح��ة وف��ع��ال��ة م��ن ���س��اأن��ه��ا اأن تعود 
ب���ان���ف���ع ع���ل���ى امل���ج���ت���م���ع، ح���ي���ث تعمل 
"ال�سرقية املتحدة للخدمات الطبية" 

ت���ق���دمي خ���دم���ات ط��ب��ي��ة عاملية  ع��ل��ى 
الطبية  مراكزها  خالل  من  امل�ستوى 
املتخ�س�سة، مدعومة بجهود واأنظمة 

البحث والتعليم الطبي لدينا". 
مراكز  "ب�سفتنا  زن���ط:  اأب���و  واأ���س��اف 
بحثية معتمدة من قبل دائرة ال�سحة 
واأط��ل��ق  كل من  �سارك  اأبوظبي، فقد 
للن�ساء  الإمارات"  "دانة  م�ست�سفى 
"هيلث  م���راك���ز  و���س��ب��ك��ة  والأط����ف����ال، 
وم�ست�سفى  ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة،  بال�ض" 
اأب���وظ���ب���ي،  ل���ل���ع���ي���ون يف  م���ورف���ي���ل���دز 
العديد من امل�ساريع البحثية البحثية 
وال���درا����س���ات خ���الل الأ���س��ه��ر ال���� 18 
املا�سية وذلك ياأتي متا�سياً مع اإمياننا 
بيئة  وتوفري  العلمي  البحث  باأهمية 
الأبحاث  لإج����راء  لأط��ب��ائ��ن��ا  منا�سبة 
ال�سراكة  لهذه  �سعداء  واإننا  العلمية. 
م���ع ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي من 
م�ستقبل  درا���س��ة  يف  وبامل�ساركة  جهة 
���س��ح��ي ل���الإم���ارات م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، 
هيلث  مركز  اأن  م��ن  ثقة  على  ونحن 
ال�سماء  وال����غ����دد  ل��ل�����س��ك��ري  ب���ال����ض 
كما  ل��ل��درا���س��ة  ث��اق��ب��ة  ب��ي��ان��ات  �سيوفر 
تفتح مذكرة التفاهم اآفاق التعاون مع 
جامعة نيويورك اأبوظبي يف الأبحاث 
ال�سريرية الأخرى مبا يف ذلك �سحة 
املراأة ومدى انت�سار م�ساكل اخل�سوبة 

و�سحة العيون وغريها."
وق����ال ع��ب��د ال�����س��ك��ور ع���ب���داهلل، املدير 
العامة  ال�سحة  اأبحاث  ملركز  امل�ساعد 
"نظراً  اأبوظبي:  نيويورك  جامعة  يف 
درا�سة  التي حتتلها  الكبرية  لالأهمية 
م�ستقبل �سحي لدولة الإمارات، فاإننا 
ال�����س��راك��ات مع  ط��ورن��ا جمموعة م��ن 
موؤ�س�سات وطنية خمتلفة يف القطاعني 
العام واخلا�ض، ومذكرة التفاهم التي 
كبرياً  معلماً  تعد  ال��ي��وم  توقيعها  مت 
عن  العمل  م��ن  �سيمكننا  اآخ��ر  وه��ام��اً 
ق��رب مع �سريك رئي�سي وحم��وري يف 

جمال الرعاية ال�سحية".
واأ�ساف عبداهلل: "�سيتيح هذا التعاون 
املجتمعية  امل�����س��ارك��ة  وزي������ادة  ت��ع��زي��ز 
ب��ني م��واط��ن��ي دول���ة الإم������ارات، حيث 
مع  للتوا�سل  جهودنا  �سنوا�سل  اأن��ن��ا 
امل�ساركة  تكون  اأن  و�سمان  اجلمهور 
لدولة  ���س��ح��ي  م�����س��ت��ق��ب��ل  درا�����س����ة  يف 
الإم�������ارات ���س��ل�����س��ة ووا����س���ح���ة وميكن 
وق����ال  ب�سهولة".  اإل���ي���ه���ا  ال���و����س���ول 
هذه  ن��ت��ائ��ج  ت�����س��اع��د  "لن  ع����ب����داهلل: 
املجتمع  �سحة  حت�سني  على  الدرا�سة 
فح�سب، بل اإنها تن�سجم مع الأهداف 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ب��ن��اء ن��ظ��ام رع��اي��ة �سحية 
امل�������س���ت���وى، م���ن خ����الل تعزيز  ع���امل���ي 
وتطوير البحث العلمي للم�ساهمة يف 

فهم اأ�سباب وعواقب الأمرا�ض املزمنة 
امل��ن��ت�����س��رة يف دول�����ة الإم���������ارات، ومن 
املتوقع اأن ت�ساعد نتائج هذه الدرا�سة 
ا يف تطوير ا�سرتاتيجيات اأف�سل  اأي�سً
للوقاية والعالج". ومن جانبها قالت 
ال��دك��ت��ورة ه��دى ع��ز ال��دي��ن م�سطفى 
ال�سماء  وال��غ��دد  ال�سكري  ا�ست�سارية 
�سبكة  الأكادميية يف  ال�سوؤون  ومديرة 
التخ�س�سية:  ب��ال���ض  ه��ي��ل��ث  م���راك���ز 
نيويورك  جامعة  بني  ال�سراكة  "اإن 
اأبوظبي وجمموعة "ال�سرقية املتحدة 
بناء  يف  ت�ساهم  الطبية"  ل��ل��خ��دم��ات 
ال�سحة  ج�سوٍر قوية بني متخ�س�سي 
العامة ومقدمي الرعاية ال�سحية يف 
اإط��ار طبي اأك��ادمي��ي، ول �سك اأن هذا 
البحوث  تعزيز  على  �سيعمل  التعاون 
الطبية املجتمعية من خالل خدماتنا 

الطبية متعددة التخ�س�سات". 
"اإننا فخورون  ال��دي��ن:  ع��ز  واأ���س��اف��ت 
حًقا باإتاحة الفر�سة لدرا�سة م�ستقبل 
�سحي ل��دول��ة الإم�����ارات، ون��ح��ن على 

���س��ك��ان الإم�����ارات لديهم  اأن  ث��ق��ة م��ن 
روؤي����ة وا���س��ح��ة وف��ه��م ���س��ام��ل لأهمية 
البحوث ال�سريرية، حيث �سهدنا مثاًل 
رائعاً على ذلك من خالل م�ساركتهم 
التي  ال�سريرية  التجارب  يف  الهائلة 
مما  كوفيد19-،  ل��ق��اح  على  اأج��ري��ت 
اأن املجتمع الإماراتي قادر  يوؤكد على 
ق��رارات حكيمة للم�ساركة  اتخاذ  على 
الطبية  الأب��ح��اث  يف  كبري  وبحما�ض 
اأكرث  ب��ن��اء م�����س��ت��ق��ب��ل  ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 

�سحة لالأجيال القادمة".
م�ستقبل  درا�سة  اأن  بالذكر  واجلدير 
�سحي لالإمارات تاأتي برعاية ومتويل 
اأبوظبي  ن���ي���وي���ورك  ج��ام��ع��ة  وق���ي���ادة 
ب���ال�������س���راك���ة م�����ع مت���ك���ني اأب����وظ����ب����ي، 
وبالتعاون مع دائرة ال�سحة - اأبوظبي، 
اإىل جانب  دب����ي،  يف  ال�����س��ح��ة  وه��ي��ئ��ة 
ال�سحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة 
ال�سيخ  مدينة  ت�سمل  والتي  "�سحة"، 
الإقليمي  ال��دم  بنك  الطبية،  خليفة 
اأبوظبي،  يف  ال����دم  وب��ن��ك  ال���ع���ني،  يف 

وجامعة  الع�سكري،  زاي��د  وم�ست�سفى 
زاي�����د، وجامعة  وج��ام��ع��ة  الإم��������ارات، 
 " ال��ب��ح��ث والب��ت��ك��ار  خليفة، وم��رك��ز 
العليا،  ال��ت��ق��ن��ي��ة  وك��ل��ي��ات   ،" اي��ب��ت��ي��ك 
وكليفالند  بوينت،  هيلث  وم�ست�سفى 
الواحة،  وم�ست�سفى  اأبوظبي،  كلينك 
للفح�ض،  ه��ي��ل��ث  ك���اب���ي���ت���ال  وم����رك����ز 
ال�سحي  لل�سمان  الوطنية  وال�سركة 
جامعة  يف  الطب  ومدر�سة  �سمان،   -
نيويورك لنغون. ويف اأبريل 2020، 
اأ�����س����ب����ح ال���ت�������س���ج���ي���ل وامل���������س����ارك����ة يف 
لالإمارات"  �سحي  "م�ستقبل  درا���س��ة 
، وذلك  الإن����رتن����ت  ع���رب  اإل���ك���رتون���ي���اً 
ا���س��ت��ج��اب��ة ل����الإج����راءات الح���رتازي���ة 
الإمارات  دول��ة  حكومة  و�سعتها  التي 
ال��ع��ام��ة واحل���د من  ال�سحة  حل��م��اي��ة 
كما  كوفيد19-،  ف���ريو����ض  ان��ت�����س��ار 
الآن  ال��درا���س��ة  يف  املتطوعون  ويتمتع 
من�سة  خ���الل  م��ن  امل�����س��ارك��ة  بفر�سة 
زيارة  بدًل من  الإنرتنت  خا�سة على 

العيادات الطبية فعلياً.

•• اأبوظبي-وام:

ع��ق��دت جل��ن��ة ال�����س��ك��اوى يف امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي الحت�����ادي، 
رئي�ض  اأحمد  جا�سم  علي  �سعادة  برئا�سة  بعد  عن  اجتماعاً 
القرارات  وات��خ��ذت  ���س��ك��وى،   22 خ��الل��ه  ناق�ست  اللجنة، 

املنا�سبة ب�ساأنها.
خالل  اطلعت  اللجنة  اإن  اأح��م��د  جا�سم  علي  ���س��ع��ادة  وق���ال 
القانونية  والآراء  ل��ه��ا  امل��ق��دم��ة  ال�����س��ك��اوى  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع 
وذات  املعنية  اجلهات  بع�ض  ردود  على  اطلعت  كما  ب�ساأنها، 
العالقة ب�سكاوى املعرو�سة على اللجنة التي اتخذت ب�ساأنها 

القرارات املنا�سبة.

مع  تعاوناً  اأب���دت  التي  احلكومية  باجلهات  �سعادته  واأ���س��اد 
احلر�ض  اإط��ار  يف  ال�سكاوى،  تلك  مناق�ستها  خ��الل  اللجنة 
على م�سالح املواطنني و�سمان حقوقهم وتقدمي امل�ساعدات 

لهم يف خمتلف املجالت.
وت��خ��ت�����ض جل��ن��ة ال�����س��ك��اوى ب��ب��ح��ث ال�����س��ك��اوى ال������واردة اإىل 
ال�سكاوى، وتلقي الإجابات الالزمة  املجل�ض، ومبتابعة هذه 
عليها، كما تقوم باإعداد تقرير �سنوي عن ال�سكاوى، لبيان ما 

اتخذ من اإجراءات حيالها، وموؤ�سرات الجتاهات ب�ساأنها.
للمجل�ض  الداخلية  الالئحة  من   154 امل��ادة  لن�ض  ووفقاً 
املجل�ض  اإىل  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال�سكاوى  ف���اإن  الحت���ادي  الوطني 
اأن ت��ك��ون م��وق��ع��ة مم���ن قدمها  ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ي��ج��ب 

املادة  اإقامته وعمله، كما تن�ض  ا�سمه وحمل  ومذكورا فيها 
ال�سكاوى  بحث  اللجنة  تتوىل  اأن  على  الالئحة  من   158
املحالة اإليها، ولها اأن ت�ستمع اإىل مقدم ال�سكوى، وللجنة اأن 
ال��وزارة املخت�سة بوا�سطة معايل رئي�ض املجل�ض  تطلب من 
لزمة  ت��راه��ا  م�ستندات  اأو  بيانات  اأي  اأو  الإج��اب��ات  تقدمي 
اإحدى  تتجاوز  ل  م��دة  خ��الل  ال�سكاوى  على  وال���رد  للعلم، 

وع�سرين يوماً على الأكرث من تاريخ الطلب.
مقررة  العليلي  حميد  ه��ن��د  م��ن  ك��ل  ���س��ع��ادة  اللجنة  ت�سم 
ال�سويدي،  بو�سهاب  واأحمد  البريق،  ر�سا  وعائ�سة  اللجنة، 
علي  وحميد  الزعابي،  حممد  وكفاح  ع��الي،  �سعيد  و�سذى 

العبار ال�سام�سي.

•• دبي -وام: 

امل�ساعد  ال����وزارة  وك��ي��ل  اإ�سماعيل  نا�سر  ���س��ع��ادة  اأك���د 
املجتمع  تنمية  وزارة  الرعاية الجتماعية يف  ل�سوؤون 
لبتكار  املالئمة  البيئة  توفري  على  ال����وزارة  حر�ض 
يف  بالعمل  ال��ري��ادي  منهم  فاأ�سبح  الهمم  اأ���س��ح��اب 
اأكرث من جهة حكومية وخا�سة واأ�سبح منهم اأبطال 
يف العديد من الريا�سات وتعمل الوزارة علي ت�سريع 
يف  متكينهم  �سهولة  و  حلمايتهم  القوانني  وتطبيق 

املجتمع .
جاء ذلك خالل ندوة افرتا�سية بعنوان »معا من اأجل 
م�ستقبل اأف�سل - اإتفاقية الأمم املتحدة لالأ�سخا�ض 
اأ�سحاب الهمم » نظمتها جمعية النور لرعاية وتاأهيل 
املتحدة  الأمم  قوانني  ناق�ست  والتي  الهمم  اأ�سحاب 
اآلية دمج الطالب  و  الهمم  اأ�سحاب  يف دعم ومتكني 
اإىل ق��وان��ني دولة  اإ���س��اف��ة  ب��امل��دار���ض  اأ���س��ح��اب الهمم 
الإمارات والتي مكنت اأ�سحاب الهمم واأ�سبحت الدولة 
�سديقة لهم حيث قامت الدولة بت�سريع القوانني و 
تطبيقها بداية من جتهيز املرافق والأماكن العامة و 
مراكز الت�سوق و اأماكن العمل واملباين وحر�ض الدولة 
على توظيف اأكرب عدد من اأ�سحاب الهمم يف العديد 
�سبل  وت�سهيل  واخل��ا���س��ة  احلكومية  القطاعات  م��ن 
العديد  واإط��الق  الهمم  والتاأهيل لأ�سحاب  التدريب 
قدراتهم  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  لتوظيفهم  امل��ن�����س��ات  م��ن 
لدفع عجلة القت�ساد وم�ساركتهم يف حتقيق الريادة 

نحو غد اأف�سل للجميع .
�سارك يف الندوة عبدالقادر عبيد علي وعلي املويجعي 
اإدارة اجلمعية وع�سام علي خبري يف  اأع�ساء جمل�ض 
اليوني�سيف مكتب منطقة  ال�سيا�سات الجتماعية يف 
اخل��ل��ي��ج واأح���م���د ال��ن��ع��ي��م��ي م���ن ف��ري��ق ب�����س��م��ة وطن 

التطوعي ورا�سد املرزوقي من اأ�سحاب الهمم تنفيذي 
الجتماعي  والدمج  الرعاية  اإدارة  جمتمعية  رعاية 

بهيئة تنمية املجتمع بدبي .
يف  اليوني�سيف  دور  على  ال�سوء  علي  ع�سام  و�سلط 
اإ�سدار وت�سريع القوانني التي تخدم الأطفال اأ�سحاب 
الهمم ومت مناق�سة العديد من القوانني التي ت�سهل 
متابعة  ع��ل��ى  امل�ستمر  وح��ر���س��ه��م  ال��ي��وم��ي��ة  حياتهم 
ال��ق��وان��ني وال��ت��ي جعلت م��ن دول���ة الإم����ارات  تطبيق 

مثال للدول الرائدة عامليا نحو طفولة اأكرث اأمانا.
وحتدث عبدالقادر عبيد عن اآلية التدريب والتاأهيل 
اجلمعية  واأه���داف  النجاحات  وق�س�ض  اجلمعية  يف 
التي ت�سعي لالحتفال يف بداية العام 2021 مبرور 

تاأ�سي�سها. على  عاما   40
بني  التعاون  اأهمية  املويجعي  علي  اأك��د  ناحيته  م��ن 
القطاعني احلكومي واخلا�ض وكافة �سرائح املجتمع 
لتلبية احتياجات اأ�سحاب الهمم .. فيما حتدث را�سد 
امل���رزوق���ي م��ن اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ع��ن م�����س��رية تعليمه 
تتنا�سب  وظيفة  على  ح�سوله  يف  وال�سهولة  واملرونة 
مع اإمكاناته يف هيئة تنمية املجتمع بدبي والتي تعمل 
م�ستواه  لتطوير  ال��الزم  التدريب  توفري  على  دائما 

باأن يكون قياديا ناجحا يف املجتمع.
»ب�سمة  ف��ري��ق  دور  ع��ن  النعيمي  اأح��م��د  ك��م��ا حت���دث 
اأ�سحاب  م��ع  العمل  على  وحر�سه  التطوعي  وط��ن« 
واملبادرات  الفعاليات  يف  م�ساركتهم  وتعزيز  الهمم 
الإعاقة  بالقدرة على حتدي  اإميانا منهم  التطوعية 

و تطوير الذات .
اأ�سحاب  وت��اأه��ي��ل  ل��رع��اي��ة  »ال��ن��ور  جمعية  اأن  ي��ذك��ر 
الهمم« - التي تاأ�س�ست يف 21 نوفمرب -1981 هي 
قبل  من  مرخ�سة  دب��ي  مقرها  ع��ام  نفع  ذات  جمعية 

وزارة تنمية املجتمع .

جلنة ال�سكاوى يف املجل�س الوطني الحتادي تناق�س 22 �سكوى

ندوة افرتا�سية تناق�س اآليات دعم ومتكني اأ�سحاب الهمم

جلنة ب�الوطني الحتادي توا�سل مناق�سة م�سروع قانون جمع التربعات

يف اإطار دعم جهود البحث العلمي وتعزيز التعليم والبتكار

جامعة نيويورك اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع 
»ال�سرقية املتحدة للخدمات الطبية« يف اأبوظبي

•• دبي-الفجر:

القيادة  مركز  مدير  فار�ض  بن  الرحمن  عبد  تركي  العقيد  اأك��د 
املركز  اأن  دب��ي،  �سرطة  يف  للعمليات  العامة  الإدارة  يف  وال�سيطرة 
تلقى منذ بداية العام اجلاري اإىل الأول من �سهر اأكتوبر، 772 
ع���ن اخلدمات  ال���س��ت��ف�����س��ار  ل��غ��ر���ض  م��ك��امل��ة، وذل����ك  و73  األ���ف���اً 
املتنوعة  اخل��دم��ات  على  واحل�����س��ول  ب��الغ��ات  وت��ق��دمي  ال�سرطية 

التي يقدمها املركز عرب موظفيه املتخ�س�سني.
واأ�سار العقيد ابن فار�ض اإىل حر�ض العاملني يف اإدارة مركز القيادة 
اأف�سل اخلدمات واأجودها للجمهور على  وال�سيطرة على تقدمي 
الدائم  والتاأهب  ال�ستعداد  اأمت  على  اأنهم  م��وؤك��داً  ال�ساعة،  م��دار 
لتلقي البالغات واملكاملات يف جميع الأوق��ات ل�سيما يف العطالت 

والأعياد.
م��ع اجلمهور  ال��ت��وا���س��ل  ع��ل��ى  دب���ي حري�سة  ���س��رط��ة  اأن  واأ����س���اف 
باإن�ساء مركز  ق��ام��ت  اأن��ه��ا  ل��ه��م، حيث  اخل��دم��ات  اأف�سل  وت��ق��دمي 
الت�سال 901 بهدف الرد على ا�ستف�سارات اجلمهور واملتعاملني 
باللغتني العربية والجنليزية، وتقدمي خدمات متميزة لهم وتلقي 
اقرتاحاتهم  وتو�سيل  م�ساكلهم  وح��ل  والق���رتاح���ات  ال�سكاوى 
متخ�س�ساً  فريقاً  تكلف  دب��ي  �سرطة  اأن  مبيناً  املعنية،  ل���الإدارات 
اىل  وحتويلها  ا�ستف�سارات  على  للرد   )901( الت�سال  مركز  يف 
و�سرعة  �سحة  ت�سمن  و�سهلة  موثقة  بطريقة  املعنية  الإدارات 
901 يقدم لأفراد  الرقم  اأن  املعلومة للمتعامل. واأو�سح  و�سول 
اجلمهور العديد من اخلدمات ومنها "خدمات جنائية" كخدمة  
عن  المتناع  وب��الغ  م��رجت��ع،  �سيك  وب��الغ  الأم��ن��ي��ة،  ال�ست�سارات 

الدفع، وطلب ا�ستبدال كفالة، وطلب ت�سليم معثور ، وطلب ا�ستالم 
معثور، اإىل جانب خدمات مرورية مثل طلب تقرير حادث مروري 
دون اإ�سابات، وطلب تقرير حادث مروري �سد جمهول، واإ�سدار 
بدل فاقد، تقرير حادث مروري، وطلب ال�ستعالم ودفع املخالفات 
املرورية، وطلب ن�سخة من م�ستندات املخالفات املرورية ) �سورة 
املروية.  املخالفات  رادار - ن�سخة خمالفة(، وطلب تق�سيط مبلغ 
متعلقة  باقة خدمات  للمتعاملني  يوفر   901 الرقم  اأن  واأ�ساف 
اجلنائية،  احل��ال��ة  بحث  �سهادة  طلب  وه���ي:  ال�����س��ه��ادات  ب��اإ���س��دار 
وطلب �سهادة بحث احلالة املرورية، و�سهادة فقدان، وطلب �سهادة 
الأمر،  يهمه  ملن  �سهادة  وطلب  امل��روري��ة،  للمخالفات  ذم��ة  ب��راءة 
وطلب  مركبة،  حجز  ب��دل  دف��ع  وطلب  مركبة،  حجز  فك  وطلب 

احلجز الذكي، اإىل جانب باقة من "خدمات الت�ساريح".

بداية  منذ  دبي  �سرطة  يف  وال�سيطرة  القيادة  مركز  تلقاها  مكاملة  األف   772

•• دبي-الفجر:

زار وفد من قيادة قوات الأمن اخلا�سة بوزارة الداخلية اإدارة اأمن املوا�سالت 
اأف�سل املمار�سات املطبقة يف جمال تطوير جودة الأداء  يف دبي لالطالع على 

وال�ستفادة من اخلربات يف ا�ستحداث وت�سميم املناهج التدريبية.
اإطار التعاون بني املوؤ�س�سات احلكومية داخل وخارج الدولة،  وتاأتي الزيارة يف 
والتدريب  للمحاكاة  الذكية  حمدان  ملحطة  جولة  بعمل  الزائر  الوفد  قام  اإذ 

التابعة ملركز التدريب والإبداع يف اإدارة اأمن املوا�سالت. 
الذكية  حمدان  حمطة  يف  املتوفرة  املن�سات  على  اجلولة  خالل  الوفد  واطلع 
للمحاكاة والتدريب وهي من�سة حماكاة واقعية ملحطات املرتو، ومن�سة غرفة 
العمليات واأنظمتها، ومن�سة الأجهزة الذكية وا�ستخداماتها، وقاعة التدريب 
منظومة  عن  �سرحاً  ال��زي��ارة  وتخللت  الف��رتا���س��ي،  ال��واق��ع  تقنية  با�ستخدام 
العمل الأمني والربامج التدريبية املقدمة من مركز التدريب والإبداع يف اإدارة 
اأمن املوا�سالت.  ويف نهاية الزيارة قام املقدم عي�سى ال�ستاد رئي�ض مركز تاأمني 
احلماية وال�سالمة بتقدمي الدرع التذكارية للرائد اإبراهيم حممد الظهوري 

رئي�ض ق�سم التعليم مبعهد قوات الأمن اخلا�سة. 

قوات الأمن اخلا�سة تطلع على اأف�سل املمار�سات يف اأمن املوا�سالت 
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باري�ض وهو حادث موؤ�سف وموؤمل، ولكن من املوؤ�سف واملوؤمل اأي�سا 
اأداة  اأ�سبح  وق��د  عاملنا  يف  وامل�سلمني  لالإ�سالم  الإ���س��اءة  ن��رى  اأن 

حل�سد الأ�سوات وامل�ساربة بها يف اأ�سوات النتخابات.
واأ�ساف اأن الر�سوم امل�سيئة لنبينا العظيم عبث وتهريج وانفالت 
م��ن ك��ل ق��ي��ود امل�����س��وؤول��ي��ة والل���ت���زام اخل��ل��ق��ي وال���ع���رف الدويل 
والقانون العام وعداء �سريح لهذا الدين احلنيف وللنبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم.
الإ�سالمي  العامل  “نرف�ض وبقوة وكل دول  الأزه��ر:  �سيخ  وقال 
ما  ب��ق��در  والإ����س���الم  للم�سلمني  ت�سيئ  ل  ال��ت��ي  ال���ب���ذاءات  ه���ذه 
ت�سيء. وندعو املجتمع الدويل لإقرار ت�سريع عاملي يجرم معاداة 
والواجبات،  احلقوق  يف  غريهم  وبني  بينهم  والتفرقة  امل�سلمني 

الإيجابي  الن��دم��اج  اإىل  الغربية  ال��دول  يف  امل�سلمني  ندعو  كما 
الواعي يف هذه املجتمعات«.

ال�سلمية  ال��ط��رق  ب��ال��ت��زام  يتقيدوا  اأن  امل�سلمني  “على  واأ���س��اف 
واحل�سول  الكراهية  خطاب  مقاومة  يف  والعقالنية  والقانونية 
على حقوقهم امل�سروعة اقتداء بنبيهم الكرمي حممد �سلى اهلل 
اليوم ب�سخ�ض بل نحتفل  “اإننا ل نحتفل  واأو�سح  عليه و�سلم«. 
بتجلي الإ�سراق الإلهي على الإن�سانية جمعاء وظهوره يف �سورة 
م�سريا اإىل اأن انت�سار  ر�سالة اإلهية ختمت بها جميع الر�سالت”، 
ك��ان حتقيقا ملعجزة م��ن معجزات  ال��ع��امل  ال��دي��ن الإ���س��الم��ي يف 
اأن بقاء الإ�سالم  اإىل  النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم. واأ�سار 
وخلوده اأمر توله اهلل بنف�سه واآراءه لنبيه �سلى اهلل عليه و�سلم 

“ل  الأر���ض ومغاربها، م�سيفا:  ي�ساهد م�سارق  العني وهو  راأى 
اإلهية  وال��ق��راآن وحممد م�سابيح  الإ���س��الم  اأن  يف  ن��رت��اب حلظة 
�سعادتها  عن  تبحث  وهي  الإن�سانية  طريق  الأر���ض  على  ت�سيء 
باأمر  حمفوظة  الثالثة  امل�سابيح  ه��ذه  واأن  والآخ���رة،  الدنيا  يف 
بعثته  الإن�سانية كما كانت قبل  النبي حممد لبقيت  اهلل. ولول 
يف ظالم دام�ض و�سالل مبني اإىل يوم القيامة، فهو النور الذي 

يبدد اهلل به ظلمات ال�سكوك والأوهام«.
وذكر �سيخ الأزهر: “يتوجب علينا جتديد م�ساعر احلب والولء 
ب��اأرواح��ن��ا وب��ك��ل م��ا منلك م��ن غال  وال��دف��اع ع��ن النبي حممد 
ونفي�ض فمحبته - �سلى اهلل عليه و�سلم - فر�ض عني على كل 

م�سلم«.

•• القاهرة-وكاالت

الدويل  املجتمع  الأرب��ع��اء  اأم�ض  الطيب  اأحمد  الأزه��ر،  �سيخ  دعا 
اإقرار ت�سريع يجرم معاداة الإ�سالم وامل�سلمني، م�سددا على  اإىل 
عن  ال��دف��اع  يف  القانونية  وبالطرق  بال�سلمية  الل��ت��زام  ���س��رورة 

النبي حممد والدين الإ�سالمي.
وقال �سيخ الأزهر، خالل احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى املولد 
النبوي ال�سريف بح�سور الرئي�ض عبدالفتاح ال�سي�سي: “�سنطلق 
من�سة عاملية للتعريف بالنبي حممد بالعديد من لغات العامل«.

مقدمتها  وف��ى  الدينية  وموؤ�س�ساته  الإ�سالمي  العامل  اأن  واأك��د 
البغي�ض يف  القتل  ح��ادث  اإدان���ة  اإىل  ���س��ارع  ق��د  ال�سريف  الأزه���ر 

�سيخ الأزهر يطالب باإقرار ت�سريع يجرم معاداة الإ�سالم

•• عوا�سم-وكاالت

الإ�سالم  خ��الل  م��ن  تركيا  ت�سعى 
ال�سعبي  الإ���س��الم  جل��ر  ال�سيا�سي 
حروبها  اإىل  املتاحة  الو�سائل  بكل 
واآخ��ره��ا حربها مع  و���س��راع��ات��ه��ا، 
ف��رن�����س��ا ال��ت��ي ان��دل��ع��ت م��ن��ذ اأي����ام، 
حماولة  الأول،  اأ�سا�سيني  لهدفني 
اأردوغان ونفوذه  با�ستعرا�ض ق�����وة 
وخا�سة  الإ����س���الم���ي،  ال���ع���امل  يف 
والثانية  ال���ع���رب���ي���ة،  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ما  يف  الأوراق  ب���خ���ل���ط  ت���ت���ع���ل���ق 
الب�سائع  مقاطعة  بحمل������ة  يتعلق 
حملة  اإىل  وحت���وي���ل���ه���ا  ال���رتك���ي���ة 
الفرن�سية  ال��ب�����س��ائ��ع  ملقاطع�������ة 
رخي�سة  حم��������������اولت  خ����الل  م���ن 
من  الب�سطاء  مب�ساعر  للتالعب 

امل�سلمني.
�سادرة  ع��رب��ي��ة  ���س��ح��ف  وب��ح�����س��ب 
اأم�ض الأربعاء اأثبتت حادثة اغتيال 
مدّر�ض التاريخ الفرن�سي �سامويل 
بات  ال�سيا�سي  الإ���س��الم  اأن  ب��ات��ي، 
ال�سلم  على  حقيقياً  خ��ط��راً  ميثل 
العاملي يف ظل نزعة الكراهية التي 
اأردوغان،  م�سروع  حالياً  يج�سدها 
جمتمعات  ت�����س��ت��ه��دف  ل  وال����ت����ي 
ال���������دول امل�������س���ل���م���ة ف����ق����ط، واإمن������ا 
جلاليات  احل��ا���س��ن��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
راأ�سها  وع���ل���ى  م��ه��ّم��ة،  اإ���س��الم��ي��ة 

جمتمعات اأوروبا الغربية.

النعزالية الإ�صالمية
“العرب”  ����س���ح���ي���ف���ة  ت����ن����اول����ت 
اللندنية يف تقرير لها ت�سريحات 
ال���رئ���ي�������ض ال��ف��رن�����س��ي اإمي���ان���وي���ل 
ماكرون عن اأن الإ�سالم بات يعي�ض 
اليوم اأزمة يف كل مكان يف العامل، 
ملا  ال���ت�������س���دي  ف��رن�����س��ا  ع���ل���ى  واإن 

و�سفها ب�”النعزالية الإ�سالمية” 
ن��ظ��ام مواز  اإق���ام���ة  اإىل  ال�����س��اع��ي��ة 
الفرن�سية،  اجل��م��ه��وري��ة  واإن����ك����ار 
�سّماه  ما  �سد  �سيا�ساته  عن  معلناً 
يتخذ  ال��ذي  الإ���س��الم��ي  “الت�سدد 
وط����ارح����اً  له”،  م��ن��ه��ج��ا  ال���ع���ن���ف 
“النف�سال  ���س��د  ق��ان��ون  م�����س��روع 
“مكافحة من  بهدف  ال�سعوري”، 
قيم  يف  للت�سكيك  الدين  يوظفون 

“اجلمهورية” الفرن�سية.
حادثة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 
عبداهلل  ال�سي�ساين  الطالب  قيام 
اأنزوروف الذي مل يتجاوز الثامنة 
ع�������س���رة م����ن ع����م����ره، واحل���ا����س���ل 
بذبح  ف��رن�����س��ا،  اإىل  ال��ل��ج��وء  ع��ل��ى 
باتي،  ���س��ام��وي��ل  ال���ت���اري���خ  اأ����س���ت���اذ 
املجتمع  الهلع يف  اأث��ارت حالة من 
الرئي�ض  خ�����رج  ث����م  ال���ف���رن�������س���ي، 
ماكرون ليعلن يف حفل تاأبني باتي 
املدّر�ض  اأن  ال�����س��ورب��ون  جامعة  يف 
يج�ّسد  ك��ان  لأن���ه  جبناء  بيد  ُق��ت��ل 
والدميقراطية  العلمانية  القيم 
م�سّددا  الفرن�سية،  اجلمهورية  يف 
ت��ت��خ��ل��ى عن  ل����ن  ب������الده  اأن  ع���ل���ى 
ال����ر�����س����وم ال���ك���اري���ك���ات���ريي���ة، مما 
اأث���ار ���س��ده م��وج��ة م��ن النتقادات 
تزعمها  ال����س���ت���ه���داف  وح���م���الت 
اأردوغ���ان واأب���واق الإخ���وان وان�سم 
اإليها بع�ض ممن ي�سعون اأنف�سهم 

يف دائرة “الإ�سالم املعتدل«.
م�سكلتنا  اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
اأمام قوى دينية،  اأننا  الكربى هي 
املعتدل  ب�����ني  ت����راوح����ه����ا  ورغ��������م 
وال�سيا�سي،  وال�سعبي  وامل��ت��ط��رف 
رف�ض  اأ�سا�ض  على  اأنها جتتمع  اإل 

يرعى  ال�������ذي  وه������و  وامل�������س���ل���م���ني 
املتطرفة  واجل���م���اع���ات  امل���رت���زق���ة 
الإ�سالمية  ال��ب��الد  يف  عاثت  التي 

تخريباً وتقتياًل.
وب���ي���ن���م���ا ك�������ان ال�����ع�����امل ال���ع���رب���ي 
اأردوغ����ان  �سيا�سات  ع��ل��ى  ينتف�ض 
مواطنون  ب���داأه���ا  م��ق��اط��ع��ة  ع���رب 
ت����وؤث����ر على  ����س���ع���ودي���ون وب����ات����ت 
والقت�سادي،  ال�سيا�سي  ال��و���س��ع 
ال�سيا�سي  الإ�سالم  جماعات  راحت 
اإىل  الراديكالية تدعو  واجلماعات 
الفرن�سية  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  م��ق��اط��ع��ة 
احلكمة  ع���دم  ذل���ك،  ع��ل��ى  �سجعها 
واخلطاب املت�سرع من قبل الرئي�ض 
ال��ف��رن�����س��ي، مم���ا ج��ع��ل اأردوغ�������ان 
وع�سبته يرتاق�سون فرحاً ويرون 
طوق  م���اك���رون  ال��رئ��ي�����ض  اأداء  يف 

النجاة الذي األقي اإليهم.

ت�صادم
الأو�سط”  “ال�سرق  ���س��ح��ي��ف��ة 
م�ساري  للكاتب  مقال  يف  تناولت 
الذايدي حالة الت�سادم بني فرن�سا 
ماكرون  اإميانويل  الرئي�ض  بقيادة 
وتركيا بقيادة رجب طيب اأردوغان، 
�سي�ساين  ف��ت��ى  ق��ت��ل  ح���ادث���ة  ق��ب��ل 
باتي  �سامويل  الفرن�سي  امل��دّر���ض 
ال�����س��ه��ر احل�����ايل، ب�����س��ب��ب م���ا قيل 
الإ�سالم.  املّدر�ض �سد  اإ�ساءات  عن 
الفرن�سي  اأن اخل��الف  اإىل  م�سرية 
الرتكي حول كل امللفات ال�سيا�سية 
ال��دول��ي��ة، ت��ق��ري��ب��اً، واأب���رزه���ا امللف 
الأرمني  امل��ل��ف  واآخ���ره���ا  ال��ل��ي��ب��ي، 

الأذري.
وذكر الكاتب اأن هناك ثمة خالف 

ترى  ت������زال  ول  ال���ع���ق���ل،  خ���ط���اب 
اإل  اأن ا���س��ت��م��رار ن��ف��وذه��ا ل ي��ك��ون 
ب��رت���س��ي��خ ث��ق��اف��ة ال��ق��ط��ي��ع، وقطع 
ك��ل حم��اول��ة جّدية  اأم���ام  الطريق 
التنوير  اأو  الإ�سالح  اأو  لالجتهاد 
وحترير العقل من �سلطة املقد�ض، 
وهو ما ل ميكن للغرب اأن يفهمه 
وبيننا وبينه م�سافة اأكرث من مئتي 
عام لفهم عالقة الإن�سان بالدين، 
�سخ�سية  عالقة  هو  يراها  والتي 
بينما  الفردية،  باحلرية  مرتبطة 
ع��اّم��ة موروثة  ح��ال��ة  ن��راه��ا نحن 
قابل  غ��ري  جمعياً  اإمي���ان���اً  ت��ك��ّر���ض 

املتطرفة  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  ب��اجل��م��اع��ات 
اجلماعات  اأو  اجل����دد،  وال��ن��ازي��ني 

الإرهابية مثل القاعدة وداع�ض.
و�سفته  ما  اإىل  ال�سحيفة  ونبهت 
اأن������ه  املاكروين”  “اخلطاب 
ه���دي���ة ن���زل���ت م����ن ال�������س���م���اء اإىل 
ي�ستغله  اأردوغ��ان  ف��راح  املتطرفني 
العاملني  ب��ني  اأزم���ة  تاأجيج  ب��اجت��اه 
يحاول  وراح  والغربي،  الإ�سالمي 
اخلارجية  �سيا�ساته  على  التغطية 
وال���ت���ي ك���ان���ت م���ث���ار خ���الف���ات مع 
دور  ليتقم�ض  الفرن�سي  اجل��ان��ب 
لالإ�سالم  بالن�سبة  احلمى  حامي 

ل��الخ��رتاق، وت��وج��ب احل���رب على 
من يتمرد عليها.

خندق واحد
�سحيفة  اأ�������س������ارت  ج���ان���ب���ه���ا  م����ن 
امل�سلمني  وق����وف  اإىل  “عكاظ” 
اإىل جانب فرن�سا منذ اأن تعر�ست 
الدموية  اإي��ب��دو  ���س��اريل  لهجمات 
واعتربت الغالبية ال�ساحقة نف�سها 
تقف يف اخلندق نف�سه الذي يقف 
الفرن�سية،  وال��دول��ة  املجتمع  فيه 
هجمات  يف  النحياز  ذل��ك  تعاظم 
و�سارك   2015 ع���ام  يف  ب��اري�����ض 

ال���ع���امل ال���ع���رب���ي والإ�����س����الم����ي يف 
اإل��ي��ه��ا الرئي�ض  امل�����س��رية ال��ت��ي دع��ا 
فران�سوا  ال�������س���اب���ق  ال���ف���رن�������س���ي 

هولند.
امتداد  اأنه على  ال�سحيفة  وذكرت 
ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة ع��ان��ت ال����دول 
الأوروبية  ال��دول  كما  الإ�سالمية 
من الإرهاب والتطرف، وال�سحايا 
والإ�سالمي  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل��ني  م��ن 
اأكرب بكثري من ال�سحايا يف الدول 
فرن�سا،  راأ����س���ه���ا  وع���ل���ى  ال��غ��رب��ي��ة 
ف��امل��ع��رك��ة واح������دة وال���ع���دو واح���د 
وه���و ال��ت��ط��رف ����س���واء مت��ث��ل ذلك 

•• عوا�سم-وكاالت

يف  ع�سوان  وتركيا  فرن�سا  اأن  م��ع 
الود  لكن  الأطل�سي،  �سمال  حلف 
الفرن�سي  ال��رئ��ي�����ض  ب���ني  م��ف��ق��ود 
والرئي�ض  م�����اك�����رون  اإمي����ان����وي����ل 
ال���رتك���ي رج����ب ط��ي��ب اأردوغ��������ان. 
وطوال العام املا�سي ا�سطدما على 
الأهلية  احل��رب  ع��دة، من  جبهات 
اأرمينيا  ب��ني  ال��ن��زاع  اإىل  ليبيا  يف 
�سرق  يف  ال��ت��وت��ر  اإىل  واأذرب���ي���ج���ان 
امل��ت��و���س��ط. ل��ك��ن ن��زاع��ه��م��ا الأخري 

يعترب الت�سعيد الأكرث حدة.
اأردوغان  عرب  الأ�سبوع،  نهاية  ويف 
اأدىل  ت�سريحات  من  ا�ستيائه  عن 

بها ماكرون حول الإ�سالم.
اأعلن  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����ض  وك����ان 
للجدل  م���ث���رية  ح��م��ل��ة  م�����وؤخ�����راً 
الدينية  امل��م��ار���س��ات  ط��رق  لتغيري 
اأن  م������ن  حم������������ذراً  ف����رن���������س����ا،  يف 
البلد  ه�����ذا  يف  امل�����س��ل��م��ني  ب��ع�����ض 
“قيم  تخالف  معتقدات  ين�سرون 
توؤدي  ما  كثرياً  والتي  اجلمهورية 
اإىل جمتمع م�ساد”. واكت�سب هذا 
اجل��ه��د اإحل���اح���اً اأك���رب ع��ق��ب قطع 
الراأ�ض الوح�سي لأ�ستاذ يف مدر�سة 
الر�سوم  ت���الم���ي���ذه  ع���ل���ى  ع���ر����ض 

الكاريكاتريية عن النبي حممد.

هجوم اأردوغان   
اأردوغ�����ان،  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  واأ����س���ار 
ال���ذي غ��ال��ب��اً م��ا ي��ه��اج��م بعنف ما 
وي�سعى  ال��غ��رب��ي  ال��ن��ف��اق  ي�سميه 

امل�سلمني  ح��ق��وق  ع��ن  ال��دف��اع  اإىل 
ب���ع���دم قبول  ن�����دد  ب�������الده،  خ������ارج 
م��اك��رون ح��ري��ة الأدي����ان. وت�ساءل 
“ما م�سكلة  ال�سبت:  يف خطاب له 
ماكرون  امل���دع���و  ال�����س��خ�����ض  ه����ذا 
و�سن  والإ�سالم؟”.  امل�سلمني  مع 
اأردوغ�������ان ه��ج��وم��اً م��ب��ا���س��راً على 
عام  قبل  مل��اك��رون  العقلية  ال��ق��درة 
الفرن�سي  الرئي�ض  رف�����ض  عندما 
���س��م��ال �سرق  ال��ت��وغ��ل ال��رتك��ي يف 
�����س����وري����ا. وت����رت����ب ه�����ذه امل������رة رد 
فرن�سي على الهجوم الرتكي، من 
ل�سفريها  باري�ض  ا�ستدعاء  طريق 

يف اأنقرة الأحد.

مقاطعة الب�صائع الفرن�صية
الثنني  امل�سلمني  اأردوغ��ان  ونا�سد 
الفرن�سية  ال��ب�����س��ائ��ع  م��ق��اط��ع��ة 
فرن�سا،  يف  اإخ��وان��ه��م  م��ع  ت�سامناً 
الذين قال اإنهم “يتعر�سون حلملة 

ا�سطهاد �سبيهة بتلك التي تعر�ض 
احلرب  قبل  اأوروب���ا  يف  اليهود  لها 
دعوة  ول��ق��ي��ت  الثانية”.  ال��ع��امل��ي��ة 
اأردوغان تاأثرياً حمدوداً يف العامل 
اأحزاب خمتلفة  العربي. واأ�سدرت 
يف لبنان، الذي يتابع ماكرون فيه 
بيانات  ���س��ي��ا���س��ي،  اإ����س���الح  اأج���ن���دة 
دعت اإىل احرتام اأكرب للح�سا�سيات 
ال���دي���ن���ي���ة. ون������دد م�������س���وؤول���ون يف 
واإيران  وم�سر  وباك�ستان  الأردن 
ماكرون  ودف��اع  الفرن�سي  باملوقف 
ع��ن ال��ر���س��وم ال��ك��اري��ك��ات��وري��ة التي 

اعتربت م�سيئة لالإ�سالم.

اللرية الرتكية
ولحظ ثارور اأن اأردوغان دعا اإىل 
فيه قيمة  �سجلت  يوم  املقاطعة يف 
قيا�سياً،  م�ستوى  الرتكية  ال��ل��رية 
ال������دولر  م���ق���اب���ل  ل������ريات   8 اإىل 
وا�ستناداً  الأوىل.  للمرة  ال��واح��د 
اإىل تقديرات لبنك غوملان �ساك�ض 
“فاينن�سال  ���س��ح��ي��ف��ة  اأوردت�����ه�����ا 
ف������اإن  ال����ربي����ط����ان����ي����ة،  تاميز” 
 134 اأنفقت  الرتكية  “ال�سلطات 
ال�18  الأ����س���ه���ر  يف  دولر  م��ل��ي��ار 
واأ�سافت  اللرية”.  لدعم  الأخرية 
����س���رراً  اأحل������ق  اجل���ه���د  “هذا  اأن 
العملة  م���ن  ال���ب���الد  ب��اح��ت��ي��اط��ات 
موديز  وك��ال��ة  دف��ع  الأجنبية، مم��ا 
من  املا�سي  ال�سهر  التحذير  اإىل 
الأموال  تفقد كل  ك��ادت  اأن��ق��رة  اأن 
يف  اأزم����ة  بتجنب  ل��ه��ا  ت�سمح  ال��ت��ي 
ميزان املدفوعات«. وقال ال�سحايف 

م����اك����رون ب�����س��ب��ب ا���س��ت��ي��ائ��ه��م من 
خطاب اأردوغ��ان. وقال الباحث يف 
حداد  بنيامني  الأطل�سي  املجل�ض 
التي  تركيا  اأن  ي��رى  “ماكرون  اأن 
هي  وع��دوان��ي��ة،  ا�ستبدادية  ت���زداد 
تهديد لالأمن الأوروبي...ويعتقد 

اأن الأوروبيني يجب اأن يردوا«.
ال�سحافية  ع����ن  ال���ك���ات���ب  ون���ق���ل 
اأيدينتا�سبا�ض  اأ����س���ل���ي  ال���رتك���ي���ة 
ال���زم���ي���ل���ة يف امل��ج��ل�����ض الأوروب��������ي 
وجد  “لقد  اخلارجية:  للعالقات 
بع�سهما،  يف  واأردوغ�����ان،  م��اك��رون 
العدو املثايل. وهذا اخلالف ي�سب 
غريبة،  بطريقة  م�سلحتيهما  يف 
الذي  ال��ن��ف��وذ  اأو يف  ���س��واء حم��ل��ي��اً 

يحاولن ب�سطه يف اخلارج«.

اخلارجية  الرتكية  التدخالت  اإن 
موؤخراً- ومن بينها دعم اأذربيجان 
اأرمينيا، واملواجهة  يف املعارك �سد 
�سرق  وق���رب����ض يف  ال���ي���ون���ان  م���ع 
التنقيب  ح��ق��وق  ح����ول  امل��ت��و���س��ط 
توفر  امل���ن���ط���ق���ة-  م����ن  اأج��������زاء  يف 
امل�ساعر  لتعبئة  فر�سة  لأردوغ���ان 
الداخل.  اأزم�����ات  و���س��ط  ال��ق��وم��ي��ة 
وال�سجار مع ماكرون مل يكن املرة 
الأوىل التي ي�ستخدم فيها اأردوغان 
اخل���الف م��ع زع��ي��م غ��رب��ي لإث���ارة 
الباحث  وق���ال  م��وؤي��دي��ه.  م�ساعر 
غونول  الأو���س��ط  ال�سرق  معهد  يف 
�سبباً  ي��رى  ل  “اأردوغان  اإن  ت��ول 
يجد  اأن��ه  وطاملا  �سريته.  يغري  كي 
القومية  ���س��ورت��ه  لتلميع  ف��ر���س��اً 

الكربياء  يف  والنفخ  والإ���س��الم��ي��ة 
ب�سكل  يت�سرف  لن  فاإنه  القومية، 

لطيف«.

حوافز ماكرون
ولفت الكاتب اإىل اأن لدى ماكرون 
اأي���������س����اً ح����واف����ز حم��ل��ي��ة اأي�������س���اً. 
وحتركه من اأجل تنظيم ممار�سات 
امل�سلمني داخل فرن�سا قد ت�ساعده 
على التفوق على اليمني املتطرف 
ويف  الأجانب”.  ب��ره��اب  امل�����س��اب 
ال����وق����ت ن��ف�����س��ه، ف������اإن ظ����ه����وره يف 
مواجهة اأردوغان قد يدعم �سورته 
الأوروبية  امل�����س��ال��ح  ع��ن  ك��م��داف��ع 
على امل�سرح العاملي. والتف العديد 
م���ن ال���زع���م���اء الأوروب�����ي�����ني حول 

حم��ت��دم ب��ني م���اك���رون واأردوغ������ان 
ح���ول احل��ق��وق ال��ب��ح��ري��ة يف �سرق 
ليبيا  يف  ال��ن��زاع  وملفات  املتو�سط 
ناغورنو  اإقليم  وم��وؤخ��راً  و�سوريا، 
واأذربيجان.  اأرمينيا  بني  ب��اغ  ق��ره 
الدولتني  ب���ني  اخل���الف���ات  وه����ذه 
حتولت لعراك �سخ�سي، ماكروين 
اأردوغ������اين؛ ح��ي��ث و���س��ف الرتكي 
ال���ع���ق���ل، ورّد  ال��ف��رن�����س��ي مب��خ��ت��ل 
دبلوما�سي  ب���اح���ت���ج���اج  الأخ��������ري 

ر�سمي.
واأكدت ال�سحيفة الأزمة الفرن�سية 
الداخلية، حول �سيا�سات الندماج 
ال�����وط�����ن�����ي، ق����ب����ل ح����ت����ى و�����س����ول 
بعقود  لل�سلطة  وح��زب��ه  اأردوغ�����ان 
جذورها  جت��د  اأزم���ة  ال�سنني،  م��ن 
الأول من  امل��ه��اج��ري��ن  م��وج��ات  يف 
الأفريقية  الفرن�سية  امل�ستعمرات 
وافقت  “لو  اأن���ه  م�سيفة  خ��ا���س��ة، 
تركيا  غ����زوات  ع��ل��ى  ال��ي��وم  فرن�سا 
والتدخالت  ليبيا  يف  الأردوغانية، 
ال���غ���ازي���ة يف ����س���وري���ا، والإ����س���ه���ام 
اإرمينيا،  يف  ال���ت���ع���ب���وي  احل����رب����ي 
على  ال��ه��ج��وم  ه���ذا  ك���ل  �سيختفي 
ف��رن�����س��ا، وي��غ��رّي اأردوغ�����ان كالمه، 

وكاأن �سيئاً مل يكن«!.
الدفاع  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
املعنوية  احل�����س��اري��ة  ال��ق��ي��م��ة  ع��ن 
وهو  نبيل  عمل  الإ���س��الم،  ل�سورة 
واج���ب اأخ���الق���ي، ل��ك��ن ق��ب��ل ذلك، 
ي��ك��ون ال���دف���اع احل���ق ه���و بتقدمي 
امل�سلمني،  بقية  ع��ن  رائ��ع��ة  ���س��ورة 
�سورة متثل حقاً القيم الإ�سالمية 
احلقيقي  امل����داف����ع  ل��ي�����ض  ال��ع��ل��ي��ا 
ال�سي�ساين  ال��ف��ت��ى  الإ����س���الم،  ع��ن 
القاتل، اأو عنا�سر داع�ض والقاعدة 
وخامنئي  اأردوغ����ان  اأو  والإخ����وان، 

واأتباعهما.

�سحف عربية: الإ�سالم ال�سيا�سي والهجوم على فرن�سا.. حرب ل� »ن�سرة« اأردوغان

ماكرون واأردوغان...الع�سق املمنوع

�سورة ف�سائية »تف�سح« حتركات اإيران النووية
•• طهران-وكاالت

اأظهرت �سور الأقمار ال�سطناعية التي ن�سرت اأم�ض الأربعاء 
قيام اإيران ببناء حمطة جديدة لتجميع اأجهزة الطرد املركزي 
لنفجار  تعر�سها  بعد  الأر�����ض  حت��ت  ال��ن��ووي��ة  نطنز  من�ساأة 

ال�سيف املا�سي، والذي و�سفته اإيران باأنه هجوم تخريبي.
انتخابات  ت��ق��رتب فيه  ال���ذي  ال��وق��ت  البناء يف  اأع��م��ال  وت��اأت��ي 
الرئا�سة الأمريكية من حمطتها الأخرية، حيث دفعت حملة 
الرئي�ض دونالد ترامب، ملمار�سة �سغوط ق�سوى على طهران 
برناجمها  ع��ل��ى  امل��ف��رو���س��ة  ال��ق��ي��ود  ج��م��ي��ع  ع��ن  تخليها  اإىل 
ب��اي��دن عن  ال��دمي��ق��راط��ي ج��و  اأع��ل��ن مناف�سه  ال��ن��ووي، فيما 

ا�ستعداده للعودة اإىل التفاق.
اأن حتدد نتيجة الت�سويت النهج الذي �ستتخذه  ومن املرجح 

اأمريكا، حيث كادت التوترات املت�ساعدة بني اإيران والوليات 
املتحدة اأن توؤدي اإىل اإ�سعال فتيل احلرب يف بداية العام.

واأظهرت ال�سور التي ن�سرتها موؤ�س�سة “بالنت لب�ض” ومقرها 
�سان فران�سي�سكو، اأن اإيران �سقت منذ اأغ�سط�ض، طريقا جديدا 
اأن��ه ميدان  املحللون  يعتقد  باجتاه ما  اإىل اجلنوب من نطنز 

رماية �سابق لقوات الأمن يف من�ساأة التخ�سيب.
الثنني  ن�����س��رت،  ال��ت��ي  ال�سطناعية  الأق��م��ار  ���س��ورة  وتظهر 

اإخالء املوقع مبا يبدو اأنها معدات بناء هناك.
ل��درا���س��ات منع  م��ارت��ن  م��رك��ز جيم�ض  م��ن  ويعتقد حم��ل��ل��ون 
اأن  الدولية  للدرا�سات  ميدلربي  معهد  يف  ال��ن��ووي  النت�سار 

اأعمال تنقيب جتري يف املوقع.
النووي،  اإي���ران  برنامج  يدر�ض  ال��ذي  املعهد  يف  اخلبري  وق��ال 
ا اإىل عمق اجلبال،  جيفري لوي�ض: “هذا الطريق يدخل اأي�سً

الإن�����س��اءات يف اخل���ارج و�سيكون  ي��ق��وم��ون ببع�ض  ف��رمب��ا  ل��ذا 
هناك نفق يف اجلبال. اأو رمبا اأنهم �سيبنونه بالكامل يف قلب 
اأكرب  علي  الإي��ران��ي��ة،  النووية  الوكالة  رئي�ض  وك��ان  اجل��ب��ل«. 
مت  باأنه  املا�سي  ال�سهر  احلكومي  للتليفزيون  �سرح  �ساحلي، 
ا�ستبدال املن�ساأة املدمرة فوق الأر�ض باأخرى “يف قلب اجلبال 
املحيطة بنطنز«. واأو�سح املدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، رافائيل غرو�سي، لوكالة الأ�سو�سيتد بر�ض اأم�ض الأول 

الثالثاء، اأن مفت�سي الوكالة كانوا على علم بالبناء.
وقال اإن اإيران اأبلغت مفت�سي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
الإي��ران��ي��ة على  امل��واق��ع  التفتي�ض يف  اأع��م��ال  يوا�سلون  ال��ذي��ن 

الرغم من انهيار التفاق النووي.
وقال غرو�سي: “هذا يعني اأنهم بدوؤوا، لكنها مل تكتمل. اإنها 

عملية طويلة«.

فرن�سا حتاكم رجلني بتهمة بث دعاية متطرفة
•• باري�س-اأ ف ب

بداأت يف باري�ض حماكمة رجلني بتهمة ممار�سة ما ي�سمى “الإرهاب الإعالمي” 
داع�ض  تنظيم  ل�سالح  الإن��رتن��ت  على  متطرفة  دعائية  م��واد  لبّثهما  فرن�سا  يف 

الإرهابي  يف العامني 2016 و2017.
الأول  عليهما:  القب�ض  اإلقاء  منذ  الحتياطي  احلب�ض  رهن  موقوفان  واملّتهمان 
ديجون.  يف   2018 منت�سف  يف  وال���ث���اين  روب��ي��ه  يف   2017 ن��ه��اي��ة  يف  اع��ت��ق��ل 
وُيالحق الرجالن بتهمة “ت�سكيل ع�سبة اأ�سرار اإرهابية” ومن املقّرر اأن ت�ستمر 

حماكمتهما حتى اجلمعة.
ووفقاً للقرار الّتهامي فاإّن املّتهم الأول، البالغ من العمر 34 عاماً، ترجم من 
اأنتجها  فيديو  اإذاعية ومقاطع  ون�سرات  بيانات �سحافية  الفرن�سية  اإىل  العربية 
اإن�ستغرام  تطبيق  على  وبّثها  داع�ض،  لتنظيم  الدعائية  ال��ذراع  النور”،  “مركز 
ال�سورية  الرّقة  مدينة  على  ال�سيطرة  التنظيم  خ�سارة  وبعد  امل�سّفرة.  للر�سائل 
يف ت�سرين الأول-اأكتوبر 2017، توىّل املّتهم الذي اّتخذ لنف�سه، بح�سب القرار 
دوراً قيادياً متّثل بتجنيد واإدارة فريق  الّتهامي، ا�سماً حركياً هو “اأبو الرباء”، 
من “املنا�سرين” )مرتجمني ومذيعني( الناطقني بالفرن�سية قوامه حوايل 15 

�سخ�ساً. ويدفع املّتهم برباءته من تهمة تويّل اأي من�سب قيادي يف التنظيم.
وبح�سب النيابة العاّمة فاإّن “اأبو الرباء” كان على �سلة برجل يدعى “حمزة” 
يقيم يف الأرا�سي العراقية-ال�سورية التي كانت خا�سعة يف حينه ل�سيطرة التنظيم 
اأدريان  اأّن حمزة هو يف احلقيقة املتطرف الفرن�سي  الإرهابي. وتبنّي للمحققني 
با�سم  اأذاع  للتنظيم وقد  تابعة  اإعالمية  بعمله يف موؤ�س�سات  ا�ستهر  الذي  غيهال 

التنظيم بيان تبّني هجوم ني�ض يف 2016.
ات�سال مبا�سر  اأي  اأج��رى  قد  يكون  اأن  املّتهم  نفى  املحاكمة  الأول من  اليوم  ويف 
بحمزة. وقال بنربة هادئة وقد و�سع كمامة على وجهه “مل اأحتدث معه ب�سكل 
م�سرياً اإىل اأّنه كان يف  مبا�سر، لقد كان الأمر دائماً من خالل اأ�سخا�ض اآخرين”، 

حينه عاطاًل عن العمل.
“اليوم، جتاوزت  وكان املّتهم قال خالل التحقيق معه اإّنه ي�سعر بالندم، م�سيفاً 
معرتفاً مبمار�سته ن�ساطاً دعائياً حل�ساب  مرحلة الندم، مل اأعد اأ�سعر باخلجل”، 

التنظيم لكّنه نفى تويّل اأي دور قيادي فيه.
 35 املّتهم الثاين البالغ من العمر  النيابة العامة،  ومن بني مروؤو�سيه، بح�سب 

عاماً والذي كان يعمل �سائق تو�سيالت قبل اإلقاء القب�ض عليه.
ووف��ق��اً ل��ل��ق��رار الّت��ه��ام��ي ف����اإّن امل��ّت��ه��م ال��ث��اين ���س��اع��د يف حت��ري��ر امل����واد الدعائية 
الإرهابية ول �سّيما جلهة التدقيق يف قواعد التهجئة والنحو، وبّثها على تلغرام. 
وبداأ التحقيق يف هذه الق�سية بعد اعتقال ال�سلطات اجلزائرية يف متوز-يوليو 
من  بتاأثري  الإرهابي  الفكر  اعتنقت  اإّنها  قالت  فرن�سية-جزائرية  فتاة   2017

رجل يعي�ض يف روبيه. واملّتهم الأول اعتقل يف م�سر التي رّحلته اإىل فرن�سا.
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�سكوى   700 بنحو  الأرب��ع��اء  اأم�����ض  ب��ريوت  حمامي  نقابة  تقّدمت 
جزائية اأمام النيابية العامة التمييزية، با�سم املت�سررين من انفجار 

مرفاأ بريوت املروع الذي اأودى بحياة اأكرث من مئتي �سخ�ض.
الوطنية  الوكالة  وف��ق  كلمة،  يف  خلف  ملحم  املحامني  نقيب  وق��ال 
اأه����ايل �سحايا  ب��ا���س��م  ���س��ك��وى   679 “قدمنا  ال��ر���س��م��ي��ة،  ل��الع��الم 

وجرحى ومت�سررين” لي�ست لديهم “قدرة على توكيل حمامني«.
واأ�ساف “نحن اأمام هول كارثة ول ميكن اأن نتوقف اإل عند حدود 
موؤكداً “اننا بحاجة لأن توؤخذ التحقيقات  اإ�سدار حكم باحلقيقة”، 
يف  واأف��ق��ي��اً  بامل�سوؤوليات  ع��ام��ودي��اً  تذهب  وان  بالعمق،  جت��ري  التي 
البحث عن الأطراف الذين كانوا �سمنها«. وتعد هذه الدفعة الأوىل 
النفجار  بعد  النقابة  اأعدتها  ملف   1400 من  اأك��رث  اجمايل  من 
اإىل جانب ال�سحايا  اآب/اأغ�سط�ض، خملفاً  الرابع من  الذي وقع يف 
اأ�سرار ج�سيمة حلقت بعدد من  6500 جريح، عدا عن  اأك��رث من 
اأحياء العا�سمة. وحتقق ال�سلطات اللبنانية يف النفجار الذي عزته 
دون  املرفاأ من  يف  الأمونيوم  نيرتات  هائلة من  كميات  تخزين  اإىل 
اج��راءات وقاية، وتبني اأن م�سوؤولني على م�ستويات عدة كانوا على 
يعلن  ومل  ���س��اك��ن��اً.  ي��ح��رك��وا  اأن  دون  م��ن  تخزينها  مبخاطر  دراي���ة 
التحقيقات  من  اأي  نتائج  الق�سية  يف  ينظر  ال��ذي  العديل  املجل�ض 
التي اأوقف مبوجبها 25 �سخ�ساً على الأقل من كبار امل�سوؤولني عن 
اإدارة املرفاأ واأمنه. ويثري ذلك غ�سب اأهايل ال�سحايا الذين هددوا 

الأربعاء بت�سعيد حتركاتهم الحتجاجية.

قتل حار�ض �سجن مغربي بعدما احتجزه متهم بالنتماء “اإىل خلية 
ما  بح�سب  ب��اأداة حديدية،  ب�سربه  ق��ام  ثم  م��وؤخ��را،  فككت  اإرهابية” 
اأفادت النيابة العامة معلنة فتح حتقيق يف احلادث. وقال الوكيل العام 
للملك لدى حمكمة ال�ستئناف بالرباط يف بيان “قام اأحد ال�سجناء 
بال�سجن املحلي تيفلت 2 )�سواحي العا�سمة( باحتجاز اأحد املوظفني 
ب��اأداة حديدية«.  بها وعر�سه لل�سرب واجلرح  يتواجد  التي  بالغرفة 
“اإثر ذلك لتخلي�ض املوظف املذكور  وتدخلت فرقة التدخل ال�سريع 
ومت نقله فورا اإىل امل�ست�سفى، حيث فارق احلياة جراء العتداء الذي 
تعر�ض له”، بح�سب ما اأ�ساف البيان. واأ�سار الوكيل العام اإىل “اإ�سابة 
من  املوظف  تخلي�ض  عملية  خ��الل  بجروح  اآخ��ري��ن  موظفني  ثالثة 
الثالثاء.  يف احل��ادث الذي وقع  “فتح بحث دقيق”  معلنا  املعتقل”، 
واأو�سح البيان اأن املتهم بقتل موظف ال�سجن هو اأحد الذين اعتقلوا 
اأف��راد ي�ستبه بارتباطهم بتنظيم داع�ض   اإثر تفكيك خلية من خم�سة 
اأن  واأكدت �سرطة مكافحة الإره��اب حينها  10�سبتمرب.  الإرهابي يف 
هذه اخللية “كانت تخطط ل�ستهداف “�سخ�سيات عامة وم�سوؤولني 
ع�سكريني ومقرات لأجهزة الأمن”، م�سرية اإىل حجز اأحزمة متفجرة 
يف  اإلكرتونية  ومعدات  الأمونيوم  نيرتات  من  كيلوغرامات  وثالثة 
عن  مناأى  يف  املغرب  وبقي  بهم.  للم�ستبه  و�سركات  ملنازل  مداهمات 
�سائحتان  قتلت  عندما   2018 اأواخ��ر  حتى  داع�ض  تنظيم   هجمات 
نفذها  عملية  يف  )جنوب(  مراك�ض  �سواحي  يف  ذبحاً  ا�سكندينافيتان 

موالون له دون اأن يعلن التنظيم الإرهابي تبنيها.

نّدد وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو اأم�ض الربعاء باحلكومة 
رحلة  خ��الل  “مفرت�سة”،  باأنها  و�سفها  التي  ال�سينية  ال�سيوعية 
تهدف لتعزيز العالقات مع �سريالنكا التي تلقت اأخريا ا�ستثمارات 
على  هجومه  بومبيو  وج��ّدد  بكني.  من  دبلوما�سًيا  ودع��ًم��ا  �سخمة 
ال�سني بعد حمادثات مع رئي�ض �سريالنكا غوتابايا راجاباك�سا ب�ساأن 
التعاون الأمني لإبقاء املمرات البحرية احليوية يف املحيط الهندي 
مفتوحة جنوب �سريالنكا. وقال بومبيو لل�سحفيني يف ختام زيارته 
التي ا�ستغرقت 12 �ساعة، وهي املحطة الثانية يف جولة ت�سمل اأربع 
قوي  ا�سرتاتيجي  �سريك  القوية  ال�سيادة  ذات  “�سريالنكا  اإّن  دول، 
العاملي«. وو�سف بومبيو كيف قدمت  امل�سرح  املتحدة على  للوليات 
موؤخًرا  ومنحتها  الآ�سيوية  للجزيرة  ع�سكرية  تدريبات  وا�سنطن 
من  �سريالنكا  تتلقاه  ما  مع  مقارنة  يف  ال�سواحل،  خلفر  �سفينتني 

ال�سني.  و�سّرح بومبيو اأن “احلزب ال�سيوعي ال�سيني مفرت�ض«.
�سورة  ت��وي��رت  ع��ل��ى  وتن�سر  ك��ول��وم��ب��و  يف  ال�سينية  ال�����س��ف��ارة  ل���رتد 

ترويجية للعبة الفيديو ال�سهرية “الف�سائيون �سد املفرت�سني«.
“معذرة الوزير بومبيو، نحن من�سغلون يف تعزيز ال�سداقة  وكتبت 
للعب  بدعوتك  مهتمني  ول�سنا  و�سريالنكا،  ال�سني  بني  والتعاون 

لعبة الف�سائيني �سد املفرت�سني«.

عوا�سم

بريوت

الرباط

كولومبو

 اإعادة فتح املتاجر واحلانات يف ملبورن 
•• ملبورن-اأ ف ب

ي�سود �سعور بالرتياح لدى جّتار ملبورن يف جنوب اأ�سرتاليا، الذين متكنوا 
اأخرياً من اإعادة فتح حمالتهم ومطاعمهم بعد اإغالق اإجباري ا�ستمّر اأكرث 

من ثالثة اأ�سهر جراء موجة اإ�سابات ثانية بفريو�ض كورونا امل�ستجّد.
ليل  اأب��واب��ه��ا عند منت�سف  فتح  ح��ّد  اإىل  احل��ان��ات  بع�ض  اأ���س��ح��اب  وذه���ب 
التي  الإغ��الق  تدبري  ر�سمياً  لنتهاء  القانونية  ال�ساعة  الأربعاء،  الثالثاء 

كانت ُترغم املتاجر “غري الأ�سا�سية” على البقاء مغلقة.
عند  حما�ستها  كبري،  متجر  مديرة  وه��ي  كومربينك،  ماجدة  ُتخِف  ومل 
اأكرث من  اإغ��الق دام  اأم�ض الأربعاء بعد  �ساعة فتح الباب احلديدي �سباح 

مئة يوم وعرقل التجارة وت�سبب باأ�سرار لل�سكان.
“كنا  بر�ض  فران�ض  لوكالة  املحل،  الزبائن يدخلون  اأوائ��ل  كان  فما  وقالت 
ننتظر هذا اليوم منذ وقت طويل” م�سيفًة “اأنه يوم كبري بالن�سب اإلينا«. 
لكن الو�سع بعيد كل البعد عن العودة اإىل طبيعته. فالحظت لي�سلي كاند 
تفتح  املدينة مل  الكثري من متاجر و�سط  اأن  71 عاماً،  تبلغ  تاجرة  وهي 

اأبوابها، ويبدو بع�سها مغلقاً ب�سكل نهائي.
وقالت “اإنها �سدمة كبرية! كل �سيء هادئ جداً”، م�سيفًة “اأنه لأمر رائع 

اأن اأعود اإىل املدينة. لكن املدينة خمتلفة جداً«.
املوجة  اح��ت��واء  من  متكنت  التي  ال��دول  بني  من  اأ�سرتاليا  كانت  اأن  وبعد 
الأوىل م��ن الإ���س��اب��ات ب��امل��ر���ض، ���س��ه��دت م��ل��ب��ورن ارت��ف��اع��اً ح����اداً يف عدد 
الإ�سابات، ب�سبب اإهمال الفنادق حيث كان الأ�سخا�ض الوافدون من اخلارج 
يخ�سعون للحجر ال�سحي. و�سّجلت ولية فكتوريا يف اآب-اأغ�سط�ض عدداً 

قيا�سياً بلغ 700 اإ�سابة جديدة يف يوم واحد.

فريق العمل الربيطاين: اللقاح الفعال قد ل يتم تطويره اأبدا 

اأملانيا وفرن�سا ت�ستعدان لإغالق عام.. وكوفيد يجتاح اأوروبا 

انتخابات الرئا�سة ب�ساحل العاج.. وجوه ماألوفة وخماوف قدمية 

ال�سي�سي يعلق على »الر�سوم امل�سيئة«.. »كفى اإيذاء لنا«

•• بيثي�سدا-اأ ف ب

اأب���ن���اء الطبقة  ك��ك��ث��ريي��ن غ���ريه م���ن 
الفقر،  اإىل  ُيدفعون  الذين  الو�سطى 
ق���رر ك��ي��ث )52 ع��ام��ا( ال��ت��وج��ه اإىل 
�سلة  على  للح�سول  خ��ريي��ة  جمعية 
غ����ذاء ي��ت��م ت��وزي��ع��ه��ا يف م�����راآب مقر 
ال�ساحية  ب��ي��ث��ي�����س��دا،  يف  اجل��م��ع��ي��ة 
ال���راق���ي���ة ل��وا���س��ن��ط��ن. وي��ع��م��ل هذا 
لإدارة  م�ست�سارا  اخلم�سيني  ال��رج��ل 
املدينة.  ���س��م��ال  يف  وي��ق��ي��م  الأم�����الك 
وباء كوفيد- مل يفقد وظيفته، لكن 

على  ال��ط��ل��ب  ت���راج���ع  اإىل  اأدى   19
خ��دم��ات��ه امل��ال��ي��ة وان��خ��ف�����س��ت بذلك 

ع���ائ���دات���ه ب�����س��ك��ل ك���ب���ري. وجن����م هذا 
الطبقة  اأب��ن��اء  اىل  بالن�سبة  ال��رتاج��ع 
القت�سادية  الأ���س��رار  ع��ن  الو�سطى 
ال��ت��ي تهيمن  ل��ل��وب��اء  والج��ت��م��اع��ي��ة 
النتخابية  احل��م��ل��ة  م��ن��اق�����س��ات  ع��ل��ى 
لالقرتاع الرئا�سي الذي �سيجرى يف 

الثالث من ت�سرين الثاين/نوفمرب.
وق����ال ك��ي��ث ال����ذي ط��ل��ب ع���دم ك�سف 
الثانية  امل�����رة  “اإنها  ك��ام��ل��ة  ه��وي��ت��ه 
املكان”.  ه����ذا  اإىل  ف��ي��ه��ا  اآت�����ي  ال���ت���ي 
واأو����س���ح ال���رج���ل الأن���ي���ق “لن اأع���ود 

فعال«.  ذل��ك  اإىل  اأح��ت��اج  كنت  اإذا  اإل 
يف  بيثي�سدا  تقع  حيث  ومونغومريي 
ولي���ة م��ريي��الن��د، واح���دة م��ن اأغنى 
اآن  وقالت  املتحدة.  ال��ولي��ات  مناطق 
دير�ض من كني�سة �سانت جون نوروود 
بنك  �سركاء  من  تعد  التي  الأ�سقفية 
قبل  “حتى  ناو”،  “نوري�ض  الأغذية 
املزدهرة  املنطقة  ه��ذه  كانت  ال��وب��اء، 
األف �سخ�ض يفتقدون اإىل   65 ت�سم 

الأمن الغذائي«.
 95 اإىل  ب�سرعة  ال��ع��دد  ه��ذا  وارت��ف��ع 

نعتقد  “كنا  واأ���س��اف��ت  �سخ�ض.  األ��ف 
اأن العدد يبلغ بني مئة و150 عائلة، 
بع�ض  ويف  و250  م��ئ��ت��ني  ب��ني  ل��ك��ن 
اإلينا”.  ت���اأت���ي  اأك�����رب،  ع���دد  الأح���ي���ان 
ويواجه املتطوعون من جهتهم نق�سا 
يف الأغذية التي يجب توزيعها خالل 
امل�سوؤول  واأو�سح  فقط.  واح��دة  �ساعة 
العملية  اأن  رو����ض  ج��ون  الكني�سة  يف 
بداأت يف 14 اآب/اأغ�سط�ض و�ست�ستمر 
�سرورة  موؤكدا  �سباط/فرباير،  حتى 
البحث عن حلول دائمة. وت�سم هذه 

امل��ن��ط��ق��ة ج��ي��وب ف��ق��ر وال���ف���روق بني 
الرواتب كانت كبرية، لكن الوباء اأّثر 
على عائالت ما كانت تتوقع يوما اأن 

ينق�سها املال ل�سراء الطعام.
واأكدت جوي التي ف�سلت عدم ك�سف 
التي  الأوىل  امل��رة  “اأنها  عائلتها  ا�سم 
وك����ان مت  ل��ط��ل��ب غذاء”.  ف��ي��ه��ا  اآت����ي 
يف  الأرب��ع��ي��ن��ي��ة  ال�سيدة  ه��ذه  ت�سريح 
للم�سنني،  دار  م���ن  ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل 
وق���د اأن��ف��ق��ت ك���ل م���ا اق��ت�����س��دت��ه ومل 
بنك  رئي�سة  وتوؤكد  �سيئا.  متلك  تعد 

موثيا  رادا  اإيريا”  “كابيتال  ال��غ��ذاء 
يت�سلون  ال���ذي���ن  م���ن  “كثريين  اأن 
يوما  ي�سطروا  مل  اإنهم  يقولون  بنا 
راتب  لديهم  ك��ان  لأن���ه  ط��ع��ام  لطلب 
منتظم اأو اأحد افراد العائلة كان لديه 
راتب«. وتوزع هذه اجلمعية اأكرث من 
ثالثني مليون وجبة غذائية كل �سنة 
من  القريبة  و�ساحيتها  وا�سنطن  يف 

وليتي مرييالند وفرجينيا.
وبع�ض “الزبائن” اجلدد متطوعون 
وه��ن��اك اآخ���رون ك��ان��وا م��ن املتربعني 
موثيا  وق���ال���ت  اخل���ريي���ة.  للجمعية 
من  الآخ������ر  اجل���ان���ب  يف  “اأ�سبحوا 

احلاجز«.

اأي ط���رف حت��ت �سعار  اإره����اب م��ن  اأو  اأع��م��ال ع��ن��ف 
الدفاع عن الدين اأو الرموز اأو املقد�سات الدينية.

الطيب،  اأح��م��د  الأزه����ر،  �سيخ  دع��ا  �سابق،  وق��ت  ويف 
معاداة  ي��ج��رم  ت�سريع  اإق����رار  اإىل  ال����دويل  املجتمع 
اللتزام  ���س��رورة  على  م�سددا  وامل�سلمني،  الإ���س��الم 
النبي  عن  الدفاع  يف  القانونية  وبالطرق  بال�سلمية 

حممد والدين الإ�سالمي.
الأوقاف  وزارة  احتفالية  الأزه��ر، خالل  �سيخ  وق��ال 
الرئي�ض  بح�سور  ال�سريف  النبوي  امل��ول��د  ب��ذك��رى 
عاملية  م��ن�����س��ة  “�سنطلق  ال�����س��ي�����س��ي:  ع��ب��دال��ف��ت��اح 

للتعريف بالنبي حممد بالعديد من لغات العامل«.

اأن العامل الإ�سالمي وموؤ�س�ساته الدينية وفى  واأكد 
مقدمتها الأزهر ال�سريف قد �سارع اإىل اإدانة حادث 
القتل البغي�ض يف باري�ض وهو حادث موؤ�سف وموؤمل، 
الإ�ساءة  ن��رى  اأن  اأي�سا  وامل���وؤمل  امل��وؤ���س��ف  م��ن  ول��ك��ن 
اأداة حل�سد  اأ�سبح  لالإ�سالم وامل�سلمني يف عاملنا وقد 

الأ�سوات وامل�ساربة بها يف اأ�سوات النتخابات.
عبث  العظيم  لنبينا  امل�سيئة  ال��ر���س��وم  اأن  واأ���س��اف 
واللتزام  امل�سوؤولية  قيود  كل  من  وانفالت  وتهريج 
اخل��ل��ق��ي وال���ع���رف ال����دويل وال��ق��ان��ون ال��ع��ام وعداء 
�سريح لهذا الدين احلنيف وللنبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم.

اآلف وفاة بكوفيد-19 يف كندا   10
•• اأوتاوا-اأ ف ب

امل�ستجّد يف كندا،  الناجمة عن فريو�ض كورونا  الوفيات  جتاوز عدد 
التي ت�سهد حالياً ثاين موجة تف�ضٍّ للفريو�ض الفّتاك، عتبة الع�سرة 
الثالثاء  حملّية  اإع��الم  و�سائل  اأعّدتها  ح�سيلة  بح�سب  وف��اة،  اآلف 

ا�ستناداً اإىل بيانات ر�سمية.
اأكرب  %90 من الوفيات �سّجلت يف  اأكرث من  اأّن  واأظهرت البيانات 
بوؤرة كوفيد- اأكرب كيبيك،  اأونتاريو وبدرجة  البالد:  مقاطعتني يف 

19 منذ بداأ الوباء يتف�ّسى يف البالد يف اآذار/مار�ض املا�سي.
ولغاية م�ساء الثالثاء، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 يف 
كندا 10.001 وفاة من اأ�سل 222.670 اإ�سابة موؤكدة خمربياً، 
“�سي بي �سي/ اأعّدتها �سبكتا التلفزيون العموميتان  وفقاً حل�سيلة 

راديو كندا” و”�سي تي يف«.

•• القاهرة-وكاالت

اأم�ض  ال�سي�سي  عبدالفتاح  امل�����س��ري،  الرئي�ض  اأك���د 
تتوقف عندما  اأن  التعبري يجب  اأن حرية  الأرب��ع��اء 
ي�سل الأمر اإىل جرح م�ساعر اأكرث من مليار ون�سف 

�سخ�ض يف اأول تعليق على الر�سوم امل�سيئة.
الأوق����اف  وزارة  اح��ت��ف��ال��ي��ة  خ���الل  ال�سي�سي،  وق���ال 
ال�ستعالء  اإن  ال�����س��ري��ف،  ال��ن��ب��وي  امل���ول���د  ب���ذك���رى 
اإيذاء  “ كفى  باحلرية �سرب من التطرف، م�سيفا 

لنا«.
لأي  القاطع  الرف�ض  على  امل�سري  الرئي�ض  و�سدد 

•• اأبيدجان-رويرتز

املوؤن  ال��ع��اج  اأك���رب م��دن �ساحل  اأب��ي��دج��ان  ي��خ��زن �سكان 
قبل  الريفية  املناطق  يف  القرى  اإىل  ذويهم  وير�سلون 
غٍد  بعد  يوم  للخالف جتري  رئا�سية مثرية  انتخابات 

ال�سبت ويخ�سى كثريون اأن ت�سوبها اأعمال عنف.
عاما(   34( ب���ل���ي  �����س����وزان  وك����ان����ت 
واب��ن��ت��اه��ا ال�����س��غ��ريت��ان واب��ن��ه��ا بني 
مئات جل�سوا فوق اأمتعتهم يف حمطة 
الأول  اأم�����ض  اأب��ي��دج��ان  يف  للحافالت 
ال��ث��الث��اء يف ان��ت��ظ��ار احل�����س��ول على 

تذكرة.
عائلتي  “�ساأ�سطحب  ب��ل��ي  وق���ال���ت 
ال����ب����الد(  )ب����و�����س����ط  ت�����وم�����ودي  اإىل 
اأن  نخ�سى  ال�سيا�سي.  الو�سع  ب�سبب 

يتدهور«.
وراود الأمل كثريين من اأبناء �ساحل 
العاج يف اأن ت�ساعد انتخابات 2020 
يحيط  ال��ذي  العنف  �سفحة  ط��ي  يف 
ي�سهدوا  واأن  ب���الن���ت���خ���اب���ات،  ع�����ادة 
الرئي�ض احل�سن واتارا ينقل ال�سلطة 

اإىل جيل جديد.
لكن ب��دل م��ن ذل��ك ي��واج��ه مواطنو 
اأفريقيا  غ���رب  يف  ال��واق��ع��ة  ال���دول���ة، 
وتعاين  ن�سبيا  بالزدهار  تتمتع  التي 
من تقلب الأو�ساع ويبلغ عدد �سكانها 
25 مليون ن�سمة، جمموعة ماألوفة 

باعتباره غري  املعار�سة  ب��ه  ن���ددت  ال���ذي  ق���راره  واأث����ار 
عن  اأ�سفرت  وا�ستباكات  عنيفة  احتجاجات  د���س��ت��وري، 

مقتل نحو 30 �سخ�سا.
ميثل  ذل��ك  اإن  للدميقراطية  م��وؤي��دون  ن�سطاء  ويقول 
اأي�سا انتكا�سة جديدة للمنطقة بعد النقالب الع�سكري 
يف مايل يف اأغ�سط�ض اآب وفوز رئي�ض غينيا األفا كوندي 

من اخليارات واملخاوف. فبعد اأن قال يف البداية اإنه لن 
يرت�سح لولية ثالثة، غري وات��ارا )78 عاما( خططه 
متوز.  ي��ول��ي��و  يف  ف��ج��اأة  املف�سل  خليفته  ت���ويف  ع��ن��دم��ا 
عام  عليه  الت�سديق  ج��رى  ج��دي��دا  د�ستورا  اإن  وي��ق��ول 
ق�سى فرتتني يف  اأن  بعد  بالرت�سح  له  ي�سمح   2016

املن�سب.

•• برلني-باري�س-رويرتز

عن  الأرب��ع��اء  اأم�����ض  ل��الإع��الن  وفرن�سا  اأملانيا  ا�ستعدت 
قيود تقرتب من م�ستوى اإجراءات العزل العام ال�سامل 
التي ُفر�ست يف الربيع املا�سي يف الوقت الذي ارتفعت 
جميع  كوفيد-19يف  مر�ض  ب�سبب  الوفاة  ح��الت  فيه 
اأنحاء اأوروبا بن�سبة 40 يف املئة تقريبا يف اأ�سبوع، مما 
اأدى اإىل انخفا�ض حاد يف الأ�سواق املالية و�سط خماوف 

من التكاليف القت�سادية املحتملة.
ومن املقرر اأن تلتقي امل�ست�سارة الأملانية اأجنيال مريكل 
بروؤ�ساء وزراء الوليات يف اجتماع عرب الهاتف ملناق�سة 
اإغالق املطاعم واحلانات مع الإبقاء على املدار�ض ودور 
يف  باخلروج  لالأ�سخا�ض  وال�سماح  مفتوحة  احل�سانة 

الأماكن العامة فقط مع اأفراد اأُ�سرهم.
األ����ف حالة   50 اأك����رث م���ن  ت�����س��ه��د  ال��ت��ي  ويف ف��رن�����س��ا، 
ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  ال��رئ��ي�����ض  �سيلقي  ي��وم��ي��ا،  ج��دي��دة 
اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  حيث  ال��ي��وم  م�ساء  تلفزيونيا  خطابا 
يعلن خالله املزيد من القيود على حتركات النا�ض يف 
اإج��راءات حظر التجول التي ُفر�ست يف معظم  اأعقاب 
اأن���ح���اء ال��ب��الد الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي. واأف�����ادت ق��ن��اة )ب��ي.
ملدة  اإغ��الق��ا  تدر�ض  احلكومة  اأن  التلفزيونية  اإف.اإم( 
�سهر اعتبارا من منت�سف ليل اليوم اخلمي�ض، لكن مل 
ي�سدر تاأكيد من مكتب ماكرون. ومن املتوقع األ ت�سمل 

اأكرث  اأ�ساب  ال��ذي  الوباء  انت�سار  من  للحد  اإج��راء  اأي 
1.1 مليون يف جميع  اأك��رث من  42 مليون وقتل  من 
اأن  ال��ع��امل. وح���ذر م�����س��وؤول��ون �سوي�سريون م��ن  اأن��ح��اء 
النهيار  نقطة  اإىل  ت�سل  قد  ال�سوي�سرية  امل�ست�سفيات 

خالل اأيام.

* اآمال اللقاح تتبدد
ال�سحة  ال�سادرة عن منظمة  الأرق���ام  اأح��دث  اأظ��ه��رت 
جديدة  حالة  مليون   1.3 �سجلت  اأوروب����ا  اأن  العاملية 
يف الأيام ال�سبعة املا�سية، اأي ما يقرب من ن�سف عدد 
وكان  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  �سجلت  ال��ت��ي  احل����الت 
عددها 2.9 مليون، بالإ�سافة اإىل اأكرث من 11700 

حالة وفاة، بزيادة 37 يف املئة عن الأ�سبوع ال�سابق.
و�سهدت الوليات املتحدة، التي ر�سدت اأكرث من 500 
األ���ف ح��ال��ة خ���الل الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، اإ���س��اب��ات يومية 
اآ�سيا يف  ال��دول يف  العديد من  وبينما جنحت  قيا�سية، 
ال�سيطرة على املر�ض اإىل حد بعيد، �سجلت ال�سني 42 
حالة جديدة اأم�ض الأول الثالثاء، وهي اأعلى ح�سيلة 
يومية يف اأكرث من �سهرين. وُر�سد الفريو�ض لأول مرة 

يف مدينة ووهان بو�سط ال�سني نهاية العام املا�سي.
العالجات اجلديدة قد حتد من  اأن  الآم��ال يف  وتلقت 
العمل  رئي�ض فريق  النت�سار �سربة قوية عندما حذر 
الربيطاين ل�سراء اللقاح من اأن لقاحا فعال قد ل يتم 

الإجراءات، التي �ستاأتي بعد خطوات مماثلة يف اإيطاليا 
و�ستكون  ال�سركات  ومعظم  امل��دار���ض  اإغ��الق  واإ�سبانيا، 
الكامل الذي ُفر�ض  العام �سبه  اأقل �سدة من الإغ��الق 
ني�سان. لكن  واأب��ري��ل  اآذار  م��ار���ض  الأزم���ة يف  ب��داي��ة  يف 
مما  باهظة،  القت�سادية  التكلفة  تكون  اأن  املرجح  من 
يق�سي على بوادر النتعا�ض اله�سة التي ُر�سدت خالل 
م���زدوج.  رك���ود  ح���دوث  احتمالية  م��ن  وي��زي��د  ال�سيف 
اأ���س��واق الأ���س��ه��م الأوروب���ي���ة اأم�����ض الأربعاء،  وت��راج��ع��ت 
اأدنى م�ستوياتها منذ يونيو حزيران، بينما  لت�سل اإىل 

تراجع اليورو مقابل الدولر.
اأوروب����ا با�ستماتة  ال��ذي ح��اول فيه زع��م��اء  ال��وق��ت  ويف 
جت��ن��ب ال��ت��ك��ل��ف��ة ال��ب��اه��ظ��ة ل��ع��م��ل��ي��ات الإغ�������الق، ف���اإن 
الوترية  الإج��راءات اجلديدة تعك�ض قلقا متزايدا من 
املت�سارعة لتف�سي الوباء من اإ�سبانيا وفرن�سا واأملانيا اإىل 

رو�سيا وبولندا وبلغاريا.
وقال وزير ال�سحة الأملاين ين�ض �سبان، الذي ا�ستقبلت 
ب����الده ب��ال��ف��ع��ل م��ر���س��ى م���ن ج��ارت��ه��ا ه���ول���ن���دا، حيث 
ال�ستيعابية  طاقتها  اأق�سى  اإىل  امل�ست�سفيات  و�سلت 
عن  املركزة  العناية  وح��دات  متتلئ  حتى  انتظرنا  “اإذا 
اآخرها، ف�سيكون الأوان قد فات«. وحذر رئي�ض الوزراء 
الفرن�سي جان كا�ستيك�ض النواب من اأن وحدات العناية 
املركزة يف فرن�سا �ست�سل اإىل اأق�سى طاقتها ال�ستيعابية 
اتخاذ  يتم  مل  اإذا  الثاين  ت�سرين  نوفمرب   11 بحلول 

اأن تكون  املحتمل  املبكرة من  الن�سخ  واأن  اأب��دا  تطويره 
يف  ال�ستق�سائية  ال��درا���س��ات  تظهر  وبينما  م��ع��ي��وب��ة. 
اأن عددا من الدول تريد �سوابط  العديد من البلدان 
�سارمة لوقف انت�سار املر�ض، اإل اأن اأجواء الدعم العام 
الوباء مل  الأوىل من  املوجة  �سهدته  ال��ذي  للحكومات 
ت��ع��د م��وج��ودة ب�سكل ك��ب��ري. وت��ع��ر���س��ت احل��ك��وم��ات يف 
اأنحاء اأوروبا لنتقادات �سديدة ب�سبب الفتقار للتن�سيق 
ال�سيف  خ��الل  احل���الت  ت��راج��ع  ا�ستغالل  يف  وف�سلها 
لتعزيز الدفاعات، مما ترك امل�ست�سفيات غري م�ستعدة 
واأج�����رب ال��ن��ا���ض ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل ال��ن��ق��ل العام 
التي  اإيطاليا،  و�سهدت  العمل.  اإىل  للو�سول  املزدحمة 
تعهدت بتقدمي اأكرث من 5 مليارات يورو )5.9 مليار 
املت�سررة  لل�سركات  ج��دي��دة  دع��م  اإج����راءات  يف  دولر( 
ال�سرطة  بني  متكررة  ا�ستباكات  الأخ���رية،  القيود  من 
واملتظاهرين يف مدن من نابويل اإىل تورينو بالإ�سافة 
اأ�سحاب املطاعم وجمموعات  اإىل انتقادات مريرة من 
اأماكن  اإج����راءات مماثلة يف  الأع��م��ال. ويف ظ��ل فر�ض 

اأخرى، دقت جمموعات الأعمال ناقو�ض اخلطر.
جماعة  وهي  الأملانية،  )بي.جي.اإيه(  جمموعة  وقالت 
�سغط لقطاع اخلدمات، اإن اإغالق املطاعم من �ساأنه اأن 
يلحق “�سربة قا�سية” بالعديد من ال�سركات، ودعت 
بدل من ذلك اإىل اتخاذ تدابري اأكرث �سرامة للحد من 

العدوى يف منازل النا�ض.

بولية ثالثة هذا ال�سهر. واملناف�سان الرئي�سيان لواتارا 
من الوجوه البارزة يف اأزمات �ساحل العاج العديدة منذ 
بيدييه  ك��ون��ان  ه��ري  ال�سابق  الرئي�ض  الت�سعينيات: 
وهو  ع��ام��ا(،   67( جني�سان  اأيف  وبا�سكال  عاما(   86(

رئي�ض وزراء خدم يف عهد لوران باجبو �سلف واتارا.
واأدى رف�ض باجبو الع��رتاف بالهزمية اأمام وات��ارا يف 
حرب  ان��دلع  اإىل   2010 انتخابات 
ثالثة  ب��ح��ي��اة  اأودت  ق�����س��رية  اأه��ل��ي��ة 
اأن�سارهما  واأيف  بيدييه  وحث  اآلف. 
النتخابية  العملية  مقاطعة  ع��ل��ى 
اإن��ه��ا م�����زورة. وطالبا  ال��ت��ي ي��ق��ولن 

بتاأجيل الت�سويت.
الرئي�سيني  املناف�سني  مقاطعة  ومع 
لل�سباق، لن يكون فوز واتارا مفاجاأة 
لكن لتزال هناك �سكوك كبرية حول 

كل �سيء اآخر تقريبا.
وي�ستبعد خرباء وم�ستثمرون اندلع 
حرب �ساملة مثل تلك التي دارت يف 
اأن  ي��ب��دو  ل  لأن���ه  و2011   2010
قوات  داخ��ل  كبرية  انق�سامات  هناك 

الأمن هذه املرة.
لكنهم ح��ذروا من مواجهة حمتملة 
الحتجاجات  خ����الل  م���ن  م��ط��ول��ة 
العرقية  العنف  واأعمال  والإ�سرابات 
من �ساأنها اأن جتعل من ال�سعب على 
واتارا اأن يحكم البالد ويدير اقت�ساد 
اأكرب دولة منتجة للكاكاو يف العامل.

الفقر يرتب�س الطبقة الو�سطى يف الوليات املتحدة  
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عربي ودويل
نظام مادورو يوؤكد اإلقاء القب�س على املعار�س رولند كارينو

واأن عائلته وحماميه ل يعلمون ل يعرفون  الثنني، 
من  �سئمنا  :”لقد  احل���زب  وق���ال  م��ك��ان��ه.  ع��ن  �سيئا 
 ... ل��الأف��راد  الق�سري  والختفاء  املمنهج  ال�سطهاد 
النظام يوا�سل ارتكاب جرائم �سد الإن�سانية با�سطهاد 
وخطف وتعذيب من يفكر بطريقة خمتلفة«. واأ�ساف 
20 م�سوؤوًل من حكومة  اأك��رث من  اأن  احل��زب لحقاً 
ال��رئ��ي�����ض ن��ي��ك��ول���ض م�����ادورو داه���م���وا م��ن��زل كارينو 
م�ساء الثالثاء. ومت اعتقال النا�سط بعد فرار املن�سق 
مطلع  اإ�سبانيا  اإىل  لوبيز  ليوبولدو  للحزب  الوطني 
الأ�سبوع. وكان قد اأم�سى العام ون�سف العام املا�سيني 
فا�سلة  ث��ورة  بعد  ك��اراك��ا���ض  يف  الإ�سبانية  ال�سفارة  يف 

قامت بها املعار�سة.

•• كراكا�س-وكاالت

اأكد الدعاء العام يف فنزويال الليلة قبل املا�سية اإلقاء 
رولند  امل��ع��ار���ض  وال��ن��ا���س��ط  ال�سحفي  على  القب�ض 
ك��اري��ن��و، وذل���ك ب��ع��د اأي����ام م��ن ف���رار زع��ي��م ح��زب��ه اإىل 

اإ�سبانيا.
وك��ت��ب امل��دع��ي ال��ع��ام ط���ارق ول��ي��ام �سعب، على موقع 
“الإرادة  املن�سق بحزب  اأنه مت اعتقال كارينو،  تويرت، 
ال�سالم  �سد  تاآمرية  خطط  يف  “مل�ساركته  ال�سعبية”، 

الدميقراطي«.
اأ�سبح  كارينو  اأن  بالتاأكيد  تويرت،  عرب  احل��زب،  ورد 
اأم�ض  اأول  اأول  منذ   الق�سري”  ل�”الختفاء  �سحية 

املعار�س الفنزويلي غايدو يدين اختفاء 3 من معاونيه 
•• كراكا�س-اأ ف ب

لثالثة  الق�سري”  “الختفاء  غ��واي��دو  خ���وان  الفنزويلي  امل��ع��ار���ض  دان 
اأم�سى  بعدما  اإىل مدريد  لوبيز  ليوبولدو  راعيه  فرار  منذ  معاونيه  من 
اأ�سهر يف مقر ال�سفري ال�سباين يف كراكا�ض. وكتب رئي�ض الربملان  ثالثة 
الذي اعرتفت به نحو خم�سني دولة بينها الوليات املتحدة رئي�سا موقتا 
وكذلك  ك��اري��ن��ي��و  رولن  “ال�سحايف  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  يف  ل��ف��ن��زوي��ال، 

يفر�سون �ساركو�ض واليا�ض رودريغيز فقدوا منذ اأكرث من 12 �ساعة«.
املكتب  مقر  “حمتجز” يف  كارينيو  اأن  لل�سحافيني  الوطني  املعهد  واأك��د 
الوطني لال�ستخبارات الوطنية يف العا�سمة كراكا�ض. ورد وزير الت�سال 
والإعالم الفنزويلي فريدي نانييز، يف تغريدة “ندين حملة ت�سويه �سورة 
دولة القانون يف فنزويال ب�ساأن اعتقال رولند كارينيو الذي �سبط باجلرم 

امل�سهود«. وبدون اأن يذكر يفر�سون �ساركو�ض واليا�ض رودريغيز، اأكد فريدي 
انييز اأن كارينيو “اعرتف مب�ساركته يف جنح �سد النظام الد�ستوري تهدف 
املدعي  حت��دث  جهته،  من  للخطر«.  اجلمهورية  يف  ال�سالم  تعري�ض  اإىل 
العام طارق وليام �سعب على تويرت عن حتقيق اأويل يربط رولند كارينيو 
“با�سترياد اأ�سلحة حربية ومبالغ نقدية بهدف الت�سجيع على اأعمال عنف 
يف البالد«. ودانت وا�سنطن الداعمة الرئيية لغوايدو “الختفاء الق�سري” 
لرولن مارينيون من�سق عمليات حزب الإرادة ال�سعبية )فولونتاد بوبولر( 
“الختفاء” بعد  لوبيز وج��اء منه غوايدو. و�سجلت ح��الت  ال��ذي يقوده 
توجه لوبيز اإىل ا�سبانيا الأحد. وكان حكم على لوبيز بال�سجن 14 عاما 
يف 2015 بتهمة التحري�ض على العنف يف تظاهرات مناه�سة للحكومة 
قتل خاللها 43 �سخ�سا وجرح اأكرث من ثالثة اآلف اآخرين بني �سباط/

فرباير واأيار/مايو 2014 وقد و�سع يف 2017 يف الإقامة املراقبة.

•• فيالدلفيا-اأ ف ب

������س�����ه�����دت م�����دي�����ن�����ة ف���ي���الدل���ف���ي���ا 
الأم�����ريك�����ي�����ة ل���ي���ل���ة ج�����دي�����دة من 
توقيفات  ت��خ��ّل��ل��ت��ه��ا  ال���ت���ظ���اه���رات 
رجل  مقتل  غ��داة  نهب،  وعمليات 

اأ�سود على يد ال�سرطة.
وكتبت �سرطة املدينة يف تغريدة اأن 
“ح�سداً كبرياً” ي�سّم حواىل األف 
�سمال  يف  متاجر  يهاجم  �سخ�ض 

�سرق فيالدلفيا.
واأظ����ه����رت م�����س��اه��د ال��ُت��ق��ط��ت من 
مروحية خمربني ُيفرغون متجر 
كما  اآخ��ر،  وحم��اًل  ريا�سية  األب�سة 
ف��ي��دي��و �سورتها  م��ق��اط��ع  اأظ��ه��رت 
متجر  نهب  حملية  اإع��الم  و�سائل 

اأغذية كبري يف �سمال املدينة.
اآخر،  حّي  يف  التظاهرات  وخرجت 
)غرب  فيالدلفيا”  “وي�ست  يف 
يعي�ض  ك�����ان  ح���ي���ث  ف���ي���الدل���ف���ي���ا( 
ال�ساب  ج���ون���ي���ور،  وال�������ض  وال�����رت 
الأ�سود البالغ 27 عاماً الذي اأرداه 

�سرطيان بعد ظهر الثنني.
واأفاد �سحافيون يف وكالة فران�ض 
م�ساء  املتظاهرين  ع��دد  اأن  ب��ر���ض 

ال����ث����الث����اء ت��خ��ط��ى األ����ف����ا وك���ان���وا 
ي�سريون قبل اأن توقفهم ال�سرطة 

التي فر�ست طوقاً اأمنياً.
ل��ك��ن جمموعات  احل�����س��د  وت���ف���رق 
�سغرية ت�سم كل منها حواىل مئة 
�سخ�ض، انت�سرت يف احلّي، فاأحرق 
بع�سهم م�ستوعبات نفايات وقطع 

اأثاث نقلوها اإىل و�سط الطريق.
ال�سرطة  تدّخلت  اأم��اك��ن،  ع��دة  يف 
لتفريق  م�������س���ب���ق  اإن�������������ذار  دون 
م�ستخدمة  ال�سغرية  املجموعات 
اأحياناً الهروات، واأوقفت عدداً من 

الأ�سخا�ض.
اأكرث من  اأُ�سيب  ال�سابق،  اليوم  يف 
بينهم  ب���ج���روح  ���س��رط��ي��اً  ث���الث���ني 
بعدما  ���س��اق��ه��ا  ك�����س��رت  ���س��رط��ي��ة 
�سدمتها �ساحنة “عمداً”، وفق ما 
ذكرت امل�سوؤولة عن �سرطة املدينة 
دانيال اأوتلو، وهي كانت ل تزال يف 

امل�ست�سفى الثالثاء.
ال�سرطيني  م����ه����ام  ت��ع��ل��ي��ق  ومت 
امل��ت��ورط��ني مب��ق��ت��ل وال����رت وال����ض 
التحقيق  نتائج  بانتظار  جونيور 
واملدعي  ال�����س��رط��ة  ال����ذي جت��ري��ه 

العام املحلي.

اإىل مكان  توّجها  ال�سرطيان  وكان 
يفيد  ات�سال  ورد  اأن  بعد  احل��ادث 
عن �سجار عائلي وعن وجود رجل 
املتحدث  واأو����س���ح  �سكيًنا.  يحمل 
ب��ا���س��م ���س��رط��ة ف��ي��الدل��ف��ي��ا اإري����ك 
غ��ري��ب اأن وال����ض ج��ون��ي��ور رف�ض 
اإلقاء �سالحه رغم اأوامر ال�سرطة. 
بل�سان  ال�������س���اب  ع���ائ���ل���ة  واأك���������دت 
يكن  مل  الت�������س���ال  اأن  حم��ام��ي��ه��ا 
للطوارئ  اإمن���ا  لل�سرطة  م��وج��ه��اً 
جونيور  وال������ض  اإن  اإذ  ال�����س��ح��ي��ة 
يعاين من م�ساكل نف�سية وكان يف 

خ�سّم نوبة.
واع��ت��ربت اإي����زرا األ��ي��دو وه��و فنان 
عاماً   25 يبلغ  اإفريقي  اأ�سل  من 
ب�سكل  م���درب���ان  “ال�سرطيني  اأن 

�سيء«.
م�سّور  وه�����و  ت����ورن����ر  ن�����ات  وق������ال 
عاماً   61 عمره  اإفريقي  اأمريكي 
“ل ميكن اإعادة تاأهيل الكراهية” 
الوطنية  ال��ن��ق��اب��ة  ان  اإىل  م�����س��رياً 
اأعربت  ل��ل�����س��رط��ي��ني  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
للرئي�ض  دع���م���ه���ا  ع����ن  م������وؤخ������راً 

الأمريكي دونالد ترامب.
واأ�ساف اأن �سرطيي فيالدلفيا “ل 

اأرواحنا  اأن  يبدو  ما  على  يدركون 
لديها قيمة مثل اأي روح اأخرى«.

ال���ن���ظ���ام يف هذه  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
�ساحات  اإح��دى  باتت  التي  املدينة 
بني  الرئي�سية  النتخابية  املعركة 
والدميوقراطيني،  اجل��م��ه��وري��ني 
الثالثاء  البلدية  رئا�سة  ا�ستدعت 

احلر�ض الوطني.
واأع�������������������رب رئ������ي�������������ض ال����ب����ل����دي����ة 
ال���دمي���وق���راط���ي ج��ي��م ك��ي��ن��ي عن 
قلقه حيال ارتفاع مفاجئ ملن�سوب 
ترافقت  ح��ي��ث  م��دي��ن��ة  ال��ت��وت��ر يف 
ليفز  “بالك  ح���رك���ة  ت���ظ���اه���رات 
اإثر  مهمة(  ال�سود  )ح��ي��اة  ماتر” 
م��ق��ت��ل ج������ورج ف���ل���وي���د يف اأواخ������ر 
باأعمال تخريب وعنف  اأيار/مايو، 

وارتفاع معّدل اجلرائم.
“املتظاهرين  ب���ني  م��ي��ز  اأن�����ه  اإل 
م�ساء  هنا  كانوا  الذين  ال�سلميني 
و���س��ي��ك��ون��وا رمب���ا هنا  الأول  اأم�����ض 
واملتظاهرين  اثنني”  اأو  لأ���س��ب��وع 
تخريب  ب�”اأعمال  يقومون  الذين 
مقبولة  اأ�سكال  لي�ست  وهي  ونهب 

حلرية التعبري«.
اإذا توا�سلت اأعمال العنف يف الأيام 

•• وا�سنطن-وكاالت

الأمريكية  جورجيا  ولية  تتمتع 
انتخابات  يف  ك����ب����رية  ب���اأه���م���ي���ة 
يف  املرتقبة  الأم��ريك��ي��ة  الرئا�سة 
ال���ث���ال���ث م���ن ن��وف��م��رب اجل�����اري، 
لأ�سباب عديدة، مثل كونها ولية 
�سكانية  ب��ن��ي��ة  وذات  م��ت��اأرج��ح��ة 

متنوعة.
جورجيا  ����س���ك���ان  ع������دد  وي���ب���ل���غ 
الوليات  �سرقي  �سمال  ال��واق��ع��ة 
ن�سمة،  م���الي���ني   10 امل���ت���ح���دة، 
ف��ي��م��ا ي��ب��ل��غ ع�����دد ال����ذي����ن يحق 
مليون   7.6 نحو  الق����رتاع  لهم 
ر�سمية.  اأرق����ام  بح�سب  �سخ�ض، 
ولدى ولية جورجيا 16 مقعدا 
يف املجمع النتخابي، الذي يختار 
املقبل،  الأمريكي  الرئي�ض  بدوره 
12ولية  وج����ود  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 
فهذا  ال�����ع�����ام،  ه�����ذا  م���ت���اأرج���ح���ة 
باأن  ال���ولي���ة، علما  اأه��م��ي��ة  ي��ع��زز 
الرئي�ض الفائز بحاجة اإىل 270 
مقعدا لكي ي�سبح قائد الوليات 

املتحدة.
ت��ن��ق�����س��م ال�����ولي�����ات الأم���ريك���ي���ة 
ال�سيا�سية،  ميولها  وف���ق  ال�50 
ل�سالح  ع���ادة  ي�سوت  م��ن  فمنها 
وت�سمى  اجل����م����ه����وري  احل��������زب 
ت�سوت  فيما  “حمراء”،  ولي���ة 
الدميقراطي  ل���ل���ح���زب  اأخ�������رى 
ع���ددا  ل��ك��ن  “زرقاء”،  وت�����س��م��ى 
التنبوؤ  مي��ك��ن  ل  ال����ولي����ات  م���ن 
مبيولها النتخابية، لذلك ت�سمى 
ويحتدم  املتاأرجحة”،  “الوليات 
ال�سراع بني املر�سحني على الفوز 

باأ�سواتها.
ومنذ ومنذ من عام 1868 حتى 

اإيران ت�سجل 415 وفاة 
بكوفيد-19 يف يوم واحد

•• طهران-اأ ف ب

الإيرانية  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
بفريو�ض  وف������اة   415 ت�����س��ج��ي��ل 
كورونا امل�ستجد يف ال�ساعات الأربع 
ح�سيلة  يف  امل��ا���س��ي��ة،  وال��ع�����س��ري��ن 
ق��ي��ا���س��ي��ة ج���دي���دة ي��ت��وا���س��ل معها 
الن�سق الت�ساعدي حلالت كوفيد-

19 يف اجلمهورية الإيرانية.
واأف������ادت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م ال����وزارة 
�سيما �سادات لري عن وفاة 415 
املا�سية،  ال�ساعات  خ��الل  �سخ�سا 
احل�سيلة  ع��ن  ملحوظة  زي���ادة  يف 
ال�سابقة  ال���ق���ي���ا����س���ي���ة  ال���ي���وم���ي���ة 
اأم�ض  ع��ن��ه��ا  اأع��ل��ن  ال��ت��ي   )346(

الأول الثالثاء.
وبذلك، بلغت احل�سيلة الإجمالية 
اإي�����ران  يف  كوفيد-19  ل���وف���ي���ات 
الإع���الن  م��ن��ذ  وذل���ك   ،33،714
ع���ن ظ���ه���ور اجل���ائ���ح���ة ر���س��م��ي��ا يف 

البالد يف �سباط/فرباير.
ع���ل���ى ����س���ع���ي���د م���ت�������س���ل، اأع���ل���ن���ت 
الإج����م����ايل  ال����ع����دد  اأن  امل���ت���ح���دث���ة 
للم�سابني و�سل اىل 558،648، 
اإ����س���اب���ة   6824 ت�����س��ج��ي��ل  م�����ع 
والع�سرين  الأرب������ع  ال�����س��اع��ات  يف 

املا�سية.

ن���راق���ب ال��و���س��ع م���ن ك��ث��ب. نحن 
على ا�ستعداد لن�سر موارد فدرالية 
اإذا لزم الأمر. الرئي�ض ترامب لن 
ي��ت�����س��ام��ح م��ع ال��ع��ن��ف امل��وج��ه �سد 

قوات الأمن الأمريكية«.
وعّلق جو بايدن اأي�ساً �سريعاً على 
جديد  ب�”اإجحاف”  ف��ن��ّدد  الأم���ر 
�سد الأمريكيني من اأ�سل اإفريقي 

وحتديدا  بن�سيلفانيا  الأم���ريك���ي 
ف��ي��الدل��ف��ي��ا، ك��م��ك��ان ي�����س��ّج��ل اأكرب 
تزوير  ع��م��ل��ي��ات  ب��ح�����س��ول  خ��ط��ر 
يح�سل  مل  اأن��ه  لو  حتى  انتخابي، 

اأي حادث يدعم هذه النظرية.
التوا�سل  م��ك��ت��ب  م���دي���رة  وق���ال���ت 
الأبي�ض  البيت  يف  ال�سرتاتيجي 
“اإننا  ال��ث��الث��اء  �سباح  ف��رح  األي�سا 

فيالدلفيا  يف  الو�سع  ف��اإن  املقبلة، 
ميكن اأن ي�سبح م�ساألة مركزية يف 
نهاية حملة النتخابات الرئا�سية.

واجلمهوريون  ت��رام��ب  جعل  فقد 
من ارتفاع معّدل اجلرمية يف املدن 
م��ا يديرها  ال��ت��ي غ��ال��ب��اً  ال��ك��ب��رية 
جو  �سد  حجًة  ال��دمي��وق��راط��ي��ون، 
الرئي�ض  يذكر  م��ا  وغالباً  ب��اي��دن. 

من  م��ه��م��اً  ج����زءاً  ي�سكلون  ال��ذي��ن 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  حم���ذرا  ناخبيه، 
ومهاجمة  ال���ن���ه���ب  اأع�����م�����ال  م����ن 

ال�سرطيني.
اإنه  التظاهر،  لي�ض  “النهب  وق��ال 
خمالفة” موؤكداً اأن ترامب “غري 
لكننا  ال��ن��ا���ض،  “جمع  على  قادر” 

�سنتمكن من حتقيق ذلك«.

الريفية،  املناطق  يف  تعي�ض  التي 
اجلمهوريني،  الفئة  ه��ذه  وت��وؤي��د 
املكتظة  احل�سرية  املناطق  اأم���ام 
عا�سمة  اأت��الن��ت��ا،  م��ث��ل  بال�سكان 
ال����ولي����ة ف��ت�����س��م��ن خ��ل��ي��ط��ا من 
اأ�سل  م��ن  والأم��ريك��ي��ني  البي�ض 

اأفريقي والأقليات.
لكن الولية اأ�سبحت اأكرث تنوعا 
الأخري،  العقد  خ��الل  دميغرافيا 
مع و�سول اأمريكيني من مناطق 
اأخرى يف البالد للعمل يف قطاعي 
والتكنولوجية  الطبية  اخلدمات 

بالولية.
واأ���س��ب��ح��ت ولي���ة ج��ورج��ي��ا ت�سم 
اأك��������رب ع�������دد م�����ن الأم����ريك����ي����ني 
ي����ح����ق لهم  ال�����ذي�����ن  الأف�������ارق�������ة 

ل��ك��ن ه���ذه ال���ولي���ة ب����داأت ت�سهد 
حت��ول �سد ت��رام��ب بعد ف��وزه يف 

النتخابات.
وت��ظ��ه��ر ا���س��ت��ط��الع��ات ال�����راأي اأن 
بايدن  جو  الدميقراطي،  املر�سح 
مقابل  باملئة،   47.6 على  ح�سل 
ال���ذي  ل����رتام����ب،  ب��امل��ئ��ة   41.1
ق��ّل�����ض ال���ف���ارق ب���ني ب���واق���ع 0.8 
نقطة مئوية خالل اأ�سبوع فقط.

املعركة  �سرا�سة  على  ي�سهد  ومما 
الن��ت��خ��اب��ي��ة يف ج��ورج��ي��ا ه���و اأن 
انتظام  ���س��ه��د  امل��ب��ك��ر  ال��ت�����س��وي��ت 
اأمام  للناخبني  ط��وي��ل��ة  ط��واب��ري 

مراكز القرتاع.
وث���م���ة ان��ق�����س��ام يف ال����ولي����ة بني 
املحافظة  ال��ب��ي�����س��اء  ال��غ��ال��ب��ي��ة 

عام 1960، كانت ولية جورجيا 
حمراء  اأ�سبحت  لكنها  “زرقاء”، 
ال�سكان  ا�ستياء  ب�سبب  ذل��ك،  بعد 
البي�ض  عليهم  يغلب  ك��ان  الذين 
من قانون احلقوق املدنية حينها. 
ال���ولي���ة فيما  ه���ذه  ت�����س��ّوت  ومل 
 3 يف  اإل  دمي��ق��راط��ي  ملر�سح  بعد 
1976 و1980  انتخابات هي: 
الدميقراطيون  وبذل  و1992. 
جهودا من اأجل الفوز يف الولية، 
لكن اجلمهوريني كانوا يفوزن يف 
كل النتخابات منذ 28 عاما، مع 
اأن الدميقراطيني كانوا يقل�سون 
لي�سل  النتخابات،  الفارق يف كل 
انتخابات  يف  ف��ق��ط  ب��امل��ئ��ة   5 اإىل 

2016، التي فاز فيها ترامب.

ال���ت�������س���وي���ت، ب��ن�����س��ب��ة ت�����س��ل اإىل 
اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  باملئة.   32
اأفريقية  اأ����س���ول  م���ن  ال��ن��اخ��ب��ني 
لي�سوا باأي حال من الأحوال كتلة 
كتلة  اأن���ه���م مي��ث��ل��ون  اإل  واح�����دة، 
يف  موثوقة  دميقراطية  ت�سويت 

الولية.
“بوليتكو”  م����وق����ع  واأج�����������رى 
اأن  ل��ي��ج��د   ،2018 ع���ام  درا����س���ة 
امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ب��ه��ا اأق��ل��ي��ات اأعلى 
ب���ه���ا ن�����س��ب��ة اأع����ل����ى م����ن اأ�����س����وات 

الدميقراطيني.
املزيد  ك�سب  اإىل  ترامب  ويهدف 
املناطق  خ������ارج  الأ�������س������وات  م����ن 
يف  اأي  ج����ورج����ي����ا،  يف  ال���ري���ف���ي���ة 

املناطق احل�سرية

توقيفات ونهب يف فيالدلفيا غداة مقتل رجل اأ�سود 

جورجيا ولية متاأرجحة يف النتخابات الأمركية.. ما اأهميتها؟

معركة ملياردير فل�سطيني �سد وعد بلفور 

اإ�سابات كورونا يف الهند تقرتب من 8 ماليني 
•• مومباي-رويرتز

�سجلت الهند 43893 اإ�سابة جديدة بفريو�ض كورونا 
خ���الل ال�����س��اع��ات الأرب����ع وال��ع�����س��ري��ن امل��ا���س��ي��ة ح�سبما 

اأظهرت بيانات وزارة ال�سحة الحتادية.
ارت��ف��ع ب��ذل��ك ال��ع��دد الإج���م���ايل ل��ل��ح��الت اإىل 7.99 
ب��ل��وغ ثمانية  ال��ه��ن��د ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن  م��ل��ي��ون لت�سبح 

ماليني اإ�سابة.
وال��ه��ن��د ل��دي��ه��ا ث���اين اأك���رب ع���دد م��ن ح���الت الإ�سابة 

املوؤكدة بالفريو�ض بعد الوليات املتحدة التي بلغ العدد 
فيها 8.7 مليون.

بلوغ  منذ  الهند  يف  تراجعا  اليومية  الزيادات  و�سهدت 
ذروتها يف �سبتمرب اأيلول، لكن خرباء ال�سحة يحذرون 
اأخ���رى خ��الل مو�سم  اأن الأرق����ام ق��د ترتفع م��رة  م��ن 

الأعياد الدينية الهندو�سية امل�ستمر.
ن�سبيا  منخف�سة  الفريو�ض  ج��راء  الهند  يف  والوفيات 
مت  حالة   508 منهم   120010 جمموعها  يبلغ  اإذ 

ت�سجيلها يف ال�ساعات الأربع والع�سرين املا�سية.

رئي�س جنوب اأفريقيا يخ�سع للحجر ال�سحي 
•• جوهان�سربج-رويرتز

قال مكتب رئي�ض جنوب اأفريقيا �سرييل رامابو�سا اأم�ض الأول اإن الرئي�ض 
يخ�سع للحجر ال�سحي بعد اأن ثبتت اإ�سابة �سيف يف ماأدبة ع�ساء خريية 

ح�سرها بفريو�ض كورونا.
الأكرث  هي  القارة،  يف  تقدما  الأك��رث  القت�ساد  �ساحبة  اأفريقيا،  وجنوب 
ت�سررا بالفريو�ض يف اأفريقيا اإذ جتاوزت الإ�سابات فيها 700 األف وقاربت 
الوفيات نحو 20 األف وفاة، لكن احلالت اجلديدة بلغت ذروتها يف اأواخر 

يوليو متوز قبل اأن تنخف�ض ب�سدة.
عمليات  اأ�سد  اأح��د  تخفيف  من  رامابو�سا  الإ�سابة  معدل  تراجع  ومكن 
الإغالق �سرامة يف العامل يف �سهر �سبتمرب اأيلول، ويف ال�سهر التايل فتحت 

جنوب اأفريقيا حدودها للوافدين الأجانب بعد حظر دام �ستة اأ�سهر.
لكن وزير ال�سحة زويلي خميزي حذر الأ�سبوع املا�سي من خطر حدوث 
اإج��راءات العزل العام،  اإىل مراجعة  ت��وؤدي  موجة ثانية من الإ�سابات قد 

بعد اأن ارتفعت الإ�سابات ب�سدة يف مدينة كيب تاون ال�سياحية.
“بداأ  وقال بيان من مكتب رامابو�سا 
ال��رئ��ي�����ض ���س��ريي��ل رام��اب��و���س��ا فرتة 
اإ�سابة  ث��ب��وت  بعد  ال�سحي  احل��ج��ر 
يوم  ح�سرها  ع�ساء  م��اأدب��ة  يف  �سيف 
ال�سبت 24 اأكتوبر 2020 بكوفيد-

.»19
واأ�ساف اأن الع�ساء ح�سره 35 �سيفا 
التباعد  ب���ربوت���وك���ولت  وال���ت���زم���وا 
“الرئي�ض  ال��ب��ي��ان  وق���ال  ال�����س��ارم��ة. 
حاليا،  اأع����را�����ض  اأي  م���ن  ي��ع��اين  ل 
ال�سحية  ال��ن�����س��ائ��ح  م���ع  ومت��ا���س��ي��ا 
لكوفيد-19 �سيخ�سع للفحو�ض يف 

حالة ظهور الأعرا�ض«.

بقامته  امل�سري  ملنيب  ���س��ور  اجل��دران،ع��ل��ق��ت  على   .1948
النحيلة وعينيه الزرقاوين، و�سور اأخرى له اإىل جانب املر�سح 
واىل  ب��اي��دن،  ج��و  الأم��ريك��ي��ة  النتخابات  اإىل  الدميوقراطي 
اإف��ري��ق��ي نل�سون م��ان��دي��ال، والزعيم  ال��زع��ي��م اجل��ن��وب  ج��ان��ب 

التاريخي الراحل للفل�سطينيني يا�سر عرفات.
ويوؤكد امل�سري اأنه نقل �سديقه عرفات عام 1970 �سرا من 

الأردن اإىل �سوريا يف �سندوق �سيارته.
1،6 مليار  ب�  وف��ق جملة متخ�س�سة،  امل�سري،  ث��روة  وق��درت 

دولر يف عام 2006.
ومل يكن امل�سري يوما بعيًدا عن ال�سيا�سة، اإذ كان عندما كان 

اأ�سغر �سنا، وزيًرا لل�سباب يف الأردن، ثم وزيًرا فل�سطينًيا.
لكنه  الفل�سطينية،  احلكومة  رئا�سة  يتوىل  اأن  م��رارا  ورف�ض 
ال�سعور  يفارقه  الفل�سطيني. ول  الت�سريعي  املجل�ض  ع�سو يف 

بالغ�سب من وعد بلفور.
ويروي “اأتذكر اليوم الذي اأخربنا فيه الأ�ستاذ عن وعد بلفور 
اأحفظه.  وجعلني  ق��راأه  عمري،  من  الثامنة  يف  كنت  ومعناه. 

ومنذ ذلك اليوم واأنا غا�سب«.
وردا على �سوؤال عما اإذا كان �سعيدا برثوته، يجيب “اأنا متفائل، 
لكنني ل�ست �سعيدا. ل ميكننا اأن نكون �سعداء، فنحن نعي�ض يف 

�سجن كبري«.

فل�سطني”،  “عراب  ا�سم  اأحياًنا  امل�سري  منيب  على  ويطلق 
“اإدجو”،  عائلية،  اإم��رباط��وري��ة  راأ����ض  ي��رتب��ع على  ال���ذي  ه��و 
تن�سط يف جمال اخلدمات ل�سركات نفط خليجية. كما �سارك 
يف تاأ�سي�ض �سركة “باديكو” القاب�سة لتطوير البنى التحتية 
الفل�سطينية واملتعددة الفروع يف جمايل الت�سالت والتمويل، 

ويرتاأ�سها اليوم ابن اأخيه ب�سار امل�سري.
يف  ك���ان  ع��ن��دم��ا  فل�سطني  غ���ادر  اأولد.  ل�ستة  وال���د  وامل�����س��ري 
يعي�ض  وه��و  اجليولوجيا.  ليدر�ض  عمره  من  ع�سرة  الثامنة 
اليوم مبفرده يف ق�سره يف اأعلى قمة جبل جرزمي يف نابل�ض، 
امل�ستوحى من فيال كابرا روتاندا التي بنيت يف ع�سر النه�سة 

يف �سمال ايطاليا.
مرق�ض  القدي�ض  لكاتدرائية  فنية  لوحة  علقت  املدخل،  عند 
ال�����س��خ��رة يف مدينة  ال��ب��ن��دق��ي��ة، وت��واج��ه��ه��ا ل��وح��ة ل��ق��ب��ة  يف 
القد�ض، لت�سهد باأن العرب “عرفوا كيف يبنون القباب” قبل 

الأوروبيني، بح�سب قوله.
اىل  يعود  لهرقل  متثال  الق�سر  مدخل  عند  البهو  ويتو�سط 
قاعات  اإح���دى  يف  بابلي  متثال  وي��وج��د  ع�سر.  ال�سابع  ال��ق��رن 

اجللو�ض.
“الذاكرة الفل�سطينية”  ل�  يف الطابق ال�سفلي، متحف �سغري 
حيث يظهر رجل الأعمال على لوحات جدارية “للنكبة” عام 

•• نابل�س-اأ ف ب

اإن يجل�ض على كر�سيه القدمي يف ق�سره الواقع على قمة  ما 
ي�ساأل  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  يف  نابل�ض  مدينة  على  مطلة 
وكالة  يف  ال�����س��ح��ايف  امل�����س��ري  منيب  الفل�سطيني  امل��ل��ي��اردي��ر 
يتاألف  التي  ال�58  الكلمات  يعرف  كان  اإذا  عما  بر�ض  فران�ض 

منها وعد بلفور.
“يقول   1917 العام  �سدر  ال��ذي  الوعد  اأن  ال�سحايف  وي��رد 
اإىل  العطف  بعني  “تنظر  الربيطانية  احلكومة  اإن  تقريبا 
جهدها  غاية  و�ستبذل  اليهودي،  لل�سعب  قومّي  وط��ن  اإقامة 

لت�سهيل حتقيق هذه الغاية«.
ن�سيت  “لكنك  ع��ام��ا   87 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  امل�����س��ري  وي��ع��ّل��ق 
ال�سيء الأ�سا�سي، وهو “على اأن ُيفهم جلياً اأنه لن يوؤتى بعمل 
من �ساأنه اأن ينتق�ض من احلقوق املدنية والدينية التي تتمتع 

بها املجموعات غري اليهودية املقيمة يف فل�سطني«.
امل�سمى  ق�سره  من  بي�ساء  حلية  يطلق  ال��ذي  الرجل  ويتابع 
“هذا يعني اأنه لي�ست لدينا حقوق �سيا�سية،  “بيت فل�سطني”، 

واأننا جمرد جمتمعات غري يهودية يف فل�سطني«.
وي�ساأل “باأي حق مينح الربيطانيون ما لي�ض لهم؟”، يف اإ�سارة 

اىل الوعد الذي يعترب يف اأ�سا�ض اإقامة دولة اإ�سرائيل.
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عربي ودويل
انتخابات يف تنزانيا واملعار�سة تتحدث عن »خمالفات وا�سعة« ا�ستطالع: غالبية الدول الأوروبية ل توؤيد اإعادة انتخاب ترامب

اأن بولندا هي الدولة الوحيدة التي يتقدم فيها ترامب على 
اآراء من �سملتهم الدرا�سة  %38 من  بايدن، بح�سوله على 
اإيزابيل  ال��درا���س��ة  م��ع��دة  وبح�سب  ملناف�سه.   30% م��ق��اب��ل 
املتحدة  بالوليات  وثيقة  البولنديون عالقة  يريد  هوفمان، 

لأ�سباب تاريخية.
املتحدة  الوليات  “الدميقراطية يف  اإن   77% وقال حوايل 
تعمل ب�سكل جيد«. وعلى النقي�ض قال %51 ممن �سملتهم 
ف�ساًل  “هناك  اأن  يعتقدون  اإن��ه��م  اأوروب���ا  اأن��ح��اء  ال��درا���س��ة يف 

دميقراطياً يف الوليات املتحدة«.
و�سملت الدرا�سة عينة من 13 األفاً و808 اأ�سخا�ض يف جميع 

دول الحتاد الأوروبي يف �سهر �سبتمرب-اأيلول.

•• وا�سنطن-وكاالت

كان  اإذا  اأن��ه  اأمل��ان  باحثون  ن�سرها  ا�ستق�سائية  درا�سة  ك�سفت 
الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب يواجه انتخابات يف اأوروبا، 
فلن تكون لديه اأي فر�سة تقريباً للفوز و�سيح�سل على 17% 
فقط من الأ�سوات. و�سيح�سل مناف�سه، املر�سح الدميقراطي 
للدرا�سة  %45 من الأ�سوات، وفقاً  جو بايدن، على حوايل 
�ستيفتونغ.  برتل�سمان  موؤ�س�سة  اأج��رت��ه��ا  التي  الفرتا�سية 
وقال نحو %38 من مواطني الحت��اد الأوروب��ي اإنهم “لن 
يف  ي�سوتون  م��ن  ه��م  ك��ان��وا  اإذا  املر�سحني  م��ن  لأي  ي�سوتوا 
انتخابات ه��ذا ال��ع��ام«. وم��ن بني دول الحت��اد الأوروب���ي، بدا 

•• �ستون تاون-اأ ف ب

حتدث مر�سح املعار�سة يف النتخابات الرئا�سية يف تنزانيا 
وا�سع”  نطاق  على  “خمالفات  ح��دوث  ع��ن  لي�سو  ت��ون��دو 
يف الق����رتاع ال���ذي ي��اأت��ي بعد ���س��ن��وات م��ن القمع يف عهد 
الرئي�ض جون ماغوفويل الذي ي�سعى للفوز بولية ثانية. 
ويقول مراقبون اإن تنزانيا التي تعترب منذ فرتة طويلة 
ت�سييقا  ت�سهد  اإف��ري��ق��ي��ا،  ���س��رق  يف  ل��ال���س��ت��ق��رار  من��وذج��ا 
متزايدا على الدميوقراطية وقمعا حلرية التعبري يف ظل 
الثورة”  “حزب  60 عاما وحزبه  البالغ  حكم ماغوفويل 
ال�سلطة منذ  ي��ت��وىل  ال����ذي  م��اب��ي��ن��دوزي(  ت�����س��ا  )ت�����س��ام��ا 
1961. واأعرب املراقبون عن قلقهم ال�سديد ب�ساأن نزاهة 

النتخابات يف الفرتة التي �سبقت الت�سويت، واندلع العنف 
القرتاع،  ع�سية  ذات��ي  حكم  ب�سبه  تتمتع  التي  زجنبار  يف 
ا���س��خ��ا���ض وف��ق��ا للمعار�سة.  ع�����س��رة  اأ���س��ف��ر ع��ن مقتل  م��ا 
اإىل  “تقارير الت�سويت ت�سري  اأّن  وكتب لي�سو على تويرت 
ح��دوث خمالفات على نطاق وا���س��ع م��ا منع وك��الءن��ا من 
�سناديق  اأن  مو�سحا  القرتاع”،  م��راك��ز  اإىل  ال��و���س��ول 
قبل  املواقع  بع�ض  بالبطاقات يف  كانت حم�سوة  الق��رتاع 
ف�سيكون  الو�سع،  هذا  ا�ستمر  “اإذا  وتابع  الت�سويت.  بدء 
ال��ت��ح��رك ال��دمي��وق��راط��ي اجل��م��اه��ريي اخل��ي��ار الوحيد 
�سبكات  ال�سلطات  وحظرت  النتخابات«.  نزاهة  حلماية 
“وات�ساب”  تطبيق  مثل  الرئي�سية  الجتماعي  التوا�سل 
للر�سائل الق�سرية وموقع تويرت يف جميع اأنحاء تنزانيا، 

ال�سبكات  خ��الل  م��ن  اإل  متاحا  اإليها  ال��و���س��ول  يكن  ومل 
يف  اق���رتاع  مركز  ويف  اإن(.  ب��ي  )يف  الفرتا�سية  اخلا�سة 
الناخب جاك�سون  البالد، قال  العا�سمة دودوم��ا يف و�سط 
داودي “اأمتنى اأن يتم الت�سويت ب�سال�سة واأن تكون الهيئة 
النتخابية عادلة مع جميع املر�سحني. اأعتقد اأن العدالة 
من  بالقرب  البالد،  �سمال  يف  مو�سي  بلدة  ويف  �ست�سود«. 
�سو  ني�ستور  ح�����ّض  اإف��ري��ق��ي��ا،  يف  قمة  اأع��ل��ى  كيليماجنارو 
ال�سالم«. يف  ي�سود  “احلياد حتى  النتخابية على  اللجنة 
منف�سلة  طوابري  والن�ساء  ال��رج��ال  مئات  �سكل   ، زجنبار 
�ستون  مدنها  ك��ربى  خ���ارج  غ��راغ��ارا  ح��ي  يف  الفجر  قبل 
تاون، حيث اأطلقت ال�سرطة الثالثاء الغاز امل�سّيل للدموع 

والذخرية احلية واعتدت بال�سرب على املدنيني.

••وا�سنطن-اأ ف ب

الرئا�صي  ال�صتحقاق  مــوعــد  مــن  اأ�ــصــبــوع  قبل 
الرئي�س  اجلــمــهــوري  ــح  املــر�ــصّ و�ــصــع  الأمـــريكـــي, 
دونالد ترامب وخ�صمه الدميوقراطي جو بايدن 
البالد  لإخراج  جذريا  خمتلفتني  ا�صرتاتيجيتني 
التقليل  الأول  مو�صلة  مع  ال�صحية,  الأزمــة  من 
يف  وتريتها  تت�صارع  التي  اجلائحة  خطورة  من 

الوليات املتحدة كما يف اأوروبا.
مي�صيغن,  يف  منا�صريه  مــن  ملئات  جتّمع  ـــام  واأم
 ,2016 انتخابات  يف  الفوز  منحته  التي  الولية 
قال ترامب “عليكم الختيار بني م�صروعنا لقتل 
الفريو�س, وم�صروع بايدن لقتل احللم الأمريكي«.

 وتابع ترامب اأن بايدن “يريد اأن 
واأ�ساف  يفر�ض اإغالقا جديدا”، 
بني  خيار  هي  النتخابات  “هذه 
ترامب  ب��ق��ي��ادة  خ�����ارق  ان��ت��ع��ا���ض 

وك�ساد بقيادة بايدن«.
مليوناً   67 ف��ي��ه  اأدىل  وق���ت  ويف 
من اأ�سل اأكرث من 230 مليون 
ناخب اأمريكي باأ�سواتهم )الثلث 
بالقرتاع ح�سورياً والثلثان عرب 
م�ساعي  الوقت  يداهم  ال��ربي��د(، 
م�سار  لقلب  اجل��م��ه��وري  امل��ر���ّس��ح 

الأمور.
وا���س��ن��ط��ن اىل ل����ض فيغا�ض  م��ن 
ووي�سكون�سن  مبي�سيغن  م����رورا 
ترامب  ي���وا����س���ل  ون���ي���ربا����س���ك���ا، 
ت���ن���ظ���ي���م ال������ع������دد الأك������������رب من 

التجّمعات النتخابية.
خ�سمه  اك����ت����ف����ى  امل�����ق�����اب�����ل،  يف 
ال���دمي���وق���راط���ي ب����زي����ارة ولي����ة 

املحافظ  اجل���ن���وب  يف  ج���ورج���ي���ا 
اأح��د، حتى الأم�ض  حيث مل يكن 
القريب، يت�سّور اأن ترامب ميكن 

اأن ُيهزم.
ال�سيطرة  “ميكننا  بايدن  وق��ال   
ذلك”،  و�سنفعل  الفريو�ض  على 
كبري  اأط��ل��ق��ه  ت�سريحا  م�ستغاًل 
م��وظ��ف��ي ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ض مارك 
املا�سي  الأ�سبوع  نهاية  يف  ميدوز 
على  ن�����س��ي��ط��ر  “لن  ف���ي���ه  ق������ال 
واقع  ع��ل��ى  �سن�سيطر  اجل��ائ��ح��ة، 

تلقي اللقاحات«.
وا���س��اف ب��اي��دن يف خ��ط��اب القاه 

جت��ّي�����ض ال�����س��ارع الأم���ريك���ي على 
غرار عنف ال�سرطة والعن�سرية، 
حتّركات  ����س���رارة  اأط��ل��ق��ت  ال���ت���ي 
خلفية  على  حا�سدة  احتجاجية 
م����ق����ت����ل الأم��������ريك��������ي الأ�������س������ود 
ي���د �سرطي  ج�����ورج ف��ل��وي��د ع��ل��ى 
اأب��ي�����ض يف اأواخ�����ر اأي���ار-م���اي���و يف 

مينيابولي�ض.
وك���ان���ت م��دي��ن��ة ف��ي��الدل��ف��ي��ا ليل 
الثنني الثالثاء م�سرحا لعمال 
عنف بعد مقتل افريقي-امريكي 
نف�سية  م�ساكل  يعاين  ال27  يف 

بر�سا�ض ال�سرطة.

يف الهواء الطلق لع�سرين دقيقة 
م��ن احلا�سرين  قليل  ع��دد  اأم���ام 
التباعد  بقواعد  ت��ق��ّي��دوا  ال��ذي��ن 
اأن  “اإذا منحتموين �سرف  امل��ادي 
اأكون رئي�سكم ا�ستعدوا لتغيري يف 

الأولويات.
الأول  اليوم  �سنتحرك من  لأننا   
ل�ستعادة  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ل���ولي���ت���ي 
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى وب�����اء ك��وف��ي��د-

.»19
وع�����اد ال��رئ��ي�����ض ال�����س��اب��ق ب����اراك 
اوباما بقوة اىل املنابر يف ال�سبوع 
ليهاجم  الق�����رتاع  ق��ب��ل  الخ����ري 

املتحدة،  ال���ولي���ات  يف  ق�����س��ائ��ي��ة 
الق�سايا  يف  الف�سل  الكلمة  ولها 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال���ك���ربى ك��م��ا ويف 
امل����ن����ازع����ات الن���ت���خ���اب���ي���ة، وه���و 
م����ا ي���ث���ري امل����خ����اوف م����ن اإم���ك���ان 
ترامب  ق���ب���ل  م����ن  ا���س��ت��غ��الل��ه��ا 
دليل،  اأي  دون  م��ن  ي��ط��رح  ال���ذي 
ف��ر���س��ي��ة ح�����س��ول ع��م��ل��ي��ات غ�ض 
ع��ل��ى ن��ط��اق وا����س���ع يف الق�����رتاع، 
الكبري  الإق����ب����ال  م���ع  خ�����س��و���س��ا 
على الت�سويت عرب الربيد. وقد 
للحملة  الخ���ري  ال���س��ب��وع  يعيد 
ق�سايا  الواجهة  اىل  النتخابية 

جم��ددا ال��ث��الث��اء ت��رام��ب موؤكدا 
انه يفتقر اىل الكفاءة.

وقال اوباما يف اورلندو بفلوريدا 
خالل جتمع جديد كان امل�ساركون 
فيه داخل �سياراتهم “يدعي هذا 
ال��رئ��ي�����ض ب���ان ل��دي��ه ك��ل الف�سل 
يف اق��ت�����س��اد ورث�����ه وي��رف�����ض اي 

م�سوؤولية عن جائحة جتاهلها«.
وح����ذر م���ن ت���ك���رار م���ا ح�����س��ل يف 
هزمت  عندما   2016 انتخابات 
هيالري كلينتون على الرغم من 
اأن ا�ستطالعات الراأي كانت تفيد 
امام  الت�سويت،  نوايا  بت�سّدرها 

خ�سمها يف مفاجاأة مدوية.
الخرية  “املرة  اوب���ام���ا  وا����س���اف 
من����ن����ا ع����ل����ى اجم��������ادن��������ا. وك������ان 
اأن  منهم  ظنا  ك�ساىل  الناخبون 
املعركة ح�سمت ل�ساحلنا وانظروا 
م�����ا ح���������س����ل«. ل���ك���ن امل���ل���ي���اردي���ر 
اجلمهوري حقق الثنني انت�سارا 
ف����ي����ه، مع  ج��������دال  ����س���ي���ا����س���ي���ا ل 
القا�سية  ال�سيوخ  جمل�ض  تثبيت 
املحافظة اإميي كوين باريت التي 
اختارها لع�سوية املحكمة العليا، 

يف املن�سب.
هيئة  اأع��ل��ى  ه��ي  العليا  واملحكمة 

وقالت  منه  والتعايف  بالفريو�ض 
احل���ب  ك����ل  ع���ل���ى  ل���ك���م  “�سكراً 

والدعم الذي قدمتموه لنا«.

اأف�سل  الآن  “نحن  واأ����س���اف���ت 
يف  “النت�سار  متعّهدة  بكثري”، 

مواجهة هذا الفريو�ض«.

البالغ من العمر 14 عاماً.
تطّرقت  اأتغلني،  يف  خطابها  ويف 
الإ�سابة  م��رح��ل��ة  اإىل  ت���رام���ب 

•• اأتغلني-اأ ف ب

����س���ارك���ت ال�������س���ي���دة الأم���ريك���ي���ة 
الأوىل ميالنيا ترامب يف جتّمع 
دع���م���اً حل��م��ل��ة زوجها  ان��ت��خ��اب��ي 
اأول  ت��رام��ب، يف  دون��ال��د  الرئي�ض 
فعالية تنّظمها لوحدها من دون 
ال�ساعي  ال��رئ��ي�����ض  يح�سرها  اأن 
للفوز بولية ثانية يف النتخابات 

املقّررة بعد اأ�سبوع.
ح�سد  اأم����������ام  ت�����رام�����ب  وق�����ال�����ت 
اأتغلني  يف  زوج���ه���ا  اأن�������س���ار  م���ن 
الوليات  اإح�����دى  ب��ب��ن�����س��ف��الن��ي��ا، 
امل�����ت�����اأرج�����ح�����ة واحل�����ا������س�����م�����ة يف 
الثالث  يف  امل��رت��ق��ب  ال���س��ت��ح��ق��اق 
“اأنا  من ت�سرين الثاين-نوفمرب 
ل اأّتفق دائماً مع طريقته يف قول 

الأمور«.

حديثها  م��ع��ر���ض  يف  واأ����س���اف���ت 
ملوقع  زوجها  ا�ستخدام  �سبب  عن 
ت��وي��رت ب�����س��ورة م�����س��ت��م��رة “لكن 
اأن يتحّدث  له  بالن�سبة  املهم  من 

مبا�سرة اإىل النا�ض«.
عار�سة  ترامب،  ميالنيا  وتابعت 
ال�سلوفينية  ال�����س��اب��ق��ة  الأزي�������اء 
الأ���س��ل ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 50 
بالقول  دفاعها عن زوجها  عاماً، 
يحّب  ه��و  م��ق��ات��ل.  “دونالد  اإّن 
اأجلكم كّل  هذا البلد ويقاتل من 
يوم. ولأول مرة يف التاريخ، ميكن 
ملواطني هذا البلد �سماع رئي�سهم 
ب�سكل مبا�سر وفوري كل يوم عرب 

و�سائل التوا�سل الجتماعي«.
التي  الأوىل  امل������رة  ه����ي  وه������ذه 
ت�سارك فيها ال�سيدة الأوىل، دون 
زوجها، يف جتّمع انتخابي يف اإطار 

حملة اإعادة انتخابه التي اأطلقها 
يف حزيران/يونيو 2019.

الأ�سبوع  ع��دل��ت  ت��رام��ب  وك��ان��ت 
امل�����س��ارك��ة يف جتّمع  امل��ا���س��ي ع���ن 
انتخابي مع زوجها ب�سبب “كّحة 
م�ستمّرة” كانت ل تزال تالزمها 
من جراء اإ�سابتها بكوفيد-19.

الأوىل  ال�سيدة  اإ�سابة  و�سّخ�ست 
الوقت  ن��ف�����ض  يف  بكوفيد-19 
ال�������ذي ����س���ّخ�������س���ت ف���ي���ه اإ����س���اب���ة 
الأول  ليل  ب��ال��ف��ريو���ض  الرئي�ض 
الأول/ ت�سرين  م��ن  ال��ث��اين  اإىل 

اأكتوبر.
الأول/ ت�����س��ري��ن  م��ن��ت�����س��ف  ويف 

�سفاءها  ت��رام��ب  اأع��ل��ن��ت  اأك��ت��وب��ر 
من الفريو�ض.

وزوجته  ترامب  اإىل  وبالإ�سافة 
بارون  ابنهما  بالفريو�ض  اأ�سيب 

واك�����دت ال�����س��رط��ة يف اك���رب مدن 
كان  ال�����س��ح��ي��ة  ان  ب��ن�����س��ي��ل��ف��ان��ي��ا 

يحمل �سكينا.
ب��اي��دن وك��م��ال هاري�ض   واع��ت��رب 
ال��ت��ي اخ��ت��اره��ا نائبة ل��ه اأن���ه “ل 
يف  ت��ن��ت��ه��ي  اأن  ن��ق��ب��ل  اأن  مي���ك���ن 
باملوت”،  نف�سية  اأزم��ة  البلد  ه��ذا 
م�����س��ددي��ن يف امل��ق��اب��ل ع��ل��ى اإدان���ة 
اأع���م���ال ال��ن��ه��ب والع����ت����داء على 

ال�سرطة.
واث������ارت ح�����وادث مم��اث��ل��ة وقعت 
“حياة  م���وؤخ���را ودان���ت���ه���ا ح��رك��ة 
متناق�سة  ردودا  مهمة”  ال�سود 
وترامب.  ب��اي��دن  قبل  م��ن  متاما 
باجراءات  الول  وع��د  حني  ففي 
له  تتعر�ض  ال��ذي  الظلم  لن��ه��اء 
القليات العرقية ندد الثاين مبا 
اعتربه حالة من الفو�سى مدبرة 

من الدميوقراطيني.

قبل اأ�صبوع من ال�صتحقاق الرئا�صي 

ترامب يعد بانتعا�س اقت�سادي خارق وبايدن باحتواء الفرو�س 

بايدن.. هل يكون �سحية لف�سيحة جنله..؟ •• وا�سنطن-وكاالت

پيك  ليز  ال�سيا�سية  الكاتبة  تطرقت 
�سهده  ال����ذي  ال�����س��ع��ب  الأ���س��ب��وع  اإىل 
بايدن.  ال��دمي��وق��راط��ي ج��و  امل��ر���س��ح 

اأن���ه مل يكن  اأع��ل��ن  ي��ب��دو ح��ني  ب��اي��دن ك��ذب على م��ا  اأن  فقد ك�سفت تقارير 
لديه اأي معرفة ب�ساأن التعامالت التجارية امل�سبوهة لبنه هانرت يف ال�سني 
واأوكرانيا وكازاخ�ستان واأمكنة اأخرى، حيث من املحتمل اأن يكون بايدن اأي�ساً 

قد ارتبط بهذه الن�ساطات.
ويف �سبكة “فوك�ض نيوز”، مل ت�ستبعد پيك اأن تكون هذه الأخبار قد �سربت 

حملة بايدن النتخابية.
ي�ساف اإىل ذلك الأداء ال�سيئ للمر�سح الدميوقراطي يف مناظرة اخلمي�ض 
املا�سي حني تعرث مرات عدة واعرتف باأنه يريد “اإغالق �سناعة النفط”. 
كان هذا الإعالن �سعباً بالن�سبة اإىل مر�سح يريد اأن يفوز بولية بن�سلفانيا 
النفطية. حاول بايدن لحقاً الرتاجع عن كالمه لكن ال�سرر كان قد وقع. 
بثماين  الوطنية  ال���راأي  ا�ستطالعات  يف  متقدم  بايدن  اأن  من  الرغم  على 
كما  الوطني  ال�سعيد  على  التقدم  هذا  يت�ساءل  العام،  للمعدل  وفقاً  نقاط 

على �سعيد بع�ض الوليات احل�سا�سة.

ملاذا اختباأ يف الطابق ال�صفلي
اإثارة  الأك��رث  الالحملة  خا�ض  بايدن  لأن  للمفاجاأة  مكان  ل  اأن  پيك  ت��رى 
من  ال�سفلي  الطابق  يف  وخمتبئاً  ه��ام��ة  مقابالت  اإج���راء  راف�����س��اً  لل�سفقة 
منزله. ل يثق ا�سرتاتيجيو احلزب الدميوقراطي باإمكانية جناة بايدن من 
املقابالت ال�سحافية، وقد اأرادوا له �سباقاً خالياً من النقا�ض حول الربامج، 
اآملني اأن تتحول النتخابات اإىل ا�ستفتاء حول �سخ�سية ترامب وتعامله مع 

فريو�ض كورونا.
�سيقلقون  ب��اي��دن  الأم��ري��ك��ي��ون  �ساهد  كلما  ال�سرتاتيجيني،  اإىل  بالن�سبة 
اأكرث على قدرته الذهنية اأو �سيكرهون �سيا�ساته املائلة باجتاه الي�سار ب�سكل 
اأم�سى  اأن��ه  الرغم من  النفط على  املدمر حول  ت�ساعدي. لقد جاء تعرثه 
املرحلة  يف  كهذا  خطاأ  تخيل  ميكن  ل  للمواجهة.  ي�ستعد  وه��و  ع��دة  اأي��ام��اً 
النهائية من احلملة الرئا�سية، حني يكون املاليني من الناخبني املرتددين 

يدر�سون اتخاذ قرارهم النهائي.

مل يكن قرارًا حكيمًا
حاولت ال�سحافة الليبريالية خنق التقارير الأخرية عن التعامالت التجارية 
لنجل بايدن. جتاهل البع�ض تلك الأخبار لأنها ت�سليل اإعالمي رو�سي وفقاً 
التهامات،  تدعم  اأخ��رى  واأدل��ة  اخللوية  والهواتف  احلوا�سيب  لكن  لراأيه. 
بينما حتدث مدير ال�ستخبارات القومية جون راتكليف عن غياب املوؤ�سرات 
لقمع  وفاي�سبوك  تويرت  جهود  انعك�ست  الق�سة.  خلف  رو�سيا  وق��وف  اإىل 
التقارير �سلباً فدفعت الف�سيحة اإىل النت�سار ب�سكل وا�سع. وبدًل من نفي 

الق�سة، اختباأ بايدن. كان ذلك قراراً غري حكيم بح�سب پبك.

غالبية الأمريكيني  يف و�صع اأف�صل
بقوة  الناخبني  ويذكر  بكل حيوية  ال��ولي��ات  ترامب  َيعرب  الأث��ن��اء،  ه��ذه  يف 
النتخابية  حمالته  يف  ويتعهد  كوفيد-19.  و�سول  قبل  اقت�سادياً  البالد 
خف�ض البطالة اإىل م�ستوى قيا�سي ورفع الأجور وزيادة الفر�ض التي كان 
% من  ي�ستفيد منها جميع الأمريكيني حتى يناير املا�سي. حني يقول 56 
مما  اأف�سل  و�سع  يف  اإنهم  ال��راأي  ل�ستطالعات  غالوب  ل�سركة  الأمريكيني 
كانوا عليه منذ 4 �سنوات، واإنهم يرون القت�ساد اأولوية لهم، فاإن هذا برهان 

قوي ل�سالح ترامب.

اإحراج
لقد جذبت جتمعات ترامب النتخابية 
احل�سود حتى يف زمن كورونا. ل ميكن 
تتناق�ض  بينما  فيها  احلما�سة  اإن��ك��ار 
هذه التجمعات ب�سكل فاقع مع احلمالت ال�سعيفة التي ي�ست�سيفها بايدن 
اأ�سئلة  واملقربون منه. ففي جتمعاته املبا�سرة القليلة، ل ي�ستقبل بايدن اأي 
ول يقيم درد�سة مع املرا�سلني، ويقراأ عن امللقن الإلكرتوين اأمام جمموعة 
حتدث  احل�سود.  جمع  يف  ف�سل  اأوباما  حتى  املتباعد.  احل�سور  من  �سغرية 
موؤخراً يف فلوريدا فلم يجذب �سوى 400 �سخ�ض. لن يكون م�ستغرباً توقف 

اأوباما عن هذا امل�سار لأن ح�سوداً �سئيلة كهذه هي حمرجة.

حاجة ترامب
ت�سيف الكاتبة اأن ترامب يحتاج اإىل هذه التجمعات، فهو ل يحارب بايدن 
فقط بل اأي�ساً الإعالم الليبريايل وو�سائل التوا�سل الجتماعي التي تريد 
ال�سوء على  الأخبار  ُت�سلط عناوين  انتهت.  باأن النتخابات  الناخبني  اإقناع 
ال�ستطالعات ال�سلبية بحق ترامب وعلى اأن اأكرث من 60 مليون اأمريكي 

قد �سوتوا. 
�سالح  يف  ي�سب  ال���ولي���ات  بع�ض  يف  امل��ب��ك��ر  ال��ت�����س��وي��ت  اأن  اإىل  ت�سري  ك��م��ا 

الدميوقراطيني ل اجلمهوريني.
كانوا  الدميوقراطيني  اأن  عن  حتدثت  التوقعات  اأن  الأخ��ب��ار  ه��ذه  تتجاهل 
ناخب  مليون   100 ح���وايل  ي���زال  ل  واأن���ه  ب��اك��راً  الأرج����ح  على  �سي�سوتون 
اقرتاع  ن�سبة  خف�ض  ب��اي��دن  داع��م��و  ي��ري��د  لح��ق��اً.  ي�سوتوا  اأن  املتوقع  م��ن 

اجلمهوريني عرب تو�سيف حملة ترامب باأنها يائ�سة.

ماذا بعد الندم املحتمل؟
يبدو ترامب متاأخراً يف بع�ض الوليات املتاأرجحة مثل بن�سلفانيا ومي�سيغان. 
لكن الأمريكيني �سهدوا هذه ال�ستطالعات من قبل. كذلك، �ساهدوا الإقبال 
العمالق ملوؤيدي ترامب على التجمعات املتتالية وبداأوا ي�سككون با�ستطالعات 
الراأي غري املوؤاتية للرئي�ض. ترى الكاتبة اأنه رمبا يتوجب على الأمريكيني 
على  الدميوقراطيون  ف�سيندم  ترامب  ف��از  واإذا  ال��ي��وم.  نف�سه  ال�سيء  فعل 
ا�سرتاتيجية اختباء بايدن اخلا�سة بهم. و�سيتمنون اأي�ساً لو اأن الروزنامة 

ت�سمنت اأ�سبوعاً واحداً اأقل.

ق�سية قدمية تالحق ترامب.. 
ووزارة العدل »عاجزة«

•• وا�سنطن-وكاالت

اأرادت وزارة العدل الأمريكية الدفاع عن دونالد ترامب يف وجه كاتبة تتهمه 
بالغت�ساب فرف�ض قا�ٍض فيدرايل، ذلك، قائاًل اإن ت�سريحات ترامب التي 

ُيقا�سى ب�سببها بتهمة الت�سهري، ل تقع يف نطاق مهامه الرئا�سية.
ورفعت الكاتبة ال�سحفية، اإي جني كارول، )76 عاًما( دعوى �سد ترامب 
اأمام حمكمة ولية نيويورك يف نوفمرب 2019 بتهمة الت�سهري بها لأنه 
املالب�ض يف  قيا�ض  اغت�سبها يف غرفة  اإنه  قولها  املطلق”  “بالكذب  و�سف 

متجر كبري يف نيويورك يف منت�سف الت�سعينيات.
وقال ترامب يف مقابلة يف يونيو 2019 اإنه مل يلتقها قط واإنها “لي�ست 
من نوع الن�ساء الذي يروق له«. وال�سكوى م�ستمرة على الرغم من جهود 
بداية  يف  لإ�سقاطها.  كازوفيت�ض  م��ارك  ال�سخ�سيني  ترامب  حمامي  اأح��د 
�سبتمرب، قبل �سهرين من النتخابات الرئا�سية، طلبت وزارة العدل اأن حتل 
حمل كازوفيت�ض على اأ�سا�ض اأن “الرئي�ض كان يت�سرف يف اإطار وظيفته” 
الدفاع اعترب احلجة  املزعومة. لكن  الت�سهريية  اأدىل بت�سريحاته  عندما 
فيها من  ق��د يطلب  ال��ت��ي  اللحظة  م��ن  ي��ق��رتب  ك��ان  يف ح��ني  “�سادمة” 

الرئي�ض عينات من احلم�ض النووي و�سهادة.
القا�سي  الثالثاء. وقال  الدفاع  وحكم قا�ض فيدرايل يف مانهاتن ل�سالح 
وحتى واإن  لوي�ض كابالن اإن الرئي�ض الأمريكي لي�ض “موظًفا حكومًيا”، 
“ت�سريحاته الت�سهريية املزعومة بحق ال�سيدة كارول ل  كان كذلك، فاإن 

تقع �سمن نطاق عمله«.
وا�ساف القا�سي اأن “تعليقاته تتعلق باعتداء جن�سي مزعوم يعود اإىل عقود 

قبل توليه ال�سلطة، والتهم ل عالقة لها بال�سوؤون الأمريكية الر�سمية«.
ويف حني اأن وزارة العدل ميكن اأن ت�ستاأنف القرار، رحبت كارول وحماموها 
دونالد  فعله  لأق��ول ما  علًنا  “عندما حتدثت  بيان:  ك��ارول يف  وقالت  ب��ه. 
ترامب بي يف غرفة تبديل املالب�ض يف اأحد املتاجر، كنت اأحتدث �سد اأحد 
بالكاذبة مل يكن يتحدث ب�سفته  ترامب  دونالد  الأف��راد. عندما و�سفني 
اأقر القا�سي اليوم، فاإن م�ساألة  “كما  رئي�سا للوليات املتحدة«. واأ�سافت: 
ما اإذا كان الرئي�ض ترامب قد اغت�سبني قبل 20 عاًما هي يف جوهر امللف. 

ميكننا اأخرًيا العودة اإىل هذه امل�ساألة وتبيان احلقيقة«.

الأمم املتحدة تلغي اجتماعات 
يف نيويورك ب�سبب كورونا

•• نيويورك-رويرتز

مقرها  يف  الجتماعات  جميع  األ��غ��ت  املتحدة  الأمم  اإن  دبلوما�سيون  ق��ال 
بنيويورك بعد اإ�سابة خم�سة من بعثة النيجر، بفريو�ض كورونا.

عرب  تعمل  دول��ة   139 ع�سويتها  يف  ت�سم  التي  الدولية  املنظمة  وكانت 
بوؤرة  )اآذار(  م��ار���ض  يف  نيويورك  ���س��ارت  اأن  بعد  بعيد،  ح��د  اإىل  الإن��رتن��ت 

للفريو�ض عاملياً.
العمل  ا�ستمرار  مع  الفعلية  الجتماعات  بع�ض  عقد  ع��اودت  املنظمة  لكن 
الكمامات،  ب��و���س��ع  الدبلوما�سيني  اإل����زام  م��ث��ل  الح���رتازي���ة  ب���الإج���راءات 

والتباعد اجل�سدي وتقلي�ض عدد احل�سور.
ويف ر�سالة اإىل الدول الأع�ساء يف وقت متاأخر الثنني، قال رئي�ض اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة فولكان بوزكري اإن الوحدة الطبية يف الأمم املتحدة 
اأو�ست باإلغاء الجتماعات الفعلية يوم الثالثاء يف انتظار فح�ض املخالطني 
لأع�ساء بعثة النيجر امل�سابني. والنيجر ع�سو يف جمل�ض الأمن املكون من 

15 دولة والذي عقد اجتماعاً فعلياً يوم اخلمي�ض.
وقال دبلوما�سيون اإن الذين ح�سروا الجتماع يخ�سعون لفحو�ض كورونا 

واأن اجتماعا كان مقرراً الثالثاء حول �سوريا ُعقد عن بعد.

ميالنيا ت�سارك يف اأول جتمع انتخابي من دون ترامب
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

ماير – روميان اند بارتنريز

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 149087

با�س��م: اأي اإم ايه انرتنا�سيونال بروجكت ماناجمنت اأ�سو�سيي�سن

وعنوانه: فراومونت�سرت�سرتا�سه 17، �سي اإت�ض – 8001 زيوريخ، �سوي�سرا

وامل�سجلة حتت رقم : )149633(  بتاريخ: 07 / 09  /2011

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    07/  11  /  2020  وحتى تاريخ :  07 / 11  /  2030

اإدارة العالمات التجارية
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اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  29  اأكتوبر  2020 العدد 13075 

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29   
ح�صور اجتماع اخلربة يف الدعوى رقم:2020/2935 جتاري جزئي ال�صارقة

املدعي عليها الوىل:م�ست�سفى دبليو ويل�سون التخ�س�سي �ض.ذ.م.م
املدعي عليه الثاين:حممد خبيب يو�سف

بناءا على تكليف حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية - دائرة اليوم الواحد املدنية 
والتجارية الدائرة الرابعة بندبي خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة 
من ال�سادة/امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية )امل�سرف( املدعي �سدكم 
ما  وتقدمي  ميثلكم  معتمدا  وكيال  او  اخلربة  جل�سة  يف  ح�سوركم  يرجى  عليه   ،
املوافق 2020/11/1 يف متام  لديكم من م�ستندات تخ�ض الدعوى وذلك يوم الحد 
ال�ساعة 10: �سباحا يف مقر مكتب اخلبري عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي 
 -  1504 رقم  مكتب   -  15 الطابق   - امل�سرف  برج  بناية   - يا�ض  بني  �سارع   - ديرة   -

موبايل:0506111421 - ت:042555363 - ف:042555433
اخلبري امل�صريف/عبداملجيد حممد املرزوقي

اعالن بالن�شر
العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29   

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
 SHCFICILABMIN2020 /0002346 يف  الدعوى رقم
املحكمة االبتدائية املدنية عمايل )جزئي(  - ال ينطبق

اإىل املدعي عليه : �سرق الفلج ملقاولت التك�سية والر�سيات 
نعلمكم بان املدعي/ها�سم خان جوهر خان

توؤدي  بان  عليها  املدعي  احل�سوري:بالزام  مبثابة  ح�سوريا  املحكمة  حكمت 
للمدعي مبلغ )5600( درهم وتذكرة عودة اىل موطنه عند اللغاء او املغادرة 
وامل�سروفات  الر�سوم  باقي  املدعية من  واعفاء  املنا�سبة  وامل�سروفات  والر�سوم 

ورف�ض الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات . حرر بتاريخ 2020/10/25م 
القا�شي/احلبيب ابوبكر

حمكمة ال�شارقة

املحكمة االبتدائية املدنيه      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االبتدائية املدنيه االحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0004872 يف الدعوى رقم

اىل املدعي عليه:1-�سودهري جوبتا مدان جوبال جوبتا 2- يو�سف خان �سرفراز خان 3-تو�سيف ا�سلم حممد 
اقبال 4- را�سد علي ب�سري احمد 5-مدثر خان ظفر خان خان 6- حممد �سوهاج حممد عبدال�سبحان

جمهول حمل القامة:اجلميع مقيمون ، امارة ال�سارقة لدى �سركة القطب لتجارة �سكراب احلديد خلف 
s مليحه هاتف متحرك رقم:0509632657 مركز �سرطة املنطقة ال�سناعية الرابعة 121 

البتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  ادارة  مكتب  امام   2020/11/4 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة لتزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك 
للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه:قبل الف�سل يف املو�سوع احلجز التحفظي 
على ح�سة املدعي عليه الول )�سودهري مدان جويال جوبتا( يف ملكيته يف ال�سركة املبينة ب�سحيفة الدعوى 
وو�سع ا�سارة حجز عليها ومنع الت�سرف يف ح�سته ويف املو�سوع الزام املدعي عليهم بالت�سامن بان يوؤدوا 
بالت�سامن  عليهم  املدعي  الزام   ، والأدبية  املادية  ال�سرار  عن  تعوي�ض  درهم   )6767400( مبلغ  للمدعية 

بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة  - حرر بتاريخ:2020/10/22 م
مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13075 بتاريخ 2020/10/29   
اعالن بالن�شر        

 1877/2020/11 مدين جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- اينا لل�سفر وال�سياحة �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة ال�سقر الوطنية للتاأمني )�سركة م�ساهمة عامة 

وميثله : ابراهيم ح�سن ابراهيم املال 
 )766.450( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 

و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2020/11/5 ال�ساعة 08:30 �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 الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

اإمباور تختتم بنجاح م�ساركتها يف » ويتيك�س« الفرتا�سي 

•• اأبوظبي -وام:

املالية  الأ�سواق  تناف�سية  ارتفعت 
الإم�����ارات�����ي�����ة ���س��م��ن امل���وؤ����س���رات 
عاد  بعدما  املتخ�س�سة  الدولية 
لأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  اإجمايل 
“امل�ساهمة  امل��ت��داول��ة  ال�����س��رك��ات 
العامة واخلا�سة” لتجاوز حاجز 
ال��رتي��ل��ي��ون دره�����م خ����الل �سهر 

اأكتوبر اجلاري.
التي  ل���الإح�������س���ائ���ي���ات  ووف�����ق�����ا 
ت�����س��دره��������������ا الأ�����س����واق امل��ال��ي��ة يف 
ك����ل م����ن اأب����وظ����ب����ي ودب�������ي فقد 
لأ�سهم  ال�س��وقية  القيم��ة  �سكلت 
ال�������س���رك���ات امل�����درج�����ة ن���ح���و 66 
اإج���م���ايل ال��ن��اجت املحلي  م��ن   %
الإج���م���ايل ل��دول��ة الإم�����ارات عن 

العام 2019.
وج����اءت ه���ذه ال��ت��ط��ورات نتيجة 
القيمة  حققتها  ال��ت��ي  امل��ك��ا���س��ب 
ال�سركات  لأ����س���ه���م  ال�������س���وق���ي���ة 
امل���ت���داول���ة وال���ت���ي جت������اوزت 93 
ب���داي���ة العام  م��ل��ي��ار دره����م م��ن��ذ 

مورو تطلق اأول مركز بيانات اأخ�سر 
يعمل بالطاقة ال�سم�سية يف املنطقة

•• دبي-وام:

اأعلن مركز البيانات للحلول املتكاملة مورو - اململوك بالكامل 
اأم�ض عن اإطالقه  من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” - 
وذلك  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  اأخ�سر  بيانات  مركز  لأول 
تكنولوجيا  معر�ض  من  الفرتا�سية  الن�سخة  فعاليات  خالل 
املياه والطاقة والبيئة ويتيك�ض 2020 الذي يعد اأول معر�ض 
افرتا�سي حمايد للكربون يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اإفريقيا يركز على قطاعات املياه والطاقة والبيئة وال�ستدامة 

والبتكار والذي ت�ستمر فعالياته حتى 28 اأكتوبر اجلاري.

اإم���ب���اور يف احل���دث ال��ع��امل��ي ال���ذي �سهد م�����س��ارك��ة دولية  و���س��ارك��ت 
وا�سعة، كراع ا�سرتاتيجي اإىل جانب م�ساركتها �سمن قطاع الطاقة 
كاأكرب  العاملية  ال��ري��ادي��ة  مكانتها  على  ال�سوء  م�سلطة  وامل��راف��ق، 
الأعداد  اأم��ام  واأظ��ه��رت  ال��ع��امل،  املناطق يف  م��زود خلدمات تربيد 
الكثرية من زوار من�ستها الفرتا�سية ا�سرتاتيجيتها التي تهدف 
اإىل مواجهة الق�سايا البيئية وم�ساعدة البلدان الأخرى على تبني 
جميع  يف  املناطق  تربيد  قطاع  يف  وفعالية  ا�ستدامة  اأك��رث  حلول 

اأنحاء العامل.
وقال اأحمد بن �سعفار، الرئي�ض التنفيذي ل�”اإمباور” ان م�ساركتنا 
الدائمة يف احلدث تاأتي انطالقا من دور املوؤ�س�سة الريادي العاملي 
اأحدث  ون�سر  تطوير  على  العاملة  ال�سركات  كربيات  من  كواحدة 
ال��ع��امل، ه���ذا غري  امل��ن��اط��ق يف  ���س��وق ت��ربي��د  ال��و���س��ائ��ل التقنية يف 

•• دبي-الفجر:

اختتمت موؤ�س�سة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي “اإمباور”، اأكرب 
مزود خلدمات تربيد املناطق يف العامل، بنجاح كبري م�ساركتها يف 
نظمته  ال��ذي   2020 “ويتيك�ض  م��ن  والع�سرين  الثانية  ال���دورة 
هيئة كهرباء ومياه دبي كاأول معر�ض افرتا�سي خال من الكربون 
ويركز على قطاعات املياه والطاقة والبيئة وال�ستدامة والبتكار يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا. تنفيذا لتوجيهات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي،رعاه اهلل، وبرعاية �سمو ال�سيخ حمدان 
بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية، رئي�ض هيئة كهرباء 

ومياه دبي. 

الق�سايا  مل��واج��ه��ة  العاملية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  و���س��ع  يف  م�ساركتها 
ا�ستدامة  اأكرث  البيئية وم�ساعدة الدول الأخرى على تبني حلول 

وفعالية للنهو�ض بقطاع الطاقة وال�سناعة.
اأولية  ات��ف��اق��ات  »اإم����ب����اور« يف ���س��ي��اغ��ة  لف��ت��ا اىل جن���اح م�����س��اع��ي 
يف  التقنيات  اأح���دث  على  والط���الع  ال�سراكات،  وب��ن��اء  وتفاهمات، 
احلالية  وامل�����س��اري��ع  امل�ستدامة،  والتنمية  والبيئة  الطاقة  ق��ط��اع 
ال�سوق،  احتياجات  اإىل  والتعرف  والعامل،  املنطقة  يف  وامل�ستقبلية 

وفر�ض امل�ساركة وامل�ساهمة يف امل�سروعات والربامج املطروحة.
“نتائج الجتماعات واملناق�سات  اأن  وخل�ض الرئي�ض التنفيذي اإىل 
الطاقة  قطاع  يف  القرار  اأ�سحاب  مع  احل��دث  خ��الل  اأجريت  التي 
وتربيد املناطق كانت فعالة للغاية ومن �ساأنها اأن ت�سيف قيًما اإىل 

ا�سرتاتيجيات وعمليات اإمباور امل�ستقبلية«.

ال�صادر عن �صندوق النقد الدويل

تقرير اآفاق القت�ساد الإقليمي ي�ستعر�س فر�س
 النمو الإقليمية خالل مرحلة التعايف القت�سادي يف 2021

خالل ندوة افرتا�صية ح�صرها اأكرث من 310 م�صاركًا من رواد الأعمال و�صناع القرار

غرفة دبي تناق�س الفر�س ال�ستثمارية يف جمال الأمن الغذائي بني الإمارات والهند 

»املالية« تبحث تعزيز ال�سراكات ال�سرتاتيجية مع �سنغافورة
اأهمية  على  التاأكيد  ومت  الع�سرين.  جمموعة  خ��ارج 
ظل  يف  الثنائية  الجتماعات  ه��ذه  مبثل  ال�ستمرار 
الظروف الراهنة لال�ستفادة من التجارب واخلربات 

املختلفة للتعاي�ض مع وباء كوفيد-19.
ومتانة  بعمق  ال��ط��اي��ر  حميد  عبيد  م��ع��ايل  واأ����س���اد 
الإم���ارات  دول��ة  ب��ني  التي جتمع  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
العربية املتحدة ودولة �سنغافورة، موؤكداً على �سرورة 
وفتح  البناء،  التعاون  اأطر  لتوطيد  احل��وار  موا�سلة 
املجالت  خمتلف  يف  امل�����س��رتك  للعمل  ج��دي��دة  اآف���اق 
اإن  معاليه  وق���ال  وال��ت��ج��اري��ة.  وامل��ال��ي��ة  القت�سادية 
دول��ة الإم��ارات ترتبط مع دول��ة �سنغافورة بعالقات 
من  جمموعة  تدعمها  وثيقة،  وجت��اري��ة  اقت�سادية 
للعالقات  القانوين  الإط���ار  حت��دد  التي  التفاقيات 
ال�سريبي  الزدواج  اتفاقية  مقدمتها،  ويف  الثنائية 
التجارة  واتفاقية  الثنائية،  ال�ستثمار  وم��ع��اه��دات 
احلرة بني دول جمل�ض التعاون اخلليجي و�سنغافورة. 
الإمارات  بني  النفطية  غري  التجارة  حركة  و�سهدت 
و�سنغافورة منواً بن�سبة 28.2? خالل عام 2019 

لي�سل اإىل 5 مليارات دولر .

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث م��ع��ايل ع��ب��ي��د ح��م��ي��د ال��ط��اي��ر وزي����ر الدولة 
لل�سوؤون املالية خالل اجتماعه افرتا�سياً اأم�ض الأول 
مع معايل لوران�ض وونغ وزير التعليم والوزير الثاين 
العالقات  تعزيز  �سبل  ال�سنغافورية  املالية  ل���وزارة 
ال�سديقني  البلدين  بني  ال�سرتاتيجية  وال�سراكات 
وجملة من املوا�سيع املتعلقة مبجموعة الع�سرين /

G20/ بالإ�سافة اىل جتارب البلدين يف التاأقلم مع 
وباء كوفيد-19.

ون��اق�����ض الج��ت��م��اع اأي�����س��اً ع����دداً م��ن امل��وا���س��ي��ع ذات 
ال�سريبية  ال��ت��ح��دي��ات  اأه��م��ه��ا،  امل�����س��رتك  اله��ت��م��ام 
النا�سئة عن القت�ساد الرقمي �سمن م�سروع منظمة 
الع�سرين  ملجموعة  والتنمية  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون 
حيال املحورين 1 و2 لل�سيا�سات ال�سريبية الدولية 
وم��ك��اف��ح��ة ت��اآك��ل ال���وع���اء ال�����س��ري��ب��ي ون��ق��ل الأرب�����اح، 
بالإ�سافة اإىل التحديات الناجمة عن تبني العمالت 
الرقمية، وجتارب البلدين وم�ساركتهما �سمن امل�سار 
املايل ملجموعة الع�سرين لهذا العام كدول �سيوف من 

•• دبي-الفجر: 

العاملي،  امل����ايل  دب����ي  م��رك��ز  ���س��ه��د 
ال���رائ���د يف منطقة  امل�����ايل  امل���رك���ز 
وجنوب  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق 
“اآفاق  ت���ق���ري���ر  اإط��������الق  اآ�����س����ي����ا، 
ملنطقة  الإقليمي”  الق���ت�������س���اد 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
ال�سادر  وب��اك�����س��ت��ان،  واأف��غ��ان�����س��ت��ان 
ع���ن ����س���ن���دوق ال��ن��ق��د ال������دويل يف 

اأكتوبر 2020.
وي�������س���ّل���ط ال���ت���ق���ري���ر ال������ذي جرى 
اإطالقه عن ُبعد هذا العام، ال�سوء 
على اإ�ستجابة دول منطقة ال�سرق 
جلائحة  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
فر�ض  خ��الل  من  كورونا  فريو�ض 
ت���داب���ري ���س��ري��ع��ة و���س��ارم��ة للحد 
ال����ف����ريو�����ض. وعلى  اإن���ت�������س���ار  م����ن 
الرغم من وجود موؤ�سرات للتعايف، 
والإقليمي  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ع��ايف  ف����اإن 
املتوقع  من  اأك��رث  وق��ت  �سي�ستغرق 
التقرير  �سابقاً، ولذلك ي�ستعر�ض 
تعزيز  يف  الإ�����س����ت����م����رار  اأه����م����ي����ة 
الأنظمة ال�سحية وتخفيف خ�سائر 
املتبقية من  الفرتة  الدخل خالل 
التوقعات  ت�سري  اإذ   ،2020 العام 
منو  م�ستويات  اإىل   2021 ل��ع��ام 

منخف�سة لأغلب دول املنطقة.
النقد  ����س���ن���دوق  ت��ق��ري��ر  وي�����س��ري 

ن��ه��اي��ة تعامالت  اجل����اري وح��ت��ى 
�سهر اأكتوبر اجلاري.

الدولية  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  ووف����ق����ا 
تناف�سية  ب��ت��ت��ب��ع  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
القيمة  ف��������اإن  امل��������ايل  ال����ق����ط����اع 
ال�����س��وق��ي��ة ل��الأ���س��ه��م م��ق��ارن��ة مع 
ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل يف اأي 
للحكم  رئي�سيا  موؤ�سرا  يعد  دولة 
على مدى تناف�سية هذه الأ�سواق 

على م�ستوى العامل.
القيمة  ارت��ف��ع��ت  فقد  وتف�سيال 
ال�سركات  لأ����س���ه���م  ال�������س���وق���ي���ة 
اأب���وظ���ب���ي  �����س����وق  امل�����ت�����داول�����ة يف 
لالأوراق املالية اىل فوق م�ستوى 
م��ل��ي��ار دره���م خ���الل �سهر   702

. اأكتوبر 2020 
املركز  على  البنوك  ق��ط��اع  وح���از 
الأول ،بقيمة �سوقية بلغت 210 
اأكتوبر  �سهر  يف  دره���م  م��ل��ي��ارات 
من   29.8% ،ت�����س��ك��ل  اجل�����اري 
اإجمايل القيمة ال�سوقية يف �سوق 
اأبوظبي ل��الأوراق املالية ،يف حني 
 208.6 الطاقة  لقطاع  و�سلت 

والتوقعات، اإذ ي�ساعد هذا التقرير 
���س��ّن��اع ال�����س��ي��ا���س��ات وال�����س��رك��ات يف 
م�ستويات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  امل��ن��ط��ق��ة 
املرونة والتو�ّسع لديها على الرغم 
وخلق  احل����ال����ي����ة  اجل����ائ����ح����ة  م����ن 
فر�ض النمو على املديني املتو�سط 
والبعيد.« بدوره، قال جهاد اأزعور، 
الأو�����س����ط  ال�������س���رق  اإدارة  م���دي���ر 
النقد  �سندوق  يف  الو�سطى  واآ�سيا 
ال��دول يف  اإ�ستمرار  “مع  ال���دويل: 
الوباء، يجب على  اإحتواء ح�سيلة 
يوّجهوا  اأن  ال�����س��ي��ا���س��ات  ���س��ان��ع��ي 
اإه��ت��م��ام��ه��م ب�����س��ك��ل م���ت���زاي���د اإىل 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ومت���وي���ل ال���ت���ع���ايف يف 
الرتكيز  جت���دي���د  م���ع  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
الأخ�سر  الإق���ت�������س���اد  ب���ن���اء  ع���ل���ى 
الأك��رث �سمولية وم��رون��ة.« ويوفر 
تقرير “اآفاق القت�ساد الإقليمي” 
ال�سادر عن �سندوق النقد الدويل 
لة حول التوجهات  معلومات مف�سّ
منطقة  دول  يف  وال������ت������ط������ورات 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
والقوقاز  وباك�ستان  واأفغان�ستان 
ا�ستخدام  وي��ت��م  الو�سطى.  واآ���س��ي��ا 
ن��ت��ائ��ج ال��ت��ق��ري��ر وم��وؤ���س��رات��ه على 
للتوقعات  ك��م��ع��ي��ار  وا����س���ع  ن���ط���اق 
وحتديد  امل�ستقبلية،  القت�سادية 
ت�����وج�����ه�����ات ال�����ن�����م�����و وال�����ت�����ج�����ارة 

وال�ستثمار.

العام  يف   60% و   2017 العام 
.  2016

مع  ال�سراكة  موا�سلة  على  العاملي 
ال����دويل لإطالق  ال��ن��ق��د  ���س��ن��دوق 
الإقليمية  الإق��ت�����س��ادي��ة  نظرتهم 
م���ن خ����الل ت���ق���اري���ره���م ال���دوري���ة 
يذخر  ح���ي���ث  ����س���ن���وي���ة،  ال���ن�������س���ف 
تدعم  ال��ت��ي  بالتو�سيات  التقرير 
امل�ستقبل.  يف  الإق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و 
ويعد التعاون مع خمتلف ال�سركاء 
وخ���ا����س���ة يف م��ث��ل ه����ذه الأوق������ات 
ال���روؤى  ع��ل��ى  للح�سول  ���س��روري��اً 

جانب  اإىل  امللّحة،  ال�سعف  نقاط 
اأعمال مواتية ورعاية  توفري بيئة 
�ست�سهم  اإذ  اخلا�سة،  ال�ستثمارات 
اأ�س�ض  اإر����س���اء  ه���ذه الإج������راءات يف 
التعايف والتي بدورها �ستعمل على 
اإع�����ادة ب��ن��اء اق��ت�����س��ادات اأك���رث قوة 
وم��رون��ة و���س��م��وًل. وب��ه��ذا ال�سدد، 
الرئي�ض  اأم����������ريي،  ع�������ارف  ق������ال 
التنفيذي ل�سلطة مركز دبي املايل 
العاملي: “يحر�ض مركز دبي املايل 

الدويل اإىل اأن احلكومات و�سانعي 
امل�ستقبل  يف  ب��ح��اج��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات 
العمل  م���وا����س���ل���ة  اإىل  ال���ق���ري���ب 
م�ستويات  ل��ت��اأم��ني  ح��ا���س��م  ب�سكل 
ال��دول، الأمر  الأم��ن الوظيفي يف 
ال�سيولة  ت���وف���ري  ي�����س��م��ن  ال�����ذي 
لل�سركات والأُ�سر وحماية من هم 
اأق���ل ث���راء. وم��ع اإ���س��ت��م��رار التعايف 
ال�����س��ري��ع، ���س��ت��ح��ت��اج امل��ن��ط��ق��ة اإىل 
موا�سلة تعزيز الإندماج ومعاجلة 

%55 يف العام 2018 ، يف حني 
خالل   61% ن�����س��ب��ت��ه��ا  و���س��ل��ت 

 59.9% ب��ل��غ��ت  امل��ا���س��ي��ة ح��ي��ث 
مع  مقارنة   2019 العام  خالل 

مليار   169 ون��ح��و  دره���م  مليار 
دره���م ل��ق��ط��اع الت�����س��الت و23 
العقار  ل���ق���ط���اع  دره�������م  م���ل���ي���ار 
.وت�����وزع�����ت ب��ق��ي��ة ال��ق��ي��م��ة على 

القطاعات الأخرى .
اأم��ا يف �سوق دب��ي امل��ايل فقد جاء 
الأول  ب���امل���رك���ز  ال���ب���ن���وك  ق���ط���اع 
 162.5 ب��ل��غ��ت  ���س��وق��ي��ة  ب��ق��ي��م��ة 
�سهر  خ��الل  تقريبا  دره��م  مليار 
،ت�سكل  العام اجل��اري  اأكتوبر من 
القيمة  اإج�����م�����ايل  م����ن   52%
ال�سركات  جل���م���ي���ع  ال�������س���وق���ي���ة 

املدرجة يف ال�سوق .
ال�سوقية  ال��ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت  وف��ي��م��ا 
 60 نحو  دب��ي  ال��ع��ق��ار يف  لقطاع 
بقطاع  و�سلت  فقد  دره��م  مليار 
مليار   25 نحو  اإىل  الت�����س��الت 
دره��م.. وت��وزع بقية القيمة على 

القطاعات الأخرى .
لأ�سواق  ال�سوقية  القيمة  وكانت 
املال الإماراتية مقارنة مع الناجت 
تذبذبا  �سهدت  الإج��م��ايل  املحلي 
يف موؤ�سر حركتها خالل ال�سنوات 

 ،»Global Connect Project
التنفيذي  املدير  دوت��ا،  و�ساجنيف 
لل�سلع  دب������ي  م����رك����ز  يف  ل��ل�����س��ل��ع 
امل��ت��ع��ددة، وج��اي��ني م��ي��ه��ت��ا، مدير 
يف  والت�سويق  للتخطيط  اأول  عام 
�سركة “جي �سي ام ام اف )اأمول( 
GCMMF )Amul(«، ومدا�سر 
تاك، مدير اإدارة التجارة يف �سركة 

.»Elite Agro ايليت اجرو“

وغيمون كوراه، الرئي�ض التنفيذي 
انغريدينت�ض  “كانكور  ل�����س��رك��ة 
 ،»Kancor Ingredients
عام  مدير   ، �ساتورفيدي  واأم��ب��وج 
بارك  فود  ميجا  “ناندفان  �سركة 
 Nandvan Mega Food
رئي�ض  ب���وت�������ض،  وب������ول   ،»Park
م�سروع  يف  الأع������م������ال  ت���ط���وي���ر 
 Dubai ك��ون��ك��ت  ج��ل��وب��ال  “دبي 

•• دبي-الفجر:

نظمت غرفة جتارة و�سناعة دبي 
عرب مكتبها التمثيلي يف العا�سمة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  م��وم��ب��اي،  الهندية 
احتاد ال�سناعات الهندية موؤخراً، 
تعزيز  ح�����ول  اف���رتا����س���ي���ة  ن������دوة 
التجارة والأمن الغذائي بني دولة 
اأكرث  ح�سرها  وال��ه��ن��د،  الإم����ارات 
الإم���ارات  م��ن  م�ساركاً   310 م��ن 
وال����ه����ن����د وع��������دد م�����ن الأ�������س������واق 
الأخ��رى، بالإ�سافة اإىل جمموعة 
القرار  الأعمال و�سناع  من رجال 

من البلدين. 
الإلكرتونية،  ال����ن����دوة  وه���دف���ت 
فعاليات  هام�ض  على  اأقيمت  التي 
لالأغذية  ال��������دويل  “الأ�سبوع 
 ،”2020 ال��ه��ن��د  يف  وال�����زراع�����ة 
ال�سراكة  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل 
امل��ت��ن��ام��ي��ة ل���دول���ة الإم���������ارات مع 
الغذائي  الأم����ن  ال��ه��ن��د يف جم���ال 
الغذاء  “ممر  م����ب����ادرة  وخ���ا����س���ة 
من  ال��ت��ي  الهندي”  الإم����ارات����ي 

اأي�ساً  الفرتا�سية  الندوة  �سهدت 
م�ساركة كل من، كي كي اإم كوتي، 
ملجموعة  اخل��ل��ي��ج  جل��ن��ة  رئ��ي�����ض 
ج����ن����وب غ������رب ال���ه���ن���د يف احت�����اد 
ال�سناعات الهندية، واأحمد �سلطان 
الفالحي، امللحق التجاري ب�سفارة 
الهند،  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى  ال���دول���ة 
الثاين  ال�سكرتري  اأرورا،  وراجيف 
بريوز  اأبوظبي،  يف  الهند  ب�سفارة 
الوطنية  اللجنة  رئي�ض  كامباتا، 
وجمموعة  اخل���ا����س���ة  ل���ل���ق���درات 
يف  الأعمال  ممار�سة  �سهولة  عمل 
احتاد ال�سناعات الهندية، ورئي�ض 
جمل�ض اإدارة “ر�سنا اإنرتنا�سيونال 
Rasna International«، عبد 
التنفيذي  املدير  دميثان،  بن  اهلل 
موانئ  يف  ال���ت���ج���اري���ة  ل���ل�������س���وؤون 
دب���ي ال��ع��امل��ي��ة - اإق��ل��ي��م الإم�����ارات، 
قطاع  رئ��ي�����ض  دي،  ت�����س��ان��دران��اث 
وتطوير  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
“اند�سرتيال  �سركة  يف  الأع��م��ال 
 Industrial �����س����ريف����ي���������س����ز 
الهندية،   »Services India

املتوقع اأن ت�سهد ا�ستثمارات بقيمة 
من  اأم���ري���ك���ي  دولر  م���ل���ي���ارات   7
البنية  تطوير  يف  الإم����ارات  دول���ة 
املخ�س�سة  اللوج�ستية  التحتية 
ب��امل��وان��ئ يف الهند،  امل����زارع  ل��رب��ط 
على  ه��ذه  قدرتها  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
الغذائية  امل����واد  جت���ارة  م�ساعفة 
بني اجلانبني ث��الث م��رات خالل 
ال�سنوات اخلم�ض املقبلة. كما اأ�سار 
اأهمية  اإىل  ال��ن��دوة  يف  املتحدثون 
لدبي  امل��ت��ط��ورة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
اأع����م����ال عاملي  ب��اع��ت��ب��اره��ا م���رك���ز 
والزراعية  ال��غ��ذائ��ي��ة  للمنتجات 
من  العديد  اإىل  للو�سول  وب��واب��ة 

اأ�سواق املنطقة.
اأكد  ال���ن���دوة  ويف ك��ل��م��ة ل��ه خ���الل 
عمر خان، مدير املكاتب اخلارجية 
ال���ن���دوة  ه����ذه  اأن  دب����ي  غ���رف���ة  يف 
على  الط��الع  للم�ساركني  اأت��اح��ت 
العالقات  فيما يخ�ض  قيمة  روؤى 
والهند،  الإم����ارات  ب��ني  التجارية 
وال���ت���ي ت���ع���ززت وت���ط���ورت ب��ع��د اأن 
�سراكة  ب����اإع����الن  اجل���ان���ب���ان  ق����ام 

التحتية  والبنية  العاملي  امل�ستوى 
ال��ذي ميكن   الأم��ر  النقل،  لقطاع 
م�سدري الأغذية يف الهند التو�سع 

باأعمالهم يف املنطقة. 
يف  ال�سركات  ب��دع��وة  خ��ان  واختتم 
الدعم  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  اإىل  الهند 
املكتب  ي���وف���ره  ال����ذي  وال��ت��وج��ي��ه 
مومباي  يف  دب��ي  لغرفة  التمثيلي 
ي��ل��ع��ب دور ح��ي��وي��ا يف مد  وال�����ذي 
ج�����س��ور ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ات بني 
جم��ت��م��ع��ي الأع�����م�����ال الم����ارات����ي 
وال���ه���ن���دي ح��ي��ث ���س��ي��ب��ق��ى الأم����ن 
�سركات  لعقد  مهم  ملف  الغذائي 

ثنائية م�ستقبال.  
الفالحي،  �سلطان  اأح��م��د  واأ���س��ار 
الدولة  ب�سفارة  ال��ت��ج��اري  امللحق 
ال���ه���ن���د خالل  ل�����دى ج���م���ه���وري���ة 
الفرتا�سية  ال����ن����دوة  يف  ك��ل��م��ت��ه 
الهند  يف  ال��ط��ع��ام  ه���در  ق��ي��م��ة  اأن 
دولر  م��ل��ي��ار   12.5 اإىل  ت�����س��ل 
اأمريكي، موؤكداً اأن البنية التحتية 
املزرعة  م��ن  ال��ق��وي��ة  اللوج�ستية 
عاماًل  تكون  اأن  ميكن  امليناء  اإىل 

���س��ام��ل��ة، يف خطوة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
م���ه���دت ال���ط���ري���ق ل����زي����ادة حجم 
التعاون يف العديد من القطاعات 

واملجالت. 
 واأو�سح خان اأهمية مو�سوع الأمن 
الأو�ساع  ظ��ل   يف  خا�سة  الغذائي 
الراهنة وتداعيات تف�سي فريو�ض 
)كوفيد-19(،  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
م�سرياً اإىل حر�ض اإمارة دبي على 
وت�سهيل  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن  ت��ع��زي��ز 
حركة  التجارة بني دولة الإمارات 
وال����ه����ن����د، وخ����ا�����س����ة م�����ن خ���الل 
الإماراتي  ال��غ��ذاء  “ممر  م��ب��ادرة 
تعزيز  يف  �ست�سهم  التي  الهندي” 
النفطي  ال��ت��ج��اري غ��ري  ال��ت��ب��ادل 
اأكرب ليتجاوز  البلدين ب�سكل  بني 
درهم  مليار   152 مبلغ  حجمها 
اإليه خالل  اإم��ارات��ي وال��ذي و�سل 
2019، الأم���ر ال��ذي يتيح  ال��ع��ام 
ال�ستفادة  ال��ه��ن��د  يف  ل��ل�����س��رك��ات 
ال�سرتاتيجي  دب����ي  م���وق���ع  م���ن 
وم��ي��زات��ه��ا ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة الأخ�����رى 
ذات  اللوج�ستية  اخل���دم���ات  م��ث��ل 

هدر  من  احل��د  يف  كبرًيا  م�ساعًدا 
الطعام، م�سرياً كذلك اإىل اإمكانية 
التعاون وبناء ال�سراكات بني دولة 

الإمارات والهند يف هذا املجال.
ب��ريوز كامباتا، رئي�ض  ب��دوره ركز 
اللجنة الوطنية للقدرات اخلا�سة 
ممار�سة  �سهولة  عمل  وجمموعة 
ال�سناعات  احت������اد  يف  الأع�����م�����ال 
اإدارة  ورئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ال��ه��ن��دي��ة، 
 Rasna اإنرتنا�سيونال  “ر�سنا 
كلمته  خالل   ،»International
على  الإل����ك����رتون����ي����ة  ال�����ن�����دوة  يف 
الرئي�سية  وامل�����ب�����ادرات  ال���ربام���ج 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف بالده  الأخ�����رى ق��ي��د 
ت��ع��زي��ز جتارة  اإىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي 
موؤكداً  الهند،  يف  الغذائية  امل���واد 
كذلك اأن التكاليف اللوج�ستية ل 
لتجار  رئي�سًيا  حتدًيا  متثل  ت��زال 
الفواكه واخل�سروات الطازجة يف 
الهند، م�سيفاً اأن حت�سينات البنية 
املتوقع  من  لها  املخطط  التحتية 
والتكاليف  ال��وق��ت  م��ن  ت��ق��ل��ل  اأن 

املرتبطة بنقل الأغذية يف بالده.

هيئة الت�سالت تطلق ا�ستبيانا لتطوير قطاعي جتاوز القيمة ال�سوقية لأ�سهم الإمارات حاجز تريليون درهم يرفع تناف�سيتها يف املوؤ�سرات العاملية
الت�سالت واحلكومة الرقمية يف امل�ستقبل

•• اأبوظبي-وام:

على  للتعرف  ا�ستبيانا  الت�سالت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  اأطلقت 
يف  الرقمية  واحلكومة  الت�سالت  قطاع  تطوير  بغر�ض  املتعاملني  اأفكار 
امل�ستقبل والذي ياأتي مواكبا لتوجهات احلكومة باإ�سراك اأفراد املجتمع يف 
ر�سم م�ستقبل الإمارات وو�سع حماور ومكونات اخلطة التنموية ال�ساملة 

. للدولة خالل اخلم�سني عاما املقبلة من 2021 اإىل 2071 
�سمن  حيويني  حم��وري��ن  الرقمية  واحلكومة  الت�����س��الت  قطاعا  وميثل 
حماور التنمية ال�ساملة يف دولة الإمارات، حيث اأ�سبحت البنية التحتية يف 
جمال الت�سالت والبنية الرقمية للخدمات احلكومية من اأهم حمركات 

القت�ساد الرقمي الذي ت�سعى دولة الإمارات لتعزيزه.
الت�سالت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  ف��اإن  احلقيقة  هذه  اإىل  وا�ستنادا 
الت�سالت  ق��ط��اع��ي  م�ستقبل  ر���س��م  يف  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  لإ����س���راك  ت�سعى 
القطاعني  م�سوؤوليتها عن هذين  وذلك من منطلق  الرقمية،  واحلكومة 
لدولة  ال�ساملة  التنموية  اخلطة  من  ج��زءا  ي�سكالن  اللذين  احليويني، 

الإمارات خالل اخلم�سني عاماً القادمة.
واأكدت الهيئة اأن م�ساركة املعنيني يف ال�ستبيان - الذي ميتد بني الفرتة 
من 27 اأكتوبر اجلاري وحتى 12 نوفمرب املقبل - �سيحقق جمموعة من 
الأهداف ومنها الإثراء بالأفكار يف قطاعي الت�سالت واحلكومة الرقمية 
مبا ي�سهم يف تطوير اخلطة التنموية ال�ساملة وت�سميم ال�سنوات اخلم�سني 
القادمة وذلك بالإ�سافة اإىل التعرف على التحديات التي تواجه القطاعني 

لتكون مدخالت اأ�سا�سية يف تطوير اخلطة التنموية.
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جمعية ال�سارقة التعاونية، وماجد 
الرئي�ض  ال�سويهي  اجلنيد  ���س��امل 

التنفيذي للجمعية.

احلاكم يف كلباء، واملهند�ض �سالح 
دائرة  م�ست�سار  امل��ه��ريي  بطي  ب��ن 
التخطيط وامل�ساحة، وحممد عبيد 

الت�سريفات  دائ��رة  رئي�ض  الزعابي 
وال�سيافة، و�سعيد �سلطان باجليو 
اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ال�����س��وي��دي 

الغذائية اجلافة والأجبان وامللحمة 
والفواكه  واخل�����س��روات  وامل�سمكة 
واملجمدات  وامل�����س��روب��ات  والأل��ب��ان 
وال�سحية  ال��ع�����س��وي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات 
واملواد  التجميلية  وامل�ستح�سرات 
األف   18 اأكرث من  املنزلية وت�سم 

�سنفا خمتلفا.
واطلع �سموه على خطط واأهداف 
ال���ت���ج���اري يف دعم  ك���ل���ب���اء  م���رك���ز 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
وما �سيقدمه من فر�ض ا�ستثمارية 
داع�����م�����ة ل���ل���ق���ط���اع ال�����ت�����ج�����اري يف 

املدينة.
وي������ت������م������ي������ز امل���������رك���������ز مب����وق����ع����ه 
ال�سرتاتيجي، وقربه من حممية 
وك��ورن��ي�����ض كلباء  ال���ق���رم  اأ����س���ج���ار 
واجلامعية،  احل��ك��وم��ي��ة  وامل���ب���اين 
وي���ق���ع ع��ل��ى م�����س��اح��ة 22 األ���ف���ا و 

•• ال�سارقة-وام: 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  اف���ت���ت���ح 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�ض  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 
اأم�ض  ���س��ب��اح   ، ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م 

الأربعاء، مركز كلباء التجاري.
ال�����س��ت��ار ع���ن اللوح  اإزاح������ة  وب���ع���د 
ال�����ت�����ذك�����اري اإي������ذان������ا ب���الف���ت���ت���اح 
مرافق  يف  �سموه  جت��ول  الر�سمي، 
نبذة  اإىل  م�ستمعا  املركز،  واأق�سام 
ع���ن م���راح���ل م�����س��روع امل���رك���ز وما 
وخدمات  حم����الت  م���ن  ���س��ي��وف��ره 

لأهايل وزوار مدينة كلباء.
وتفقد �سموه فرع جمعية ال�سارقة 
املعرو�سات  على  واطلع  التعاونية 
وما  اأن��واع��ه��ا  مبختلف  واملنتجات 
حتويه اجلمعية من اأق�سام للمواد 

جتارة اأبوظبي من اللوؤلوؤ تقفز اإىل 
8.8 مليار درهم خالل 5 اأ�سهر

•• اأبوظبي-وام:

�سهدت جتارة اإمارة اأبوظبي من اللوؤلوؤ والأحجار الكرمية واملعادن الثمينة 
خالل  دره���م  مليار   8.8 نحو  اىل  قيمتها  ارت��ف��ع��ت  ،ح��ي��ث  ك��ب��ريا  ن�ساطا 
الأ�سهر اخلم�سة الأوىل من العام اجلاري بزيادة ن�سبتها %25.7 مقارنة 
مع 7 مليارات درهم يف الفرتة ذاتها من العام 2019 ،وفقا لالإح�سائيات 

ال�سادرة عن مركز اإح�ساء اأبوظبي .
وتر�سخ القفزة الكبرية امل�سجلة يف هذا النوع من الن�ساط التجاري مكانة 
والحجار  ال��ل��وؤل��وؤ  ل��ت��ج��ارة  اإقليمي  كمركز  ع���ام،  ب�سكل  وال��دول��ة  الإم����ارة 

الكرمية التي تعد من اأقدم الأن�سطة يف الدولة .
اللوؤلوؤ  جت��ارة  يف  للنمو  الأول  ال��دع��م  اأن  الر�سمية  الح�سائيات  وتظهر 
والحجار الكرمية جاء من الن�ساط يف بند ال�سادرات التي ارتفعت قيمتها 
اىل نحو 6.3 مليار درهم خالل الفرتة من يناير وحتى نهاية �سهر مايو 
6 مليارات دره��م يف  %5 مقارنة م��ع  ب��زي��ادة ن�سبتها  ال��ع��ام اجل���اري  م��ن 
هذه  الإم���ارة من  واردات  �سهدت  كما   .  2019 العام  من  املقابلة  الفرتة 
من  ال��ف��رتة  خ��الل  دره��م  مليار   2.35 م�سجلة  ملحوظا  ارتفاعا  ال�سلع 
%196 تقريبا مقارنة  يناير وحتى مايو من العام اجلاري بنمو ن�سبته 

. مع 793 مليون درهم يف الفرتة املقابلة من العام 2019 

 38 وي�سم  م��رب��ع��ة،  اأم��ت��ار   804
متجرا و 10 اأك�ساك، وقاعة �سينما 
ترفيهية  ومنطقة  ريا�سي  ون��ادي 
تت�سع ل� 600 زائر، و318 موقفا 

لل�سيارات.
كلباء  م���رك���ز  ����س���ع���ار  وا����س���ت���وح���ي 
التي  ال��ق��رم  م��ن �سجرة  ال��ت��ج��اري 
ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا م��دي��ن��ة ك��ل��ب��اء حيث 
ت�سم حممية اأ�سجار القرم ونظرا 
دائمة  وك��ون��ه��ا  البيئية  ل��دلل��ت��ه��ا 
البيئة  اخل�سرة ودوره��ا يف توفري 
امل��الئ��م��ة ل��ت��ك��اث��ر ع���دة اأن�����واع من 

الكائنات احلية.
بن  �سعيد  ال�سيخ  الف��ت��ت��اح  ح�سر 
�سقر القا�سمي نائب رئي�ض مكتب 
�ساحب ال�سمو احلاكم يف خورفكان، 
القا�سمي  �سقر  بن  هيثم  وال�سيخ 
نائب رئي�ض مكتب �ساحب ال�سمو 

حاكم ال�سارقة يفتتح مركز كلباء التجاري

والعزل  دويل م�سرتك لالختبار  بروتوكول  وو�سع  املنا�سب  الوقت 
الرحلة  واأث��ن��اء  امل��غ��ادرة  قبل  الإ�سابة  خماطر  من  يقلل  واحلماية 
وبعد الو�سول واإب��رام اتفاقيات ثنائية بني الدول التي توافق على 
تبني هذه الإجراءات لإن�ساء ممرات �سفر معقمة وطماأنة النا�ض باأن 

رحالتهم اآمنة.
ل�سمان  متعددة  اإج���راءات  و�سعت  دب��ي  م��ط��ارات  اأن  بالذكر  جدير 
و�سع  ال��ت��داب��ري  ه��ذه  وت�سمل  وامل��وظ��ف��ني  للم�سافرين  اآم��ن��ة  بيئة 
زجاج وقائي عند منافذ اإنهاء اإج��راءات ال�سفر واجل��وازات وتطبيق 
الفح�ض احلراري عن بعد وو�سع عالمات التباعد اجل�س���دي وزيادة 
وتوفري  اخلدماتية  امل��ط��ار  م��راف��ق  غالبية  يف  التعقيم  م�ستويات 
اختبار  واإج��راء  امل�سافرين  اأمام  ب�سهولة  واإتاحتها  الأي��دي  معقمات 
“ ح�سب توجيهات ال�سلطات املعنية وغريها   19 “ كوفيد  فح�ض 

من اخلطوات التي لقت ا�ستح�سان امل�سافرين .
 وقال غريفيث اإن حركة املطار ت�سهد حت�سنا ملمو�سا باجتاه عودة 
النتعا�ض التدريجي منذ اإلغاء فرتة الإغالق يف 22 يونيو املا�سي 
املا�سي ون�سهد معدلت منو  7 يوليو  ال�سياح يف  اأم��ام  املجال  وفتح 
جيدة �سهرا بعد �سهر ونحن نخدم الآن اأبرز املدن يف اأكرث من 80 

دولة حول العامل«.
بالتفاوؤل  ن�سعر  اإن��ن��ا   “ دب��ي  مل��ط��ارات  التنفيذي  الرئي�ض  واأ���س��اف 
وعالمات العودة التدريجية لالنتعا�ض بحركة ال�سفر الدولية تلوح 
با�ستثمار كل خرباتنا  اللحظة، نقوم  بانتظار تلك  الأف��ق ونحن  يف 
الأزمة  من  تعلمناها  التي  امل�ستفادة  والدرو�ض  ومواردنا  وطاقاتنا 
�سفر  جتربة  وتوفري  وال��زوار  امل�سافرين  ماليني  للعودة ل�ستقبال 

اآمنة و�سل�سلة لهم كما كنا دائما » .

•• دبي -وام: 

اأن هناك ثالث  دبي  التنفيذي ملطارات  الرئي�ض  بول غريفيث  اأك��د 
اأ�سا�سية يجب اتخاذها لت�سريع عودة النتعا�ض التدريجي  خطوات 

اإىل �سناعة ال�سفر وال�سياحة العاملية .
�ساملة  ن��ظ��رة  اإىل  اخل��ط��وات حت��ت��اج  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار غريفيث 
واتخاذ  ال��ع��امل  ح���ول  وال�����س��ي��اح��ة  ال�سفر  ل��ق��ط��اع  ال��راه��ن  للو�سع 
اإجراءات حتمي هذا القطاع ويف الوقت نف�سه ت�سيطر وت�سمن عدم 

انت�سار “كوفيد19«.
تطبيق  يف  امل�ساعدة  ت�ستطيع  املتوفرة  التكنولوجيا  اأن  اإىل  ولفت 
اخل��ط��وات ال��ث��الث وال��ت��ي ت�سمل اع��ت��م��اد اإج����راء اخ��ت��ب��ار م�سرتك 
يف   ”19 “كوفيد  ك�سف  نتائج  يوفر  الإدارة  و�سهل  و�سريع  دقيق 

�سركة »بيئة« الإماراتية تتوىل ر�سميًا اإدارة النفايات يف العا�سمة الإدارية اجلديدة مل�سر  •• القاهرة-الفجر: 

يف  ال���رائ���دة  ال�����س��رك��ة  “بيئة”،  اأع��ل��ن��ت 
البيئية  ال���س��ت��دام��ة واخل��دم��ات  جم��ال 
اإدارة  يف دول��ة الإم���ارات عن توقيع عقد 

مع  ر�سمياً  العربية  م�سر  جمهورية  يف  اجلديدة  الإداري��ة  العا�سمة  يف  النفايات 
التي  التوقيع  مرا�سم  خالل  وذلك  العمرانية  للتنمية  الإداري��ة  العا�سمة  �سركة 

جاءت اإيذاناً بتو�سع �سركة “بيئة” يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
اأحمد زكي عابدين،  امل�سوؤولني من �سمنهم �سعادة  التوقيع كبار  وح�سر مرا�سم 
اللواء  و�سيادة  العمرانية،  للتنمية  الداري��ة  العا�سمة  �سركة  اإدارة  رئي�ض جمل�ض 
للتنمية  الإداري����ة  العا�سمة  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  اللطيف،  عبد  حممد 
اإدارة النفايات  العمرانية، و�سيادة اللواء عادل الزميتي، رئي�ض اخلدمات وقطاع 
ال�سلبة يف �سركة العا�سمة الدارية للتنمية العمرانية، و�سعادة �سامل بن حممد 
الرئي�ض  احلرميل،  خالد  و�سعادة  “بيئة”  �سركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العوي�ض، 

التنفيذي ملجموعة “بيئة«.
وتعترب العا�سمة الإدارية اجلديدة يف م�سر امتداداً للقاهرة، ومن اأكرب م�ساريع 
التنمية احل�سرية يف العامل، والتي تقام على م�ساحة 500 كيلومرت مربع، ومن 
املتوقع اأن ت�ستوعب 6،5 مليون ن�سمة عند اكتمالها. ومت ت�سميمها كمدينة ذكية 

ا منطقة رئا�سية  وم�ستدامة يف امل�ستقبل، و�ست�سم اأي�سً
ومقر  دبلوما�سية  ومنطقة  حكومية  ومنطقة  جديدة 

جمل�ض النواب و21 منطقة �سكنية.
الإدارية  العا�سمة  يف  العمليات  تنطلق  اأن  املقرر  ومن 
النفايات  حتويل  “بيئة”  وت�ستهدف  املقبل.  مار�ض  يف 
بعيداً عن املكبات بن�سبة %80 من خالل حلول �ساملة 

ومتكاملة لإدارة النفايات يف املدينة.
جمال  يف  املنطقة  يف  الريادية  مكانتها  من  وانطالقاً 
اإىل  “بيئة”  �سركة  م�ساريع  تهدف  البيئية،  اخلدمات 
الرتقاء بجودة حياة م�ستدامة. واأثمرت ا�سرتاتيجية 
الإم���ارات عن حتقيق  دول��ة  النفايات يف  للتخل�ض من 
ال��ن��ف��اي��ات يف م��ن��ط��ق��ة ال�سرق  ل��ت��ح��وي��ل  اأع���ل���ى م��ع��دل 
%76، كما تعمل  وبن�سبة  ال�سارقة  اإم��ارة  الأو�سط يف 
طاقة  اإىل  النفايات  لتحويل  حمطة  اأول  تطوير  على 
“بيئة”  م�ساريع  ومتتد  الأو���س��ط.  ال�سرق  منطقة  يف 
املتنوعة عرب عدد من القطاعات مثل الطاقة املتجددة 
والتحول  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  وال���س��ت�����س��ارات  امل�����س��ت��دام  وال��ن��ق��ل 

اإح��دى ال�سركات الرائدة يف جمال العمل البيئي  “بيئة”  الإداري��ة اجلديدة مع 
اإدارة  اإط��الق عمليات  اإىل جانب  التفاقية  وت�سكل هذه  املنطقة.  وال�ستدامة يف 
النفايات املتكاملة يف العا�سمة الإدارية اجلديدة خطوًة مهمة يف م�سرية الرتقاء 
مب�ستوى اخلدمات وتطبيق اأف�سل املمار�سات العاملية والعمليات واحللول املبتكرة 
املتطورة  الرقمية  والنظم  التقنيات  اأح��دث  اعتماد  جانب  اإىل  النفايات  لإدارة 
لتعزيز كفاءة الت�سغيل والو�سول اإىل ن�سبة مرتفعة لتحويل النفايات بعيداً عن 
املكبات. ونحن نتطلع اإىل املزيد من العمل والتعاون مع �سركائنا ملوا�سلة جهود 

التطوير وال�ستدامة وتعزيز جودة احلياة للمجتمع امل�سري.«
“بيئة”:  �سركة  يف  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  احلرميل،  خالد  �سعادة  وق��ال 
“حتظى “بيئة” ب�سجل حافل ك�سركة رائدة يف جمال اخلدمات البيئية، ترتكز 
من  ال�ستفادة  اإىل  و�سن�سعى  الرقمي،  والتحول  ال�ستدامة  هما  اأ�سا�سيتني  على 
هذه الركائز لتحقيق معدل حتويل النفايات بن�سبة %80 يف العا�سمة الإدارية 
اجلديدة، من خالل مرافق اإعادة التدوير املتقدمة واأف�سل حلول لإدارة النفايات. 
انقطاع،  دون  املدينة اجلديدة  العمل يف  لبدء  امليدانية  توا�سلت عملياتنا  وفيما 

يف  للم�ساهمة  ا�ستعداد  اأمت  على  ف��اإن��ن��ا 
ت�سبح  اأن  يف  امل��ت��م��ث��ل  ه��دف��ه��ا  حت��ق��ي��ق 
وتواكب  للبيئة  و�سديقة  ذكية  مدينة 

مدن امل�ستقبل«.
الطموحة،  الأه������داف  ه���ذه  ول��ت��ح��ق��ي��ق 
2 مليون  1000 فرد خدماته لنحو  اأك��رث من  املكون من  العمل  �سيقدم فريق 
حلول  ال��ف��ري��ق  و�سي�ستخدم  امل��دي��ن��ة.  ت��ط��وي��ر  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  �سخ�ض 
WastePro +، اأول حل رقمي متكامل يف املنطقة لتتبع ومراقبة النفايات من 
الفعلي.  الوقت  التدوير واملعاجلة، يف  اإع��ادة  اإىل مرافق  التجميع و�سوًل  عملية 
وزيادة  العملية  تب�سيط  يف  ال�سطناعي  بالذكاء  تعمل  التي  التقنية  و�ست�سهم 

الكفاءة.
كما �سيتم ن�سر اأكرث من 400 مركبة لتنظيف املدن واإدارة النفايات مبا يف ذلك 
النفايات،  جمع  مبركبات  ا�ستكمالها  و�سيتم  الكهربائية.  النفايات  جمع  وح��دات 
ال�ستجابة  ومركبات  الكن�ض،  اآل��ي��ات  ومركبات  الآف���ات،  ملكافحة  متنقل  ون��ظ��ام 

ال�سريعة، واملزيد.
اأنظمة حاويات حتت  يف عملياتها يف العا�سمة الإداري��ة،  “بيئة”  و�ستوفر �سركة 

الأر�ض متقدمة واأكرث من 30.000 نقطة جلمع النفايات.
التدوير  لإع��ادة  مرافق  يوجد  املنزلية،  النفايات  ف�سل  على  ال�سكان  ولت�سجيع 
وحاويات للف�سل تقع يف جميع اأنحاء املدينة. وميكن 
ال���س��ت��ف��ادة من  اأي�����س��اً  للمقيمني واجل��ه��ات الخ����رى 

خدمات “بيئة” من خالل تطبيق للهاتف املحمول.
وملواكبة ر�سالتها يف حتفيز اجليل املقبل خللق تغيري 
اإيجابي، �ستعمل “مدر�سة بيئة للتثقيف البيئي” على 

تطوير برامج توعوية ملختلف فئات املجتمع.
امل�ستق  للوقود  مرفق  م�سر”  “بيئة  مرافق  وت�سمل 
من النفايات، ميكنه معاجلة ما ي�سل اإىل 1500 طن 
الوقود  لتوليد  يومياً  البلدية  ال�سلبة  النفايات  من 
ل�سناعات الأ�سمنت. كما �ستوفر اأي�ساً مرفقاً للنفايات 
من  اأط��ن��ان   6 اإىل  ي�سل  م��ا  معاجلة  ميكنه  الطبية 

النفايات الطبية يومياً. 
اأخ��رى �سيتم التخل�ض من النفايات غري  ومن ناحية 
القابلة لإعادة التدوير يف مكب نفايات هند�سي مزود 
على  احلفاظ  مع  وا�ستخراجه  الغاز  مراقبة  بتقنية 
اآمنة  بطريقة  املكب  لإدارة  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق 

وم�سوؤولة.

من  الإم���ارات  دول��ة  يف  و�سمعتها  ال��ب��ارز  جناحاتها  �سجل  اإىل  وا�ستناداً  الرقمي. 
العقود البلدية والتجارية، و�سعت �سركة “بيئة” نطاق اأعمالها اأي�ساً يف اململكة 
العربية ال�سعودية هذا العام، حيث تقدم خدماتها حالياً لنحو 1.2 مليون ن�سمة 

يف املدينة املنورة.
ومن جانبه، قال �سعادة �سامل بن حممد العوي�ض، رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة بيئة: 
“نحن �سعداء بتعاوننا مع �سركة العا�سمة الإداري��ة للتنمية العمرانية يف م�سر 
يف هذا امل�سروع الطموح الذي �سي�سهم يف �سمان م�سرية النمو والزدهار للدولة، 
ولكن على اأ�سا�ض م�ستدام ومدفوع بالتكنولوجيا. ومع اقرتابنا من حتقيق هدفنا 
الأ�سا�سي بجعل اإمارة ال�سارقة اأول مدينة خالية من النفايات يف املنطقة بحلول 
عام 2021، فاإننا على ا�ستعداد للرتكيز على هدفنا الأكرب للم�ساعدة يف تعزيز 
ا�ستدامة املجتمعات يف منطقة ال�سرق الأو�سط، ونفخر مب�ساعدة ال�سعب امل�سري 

يف حتقيق اأهدافه«.
العا�سمة  �سركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ع��اب��دي��ن،  زك��ي  اأح��م��د  �سعادة  ق��ال  ب���دوره، 
العا�سمة  النفايات يف  اإدارة  اأن نوّقع عقد  “ي�سعدنا  الدارية للتنمية العمرانية: 

»اأبوظبي الأول« يطلق اأداة ذكاء ا�سطناعي جديدة لتعزيز مبيعات التجار
•• اأبوظبي- وام:

Super-  « اجل��دي��دة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  اأداة  الأول  اأبوظبي  بنك  اأطلق 
خالل  م��ن  امل��دف��وع��ات  بيانات  ا�ستخدام  على  تعمل  ال��ت��ي   «  Surprises

حمالت فعالة لتعزيز مبيعات التجار وجذب عمالء جدد اإليهم.
ومتثل »Super-Surprises« الإ�سافة الأحدث اإىل من�سة الدفع املتكاملة 
»Payment as a Platform« التي اأطلقها البنك، وتعتمد على حتليل 
�سلوك الإنفاق يف كل بطاقة تتفاعل مع اأنظمة الدفع التابعة لبنك اأبوظبي 
الأول، �سواء يف نقاط البيع اأو عرب بوابة املدفوعات. و�ست�ساهم هذه اخلطوة 
يف م�ساعدة التجار على اإعداد حمالت ترويجية فعالة ت�ستقطب املزيد من 
مع  العمالء  تفاعل  درا�سة  خالل  ومن  التجارية.  اإىل عالماتهم  العمالء 

العالمات التجارية املختلفة و�سلوكيات اإنفاق البطاقات، فاإن اأهمية املن�سة 
وت�ساهم  بل  فح�سب،  مبيعاتهم  زي��ادة  يف  التجار  م�ساعدة  على  تقت�سر  ل 
الت�سويق،  اأن�سطة  تكاليف  �سعيد  على  ك��ب��رية  وف����ورات  حتقيق  يف  اأي�����س��ا 
Super-« وتتيح  حملة.  ك��ل  يف  ال�ستثمار  على  مثاليا  ع��ائ��دا  وت�سمن 
نظام  من  ال�ستفادة  ال�سغرية  التجارية  امل�ساريع  لأ�سحاب   »Surprises
ال�����س��رك��اء. ونظرا  اإح��ال��ة  اإ���س��اف��ي��ة على  ال��ت��ي يحقق لهم ع��وائ��د  الإح��ال��ة 
اأبوظبي الأول منظومة مدفوعات قوية يف دولة الإمارات،  لمتالك بنك 
ترويجية  عرو�ض  توليد  على  اجلديدة  ال�سطناعي  الذكاء  اأداة  �ستعمل 
بنك  مبا�سرة مع منظومة مدفوعات  تتفاعل  البطاقات  مفاجئة حلاملي 

اأبوظبي الأول، بع�ض النظر عن كونهم من عمالء البنك.
وقالت هناء الر�ستماين، نائب الرئي�ض التنفيذي للمجموعة رئي�ض قطاع 

اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف بنك اأبوظبي الأول : “ ندرك اأهمية تزويد 
�سركائنا بحلول رقمية مبتكرة، وحر�سنا من هذا املنطلق على ال�ستثمار 

يف الأدوات التي ت�ساهم يف تعزيز جتربة عمالئنا ».
املدفوعات  ق�سم  ورئي�ض  اأول  رئي�ض  نائب  ك��وم��ار،  رام��ان��ا  ق��ال  جانبه  م��ن 
واخلدمات امل�سرفية الرقمية، قطاع اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف بنك 
اإىل مبادرة  اإ�سافة قيمة   »Super-Surprises« “ متثل  الأول:  اأبوظبي 
التجار  ي�ساعد  ف��ري��دا  برناجما  لكونها   »Payment as Platform«
بطاقة،  كل  حامل  وم�سرتيات  توجهات  مع  تن�سجم  مفاجاآت  تقدمي  على 
الأمر الذي نثق باأنه �سيعزز من زخم عمليات الإنفاق. وتقدم احللول التي 
يطورها بنك اأبوظبي الأول ج�سرا يربط بني التجار وامل�ستهلكني، وي�سمن 

حتقيق قيمة م�سافة على امتداد دورة معامالت الدفع ».

اآفاق الإقت�ساد الإقليمي ي�ستعر�س فر�س النمو 
خالل مرحلة التعايف القت�سادي يف 2021

•• دبي-وام:

الإقليمي”  الإقت�ساد  “اآفاق  تقرير  اإط��الق  العاملي  امل��ايل  دبي  �سهد مركز 
ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا واأفغان�ستان وباك�ستان ال�سادر عن 
�سندوق النقد الدويل يف اأكتوبر 2020 والذي �سلط ال�سوء على اإ�ستجابة 
�سريعة  ت��داب��ري  خ��الل فر�ض  م��ن  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  املنطقة جلائحة  دول 
الرغم من  اأن��ه على  التقرير  وذك��ر  الفريو�ض.  اإنت�سار  للحد من  و�سارمة 
وجود موؤ�سرات للتعايف فاإن التعايف العاملي والإقليمي �سي�ستغرق وقتا اأكرث 
ال�سحية  الأنظمة  تعزيز  يف  الإ�ستمرار  اأهمية  ..موؤكدا  �سابقا  املتوقع  من 
وتخفيف خ�سائر الدخل خالل الفرتة املتبقية من العام 2020 اإذ ت�سري 

التوقعات لعام 2021 اإىل م�ستويات منو منخف�سة لأغلب دول املنطقة.

اأدنوك للتوزيع تطلق حمطة 
On The Go يف العني

•• اأبوظبي - وام:

اأدنوك  اأدنوك للتوزيع اأحدث طراز من حمطاتها اجلديدة  اأطلقت �سركة 
تقع  ال��ت��ي   - امل��ح��ط��ة اجل��دي��دة  ال��ع��ني. وتتميز  م��دي��ن��ة  On the go يف 
ال�سكنية  املالئم للمنطقة  العني - بت�سميمها  الطوية يف مدينة  مبنطقة 
املحيطة بها وت�سم حمطة وقود مع متجر واحة اأدنوك منف�سل يف املوقع 
ذاته . وي�ستطيع عمالء املحطة اجلديدة التب�سع من بني اأكرث من 1300 
منتج متوفر يف متجر واحة اأدنوك وذلك با�ستخدام حا�سوب لوحي من دون 
مغادرة مركباتهم ثم ا�ستالم م�سرتياتهم من املتجر اأو يف مركباتهم اأو من 

املنفذ املخ�س�ض لذلك.

مليار درهم اأرباح اأبوظبي التجاري خالل ال�9 اأ�سهر الأوىل من 2020  2.80

•• اأبوظبي -وام:

بلغ �سايف اأرباح بنك اأبوظبي التجاري 
الت�سعة  ع���ن  دره����م  م��ل��ي��ار   2.802
حني  يف   2020 ال���ع���ام  م���ن  اأ����س���ه���ر 
العام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع  اأرب���اح  بلغت 
دره��م وذلك  1.366 مليار  اجل��اري 
عن  ال�����س��ادرة  املالية  النتائج  بح�سب 
البنك ام�ض والتي ت�ستند على اأ�سا�ض 
البيانات املالية املبدئية للكيان املدمج. 
التجاري  اأبوظبي  بنك  دخ��ل  وارت��ف��ع 

وال�����س��رك��ات حتى نهاية  الأف����راد  م��ن 
�سبتمرب 2020، م�سريا اإىل ا�ستالم 
 2.24 بقيمة  ���س��داد  دف��ع��ات  ال��ب��ن��ك 
مليار درهم، لينخف�ض بذلك اإجمايل 
 7.7 اإىل  امل��وؤج��ل��ة  امل�ستحقة  امل��ب��ال��غ 
30 �سبتمرب  مليار درهم كما بتاريخ 

.2020

ال�ساملة  الق��ت�����س��ادي  ال��دع��م  خ��ط��ة 
ال���ت���ي اأط���ل���ق���ه���ا م�������س���رف الإم��������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة امل����رك����زي يف ظل 
الراهنة  ال����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ة  ال�����ظ�����روف 
“كوفيد-19”،  انت�سار  عن  الناجمة 
حيث قّدم دعماً بقيمة 9.962 مليار 
67،000 م�ستفيد  درهم لأكرث من 

ارتفع عدد العمالء الذين �سجلوا يف 
واحدة اأو اأكرث من القنوات امل�سرفية 
الربع  يف   81% ب��ن�����س��ب��ة  ال��رق��م��ي��ة 
لي�سل   2020 ال���ع���ام  م���ن  ال���ث���ال���ث 
جديد  عميل   56،000 اإىل  عددهم 

كما بتاريخ 30 �سبتمرب 2020.
تقدما  التجاري  اأبوظبي  بنك  وحقق 
م��ل��ح��وظ��ا ن���ح���و حت��ق��ي��ق ال����وف����ورات 
امل�����س��ت��ه��دف��ة ب��ق��ي��م��ة 1 م��ل��ي��ار دره���م 
�سبط  ب����رام����ج  ت��ن��ف��ي��ذ  وم���وا����س���ل���ة 
الأعمال  م���ن  وال���ت���خ���ارج  ال��ت��ك��ال��ي��ف 
امل�سرفية اخلارجية حيث مت حتقيق 
وفورات بقيمة 231 مليون درهم يف 
الربع الثالث من العام 2020 ومبلغ 
الت�سعة  بنهاية  دره���م  مليون   642
ومي�سي   2020 ال���ع���ام  م���ن  اأ���س��ه��ر 
البنك قدماً يف �سعيه لتحقيق وفورات 
بحلول  دره����م  م��ل��ي��ون   750 مب��ب��ل��غ 
كامل  وحتقيق   2020 ال��ع��ام  نهاية 
العام  ب��ن��ه��اي��ة  امل�ستهدفة  ال���وف���ورات 

 55 امل�ساهمني  حقوق  اإج��م��ايل  وبلغ 
�سبتمرب   30 ب��ت��اري��خ  دره�����م  م��ل��ي��ار 
ن�سبة  حت�������س���ن���ت  ح�����ني  يف   2020
اإىل  3 لت�سل  ب��ازل  امل��ال  راأ����ض  كفاية 
%16.69 بعد اأن كانت 16.30% 
الأول  ال�������س���ق  ن�����س��ب��ة  ب���ل���غ���ت  ب��ي��ن��م��ا 
%13.36 بعد اأن كانت 12.93% 

كما بتاريخ 31 دي�سمرب 2019.
امل�سرفية  امل�����ع�����ام�����الت  و����س���ج���ل���ت 
 23% بن�سبة  ارت��ف��اع��اً  الإلكرتونية 
يف ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام احلايل 
العام  ال���ف���رتة م���ن  ب��ن��ف�����ض  م���ق���ارن���ة 
اجلدد  العمالء  ع��دد  بلغ  كما  املا�سي 
تطبيق  ع��رب  للبنك  ان�سموا  ال��ذي��ن 
جديد  عميل   80،000 “حياك” 
 2020 ال��ع��ام  م��ن  اأ�سهر  الت�سعة  يف 
مقارنة مع 53،000 عميل يف العام 
الهالل  م�����س��رف  و���س��ه��د   .2019
ال���ع���م���الء على  اع���ت���م���اد  ارت���ف���اع���اً يف 
ال��ق��ن��وات امل�����س��رف��ي��ة ال��رق��م��ي��ة، حيث 

ل��ل��ت�����س��ع��ة اأ���س��ه��ر م���ن ال���ع���ام 2020 
الفرتة  بنف�ض  مقارنة   14% بن�سبة 
من العام املا�سي نتيجة التزام البنك 
التكاليف  اإدارة  يف  املن�سبط  بالنهج 
وحتقيق وفورات يف تكاليف الندماج 
مع بنك الحتاد الوطني وال�ستحواذ 

على م�سرف الهالل.
وبلغ �سايف القرو�ض وال�سلفيات 243 
�سبتمرب   30 ب��ت��اري��خ  دره�����م  م��ل��ي��ار 
%2 مقارنة  بن�سبة  بارتفاع   2020
م��ع ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجلاري 
مقارنة   2% ب��ن�����س��ب��ة  وب��ان��خ��ف��ا���ض 
املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  نف�ض  م��ع 
نتيجة �سداد بع�ض ال�سركات الكربى 
 2020 ي��ون��ي��و  ب��ن��ه��اي��ة  ل��ق��رو���س��ه��ا 
واحلد من املخاطر املتعلقة مبحفظة 
ب��ل��غ متو�سط  ق��رو���ض الأف������راد، ك��م��ا 
 245 وال�سلفيات  ال��ق��رو���ض  ر�سيد 
مليار درهم خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر 

من العام اجلاري.

2021 والبالغة 1 مليار درهم.
واحدة  مل��رة  الن��دم��اج  تكاليف  وبلغت 
62 مليون درهم يف الربع الثالث من 
اإجمايل  حافظ  كما   ..  2020 العام 
ت��ك��ال��ي��ف الن����دم����اج ال��ب��ال��غ��ة 619 
راأ�ض  نفقات  /با�ستثناء  دره��م  مليون 
املال/ حتى تاريخه على م�ستوى جيد 
اأقل عن امليزانية البالغة 980 مليون 
الرئي�ض  دره��م. وق��ال عالء عريقات، 
الإدارة  جم��ل�����ض  وع�����س��و  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التجاري:  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  مل��ج��م��وع��ة 
وا�سل بنك اأبوظبي التجاري احلفاظ 
التكّيف  ال��ق��وي وجن��ح يف  اأدائ����ه  على 
الت�سغيلية  ال���ظ���روف  م���ع  ب��ف��ع��ال��ي��ة 
ال�سعبة والتحديات الراهنة، وتتمثل 
الوقت  يف  للبنك  الق�سوى  الأول��وي��ة 
توؤهلنا  �سلبة  قاعدة  بناء  يف  احل��ايل 
ال��ن��م��و يف  م�����س��رية  يف  ق��دم��اً  للم�سي 

امل�ستقبل.
يف  �سارك  البنك  اأن  عريقات  واأو���س��ح 

ليبلغ   2% ب��ن�����س��ب��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  م���ن 
2.991 مليار درهم يف الربع الثالث 
م��ن ال��ع��ام 2020، ومن��ا ال��دخ��ل من 
مقارنة   19% بن�سبة  الفوائد  غ��ري 
بالربع الثاين من العام احلايل ليبلغ 
706 ماليني درهم، كما ارتفع �سايف 
الدخل من الر�سوم والعمولت بن�سبة 
%21 مما عّو�ض جزئياً النخفا�ض 
ال���دخ���ل من  ����س���ايف  %3 يف  ب��ن�����س��ب��ة 
الفوائد وعمليات التمويل الإ�سالمي 
2.285 مليار درهم يف ظل  والبالغ 

تباطوؤ النمو يف بيئة الأعمال.
الدخل  اإىل  التكلفة  ن�سبة  وحت�سنت 
ملرة  الن����دم����اج  ت��ك��ال��ي��ف  “با�ستثناء 
عن   34.3% اإىل  لت�سل  واحدة” 
اأي   ،2020 العام  من  اأ�سهر  الت�سعة 
مقارنة  اأ�سا�ض  نقطة   335 مب��ق��دار 
كما  املا�سي  العام  من  الفرتة  بنف�ض 
الت�سغيلية  امل�������س���اري���ف  ان��خ��ف�����س��ت 
الندماج”  ت���ك���ال���ي���ف  “با�ستثناء 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

ت��اأه��ل ف��ري��ق��ا م��ه��رة واحل��ب��ت��ور اإىل 
الهالوين  كاأ�ض  يف  النهائية  املباراة 
ل��ل��ب��ول��و وامل���زم���ع اإق��ام��ت��ه��ا ي���وم غٍد 
اجلمعة  بعد تغلبهما يف الدور قبل 
النهائي على كل من هي�سكث انكورا 
التي  املناف�سات  يف  جيت�ض  وج��ري��ن 
و�سهدتها  والإث��ارة  بالندية  ات�سمت 
احلبتور  وم��ن��ت��ج��ع  ن����ادي  م��الع��ب 

للبولو والفرو�سية بدبي لند .
البطولة  ف����اإن  م���ع���روف  ه���و  وك��م��ا 
اجلديد  املو�سم  ن�ساط  ب��اك��ورة  ه��ي 
للبولو  احل��ب��ت��ور  وم��ن��ت��ج��ع  ل���ن���ادي 
والفرو�سية وجتمل الفرق امل�ساركة 

هانديكا 6 جول .
فريق  خطف  الأوىل   امل��ب��اراة  ففي 
فوزا  احلبتور   را���س��د  بقيادة  مهرة 

فريق  العنيد  مناف�سه  م��ن  �سعبا 
خالد  ب����ق����ي����ادة  ان�����ك�����ورا  ه��ي�����س��ك��ث 
ال��ع��م��ران يف ال��ث��ان��ي��ة الأخ�����رية من 
الذهبي   بالهدف  الإ���س��ايف  ال�سوط 
الأ�سلي  ال��وق��ت  ت��ع��ادل��ه��م��ا يف  ب��ع��د 
بخم�سة اأهداف لكل منهما ، وكانت 
امل����ب����اراة ق���د ���س��ه��دت ث����الث حالت 
 3 3 مقابل  ثم   2 2 مقابل  تعادل 

ثم 5 مقابل 5 اأهداف  .
فريق  ح��ق��ق  ال��ث��ان��ي��ة  امل����ب����اراة  ويف 
احلبتور  ب��ق��ي��ادة حم��م��د  احل��ب��ت��ور 
فريق  مناف�سه  على  م�ستحقا  ف��وزا 
جرين جيت�ض بقيادة ال�سعودي نور 
اأه�����داف مقابل  اخل�����س��را وب��ع�����س��رة 
ت�ساوت  م��ب��اراة  بعد  اأه���داف  خم�سة 
ال�سوطني  يف  الفريقني  كفة  فيها 
الول والثاين فيما دانت ال�سيطرة 
ال�سوط  بداية  مع  احلبتور  لفريق 

الثالث وحتى نهاية املباراة .
بالت�سجيل  احل���ب���ت���ور  ف����ريق  ب�����ادر 
وت����ق����دم ب���ه���دف���ني ل����ال �����س����يء ويف 
الفريقان  ي��ت��ب��ادل  ال��ث��اين  ال�����س��وط 
هذا  وينتهي  والت�سجيل  الهجمات 
باأربعة  احل��ب��ت��ور  ب��ت��ق��دم  ال�����س��وط 
اأه����داف م��ق��اب��ل ث��الث��ة اأه����داف ويف 

اإىل  ال��ف��ارق  يت�سع  الثالث  ال�سوط 
ب�سبعة  ال�����س��وط  ل��ي��ن��ت��ه��ي  ه���دف���ني 
م��ق��اب��ل خم�سة  ل��ل��ح��ب��ت��ور  اأه������داف 
وي�سيف  جيت�ض  جل��ري��ن  اأه�����داف  
فيما  ج��م��ي��ل��ة  ث���الث���ي���ة  احل���ب���ت���ور 
عند  جيت�ض  جرين  ر�سيد  يتوقف 

خم�سة اأهداف . 

فريقا  ي��ل��ت��ق��ي  ال��ن��ت��ي��ج��ة  وب����ه����ذه 
احلبتور ومهرة يف الرابعة والن�سف 
من بعد ظهر يوم غد اجلمعة على 
املباراة  ي�سبق  فيما  البطولة  كاأ�ض 
ل���ق���اء حت���دي���د امل���رك���ز ال���ث���ال���ث بني  
وهي�سكث  ج��ي��ت�����ض  ج��ري��ن  ف��ري��ق��ي 

انكورا عند الثالثة والن�سف.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

راأ�ض  �سرطة  عام  قائد  النعيمي  علوان  بن  اهلل  عبد  علي  اللواء  ا�ستقبل 
اخليمة بح�سور الرائد عبد اهلل بن �سلطان القا�سمي ع�سو جمل�ض اإدارة 
والجتماعية  الريا�سية  الأن�سطة  ق�سم  رئي�ض  الريا�سي  ال�سرطة  احتاد 
بالقيادة ، املتميز الريا�سي امل�ساعد حممد علي حممد طاهر وذلك بعد 

والتحدي  للياقة  ال�سرطة  بطولة  الثاين يف  املركز  على  فوزه وح�سوله 
الفرتا�سية عن بعد التي نظمها احتاد ال�سرطة الريا�سي .

حيث اأ�ساد قائد عام �سرطة راأ�ض اخليمة بالإجناز الذي اأ�سافه الالعب 
الدائم لكافة  بالقيادة موؤكداً على حر�سه ودعمه  البطولت  اأجندة  اإىل 
يف  امل�ساركات  خ��الل  من  املتميز  امل�ستوى  ملوا�سلة  الريا�سيني  منت�سبيه 

الفعاليات والبطولت الريا�سية . 

•• دبي –الفجر:

اأجل  التجديف واقف »نحن جندف من  ق��وارب  املنظمة ل�سباق  اللجنة  اأعلنت   
يوم غد اجلمعة عن ر�سد  �سد حتا  الأوىل بحرية  للمرة  يقام  اأن  واملقرر  حتا« 

مبلغ 100 األف درهم كاإجمايل جوائز للم�ساركني يف احلدث الكبري.
وينظم نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية ال�سباق �سمن روزنامة ال�سباقات 
البحرية يف املو�سم الريا�سي 2020-2021 بالتزامن مع »حتدي دبي للياقة« 
وبالتعاون مع جمل�ض دبي الريا�سي  وبالتن�سيق مع �سركة حتا للمغامرات وحتا 
كاياك وجلنة الإمارات للتجديف والتزحلق على املاء وكذلك الدوائر احلكومية 
واملوؤ�س�سات الوطنية يف مدينة حتا التي �ستكون على موعد مع حدث كبري يجمع 

حمبي الريا�سات البحرية والتجديف.
وكانت اللجنة املنظمة يف نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية قد تلقت العديد 
ومنذ  النادي  اأعلن  حيث  اجلمعة  يوم  املرتقب  ال�سباق  يف  امل�ساركة  طلبات  من 
يوم اخلمي�ض املا�سي عن فتح باب الت�سجيل للراغبني للم�ساركة يف ثالث فئات 
والثالثة  كلم(  لل�سيدات )3  والثانية  كلم(  مل�سافة )3  للرجال  الأوىل  خمتلفة 

لفئة النا�سئني والنا�سئات مل�سافة كيلو مرت واحد..
اليوم   الكبري  ال�سباق  يف  للم�ساركة  الت�سجيل  عملية  ت�ستمر  اأن  املنتظر  وم��ن 

نظرا  اجلن�سيني  من  كبرية  م�ساركة  احل��دث  ي�سجل  اأن  يتوقع  حيث  اخلمي�ض 
جلمال املكان و�سط الطبيعة اخلالبة يف بحرية �سد حتا و�سط اجلبال والتالل 

املحيطة واأي�سا ب�سبب مالئمة امل�سطح املائي لطبيعة هذه الريا�سة اجلميلة
ا�ستعدادا  مبكرا  اجلمعة  غدا  للحدث  الزمني  الربنامج  يبداأ  اأن  املنتظر  ومن 
لنطالقة ال�سباقات واملقرر لها عقب فرتة الظهرية عند ال�ساعة الثانية ظهرا 
اللجنة  مع  الفني  الجتماع  ح�سور  ثم  امل�ساركني  جلميع  الت�سجيل  با�ستكمال 
املنظمة واللجنة الفنية التي ت�سرف على كور�ض ال�سباق من قبل جلنة الإمارات 
من  التي  املناف�سات  م��راح��ل  ان��ط��الق  ث��م  وم��ن  امل��اء  على  والتزحلق  للتجديف 
املنتظر اأن تت�سمن اأي�سا فعاليات �سيقة ملحبي املغامرة وريا�سات الت�سويق املائية 

فيما اأعدت اللجنة املنظمة العدة لالحتفاء بالفائزين عقب نهاية الفعاليات.
على  مكانها  تاأخذ  ب��داأت  -واق��ف  التجديف  ق��وارب  ريا�سة  اأن  بالذكر  اجلدير 
للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  روزن��ام��ة  �سمن  البحرية  الريا�سية  اخل��ارط��ة 
�سمن  حدثني  ال��ن��ادي  نظم  حيث  بها  حتظى  التي  الكبرية  لل�سعبية  البحرية 
ك��اي��ت بيت�ض �سمن  اأج���ل دب���ي« الأوىل يف �ساطئ  »ن��ح��ن جن��دف م��ن  م��ب��ادرات��ه 
فعالية  والثانية  املا�سي  يونيو  �سهر  ال�سيفي  البحري  دب��ي  اأ���س��ب��وع  فعاليات 
التجديف يف اأرقى كيلو مرت مربع يف العامل يف بحرية برج خليفة واأم��ام اأكرب 

نافورة راق�سة.

•• دبي-الفجر:

للموارد  العامة  الإدارة  اهلل، مدير  عبد  م��راد  اهلل  عبد  �سالح  العميد  �سهد 
الب�سرية يف �سرطة دبي، اإطالق مهرجان املوارد الب�سرية الريا�سي، تزامناً 
ال�سيخ  �سمو  اأطلقها  التي   »30*30 للياقة  دب��ي  »حت���ّدي  م��ب��ادرة  ب��دء  م��ع 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي 

حلكومة دبي، والهادفة اإىل ت�سّجيع اجلميع يف دبي على ممار�سة الن�ساطات 
الريا�سية ملّدة 30 دقيقة يومياً وعلى مدى 30 يوماً.

وح�سر اإطالق مهرجان املوارد الب�سرية الريا�سي، العقيد را�سد نا�سر را�سد 
نائب مدير الإدارة العامة للموارد الب�سرية، والعقيد الدكتور جا�سم حممد 
اإدارة ال�سوؤون الإداري��ة املُ�سرف العام على فعاليات املهرجان،  عبداهلل مدير 

ومدراء وروؤ�ساء الأق�سام واملوظفني يف الإدارة العامة للموارد الب�سرية. 

واأكد العميد �سالح مراد اأن اإطالق مهرجان املوارد الب�سرية الريا�سي ياأتي 
يف اإطار حر�ض القيادة العامة ل�سرطة دبي على مواكبة حتدي دبي للياقة، 
اإىل جانب حر�سها على تفاعل جميع املوظفني يف امل�ساركة �سمن الفعاليات 

الريا�سية التي �ستنعك�ض على �سحتهم �سالمتهم اجل�سدية.
املهرجان  اأن  اإىل  عبداهلل  حممد  جا�سم  الدكتور  العقيد  اأ�سار  جانبه،  ومن 
�سيت�سمن تنفيذ جمموعة من الأن�سطة والتحديات الريا�سية التي ت�ستمر 

الإجراءات  م��راع��اة تطبيق  اللياقة مع  خ��الل حت��دي  يوماً   30 م��دار  على 
الفعاليات،  تنفيذ  اأثناء  فايرو�ض كورونا  بالوقاية من  الحرتازية اخلا�سة 
الرتقاء  يف  ت�ساهم  التي  الفعاليات  يف  امل�ساركة  اإىل  املوظفني  جميع  داعياً 
ممار�سة  مفهوم  تر�سيخ  اإىل  وال�سعي  للمجتمع،  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  ب��ج��ودة 
اإيجابية على خلق جمتمع  الريا�سة كاأ�سلوب حياة، ملا لذلك من انعكا�سات 

�سحي وُمنتج.

نهائي كاأ�س الهالوين للبولو اجلمعة 

مهرة تفوز بالهدف الذهبي واحلبتور يحقق » دبل �سكور«

بتوجيهات رئي�س الدولة ودعم حممد بن زايد 

احتاد الإمارات لكرة القدم ي�ست�سيف مع�سكرات 
ثالثة منتخبات اآ�سيوية يف نوفمرب

•• اأبوظبي- وام:

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل"، ودعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  احت��اد  ي�ست�سيف  امل�سلحة،  للقوات 
لكرة القدم مع�سكرات ثالثة منتخبات اآ�سيوية للفرتة من 4 
اإىل 18 نوفمرب 2020 . و�ستوؤدي املنتخبات الثالثة وهي : 

طاجيك�ستان، و �سوريا، و لبنان، تدريباتها يف مالعب خمتلفة 
للت�سفيات  ا�ستعدادا  ودي��ة  دولية  ملباريات  خو�سها  جانب  اإىل 
 2022 العامل  كاأ�ض  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  امل�سرتكة  الآ�سيوية 

ونهائيات كاأ�ض اآ�سيا 2023 املقررة العام املقبل.

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة ي�ستقبل و�سيف 
بطولة ال�سرطة للياقة والتحدي الفرتا�سية 

غدًا حتا  جتديف  يف  امل�ساركني  حتفز  درهم   100.000

�سرطة دبي تطلق مهرجان املوارد الب�سرية الريا�سي تزامنًا مع »حتدي اللياقة«
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•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلن احت��اد الإم��ارات للجوجيت�سو،   
ع��ن ا���س��ت��ئ��ن��اف ال��ت��دري��ب��ات يف مركز 
اأرينا  جلوجيت�سو  ال��ت��اب��ع  ال��ت��دري��ب 
ي���وم 3 ن��وف��م��رب ال���ق���ادم ت��زام��ن��ا مع 
يوم العلم، وذلك بعد احل�سول على 
والتاأكيد  املخت�سة،  اجلهات  موافقة 
ال�سحة  باأعلى معايري  اللتزام  على 

وال�سالمة والتدابري الحرتازية.
الأ�سبوع  خالل  التدريبات  وتقت�سر 
فئة  م��ن  الأن��دي��ة  لعبي  على  الأول 
ف�سح  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  ف���ق���ط،  ال���ك���ب���ار 
فئة  الالعبني من  بقية  اأم��ام  املجال 
مع  التايل،  الأ�سبوع  يف  اأي�سا  الكبار 
التام  الل��ت��زام  اأهمية  على  الت�سديد 

ب�سروط الن�سمام ملركز التدريب. 
واأ�سدر الحتاد جمموعة �ساملة من 
التوجيهية  والإر����س���ادات  الإج����راءات 
متهيدا ل�ستئناف التدريبات يف مركز 

اأرينا، وتلقى  التدريب يف جوجيت�سو 
والأكادمييات  الأن��دي��ة  لع��ب��ي  ك��اف��ة 
تطبيق  ل�������س���م���ان  ع���ن���ه���ا  ن�������س���خ���ة 
وال�سالمة.  ال�سحة  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى 
والإر�سادات  الإج���راءات  تلك  وتنبثق 
التوجيهية عن معلومات من منظمة 
ال�سحة العاملية، وبروتوكول ال�سحة 
اجلهات  قبل  من  املعتمد  وال�سالمة 

املحلية. 
واأكد �سعادة يو�سف عبداهلل البطران 
الإمارات  احت��اد  اإدارة  جمل�ض  ع�سو 
���س��ع��ادة جمتمع  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و ع���ن 
ولعبني  اإداري����ني  م��ن  اجلوجيت�سو 
واأج���ه���زة ف��ن��ي��ة ب��ه��ذه اخل��ط��وة التي 
م�سيدا  والتفاوؤل،  الأم��ل  على  تبعث 
ب���ال���ت���ع���اون م����ن جم���ل�������ض اأب���وظ���ب���ي 
الطوارئ  اإدارة  وجل��ن��ة  ال��ري��ا���س��ي 
والأزم������ات وال���ك���وارث ال��ن��اج��م��ة عن 
اأبوظبي  اإم�����ارة  يف  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  والهيئة 

وباجلهود  وال������ك������وارث  والأزم�����������ات 
خالل  الحت��اد  عمل  لفريق  اجلبارة 
ال����ف����رتة امل���ا����س���ي���ة، وح���ر����س���ه على 
الالعبني  وعودة  التدريبات  ا�سئناف 

اإىل الب�ساط. 
وحتدث البطران عن اأهمية ا�سئناف 
لالعبني،  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ال����ت����دري����ب����ات 
تطبيق  ه����و  الأه��������م  اأن  م���و����س���ح���ا 

وال�سالمة  ال�����س��ح��ة  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى 
العمل،  وفرق  واملدربني  للريا�سيني 
الإم��������ارات  احت������اد  "يلتزم  وت����اب����ع: 
التدريبات  با�ستئناف  للجوجيت�سو 
مع التطبيق ال�سارم جلميع اإجراءات 

الوقاية املحلية والحتادية.
ا�ستئناف  ومع  اأن��ه  البطران  واأ�ساف 

التدريبات، يقع على عاتق الالعبني 
الل�����ت�����زام  ك�����ب�����رية يف  م���������س����وؤول����ي����ة 
والعمل  الح����رتازي����ة  ب�����الإج�����راءات 
امل�������س���وؤول���ني لرت�سيخ  م���ع  ب��ي��د  ي����دا 
اآمنة  بيئة  ل�سمان  ا�ستثنائي  من��وذج 

للتدريب.
لع�ساق  ���س��ارا  خ��ربا  البطران  وحمل 

الحتاد  حر�ض  يعك�ض  اجلوجيت�سو 
احلما�ض  اأج������واء  اإىل  ال���ع���ودة  ع��ل��ى 
بطولة  ت���ن���ظ���ي���م  م�����ع  وامل����ن����اف���������س����ة 
بالتزامن  التن�سيطية  اجلوجيت�سو 
نوفمرب،   30 ال�������س���ه���ي���د  ي������وم  م����ع 
���س��ت�����س��اه��م يف  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  م���وؤك���دا 
ومدى  ال��الع��ب��ني  م�ستويات  تقييم 

جاهزيتهم لال�ستحقاقات املقبلة. 
ويطبق احتاد الإمارات للجوجيت�سو 
يتعلق  فيما  امل��راح��ل  م��ت��ع��ددة  خطة 
با�ستئناف التدريبات، تت�سمن تعقيم 
ك��اف��ة امل��ن��اط��ق ال��ع��ام��ة ب��ان��ت��ظ��ام، مبا 
التالم�ض،  ونقاط  الأ�سطح  ذل��ك  يف 
واللتزام بقواعد التباعد الجتماعي 
يف كافة الأوق��ات، ف�ساًل عن تطوير 
الدخول واخلروج  اآلية تنظم عملية 
من واإىل مراكز التدريب. كما �سيتم 
املالب�ض،  تبديل  غ��رف  كافة  اإغ���الق 
مع اأهمية ارتداء الكمامات يف جميع 
و�سيتم  امل���رك���ز.  ال��ت��واج��د يف  اأوق�����ات 

عند  تعقيم  حمطة  تخ�سي�ض  اأي�سا 
املدخل بجانب ما�سح حراري لقيا�ض 
درجة حرارة الالعبني. وتتوفر اأي�سا 
التباعد  على  تن�ض  تعريفية  لفتات 
بالإجراءات  والل���ت���زام  الج��ت��م��اع��ي 

الحرتازية.
و����س���ي���خ�������س���ع ج����م����ي����ع ال����الع����ب����ني 
مراكز  يف  العاملة  والفرق  واملدربني 
التدريب لفح�ض RT-PCR قبل 
اجلل�سات  ان��ط��الق  م��ن  �ساعة   48
بالتدريب  البدء  يتم  ول  التدريبية، 
قبل �سدور نتائح الفح�ض �سلباً، مع 
�سرورة اإعادة الفح�ض كل اأ�سبوعني. 
كما ُيلزم جميع الريا�سيني واملدربني 
تطبيق  بتحميل  ال��ع��ام��ل��ة  وال���ف���رق 
ح���رارة  درج����ة  وق��ي��ا���ض  "احل�سن" 
جل�سة  ق��ب��ل  امل���ن���زل  يف  اأج�����س��ام��ه��م 
التدريب، ف�ساًل عن اقتناء معقمات 
 70% على  حتتوي  "التي  اليدين 
كحول على الأقل" وارت��داء الكمامة 

يف كافة الأوقات. 
جداول  بو�سع  امل��درب��ون  يلتزم  كما 
تدريب تاأخذ باحل�سبان اأوقات كافية 
جل�سات  ب��ني  الب�سط  ك��اف��ة  لتعقيم 
التدريب. كما يتوجب على احل�سور 
قواعد  لتطبيق  م�سبقاً  الت�سجيل 
اجلل�سات  يف  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ب��اع��د 
التدريبية، عالوًة على جتّنب متارين 
توؤثر  والتي  ال�سريعة  ال��وزن  خ�سارة 
للريا�سيني.  املناعة  نظام  على  �سلباً 
وحت�����ّث الإر�������س������ادات امل����درب����ني على 
الفردية  للتمارين  الأول��وي��ة  اإع��ط��اء 
باختيار  تو�سي  كما  الإم���ك���ان،  ق��در 
ال�������س���رك���اء م���ن ال��ع��ائ��ل��ة ن��ف�����س��ه��ا اأو 
خ��ارج مركز  ات�سال  كانوا على  ممن 
ال���ت���دري���ب  ال����ت����دري����ب يف ج���ل�������س���ات 
امل�سرتكة. ول ميكن تبديل ال�سركاء 
لفح�ض  �سلبية  نتائج  تلّقي  بعد  اإل 
اإجراوؤه كل  يتم  الذي   RT-PCR

اأ�سبوعني.

•• الريا�س-الفجر:

الأول  اأم�ض  القدم  لكرة  والإيطايل  ال�سعودي  الحت��ادان  وقع 
ال��ث��الث��اء م��ذك��رة ت��ف��اه��م لتعزيز ال��ع��الق��ات ال��ري��ا���س��ي��ة بني 

البلدين عرب تطوير و�سناعة كرة القدم احلديثة. 
ج���رت م��را���س��م ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة الثنائية ب��ني ال��ط��رف��ني يف 
بالعا�سمة روم��ا، بني كل  القدم  الإيطايل لكرة  مقر الحت��اد 
الحتاد  ورئي�ض  امل�سحل  يا�سر  ال�سعودي  الحت��اد  رئي�ض  من 
الإيطايل جابريال جرافينا، بح�سور �سمو الأمري عبدالعزيز 
بن تركي الفي�سل وزير الريا�سة ورئي�ض اللجنة الأوملبية يف 

ال�سعودية. 
ترتكز مذّكرة التفاهم على مبداأ تعزيز التعاون بني البلدين 
ال�سديقني، من خالل تطوير كرة القدم كمحّرك للنمو داخل 
لتاأهيل  الفني  الدعم  ذلك  وي�سمل  وخارجه،  الريا�سة  قطاع 

البطولت  وتنظيم  ال��ري��ا���س��ة،  وم��دي��ري  واحل���ّك���ام  امل��درب��ني 
الكربى. 

وقال الأمري عبد العزيز بن تركي الفي�سل يف ت�سريح �سحفي 
الريا�سي  القطاع  يجده  م��ا  ظ��ل  يف  التفاقية:  توقيع  عقب 
الر�سيدة،  قيادتنا  قبل  م��ن  حم���دود  غ��ري  دع��م  م��ن  باململكة 
-بني  اهلل  ب��اإذن  املثمر-  التعاون  ه��ذا  ن�سهد  ب��اأن  اليوم  ن�سعد 
ال�سديقة، من  اإيطاليا  ال�سعودية وجمهورية  العربية  اململكة 
اأجل برامج ريا�سية م�سرتكة لتطوير كرة القدم، وامل�ساهمة 
واأكرث من  البلدين، فالآن  يف حتويلها ل�سناعة واعدة تخدم 
اإىل  امل�سرتكة  الطموحات  ذات  ال��دول  حتتاج  م�سى،  وقت  اأي 
للم�ستقبل، من  نواة  اإل  ت�سافر جهودها، وما هذه التفاقية 
�ساأنها تعميق عالقتنا ب�سكل اأكرب، وتطوير �سراكة مبنية على 

الثقة والحرتام والأمل مب�ستقبل م�سرق«.
اأقمنا عالقة  الأخ���رية،  ال�سنوات  امل�سحل: يف  ق��ال  من جهته، 

عمل ناجحة للغاية مع الحتاد الإيطايل لكرة القدم، بف�سل 
كاأ�ض  بطولة  تنظيم  يف  الإيجابية  والتجربة  الوثيق  التعاون 
ال�سوبر الإيطايل يف اململكة، خالل العامني 2018 و2019، 
وتوقيع مذكرة التفاهم اليوم ي�سّرع وترية هذا التعاون، من 
اأجل توليد جمموعة من الفر�ض اجلديدة لتطوير كرة القدم 
اإىل اأعلى م�ستوى ممكن جلميع الالعبني، من كافة الأعمار 

والفئات. 
وبدوره قال رئي�ض الحتاد الإيطايل: كرة القدم و�سيلة مثالية 
تلم�ض كل جمال  الفّعالة  ال�سراكة  وهذه  والبتكار،  للتطوير 
الن�سائية،  القدم  التطوير، مبا يف ذلك كرة  للنمو يف م�سرية 
ب�سكر  اأت��وج��ه  اأن  واأوّد  الريا�سة،  ح��دود  �سيتجاوز  وجناحها 
اهتمامهم  على  القدم،  لكرة  ال�سعودي  الحت��اد  اإىل  �سخ�سي 
التعاون  ه��ذا  ب���اأّن  ثقة  على  واأن���ا  اإيطاليا،  يف  للعبة  ودعمهم 

�سيحّقق فوائد جّمة للمجتمع الكروي يف كال البلدين. 

توقيع مذكرة تفاهم كروية بني ال�سعودية واإيطاليا

•• اأبوظبي-وام: 

اأمت احتاد كرة الطاولة ا�ستعداداته لإطالق دوري الرجال يوم اجلمعة املقبل 
و �سط اإجراءات احرتازية م�سددة ، على �سوء التغيريات والتعديالت التي 
ال�سالت،  دخ��ول  واإج����راءات  امل��ب��اري��ات  نظام  على  ك��ورون��ا  جائحة  فر�ستها 
امللعب،  تبديل  دون  اللعبة  تاريخ  لأول مرة يف  �سيحول  ال��ذي  اللعب  ونظام 
اأن يبتعد عن  و�سي�سمح فقط بدخول حكم واحد بدل من حكمني �سريطة 
الطاولة مل�سافة مرتين على الأقل، ومدرب واحد واإداري واحد مع كل فريق، 
و�سيكون من الالزم وفقا لالإجراءات اأي�سا اأن يتم تعقيم ال�سالة والأدوات 

قبل بداية املباريات، وبعد اأن يلعب كل لعب.
لعبي  اأن  املنتخبات  مدير  الحت��اد  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  البحر  اأحمد  واأك��د 
اليوم،  نتيجتها  على  للح�سول   ، الطبية  للفحو�ض  �سيخ�سعون  الأن��دي��ة 
وتقدميها للحكم واملراقب غدا قبل دخول �سالة املباريات، �سريطة اأن تكون 

�سلبية وحديثة، قبل املرور من الفح�ض احلراري على بوابة ال�سالة، م�سريا 
املا�سية لإطالعهم  الأ�سابيع  اأنه مت عقد عدة دورات مع احلكام خالل  اإىل 
على الربوتوكول الطبي وكافة املتطلبات اخلا�سة بالإجراءات الحرتازية 
الذي  للعبة  ال���دويل  الحت���اد  م��ن  وك��ذل��ك  املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ن  املعتمدة 
يعترب املرجعية الرئي�سية بالن�سبة للجميع، حيث اأنه �سيطبق اأي�سا كل هذه 
الإجراءات على مبارياته يف كافة بطولته، وقام بتعميم تعليماته على كافة 

الحتادات الوطنية.
الرجال  دوري  وام":  الإمارات"  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريحات  يف  البحر  وق��ال 
اأندية هذا املو�سم، وتقام مبارياته بنظام الذهاب والعودة،   8 �ست�سارك فيه 
واجلهاز الفني للمنتخب �سيحر�ض على ح�سور املباريات التي ت�سم لعبني 
وبالن�سبة  الفنية،  م�ستوياتهم  يف  ال��ت��ط��ورات  اأخ��ر  على  للتعرف  باملنتخب 
للربتوكول الطبي فقد مت اعتماده من الهيئة واجلهات املخت�سة وتعميمه 
كل  يف  م�سوؤول  احلكم  يكون  و�سوف  ب��ه،  لاللتزام  ف��رتة  منذ  الأن��دي��ة  على 

فريق  كل  التزام  م��دى  عن  لالحتاد  ورفعه  �سامل  تقرير  كتابة  عن  مباراة 
بتطبيق الإج��راءات الحرتازية، اإىل جانب تقريره الفني عن املباراة، وكل 
فريق �سيمثل ب� 3 لعبني يف كل مواجهة، و�سيخو�ض كل لعب مباراة من 3 

اأ�سواط كل �سوط 11 نقطة.
والرقابة  الح��رتازي��ة  الإج���راءات  اأن م�سوؤولية احلكم عن تطبيق  واأو���س��ح 
الأمور  ملتابعة  ال�سالت  يف  الحت��اد  م�سوؤويل  وج��ود  من  متنع  ل  الداخلية 
اأن تكون دورات  والتاأكد من تطبيق الإج��راءات يف الفرتة احلالية، واأتوقع 
احلكام التي نظمناها اأخريا عن بعد قد حققت اأهدافها من اطالعهم على 
الربتوكول الطبي الر�سمي، وجتهيزهم فنيا واإداريا للبطولت وامل�سابقات، 
كما اأتوقع اأن يكون هناك التزاما كامال من الأندية مع اأول انطالقة ر�سمية 
للمو�سم الريا�سي لكرة الطاولة، وبالن�سبة لنظام دوري الرجال فاإنه يف كل 
اأ�سبوع �سيكون لدينا مباراة يف الدوري بنظام الذهاب والعودة، ثم بعد ذلك 

�ستكون هناك اأدوار نهائية اإق�سائية.

والأ�سبال  والنا�سئني  ال�سباب  الأخ��رى وهي  ال�سنية  املراحل  وعن م�سابقات 
وال�سيدات قال البحر اإنها �ستقام يف �سهر دي�سمرب القادم خالل فرتة اإجازة 
ما بعد الف�سل الدرا�سي الأول، و�ستخ�سع لنف�ض الإجراءات اأي�سا حر�سا على 
 17 �سحة الالعبني والالعبات واملدربني وكل عنا�سر اللعبة، حيث لدينا 
ناديا هم اأع�ساء اجلمعية العمومية ي�ساركون يف خمتلف م�سابقات الحتاد 

ونحر�ض على �سالمتهم جميعا باعتبارهم الرثوة احلقيقية لالحتاد.
اإىل الحتاد  ار�ساله  انه مت  البحر  ذكر  الأ�سا�سي لالحتاد  للنظام  وبالن�سبة 
به، و�سوف  العمل  نهائيا من اجل  للعبة، لطالعه عليه، واعتماده  الدويل 
60 يوما، ويف ح��ال عدم  ال��دويل لتن�ض الطاولة خ��الل  ننتظر رد الحت��اد 
تلقي اأي رد ف�سوف يكون ذلك معناه اعتماده والبدء يف العمل به فورا، اما 
لعتماد  الأندية  ندعو  ف�سوف  البنود  بع�ض  على  مالحظات  هناك  كان  اإذا 
النظام  ار���س��ال  ب��ه، وخطوة  العمل  البدء يف  ال��دويل ثم  مالحظات الحت��اد 

الأ�سا�سي اإىل الحتاد الدويل ت�ستهدف حت�سني اللوائح ب�سكل كامل.

اإجراء الفحو�س الطبية وحكم واحد يدير املباراة ول تبديل للملعب 

اكتمال ال�ستعدادات لنطالق دوري كرة الطاولة و�سط اإجراءات احرتازية م�سددة 
 اأحمد البحر: اإر�صال النظام الأ�صا�صي اإىل الحتاد الدويل ي�صتهدف حت�صني اللوائح 

•• دبي –الفجر:

 اطماأن ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�ض احتاد الإم��ارات لكرة 
القدم على  �سحة جياين اإنفانتينو رئي�ض الحتاد الدويل لكرة القدم  
اإ�سابته  لها  خ�سع  التي  الطبية  الفحو�سات  اأثبتت  ال��ذي  »الفيفا« 

بفريو�ض كورونا امل�ستجد .
 جاء ذلك خالل الت�سال الهاتفي الذي اأجراه ال�سيخ را�سد بن حميد 
النعيمي مع رئي�ض الفيفا  ،  حيث متنى له موفور ال�سحة والعافية 

الأزم��ة ال�سحية  الفيفا يف جت��اوز ه��ذه  ثقته بقدرة رئي�ض  ، م��وؤك��داً 
العار�سة والعودة جمدداً لقيادة دفة كرة القدم العاملية .

 واأ�ساد ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي باجلهود التي يبذلها جياين 
لطبيعتها  تعود  التي  القدم  ك��رة  تطوير  يف  عمله  وفريق  اإنفانتينو 
ب�����س��ك��ل ت��دري��ج��ي ووف����ق اإج�������راءات اح���رتازي���ة ت�����س��م��ن ���س��الم��ة كل 
الحتاد  اتخذها  التي  الإيجابية  ال��ق��رارات  بف�سل  وذل��ك  منت�سبيها 
الأع�ساء  الوطنية  الحت���ادات  مع  وامل�ستمر  التام  وتن�سيقه  ال��دويل 
وتقدمي كل الدعم لهم لعودة عجلة كرة القدم للدوران من جديد .

را�سد بن حميد يطمئن على
 رئي�س الفيفا

بالتزامن مع يوم العلم 

احتاد الإمارات للجوجيت�سو ي�ستاأنف تدريبات الالعبني وفق بروتوكول ريا�سي مبتكر معتمد من اجلهات املعنية
مركز التدريب يف جوجيت�صو اأرينا ي�صتقبل لعبي فئة الكبار ابتداء من 3 نوفمرب 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام: 

م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
الدويل  اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ال�سمو  �ساحب 
للريا�سات البحرية، ومتابعة ال�سيخ حممد بن �سلطان بن خليفة اآل نهيان 
نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة النادي، تنطلق غدا اجلمعة على كورني�ض اأبوظبي 
اجلولة الثالثة من بطولة الإمارات لزوارق الفورمول4 ، مب�ساركة ثمانية 
زوارق يقودها مت�سابقني من الإمارات يف ثاين ظهور ر�سمي للبطولة، �سمن 

اأجندة الريا�سة البحرية الإماراتية.
نادي  اإحيائها  على  عمل  ال��ت��ي  امل�ساريع  اأح���د   4 ال��ف��ورم��ول  م�سروع  وي��ع��د 
اإحدى  اإىل  ال��و���س��ول  اأج��ل  م��ن  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  البحري  اأب��وظ��ب��ي 
البطولت الرئي�سية الدولية و�سناعة اأجيال جديدة يف �سباقات الفورمول 

باأنواعها.

�ستنطلق اجلمعة  البطولة  اأن  ام�ض  بيانه  ال��دويل يف  اأبوظبي  ن��ادي  واأعلن 
والتي  للم�ساركني،  الر�سمية  التجارب  مع  �سباحا  العا�سرة  متام  يف  املقبلة 
�ست�ستمر ملدة �ساعة كاملة، ثم النتقال لحقا اإىل �سباق اأف�سل زمن والذي 
الرئي�سي  ال�سباق  11 �سباحا، وبعدها ينطلق  ال�  ال�ساعة  �سينطلق يف متام 
الثاين  ال�سباق  ينطلق  ث��م  ظ��ه��را،  الثالثة  ال�ساعة  مت��ام  يف  للجولة  الأول 
ي�ستمر  اأن  املنتظر  ومن  ع�سرا،  والربع  الرابعة  ال�ساعة  متام  يف  واخلتامي 

ال�سباق لع�سرين دقيقة يتم بعدها تتويج الفائزين والأوائل.
وتعد بطولت الفورمول 4 من املناف�سات ال�سهرية يف القارة الأوروبية حيث 
تقام مناف�سات خا�سة من اأجل هذه الفئة والتي تعترب اأول درجة من ال�سلم 
يف الو�سول لحقا اإىل مناف�سات الفورمول 2 والفورمول 1 الفئة الأقوى، 
وبذلك ينتهج النادي البحري خطة �ساملة كي ير�سم درجات ال�سلم البحري 

لفئات الفورمول باأنواعها مع اإقامة هذه البطولة.
واأكد �سامل الرميثي مدير عام النادي البحري اأن هذه البطولة كانت اإحدى 

امل�ساريع واخلطط الطموحة للنادي بالتعاون مع احتاد الإمارات للريا�سات 
البحرية يف ال�سنوات املا�سية من اأجل اأن يكون هناك قاعدة متينة ل�سناعة 
واكت�ساف املواهب الإماراتية يف هذه امل�سابقة، وقال : البطولة لي�ست وليدة 
اأج��ل �سناعة  املا�سية من  ال�سنني  نتاج عمل متوا�سل يف  واإمن��ا هي  ال�ساعة 
بالن�سبة  والتمرين  ال��ت��دري��ب  م��ن  و���س��اع��ات طويلة  ال����زوارق،  ه��ذه  واإع����داد 
للم�ساركني يف املناف�سة، واإج��راءات طويلة ل�ستخراج الرخ�ض الالزمة من 

اأجل قيادة هذه الزوارق.
واأ�ساف الرميثي : ننظر اإىل هذه البطولة على اأنها بداية مهمة من اأجل اأي 
مت�سابق يرغب يف اأن يكون بطال بحريا يف امل�ستقبل، واأن يتدرج يف امل�ساركات 
املختلفة كي يالم�ض لحقا �سقف العاملية، ومما ل �سك فيه ان م�ستقبل هذه 
اأوىل  املا�سي  بداأنا يف فرباير  اأف�سل، حيث  اآفاق  اإىل  الريا�سة ما�ض وبقوة 
جولت البطولة يف اأبوظبي، وا�ستمرت لحقا يف اإمارة ال�سارقة، ونكمل الآن 
وامل�ساركني  امل�سنعة  ال���زوارق  ع��دد  يف  زي��ادة  هناك  و�سيكون  جم��ددا  املو�سم 

اأي�سا.
وا�ستغرق ذلك  النادي،  ال��زوارق و�سناعتها يف ور�سة  باإعداد  : قمنا  واأو�سح 
متوا�سلة من العمل، ونريد اأن نرفع العدد يف ال�سنة املقبلة اإىل  �سنوات   3
15 زورقا، هي مهمة �سعبة ولكن لي�ست م�ستحيلة ما دامت الغاية هي اأن 
نرثي التجربة البحرية، ونغذي املواهب ال�سابة مبا يلزم من اأجل الو�سول 
اإىل الغايات التي نرغب يف حتقيقها على امل�ستوى العاملي .. لدينا خطة من 
اأجل تنظيم البطولة بواقع من ثالث اإىل خم�ض جولت يف املو�سم البحري 
ل��زي��ادة عدد  ب���ذل ج��ه��د م�ساعف  ال��دول��ة م��ع  اإم�����ارات  امل��ح��ل��ي، يف خمتلف 

امل�ساركني ب�سكل تدريجي يف كل جولة.
و�سدد الرميثي على اأهمية اإقامة البطولة و�سط اإجراءات �سحية واحرتازية 
م�سددة، مت اتخاذها من اأجل �سمان �سحة كل امل�ساركني يف موقع ال�سباق، 
وهي نف�ض الإجراءات التي مت اتخاذها �سابقا يف خمتلف املناف�سات الريا�سية 

التي اأقيمت منذ بداية اأكتوبر.

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق اليوم اخلمي�ض مناف�سات اجلولة الثالثة من دوري اخلليج العربي ب� 
اجلزيرة واحتاد كلباء على �ستاد حممد بن  فيها  الأوىل  جتمع  مباريات   3
زايد يف اأبوظبي يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة والربع م�ساء، ويف التوقيت نف�سه 
تقام مباراة الظفرة مع الفجرية على �ستاد حمدان بن زايد يف الظفرة، فيما 
دبي"  بر  ي�ست�سيف الو�سل على �ستاد زعبيل فريق الن�سر يف قمة" ديربي 
كما اعتاد اأن يطلق عليها جمهور كرة القدم يف الإم��ارات. وت�ستاأنف لقاءات 
�سباب  الوحدة  ي�ست�سيف  حيث  اجلمعة  غدا  اأخ��رى  مواجهات   4 ب�  اجلولة 
العني،  على  �سيفا  ال�سارقة  ويحل  حتا،  فريق  عجمان  وي�ست�سيف  الأهلي، 

وخورفكان �سيفا على بني يا�ض.
من  الكاملة  بالعالمة  الثالثة  اجلولة  وال�سارقة  يا�ض  بني  من  كل  ويدخل 
اجلولتني  يف  الطرفني  كال  ف��از  حيث  منهما،  لكل  نقاط   6 بواقع  النقاط 
اأه��داف مقابل  باأربعة  الو�سل  يا�ض على  بني  تغلب  والثانية، عندما  الأوىل 
اأه���داف مقابل ه��دف واح���د على  الأوىل، وبثالثة  ه��دف واح���د يف اجل��ول��ة 
على  ال�سارقة  فيه  ف��از  ال��ذي  نف�سه  الوقت  يف  الثانية،  اجلولة  يف  الفجرية 
الفجرية باجلولة الأوىل باأربعة اأهداف مقابل هدفني، وبهدفني مقابل هدف 
على الوحدة يف اجلولة الثانية. واإذا كانت مهمة بني يا�ض اأ�سهل" نظريا" يف 
الحتفاظ بالقمة للجولة الثالثة على التوايل عندما يواجه خورفكان على 
�ستاد ال�ساخمة يف بني يا�ض، فاإن مهمة ال�سارقة �ستبقى حمفوفة باملخاطر 

لأنه �سيواجه العني على ملعب العني يف م�ساء يوم اجلمعة.
فاإىل  الثقيل،  العيار  من  قمم   3 ف�ست�سهد   .. اجلولة  قمم  عن  وباحلديث 
ال��وح��دة و�سباب  ن��وع خا�ض ب��ني  ب��ر دبي" ، لدينا قمة م��ن  " دي��رب��ي  جانب 
الأهلي، وقمة تاريخية ثالثة بني العني وال�سارقة. وفيما يخ�ض لقاء الو�سل 
والن�سر فاإن الن�سر يدخل املواجهة باأربع نقاط ت�سعه يف املركز ال�ساد�ض من 
الدوري، فيما يدخل الو�سل املباراة نف�سها بر�سيد 3 نقاط ت�سعه يف املركز 
الثامن، و�سيعتمد نادي الن�سر على قوة دفاعه بقيادة حممد عاي�ض الذي 
األعابه خو�سيه  ال�سابقتني، وعلى متريرات �سانع  اأ�سا�سيا يف اجلولتني  لعب 
برانديل  م��راوغ��ات  اإىل  بالإ�سافة  متريرة،   127 ال���  �ساحب  كارفالهو  دي 
املهاجم اخلطري  وان��ط��الق��ات  وت�سديدات  م��راوغ��ة،   16 ال���  �ساحب  ك��وا���ض 
�سبي�ستيان تيجايل الذي ميلك يف ر�سيده حتى الآن 7 ت�سديدات كما يتميز 
الفريق بقوة خط و�سطه بقيادة حبيب الفردان وحممود خمي�ض. و�سيعتمد 
فيه نادي الو�سل ب�سكل وا�سح على هويجلو نريي�ض الذي قدم نف�سه بقوة يف 

اجلولتني الأوىل والثانية، من خالل 100 متريرة يف منطقة و�سط امللعب 
�ساحب  ليما  دي  فابيو  املميز  لعبه  ومراوغات  لفريقه،  �سجلهما  وهدفني 
ال� 8 مراوغات و4 ت�سديدات اأمام بني يا�ض وحتا، كما �سيعتمد على مهارة 
 3 ب�  اأن جنح يف متويل زمالئه  بعد  الأه���داف  رون��ال��دو مينديز يف �سناعة 

متريرات حا�سمة قادت فريقه اإىل هز �سباك املناف�سني 3 مرات.
ويف قمة الوحدة و�سباب الأهلي يدخل الوحدة املباراة بر�سيد 3 نقاط ت�سعه 
اجلولة  يف  حتا  على  كبري  ف��وز  ح�سيلة  الرتتيب،  بجدول  ال�سابع  املركز  يف 
الأوىل ب� 6 اأه��داف، وخ�سارة �سعبة من ال�سارقة يف اجلولة الثانية بنتيجة 
اأبرزها هداف  اأ�سلحة خطرية  الفريق ميلك يف جعبته عدة  اأن  اإل   ،  1  2-
الفريق تيم ماتافز �ساحب الأهداف الثالثة والت�سديدات الثمانية، وخربة 
�سناعة  على  الزعابي  طحنون  وق��درة  مطر،  اإ�سماعيل  بقيادة  الو�سط  خط 
ومت��ري��رات يل ميوجن،  لزمالئه،  تهيئة هدفني  م��ن  الأه���داف حيث متكن 

وقوة دفاع الفريق بقيادة حممد املنهايل.
احتاد  على  الفوز  من  نقاط  الأرب���ع  �ساحب  الأه��ل��ي  �سباب  ف��اإن  املقابل  ويف 
كارلو�ض  اأب��رزه��ا  ع��دي��دة  باأ�سلحة  امل��ب��اراة  يدخل  العني  م��ع  وال��ت��ع��ادل  كلباء 
اإدواردو الهداف اخلطري، ووليد ح�سني �ساحب ال� 139 متريرة، وفيدريكو 
 4 بواقع  املرواغة والهروب من اخل�سم  العالية يف  املهارة  كاراتابيا �ساحب 
مراوغات، وايجور جي�سيو�ض �ساحب ال 5 ت�سديدات قوية، وحتركات اأحمد 

خليل التي تربك ح�سابات املناف�سني.
واملركز اخلام�ض  الأرب��ع نقاط  العني �ساحب  فاإن  وال�سارقة  العني  اأما قمة 
يف ال��رتت��ي��ب ف��ه��و اأك����رث اح��ت��ي��اج��ا ل��ل��ف��وز وح�����س��د ال��ن��ق��اط ال���ث���الث، نظرا 
�ساكر  حممد  على  و�سيعتمد  الأهلي،  �سباب  مع  الأخ��رية  املباراة  يف  لتعادله 
104 متريرات،  �ساحب الر�سيد الأف�سل بني زمالئه يف التمرير بر�سيد 
 3 بر�سيد  امل��م��ي��زة  امل��راوغ��ات  �ساحب  امل��ه��اري  ال��الع��ب  اإدواردو  وويل�سون 
ت�سديدات،   7 بر�سيد  ال��زواي��ا  كافة  من  اخلطرية  والت�سديدات  م��راوغ��ات 
الفر�ض  اأن�ساف  من  الت�سجيل  على  ال��ق��ادر  اخلطري  املهاجم  كودجو  ولب��ا 
و�سامل عبداهلل يف  برمان  واأحمد  والقدمني، وحممد عبدالرحمن  بالراأ�ض 
ال�سارقة  اأي وقت. ويف املقابل فاإن  خط الو�سط القادر على �سنع الفارق يف 
يعتمد على حتركات وخطورة ويلتون �سواريز �ساحب ال� 3 اأهداف، وقدرات 
�سوكوروف يف التمرير و�سناعة الأهداف"ميلك يف ر�سيده 130 متريرة" 
ومراوغات كايو لوكا�ض �ساحب ال 8 مراوغات، وت�سديدات اإيجور كورنادو، 
وقدرات املدرب املواطن عبدالعزيز العنربي يف تنويع طرق اللعب بني العمق 

والأطراف.
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•• بانكوك-الفجر:

انتخبت الأندوني�سية ريتا �سوبوو، النائبة الفخرية لرئي�ض املجل�ض الأوملبي الآ�سيوي، رئي�سة 
لالحتاد الآ�سيوي للكرة الطائرة، وذلك يف اجلمعية العمومية الثالثة والع�سرين التي عقدت 

عن بعد يف 26 اأكتوبر اجلاري وح�سرها ممثلوا 55 احتادا اآ�سيويا. 

و�ستمتد ولية �سوبوو، رئي�سة اللجنة الأوملبية الأندوني�سية ال�سابقة، حتى عام 2023، وهي 
خلفت يف رئا�سة الحتاد القاري ال�سعودي �سالح بن نا�سر. 

وقالت �سوبوو يف كلمتها اأمام اأع�ساء اجلمعية العمومية: �سكرا جزيرا على ثقتكم بي لرئا�سة 
الحتاد الآ�سيوي للكرة الطائرة. الأمر املهم هو احلفاظ على وحدتنا وقوتنا وت�سامننا لأن 

ما �سنواجهه لي�ض �سهال. 

انتخاب �سوبوو رئي�سة لالحتاد 
الآ�سيوي للكرة الطائرة

اأبرزها العني وال�سارقة..7 مواجهات و3 قمم 
يف اجلولة الثالثة من دوري اخلليج العربي

جنا ريال مدريد الإ�سباين حامل الرقم القيا�سي يف عدد الألقاب يف دوري 
القارية  امل�سابقة  تواليا يف  الرابعة  م��رة( من اخل�سارة  اأوروب��ا )13  اأبطال 
عندما قلب تخلفه �سفر2- حتى الدقيقة 87 اأمام مون�سنغالدباخ الأملاين 
اإىل ت��ع��ادل 2-2 يف ال��رم��ق الأخ���ري، يف ح��ني حقق ك��ل م��ن ب��اي��رن ميونيخ 
الملاين حامل اللقب وليفربول ومان�س�سرت �سيتي النكليزيني الفوز الثاين 

تواليا .
يف مون�سنغالدباخ، كان ريال ي�سري نحو ازمة حقيقية على ال�سعيد القاري 
الفرن�سي  املهاجم  �سجلهما  الر����ض  ا�سحاب  ام��ام  بهدفني  تخلف  عندما 
ماركو�ض تورام )33 و58(، لكن الفرن�سي الخر كرمي بنزمية والربازيلي 
العا�سمة  ل��ف��ري��ق  ت��وال��ي��ا  راب��ع��ة  خ�����س��ارة  امل��وق��ف وج��ن��ب��ا  ان��ق��ذا  كا�سيمريو 

ال�سبانية.
�سيتي  ام��ام مان�س�سرت  الفائت  املو�سم  له  اخر مباراتني  وك��ان مدريد خ�سر 
املو�سم  يفتتح  ان  قبل   ،2-1 واح��دة  بنتيجة  النهائي  ثمن  يف  واي��اب��ا  ذهابا 
احلايل بخ�سارة 2-3 يف عقر داره امام �ساختار دانيت�سك الوك��راين الذي 
اأجرب الثالثاء اإنرت ميالن الإيطايل على التعادل الثاين تواليا وهذه املرة 
من دون اأهداف بعد اأن تعادل ال�سبوع املا�سي على اأر�سه مع مون�سنغالدباخ 

.2-2
ومل تكن البداية التي يريدها ريال، اإذ دفع ثمن الأخطاء الدفاعية وتخلف 
يف الدقيقة 33 من اأول فر�سة للم�سيف الأملاين بهدف رائع ملاركو�ض تورام 
بعد لعبة جماعية �سارك فيها يونا�ض هوفمان والفرن�سي الآخر ح�سن بليا 

الذي كان �ساحب التمريرة احلا�سمة.
اإذ تلقت �سباكه الهدف  ومل يتح�سن و�سع فريق زي��دان يف ال�سوط الثاين، 
الثاين عرب تورام اأي�سا وذلك بعدما �سقطت الكرة اأمام جنل املدافع الدويل 
تيبو  البلجيكي  احل��ار���ض  �سدها  لبليا  ت�سديدة  اإث��ر  ت���ورام  ليليان  ال�سابق 

كورتوا، فتابعها يف ال�سباك اخلالية )58(.
واأع��اد الفرن�سي الآخ��ر بنزمية احلياة اىل ري��ال يف الدقائق الأخ��رية حني 
قل�ض الفارق بت�سديدة خلفية مميزة اإذ متريرة راأ�سية من كا�سيمريو )87( 
اأنقذ فريقه من الهزمية بهدف قاتل بعد متريرة راأ�سية من القائد  الذي 

�سريخيو رامو�ض اإثر عر�سية من الكرواتي لوكا مودريت�ض )90+3(.
من  امله  خيبة  عن  �سومر  يان  ال�سوي�سري  مون�سنغالدباخ  حار�ض  واع��رب 
النتيجة بقوله "ل �سك باأننا ن�سعر بخيبة امل ل �سيما اننا تقدمنا بهدفني دون 

ان متكن من احلفاظ على هذا التقدم حتى النهاية".
دوري  يف  املتتالية  انت�ساراته  �سل�سلة  ب��اي��رن  ورف��ع 

م�سيفه  ع��ل��ى  ت��غ��ل��ب��ه  اث����ر   13 اىل  الب����ط����ال 
لوكوموتيف الرو�سي 1-2.

ل��ب��اي��رن ميونيخ اىل  وت��ع��ود اخ���ر خ�����س��ارة 
عندما   2019 اذار/م����ار�����ض   13

ليفربول  ام��ام  ار�سه  على  �سقط 
النكليزي 1-3 يف الدور ثمن 

النهائي.
البافاري  ال��ف��ري��ق  دخ����ل 

نظريه  م����ع  م���ب���ارات���ه 

12 مباراة يف دوري البطال انتهت  47 هدفا يف اخر  الرو�سي وقد �سجل 
جميعها بفوزه اي مبعدل )9ر3 اهداف يف املباراة الواحدة(.

كورنتان  الفرن�سيان  ت��ب��ادل  عندما  ال��ت��ق��دم  ه��دف  اح���راز  ب��اي��رن يف  وجن��ح 
داخل  ليون غوريت�سكا  باجتاه  الكرة ومن الخري  بافار  وبنجامان  تولي�سو 

املنطقة، ف�سددها براأ�سه ارتطمت بالر�ض ودخلت ال�سباك )14(.
وكاد الفرن�سي الخر كينغ�سلي كومان ي�سيف الهدف الثاين عندما و�سلته 

الكرة داخل املنطقة ف�سددها ارتطمت بالقائم المين وخرجت )25(.
وا�ستمرت �سيطرة الفريق البافاري على جمريات ال�سوط الثاين واحت�سب 
له احلكم ركلة جزاء اثر اعاقة ليفاندوف�سكي داخل املنطقة، قبل ان يتدخل 

حكم الفيديو امل�ساعد "يف ايه ار" ليوؤكد وجود ت�سلل قبل املخالفة )64(.
و�سنحت فر�سة جديدة لبايرن ميونيخ بعد تبادل الكرة بني يو�سوا كيميت�ض 

وكومان لكن الخري ا�ساعها ب�سكل ل ي�سدق وهو امام املرمى )69(.
ودفع بايرن ثمن اهدار هذه الفر�سة مبا�سرة لن لوكوموتيف قام بهجمة 
مرتدة �سريعة وا�ستثمر مريات�سوك كرة عر�سية من الربازيلي زي لوي�ض 

ليتابعها من م�سافة قريبة داخل �سباك نوير )70(.
وا�ساع لوكوموتيف فر�ستني ثمينتني لحراز هدف التقدم بعد انفرادين 
بنوير، ثم دفع الثمن بدوره لن كيميت�ض اطلق كرة "على الطاير" من خارج 

املنطقة ا�ستقرت يف �سباك الفريق الرو�سي )79(.
وعلق مدرب بايرن ميونيخ هان�سي فليك على نتيجة فريقه بقوله "انه فوز 

م�ستحق على الرغم من انت�سارنا مل يكن بطريقة مر�سية كما متنينا".
ويف املجموعة ذاتها، حقق اتلتيكو مدريد ال�سباين فوزا �سعبا على �سيفه 
�سالزبورغ النم�سوي 3-2. �سجل للفائز ماركو�ض يورنتي )29( والربتغايل 
جواو فيليك�ض )52 و85(، وللخا�سر املجري دومينيك ت�سوبو�سالي )40( 

ومريغيم بريي�ستا )47(.
اأي�����س��ا اث���ر تغلبه ع��ل��ى ميدتيالند  وح��ق��ق ل��ي��ف��رب��ول ف���وزه ال��ث��اين ت��وال��ي��ا 

الدمناركي -2�سفر.
وارتاأى مدرب ليفربول الملاين يورغن كلوب عدم م�ساركة ثالثية الهجومي 
الناري املوؤلف من امل�سري حممد �سالح وال�سنغايل �ساديو ماين والربازيلي 
ديفوك  البلجيكي  اىل  املهمة  واوك���ل  امل��ب��اراة،  مطلع  يف  فريمينو  روب��رت��و 

اوريجي مب�ساندة من اجلناحني جوتا وال�سوي�سري �سريدان �ساكريي.
فابينيو  الربازيلي  و�سطه  لعب  با�سابة  قوية  ل�سربة  ليفربول  وتعر�ض 
ري�ض  وا���س��راك  امللعب  م��غ��ادرة  على  اج��ربه  م��ا  اخللفية  الع�سلة  يف  بتمزق 

وليام�ض بدل منه بعد مرور ن�سف �ساعة.
وجد ليفربول �سعوبة يف اخرتاق دفاعات ميدتيالند يف ال�سوط الول 
م�ستغال  الت�سجيل  جوتا  ل��ه  ليفتتح  ال��ث��اين  ال�سوط  حتى  وانتظر 

متريرة عر�سية من ترنت الك�سندر ارنولد )55(.
وهدف جوتا هو الرقم 10 الف يف تاريخ ليفربول يف خمتلف 
امل�سابقات وياأتي بعد مرور 128 عاما على الهدف الول الذي 
يف   1892 ع��ام  اأيلول-�سبتمرب  يف  �سميث  ج��وك  توقيع  حمل 

دوري لنكي�ساير.
ال�سوط  منت�سف  تباعا  وفريمينو  وم���اين  ���س��الح  ���س��ارك  ث��م 
ال��ث��اين وجن��ح ال��ف��رع��ون امل�����س��ري يف ا���س��اف��ة ه��دف فريقه 

الثاين من ركلة جزاء يف الوقت بدل ال�سائع.
اتالنتا  ق��ل��ب  ذات��ه��ا،  امل��ج��م��وع��ة  ث��ان��ي��ة �سمن  م��ب��اراة  ويف 
بهدفني  الهولندي  ام�سرتدام  اياك�ض  امام  تخلفه  اليطايل 

اىل تعادل 2-2.
وعاد مان�س�سرت �سيتي من ملعب "فيلودروم" اخلا�ض مبر�سيليا 

الفرن�سي بفوزه الثاين وجاء بنتيجة كبرية -3�سفر.
كان فريق املدرب الإ�سباين جو�سيب غوارديول ا�ستهل م�سواره 
نحو حتقيق حلم اإحراز اللقب للمرة الأوىل بفوز على بطل �سابق 

ب�سخ�ض بورتو الربتغايل 1-3.
وي�سري �سيتي بثبات نحو بلوغ الدور الثاين عن املجموعة التي �سهدت 
�سقوطا ثانيا للم�سيف الفرن�سي بعد اأن خ�سر يف اجلولة الأوىل اأي�سا اأمام 

اأوملبياكو�ض اليوناين )�سفر1-(.
�سيكون  الثانية  البطاقة  على  ال�سراع  اأن  يبدو  الأولية،  املوؤ�سرات  وبح�سب 
بني بورتو واأوملبياكو�ض اللذين تعادل بعدد النقاط بعد الفوز الذي حققه 
الثالثاء  اليوناين  1987 و2004، على �سيفه  الفريق الربتغايل، بطل 

بهدفني �سجلهما فابيو فيريا )11( و�سريجيو اأوليفريا )85(.
وب��غ��ي��اب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ���س��ريخ��ي��و اأغ���وي���رو وال���ربازي���ل���ي غ��اب��ري��ال جيزو�ض 
ترجم  وقد  الفرن�سي  م�سيفه  من  باأ�سواط  الأف�سل  �سيتي  كان  لالإ�سابة، 
اأف�سليته يف ال�سوط الأول اىل هدف يف الدقيقة 18 عندما اأفاد من خطاأ يف 
مترير الكرة من فالنتان روجنييه، فو�سلت اىل البلجيكي كيفن دي بروين 
الذي مررها على طبق من ف�سة لال�سباين فريان توري�ض فاأودعها الأخري 

�سباك �ستيف مانداندا.
لت�سجيل  الأخ��ري  ال�ساعة  ربع  حتى  �سيتي  انتظر  املطلقة،  اأف�سليته  ورغ��م 
ه���دف الط��م��ئ��ن��ان ع��رب ال��رتك��ي اإي��ل��ك��اي غ��ون��دوغ��ان ب��ع��د مت��ري��رة راأ�سية 
عرب  مل�سيفه  القا�سية  ال�سربة  يوجه  اأن  قبل   ،)76( �سرتلينغ  رحيم  من 

�سرتلينغ بعد متريرة من املتاألق دي بروين )81(.

الفوز الثاين لبايرن وليفربول و�صيتي 

ريال ينجو من خ�سارة رابعة تواليا بدوري الأبطال 

•• ال�سارقة-وام:

ال�سنية  املراحل  يف  34 مدربا  ل�  ور�ستى عمل  الريا�سي  ال�سارقة  نظم جمل�ض 
اأكتوبر   17 يف  اإط��الق��ه  مت  ال���ذي  التدريبي  برناجمه  �سمن  الإم����ارة  ب��اأن��دي��ة 
اجلاري لدعم وتطوير قدرات املدربني وحت�سني اجلوانب الفنية لهم والتجهيز 

للمرحلة القادمة.
جائحة  بعد  ما  ال�سنية  املراحل  لعبي  "تاأهيل  بعنوان  الأوىل  الور�سة  عقدت 
اأخ�سائي  امل�سحوط  ليد  وقدمها  الريا�سي  الثقايف  البطائح  ن��ادي  كورونا" يف 
كرة الطائرة باملجل�ض مب�ساركة 14 مدربا من �ستة اأندية وهى البطائح والذيد 
بعد  للتمارين  العودة  كيفية  على  وارتكزت  وامل��دام  وكلباء  ومليحة  وخورفكان 
طول التوقف وا�ستئناف التمارين ب�سفة تدريجية واإجراءات التدريب وطريقة 

تنظيم احل�س�ض التدريبية.
اأما الور�سة الثانية بعنوان "امل�سار التكويني حلار�ض املرمى يف كرة اليد" يف نادي 
ال�سارقة  نادي  املرابط مدرب حرا�ض يف  الريا�سي قدمها عادل  الثقايف  مليحة 
الريا�سي و طارق بو�سنينة اأخ�سائي كرة اليد باملجل�ض مب�ساركة 20 مدربا من 
ودبا  واملدام وخورفكان  والذيد  والبطائح  وال�سارقة  اأندية وهى مليحة  ثمانية 

والبدنية  الذهنية  وال��ق��درات  والتوجيه  ال�ستك�ساف  ت�سمنت  وكلباء  احل�سن 
واخل�سال العاطفية وتطوير الآداء التكتيكي للحار�ض واأ�سكال وطرق التدريب 

واختيار حار�ض املرمى.
وقال نبيل حممد عا�سور مدير اإدارة �سوؤون الريا�سة والتطوير باملجل�ض تنظم 
هذه الربامج والور�ض التدريبية حتت اإ�سراف اإدارة �سوؤون الريا�سة والتطوير 
مبختلف  وتطويرها  بالريا�سة  لالهتمام  املجل�ض  اإ�سرتاتيجية  من  انطالقا 
اأنواعها وتنمية القدرات واملهارات لالعبني واملدربني مبا يواكب الدعم الكبري 
والتطورات يف هذا املجال، كما تاأتي ا�ستكمال للربامج التدريبية الأخرى �سمن 
اخلطة املعتمدة �سعيا منا للتح�سني والتطوير ملواكبة التطورات والتغيريات يف 
الألعاب اجلماعية والفردية ومبا ي�سب يف �سالح الريا�سة ب�سكل عام وحتقيق 

الجنازات والبطولت .
القادمة  ال��ف��رتة  خ���الل  للعمل  ال��ري��ا���س��ي  ال�����س��ارق��ة  جمل�ض  يف  واأ�سافن�سعى 
ال�سرتاتيجية  والتطلعات  التوجهات  الإم��ارة �سمن  اأندية  مع  اإىل جنب  جنبا 
وتنفيذ امل�ساريع واملبادرات امل�ستقبلية بالتن�سيق مع اجلهات واملوؤ�س�سات املختلفة 
والفني  الإداري  العمل  على  ب��ال��ت��ايل  ينعك�ض  وال���ذي  الريا�سية  والحت�����ادات 

باملجل�ض و�سري العمل يف الأندية.

ال�سارقة الريا�سي ينظم ور�ستى عمل ل� 34 مدربا يف املراحل ال�سنية باأندية الإمارة



 
�سخ�سية العام بالنم�سا طفل م�سري.. وال�سبب كورونا

ارت�سمت  بالنم�سا،  ال�����وزراء  جمل�ض  رئ��ا���س��ة  م��ق��ر  اإىل  ط��ري��ق��ه  يف 
اإذ تلقى خربا  امل�سري مي�سرة حممود،  الطفل  ال�سعادة على وجه 
العام يف البالد من  �سعيًدا قبلها بدقائق، بفوزه بجائزة �سخ�سية 
جريدة "دي بري�سه"، لدوره املجتمعي خالل تف�سي فريو�ض كورونا 
�سبا�ستيان  النم�ساوي  امل�ست�سار  م��ن  ال���درع  ت�سلم  حيث  امل�ستجد، 
كورت�ض. "حلظة رائعة ل تو�سف، مل اأتوقع الفوز باأي جائزة، اأردت 
حتدث  هكذا  كوفد19-"،  اأزم��ة  خالل  ال�سن  كبار  م�ساعدة  فقط 
نيوز  �سكاي  اإىل موقع  15 عاما  العمر  البالغ من  امل�سري  الطفل 

عربية، موؤكدا �سعوره بالفخر جتاه ذلك التكرمي.
درع  اإل��ي��ه  وق���دم  مي�سرة،  الطفل  النم�ساوي،  امل�ست�سار  وا�ستقبل 
مقلد،  حممود  والده  برفقته  كان  اإذ  العام" بالنم�سا،  "�سخ�سية 
يو�سح  كما  ال�����س��ع��ادة،  ف��رط  م��ن  وب��ك��ى  نف�سه،  يتمالك  مل  ال���ذي 
"عندما  اخلم�سيني:  ال��رج��ل  وي�سيف  عربية.  نيوز  �سكاي  ملوقع 
حظي ابني بتلك املكانة يف النم�سا تذكرت الأوق��ات الع�سيبة التي 
مرت على الأ�سرة خلوفنا ال�سديد على �سحته، لكننا قررنا دعمه 
قد  مي�سرة  وك��ان  نبيل".  بعمل  يقوم  لأن��ه  النهاية  اإىل  وم�ساندته 
فيينا  مبدينة  ال�سن  كبار  مل�ساعدة  مبادرة  املا�سي،  مار�ض  يف  د�سن 
وانت�سرت  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض  م��واج��ه��ة  خ��الل  احتياجاتهم  لتلبية 
 3 رفقة  لي�ساهم  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  �سريعا  فكرته 
من زمالئه يف توفري متطلبات املئات من امل�سنني على مدار �سهور. 
وبح�سب منظمة ال�سحة العاملية، فاإن كبار ال�سن هم الأكرث عر�سة 
امل�سابني  الأ���س��خ��ا���ض  ع��ن  ف�ساًل  كوفيد19-،  مب��ر���ض  لالإ�سابة 
بحالت مر�سية مزمنة، مثل الربو وداء ال�سكري واأمرا�ض القلب.

فتاة حما�سرة يف النهر وال�سبب قطة
�سورة  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  يف  وا�سع  نطاق  على  انت�سرت 
لفتاة اأوكرانية تبدو هادئة فوق �سقف �سيارتها التي كانت تغرق يف 
النهر. ووقعت احلادثة يف خاركيف، ثاين اأكرب مدينة يف اأوكرانيا، 
وي�سقها نهرا خاركوف ولوبان. و�سبه كثريون حالة الفتاة الأوكرانية 
بنجمة فيلم "تيتانيك"، كيت وين�سليت، التي مثلت دور البطولة يف 
اإىل  اآخ��رون  1997. وذهب  املنتج عام  الغارقة  ال�سفينة  فيلم ق�سة 
اإطالق و�سف "حورية البحر ال�سغرية" عليها، واعترب اآخرون اأنها 
ل تعرف القيادة جيدا وهو الأمر الذي اأف�سى اإىل �سقوط �سيارتها 
يف النهر. وتقول وكالة "ريا نوفو�ستي" الرو�سية اإنه ات�سح اأن ا�سم 
النهر، عندما  �سيارتها على ج�سر فوق  تقود  وكانت  اآن��ا،  الفتاة هو 
اندفعت قطة اأمام �سيارتها. وحاولت الفتاة اآنا تفادي ده�ض القطة 
فوقعت من فوق اجل�سر يف مياه النهر. وحل�سن احلظ متكن الفتاة 
الأوكرانية من اخلروج من ال�سيارة الغارقة، و�سعدت على ظهرها 
يف انتظار امل�ساعدة. وانتهت الق�سة بخروج اآنا من هذا املاأزق ب�سالم 

دون اإ�سابتها بجروح، كما متكنت فرق الإنقاذ من انت�سال ال�سيارة.

م�سروب قتل 30 واملزيد يف الطريق
م�سمومني  �سخ�ساً   30 وف��اة  كو�ستاريكا،  يف  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
ال�سعبية  الأحياء  اأحد  تناولهم كحوًل مغ�سو�ساً يف  بامليثانول بعد 
يف العا�سمة �سان خو�سيه. وقالت الوزارة اإّنه من اأ�سل 65 �سخ�ساً 
ت�سّمموا بامليثانول من جراء تناولهم الكحول املغ�سو�ض، تويف حتى 
اليوم 30 �سخ�ساً هم 27 رجال وثالث ن�ساء. وكانت ح�سيلة �سابقة 
اأوردتها الوزارة ال�سبت اأفادت مب�سرع 20 �سخ�ساً يف واقعة الت�سّمم 
بالكحول املغ�سو�ض التي ر�سدت ال�سلطات ال�سحية والأمنية اأول 
املوؤ�سرات على ح�سولها يف مطلع اأكتوبر اجلاري حني �سّجلت اأوىل 
الوفيات الناجمة عن الت�سّمم بامليثانول يف حّي ل كاربيو ال�سعبي 

يف جنوب العا�سمة �سان خو�سيه.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اخرتاق املوقع الإلكرتوين حلملة ترامب 
النتخابات  يف  ثانية  بولية  للفوز  ال�ساعي  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  حلملة  الإل��ك��رتوين  املوقع  تعّر�ض 

املقررة بعد اأ�سبوع لهجوم الثالثاء متّكن خالله القرا�سنة من ال�ستيالء عليه لفرتة وجيزة.
وعلى ال�سفحة الرئي�سية ملوقع "دونالد جي ترامب دوت كوم" الذي غالباً ما يغّطي تفا�سيل التجمعات النتخابية 
للرئي�ض اجلمهوري وين�سر نداءات جلمع الترّبعات، كتب القرا�سنة يف عبارة ا�ستمّرت من�سورة لب�سع دقائق "لقد 

مّت ال�ستيالء على هذا املوقع".
واأ�ساف القرا�سنة يف ر�سالتهم "لقد �سئم العامل من املعلومات الكاذبة التي ين�سرها الرئي�ض كّل يوم".

هذه  بك�سف  املهتّمني  وطالبوا  واأق��ارب��ه،  ترامب  ب�ساأن  �سرّية  معلومات  بحوزتهم  اأّن  الهجوم  منّفذو  اأّك��د  ولحقاً 
اأموال  اإر�سال  اإىل  الكتمان  باإبقائها طّي  واملهتّمني  اإلكرتوين  اإىل عنوان  الرقيمة  بالعملة  اأم��وال  باإر�سال  الأم��وال 

بالعملة نف�سها اإىل عنوان اآخر.
واأّكد تيم مورتو املتّحدث با�سم حملة ترامب ح�سول الخرتاق، م�سرياً اإىل اأّن احلملة تتعاون مع ال�سرطة لتحديد 

اجلهة التي نّفذت الهجوم.
اأياً  اأّي بيانات ح�ّسا�سة لأن املوقع ل يت�سّمن  "مل يتم اخرتاق  اإّن ا�ستعادة املوقع مّتت ب�سرعة واإّن��ه  وقال املتحّدث 

منها".
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وفاة ر�سيع جوعًا 
تركه  بعدما  فقط،  اأ�سهر   4 العمر  م��ن  يبلغ  م�سر  يف  ر�سيع  طفل  ت��ويف 
وال���داه وح��ي��داً مل��دة 9 اأي���ام، ب��ال طعام حتى م��ات ج��وع��اً، وذل��ك بح�سب ما 
واقعة جت�سد معاين  امل�سرية. ففي  الأمنية  الأجهزة  ك�سفت عنه حتريات 
الق�سوة والتجرد من الأبوة والأمومة، �سهدتها قرية كفر الفقهاء التابعة 
منزل  داخ��ل  ر�سيعها  اأم  تركت  م�سر،  يف  بالقليوبية  ط��وخ  ومدينة  ملركز 
تواجد  بوفاة جنله وعدم  العمل  الأب عقب عودته من  ليتفاجاأ  الزوجية، 
زوجته والدة الطفل، فقدم بالغاً يتهم فيه زوجته برتك الر�سيع وحيداً 
واأك��د والد الطفل  دون رعاية والت�سبب يف وفاته، ح�سب �سحف م�سرية. 
باملبيت مبحل عمله  ب�سبب ن�سوب خالفات م�ستمرة مع زوجته، يقوم  اأنه 
اأقوال  والتحقيقات عدم �سحة  التحريات  بينت  لكن  اأيام متوا�سلة.  لعدة 
اإثرها  ال��زوج وال��زوج��ة، قامت على  اأن��ه ح��دث خ��الف بني  ال���زوج، واأثبتت 
الأخرية باخلروج من املنزل وبرفقتها جنلها الطفل الأكرب بحجة اإح�سار 
بع�ض امل�سرتيات اإل اإنها توجهت ملنزل اأهلها بعد م�ساجرة مع زوجها، واأن 
الزوج هو الآخر ترك الطفل وحيداً باملنزل وذهب لعمله، وترك باب املنزل 

مفتوحاً، معتقداً عدم تاأخر الزوجة يف جلب امل�سرتيات.
وب�سوؤال الوالدة عللت عدم الطمئنان عن جنلها خالل تلك الفرتة، ظناً 
منها بتواجد والده برفقته ورعايته، م�سرية اإىل اأن زوجها ُي�سيء معاملتها 
دائماً، فقررت ترك الر�سيع له، ليتوىل م�سوؤوليته، وُت�سعره مبدى اأهميتها، 

لكن حدث ما مل يكن يف احل�سبان وتويف الطفل جوعاً بعد 9 اأيام.

�سورة لتنني كومودو تثر الغ�سب �سد م�سروع �سياحي 
كومودو  متنزه  منطقة  يف  ج��دي��داً  �سياحياً  م�سروعاً  اإن  اإندوني�سيا  ق��ال��ت 
تظهر  اأث��ارت �سورة  اأن  بعد  العمالقة،  لل�سحايل  تهديداً  ي�سكل  لن  الوطني 

اأحد حيوانات تنني كومودو يف موقع البناء، غ�سباً �سعبياً.
تبلغ  الذي  امل�سروع  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  الإندوني�سيون  وانتقد 
6.7 مليون دولر يف جزيرة رينكا، والذي اأطلق عليه م�سمموه ا�سم  تكلفته 
"جورا�سيك بارك". وقال املنتقدون اإن �سورة التنني بجوار �ساحنة تظهر اأن 
البيئة  ل��وزارة  العام  املدير  النادرة. وقال ويراتنو،  امل�سروع ي�سر باحليوانات 
والغابات: "لن يهدد الن�ساط ال�سياحي حيوانات تنني كومودو يف املنطقة". 
واأ�ساف: "عدد حيوانات تنني كومودو التي تتجول يف املنطقة حيث يتم بناء 

املن�ساأة، ي�سل اإىل حوايل 15 . بع�سها ل يتجنب الب�سر".
اإىل ع�سرة حرا�ض  الكومودو، يتوىل خم�سة  اأجل �سمان �سالمة  "من  وقال: 

معنيني باحلياة الربية مراقبة اأعمال البناء يف املن�ساأة على مدار اليوم".
الوطني،  ارتفع عدد احليوانات يف متنزه كومودو  للم�سوؤول ويراتنو،  ووفقاً 
املن�ساأة  واأث��ارت   .2019 3022 يف عام  اإىل   2008 2897 حيواناً يف عام  من 
اجلدل على مدار �سهور، حيث قال ن�سطاء حمليون ومنظمو رحالت �سياحية 

جروح على خد 
كايلي جيرن

ن�����س��رت جن��م��ة ت��ل��ف��زي��ون ال���واق���ع  
ظهرت  ل��ه��ا  ����س���ورة  جير   ك��اي��ل��ي 
لعيد  اأج��رت��ه  خ��ا���ض  مبكياج  فيها 
ح�سابها  ع��ل��ى  وذل����ك  ال��ه��ال��وي��ن، 
اخلا�ض على اأحد مواقع التوا�سل 

الجتماعي.
وظهرت جير برفقة خبري املكياج  
لها  و���س��ع  ال����ذي  �سارلز   ج��ي��م�����ض 
وكاأن  ب��دت  اإذ  التجميل،  م�ساحيق 

جروحا على خدها.
كبري  ع��دد  اإعجاب  ال�سورة  ونالت 

من املتابعني.
وك����ان����ت ����س���ارك���ت ج���ي���ر م����وؤخ����راً 
اخلا�سة  �سفحتها  ع��رب  املتابعني 
برفقة  بع�سها  يف  ظ��ه��رت  ���س��وراً، 
الأ�����س����ول  اجل����دي����د ذي  ح��ب��ي��ب��ه��ا 

الفل�سطينية في�سل خ�سرة.
وظهر الثنائي باإطاللة رومان�سية 
البع�ض  بع�سهما  م��ع  من�سجمني 
املتابعون  ت��ف��اع��ل  اإذ  ك��ب��ري،  ب�سكل 
لهما  اإطاللتهما هذه متمنني  مع 
البع�ض  ت�����س��اءل  ف��ي��م��ا  ال�����س��ع��ادة، 
الآخر عن حبيبها ال�سابق ترافي�ض 

�سكوت.

ل متار�س الريا�سة  مع امل�سكنات
حذر خرباء الطب الريا�سي من تناول امل�سكنات 
التمارين  اآلم  لتحمل  البع�ض  يتبعها  كحيلة 
اآث���ار جانبية كبرية  مل��ا ل��ذل��ك م��ن  ال��ري��ا���س��ي��ة، 

خا�سة مع الإجهاد ال�سديد.
وي�سيع ا�ستخدام ما ي�سمى مب�سادات اللتهاب 
NSAR، مثل  ال��ف��ع��ال��ة  امل����ادة  ع��ل��ى  امل��ح��ت��وي��ة 
�سحية  خماطر  ي�سكل  ما  وه��و  الإيبوبروفني، 
املكثف،  ال���ب���دين  ب��ال��ن�����س��اط  م��رت��ب��ط��ة  ك���ب���رية 
التمثيل  عمليات  يف  تتدخل  الفعالة  امل��واد  لأن 
الإ�سابة  خ��ط��ر  م���ن  ذل����ك  وي���زي���د  ال���غ���ذائ���ي. 
القلبية،  والنوبات  اله�سمي  اجلهاز  باأمرا�ض 
ذلك،  ج��راء  من  اأي�ساً  الكلى  تتاأثر  اأن  وميكن 
ك��م��ا ي������زداد خ��ط��ر ح�����دوث م���ا ي�����س��م��ى بك�سور 
التعب يف ال��ع��ظ��ام. واأك���د اخل���رباء الأمل����ان على 
الأعرا�ض،  اأ�سباب  تعالج  ل  الأمل  م�سكنات  اأن 
بني  التوازن  نتيجة عدم  تكون  ما  غالباً  والتي 
لذلك  نف�سه،  الريا�سي  التمرين وحتمل  حمل 
يتعني الفح�ض الطبي لتقرير طريقة املعاجلة 

ال�سحيحة لالآلم اأثناء التمرين.

يقتل عائلته ليخفي ف�سله يف الدرا�سة 
اأقدم �ساب كندي على قتل 4 من اأفراد اأ�سرته ملنعهم من 
درا�سته  ف�سله يف  بعد  يعي�ض حياة مزدوجة  اأن��ه  اكت�ساف 

اجلامعية.
راح �سحيتها  اأ�سرته،  بحق  زم��ان جم��زرة  منهز  وارت��ك��ب 
ك��ل م��ن وال��دت��ه م��وم��وت��از بيجوم )50 ع��ام��اً(، ووال���ده 
 21( زمان  مالي�سا  و�سقيقته  عاماً(،   59( زمان  ميروز 
عاماً( وجدته فريوزا بيغوم )70 عاماً( يف يوليو )متوز( 
2019. واختار منهز من ماركهام يف كندا تنفيذ جرميته 
قبل يوم واحد من املوعد املفرت�ض لتخرجه من جامعة 
لكن  تعتقد،  اأ���س��رت��ه  ك��ان��ت  كما  الهند�سة  ب��درج��ة  ي���ورك 
اجلامعة  ت��رك  ق��د  ك��ان  اأن��ه  عنهم  التي خفيت  احلقيقة 
يحتاجها  التي  الدرجات  على  احل�سول  يف  ف�سله  ب�سبب 
للنجاح، وكان مي�سي اأيامه يف مركز ت�سوق حملي و�سالة 

األعاب ريا�سية وميار�ض األعاب الفيديو.
وبعد ارتكاب اجلرمية، اأر�سل ر�سائل ن�سية اإىل اأ�سدقائه 
اإنه كان يخطط لفعل هذا  منذ 3  عرب الإنرتنت قائاًل 
�سنوات، و�سارع اأ�سدقاوؤه لتنبيه ال�سرطة التي عرثت على 

جثث ال�سحايا الأربعة يف منزل العائلة.
ويف ال�سهر املا�سي، اأقر زمان باأنه مذنب يف جرمية قتل 
الأوىل  الدرجة  من  والقتل  الثانية  الدرجة  من  والدته 
جلدته و�سقيقته ووالده، واأخرب ال�سرطة اأنه قتل والدته 
حوايل ال�ساعة الثالثة م�ساًء يوم 27 يوليو )متوز( وقتل 
جدته بعد �ساعة، ثم جل�ض يلعب األعاب الفيديو منتظراً 
عودة والده و�سقيقته اإىل املنزل ليكمل جرميته الب�سعة.

عاماً   15 اإىل  ت�سل  مل��دة  ال�سجن  عقوبة  زم��ان  وي��واج��ه 
عن قتل والدته، و25 عاماً عن كل جرمية من اجلرائم 
�سيق�سيها خلف  التي  امل��دة  ت�سل  الأخ��رى، وقد  الثالث 
اأدين باجلرائم الأربعة،  100 عام يف حال  اإىل  الق�سبان 

بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.

طالبهما بارتداء الكمامة.. فكانت النتيجة 27 طعنة
الأمريكية  �سيكاغو  مبدينة  متجر  يف  م��وظ��ف  ي���وؤد  مل 
يت�سوره  اأن  ميكن  ���س��يء  اأ���س��واأ  تلقى  لكنه  عمله،  ���س��وى 
ب�سبب مطالبته للزبائن بارتداء الكمامة يف ظل جائحة 

كورونا، وكانت ع�سرات الطعنات.
الإخباري  بليز"  "ذا  موقع  اأورده���ا  التي  التفا�سيل  ويف 
الأمريكي، فقد قالت �سرطة مدينة �سيكاغو الأمريكية 
اأر�سا وطعناه  اأختني طرحا موظف متجر يف املدينة  اإن 
الواقي  ال��ق��ن��اع  ب���ارت���داء  طالبهما  اأن���ه  مل��ج��رد  م���رة،   27

وا�ستخدام مطهر اليدين الذي يقدمه املتجر.
امل���روع، الأح��د املا�سي، يف متجر مالب�ض  ووق��ع احل��ادث 

ريا�سية يف �سيكاغو.
وقالت ال�سرطة اإن جي�سكا هيل 21 عاما و�سقيقتها جيال 
م�ساًء، ومل  ال�ساد�سة  ح��دود  املتجر يف  دخلتا  )18 عاما( 

ترتديا حينها القناع الطبي الواقي.
وطلب اأحد املوظفني منهما اأن ترتديا القناع الطبي واأن 

ت�سعا مطهرا على يديهما.
لكن ال�سقيقتني رف�ستا الأمر ودخل يف جدال مع املوظف 
اإىل �سجار، فطعنات يف �سدره وظهره  �سرعان ما حتول 
وذراع���ي���ه. وق��ال��ت ���س��رط��ة امل��دي��ن��ة اإن امل��وظ��ف ن��ق��ل اإىل 
فيما  العالج،  لتلقي  املدينة  �سيناء" يف  "جبل  م�ست�سفى 
مت القب�ض على املراأتني يف مكان احلادث ومت عالجهما 

من جروح طفيفة.

الليمون حل �سحري للعناية 
بالب�سرة وال�سعر والأظافر

اأ�سارت جملة "فرويندين" الأملانية 
اأج�سامنا  ي��ع��زز  ل  الليمون  اأن  اإىل 
الفيتامينات  اأه��م  من  بواحد  فقط 
اإنه  ب��ل  فح�سب،   C فيتامني  وه���و 
يقدم بع�ض اأ�سرار اجلمال اخلا�سة 
ونظراً  والأظافر.  وال�سعر  بالب�سرة 
لأن الليمون غني جداً بالفيتامينات 
وامل���غ���ذي���ات، ف����اإن ل���ه ت���اأث���ري مطهر 
التق�سري،  م��ع  خا�ض  ب�سكل  يت�سح 
وذلك بتقطيع الليمون اإىل ن�سفني 
مل�����دة خم�ض  ال����وج����ه  وف����رك����ه ع���ل���ى 
دق����ائ����ق، ث���م غ�����س��ل��ه ب���امل���اء ال���ب���ارد، 
واأو���س��ى اخل��رباء الأمل��ان با�ستخدام 
التق�سري على الب�سرة العادية فقط، 
واأظهرت  احل�سا�سة.  الب�سرة  دون 
امل��وج��ود يف  اأن احلم�ض  ال��درا���س��ات 
يعالج  اأن  مي��ك��ن  ال��ل��ي��م��ون  ع�����س��ري 
الندوب والبثور، بالإ�سافة اإىل ذلك، 
ت�ساعد الزيوت املوجودة يف الليمون 
ويتم  اجل����روح،  ال��ت��ئ��ام  ت�سريع  على 
ذلك بغم�ض قطعة قطنية يف ع�سري 
ثم  الب�سرة،  على  وفركها  الليمون 

�سطفها باملاء البارد.
وم����ن خ����الل خ��ل��ط ث����الث مالعق 
�سغرية من زيت الزيتون مع ملعقة 
�سغرية من ع�سري الليمون وفركها 
على الأظافر، يتم تنظيف الأظافر 
من اأي بقايا، مما يجعلها تبدو اأكرث 
الزيتون  زي��ت  ي��وف��ر  بينما  ب��ي��ا���س��اً، 

الرطوبة واللمعان.
تنعيم  على  اأي�ساً  الليمون  وي�ساعد 
الب�سرة يف الأماكن اخل�سنة كالكوع. 
وذلك بخلط ع�سري الليمون و�سودا 
الب�سرة،  ع��ل��ى  وو���س��ع��ه��م��ا  اخل���ب���ز 
والزجنبيل  امل������اء  م���زي���ج  وي���ع���ت���رب 
الزيتون  وزي����ت  ال��ل��ي��م��ون  وع�����س��ري 

عالجا فعال لق�سرة الراأ�ض.

درا�سة بريطانية: مناعة املتعافني من كورونا ل تدوم طوياًل
اأظهرت درا�سة اأن الأج�سام امل�سادة لفريو�ض كورونا 
امل�ستجد تراجعت ب�سرعة لدى الربيطانيني خالل 
ال�سيف، مما ي�سري اإىل اأن الوقاية بعد الإ�سابة قد 
ل تدوم طوياًل ويزيد من احتمال انخفا�ض   املناعة 

يف املجتمع.
وتتبع العلماء يف اإمربيال كوليدج لندن م�ستويات 
املوجة  بعد  الربيطانيني  ل��دى  امل�سادة  الأج�����س��ام 
)اآذار(  مار�ض  يف  كوفيد19-  اإ�سابات  من  الأوىل 

واأبريل )ني�سان(.
امل�سادة  الأج�����س��ام  ان��ت�����س��ار  اأن  ال��درا���س��ة  ووج����دت 
ال�سكان  %6 م��ن  ال���رب���ع، م��ن  ان��خ��ف�����ض مب��ق��دار 
%4.4 فقط يف  اإىل  يونيو )حزيران(  نهاية  قرب 
انخفا�ض  احتمال  ذل��ك  ويثري  )اأي��ل��ول(.  �سبتمرب 
الإ�سابات يف  ال�سكان قبل موجة ثانية من  مناعة 
على  ال�سلطات  اأج���ربت  وال��ت��ي  الأخ���رية  الأ�سابيع 

فر�ض اإجراءات عزل عام وقيود حملية.
وعلى الرغم من اأن املناعة من فريو�ض كورونا هي 
اخلاليا  ت�ساعدها  وق��د  وغام�سة،  معقدة  م�ساألة 
اأن  ميكن  ال��ت��ي  البائية  اخل��الي��ا  وك��ذل��ك  التائية 

حتفز الإنتاج ال�سريع لالأج�سام امل�سادة بعد معاودة 
التعر�ض للفريو�ض، فقد قال الباحثون اإن اخلربة 
الأخرى  ك��ورون��ا  ف��ريو���س��ات  معرفة  م��ن  املكت�سبة 

اأ�سارت اإىل اأن املناعة قد ل تدوم.
الأمرا�ض  ق�سم  رئي�سة  ب��ارك��ل��ي،  وي��ن��دي  وق��ال��ت 
لل�سحفيني  ل��ن��دن  ك��ول��ي��دج  اإم���ربي���ال  امل��ع��دي��ة يف 
"املناعة ترتاجع بنف�ض املعدل مع تراجع الأج�سام 
امل�����س��ادة، وه����ذا م��وؤ���س��ر ع��ل��ى ���س��ع��ف امل��ن��اع��ة على 

م�ستوى ال�سكان".
واأ�سدرت اإمربيال كوليدج درا�ستها، التي ا�ستندت 
اختريوا ع�سوائياً،  بالغ  األف   365 �سمل  اإىل م�سح 
كورقة مبدئية ومل تتم التحقق منها وفق اأ�سلوب 

مراجعة النظراء.
اإن التناق�ض    اإمربيال كوليدج  وقالت باركلي من 
بال�سرورة  له  يكن  مل  امل�سادة  لالأج�سام  ال�سريع 
ت���اأث���ري ���س��ل��ب��ي ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ة ال��ل��ق��اح��ات ال��ت��ي متر 
واأ�سافت  ال�����س��ري��ري��ة.  ال��ت��ج��ارب  ح��ال��ي��ا مب��رح��ل��ة 
املناعة  اأف�سل كثريا من  قد يكون  اجليد  "اللقاح 

الطبيعية".

وزن كاتي بري حديث مواقع التوا�سل
التوا�سل  م���واق���ع  ح���دي���ث  ب����ريي   الأم���ريك���ي���ة  كاتي  ال��ف��ن��ان��ة  ب���ات���ت 
الجتماعي، بعد انت�سار �سورة لها، مبنا�سبة احتفالها بعيدها ال�36، 
وبدت فيها ب�سكل عفوي وبوزن زائد، ما اأده�ض رواد مواقع التوا�سل، 
اإذ كان  اأن بريي اكت�سبت وزنها نتيجة حملها الأخ��ري،  ليتبني بعدها 

احتفالها بعيدها هذه ال�سنة هو الأول لها، بعد اأن اأ�سبحت اأماً.
ويف  الطبيعة،  يف  تتنزه  وهي  عفوية  بطريقة  بال�سورة  كاتي  وتظهر 
مالب�ض ب�سيطة ومريحة باللون الأزرق الفاحت، ومبالمح خالية من 

املاكياج.
لإقامة  كانا يخططان  بلوم   النجم  اأورلندو  كاتي وحبيبها  اأن  ُيذكر 
حفل زفاف �سخم خالل عام 2020، اإل اأن الظروف الراهنة وانت�سار 
فريو�ض كورونا عطل خطتهما بالزواج، اإذ اأعلنت بريي تاأجيل اخلطوة 

لتتمكن من اأن تقيم زفاف اأحالمها.
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