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وفق اآلية جديدة لتح�سيل الر�سوم الدرا�سية
الرتبية تخ�شمها مبا�شرة من 

احل�شابات البنكية لأولياء الأمور
•• دبي - حم�شن را�شد:

اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم اآلية جديد لدفع الر�سوم املدر�سية من 
الدفع الل��ك��رتوين عن بعد، والتي يتم تطبيقها لأول م��رة عن  خ��ال 

طريق اخل�سم املبا�سر من احل�سابات البنكية لأولياء الأمور.
على  ِ)الفجر(  وح�سلت ِ ال�ساأن  بذلك  ال���وزارة  اأ�سدرته  لتعميم  ووفقاً 
ن�سخة منه مت منح �ساحية school-finance   لروؤ�ساء وحدات �سوؤون 
الطلبة بدًل من روؤ�ساء وحدات اخلدمات املدر�سية، وذلك ليتمكنوا من 

اإمتام حتديث بيانات الر�سوم لطلبة املدار�س احلكومية يف نظام املنهل.
ووجهت الوزارة بعقد ور�سة عمل لروؤ�ساء وحدات �سوؤون الطلبة باملدار�س، 
اإ�سافة اإىل روؤ�ساء اأق�سام �سوؤون الطلبة يف الوزارة، تهدف اإىل �سرح اآلية 

التعامل مع �سا�سة الر�سوم الدرا�سية يف نظام املنهل.
 وتتنوع حماور الور�سة امل�سار اإليها ما بني التعرف على عنا�سر �سا�سة 
الر�سوم و كيفية اإ�سافتها للطلبة، وبني كيفية عمل اإعفاءات من الر�سوم 

الدرا�سية وارفاق امل�ستندات املطلوبة.          )التفا�سيل �س4(

الإمارات توؤكد التزامها امل�شتمر بدعم 
حقوق الأطفال يف جميع اأنحاء العامل

•• نيويورك-وام:

اأكدت دولة الإمارات التزامها امل�ستمر بدعم حقوق الأطفال يف جميع 
اأنحاء العامل، مبا يف ذلك دعم البنية الأ�سا�سية التي اأن�ساأها جمل�س 
الأمن الدويل ُقبيل خم�سة ع�سر عاما حلماية الأطفال اأثناء النزاع 

امل�سلح.              )التفا�سيل �س3(
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فريو�سان اجه�سا احلفل

الربملان الفرن�سي: اأردوغان �سيقود احلرب يف ليبيا اإىل اجلنون

رئي�ش النواب الليبي: �شنطلب تدخل اجلي�ش امل�شري يف حال ال�شرورة
•• القاهرة-وكاالت:

�سرح نائب رئي�س الربملان الفرن�سي 
اأم�س الأربعاء، باأن الرئي�س الرتكي 
رجب طيب اأردوغان �سيقود احلرب 

يف ليبيا اإىل اجلنون.
وتدخلت اأنقرة ع�سكريا يف ال�سراع 
حكومة  ودع��م��ت  ليبيا،  يف  ال��دائ��ر 
بالأ�سلحة  ط��راب��ل�����س  يف  ال���وف���اق 

واملرتزقة.
اإن م�سر  وقال الربملاين الفرن�سي 
وف��رن�����س��ا ل��ن ت��ق��ب��ا ن��ق�����س تركيا 
لتعهداتها يف برلني. وتبني موؤمتر 
الليبية عرب  الأزم��ة  ت�سوية  برلني 

املفاو�سات.
تتجاوز  ل��ي��ب��ي��ا  م���اأ����س���اة  اأن  واأك������د 
ح��دوده��ا، وال��و���س��ع ق��د ي��خ��رج عن 

ال�سيطرة. 
و������س�����دد ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال����ربمل����ان 
تقبل  لن  م�سر  اأن  على  الفرن�سي 

بالو�سع احلايل يف ليبيا.
جمل�س  رئ���ي�������س  ق�����ال  ذل������ك،  اإىل 
اإن  ���س��ال��ح،  عقيلة  الليبي  ال��ن��واب 
مكوناته  بجميع  ال��ل��ي��ب��ي  ال�����س��ع��ب 
عبد  امل�سري  الرئي�س  جهود  يوؤيد 
الفتاح ال�سي�سي لوقف اإطاق النار 
و���س��ي��ط��ل��ب م��ن اجلي�س  ل��ي��ب��ي��ا،  يف 
اقت�ست  ح��ال  يف  التدخل  امل�سري 

رئي�س جمل�س النواب الليبي املنتخب عقيلة �سالح       )اأر�سيفية(

معاونو ترامب يبداأون بحث خطة ال�سم الإ�سرائيلية

الأمم املتحدة: �شم م�شتوطنات ال�شفة انتهاك خطري للقانون الدويل 
ال�شودان ي�شرتط توقيع اتفاق قبل ملء �شد النه�شة

ت���وي���رت ي��ح��ج��ب ت��غ��ري��دة 
املتظاهرين ه��ددت  لرتامب 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

للر�سائل  ت����وي����رت  م����وق����ع  ق������رر 
للرئي�س  تغريدة  حجب  الق�سرية 
الأمريكي دونالد ترامب تت�سمن 
با�ستخدام القوة املنا�سبة اإذا حاول 
اإدارة  منطقة  اإق��ام��ة  م��ت��ظ��اه��رون 
العديد  وبقي  وا�سنطن.  يف  ذاتية 
من رجال ال�سرطة ببزات مكافحة 
النهار  ط���وال  منت�سرين  ال�سغب 
الأمريكية  ال��ع��ا���س��م��ة  ����س���وارع  يف 
البيت  ب����اإخ����اء حم��ي��ط  وق����ام����وا 
يتناوب متظاهرون  الأبي�س حيث 

على التجمع منذ اأ�سابيع.
وك���ت���ب ال��رئ��ي�����س اجل���م���ه���وري لن 
اإدارة  اأب�����ًدا م��ن��ط��ق��ة  ت��ك��ون ه��ن��اك 
وا�سنطن  ال���ع���ا����س���م���ة  يف  ذات����ي����ة 
حاولوا  اإذا  رئ��ي�����س��ك��م.  دم����ت  م���ا 
وبعيد  ج��دي��ة.  ب��ق��وة  ف�سنقابلهم 
الر�سالة،  ذلك، حجب تويرت هذه 
بعبارة تو�سح اأن امل�سمون يخالف 
قواعد املوقع حول املحتويات غري 
املائمة، لكنه ترك للم�ستخدمني 

حرية قراءته.

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأكد وزير الري واملوارد املائية ال�سوداين يا�سر عبا�س، 
الأربعاء، اأن باده ت�سرتط توقيع اتفاق قبل بدء ملء 
تقدمي  ي��در���س  ال�����س��ودان  اأن  اإىل  لف��ت��ا  النه�سة،  �سد 
ب�ساأن  ال��دويل، لتو�سيح موقفه  الأم��ن  خطاب ملجل�س 

ال�سد.
جهودها  توا�سل  ال�سودانية  احلكومة  اإن  عبا�س  وقال 
لتنوير الراأي العام املحلي والعاملي بتطورات ملف �سد 

النه�سة وموقف ال�سودان منه.
واأ�سار اإىل اأنه اجتمع، الأربعاء، مع وزير الدولة بوزارة 
اخلارجية، عمر قمر الدين اإ�سماعيل، وروؤ�ساء البعثات 
باآخر  لإخطارهم  ال�سودان،  يف  املعتمدة  الدبلوما�سية 

تطورات امللف.
على  النه�سة،  �سد  ب�ساأن  ال�سودان  مواقف  على  واأك��د 

النحو التايل:
عبد  ال�سوداين  ال���وزراء  رئي�س  م��ب��ادرة  زال��ت  ما  اأول: 

اهلل حمدوك، هي الإطار الأن�سب حلل اخلافات ب�سان 
ت�سغيل �سد النه�سة.

ت�سلح  ال�����س��ودان،  قدمها  التي  الت��ف��اق  م�سودة  ثانيا: 
كاأ�سا�س للتوافق بني الدول الثاث، خ�سو�سا اأن هناك 

توافق يف معظم الو�سائل الفنية.
ثالثا: ي�سرتط ال�سودان توقيع اتفاق قبل بدء ملء �سد 
النه�سة، لأن �سامة �سد الرو�سري�س تعتمد ب�سورة 

مبا�سرة على ت�سغيل �سد النه�سة.
القانونية،  الق�سايا  رابعا: اخلافات ترتكز حاليا يف 
املياه  تقا�سم  باتفاقيات  ربطه  وع��دم  الإن��ف��اق  اإلزامية 

واآليات حل النزاع، مع بع�س امل�سائل الفنية املحدودة.
ال�سودان ب�سدد درا�سة تقدمي خطاب ملجل�س  خام�سا: 
الأمن الدويل لتو�سيح موقفه، اأ�سوة ب�م�سر واإثيوبيا.

ل�ستئناف  اإثيوبيا  م��ن  دع��وة  ال�����س��ودان  تلقى  اأخ���ريا: 
تاأكيد  ال�سودانية  احل��ك��وم��ة  اأع����ادت  وق��د  امل��ف��او���س��ات، 
اإرادة  يتطلب  ال��ت��ف��او���س  مل��ائ��دة  ال��ع��ودة  ب���اأن  موقفها 

�سيا�سية حلل الق�سايا اخلافية العالقة.

•• نيويورك-رويرتز: 

دع���ا الأم����ني ال��ع��ام ل����اأمم امل��ت��ح��دة اأن��ط��ون��ي��و جوتريي�س 
اإ����س���رائ���ي���ل اأم�������س الأرب����ع����اء ل��ل��ت��خ��ل��ي ع���ن خ��ط��ط��ه��ا ل�سم 

م�ستوطنات ال�سفة الغربية املحتلة.
وقال جوتريي�س ملجل�س الأمن التابع لاأمم املتحدة اإذا ُنفذ 
ال�سم، فاإنه �سي�سكل انتهاكا بالغ اخلطورة للقانون الدويل 
احتمالت  و�سيقو�س  ب�سدة  الدولتني  و�سي�سر بفر�س حل 

جتدد املفاو�سات.
خططها  عن  للتخلي  الإ�سرائيلية  احلكومة  اأدع��و  واأ�ساف 

اخلا�سة بال�سم.
ويف وا�سنطن اأفاد م�سوؤول اأمريكي و�سخ�س مطلع باأن كبار 
معاوين الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بداأوا نقا�سا ب�ساأن 
ما اإذا كان البيت الأبي�س �سيعطي رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي 
ال�سوء الأخ�سر للم�سي قدما يف خطته  بنيامني نتنياهو 

ل�سم م�ستوطنات يف ال�سفة الغربية املحتلة.

�سام اأو�سع لكنه يفر�س �سروطا �سارمة عليها. ويرف�س القادة 
الفل�سطينيون املبادرة برمتها.

متوز  ي��ول��ي��و  اأول  ت��رام��ب،  مب��ب��ادرة  مت�سجعا  نتنياهو،  وح���دد 
الإ�سرائيلية  ال�سيادة  بب�سط  اخل��ا���س  م�سروعه  ل��ب��دء  م��وع��دا 
ال�سوء  على  اأمل احل�سول  على  الأردن  وغور  امل�ستوطنات  على 
امل�ستوطنات  ال����دول  معظم  وي��ع��ت��رب  وا���س��ن��ط��ن.  م��ن  الأخ�����س��ر 
الإ�سرائيلية على الأرا�سي املحتلة غري �سرعية كما عرب القادة 

الفل�سطينيون عن غ�سبهم من احتمال ال�سم.
املتوقع  الرئي�سية  اخل��ي��ارات  ب��ني  م��ن  اإن  مطلع  �سخ�س  وق���ال 
بحثها عملية تدريجية تعلن مبوجبها اإ�سرائيل ال�سيادة مبدئيا 
على عدة م�ستوطنات قريبة من القد�س بدل من 30 باملئة من 

ال�سفة الغربية الواردة يف خطة نتنياهو الأ�سلية.
�سم  عملية  اأم��ام  الباب  تغلق  ترامب مل  اإدارة  اإن  امل�سدر  وق��ال 
اأن ال�سماح لإ�سرائيل بالتحرك ب�سرعة  اأكرب، لكنها تخ�سى من 
نهاية  يف  الفل�سطينيون  ي��اأت��ي  اأن  يف  اأم���ل  اأي  ي��ب��دد  ق��د  ك��ب��رية 

املطاف اإىل الطاولة ملناق�سة خطة ترامب لل�سام.

ومع اقرتاب موعد نتنياهو امل�ستهدف يف اأول يوليو متوز، 
ذكر امل�سوؤول الأمريكي اأن اجتماع البيت الأبي�س �سم �سهر 
ترامب وم�ست�ساره الكبري جاريد كو�سرن وم�ست�سار الرئي�س 
الأو�سط  ال�سرق  ومبعوث  اأوبراين  روب��رت  القومي  لاأمن 
ديفيد  اإ�سرائيل  لدى  الأمريكي  وال�سفري  بريكوفيت�س  اأيف 

فريدمان.
ال���ذي حت��دث �سريطة ع��دم الك�سف عن  امل�����س��وؤول  واأ���س��اف 
هويته اأن ترامب مل ي�سارك. لكن امل�سادر الأمريكية قالت 

اإنه قد ين�سم لحقا مع ا�ستمرار املناق�سات.
ويعول نتنياهو على دعم ترامب للخطة التي تثري ا�ستنكار 

الفل�سطينيني وحلفاء الوليات املتحدة العرب.
الذي  الأو���س��ط،  ال�سرق  لل�سام يف  ترامب  اق��رتاح  وي�سمل 
ك�سف عنه النقاب يف يناير كانون الثاين، اعرتاف الوليات 
التي  الأر���س  على  املقامة  اليهودية،  بامل�ستوطنات  املتحدة 
يريدها الفل�سطينيون لإقامة دولتهم، كجزء من اإ�سرائيل.

اإط��ار خطة  فل�سطينية يف  دول��ة  اإقامة  الق��رتاح  ويت�سمن 

لدعمها يف مكافحة كوفيد- 19 
الإمارات تر�شل م�شاعدات 

طبية اإىل جوبالند- ال�شومال 
•• اأبوظبي-وام:

اأر�سلت دولة الإمارات ام�س طائرة م�ساعدات حتتوي على 
اإىل  الفح�س  واأجهزة  الطبية  الإم���دادات  من  اأطنان   7
العاملني  من  اآلف   7 جهود  لدعم  جوبالند-ال�سومال، 
انت�سار  مواجهة  يف  قدراتهم  وتعزيز  الطبي،  القطاع  يف 

فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد19-.
الدولة  �سفري  اأحمد عثمان احلمادي  �سعادة حممد  وقال 
اإىل  اليوم  الطبية  امل�ساعدات  ه��ذه  تاأتي  ال�سومال:  ل��دى 
الر�سيدة  القيادة  على حر�س  تاأكيداً  جوبالند-ال�سومال 
لدولة الإمارات على دعم اجلهود الدولية ملكافحة فريو�س 
وتوفري  الأف��ري��ق��ي��ة،  ب��ال��دول  وخ��ا���س��ة  امل�ستجد،  ك��ورون��ا 
الإمدادات الطبية الازمة ب�سكل عاجل لآلف العاملني يف 
القطاع الطبي وكل ما يلزمهم ملمار�سة عملهم، لتمكينهم 
املنا�سب  ال��ع��اج  ت��ق��دمي  ال�����دوؤوب يف  بعملهم  ال��ق��ي��ام  م��ن 

للمر�سى من اأبناء ال�سعب ال�سومايل ملواجهة اجلائحة. 
               )التفا�سيل �س2(           

امليلي�سيات  وجت����اوزت  ال�����س��رورة 
الإره��اب��ي��ة اخل��ط الأح��م��ر الذي 

حدده ال�سي�سي.
واأ�ساف �سالح يف حوار مع وكالة 
ال�����س��رق الأو���س��ط امل�سرية  اأن��ب��اء 
الليبي  النواب  اأ(: جمل�س  �س  )اأ 
املنتخبة  ال��وح��ي��دة  ال�سلطة  ه��و 
موؤكدا  الليبي،  لل�سعب  واملمثلة 
ت��وا���س��ل��وا م��ع �ستى  اأع�����س��اءه  اأن 
ال��ل��ي��ب��ي التي  ال�����س��ع��ب  م��ك��ون��ات 
اأجمعت على دعم جهود ال�سي�سي، 
����س���واء يف ت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادرة اإع���ان 
النار  اإط������اق  ل���وق���ف  ال���ق���اه���رة 

وا�ستئناف احلوار الليبي الليبي، 
اأو بال�ستعداد للتدخل الع�سكري 
ال�سعب  مل�����س��ان��دة  ���س��رع��ي  ب�����س��ك��ل 
الليبي يف احلفاظ على مقدراته 
وث���روات���ه م��ن حم����اولت القوى 

الأجنبية لل�سطو عليها.
ال�����س��ي�����س��ي مل  اإن  وق�����ال ���س��ال��ح 
ح�ساب  على  ملوقف  متحيزا  يكن 
ل  م�سر  ت��دخ��ل  اأن  كما  م��وق��ف، 
يعد دعما لطرف على اآخر، بل اإن 
الأطراف  جميع  يدفع  ال�سي�سي 
ال�سلمي،  واحل���ل  ل��ل��ح��وار  دائ��م��ا 
والتفاهم  للت�سالح  دائما  ويدعو 

والتو�سل اإىل حلول.
اأن ال�سعب الليبي  واأ�ساف �سالح 
يطلب ر�سميا من م�سر التدخل 
اقت�ست  اإذا  ع�����س��ك��ري��ة  ب����ق����وات 
����س���رورات احل��ف��اظ ع��ل��ى الأم���ن 
القومي  والأم��ن  الليبي  القومي 
���س��ي��ك��ون دفاعا  امل�����س��ري، وذل����ك 
���س��رع��ي��ا ع���ن ال��ن��ف�����س ح����ال قيام 
وامل�سلحة  الإره��اب��ي��ة  امللي�سيات 
ب���ت���ج���اوز اخل����ط الأح����م����ر ال���ذي 
ال�سي�سي  ال��رئ��ي�����س  ع��ن��ه  حت���دث 
�سرت  مدينتي  جت���اوز  وحم��اول��ة 

اأو اجلفرة.

رو�شيا حتتفل بالذكرى ال�75 لعيد الن�شر رغم كورونا
•• مو�شكو-وام:

مبنا�سبة  ع�سكريا  عر�سا  ام�����س  مو�سكو  الرو�سية  العا�سمة  �سهدت 
الذكرى ال�75 للن�سر يف احلرب الوطنية العظمى 1945-1941. 
ن�سف  و  �ساعة  نحو  ا�ستمر  ال��ذي   - الع�سكري  ال�ستعرا�س  يف  �سارك 
اأية  من  امل�ساركني  حلماية  احرتازية  تدابري  و�سط  وج��رى   - ال�ساعة 
خماطر وبائية ب�سبب فريو�س كورونا امل�ستجد 14 األف ع�سكري من 
خمتلف الفرق و الأفواج الع�سكرية اإ�سافة اإىل م�ساركة القوات اجلوية 
اأحدث  على  ع��اوة  75 طائرة حربية ومروحية  باأكرث من  الرو�سية 
زمن  من  احلربية  العربات  من  والعديد  الرو�سية  الع�سكرية  املعدات 

احلرب العاملية الثانية و اأبرزها دبابات  T-34 ال�سهرية.

تعمل يف ظل اأخيها منذ فرتة طويلة

وريثة كيم تت�شدر امل�شهد يف كوريا ال�شمالية!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

قد تبدو امل�ساألة غري ذات اأهمية، ولكنها غري ذلك 
يف كوريا ال�سمالية. يف الأ�سابيع القليلة املا�سية، 
كانت كيم يو جونغ توقع افتتاحيات با�سمها على 
الر�سمية  ال�سحيفة  �سينمون،  رودون����غ  اع��م��دة 
ل�سعودها  اجلماهري  لتح�سري  طريقة  للنظام. 
ال�����س��اروخ��ي، وال����ذي ب��ل��غ ذروت����ه ي���وم الثاثاء 
الكوريتني.  ب��ني  الت�����س��ال  ب��ه��دم مكتب  امل��ا���س��ي 
املنطقة  املبنى رم��ًزا للحوار يف �سمال  وك��ان هذا 

املنزوعة ال�ساح.
متت عملية التدمري عن بعد يف الذكرى الع�سرين 
اأ�سبوع واحد  للقمة الأوىل بني الكوريتني وقبل 
م���ن ال����ذك����رى ال�����س��ب��ع��ني لن������دلع احل�����رب بني 
للزعيم  ال�سغرى  الأخ��ت  وك��ان على  الكوريتني. 
املا�سي:  الأ�سبوع  نهاية  اأن تقول جملة فقط يف 
امل�سرتك  التن�سيق  مكتب  م�سهد  �سيظهر  قريبا، 
بني ال�سمال واجل��ن��وب وه��و منهار مت��ام��ا.. ومل 

يتبقى منه �سوى كومة من الركام.
)التفا�سيل �س13(

قائدا الطائرة الباك�شتانية املنكوبة 
كانا من�شغلني باحلديث عن كورونا 

•• اإ�شالم اباد-رويرتز:

قال وزير الطريان الباك�ستاين غام �ساروار خان اأم�س الأربعاء اإن قائدي 
ال�سهر  حتطمت  التي  الباك�ستانية  الدولية  اجلوية  اخلطوط  طائرة 
املا�سي يف حادث راح �سحيته 97 �سخ�سا كانا يف حالة ت�ستت وان�سغال 
باحلديث عن جائحة فريو�س كورونا اأثناء ا�ستعدادهما ملحاولة هبوط 
اإيه320،  اإيربا�س  ط��راز  من  وه��ي  الطائرة،  وحتطمت  فا�سلة.  اأولية 
اأدى ملقتل جميع  اأي��ار يف مدينة كرات�سي اجلنوبية، مما  22 مايو  يوم 
بعد  على  �سقطت  حيث  فقط  �سخ�سني  با�ستثناء  متنها  على  كانوا  من 

كيلومرت من املدرج بينما كانت تقوم مبحاولة ثانية للهبوط.
اأم��ام ال��ربمل��ان، اإن  اأول��ي��ا عن الكارثة  اأث��ن��اء تقدميه تقريرا  وق��ال خ��ان، 
الطائرة هبطت على حمركاتها يف املحاولة الأوىل قبل اأن تقلع جمددا. 
واأ�ساف اأن م�سجل بيانات الرحلة اأظهر اأن معدات الهبوط اأُنزلت على 
ُبعد ع�سرة اأميال بحرية ثم ُرفعت جمددا على بعد خم�سة اأميال بحرية 
النقا�س كان  اأم��ر ي�سعب فهمه. وق��ال  باأنه  امل��درج، وه��و ما و�سفه  من 
وم�ساعده  الطيار  ب��ني  امل��ت��ب��ادل  للحديث  م�سريا  ك��ورون��ا،  ح��ول  ي���دور 
والذي �سمعه عرب م�سجل ال�سوت يف قمرة القيادة. وتابع: كان فريو�س 

كورونا مهيمنا على عقليهما. فاأ�سرتاهما ت�سررتا من الفريو�س.

اأف���غ���ان  ج���ن���ود   7 م��ق��ت��ل 
ل���ط���ال���ب���ان   ه����ج����وم  يف 

•• هرات-اأ ف ب:

قتل �سبعة جنود اأفغان على الأقل 
يف  ع�سكري  موقع  على  هجوم  يف 
مقاتلو  �سّنه  ال��ب��اد  غ��رب  �سمال 
ط��ال��ب��ان وا���س��ت��م��ر ل�����س��اع��ات، على 
ونائب  ال���دف���اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت  م��ا 

برملاين الربعاء.
تتهم  ف���ي���م���ا  ال����ه����ج����وم  وي������اأت������ي 
املتمردين  ك���اب���ول  يف  احل��ك��وم��ة 
ب��ت��ك��ث��ي��ف ه��ج��م��ات��ه��م ���س��د ق���وات 
الأخرية،  الأ�سابيع  خ��ال  الأم��ن 
ارجاء  يف  العنف  ت��راج��ع  اأن  بعد 
الباد يف اعقاب وقف اإطاق نار 
ا�ستمر ثاثة اأيام ال�سهر الفائت.

طالبان  ح��رك��ة  مقاتلو  واق��ت��ح��م 
ا�سرتاتيجيا  م��وق��ع��ا  ال���ث���اث���اء 
للجي�س يقع يف ولية بدغي�س يف 

�سمال غرب الباد.

البداية الر�سمية للحملة ف�سل ذريع:
ترامب يف تول�شا: ت�شريح كارثة!

•• الفجر - بيري مارتن –ترجمة خرية ال�شيباين

يف  ت��رام��ب  دون��ال��د  انتخاب  اإع���ادة  احتمالت  كانت  املا�سي،  الأ���س��ب��وع  يف 
املاء ال�ساخن، واأراد الرئي�س اأن يوجه �سربة كبرية يف البداية الر�سمية 
حلملته بتنظيم جتّمع �سخم لأن�ساره. لقد بدت الفكرة جيدة بالن�سبة 
للحزب  ال�سلب  بدعمها  م��ع��روف��ة  ولي���ة  يف  ك��ربى  ت��ظ��اه��رة  عقد  ل��ه: 
اجلمهوري ودونالد ترامب. وكما يقول الأمريكيون، »ما الذي ميكن اأن 
يكون �سيئا؟«، جاء اجلواب م�ساء ال�سبت يف تول�سا: كل �سيء مل ي�سر على 
ما يرام... لقد جتلى بو�سوح اأن البداية الر�سمية حلملة ترامب كانت 

مبثابة ف�سل ذريع.                )التفا�سيل �س11(

التحالف ين�شر مراقبني للهدنة بني احلكومة اليمنية والنتقايل
•• اليمن-وكاالت:

الأربعاء  اأم�س  اليمن  يف  ال�سرعية  دعم  حتالف  اأعلن 
ال�سامل  ال��ن��ار  اإط���اق  لوقف  ن�سر مراقبني  ب��دء  ع��ن 
اأبني بني قوات احلكومة اليمنية وقوات  يف حمافظة 

املجل�س النتقايل اجلنوبي.
وقت  اأعلن يف  ال�سعودية  تقوده  ال��ذي  التحالف  وك��ان 
ال��ي��م��ن��ي��ة واملجل�س  ا���س��ت��ج��اب��ة احل��ك��وم��ة  ���س��اب��ق، ع���ن 
ال�سامل، على  ال��ن��ار  اإط���اق  وق��ف  الن��ت��ق��ايل، لطلب 

خلفية تطورات الأحداث يف جزيرة �سقطرى .
العقيد  التحالف  قوات  با�سم  الر�سمي  املتحدث  وقال 
الأخ��رية يف  التطورات  املالكي: يف �سوء  تركي  الركن 
التحالف  ي��رح��ب  اأب���ني  وحم��اف��ظ��ة  �سقطرى  ج��زي��رة 
با�ستجابة كل من احلكومة اليمنية واملجل�س النتقايل 
الت�سعيد  ووق��ف  ال�سامل  النار  اإط��اق  بوقف  لطلبه 
تنفيذ  يف  قدماً  للم�سي  ال�سعودية  يف  اجتماع  وعقد 
ال��ل��ج��ان وال��ف��رق ال�سيا�سية  ال��ري��ا���س، وع���ودة  ات��ف��اق 

والع�سكرية للعمل على تنفيذه وب�سكل عاجل.

يف خدمة �سقيقها الكرب
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اأخبـار الإمـارات
املكتب التنفيذي للجنة ال�شلع ومركز دبي لل�شلع املتعددة ينظمان ور�شة عمل عن بعد

•• اأبوظبي - وام:

بالتعاون  بعد  ع��ن  عمل  ور���س��ة  ال�سلع  للجنة  التنفيذي  املكتب  نظم 
املعنية  الأمنية  اجلهات  مع  بال�سراكة  و  املتعددة  لل�سلع  دبي  مع مركز 
اإمتثال  و  ال��وع��ي  ق���درات  رف��ع  ا�ستهدفت  الأخ���رى  الداعمة  اجل��ه��ات  و 
قمع  و  مبنع  املعنية  العمل  واإج����راءات  مبتطلبات  الرقابية  املوؤ�س�سات 
ذات  ال��ق��رارات  و  متويله  و  الت�سلح  انت�سار  وق��ف  و  متويله  و  الإره���اب 
معايري  مع  يتما�سى  ومبا  الدولة  يف  النافذة  الت�سريعات  وفق  ال�سلة، 

.FATF جمموعة العمل املايل
للجنة  التنفيذي  املكتب  م�ست�سار  املناعي  مطر  را�سد  �سعادة  وتطرق 
يتطلع  التي  الأه���داف  و  كل جهة  دور  اإىل  الزر�سة  افتتح  ال��ذي  ال�سلع 

الغر�س  بتو�سيح  املعنية  و  الور�سة  نهاية  يف  حتقيقها  اإىل  املحا�سرون 
من احلد من انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل و التكنولوجيا املرتبطة بها 
و اللتزامات التي يجب تنفيذها و املعنية مبنع وقمع الإرهاب ومتويله 
املحلي  امل�ستويني  على  وال�سراكات  والت�سريعات  ال�سيا�سات  اإىل  ا�ستنادا 
و الدويل. من جهته ا�ستعر�س اأحمد الفا�سي رئي�س ق�سم الإدراج يف 
القائمة  املت�سمن  الأمن  ال�سلع موقع جمل�س  للجنة  التنفيذي  املكتب 
املوحدة لاأفراد والكيانات و الذين ينطبق عليهم حظر ال�سفر وجتميد 
الأ�سول و كذلك املوقع و النظام الإلكرتوين للجنة ال�سلع والتعريف 
اأي  جت��اه  املالية  واملوؤ�س�سات  اخلا�س  والقطاع  الرقابية  اجلهات  ب��دور 
حتديث �سادر يف تلك القوائم ووفق الدور الذي ت�سمنه قرار جمل�س 
لرابط  اليومية  املتابعة  اأهمية  واأك��د   .2019 ل�سنة   20 رقم  ال��وزراء 

موقع جمل�س الأمن لاطاع على اأي اإ�سدار جديد يف قوائم اجلزاءات 
ورابط املوقع اللكرتوين للمكتب التنفيذي للجنة ال�سلع للتعرف على 
الإجراء  لتخاذ  املحلية  الإره��اب  بقائمة  املتعلقة  اجلديدة  الإ�سدارات 
والت�سجيل  اأي حتديث و�سرح ميزة ال�سرتاك  اإ�سدار  مبا�سرة يف حال 
على  الازمة  والتحديثات  الإ�سعارات  تلقي  ل�سمان  اللجنة  موقع  يف 
تاأتي هذه الور�سة �سمن �سل�سلة من ور�س العمل املخطط  القائمتني. 
لها مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني و ركزت على مفهوم العقوبات املالية 
امل�ستهدفة ومتويل حظر النت�سار والأدوار املتوقعة من كل جهة رقابية 
التعامل  اآلية  و  القانوين  الإط��ار  و  املحلي  و  امل�ستويني الحت��ادي  على 
مع قوائم جزاءات جمل�س الأمن التابع لاأمم املتحدة وقوائم الإرهاب 

املحلية ال�سادرة عن جمل�س الوزراء.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ش بوروندي مبنا�شبة اأدائه اليمني الد�شتورية

•• اأبوظبي - وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
رئي�س  انداي�سيميي  ايفاري�ست  اجل���رنال  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل" 
رئي�سا  ال��د���س��ت��وري��ة  اليمني  اأدائ����ه  مبنا�سبة  وذل���ك  ب���ورون���دي،  جمهورية 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  جلمهوربة بوروندي. كما بعث �ساحب 
"رعاه اهلل"  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  و�ساحب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س 

اجلرنال ايفاري�ست انداي�سيميي.

الإمارات تر�شل م�شاعدات طبية اإىل جوبالند-ال�شومال لدعمها يف مكافحة كوفيد- 19
•• اأبوظبي-وام:

اأر�سلت دولة الإمارات اأم�س طائرة م�ساعدات حتتوي على 
اإىل  الفح�س  واأجهزة  الطبية  الإمدادات  من  اأطنان   7
جوبالند-ال�سومال، لدعم جهود 7 اآلف من العاملني 
انت�سار  مواجهة  يف  قدراتهم  وتعزيز  الطبي،  القطاع  يف 

فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد19-.
وقال �سعادة حممد اأحمد عثمان احلمادي �سفري الدولة 
لدى ال�سومال " تاأتي هذه امل�ساعدات الطبية اليوم اإىل 
جوبالند-ال�سومال تاأكيداً على حر�س القيادة الر�سيدة 
ل��دول��ة الإم������ارات ع��ل��ى دع���م اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة ملكافحة 
الأفريقية،  ب��ال��دول  وخا�سة  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
وتوفري الإم��دادات الطبية الازمة ب�سكل عاجل لآلف 

ملمار�سة  يلزمهم  م��ا  وك��ل  الطبي  ال��ق��ط��اع  يف  العاملني 
عملهم، لتمكينهم من القيام بعملهم الدوؤوب يف تقدمي 
ال�سومايل  ال�سعب  اأبناء  من  للمر�سى  املنا�سب  العاج 

ملواجهة اجلائحة".
املا�سي،  اأبريل   14 اأر�سلت يف  الإم���ارات قد  وكانت دول��ة 
طائرة م�ساعدات حتمل 27 طناً من خمتلف امل�ستلزمات 
منظمة  مع  بالتعاون  ال�سومال  اإىل  والوقائية  الطبية 
ال�سحة العاملية، منها �سبعة اأطنان م�ساعدات من الدولة 
و20 طناً من املنظمة، مل�ساعدة نحو 27 األفاً من العاملني 
يف القطاع الطبي بال�سومال يف مواجهة فريو�س كورونا. 
اجلدير بالذكر اأن دولة الإمارات اأر�سلت اأكرث من 963 
طًنا من امل�ساعدات اإىل اأكرث من 68 دولة، ا�ستفاد منها 

نحو 963 األفا من املهنيني الطبيني.

ال�شحة تنظم خمتربا وطنيا لتحديد اأولويات البحث العلمي لأمرا�ش القلب وال�شرايني
•• ال�شارقة -وام:

يف  الأمريكية  اجلامعة  مع  بالتعاون  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  نظمت 
يومني  م��دى  على  افرتا�سي  خمترب  جل�سات  ال�سارقة  جامعة  و  ال�سارقة 
لتحديد اأولويات الأبحاث العلمية لأمرا�س القلب وال�سرايني وذلك �سمن 
يف  للدولة  البحثية  الحتياجات  حتديد  حول  وطنية  بحثية  درا�سة  اج��راء 
املوؤ�س�سات  وتطلعات  متطلبات  مع  يتوافق  ومب��ا  وال�سرايني  القلب  جم��ال 

ال�سحية العاملية يف هذا املجال .
تهدف هذه الفعالية اإىل مناق�سة التحديات والفر�س التح�سينية واملبادرات 
والرعاية  وال��ع��اج  املبكر  والك�سف  الوقاية  جم��ال  يف  البحثية  امل�ستقبلية 
امل�ستمرة خلف�س وفيات اأمرا�س القلب و ال�سرايني وابتكار مبادرات واأن�سطة 
ال�سحية  اجلهات  جميع  من  املبذولة  اجلهود  لتن�سيق  اإبداعية  و  تطويرية 
الأمرا�س  وفح�س  املبكر  الك�سف  برامج  وتطوير  البيانات  توحيد  اإط��ار  يف 

القلبية الوعائية.
البيانات  بعد جلمع  تنفذ عن  اإبتكارية  بحثية  و�سيلة  املخترب  يعترب هذا  و 

العلمية والعملية من ذوي الخت�سا�س واخلرباء يف جمال القلب وال�سرايني 
واجلمعيات واجلامعات ذات العاقة يف داخل وخارج الدولة .

و ت�سكل هذه الدرا�سة - التي �سيتم ن�سرها يف اأهم املجات العلمية املتخ�س�سة 
- متهيدا لإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية لاأبحاث العلمية يف جمال 
ح�سب  القادمة  عاما  اخلم�سني  تطلعات  مع  يتوافق  مبا  وال�سرايني  القلب 

روؤية مئوية الإمارات 2071 .
و ت�سعى الوزارة يف هذه املبادرة اإىل تعزيز ال�سراكات مع املوؤ�س�سات اجلامعية و 
توحيد جهود املوؤ�س�سات والهيئات ال�سحية يف الدولة ملواجهة اأمرا�س القلب 
ي�سع  حيث  وعلميا  حمليا  للوفيات  الأول  ال�سبب  تعد  التي  و  ال�سرايني  و 
اأ�ساتذة اجلامعات امل�ساركة يف املخترب خرباتهم واأ�ساليبهم البحثية املتقدمة 
واملبتكرة للتعاون مع الوزارة يف تنفيذ م�ساريع علمية لتقدمي رعاية �سحية 

رائدة ومتميزة ح�سب املعايري العاملية.
و يعد املختب��ر من�س��ة وطنية تفاعلي��ة تهدف اإىل اإجراء و ن�سر درا�سة بحثية 
الوقائية  وال�����س��راي��ني  القلب  لأم��را���س  العلمي  البحث  اأول��وي��ات  لتحديد 
والعاجية وا�ستخدام خمرجات الدرا�سة لو�سع خطة ا�سرتاتيجية وطنية 

للبحث العلمي حول اأمرا�س القلب وال�سرايني يف دولة الإمارات من خال 
ا�س��تعرا�س م�س��تجدات �س��ري عم��ل املوؤ�سر الوطني وحتليل الأ�سباب اجلذرية 
للتحديات و و�سع م�سودة عمل للخطة الوطنية وحتديث اخلطة الت�سغيلية 
الإبداعي��ة  واملب��ادرات  باحلل��ول  واخل��روج  الإ�س��رتاتيجية  الروؤية  وحتدي��د 
اإل��ى حتديث النتائج الرئي�سية لأداء الأولويات الوطنية يف جمال  الرامي��ة 

اأمرا�س القلب وال�سرايني .
اخلطة  خمترب  خمرجات  �سمن  العلمي  البحث  اأول��وي��ات  خمترب  يندرج  و 
املتوا�سلة  ال��وزارة  جهود  اإط��ار  ويف  وال�سرايني  القلب  ملوؤ�سر  الإ�سرتاتيجية 
للخم�سني  ال�ستعداد  ع��ام  يف  ال�سحية  الرعاية  وج��ودة  مبعايري  لاإرتقاء 
ين�سجم  مبا  امل�ستقبلية  العاجية  الربوتوكولت  وا�ستقطاب  وم�ستهدفاته 
مع مئوية الإمارات 2071 ومتا�سيا مع التوجهات العاملية ملنظمة ال�سحة 
 Word Heart Federation العاملي"  ال��ق��ل��ب  واحت����اد  ال��ع��امل��ي��ة 

.2030 امل�ستدامة  التنمية  يف  املتحدة  الأمم  "واأهداف 
الرعاية  اإدارة  م��دي��رة  ال��ك��واري  منى  ال��دك��ت��ورة   .. املخترب  جل�سات  ح�سر 
جمال  يف  وال�ست�ساريني  الأخ�سائيني  من  كبرية  وجمموعة  التخ�س�سية 

القلب وال�سرايني من خمتلف الهيئات ال�سحية يف الدولة وجمعيات القلب 
وال�سرايني املحلية والعاملية والقطاع اخلا�س و فريق املوؤ�سر الوطني للقلب 
وال�سرايني يف وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع اإىل جانب ممثلني عن املجتمع 
من طاب اجلامعة الأمريكية بال�سارقة ممن �سبق لهم امل�ساركة يف برنامج 

خرباء القلب.
اأولويات  حتديد  على  رك��ز  املخترب  اأن  ال��ك��واري  منى  ال��دك��ت��ورة  اأو�سحت  و 
والعاج  الوقاية  جم��ال  يف  ال�سرايني  و  القلب  لأم��را���س  العلمية  الأب��ح��اث 
املبنية  للممار�سات  تعزيزا  ذلك  و  العلمي  للبحث  اأول��وي��ات   5 اأه��م  واختيار 

على الرباهني يف هذا املجال.
امل�ستهدفات  اأه��م  ا�ستثنائية  جل�سة  خ��ال  ناق�سوا  اخل��رباء  اأن  اإىل  ونوهت 
الطموحة اخلا�سة بالقلب وال�سرايني لل�سباب واملبادرات امل�ستقبلية للموؤ�سر 
الوطنية  ال�سيا�سة  خطة  مناق�سة  ت��ن��اول  احل���وار  اأن  مو�سحة  ال��وط��ن��ي.. 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ال��ط��ارئ��ة وتطبيق  وال�����س��راي��ني  ال��ق��ل��ب  رع��اي��ة  خل��دم��ات 
الكلينيكية ال�ساملة مبراكز تقدمي الرعاية ملر�سى القلب وال�سرايني ورفع 
كفاءة العاملني ال�سحيني واإعداد �سجل وطني لأمرا�س القلب وال�سرايني .

يف جراحة عاجلة ومعقدة

ا�شتئ�شال ورم كبدي كبري ن�شبيا من مري�ش اأربعيني يف ال�شعودي الأملاين دبي
ا�ستقبل 1000 ات�سال خالل �سهر من اإطالقه

خط الدعم النف�شي يعزز ال�شحة النف�شية لأفراد املجتمع يف مواجهة كورونا
•• دبي – الفجر:

الأط����ب����اء يف مركز  ف��ري��ق  اأج�����رى 
ال�سعودي  يف  الأورام  ج����راح����ة 
الأملاين دبي عملية جراحية دقيقة 
للغاية ل�ستئ�سال ورمني  كبريين 
من  يبلغ  ع��رب��ي  مري�س  كبد  م��ن 
الورمان   وميثل  عاما   47 العمر 
ي�سري  ما  الكبد  حجم  %25من 
وخطورتها   العملية  �سعوبة  اىل 
تعترب  الكبد  ج��راح��ات  اإن   ، حيث 
امل���ع���ق���دة  ب�سبب  م���ن اجل����راح����ات 
غنى  و  ال��دم��وي��ة  الوع��ي��ة  انت�سار 
واحتواء    ، ب��ال��دم  ال��ك��ب��د  ان�����س��ج��ة 
%30 من حجم  الكبد على نحو 
ل��ل��ج�����س��م ك���م���ا انها  ال���ك���ل���ى  ال������دم 
م��ه��ارات خا�سة  و  تتطلب خ��ربات 
للتعامل بدقة متناهية لن فر�س 
النزيف عالية  خا�سة مع  ح��دوث 
انخفا�س كفاءة الكبد  وهو امل�سنع 
للمواد التى ت�ساعد على التجلط و 

منع النزيف.
ف������اروق �سايف  ال��ربف�����س��ور  ق����ال  و 
ا�ست�ساري جراحة الكبد و القنوات 
ال�سفراوية  اإن املري�س ح�سر اإىل 
امل�ست�سفى ي�سكو من اآلم البطن، و 
قد بني  الت�سوير الطبقي املحوري 
وجود  ال�سوتية  ال��ف��وق  الأ���س��ع��ة  و 
و  اخل��ام�����س  بالف�سني  ك��ب��دي  ورم 
ال�ساد�س من الكبد و لكن الت�سوير 
الطبقي اجلزئي اأثبت عدم  وجود 

انتقالت ورمية خارج الكبد.
العملية  اإج�����راء  ان���ه مت  واأ����س���اف  

•• دبي -وام:

لل�سعادة  الوطني  الربنامج  اأعلن 
وج�������ودة احل����ي����اة ع����ن ت��ل��ق��ي خط 
 1000 الدعم النف�سي، اأكرث من 
ات���������س����ال م�����ن خم���ت���ل���ف ����س���رائ���ح 
الهاتفي  اخل������ط  ع����رب  امل���ج���ت���م���ع 
وامل��ح��ادث��ات ال��ف��وري��ة ع��رب تطبيق 
الأول  ال�سهر  خال  اآب"،  "وات�س 
املبادرة �سمن احلملة  اإط��اق  من 
تتطوع"،  "الإمارات  ال��وط��ن��ي��ة 
املجتمع  اأف�����راد  وم�����س��اع��دة  ل��دع��م 
النف�سية  التداعيات  مواجهة  على 
امل�ستجد"  "كورونا  ل���ف���ريو����س 
�سحتهم  وت���ع���زي���ز  كوفيد19- 
النف�سية. واأطلق الربنامج الوطني 
ل��ل�����س��ع��ادة وج������ودة احل���ي���اة "خط 
املا�سي،  مايو  يف  النف�سي"  الدعم 
يف اإطار اجلهود الوطنية حلكومة 
املجتمع  دول��ة الم���ارات يف حماية 
ومواجهة تداعيات فريو�س كورونا 
النف�سي  الدعم  لتقدمي  امل�ستجد، 
بالتعاون  املجتمع  لأف����راد  الأويل 
مع نخبة من املتطوعني واخلرباء 

وال�ست�ساريني واملتخ�س�سني.
الدعم  خ����ط  م���ت���ط���وع���و  ومت���ك���ن 
النف�سي من تقدمي الدعم النف�سي 
مبا�سرة  احل�����الت  م���ع  وال��ت��ع��ام��ل 
لأك����رث %80 م���ن امل��ت�����س��ل��ني، يف 
%6 من املكاملات  حني مت حتويل 
يف  خمت�سني  ق��ب��ل  م��ن  للمتابعة 

خط  اإن  احل��ي��اة،  وج���ودة  لل�سعادة 
اأحد  ميثل  ال���ذي  النف�سي  ال��دع��م 
ال�سحة  لدعم  الربنامج  مبادرات 
فعاليته  اأث��ب��ت  ل��اأف��راد،  النف�سية 
واأهميته يف توفري الدعم النف�سي 
الأويل والطماأنينة لفئات املجتمع 
ال����ف����رتة، م����ا يدعم  خ�����ال ه�����ذه 
مواجهة  يف  ال���وط���ن���ي���ة  اجل����ه����ود 

اجلائحة.
واأ�ساف : مع التخفيف التدريجي 
والعودة  الح��رتازي��ة  ل���اإج���راءات 
الدولة،  يف  الطبيعية  احل��ي��اة  اإىل 
الذي  النف�سي  الدعم  اأهمية  تربز 
يعانون  للذين  املخت�سون  يقدمه 
واأن  اأننا معهم  لهم  لنوؤكد  نف�سياً، 
احلكومة وفرت لهم اأدوات مبتكرة 
لتخطي  ودع���م���ه���م  مل�����س��اع��دت��ه��م 
تنتج  ق��د  ال��ت��ي  النف�سية  ال��ت��ب��ع��ات 
خ�سو�سا  "كورونا"،  فريو�س  عن 
عامًا  متثل  النف�سية  ال�سحة  اأن 
وجودة  الأف�����راد  �سحة  يف  م��وؤث��را 

حياتهم.
تنمية  وزارة  ال���ع���ام���ري  و����س���ك���ر 
امل���ج���ت���م���ع وم���وؤ����س�������س���ة الإم���������ارات 
من�سة  ع���ل���ى  ت�������س���رف���ان  ال���ل���ت���ني 
و�سركة  "متطوعني.اإمارات"، 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��خ��دم��ات ال�����س��ح��ي��ة – 
اأب��وظ��ب��ي لل�سحة  ���س��ح��ة، وم��رك��ز 
ال��ع��ام��ة، وك��اف��ة ال�����س��رك��اء، وثمن 
جهود ال�ست�ساريني والأخ�سائيني 
القيمة  عك�سوا  ال��ذي��ن  النف�سيني 

ال�سحة النف�سية، اأما باقي احلالت 
ومتابعتها  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��ام��ل  ف��ي��ت��م 
متطوعني  م����ن  م�����س��ت��م��ر  ب�����س��ك��ل 
من  ع��ال  م�ستوى  على  خمت�سني 
التوا�سل  على  يواظبون  التدريب 
مع احلالت ب�سكل م�ستمر وتقدمي 

الدعم الازم لها.
النف�سي  ال�����دع�����م  خ�����ط  وت���ل���ق���ى 
ات�����������س�����الت م�����ن ك�����اف�����ة ����س���رائ���ح 
العمرية،  ال��ف��ئ��ات  وك����ل  امل��ج��ت��م��ع 
م����ن خم���ت���ل���ف م���ن���اط���ق ال����دول����ة، 
اأك����رث الفئات  ف��ي��م��ا ك��ان��ت الأ����س���ر 
ات�����س��ال، و���س��ك��ل��ت الإن�����اث 60% 
من جممل املت�سلني، وبلغت ن�سبة 
املكاملات باللغة الإجنليزية 62% 
و4%  ال��ع��رب��ي��ة،  باللغة  و34% 

بلغات اأخرى.
اأب���رز احل���الت التي تعامل  وك��ان��ت 
النف�سي،  ال�����دع�����م  خ�����ط  م���ع���ه���ا 
فريو�س  ت���داع���ي���ات  م����ن  اخل������وف 
و30%   ،33% بن�سبة  ك���ورون���ا 
اأع��رب��ت عن �سعورها  من احل��الت 
التوتر  ���س��ك��ل  ح����ني  يف  ب���ال���ق���ل���ق، 
%25 من احلالت، ما مثل اأكرث 
منها  عانى  نف�سية  ثاثة عوار�س 
املت�سلون نتيجة تداعيات فريو�س 
 ،"19  - "كوفيد  امل�ستجد  كورونا 
يف ح��ني ج���اءت م��وا���س��ي��ع الوحدة 

والكتئاب وغريها بن�سب قليلة.
الرئي�س  ال���ع���ام���ري  ع���زي���ز  وق�����ال 
الوطني  ل���ل���ربن���ام���ج  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

دولة  جمتمع  يف  للتطوع  الأ�سيلة 
م�ساركتهم  خ��ال  م��ن  الإم�����ارات، 
بوقتهم  م��ت��ط��وع��ني  امل�����ب�����ادرة  يف 
وحر�سهم  وخ��ربات��ه��م،  وج��ه��ده��م 
املبادرة  ه����ذه  واإجن������اح  دع����م  ع��ل��ى 
املجتمع،  ح���ي���اة  ج�����ودة  ل��ت��ح�����س��ني 
م�سرياً اإىل اأن حجم الإجناز الذي 
يدل  النف�سي،  الدعم  يحققه خط 
على كفاءة املتطوعني واملتطوعات 
وحر�سهم  ال��ع��م��ل  يف  وت��ف��ان��ي��ه��م 
على توفري الدعم النف�سي الازم 
اأطياف  جميع  م��ن  املت�سلني  لكل 

املجتمع يف الدولة.
وي���ع���م���ل اخل�����ط م����ن خ�����ال قناة 
توا�سل هاتفية عرب الرقم املجاين 
 4673-HOPE800/ 800
باللغتني  اآب،  وات���������س  وت��ط��ب��ي��ق 
ي�سمن  مبا  والجنليزية،  العربية 
حتافظ  فعالة  جتربة  للم�ستخدم 
بالأمان  وت�سعره  على خ�سو�سيته 

وتوفر له الن�سح.

ال��ت��ى ت�سخ�س  اغ��ل��ب احل���الت  ان 
م��راح��ل متقدمة  وهذا  ف��ى  تكون 
ما يدعونا اىل التنبيه اىل �سرورة 
الك�سف املبكر  خا�سة يف حال وجود 
تاريخ عائلي للمر�س لفتاً اإىل اأن 
امل�ست�سفى  يف  الكبد  جراحة  مركز 
الت�سخي�س  و�سائل  اأح��دث  ميتلك 
و ال��ع��اج ، م�����س��ددا ع��ل��ى  �سرورة  
ال��ك��ب��د جراحيا   ال�����ورم م���ن  ازال�����ة 
املحيطة  الن�سجة  اىل  بال�سافة 
ب��ه ل�سمان ع��دم وج��ود اى خايا 
�سرطانية  قد تعيد منو الورم بعد 

اجلراحة.
عثمان  رمي  ال����دك����ت����ورة  وق����ال����ت 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��رئ��ي�����س��ة 
م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ال�����س��ع��ودي الأمل����اين 
تعد  العملية  ه��ذه  اإن  ب���الم���ارات  

الق�سمني  ا�ستئ�سال  و  للمري�س 
امل�سار اليهما  من الكبد امل�ساب مع 
اخذ الحتياطات الازمة وو�سائل 
الأمان والوقاية من العدوى وقد 
وال�سامة   بالنجاح  ذل��ك  اهلل  كلل 
خرج  و  ت��ذك��ر  م�ساعفات  اأي  دون 

املري�س من امل�ست�سفى بعد اأ�سبوع
واكد �سايف ان الكبد ع�سو متجدد 
اأخرى  م��رة  من��وه  ا�ستعادة  ميكنه 
و�سيتمكن   ، اأ���س��اب��ي��ع   6-4 خ��ال 
امل�ستاأ�سل  اجل�����زء  ا���س��ت��ع��ادة  م���ن 
ال��ف��رتة تقريبا ليعود  خ��ال ه��ذه 
وممار�سة  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ح��ج��م��ه  اىل 

وظائفه احليوية بالكامل
من  يعد  الكبد   �سرطان  ان  وق��ال 
اكت�سافها  ي�����س��ع��ب  ال��ت��ي  الورام 
املوؤ�سف  من  و  مبكرة   مرحلة  فى 

و  اخل��ط��ورة  عالية  العمليات  م��ن 
للتعامل  عالية  خ��ربة  اإىل  حت��ت��اج 
اأنها   م���زاي���اه���ا  م���ن  ل��ك��ن  و  م��ع��ه��ا 
متكن املري�س من ا�ستعادة �سحته 
مع  اجل��راح��ة   قبل  م��ا  الطبيعية 
ب��ع�����س احل����ذر و ال��رع��اي��ة واك���دت  
اأن امل��ري�����س خ�����س��ع ل��ل��م��راق��ب��ة يف 
ا�ستقرت  ح��ت��ى  امل���رك���زة  ال���رع���اي���ة 
واأ�سافت  التح�سن  بداأ يف  و  حالته 
اأن ا���س��ت��ق��ب��ال م��زي��د م��ن احل���الت 
انعكا�س لنجاح  اإل  امل�سابهة ما هو 
ال�سعودي  يف  الكبد  جراحة  فريق 
اإ�سافة    2015 الأمل��اين منذ ع��ام 
الكبد  جراحة  مركز  ق�سم  اأن  اىل 
متميزة  اإم��ك��ان��ات  ل��دي��ه  الأورام  و 
اإج��راء هذا النوع من  ت�ساعد على 

العمليات.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات توؤكد التزامها امل�شتمر بدعم حقوق الأطفال يف جميع اأنحاء العامل

•• نيويورك-وام:

اأكدت دولة الإمارات التزامها امل�ستمر بدعم حقوق الأطفال يف جميع 
اأن�ساأها جمل�س  التي  الأ�سا�سية  البنية  العامل، مبا يف ذلك دعم  اأنحاء 
النزاع  اأثناء  الأطفال  ُقبيل خم�سة ع�سر عاما حلماية  ال��دويل  الأم��ن 

امل�سلح.
التي  ال�سنوية  املناق�سة  اأم��ام  الإم���ارات  دول��ة  لوفد  بيان  ذل��ك يف  ج��اء 
امل�سلح  والنزاع  الأطفال  ال��دويل حول مو�سوع  الأم��ن  عقدها جمل�س 
الآثار  اإىل  البيان  اأ�سار  حيث  املرئي،  الت�سال  تقنية  عرب  الأول  اأم�س 
الوا�سعة النطاق والبعيدة املدى جلائحة فريو�س كورونا امل�ستجد على 
جديداً  ُبعداً  اأ�سافت  اجلائحة  ه��ذه  واأن  عي�سهم،  و�سبل  الب�سر  حياة 
حلالة ال�سعف واله�سا�سة التي يعاين منها الأطفال بالفعل يف مناطق 

النزاع.
اخلدمات  على  للح�سول  طويًا  الأطفال  عانى  "لقد  البيان  واأ�ساف 
على  احل�����س��ول  ذل���ك  مب��ا  الأ���س��ا���س��ي��ة،  احتياجاتهم  وتلبية  ال�سحية 
ُي�سجع  لاأطفال  الجتماعية  احلماية  نظم  �سعف  اأن  كما  التعليم. 
اجلماعات امل�سلحة على جتنيد الأطفال وا�ستغالهم جن�سياً" م�سريا 
لتوؤكد  الج��ت��م��اع  ه��ذا  انعقاد  فر�سة  اغتنمت  الإم����ارات  دول��ة  ان  اىل 
جمدداً على التزامها ودعمها لنداء الأمني العام املتعلق بوقف اإطاق 

نار عاملي من اأجل تخفيف اآثار النزاع امل�سلح على الأطفال.
وفيما يتعلق بتقرير الأمني العام لاأمم املتحدة الأخري حول الأطفال 
والنزاع امل�سلح، رحب بيان الدولة باإزالة ا�سم حتالف دعم ال�سرعية يف 
اليمن من القائمة املرفقة بتقرير الأمني العام، ُمعترباً ذلك اعرتافاً 
املدنيني  جميع  بحماية  الثابت  التحالف  بالتزام  املتحدة  الأمم  من 

التي  الوقائية  التدابري  وب��اأن  الأطفال،  وخا�سًة  امل�سلحة  النزاعات  يف 
اتخذها التحالف اأدت اإىل تعزيز حماية الأطفال يف اليمن.

واأ�سار البيان اإىل تاأكيد دولة الإمارات والأع�ساء الآخرين يف التحالف 
على موا�سلته التم�سك بالتزاماته مبوجب القانون الدويل وقرارات 
جمل�س الأمن املتعلقة بحماية الأطفال يف النزاع امل�سلح. ومن ناحية 
الأطفال  اأو���س��اع  اإزاء  الإم����ارات  دول���ة  ع��ن قلق  البيان  اأع���رب  اأخ���رى، 
اإهمال  اإزاء  وا�ستيائها  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  للخطر  املعر�سني 
املئات  واعتقالها  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  لاأطفال  اإ�سرائيل 

منهم يف عام 2019.
لعرقلة  ال�سديدة  واإدان��ت��ه��ا  البالغ  ال��دول��ة  قلق  اإىل  البيان  اأ���س��ار  كما 
احل��وث��ي��ني جل��ه��ود الإغ���اث���ة الإن�����س��ان��ي��ة ب�����س��ك��ل م��ت��زاي��د، م���وؤك���دا اأن 
تزال  ل  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  والإره��اب��ي��ة  املتطرفة  اجلماعات 

ت�سكل تهديداً خطرياً لاأطفال ب�سبب موا�سلتها اأعمال القتل املتعمد 
واخلطف وا�ستغال الأطفال جن�سياً، بالإ�سافة اإىل جتنيدهم يف تنفيذ 

التفجريات النتحارية.
كما ا�ستعر�س البيان اجلهود الإن�سانية التي تقوم بها الدولة لتحقيق 
اإىل  م�سالح الأطفال املهددين بال�سراعات على املدى البعيد، م�سرياً 
اأن الدولة عملت منذ عام 2017 مع اليوني�سف و�سركاء اآخرين لدعم 
تعليم 20 مليون طفل يف 59 دولة، مبا يف ذلك اإعادة بناء 16 مدر�سة 

يف املو�سل وبغداد خال العام املا�سي وحده.
كما تطرق البيان اإىل متويل الدولة لربناجمني منوذجيني يف العراق 
وكولومبيا لتمكني الاجئني واملهاجرين ال�سعفاء من احل�سول على 
التعليم  على  احل�سول  اأج��ل  من  باليون�سكو  اخلا�س  امل��وؤه��ات  ج��واز 

العايل وفر�س العمل يف امل�ستقبل.

�شيف بن زايد ي�شهد تخريج دفعة جديدة من دبلوم اإ�شعاد املتعاملني بالداخلية
•• اأبوظبي - وام:

بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  �سهد 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
ال���داخ���ل���ي���ة احلفل  ال��������وزراء وزي�����ر 
تقنية  عرب  اأقيم  ال��ذي  الفرتا�سي 
كوكبة  لتخريج  بعد  ع��ن  الت�����س��ال 
اإ�سعاد  دب��ل��وم  منت�سبي  م��ن  ج��دي��دة 
التي  اخلام�سة  دفعته  يف  املتعاملني 
 "49" من  منت�سبا   "211" ت�سم 
ج���ه���ة ت�����س��م��ل خم���ت���ل���ف ال���������وزارات 
الحتادية  وال��ه��ي��ئ��ات  وامل��وؤ���س�����س��ات 
ال�سركات  ج���ان���ب  اإىل  وامل���ح���ل���ي���ة 
القطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ة  وامل���وؤ����س�������س���ات 
التخرج.  اخلا�س اجتازوا متطلبات 
ح�سر احلفل �سمو ال�سيخ خالد بن 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم 
و ال�سيخ حممد بن عبداهلل النعيمي 
رئ��ي�����س دائ����رة امل��ي��ن��اء واجل���م���ارك يف 
اأحمد  ب��ن  حممد  معايل  و  عجمان 
ل�سوؤون  ال����دول����ة  وزي�����ر  ال����ب����واردي 
ال����دف����اع وم���ع���ايل ن��ا���س��ر ب���ن ثاين 
الب�سرية  امل�������وارد  وزي�����ر  ال��ه��ام��ل��ي 
والتوطني و معايل الدكتور �سلطان 
ب����ن اأح����م����د اجل����اب����ر وزي������ر دول������ة و 
م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خ��ل��ف��ان الرومي 
وزي��رة دولة لل�سعادة وج��ودة احلياة 
العلماء  �سلطان  ب��ن  عمر  م��ع��ايل  و 
الإ�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول����ة  وزي����ر 
ومعايل اللواء فار�س خلف املزروعي 
ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي و 
معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  امل��ن��ت��دب 
كهرباء ومياه دبي و �سعادة الدكتورة 
عائ�سة بنت بطي بن ب�سر مدير عام 

دبي الذكية و �سعادة املهند�س حممد 
امل���دي���ر العام  ب���ن ط��ل��ي��ع��ة م�����س��اع��د 
لقطاع اخلدمات احلكومية مبكتب 
وزارة  ال�������وزراء يف  رئ��ا���س��ة جم��ل�����س 
وامل�ستقبل،  ال���وزراء  جمل�س  ���س��وؤون 
الرئي�س  حماد  بني  ها�سم  وعبداهلل 
القاب�سة  ل��ات�����س��الت  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
النائب  حيدر  بن  م��روان  واملهند�س 
التنفيذي للرئي�س لقطاع البتكار و 
امل�ستقبل لهيئة كهرباء ومياه دبي و 
عبداهلل عبدالعايل احلميدان اأمني 
لأ�سحاب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  ع��ام 
ال�سيخ  �سمو  الفريق  وك��رم  الهمم. 
ال�سركاء  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف 
املتعاونني يف اإجناح برنامج الدبلوم 
و هم وزارة �سوؤون جمل�س الوزراء- 
م��ك��ت��ب رئ��ا���س��ة جم��ل�����س ال�������وزراء و 
وزارة  و  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  وزارة 
ال�����ا م�����س��ت��ح��ي��ل و ����س���رك���ة ب����رتول 

دائرة  "اأدنوك" و  الوطنية  اأبوظبي 
ات�سالت  ����س���رك���ة  و  ال���ذك���ي���ة  دب�����ي 
ال��ق��اب�����س��ة. ك��م��ا ك���رم ���س��م��وه اأوائ����ل 
الدفعة اخلام�سة من خريجي دبلوم 
اإ�سعاد املتعاملني، وهم عائ�سة �سالح 
العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  م��ن  القبي�سي 
لأ���س��ح��اب ال��ه��م��م و ���س��ه��ري حممد 
امل���وارد  ح��اف��ظ ح��ت��ح��وت م��ن وزارة 
حممد  واآم��ن��ة  وال��ت��وط��ني  الب�سرية 
ال���زع���اب���ي م���ن وزارة  را����س���د ع��ب��ي��د 
الب�سرية،  امل��وارد  مديرية   - الدفاع 
النقبي  اأح��م��د  جمعة  حممد  واأم���ل 
من القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي 
وم��وزة علي حممد ح�سن من هيئة 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي، ورا���س��د �سعيد 
حم��م��د ���س��ع��ي��د ال���درع���ي م���ن وزارة 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، وم��ي�����س��ون زيد 
دائرة  ع��ل��وان احلب�سي م��ن  ب��ن  علي 
اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة، وه��اج��ر الكعبي 

راأ�������س اخليمة  م���ن ه��ي��ئ��ة م��ن��اط��ق 
ح�سن  اأح���م���د  ورمي  الق��ت�����س��ادي��ة، 
امليناء  دائ������رة  م���ن  اجل���اب���ر  حم��م��د 
و�سيخة  ع���ج���م���ان،  يف  واجل����م����ارك 
هيئة  من  العمادي  ابراهيم  حممد 

كهرباء ومياه دبي.
كان احلفل الفرتا�سي - الذي اأقيم 
بال�سام  ب���داأ  ق��د   - املنا�سبة  ب��ه��ذه 
واحل�سور  ���س��م��وه  وت���اب���ع  ال��وط��ن��ي 
منجزات  ا�ستعر�س  وثائقيا  فيلما 
املتعاملني  اإ����س���ع���اد  دب���ل���وم  ب��رن��ام��ج 
وت���وج���ه احل��ك��وم��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 
الإمارات 2021 اإىل جانب حماور 
التدريب وزيارات املنت�سبني للمرافق 

للموارد  امل�ساعد  الوكيل  ال�سام�سي 
واخلدمات امل�ساندة ومعايل الفريق 
ع���ب���داهلل خ��ل��ي��ف��ة امل�����ري ق���ائ���د عام 
عبدالعزيز  ال���ل���واء  و  دب���ي  ���س��رط��ة 
الأمن  ع��ام  مدير  ال�سريفي  مكتوم 
املرزوقي  جا�سم  وال��ل��واء  ال��وق��ائ��ي، 
والقادة  امل����دين  ال���دف���اع  ع���ام  ق��ائ��د 
وعدد  ب��ال��دول��ة،  لل�سرطة  ال��ع��ام��ون 

من ال�سباط بوزارة الداخلية.
الكعبي  خ��ادم  نا�سر  العميد  األقى  و 
لل�سعادة  العامة  الإدارة  ع��ام  مدير 
فيها  ق��ال  كلمة  الداخلية  وزارة  يف 
اإنه يف اإطار حر�س القيادة الر�سيدة 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 

على  لاطاع  املختلفة  واملوؤ�س�سات 
جتاربها وخرباتها يف جمال خدمة 
الداخلية  وزارة  دع���م  و  املتعاملني 
ل����ل����وزارات و اجل���ه���ات الحت���ادي���ة و 
ال����دوائ����ر امل��ح��ل��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 

احلكومة.
الفريق  التخريج  حفل  ح�سر  كما 
وزارة  وكيل  ال�سعفار  عبداهلل  �سيف 
ال��داخ��ل��ي��ة، وال���ل���واء ال��رك��ن خليفة 
رئ���ي�������س جمل�س  اخل���ي���ي���ل���ي  ح�������ارب 
وزير  م�ست�سار  املوؤ�س�سي  التطوير 
ال��داخ��ل��ي��ة وال���ل���واء ال��دك��ت��ور اأحمد 
وزارة  ع���ام  مفت�س  ال��ري�����س��ي  ن��ا���س��ر 
الداخلية و اللواء �سامل علي مبارك 

الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�ساحب  اأخ����ي����ه  و   " اهلل  "حفظه 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
"رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
واإخ���وان���ه���م اأ���س��ح��اب ال�����س��م��و حكام 
بالإن�سان  اله��ت��م��ام  على  الإم�����ارات 
وت��ط��وي��ر ق��درات��ه ب��اع��ت��ب��اره الرثوة 
التنمية  واأ�سا�س  للوطن  احلقيقية 
الإن�سان  ���س��ع��ادة  وج��ع��ل  امل�����س��ت��دام��ة 
طورت  ال��وط��ن��ي��ة  اأول��وي��ات��ه��ا  �سمن 

املهني  ال���دب���ل���وم  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  املتعاملني  اإ���س��ع��اد  يف 
دويل  وباعتماد  ات�سالت  اأكادميية 
لتدريب  ال���دول���ي���ة  اجل��م��ع��ي��ة  م���ن 
الأع��م��ال و ال��ذي ن�سعى من خاله 
اإىل �سقل خربات ومهارات ومعارف 
واإ�سعاد  خدمة  جم��ال  يف  امل�ساركني 
املمار�سات  لأف�سل  وفقا  املتعاملني 
برنامج  ومعايري  الدولية  واملعايري 
احلكومية  ل���ل���خ���دم���ة  الإم������������ارات 

املتميزة.
املتعاملني  اإ�سعاد  دبلوم  اأن  اأ�ساف  و 
وزارة  برنامج  م��ب��ادرات  اأح��د  يعترب 
احلياة  وج����ودة  لل�سعادة  ال��داخ��ل��ي��ة 
وت�سمن عدة حماور تدريبية منها 
البتكار والإبداع يف اإ�سعاد املتعاملني 
لتحفيز الطلبة على العمل اجلماعي 
ابتكارية  والبتكار وتقدمي م�ساريع 
ال�ستباقية،  احلكومية  للخدمات 
اأ�سهر..   4 م��دة  تنفيذه  وا���س��ت��غ��رق 
 211 ال���دف���ع���ة  ه�����ذه  و������س�����ارك يف 
خمتلف  من  جهة   49 من  منت�سبا 
والهيئات  وامل���وؤ����س�������س���ات  ال��������وزارات 
الحت��������ادي��������ة وامل����ح����ل����ي����ة وك����ذل����ك 
ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
مفهوم  يكر�س  م��ا  اخل��ا���س  القطاع 
التناف�سي  والتعاون  الوطني  العمل 
واخلا�سة  احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  حكومة  يف 

املتحدة.
الدفعة  ه��ذه  اأن��ه بتخريج  اأو���س��ح  و 
يبلغ اإجمايل اخلريجني امل�ستفيدين 
م��ن ه���ذا ال��ربن��ام��ج م��ن��ذ انطاقه 
 91 يف  ي��ع��م��ل��ون  خ��ري��ج��ا   1780
جهة من املوؤ�س�سات احلكومية و�سبه 

احلكومية واخلا�سة.

املجل�ش العاملي للمجتمعات امل�شلمة ينظم موؤمتر التعليم يف املدار�ش الإ�شالمية بعد اأزمة كورونا 27 يونيو
•• اأبوظبي- وام: 

ينظم املجل�س العاملي للمجتمعات 
ع���دد من  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة  امل�سلمة 
املوؤ�س�سات املخت�سة واملعنية ب�ساأن 
التعليم الإ�سامي قبل اجلامعي 
افرتا�سيا  دول��ي��ا  علميا  م��وؤمت��را 
التي  "التحديات  ع���ن���وان  حت���ت 
امل�����دار������س  ال���ت���ع���ل���ي���م يف  ت�����واج�����ه 
الإ�سامية البتدائية و الإعدادية 
كورونا"،  اأزم����ة  ب��ع��د  ال��ث��ان��وي��ة  و 

وذلك يوم 27 يونيو اجلاري.
انطاقا من  املوؤمتر  اأهمية  تاأتي 
ال��ت��ي �سكلت نقطة  ك��ورون��ا  اأزم���ة 
تاريخ  م�����س��ب��وق��ة يف  غ���ري  حت����ول 
التي  بالعامل  التعليم  موؤ�س�سات 
ا�سطرت اإىل اللجوء للتعليم عن 

و التذكر و ال�سرتجاع و املهارات 
مهارات  و  اخلطابة  مثل  العملية 
ال�سفهية  والمتحانات  التجويد 
كيف  ب�ساأن  التحدي  يكمن  وهنا 
التعليم  خم��رج��ات  ت��ق��ومي  �سيتم 
الإ���س��ام��ي ع��ن ب��ع��د، وم���ا مدى 
الدولية  امل��ع��اي��ري  م���ع  ات�����س��اق��ه��ا 

للتقومي.
حول  امل��وؤمت��ر  يف  النقا�س  وي���دور 
اإيجاد  اإمكانية  عدة حماور، منها 
بعد  ع��ن  للتنفيذ  ق��اب��ل��ة  م��ن��اه��ج 
الزمنية  امل��دة  و  رقمية،  وب�سورة 
وتكلفتها  اإل��ك��رتون��ي��ا  لتحويلها 
اإذا ك��ان ه��ن��اك املعلم  وك��ذل��ك م��ا 
عن  التعليم  تنفيذ  ع��ل��ى  ال��ق��ادر 
ب��ع��د وامل���وؤ����س�������س���ات ال����ق����ادرة على 
تدريب املعلمني، ف�سا عن البنية 

الإ�سامية  امل����دار�����س  غ���م���ار  يف 
التعليمية  م��راح��ل��ه��ا  مب��خ��ت��ل��ف 
وه����و م���ا ي��ع��ن��ي ���س��م��ول��ي��ة ومتيز 
نف�سها  ���س��ت��ط��رح  ال��ت��ي  الأ���س��ئ��ل��ة 
ب��ق��وة يف ه���ذا ال�����س��دد م��ث��ل كيف 
على  القائمني  ا�ستجابة  �ستكون 
التحدي  لهذا  الإ�سامي  التعليم 
التعليم  مي��ل��ك  وه���ل  اجل���دي���د.. 
على  الكافية  التقاليد  الإ�سامي 
واملتعلمني  امل��ع��ل��م��ني  م�����س��ت��وى 
التعليم  م��رح��ل��ة  اإىل  ل��ان��ت��ق��ال 
موؤ�س�سات  مت��ل��ك  وه���ل  ب��ع��د  ع���ن 
التعليم الإ�سامي التي توجد يف 
جمتمعات حمدودة املوارد البنية 
التحتية الازمة للتعليم عن بعد 
و هل تتوفر مناهج التعليم املرنة 
ومن  بعد،  عن  للتنفيذ  والقابلة 

تتويل  تعليمية  ملوؤ�س�سات  امل�سلمة 
ت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج، وحت��دي��ث نظم 
منظومة  وت�����ق�����دمي  ال���ت���ع���ل���ي���م، 
وعن  ال��رق��م��ي  للتعليم  متكاملة 
الوقفية  املوؤ�س�سات  وحتفيز  بعد، 
املجتمع  وم��وؤ���س�����س��ات  واخل���ريي���ة 
تطوير  يف  ل����اإ�����س����ه����ام  امل��������دين 
ال��ت��ع��ل��ي��م الإ�����س����ام����ي ع����ن بعد 
امل�سلمة  املجتمعات  يف  للمدار�س 
تفعيل  اإىل  احل���اج���ة  ج��ان��ب  اإىل 
التعليم  ج����ودة  م��وؤ���س�����س��ات  اأدوار 
والتقومي  الأك��ادمي��ي  والع��ت��م��اد 
الإ�سامي  التعليم  ل�سمان جودة 
ع����ن ب����ع����د. ج����دي����ر ب����ال����ذك����ر اأن 
للمجتمعات  ال���ع���امل���ي  امل��ج��ل�����س 
امل�������س���ل���م���ة م��ن��ظ��م��ة دول����ي����ة غري 
حكومية يتخذ من اأبوظبي مقرا 

ب��ع��د خ���ال ف���رتة الإغ����اق التي 
للحفاظ  احل���ك���وم���ات  ف��ر���س��ت��ه��ا 
على حياة النا�س ما اأحدث واقعا 
�سيدفع  كاملة-  ب�سورة   - جديدا 
اإعادة  اإىل  التعليم  على  القائمني 
النظر يف فل�سفة التعليم واأهدافه 
مناهجه  و  و���س��ائ��ل��ه  و  ون��ظ��م��ه 
اأن  باعتبار  اأن�سطته  و  التعليمية 
التعليم الإ�سامي على امل�ستويني 
ق��ب��ل اجل��ام��ع��ي واجل��ام��ع��ي جزء 
العاملي  الواقع  هذا  من  يتجزاأ  ل 
التي  ل���ل���ت���غ���ي���ريات  و���س��ي��خ�����س��ع 

�ستطال نظم التعليم يف العامل.
را�سد  الدكتور علي  اأك��د معايل  و 
العاملي  املجل�س  رئي�س  النعيمي، 
هذا  اأهمية  امل�سلمة  للمجتمعات 
املوؤمتر الفرتا�سي لأنه يخو�س 

التحتية التكنولوجية لدى جميع 
بالعدالة  تت�سم  ب�سورة  املتعلمني 
وامل�ساواة ل�سمان ح�سول اجلميع 
نف�سها  التعليمية  اخل��دم��ة  على 
اإ�سافة اإىل معرفة اإمكانية تعليم 
ومدى  بعد  الدينية عن  امل��ه��ارات 
املبا�سر  ال��ت��ف��اع��ل  اف��ت��ق��اد  ت���اأث���ري 
حالة  يف  وال�����ق�����دوة  وال����ن����م����وذج 
فقدان ال�سلة املبا�سرة بني املعلم 
على  العتماد  واإمكانية  واملتعلم، 
املو�سوعات  يف  بعد  ع��ن  التقييم 
ال��دي��ن��ي��ة وخ���ط���ورة ان��ت�����س��ار قيم 
الغ�س والكذب وال�سرقات العلمية 
وكيفية �سبطها �سمن منظومات 
ال��ق��ي��م والأخ����اق����ي����ات امل���وج���ودة 
امل���وؤمت���ر  ي��ب��ح��ث  و  ال�����واق�����ع.  يف 
املجتمعات  ح��اج��ة  م���دى  ك��ذل��ك 

خال الو�سائل التكنولوجية.
"موؤمتر  اإن  م���ع���ال���ي���ه  وق���������ال 
التعليم  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
يف املدار�س الإ�سامية البتدائية 
بعد  ال���ث���ان���وي���ة  و  الإع������دادي������ة  و 
اأزم��ة كورونا" ياأتي ملواجهة هذه 
الإ���س��ك��ال��ي��ات وال���ت�������س���اوؤلت عرب 
وعملية  مقنعة  اإج���اب���ات  ت��ق��دمي 
واإج����رائ����ي����ة وق���اب���ل���ة ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ و 
معتمدة  مقايي�س  وذات  القيا�س 
عامليا، فالتحدي الأكرب �سيكون يف 
والمتحانات  التقومي  منهجيات 
التكنولوجية،  اآلياتها  و  بعد  عن 
التعليم  م���ن���اه���ج  ط��ب��ي��ع��ة  لأن 
اختزالها  مي��ك��ن  ل  الإ����س���ام���ي 
ف��ه��ي مناهج  رق��م��ي��ة،  و���س��ائ��ل  يف 
تعتمد يف كثري منها على احلفظ 

ل��ه وي��ع��ت��رب ب��ي��ت خ���ربة لرت�سيد 
العاملة  واجل��م��ع��ي��ات  امل��ن��ظ��م��ات 
وجتديد  امل�سلمة،  املجتمعات  يف 
اأجل  من  اأدائ��ه��ا  وحت�سني  فكرها 
اإدماج  وه��ي  واح���دة  غاية  حتقيق 
دولها  يف  امل�����س��ل��م��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
ب�����س��ورة حت��ق��ق لأع�����س��ائ��ه��ا كمال 
امل��واط��ن��ة ومت���ام الن��ت��م��اء للدين 

الإ�سامي.

تقرير يوؤكد جاهزية دبي للعمل عن بعد حتت اأي ظرف والرتكيز على الإنتاجية يف ثقافة العمل
•• دبي-وام:

اأكد تقرير ل� "دبي الذكية" اأن دبي اأ�سبحت جاهزة متاماً للعمل "عن بعد" 
والتحول من العمل التقليدي ب�سا�سة وفعالية مع الرتكيز على الإنتاجية 
واملخرجات و�سمان حتقيق حياة متزنة للموظفني على ال�سعيدين البدين 

والنف�سي.
19 يف مرونة جتربة املدينة الذكية  " اأث��ر جائحة كوفيد -  ويقدم تقرير 
الذكية �سباح ام�س  دب��ي  ُبعد نظمته  اأط��ل��ق خ��ال م��وؤمت��ر ع��ن  ال��ذي   -  "
الذكية  دبي  عام  ب�سر مدير  بن  بنت بطي  عائ�سة  الدكتورة  �سعادة  بح�سور 
املدينة  جتربة  واأخ�سائيي  امل�ساركة  اجلهات  من  العموم  مديري  من  وعدد 
الإعام  و�سائل  اإىل جانب عدد من ممثلي  العمل  بيئة  واأخ�سائيي  الذكية 
- نظرة �ساملة للتاأثريات النا�سئة عن اجلائحة كما ير�سد الآثار الواقعية 
وجاهزية  املدينة  يف  وتقدميها  الذكية  اخلدمات  جتربة  ح��ول  واحلقيقية 
الذكية  وياأتي كمبادرة من دبي  الذي حدث  الهائل  للتغيري  هذه اخلدمات 
للم�ساهمة يف بلورة ا�سرتاتيجية احلكومة ملا بعد كورونا وترجمة لتوجيهات 

القيادة.
ويرتكز التقرير على درا�سة ثاثة حماور خمتلفة ت�سمل كل من املوظفني 
حد  على  واملوظفني  للمتعاملني  املقدمة  واخل��دم��ات  املوؤ�س�سية  والعمليات 
�سواء حيث اأعد هذا التقرير فريق اأجندة ال�سعادة يف دبي الذكية مب�ساهمة 
فّعاله ومبا�سرة من قبل اأخ�سائيي جتربة املدينة الذكية املعنيني بخدمات 
املدينة واأخ�سائيي بيئة العمل املعنيني يف جمال املوارد الب�سرية ميثلون 20 

جهة حكومية و�سبه حكومية وخا�سة .
واأكد التقرير على املرونة العالية ملنظومة عمل حكومة دبي خال جائحة 
على جتنب انخفا�س جودة جتارب  �ساعدها  الذي  الأمر   "19  - "كوفيد 

وخدمات املدينة التي تقدم لل�سكان والزوار بل دعم وحت�سني بع�س اخلدمات 
ب�سكل اأكرب .. كما ك�سف التقرير التحديات والفر�س والإج��راءات الناجمة 

عن هذه الظروف الطارئة.
واأكدت الدكتورة عائ�سة بنت بطي بن ب�سر خال املوؤمتر اأن جائحة "كوفيد 
التي  التحديات  لتحويل  خمتلفة  بطريقة  يفّكر  اجلميع  جعلت   "19  -
م�ستقبل  لبناء  منها  وال�ستفادة  التعلم  ميكن  فر�س  اإىل  التجربة  اأفرزتها 
اأف�سل يف دولة الإمارات ..م�سرية يف هذا ال�سدد اإىل كلمات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
 19  - كوفيد  بعد  العامل  اأن  يظن  "خمطئ من  "رعاه اهلل" ..  دب��ي  حاكم 

كالعامل قبله".
املايني  19" اقت�سرت حياة   - " كوفيد  اأن��ه مع ظهور جائحة  واأو�سحت 
واخلا�س  احلكومي  والعمل  فالتعليم  منازلهم  على  ج���داً  ق�سري  وب��وق��ت 
حتول لأنظمة التعليم والعمل عن بعد ووجدت حكومات العامل نف�سها اأمام 
حتديات غري م�سبوقة ونحن يف دبي ودول��ة الإم��ارات مل نكن ا�ستثناًء عما 
يحدث يف العامل ..م�سرية اإىل اأن كافة اجلهات يف دبي بذلت جهوداً فورية 
من  حققت  ال��ذي  املتميز  احلكومي  العمل  منظومة  على  للحفاظ  وحثيثة 

خاله دولة الإمارات مكانة ريادية عاملية على مر ال�سنوات.
وقالت : اأردنا عرب هذا التقرير الذي ميّثل ع�سفاً ذهنياً تكاملياً مع �سركائنا 
يف القطاعني احلكومي واخلا�س اأن نرتجم توجيهات قيادتنا وحتديداً ما 
قاله �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم " اأن الواقع اجلديد 
املرحلة  ه��ذه  معامل  ت�ست�سرف  �ساملة  ا�ستباقية  منهجية  تطوير  يتطلب 

وتبتكر احللول لتحدياتها" وهو ما نتطّلع اإىل الإ�سهام به.
دبي  يف  احل��رك��ة  تقييد  لإج����راءات  التدريجي  التخفيف  م��ع  اأن���ه  واأ���س��اف��ت 
"ل�ستك�ساف التاأثريات التي  "دبي الذكية  والإم��ارات العربية املتحدة �سعت 

يف  واملوظفني  املتعاملني  جت��ارب  على  امل�سبوقة  غري  الأزم���ة  ه��ذه  اأحدثتها 
اإم��ارة دبي .. ولكون تاأثري اجلائحة ل يزال يف مرحلة ديناميكية فاإنه من 
املهم تقييم التحولت احلالية من خال اجراء بحوث دقيقة حول الأ�ساليب 
التي تتبعها املدن من اأجل اأن تتاأقلم مع التغريات التي ي�سهدها العامل عرب 
اإطاق هذا التقرير الذي �سمل 34 خُمرجاً و8 تو�سيات ..معربة عن اأملها 
ال�سيا�سات ملرحلة ما بعد كوفيد -  التو�سيات جهود �سياغة  اأن تدعم تلك 

و زوار دبي. �سكان  �سعادة  وتعزز  النا�س  حياة  جودة  حت�سن  والتي   19
ويف التفا�سيل خل�س التقرير اإىل اأن م�ستوى التاأثري ال�سلبي لكوفيد - 19 
بالن�سبة للمتعاملني وامل��وظ��ف��ني، حيث  ك��ان حم���دوداً  دب��ي  يف اخل��دم��ات يف 
اأن ن�سبة كبرية من البنى التحتية واخلدمات  املوؤ�س�سات  اأفادت العديد من 
كانت فعالة وجاهزة للعمل الرقمي وتعمل لتقدمي اخلدمات عرب الإنرتنت 
كما اأ�سارت عدد من املوؤ�س�سات اإىل اإجناز عملية التحول الرقمي للخدمات 

املتبقية ب�سرعة وب�سكل كامل واإعدادها لا�ستخدام الفوري.
من جهة اأخرى ويف حمور نظام "العمل عن بعد" اأظهر التقرير اأن �سامة 
املوظفني من اأهم اجلوانب التي مت اأخذها بعني العتبار، لتجري التفاعات 
الإيجابيات  و�سملت  املكاتب،  كان و�سعها يف  كما  ب�سكل طبيعي  الجتماعية 
التي اأظهرت املرونة الإ�سافية التي وجدها املوظفون يف الظروف اجلديدة 

وارتفاع الإنتاجية والرتكيز.
النظر  بعد" وفر فر�ساً جديدة ميكن  "العمل عن  نظام  اأن  التقرير  واك��د 
اإليها يف ترتيبات امل�ساحات املكتبية ما يعني اأن ت�سميم مكاتب امل�ستقبل قد 
اأن مراكز  كما  امل�ساحة  ملتطلبات  اأكرث  وفعالية  اأكرب  لي�سمح مبرونة  يتغري 
الت�سال متكنت على الفور من ا�ستيعاب العدد الكبري من املكاملات الواردة 

من املتعاملني.
واأو�سح التقرير اأنه وب�سكل عام برزت ثقافة جديدة داخل املوؤ�س�سات للعمل 

التي  الفجوات  �سد  على  الت�سال  مراكز  فيها  تعمل  الإن��رتن��ت  �سبكة  عرب 
على  الرقمي  للتحول  ُينظر  ك��ان  حيث  ي�ساعدهم  مل��ن  النا�س  فيها  يحتاج 
اأنه حتدٍّ لكن الطلب الطارئ دفع املوؤ�س�سات لابتكار من اأجل تقدمي كافة 
اخلدمات املتبقية عرب الإنرتنت، وقد جتلت هذه ال�ستجابة ال�سريعة باأعلى 
اجلائحة  تفاقم  وت��رية  تواكب  ب�سرعة  املديرين  تفاعل  خ��ال  من  �سورها 

والتغيريات التي ن�ساأت عنها.
امل�ساركني نتيجًة  واأكد التقرير وجود فر�س جديدة مت حتديدها من قبل 
يف  املرونة  خيارات  زي��ادة  فيها  مبا  اجلديدة  امل�ستفادة  والدرو�س  للتغيريات 
برزت  اإذ  والتكاليف،  الوقت  يف  التوفري  وفر�س  املوظفات  لاأمهات  العمل 
هذه الفر�س كنتيجة مبا�سرة لتطبيقات البنى التحتية الأ�سا�سية يف الآونة 
التي تقدمها اجلهات احلكومية و�سبه  الرقمية  اإ�سافة للخدمات  الأخ��رية 
احلكومية واملوؤ�س�سات اخلا�سة الرئي�سية يف دبي، حيث مكنت رقمنة اخلدمات 
يف املدينة على مدار الع�سرين عاماً املا�سية دبي من ال�ستجابة لهذه الأزمة 
وال�سري  والتقنيات  الأدوات  هذه  بني  اجلمع  واأتاحت  ومرونة  بقوة  العاملية 
خلف القيادة احلكيمة والروؤية ال�سديدة للمدينة و�سمحت لدبي باحلفاظ 

على ال�سيطرة وا�ستدامة الزدهار حتى يف ظل حتديات كوفيد - 19.
اأن التقنيات  اأكدت  وو�سع التقرير جمموعة من التو�سيات الرئي�سية التي 
اأما  الرقمية"  "الهوية  مثل  مرنة  ذكية  ملدينة  اأ�سا�سية  كركيزة  التمكينية 
بالن�سبة للتحول الرقمي فمن املهم العمل على ا�ستدامة اخلدمات والبنية 
التو�سيات  اأكدت  املعلومات  الرقمية وحت�سينها. ويف حمور و�سوح  التحتية 
�سرورة وجود الوعي والإملام امل�سرتك بالظروف ال�سائدة واملعلومات الهامة 
املدى  بعيدة  لنظرة  الأنظمة  كفاءة  تعزز  الت�سميم  ج��ودة  اأن  اإىل  ..م�سرية 
ال�سمولية  النظرة  ا�ستدامة  على  ي�ستند  املرنة  املدينة  مفهوم  ف��اإن  واأخ��رياً 

للمدينة لتزدهر حتى اأثناء الأزمات.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر :  

اأجرى فريق من علماء الريا�سيات 
نيويورك  جامعة  م��ن  والقت�ساد 
اأبوظبي درا�سة حول كيفية املوازنة 
منحنى  اإىل  ت�سطيح  احلاجة  بني 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�سار 
“كوفيد19-” وخف�س م�ستويات 

ت��ف�����س��ي��ه، م���ع حم���اول���ة احل����د من 
تكبد القت�سادات  لاأ�سرار طويلة 
ت�ستمر  اأن  يحتمل  وال��ت��ي  الأم����د 
الفريق  ط���ور  ح��ي��ث  دائ����م،  ب�سكل 
اأن يوفر  ري��ا���س��ي��اً مي��ك��ن  من��وذج��اً 
يبحثون  الذين  ل�سّناع  ال�سيا�سات 
التكاليف  لتقييم  نهج  اأف�سل  عن 
للتدابري  والقت�سادية  الب�سرية 

الح������رتازي������ة امل���ت���خ���ذة لح���ت���واء 
الوباء . 

ال��ت��ي �سدرت  ال���درا����س���ة  ون�����س��رت 
الوفيات  م��ع��دلت  اح��ت��واء  بعنوان 
ال�سيا�سات  القت�ساد:  فتح  مقابل 
 ،  SEIARDمن����وذج يف  امل��ث��ل��ى 
اإيكومنك�س،  “كوفيد  م��وق��ع   على 
بيربز”،  ت����امي  ري����ل  اأن�����د  ف��ي��ت��ي��د 

ال�سيا�سات  اأب���ح���اث  مل��رك��ز  ال��ت��اب��ع 
القت�سادية، و�سارك فيها باحثون 
اأبوظبي،  ن��ي��وي��ورك  م���ن  جامعة 
اأ�ستاذة  برييتا  اإيلينا  ذل��ك  يف  مب��ا 
األبريتو  ال�����زائ�����رة،  ال���ري���ا����س���ي���ات 
غ��ان��دول��ف��ي الأ����س���ت���اذ امل��م��ار���س يف 
اأ�ستاذ  وا�سمر  واإتيان   الريا�سيات، 

القت�ساد، وباحثون اآخرون  . 

اإ�سفاء  على  البحث  ف��ري��ق  وع��م��ل 
املفا�سلة  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي  ال��ط��اب��ع 
بني  ال��ق��رار  �سنع  يف  ت�سارك  التي 
احلفاظ على الأن�سطة  القت�سادية 
وتقليل انت�سار الفريو�س والوفيات 
وباء  تف�سي  عن  الناجتة  املحتملة 
وا�ستخدموا  ك����ورون����ا،  ف���ريو����س 
الوباء  عن  الوفيات  الناجمة  عدد 
واإجمايل الناجت املحلي باعتبارهما 
م���ن ال��ع��ن��ا���س��ر ال���ت���ي ي��ق��ا���س بها 
اإط���اراً  وق��دم��وا  ال��ت��اأث��ري،  م�ستوى 
التكاليف  ل���ل���ت���ف���ك���ري  يف  ع�����ام�����اً 
الق��ت�����س��ادي��ة امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ذلك 
وال�سحة العامة  .  وحلل الباحثون 
اأم��ث��ل��ة خم��ت��ل��ف��ة، مت��ث��ل اأول���ه���ا يف 
ت��ط��ب��ي��ق الإغ�������اق ال���ك���ام���ل حتى 
نهاية  يف  للوباء  املتوقعة  النهاية 
 ،2021 م���ن  ع����ام  الأول  ال���رب���ع 
وهو الأم��ر الذي يبدو اأن قلة من 
ومن  تطبيقه،  اإىل  ت�سعى  ال���دول 
يعقبه  م��ب��دئ��ي،  �سامل  اإغ���اق  ث��م 
اإعادة فتح، وهو ما  تفر�سه معظم 
تناوب  واأخ��������رًيا،  ح���ال���ي���اً.  ال������دول 
اإج��راءات احتواء الفريو�س واإعادة 
���س��ي��ن��اري��و حمتمل  ال���ف���ت���ح، وه�����و 
ت��ف�����س��ي  الفريو�س  ع����ودة  ح����ال  يف 

الن�ساط القت�سادي.  نتيجة عودة 
اأن  اإىل  الرئي�سية  النتائج  وت�سري 
ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��دري��ج��ي��ة الأط����ول 
اأم���داً والأك���رث اع��ت��داًل من  ناحية 
احتواء الفريو�س لها فوائد اأكرب. 
اأن  الباحثون  اأفاد  اآخر،  من جانب 
احتواء  اإج���راءات  التناوب يف  خيار 
بعد  واإع����������ادة  الفتح  ال����ف����ريو�����س 
اإج�����راءات الإغ����اق امل�����س��ددة، اأمر 
جانبها  وم���ن  الدرا�سة .   ي�ستحق 
“الفكرة  ب���ريي���ت���ا:  اإي��ل��ي��ن��ا  ق���ال���ت 
اأنه  هي  الدرا�سة  لهذه  الرئي�سية 
م�ستويات  حت���دي���د  امل���م���ك���ن  م����ن 
التي  تعمل  املختلفة  الفتح  اإع���ادة 
ع���ل���ى ت�����ف�����ادي اأع����������داد ال���وف���ي���ات 
�سرر  يف  ال��ت�����س��ب��ب  دون  ال��ك��ب��رية 
م��ف��رط ل��اق��ت�����س��اد. ون���اأم���ل من 
خ���ال ت��ط��وي��ر ه���ذا ال��ن��م��وذج اإيل 
اأكرث تدعم �سّناع  اإمكانيات   اإتاحة 
ال�����س��ي��ا���س��ات ع��ل��ى ات���خ���اذ ق�����رارات 
تعمل على املوازنة بني احلاجة اإىل 
الب�سرية  ب�سبب  اخل�سائر  تقليل 
والرغبة  الأدن��ى،  اإىل احلد  الوباء 
القت�ساد  ا���س��ت��م��راري��ة  ���س��م��ان  يف 
ال��ت��ي ت��ع��د ���س��روري��ة جل���ودة حياة 

�سعوبهم .» 

•• اأبوظبي - وام:

التقنية  ك��ل��ي��ات  اأم���ن���اء  ع��ق��د جم��ل�����س 
برئا�سة  اف��رتا���س��ي��ا  اج��ت��م��اع��ا  ال��ع��ل��ي��ا 
الهاملي  ث�����اين  ب����ن  ن���ا����س���ر  م���ع���ايل 
والتوطني  ال��ب�����س��ري��ة  امل�������وارد  وزي�����ر 
خاله  ناق�س  الكليات  جممع  رئي�س 
املقبل  الأك��ادمي��ي  للعام  ال�ستعدادات 
ال�سهادات  اإط����اق  يف  ال��ب��دء  وك��ذل��ك 
بلوك  تقنية  ع��رب  ال��رق��م��ي��ة  العلمية 
التقنية  كليات  خريجي  لكافة  ت�سني 
العليا القدامى واحلاليني وذلك بعد 
 155 ال����ازم لإ����س���دار  ات��خ��اذ  اأن مت 

األف �سهادة علمية رقمية خلريجها.
وا���س��ت��ع��ر���س امل��ج��ل�����س م���ا مت اإجن����ازه 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة كليات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
التقنية وحتولها للتعلم عن بعد وفق 
منظومة رقمية متكاملة على م�ستوى 
والأن�سطة  والمتحانات  املحا�سرات 
الا�سفية وكافة احتياجات اخلدمات 
واحل���ي���اة ال��ط��اب��ي��ة مم���ا ع����زز جناح 
الأكادميي  ع��ام��ه��م  امت���ام  يف  الطلبة 
ال�سيفية  درا�����س����ت����ه����م  وم����وا�����س����ل����ة 
ع���ن ب���ع���د. ك��م��ا اط���ل���ع امل��ج��ل�����س على 
بعد  ع��ن  التعليم  م��رح��ل��ة  مكت�سبات 
ب���الأرق���ام والح�����س��اءات وف���ق تقارير 
والتي  الأ�سبوعية  والتقييم  املتابعة 
على  املا�سية  ال��ف��رتة  طيلة  ا�ستمرت 
املنجزة  الدرا�سية  ال�ساعات  م�ستوى 
املقدمة  والأن�������س���ط���ة  وامل���ح���ا����س���رات 
اأون������اي������ن ع�����رب احل��������رم اجل���ام���ع���ي 
املهني  ال���ت���دري���ب  وب����رام����ج  ال���رق���م���ي 
وناق�س  التدري�سية.  الهيئة  لأع�ساء 
املجل�س خال الجتماع �سيناريوهات 
للعام  ا�����س����ت����ع����داداً  امل��ق��ب��ل��ة  امل���رح���ل���ة 
الأك����ادمي����ي امل��ق��ب��ل وال����س���ت���ف���ادة مما 
حتقق لبناء منظومة تعليم “هجني” 
ت�����س��م��ح ب��ال��دم��ج م���ا ب���ني ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
يف  ُبعد  عن  والتعلم  اجلامعي  احل��رم 
التي  ال��رق��م��ي��ة  التحتية  البنية  ظ��ل 
التوجه  وك��ذل��ك  الكليات،  بها  تتمتع 
نحو مزيد من الرتكيز على البتكار 
وري���ادة الأع��م��ال. واأك���د معايل نا�سر 
بن ثاين الهاملي �سرورة بذل اجلهود 
حتقيق  يف  ل���ا����س���ت���م���رار  امل�����س��اع��ف��ة 
م�ستوى  على  ال�سرتاتيجية  اخلطة 
..م�سريا  املوؤ�س�سي  الرقمي  التحول 
اىل اأن جناح التحول للتعليم عن ُبعد 
وكذلك العمل عن ُبعد خال الفرتة 
امل�سبقة  اجل���اه���زي���ة  ع��ك�����س  امل��ا���س��ي��ة 
خطتها  وفاعلية  كفاءة  واأك��د  للكليات 
الرابع”  “اجليل  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وم��رت��ك��زات��ه��ا ال��رام��ي��ة لإع�����داد قادة 
مهنيني واحرتافيني يف تخ�س�ساتهم 
للجميع  ت���ع���ل���ي���م  ف����ر�����س  وت�����وف�����ري 
واأن  اأع��م��ال  ورواد  ���س��رك��ات  وت��خ��ري��ج 
تعزيز  خالها  �سيتم  املقبلة  املرحلة 
ا�ستثمار  م��ن خ���ال  امل��رت��ك��زات  ه���ذه 
واأ�ساد  ُب��ع��د.  ع��ن  التعليم  مكت�سبات 
الهيئتني  اأع�������س���اء  ب��ج��ه��ود  م��ع��ال��ي��ه 
على  وقدرتهم  والإداري���ة  التدري�سية 
التعامل مع منظومة التعليم والعمل 
عن ُبعد مما �ساهم يف جتاوز التحديات 

جانبه  م�����ن  الأه��������������داف.  وحت���ق���ي���ق 
عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  �سعادة  اأو���س��ح 
كليات  جم���م���ع  م����دي����ر  ال�������س���ام�������س���ي 
ا�ستثمرت  الكليات  اأن  العليا  التقنية 
ب�����س��ك��ل كبري  امل��ا���س��ي��ني  ال��ع��ام��ني  يف 
ما  وه��و  الرقمية  التحتية  البنية  يف 
�ساهم يف �سرعة التحول نحو منظومة 
اأثبتت  التي  الرقمية  والعمل  التعليم 
توا�سل  الكليات  اإن  وق���ال  فاعليتها. 
بنجاحها  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  اإجن���ازات���ه���ا 
�سهادات  ا���س��ت��خ��راج  اآل���ي���ة  حت��وي��ل  يف 
التخرج والدرجات العلمية بالعتماد 
على من�سة بلوك ت�سني حيث باإمكان 
حتى   1991 ال��ع��ام  منذ  اخلريجني 
اليوم الدخول اىل املوقع الإلكرتوين 
الإلكرتونية  البوابة  عرب  اأو  للكليات 
الإفادة  وا�ستخراج  بالطالب  اخلا�سة 
اأو ك�سف  اأو ال�سهادة العلمية الرقمية 
ب���ه ع���رب من�سة  ال����درج����ات اخل���ا����س 
للخريجني  مي��ك��ن  ك��م��ا  ت�سني  ب��ل��وك 
عرب  املعتمدة  ال��وث��ائ��ق  ه��ذه  م�ساركة 
ومع  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  من�سات 
ونوه  امل��ه��ن��ي.  اأو  الأك���ادمي���ي  املجتمع 
اأن ا�ستخدام تقنية البلوك ت�سني  اىل 
على  احل�سول  و�سهولة  �سرعة  يدعم 
البيانات والوثائق ويخف�س التكاليف 
درجات  اأع��ل��ى  ي��وف��ر  ك��م��ا  الت�سغيلية 
احل��م��اي��ة والأم�����ان ال��رق��م��ي. واعترب 
اإ�سدار  ان  الج��ت��م��اع  خ���ال  املجل�س 
العلمية  ل��ل�����س��ه��ادات  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات 
عرب تقنية البلوك ت�سني يوؤكد دورها 
ال����ري����ادي وم�����س��اه��م��ت��ه��ا ال��ف��اع��ل��ة يف 
اجلهود املبذولة لتحقيق ا�سرتاتيجية 
“بلوك  الرقمية  للتعامات  الإمارات 
ت�سني” 2021 والتي تق�سي بتوظيف 
ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ق��دم��ة وا���س��ت��ث��م��اره��ا يف 
البلوك  من�سة  اىل  املعامات  حتويل 
املعامات  ت��ن��ف��ي��ذ  ي��دع��م  ت�����س��ني مب���ا 
الأمان  درج��ات  وباأعلى  ودقة  ب�سهولة 
تقليل  ي��ح��ق��ق  واخل�����س��و���س��ي��ة ومب����ا 
املعامات الورقية وتعزيز ال�ستدامة. 
�سعادة  الأع�������س���اء  الج���ت���م���اع  ح�����س��ر 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��ور نائب 
رئي�س املجل�س و�سعادة الدكتور حممد 
مالك  اآل  م���ال���ك  ���س��ع��ادة  و  ال�����س��ح��ي 
و  بطي  بن  عائ�سة  الدكتورة  و�سعادة 
يا�سر  و�سعادة  الربيكي  خالد  �سعادة 
امل��رزوق��ي و �سعادة ط��ارق احلو�سني و 
و�سعادة  اجلزيري  عبدالعزيز  �سعادة 
الدكتور عبداللطيف ال�سام�سي مدير 

جممع كليات التقنية العليا.

•• اأبوظبي -الفجر:

من  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  نظمت 
امل��دن ممثًا  خ��ال قطاع تخطيط 
اإدارة البيئة وال�سحة وال�سامة،  يف 
ُب��ع��د للعاملني  ت��وع��وي��ة ع��ن  ور���س��ة 
بعنوان  والإن�������س���اء  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  يف 
حملة  �سمن  احلر”  يف  “ال�سامة 
الإجهاد احلراري، مب�ساركة كل من: 
وزارة العمل، ووزارة املوارد الب�سرية 
الوطنية  وامل���وؤ����س�������س���ة  وال���ت���وط���ني، 
 ،NTPE والإمن������������اء  ل���ل���ت���ج���ارة 
القطاع  م��ن  �سركات  اإىل  بالإ�سافة 

ال����ور�����س����ة اإىل  اخل�����ا������س. وه����دف����ت 
البناء  ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ت��وع��ي��ة 
الإن�ساء مبخاطر العمل خال فرتة 
حظر  ق��ان��ون  م��ع  متا�سياً  الظهرية، 
ال��ع��م��ل وق���ت ال��ظ��ه��رية ال�����س��ادر من 
قبل وزارة املوارد الب�سرية والتوطني 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
الأعمال  اأداء  مبنع  يقت�سي  وال��ذي 
حت���ت اأ���س��ع��ة ال�����س��م�����س يف الأم���اك���ن 
 12:30 ال�����س��اع��ة  م���ن  امل��ك�����س��وف��ة 
وي�ستمر  ع�سراً   3:00 حتى  ظهراً 
ملدة ثاثة �سهور من 15 يونيو اإىل  
التوعية  اإىل  وكذلك  15�سبتمرب، 

الظهرية  وق��ت  العمل  حظر  بقانون 
للحفاظ على  ب��ه  الل��ت��زام  واأه��م��ي��ة 

�سحة و�سامة العاملني يف املواقع.
التوعية  ع���ل���ى  ال����ور�����س����ة  ورك��������زت 
مبخاطر العمل اأثناء فرتة الظهرية 
وق����ت ارت����ف����اع ح������رارة اجل����و خال 
الوقاية  وط�������رق  ال�������س���ي���ف  ف�������س���ل 
احلالت  مع  التعامل  وكيفية  منها، 
الطارئة، كما مت الرتكيز كذلك على 
طرق العمل الآمن، و�سرورة توزيع 
العاملني  ع��ل��ى  ال���رتوي���ة  حم��ال��ي��ل 
يف امل����واق����ع ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى اأع���را����س 
الإج���ه���اد احل�����راري. ج��دي��ر بالذكر 

اأوق�����ات  ال��ع��م��ل يف  ق���ان���ون وق����ف  اأن 
من  يعترب  ال�سيف  خ��ال  الظهرية 
الإج��راءات الوقائية التي تتميز بها 
املتحدة بني  العربية  الإم��ارات  دولة 
اإلزام  يتم  اأج��م��ع، حيث  ال��ع��امل  دول 
�سركات  خ�سو�ساً  ال�سركات،  جميع 
متاماً  ال���ع���م���ل  ب���وق���ف  امل������ق������اولت، 
خ��ال الظهرية ط��وال ف��رتة ثاثة 
يتم فر�س غرامات على  اأ�سهر، كما 
التعليمات  ت��ت��ج��اوز  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات 
وال����ق����وان����ني، وذل������ك ح���ف���اظ���اً على 
مواقع  يف  العاملني  و�سحة  �سامة 

البناء والإن�ساء.

حفاظًا على �سحة العمال خالل فرتة الظهرية من 15 يونيو اإىل 15 �سبتمرب

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�شة توعوية عن ُبعد بعنوان »ال�شالمة يف احلر« للعاملني يف البناء والإن�شاء

•• اأبوظبي -وام:

ب��ح��ث ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وزير 
ات�سال هاتفي مع  ال���دويل خ��ال  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 
اإمل�����ار حم���م���دي���اروف وزي����ر خ��ارج��ي��ة جمهورية  م��ع��ايل 
اأذربيجان عاقات ال�سداقة بني البلدين واأوجه التعاون 

امل�سرتك يف عدد من املجالت ومنها املنظمات الدولية.
ك��م��ا ت��ن��اول الت�����س��ال ال��ه��ات��ف��ي م�ستجدات الأو����س���اع يف 

املنطقة وعددا من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.
اأذربيجان  ���س��م��وه وم��ع��ايل وزي����ر خ��ارج��ي��ة  وا���س��ت��ع��ر���س 
 - “كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  جائحة  م�ستجدات 

تداعياته. لحتواء  البلدين  19” وجهود 
واأكد �سموه ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان ومعايل اإملار 
حممدياروف على اأهمية التعاون والتن�سيق امل�سرتك يف 

مواجهة تداعيات هذه اجلائحة.
ك��م��ا اأك����د اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز اآف����اق التعاون 
امل�سرتك انطاقا من العاقات املتميزة التي جتمع بني 

دولة الإمارات وجمهورية اأذربيجان.
واأ�ساد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بالعاقات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ال���ت���ي جت��م��ع ب���ني دول�����ة الإم�������ارات 
على  امل�ستمر  احل��ر���س  ..م��وؤك��دا  اأذرب��ي��ج��ان  وجمهورية 
تو�سيع اآفاق التعاون بني البلدين ال�سديقني يف خمتلف 

املجالت.
الذي  الدعم  حممدياروف  اإمل��ار  معايل  ثمن  جانبه  من 
مواجهة  على  مل�ساعدتها  لباده  الإم���ارات  دول��ة  قدمته 
ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د “كوفيد 
والإج������راءات الحرتازية  ب��ال��ت��داب��ري  19” ..م�����س��ي��دا   -
مع  تعامليها  خ��ال  ال��دول��ة  اتخذتها  ال��ت��ي  وال��وق��ائ��ي��ة 

اجلائحة.
التي جتمع بني  املتميزة  العاقات  اأكد معاليه على  كما 
تعزيزها  على  امل�ستمر  واحل��ر���س  ال�سديقني  البلدين 
وتطوير جمالت التعاون امل�سرتك مبا يعود باخلري على 

�سعبيهما.

عبداهلل بن زايد و وزير خارجية اأذربيجان يبحثان هاتفيا عالقات ال�شداقة وجهود احتواء جائحة كورونا

•• دبي - حم�شن را�شد:

اآلية جديد لدفع الر�سوم املدر�سية من خال  اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم 
الدفع اللكرتوين عن بعد، والتي يتم تطبيقها لأول مرة عن طريق اخل�سم 

املبا�سر من احل�سابات البنكية لأولياء الأمور.
ووفقاً لتعميم اأ�سدرته الوزارة بذلك ال�ساأن وح�سلت “الفجر” على ن�سخة منه 
مت منح �ساحية school-finance   لروؤ�ساء وحدات �سوؤون الطلبة بدًل 
من روؤ�ساء وحدات اخلدمات املدر�سية، وذلك ليتمكنوا من اإمتام حتديث بيانات 

الر�سوم لطلبة املدار�س احلكومية يف نظام املنهل.
باملدار�س،  ���س��وؤون الطلبة  ل��روؤ���س��اء وح���دات  ال���وزارة بعقد ور���س��ة عمل  ووج��ه��ت 
اإ�سافة اإىل روؤ�ساء اأق�سام �سوؤون الطلبة يف الوزارة، تهدف اإىل �سرح اآلية التعامل 

مع �سا�سة الر�سوم الدرا�سية يف نظام املنهل.
 وتتنوع حماور الور�سة امل�سار اإليها ما بني التعرف على عنا�سر �سا�سة الر�سوم و 
كيفية اإ�سافتها للطلبة، وبني كيفية عمل اإعفاءات من الر�سوم الدرا�سية وارفاق 

امل�ستندات املطلوبة.

كما تت�سمن املحاور التي حددتها الوزارة طباعة م�ستندات القب�س لويل المر، 
اإن  واملقرتحات  الراجعة  التغذية  اأخ��ذ  عن  ف�سًا  لا�ستف�سارات،  املجال  وفتح 

وجدت من املتدربني.
وحول �سري العملية المتحانية اأدى ام�س طلبة ال�سف الثاين ع�سر بامل�سار العام 
المتحان يف مادة الحياء اأو الكيمياء، بينما اأدى طلة امل�سار املتقدم المتحان يف 
مادة الكيمياء فقط، وذلك �سمن امتحانات نهاية العام الدرا�سي اجلاري املمتدة 

حتى الثاين من يوليو املقبل.
والن�سف  اخلام�سة  وحتى  والن�سف  الرابعة  ال�ساعة  من  امل�سائية  الفرتة  ويف 
املنزلية  والدرا�سة  الكادميية  الدرا�سة  مب�سار  ع�سر  الثاين  ال�سف  طلبة  ادى 

المتحان يف مادة الحياء اأو الكيمياء.
امتحانهم يف  واملتقدم  العام  امل�سارين  اخلمي�س طلبة  يوؤدي غداً  اأن  املقرر  ومن 
مادة اللغة الجنليزية يف الفرتة ال�سباحية بينما يوؤدي يف الفرتة امل�سائية طلبة 
من  وترقب  قلق  و�سط  امل��ادة  نف�س  يف  المتحان  وامل��ن��ازل  الأك��ادمي��ي��ة  الدرا�سة 

م�ستوى الأ�سئلة.
التي  المتحان  اأ�سئلة  �سهولة  لتوؤكد  واملتقدم  العام  امل�سارين  اأراء طلبة  وجاءت 

20 �سوؤال، تتبع نظام الختيار  ج��اءت يف ثاثة من��اذج احتوى كل من��وذج على 
من متعدد.  

واأكدوا اأن الوزارة زادت زمن الجابة عن كل �سوؤال مبقدار دقيقة تقريباً، الأمر 
الذي �ساعد الطلبة والطالبات على القراءة وفهم ال�سوؤال والتفكري يف الإجابة 

واملراجعة.
مكنتهم  وال��ت��ي  باليجابية  و�سفوها  ال��ت��ي  اخل��ط��وة  تلك  على  الطلبة  واأث��ن��ى 
وزارة  داع��ني  المتحان،  ال��واردة يف  ال�سئلة  اغلب  ال�سحيحة على  الإجابة  من 
الرتبية والتعليم اإىل ان�سافهم يف عمليات الت�سحيح، خ�سو�ساً وان المتحانات 

اللكرتونية تطبق لأول مرة.
من جانبها اأفادت وزارة الرتبية والتعليم، بعدم تلقيها اأي �سكاوى اأو اإ�ستف�سارات 
من  وتدرجت  امل�ستويات  ملختلف  منا�سبة  ج��اءت  التي  المتحان،  باأ�سئلة  تتعلق 

ال�سعب اىل ال�سهل.
العليا  التفكري  م��ه��ارات  لأ���س��ح��اب  ج��اء من�سفاُ  الم��ت��ح��ان  اأن  ال����وزارة  واأك���دت 
ومراعياً للطلبة ذات امل�ستوى املتو�سط، ومل يكتنفه اأي غمو�س، م�سرية اإىل اأن 

عدم تلقيها اأي �سكاوى تتعلق بالعطال التقنية على م�ستوى الدولة.

وفق اآلية جديدة لتح�سيل الر�سوم الدرا�سية

الرتبية تخ�شمها مبا�شرة من احل�شابات البنكية لأولياء الأمور

باحثو جامعة نيويورك اأبوظبي ي�شتك�شفون التوازن املطلوب لت�شطيح منحنى فريو�ش كورونا واحلد من انت�شاره   

كليات التقنية تبداأ اإ�شدار �شهادات 
خريجيها عرب من�شة بلوك ت�شني

•• ال�شارقة - وام:

بتوجيهات من �سعادِة ال�سيخة جميلة بنت حممد القا�سمي 
..اأعلنت  الإن�سانية  للخدمات  ال�سارقة  مدينة  عام  مدير 
ال�سارقة  مركز  مدير  ال�سويدي  عبيد  ه��ن��ادي  ال��دك��ت��ورة 
املدينة عن متديد  باإ�سراف  يعمل  الذي  التعلم  ل�سعوبات 
حتى  اجلل�سات  ر�سوم  من  املنت�سبني  الطلبة  اإع��ف��اء  ف��رتة 
نهاية �سهر اأغ�سط�س القادم ت�سامناً مع توجهات جمتمع 
دول���ة الإم�����ارات ودع��م��اً لأول���ي���اء الأم����ور وال��ط��ل��ب��ة يف ظل 

اأن  هنادي  الدكتورة  واأك���دت  احلالية.  ال�سحية  ال��ظ��روف 
اإعفاء الطلبة من الر�سوم ين�سجُم مع روؤية املركز واأهدافه 
تعليم  يف  ال�ستمرار  على  الأم���ور  اأول��ي��اء  مل�ساعدة  و�سعيه 
التي  الأزم��ة  التحديات، وقالت : منذ بداية  اأبنائهم رغم 
ال�سارقة  مركز  ا�ستمر   19  - كوفيد  فريو�س  بها  ت�سبب 
التعليم  نظام  ع��رب  خدماته  تقدمي  يف  التعلم  ل�سعوبات 
كما  العاملية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  م��ع  ين�سجم  بعد مب��ا  ع��ن 
على  ال�ستف�سارات  على  للرد  �ساخن  خ��ط  تخ�سي�س  مت 

الرقمني: 0508999490 و 0508999447 .

مركز ال�شارقة ل�شعوبات التعلم م�شتمر يف اإعفاء 
منت�شبيه من الر�شوم الدرا�شية حتى نهاية اأغ�شط�ش
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اأخبـار الإمـارات

•• الظفرة-الفجر : 

يف اإط������ار الج���������راءات الح����رتازي����ة 
برنامج  والوقائية وتوا�سل عمليات 
تنفذه  ال������ذي  ال���وط���ن���ي  ال��ت��ع��ق��ي��م 
بالتعاون  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة 
منذ  ال�سرتاتيجيني،  ال�سركاء   مع 
87 ي���وم���اً غ��ط��ى ال���ربن���ام���ج اأك���رث 
م�ستوى  ع��ل��ى  م��وق��ع��اً   4740 م��ن 
�سملت  ال����ظ����ف����رة،  م��ن��ط��ق��ة  م������دن 
والعزب  وامل�سالخ واحلدائق   املما�سي 
وم�ساكن  البحرية،  وال���س��رتاح��ات 
العمال، واملوانئ، واملراكز التجارية، 
وامل�سارف  اإىل  البنوك  ب��الإ���س��اف��ة 
والطرق وامل�ساجد واملباين احلكومية 
واملدار�س، واملباين ال�سحية واملباين 
وق��د  مت  للبلدية.  التابعة  وامل��راف��ق 
اإ�سافة 6 تناكر ر�س جديدة لتكثيف 

عمليات برنامج التعقيم الوطني   . 
الظفرة  منطقة  بلدية  من  وحر�ساً 
و�سامة  ���س��ح��ة  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
وموظفي  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد  ج��م��ي��ع 

البلدية، تقوم البلدية خال  عمليات 
اخلدمات  م��راك��ز  ب��اإغ��اق  التعقيم 
احل���ك���وم���ي���ة وامل����ك����ات����ب الإداري�����������ة 
الغذائية  امل�������واد  ت����وزي����ع  وم����راك����ز 
على  م�ستوى  لها  التابعة  املدعومة 
دوري  ب�سكل  الظفرة،  منطقة  م��دن 
وخمطط ويتم فتحها بعد النتهاء 

من عمليات التعقيم  . 
ال����ربن����ام����ج على  ت��ن��ف��ي��ذ  وي����ه����دف 

ال���ن���ح���و ال������ذي ي��ح��ق��ق اأه�����داف�����ه يف 
وال�سناعية  ال�سكنية  املناطق  جميع 
على  العمالية  وامل�ساكن  واخلدمية 
خال  من  اأبوظبي،  اإم���ارة   م�ستوى 
املختلفة  اجل����ه����ات  اأدوار  ت���ك���ام���ل 
امل�ساركة يف تنفيذ الربنامج، وتعزيز 
البيئية  واإدارة  ال���س��ت��دام��ة  ق���درات 
ال����ط����وارئ وا����س���ت���م���راري���ة الأع���م���ال 

والأمن املوؤ�س�سي   . 

•• اأبوظبي-وام: 

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  اأط���ل���ق���ت 
اأب���وظ���ب���ي خ���دم���ة “ ف��ر���س��ة اأم�����ل “ 
الرقمية للوقاية من املخدرات والتي 
ت��ت��ي��ح ط��ل��ب ال���ع���اج مل��ت��ع��اط��ي امل����واد 
ال�سرية  ت�����س��م��ن  ب��ط��ري��ق��ة  امل���خ���درة 
التامة وتقدمي برامج توعوية �سمن 
اخلدمات الرقمية اجلديدة ل�سرطة 
الفعال  التن�سيق  خ��ال  من  اأبوظبي 
مع موؤ�س�سات واأفراد املجتمع وتفعيل 
ال�سراكة املجتمعية للحد من انت�سار 

هذه الآفة .
تاأتي هذه اخلدمة - التي اأعلن عنها 
يف موؤمتر �سحفي عن بعد بالتعاون 
مع املركز الوطني للتاأهيل وموؤ�س�سة 
وميكن  الهمم  لأ�سحاب  العليا  زاي��د 
ال��دخ��ول ع��رب امل��وق��ع الل��ك��رتوين اأو 
اأبوظبي  ل�����س��رط��ة  ال��ذك��ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
لاإطاع على اأهدافها و كيفية التقدم 

لطلب العاج - �سمن تنفيذ توجهات 
خطة  مبتطلبات  واللتزام  احلكومة 
واأولوياتها  ا�سرتاتيجيتها  و  اأبوظبي 
عالية  خ���دم���ات  ت��ق��دمي  امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
اجلودة ويف اإطار امل�سرعات احلكومية 
بهدف  ال��وط��ن��ي��ة  الأج���ن���دة  لتحقيق 
الإدمان  من  العاج  خدمات  تقدمي 
ع��ل��ى امل���خ���درات وال��ت��وع��ي��ة مبخاطر 

املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية .
غريب  ط����اه����ر  ال���ع���ق���ي���د  اأو������س�����ح  و 
ال��ظ��اه��ري م��دي��ر م��دي��ري��ة مكافحة 
اأن  اأب����وظ����ب����ي،  امل�����خ�����درات ب�����س��رط��ة 
تعزيز  يف  ت�����س��ه��م   “ اأم�����ل  “فر�سة 
املجتمع،  اأف����������راد  ب�����ني  ال����ع����اق����ات 
احلماية  بها  املناط  املعنية  واجلهات 
وال��ت�����س��دي مل��خ��اط��ر امل����خ����درات مبا 
اأمن  وتر�سيخ  ال��وق��اي��ة  ج��ه��ود  ي��دع��م 
وا�ستقرار املجتمع، وي�سمن م�ستقبا 
م�سرقا لاأجيال املقبلة ويعزز جهود 
�سرطة اأبوظبي و�سركائها يف التوعية 

امل�������س���ت���م���رة مب���خ���اط���ر ه������ذه الآف������ة 
اخلطرية.

العاج  ف��ر���س��ة  اإت���اح���ة  اإىل  ل��ف��ت  و 
ق�سائية  ماحقة  دون  للمتعاطني 
ح�سب املادة 43 من القانون الحتادي 
رقم /8/ لعام 2016 و التي ن�ست 
على اأنه “ ل تقام الدعوى اجلزائية 
واملوؤثرات  امل���خ���درات  م��ت��ع��اط��ي  ع��ل��ى 
اأو  نف�سه  تلقاء  تقدم من  اإذا  العقلية 
الدرجة  اأق��ارب��ه حتى  اأح���د  اأو  زوج���ه 
اأو  الإدم���ان  اإىل وح��دة ع��اج  الثانية 
ال�����س��رط��ة طالبا  اأو  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة 
املخت�سة  اجلهة  ل��دى  فيودع  العاج 

اإىل اأن تقرر اإخراجه«.
املجتمعية  ال�سراكة  اأهمية  اإىل  ون��وه 
والتكاتف  واملدنية  الر�سمية  للجهات 
املوؤ�س�سي �سد خطر املخدرات وتكثيف 
املتعاطني  مل�ساعدة  امل�سرتكة  اجلهود 
على العاج منها والتوعية باأ�سرارها 

والآثار املرتتبة على اإدمانها.

و اأك�������د اه���ت���م���ام ����س���رط���ة اأب���وظ���ب���ي 
جمتمع  اإىل  ب��ال��و���س��ول  و���س��رك��ائ��ه��ا 
احللول  وتقدمي  املخدرات،  من  خال 
ال��ن��اج��ع��ة ل��ل��م��ت��ع��اط��ني، م���ن خال 
ال�����س����ت����ف����ادة م����ن اأح�����ك�����ام ال���ق���ان���ون 
امل�ساءلة  م��ن  الإع��ف��اء  ي�سمن  ال���ذي 
اأو  النيابة  اأو  لل�سرطة  للمتقدمني 
الطوعي  للعاج  العاجية،  الوحدة 
من الإدمان من تلقاء اأنف�سهم، اأو من 

خال اأحد اأفراد ال�سرة واأقاربهم.
التامة يف حتقيق  ثقته  ع��ن  اأع���رب  و 
ه�����ذه اخل����دم����ة ال�����رائ�����دة اأه���داف���ه���ا 
مب���ا ي��ع��ك�����س ح��ر���س دول����ة الإم�����ارات 
ع��ل��ى ب��ن��اء الإن�����س��ان، وم���د ي��د العون 
لفتا  للعاج  امل��ب��ادري��ن  للمتعاطني 
الإع������ام  اإدارة  م����ع  ال��ت��ن�����س��ي��ق  اإىل 
الأمني لن�سر فيديوهات توعوية عرب 
تركز  الجتماعي،  التوا�سل  من�سات 
ال��رف�����س الذاتي  ت��ع��زي��ز م��ب��داأ  ع��ل��ى 

للمواد املخدرة.

عبداهلل  ح���م���د  ال���دك���ت���ور  و����س���ف  و 
ال��غ��اف��ري م��دي��ر ع��ام امل��رك��ز الوطني 
باخلدمة  اأمل”  “فر�سة  ل��ل��ت��اأه��ي��ل 
اأفراد  جلميع  موجهة  كونها  املتميزة 
املعلومة  اإي�������س���ال  ب���ه���دف  امل��ج��ت��م��ع 
ال�سحيحة لتغيري املعتقد و ال�سلوك 
وتو�سيل  الإن�������س���ان  ح��ق��وق  وح��ف��ظ 
بحاجة  املدمن  ب��اأن  مفادها  معلومة 
اعتماده  م��ن  للتخل�س  ال��ع��اج  اإىل 

على املواد عرب التدخل العاجي.
العاج  ب���رام���ج  م��ن��ظ��وم��ة  اأن  وذك����ر 
الاحقة  الرعاية  وبرامج  والتاأهيل 
ت�سمن للمدمن تعافيه وتدين ن�سب 
النجاح..  ن�سب  وارت���ف���اع  الن��ت��ك��ا���س��ة 
الوطني  املركز  اإح�سائية  اأن  واأو�سح 
ن�سبة  يف  انخفا�سا  ك�سفت  للتاأهيل 
مع  م��ق��ارن��ة   47% اإىل  الن��ت��ك��ا���س��ة 
النجاح  ن�سب  ارتفاع  و  عامليا   65%
 20% م����ع  م����ق����ارن����ة   43% اإىل 
ال��ق��ان��ون كفل  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ع��امل��ي��ا 

الق�سائية  املاحقة  ع��دم  للمري�س 
التي  الإج������راءات  جميع  ج��ان��ب  اإىل 
احلقوق  و  ال�سرية  للمري�س  حتفظ 
القانونية وبالتايل فاإن احلل الأمثل 
ال�ستفادة من هذه اخلدمات املتميزة 
لطلب  اأبوظبي  �سرطة  تطلقها  التي 
للتاأهيل  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  يف  ال��ع��اج 
بالت�سال  ال��ع��اج  خدمة  طلب  ع��رب 
 8002252 ال���ه���ات���ف  رق�����م  ع���ل���ى 

وب�سرية تامة .

عبدالعايل  ع���ب���داهلل  ���س��ع��ادة  اأك����د  و 
احلميدان الأمني العام ملوؤ�س�سة زايد 
العليا لأ�سحاب الهمم ، اأهمية خدمة 
توعية املجتمع ل  اأمل” يف  “ فر�سة 
خماطر  م��ن  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  �سيما 
املوؤ�س�سة  دور  اإىل  م�سريا  امل��خ��درات، 
على  والعمل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف خدمة 
باأيدي  لتكون  الربامج  هذه  مواءمة 
توعية  ج��ان��ب  اإىل  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب 

اأ�سرهم .

واأ�ساف اأن �سرطة اأبوظبي من خال 
امل��ب��ادرة وغ��ريه��ا تقدم خدمات  ه��ذه 
عالية  واح��رتاف��ي��ة  مبهنية  �سرطية 
ومعاجلة  امل��ج��ت��م��ع  ح���اج���ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
م�ساكله ب�سورة جمتمعية والتوا�سل 
الر�سا  ن�سبة  و  الثقة  يعزز  مبا  معه 
بني املتعاملني عن اخلدمات املقدمة 
وينعك�س ايجابيا على تعاون اجلمهور 
والأمان  الأم��ن  وتوفري  ال�سرطة  مع 

باإمارة ابوظبي.

•• دبي-الفجر : 

وال���ت���زام���ات���ه���ا  اأدواره��������������ا  اإط���������ار  يف 
املجتمعية، وفرت موا�سات الإمارات 
دعمها للموؤ�س�سات احلكومية العاملة 
-كوفيد  جائحة  كورونا  مواجهة  يف 
-19، وذلك حر�ساً منها على تعزيز 
العمل  م��ن��ظ��وم��ة  ���س��م��ن  ح�����س��وره��ا 
الوطني املتكامل للتعامل مع الظرف 
توجهات  م��ع  يتما�سى  ومب���ا   الراهن 
الأهداف  وحتقيق  الر�سيدة  حكومتنا 

التنموية للدولة . 
واأثنى حممد عبداهلل اجلرمن مدير 
عام موا�سات الإمارات على اجلهود 
الإمارات  دولة  تبذلها  التي  العظيمة 
اأجل  م��ن  ب��اجل��ه��ات  املخت�سة  ممثلة 
املواطنني  ����س���ام���ة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ 
واملقيمني على اأر�سها، وتطبيق اأف�سل 
جمال  الوقاية  يف  املعتمدة  املمار�سات 
من فريو�س كورونا، ما جعلها تت�سدر 

املوقف العاملي يف مكافحة الوباء . 
وقال: اإن موا�سات الإمارات و�سعت 
الدعم  لتقدمي  حافلة   7،000 نحو 
املخت�سة  احلكومية  للجهات  ال���ازم 
الإج����راءات  ومتابعة  وتنفيذ  ب��اإع��داد 
انت�سار  مبواجهة  املتعلقة  والتعليمات 
اإىل  الطارئة،  احل��الت  يف  الفايرو�س 
اإج���راءات  التعقيم  يف  امل�ساركة  جانب 
حافلة  اآلف   10 الوطني لأكرث من 
وحافات  وخا�سة  حكومية  مدر�سية 
وف�����ق اخلطة  امل���ع���اه���د واجل����ام����ع����ات 
وزارة  مع  اإع��داده��ا  بالتعاون  مت  التي 
البلديات  ودائ���رة  والتعليم،  الرتبية 

ال�سركاء  وب��اق��ي  ب��اأب��وظ��ب��ي،  وال��ن��ق��ل 
ال�سرتاتيجيني والعماء . 

الإم�������ارات  م���وا����س���ات  اأن  واأ�����س����اف 
ب�سائقيها  حافلة   28 بتوزيع  ق��ام��ت 
يف م���ن���اط���ق خم��ت��ل��ف��ة م����ن ال����دول����ة 
ل���ا����س���ت���خ���دام يف ح������الت  ال����ط����وارئ 
لإدارة  الوطنية  الهيئة  مع  بالتن�سيق 
ال��ط��وارئ والأزم���ات وال��ك��وارث، لفتاً 
اإىل اأنه خال برناجمها املعني بتوفري 
“احلافلة  للجهات  النقل  املجتمعي 
 900 م���ن  اأك����رث  ق��دم��ت  الوطنية” 
العاقة  ذات  ل��ل��ج��ه��ات  ن��ق��ل  خ���دم���ة 
ب�����اإدارة الأزم�����ة يف ال���دول���ة مت��ث��ل��ت يف 
ونقل  ال�سقيقة،  ال���دول  رع��اي��ا   اإجاء 
وامل�ستبه  بالفريو�س  امل�سابة  احلالت 
امل�سافرين،  اإىل جانب نقل  باإ�سابتها، 
املرتبطة  خ���دم���ات  النقل  وت���ق���دمي 
باملن�ساآت الطبية، مبعدل اإجمايل بلغ 

جمتمعية .  خدمة  �ساعة   800
موا�سات  ح���ر����س  اجل���رم���ن  واأك������د 
يف  ب��راجم��ه��ا  ت�سمني  على  الإم�����ارات 

�سمن  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  جم���ال 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  باعتبارها  خططها 
راف��داً فاعًا وهاماً يف تعزيز التنمية 
الج��ت��م��اع��ي��ة ب���ال���دول���ة، م�����س��رياً اإىل 
لتقدمي  �ستتوا�سل  اجل��ه��ود  ه��ذه  اأن 
ل�سالح  املنا�سبة  ال��رع��اي��ة  املجتمعية 
يف  احلكومية  املوؤ�س�سات  م��ن  العديد 
���س��ي��اق اج��ت��م��اع��ي ل ي��ق��ل اأه��م��ي��ة عن 
م��وؤ���س�����س��ات  املجتمع  خم��ت��ل��ف  ج���ه���ود 
من  للخروج  تكاتفت  التي  الإم��ارات��ي 
التدابري  وتطبيق  احل��ال��ي��ة،  الأزم����ة 
والإج��������راءات الح����رتازي����ة م���ن اأجل 
كورونا  فريو�س  من  جائحة  الوقاية 

امل�ستجد الذي تف�سى عاملياً . 
امل���ه���ن���د����س عامر  اأف��������اد  م����ن ج���ان���ب���ه 
لدائرة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ه��رم��ودي 
ال���ف���ن���ي���ة يف م���وا����س���ات  اخل�����دم�����ات 
الإمارات، باأن ال�سركة  وبتوجيهات من 
اجلهات  مع  وبالتعاون  العليا  الإدارة 
الفريو�س  انت�سار  مبواجهة  املخت�سة 
اللوج�ستي  الدعم  تقدمي  على  عملت 
ملركبات  والإم�����داد  ال�سيانة   بتوفري 
اأبوظبي  يف  الوطني  التعقيم  برنامج 
وال�������س���ارق���ة، وذل�����ك لإدارت�����ه�����ا عقود 
�سيانة  الطريق  وعقود  على  امل�ساندة 
خ�س�ست  كما  ل��ه��ا،  التابعة  امل��رك��ب��ات 
لتقدمي  خدمة  مركبة   37 ال�سركة 
مناطق  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ف���ن���ي  ال����دع����م 
تقدمي  و  ال��ط��ارئ��ة،  ال��دول��ة  للحالت 
فنية  �سيانة  عملية   600 م��ن  اأك��رث 

�سمن خدمة م�ساعدة على الطريق . 
واأكد الهرمودي باأن الور�س الفنية يف 
موا�سات الإمارات تعمل على تطبيق 

من  للوقاية  الح���رتازي���ة  الإج�����رءات 
انت�سار  فريو�س كورونا وذلك بتعقيم 
وتعقيم  يومي،  ب�سكل  مرتني  الور�س 
ال�سيانة،  وبعد عمليات  قبل  املركبات 
الجتماعي  اتباع  التباعد  جانب  اإىل 
درجات  وقيا�س  اخلدمة  تقدمي  لدى 
احلرارة وارتداء القفازات والكمامات 
الواقية يف خطوة حتر�س من  خالها 
من  واملتعامني  العاملني  حماية  على 
انت�سار عدوى الفريو�س .  واأ�ساف، باأن 
موا�سات الإمارات عملت على تعقيم 
التابعة  وامل���راف���ق  وامل���ب���اين  امل��رك��ب��ات 
اأبوظبي  مدينة  يف  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة 
يف  وذل��ك  والظفرة،  العني   ومنطقتي 
الطرفني  امل�سرتك بني  التعاون  اإطار 
الوقائية  الح���رتازي���ة  والإج��������راءات 
املتبعة يف هذا  ال�ساأن .  اجلدير بالذكر 
توا�سل  الإم��������ارات  م���وا����س���ات  ب�����اأن 

تنفيذ وتطوير �سل�سة من الإجراءات 
ت���ق���دمي خدمات  ل����دى  الح�����رتازي�����ة 
ال�سركة،  ملتعاملي  النقل  واملوا�سات 
واأي�ساً يف مواقعها ومرافقها املختلفة، 
ل�سيما مع بدء عودة املوظفني للعمل 
ال�سهر  مطلع  منذ  املكتبي  وامليداين 
تدريجياً  م��ت��زاي��دة  وبن�سبة  احل���ايل 
ب��ع��د للفئات  ال������دوام ع���ن  اإب���ق���اء  م���ع 
من  العديد  اأ���س��درت  وق��د  امل�ستبعدة. 
 الأدل����ة الإر���س��ادي��ة و���س��ي��ا���س��ات العمل 
والتعقيم، واملراقبة احلرارية لاأفراد 
م��ن م��وظ��ف��ني وم��ت��ع��ام��ل��ني وزوار يف 
الإمارات،  مواقع  موا�سات  خمتلف 
احلرارية  املراقبة  اأجهزة  عرب  وذل��ك 
والهادفة  ي��دوي��اَ  وامل��ح��م��ول��ة  ال��ث��اب��ت��ة 
لتعزيز ال�سامة والوقاية من  مر�س 
الداخلية  ال��ب��ي��ئ��ت��ني  يف   19 ك��وف��ي��د 

واخلارجية . 

�شرطة اأبوظبي تطلق خدمة فر�شة اأمل للعالج من الإدمان

برنامج »احلافلة الوطنية« يقدم اأكرث من 900 خدمة نقل للجهات ذات العالقة باإدارة الأزمة يف الدولة

لتقدمي  حافلة  اجلرمن: موا�شالت الإمارات و�شعت 7,000 
الدعم لل�شلطات املخت�شة يف احلالت الطارئة   

تعقيم اأكرث من 4740 موقعًا 
على م�شتوى منطقة الظفرة

•• ال�شارقة-الفجر:

ور���س��ة تعريفية  ب��ال�����س��ارق��ة  ال��ب�����س��ري��ة  امل����وارد  دائ����رة  نظمت 
اإلكرتونية ل�سرح نظام تقييم الأداء يف مرحلة مراجعة الأداء 

ملوظفي هيئات وموؤ�س�سات ودوائر حكومة ال�سارقة . 
الفرتا�سي  التدريب  بتقنية  جل�ستني  على  الور�سة  عقدت 
عرب برنامج WEBEX . وح�سرها ما يفوق 90 موظفاً 

عن بعد. 
اأب���رزه���ا تطبيق نظام  وت��ن��اول��ت ع����دداً م��ن امل���ح���اور ال��ه��ام��ة 
هذه  م�ستجدات  واأب���رز  بعد،  عن  العمل  خ��ال  الأداء  تقييم 
امل�سوؤول  دور  واأهمية  الأداء.  تقييم  نظام  يف  املوؤثرة  املرحلة 

املبا�سر خال املرحلة الثانية، و�سرح مرحلة مراجعة الأداء 
الإلكرتوين.  كما قدمت الور�سة العديد من الن�سائح التي 
تهم املوظف حول مرحلة مراجعة الأداء ، واأبرز املاحظات 
عن مرحلة مراجعة الأداء ل�سهري يونيو ويوليو. كما تناولت 
اأهمية  اأو���س��ح��ت  حيث  الإجن����از.  ملف  التف�سيلي  بال�سرح 
وتقارير  واإجن��ازات��ه  املنفذة  مهامه  بكافة  امل��وظ��ف  احتفاظ 

العمل اخلا�سة به التي تظهر كافة املهام التي قام بتاأديتها. 
بحكومة  امل��ت��ب��ع  الأداء  ت��ق��ي��ي��م  ع��م��ل��ي��ة  ال��ور���س��ة  واأو����س���ح���ت 
ال�سارقة التي يجري بوا�سطتها تقييم اأداء املوظف باملقارنة 
مع الأهداف و الكفاءات ال�سلوكية التي يتم و�سعها بال�سراكة 
واأهمية  التقييم،  املبا�سر خال فرتة  وامل�سوؤول  املوظف  بني 

امل�ستمرة  ال��راج��ع��ة  وامل���راج���ع وال��ت��غ��ذي��ة  ال��ت��ق��ي��ي��م  م��رح��ل��ة 
خال فرتة الأداء . ورك��زت على دور هذه املرحلة يف متكني 
امل�سوؤولني من دعم القدرات التناف�سية للموظفني وحت�سني 
كفاءة  رف��ع  وبالتايل  التحديات  ومعاجلة  النتاجية  وزي��ادة 
با�ستمرار على  الدائرة  . وحتر�س  الأداء احلكومي  وفاعلية 
الأداء  تقييم  نظام  مراحل  ل�سرح  التعريفية  الور�س  تنفيذ 
اهتماماً برفع الوعي الوظيفي لدى كافة موظفي احلكومة 
باأهمية تقييم ومراجعة الأداء.  كما اأن الدائرة ت�سع تطوير 
ويبنى  الإنتاجية  رفع  يف  ي�سهم  رئي�ساً  وهدفاً  اأولوية  الأداء 
على اإدارك املوظفني باأن اأعمالهم واإجنازاتهم حمط تقدير 

واهتمام.

موارد ال�شارقة تنظم ور�شة تعريفية اإلكرتونية ملرحلة مراجعة الأداء ملوظفي اجلهات احلكومية

•• ابوظبي-الفجر :  

ح�سل الباحث اأمين عاطف خ�ساونه 
للمجل�س  ال����ق����ان����وين  -امل�������س���ت�������س���ار 
ال��وط��ن��ي ل���اإع���ام ب��اأب��وظ��ب��ي- على 
تقنية  نوق�ست  عرب  املاج�ستري  درج��ة 
الت�����س��ال امل��رئ��ي يف جامعة ال��ع��ني – 
“الوقف  ب���ع���ن���وان:   - اأب���وظ���ب���ي  ف����رع 
الح���ت���ي���اط���ي ل���ل���م���وظ���ف ال����ع����ام عن 
القانونني  بني  درا���س��ة  مقارنة  العمل 

الماراتي والأردين .» 
املاج�ستري  ر����س���ال���ة  ت�����س��م��ن��ت  وق�����د 
الن�سو�س  وحت���ل���ي���ل  ا����س���ت���ع���را����س 
القانونية املتعلقة بالوقف الحتياطي 
ل��ل��م��وظ��ف ال��ع��ام ع��ن ال��ع��م��ل ،  والتي 
املتعلقة  ال���ت�������س���ري���ع���ات  يف  وردت 
املدنية  ال��ب�����س��ري��ة واخل���دم���ة  ب���امل���وارد 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة  يف 
وكذلك  الأردن��ي��ة  الها�سمية،  واململكة 
النظامني  يف  الق�سائية  الج��ت��ه��ادات 
ال���ق���ان���ون���ي���ني حم����ل ال����درا�����س����ة، كما 
ونقاط  الت��ف��اق  نقاط  بيان  ت�سمنت 
الإماراتي  القانونيني  الختاف  بني 
مبو�سوع  ي��ت��ع��ل��ق  ف���ي���م���ا  والأردين 
ك��ل منهما  ا�ستفادة  وم��دى  ال��درا���س��ة، 

من الأخر . 
وق������ال ال���ب���اح���ث اأمي������ن خ�������س���اون���ه “ 
خلطورة  نظرا  الدرا�سة  اأهمية  تاأتي 
ال��وق��ف الح��ت��ي��اط��ي ع��ن ال��ع��م��ل وما 
ع��ل��ى  املوظف  اآث����ار  م��ن  ي��رتت��ب عليه 
اأهميته  اإىل  بالإ�سافة  الإدارة،  وعلى 
الق�سوى فيما يرتبه من اآثار اأخرى، 
وث��ان��ي��اً ق��ل��ة ال��درا���س��ات ال��ت��ي تناولت 
والتمحي�س،  بالتف�سيل  هذا  املو�سوع 

الدرا�سات  معظم  اأن  الباحث  واأ���س��ار 
ال�سابقة قد تناولته �سمن مو�سوعات 
والوظيفة  تتعلق  بالتاأديب  اأخ����رى 
العامة. واأنه بالرغم من اأن القوانني 
كل  يف  ال���ع���اق���ة  ذات  وال��ت�����س��ري��ع��ات 
ال����دول، ق��د اأج����ازت وق���ف امل��وظ��ف اأو 
وظيفته  اأع���م���ال  مم��ار���س��ة  م��ن   منعه 
اأغفلت  قد  اأنها  اإل  معينة،  اأح���وال  يف 
تعريف الوقف الحتياطي عن العمل، 
بالرغم من اأنها  بيَّنت اأحكامه واآثاره، 
وق���د ت�����س��دى ال��ف��ق��ه وال��ق�����س��اء لهذه 

املهمة .» 
الحتياطي  ال����وق����ف  ب������اأن  واأ������س�����اف 
يعترب  ل  العمل،  ع��ن  ال��ع��ام  للموظف 
ع��ق��وب��ة م��ن ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��اأدي��ب��ي��ة – 
احل�����س��ر   – واإن  �سبيل  ع��ل��ى  ال�����واردة 
وتفادي  العدالة  كفل  قد  امل�سرع  ك��ان 

اإيقاع  ع��ن��د  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ال���ت���اأث���ريات 
يفعل  مل  اأن��ه  اإل  التاأديبية،  العقوبات 
اإذ  الحتياطي،  بالن�سبة  للوقف  ذل��ك 
ترك الأمر ل�سلطة الإدارة التقديرية، 
ال���ق���رار )الوقف  ه����ذا  ي��ن��ط��وي  ف��ق��د 
عقوبة  على  العمل(  ع��ن  الحتياطي 
لإبعاد  الإدارة  اإل��ي��ه��ا  ت��ل��ج��اأ   مقنعة 
امل��وظ��ف ال��ع��ام ع��ن ال��وظ��ي��ف��ة لفرتة 
املادي  ال�سرر  يلحق  مم��ا  ت��ط��ول،  ق��د 
اأن  ال��ع��ام  باعتبار  باملوظف  والنف�سي 
يكون  العمل  ع��ن  احتياطياً  امل��وق��وف 
اإل  يتقا�سى  ول  الوظيفة  ع��ن  بعيد 

جزءاً من راتبها . 
وت�����ربز اأه��م��ي��ة ه����ذه ال���درا����س���ة فيما 
الحتياطي  ل��ل��وق��ف  اآث����ار  م��ن  متثله 
وم����ا ي���رتت���ب ع��ل��ي��ه م���ن ن��ت��ائ��ج على 
م�����س��ت��ق��ب��ل امل���وظ���ف ال��وظ��ي��ف��ي  وعلى 

ك��ان��ت هذه  ���س��واء  اأ���س��رت��ه وجمتمعه. 
الآثار وظيفية او �سخ�سية او اأية اثار 

اأخرى . 
اإىل ال�سعوبات التي تواجه  بالإ�سافة 
اأحكامه  ت��ط��ب��ي��ق  يف  اجل���ه���ات  ب��ع�����س 
يف  وردت  ك���م���ا  ���س��ح��ي��ح��ة  ب���������س����ورة 
باأنواعه  ع��دم  الملام  نتيجة  ال��ق��ان��ون، 
امل���رتت���ب���ة عليه  والآث���������ار  و����س���روط���ه 
املخت�سة  وال�سلطة  فر�سه  واإج��راءات 

باإ�سداره  . 
ال��درا���س��ة اىل جمموعة  ان��ت��ه��ت  وق���د 
م���ن ال��ن��ت��ائ��ج وال��ت��و���س��ي��ات م��ن��ه��ا اأن 
اإج��������راء وقتي  الح���ت���ي���اط���ي  ال����وق����ف 
امل���وظ���ف  املخالف  مب���واج���ه���ة  ي��ت��خ��ذ 
ومينع ات�ساله بالعمل وذلك مل�سلحة 
وكذلك  خ����ا�����س،  ب�����س��ك��ل  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
عام،  ب�سكل  العامة  الوظيفة  مل�سلحة 

وهذا ما اأكده  امل�سرع الإماراتي يف املادة 
)86( من قانون املوارد الب�سرية وقد 
بالوقف  املخت�سة  ال�سلطة  اأن  ت��ب��ني 
الحتياطي هي �سلطة  تقديرية متلك 
ال��ع��م��ل دون  امل���وظ���ف ع���ن  ت��وق��ف  اأن 
حتديد للمدة  . وهذا يتفق مع موقف 
مدة  يحدد  مل  ال��ذي  الأردين  امل�سرع 
م��ن خ��ال نظام  الح��ت��ي��اط��ي   الوقف 
اخلدمة املدنية، وعليه تتمتع ال�سلطة 
وا�سعة  تقديرية  ب�ساحية  املخت�سة 
يف حتديد مدة  الوقف، ويرى الباحث 
ف��رتة زمنية للوقف  ���س��رورة حت��دي��د 
اأ�سهر  ���س��ت��ة  ي��ك��ون  ك����اأن  الح��ت��ي��اط��ي 
ع��دم حتديد فرتة  لأن  اأق�����س��ى،  كحد 
اطالة  اإىل  ي����وؤدي  ق��د  ل��ل��وق��ف   زمنية 
مدة الوقف مما يلحق �سررا باملوظف 
�سلبية  بنتائج  كذلك  ويعود  امل��وق��وف 

كما  امل��ح�����س��ل��ة.  الدارة  يف  ج��ه��ة  ع��ل��ى 
انه يحفز جهة الدارة على اجلدية يف 

التحقيق وعدم التباطوؤ يف اجراءاته . 
واأ�ساف الباحث اأن من نتائج الدرا�سة 
منح  على  ن�س  قد  الأردين  امل�سرع  اأن 
اأن  التاأديب  �ساحية لرئي�س جمل�س 
منع  املخت�سة  م��ن  ال�سلطات  يطلب 
املوظف املحال اإىل التاأديب من مغادرة 
الدعوى  ان���ت���ه���اء  ح���ني  اإىل  امل��م��ل��ك��ة 
القرار  النهائي  و�سدور  عليه  املقامة 
يف  املوظف  بقاء  ي�سمن  وبذلك  فيها 
وافاته  ه��رب��ه  دون  وي��ح��ول  ال��ب��اد 
من العقاب، بينما مل يت�سمن املر�سوم 
بقانون  احتادي ب�ساأن املوارد الب�سرية 
يف الإم����ارات م��ا مينع امل��وظ��ف املحال 
اإىل  ال��دول��ة  م��غ��ادرة  التاأديب من  اإىل 
احلكم  ال��دع��وى  و�سدور  انتهاء  حني 

ال��ن��ه��ائ��ي وذل����ك ل�����س��م��ان ع���دم هربه 
وافاته من العقاب . 

وقد قررت جلنة املناق�سة التي تاألفت 
من الأ�ستاذ الدكتور عبدال�سام �ساملي 
اأ�ستاذ القانون العام يف جامعة عجمان 
في�سل  ال���دك���ت���ور  رئ��ي�����س��ا  والأ�����س����ت����اذ 
القانون  م�����س��ارك  اأ���س��ت��اذ  ال�����س��واب��ك��ة 
م�سرفا  ال����ع����ني  ب���ج���ام���ع���ة  الإداري 
اأ�ستاذ  ال�ساعني  اأح��م��د   وال��دك��ت��ور 
بجامعة  الإداري  ال��ق��ان��ون   م�سارك 
ال���ع���ني ع�����س��وا م��ن��ح ال���ب���اح���ث درج���ة 

املاج�ستري بتقدير امتياز . 

ر�شالة ماج�شتري للم�شت�شار القانوين للمجل�ش الوطني لالإعالم   حتذر من 
خطورة الوقف الحتياطي عن العمل واآثاره على املوظف والإدارة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- الفجر:

للموارد  الحتادية  الهيئة  اأو�سحت 
الب�سرية احلكومية، اأنها عقدت 65 
ملتقى وجل�سة لنادي املوارد الب�سرية 
 ،2010 العام  اأواخ��ر  اإطاقه  منذ 
�سارك  اجل��اري،  يونيو  بداية  وحتى 
املهتمني  م��ن  الآلف  ع�����س��رات  ب��ه��ا 
من  الب�سرية  امل��وارد  يف  واملخت�سني 
ناق�ست  ح��ي��ث  وخ���ارج���ه���ا،  ال���دول���ة 
التي  املهمة،  املو�سوعات  م��ن  ع���دداً 
العاملية يف  التطورات  اأح��دث  تواكب 
املال  راأ���س  وتطوير  تنمية  جم��الت 
الب�سري والإدارة العامة واخلدمات 

امل�ساندة.
���س��ل��وى عبداهلل  اأك�����دت  وت��ف�����س��ي��ًا 
اإدارة امل�سروعات والربامج يف  مدير 
الب�سرية  للموارد  الحتادية  الهيئة 
اإحدى  ي��ع��د  ال���ن���ادي  اأن  احل��ك��وم��ي��ة 
ال�سرتاتيجية،  “الهيئة”  مبادرات 
 ،2010 العام  اأواخ��ر  اأطلقته  حيث 
كمن�سة فكرية جتمع حتت مظلتها 
باملوارد  واملهتمني  املخت�سني  اآلف 
الب�سرية من كافة قطاعات العمل يف 
الدولة، ويعقد ملتقياته ب�سكل دوري 
�سواء كانت فعلية اأو افرتا�سية، عرب 

تقينات البث املبا�سر.
عقد  من  متكنت  الهيئة  اأن  وذك��رت 

منذ  ل��ل��ن��ادي  وجل�سة  ملتقى   65
 ،2010 ال����ع����ام  اأواخ��������ر  اإط����اق����ه 
وحتى بداية يونيو اجلاري، ثمانية 
الأ�سهر  خال  عقدت  منها  جل�سات 
 ،2020 العام  من  الأوىل  اخلم�سة 
البث  تقنيات  با�ستخدام  افرتا�سياً، 
اهتماماً  ���س��ه��دت  ح��ي��ث  امل���ب���ا����س���ر، 
وتفاعًا كبريين من قبل منت�سبي 

واملهتمني  وامل��خ��ت�����س��ني  ال�����ن�����ادي، 
من  اأكرث  وتابعها  الب�سرية،  باملوارد 
18،500 �سخ�س من خمتلف دول 

العامل.
تقنية  تبنت  الهيئة  اأن  واأو���س��ح��ت 
عرب  ال��ن��ادي  جلل�سات  املبا�سر  البث 
 ،2019 ال��ع��ام  اأواخ�����ر  الإن���رتن���ت، 
للو�سول  الرامية  م�ساعيها  �سمن 

املهتمني  م���ن  ���س��ري��ح��ة  اأك�����رب  اإىل 
من  الب�سرية  ب���امل���وارد  واملخت�سني 
داخل الدولة وخارجها، واإفادة اأكرب 
امل��ه��ت��م بالنادي  ف��ئ��ة م��ن اجل��م��ه��ور 
واملوا�سيع والق�سايا التي يطرحها، 
و�سامة  ���س��ح��ة  ع���ل���ى  واحل����ف����اظ 
الأو�ساع  ظ��ل  يف  �سيما  ل  املجتمع، 

الراهنة.

وقالت �سلوى عبد اهلل: )اإن اجلل�سات 
الفرتا�سية للنادي تفاعلية، وميكن 
من خالها طرح الأ�سئلة وفتح باب 
وامل�ساركني،  املتحدثني  النقا�س بني 
امل�ساركني فيها  كما يتم منح جميع 
�سهادات م�ساركة اإلكرتونية، ت�سلهم 
علماً  الإل�����ك�����رتوين،  ال���ربي���د  ع���رب 
ويتم  م�سجلة،  اجلل�سات  جميع  اأن 
الإلكرتونية  ال�سفحة  على  ن�سرها 
اخل���ا����س���ة مب�����ب�����ادرة ن������ادي امل������وارد 
الإلكرتوين  املوقع  �سمن  الب�سرية، 
الب�سرية  للموارد  الحتادية  للهيئة 
www.fahr.gov.( احلكومية

ae(. وبينت اأن جل�سات نادي املوارد 
ناق�ست   2020 خ����ال  ال��ب�����س��ري��ة 
املهمة  امل���و����س���وع���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
ومنها: )مكان العمل يف امل�ستقبل...

الع�سر  يف  الب�سرية  امل����وارد  حت���ول 
الرقمي، وتدقيق املعلومات والك�سف 
تنوع  وهند�سة  الكاذبة،  الأخبار  عن 
ال��ع��م��ل، والدعم  الأج��ي��ال يف م��ك��ان 
جتنب  وكيفية  للمجتمع  النف�سي 
وا�ستخدام  ك���ورون���ا،  ظ��ل  يف  ال��ق��ل��ق 
بيانات القوى العاملة لتعزيز عملية 
بالذكاء  وامل���ح���ادث���ة  ال���ق���رار،  ���س��ن��ع 
جتربة  ل��ت��ح�����س��ني  ال����س���ط���ن���اع���ي 
امل���ت���ع���ام���ل���ني(. وي���ع���د ن�����ادي امل�����وارد 
للتوا�سل  جمانية  من�سة  الب�سرية 

املخت�سني  ب���ني  وامل���ع���ريف  ال��ف��ك��ري 
واملهتمني باملوارد الب�سرية من كافة 
ب��ال��دول��ة، وي�سكل  ال��ع��م��ل  ق��ط��اع��ات 
بني  للتعاون  وك��ب��رية  هامة  فر�سة 
راأ�س  بتنمية وتطوير  املعنيني  كافة 
املال الب�سري، ويتيح الفر�سة لطرح 
التحديات  باأبرز  مرتبطة  موا�سيع 
واجلهات  املوؤ�س�سات  تواجهها  التي 
بتنمية  يتعلق  ف��ي��م��ا  واحل���ك���وم���ات، 
راأ�س املال الب�سري، وا�ستعرا�س اأبرز 
احللول ملعاجلة مثل هذه التحديات 

ومواكبة املتغريات يف هذا املجال.
للنادي  الن��ت�����س��اب  ب����اب  اأن  ي���ذك���ر 
م��ف��ت��وح وجم�����اين ل��ك��ل م���ن يرغب 
امل��ع��ن��ي��ني وامل��ه��ت��م��ني مبجالت  م���ن 
املوؤ�س�سي  وال��دع��م  الب�سرية  امل���وارد 
التقدم بطلب  ذل���ك، ومي��ك��ن  وغ��ري 
)املوقع  خال:  من  للنادي  انت�ساب 
www.fahr. الإلكرتوين للهيئة
الإلكرتوين  وال��ربي��د   ،gov.ae
HRClub@fahr.( للنادي  

.)gov.ae

•• دبي-الفجر:

للجنة  ج���دي���دة  اإن�����س��ان��ي��ة  ب������ادرة  يف 
العامة  للقيادة  التابعة  اإ�سعاد  بطاقة 
بالتعاون  اللجنة  تبنت  دب��ي،  ل�سرطة 
الطبي  للتدخل  “الطفل  مع مركزي 
التعليمي”،  مهارات  املبكر” و”مركز 
العمر  من  يبلغ  لطفل  اإن�سانية  حالة 
طيف  من  يعاين  ون�سف،  �سنوات   3
وت�ستلزم  النمائي،  وال��ت��اأخ��ر  التوحد 
ال�سلوك  يف  امل��ب��ك��ر  ال��ت��اأه��ي��ل  ح��ال��ت��ه 
والنطق واحلركة، ليقوم كا املركزين 
بتقدمي الدعم، واإحلاق والدة الطفل 
معتمد«  ���س��ل��وك��ي  “معالج  ب�������دورة 
بعدها  الأم  لتتمكن  جمانا،   RBT
بنف�سها  طفلها  وت��دري��ب  ت��اأه��ي��ل  م��ن 
اأ�����س����وة مب���ع���اجل���ي وم�����دّرب�����ي امل���راك���ز 
املعتمدة، اإىل جانب اإحلاقها بربنامج 

معاجلتي«. هي  “اأمي 
رئي�س  العامري،  ال�سيدة منى  واأك��دت 
تبذل  اللجنة  اأن  اإ�سعاد،  بطاقة  جلنة 
قطاعات  خمتلف  يف  جهدها  ق�سارى 
�سواء  املجتمع  �سرائح  لُت�سعد  اللجنة 
والمتيازات  اخل�سومات  خ��ال  م��ن 
مع  بالتعاون  البطاقة  توفرها  التي 
حالت  تبني  خ��ال  م��ن  اأو  ال�سركاء، 

التعليم  قطاعي  يف  خا�سة  اإن�سانية 
وال�سحة، وذلك بتوجيهات من معايل 
القائد  امل��ري  الفريق عبد اهلل خليفة 
م�ستمرون  ونحن  دبي،  ل�سرطة  العام 
على ذات النهج يف اإ�سعاد كافة حاملي 
مبادرات  واإط��اق  واملبدعني  البطاقة 
مل�ستحقيها.  تعليمية  وبرامج  اإن�سانية 
هناء  ال�سيدة  اأو���س��ح��ت  جانبها،  م��ن 
ت��ي�����س��ري رئ���ي�������س ق����ط����اع ال�������س���ح���ة يف 
ت�ستلزم  ال��ط��ف��ل  ح���ال���ة  اأن  ال��ل��ج��ن��ة، 
وتدريبه  ل��ت��اأه��ل��ي��ه  امل��ب��ك��ر  ال���ت���دخ���ل 
باأقرانه،  ال��ل��ح��اق  م���ن  ي��ت��م��ك��ن  ح��ت��ى 
الدمج،  مدار�س  يف  الدرا�سة  ثم  ومن 
بجل�سات  واإحل��اق��ه  تقييمه  كلفة  لكن 
لو�سعه  ن����ظ����را  ت���دري���ب���ي���ة  ودورات 
حر�ست  لذلك  كثريا،  تكلف  اخلا�س 
على  �سركائها  مع  وبالتعاون  اللجنة 
تقدمي الدعم املادي للطفل ولأ�سرته 
ب�سكل  ح��ي��ات��ه  مم��ار���س��ة  م��ن  ليتمكن 
طبيعي على نحو تدريجي، لكن مركز 
فاجاأنا  املبكر  الطبي  للتدخل  الطفل 
ب��خ��ط��وة م��ه��م��ة وك��ب��رية ل��ل��غ��اي��ة عرب 
“معالج  ب��دورة  الطفل  وال��دة  اإحلاقه 
�سلوكي معتمد« RBT، لتتمكن الأم 
طفلها  وتاأهيل  تدريب  من  وبنف�سها 
وحدها، كاأي معالج معتمد يف املراكز 

الأخرى، وهذا تقدم كبري بحد ذاته.

»املعالج ال�سلوكي املعتمد«
ب���دوره���ا، ق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ه��ب��ة �سطا 
املدير التنفيذي ملركز الطفل للتدخل 
الطبي املبكر ومركز مهارات التعليمي، 
وانطاقا  املركزين  على  القائمني  اإن 
حر�سوا  املجتمعية  م�سوؤوليتهم  م��ن 
اإ�سعاد  بطاقة  جلنة  مع  التعاون  على 
يف �سرطة دبي، وم�ساعدة اأ�سرة الطفل 
على الأخذ بيده وتقييم حالته واإحلاق 
معتمد”،  �سلوكي  “معالج  بدورة  الأم 
مبا ميكنها من اإدراك حالته والتعامل 
يف  وتعليمه  وت��دري��ب��ه  وت��اأه��ي��ل��ه  معها 
امل��ن��زل، م��ع الإ����س���راف ب�����س��ورة دورية 
ال��ط��ف��ل وتقدمي  ت���ط���ور ح���ال���ة  ع��ل��ى 
الدعم وقت اللزوم، وحتديث الربامج 

املوؤهلة للطفل وفقا لتطوره.
مركز  اأن  اإىل  هبة  الدكتورة  واأ���س��ارت 
يبداأ  امل��ب��ك��ر  ال��ط��ب��ي  للتدخل  ال��ط��ف��ل 
للتاأهيل  مبكرا  اخلا�سة  احل��الت  مع 
والوظيفي  وال�������س���ل���وك���ي  ال���ع���اج���ي 
واإجراء تقييم لكل حالة وو�سع برنامج 
خا�س بها، وتوفري البيئة املنا�سبة له، 
التعليمي  دور مركز مهارات  ياأتي  ثم 
لتقدمي خدمات الدعم املدر�سي داخل 

املدر�سة وخارجها ويف اجلامعة و�سوق 
�سعادتها  ع��ن  م��ع��رب��ة  اأي�����س��ا،  ال��ع��م��ل 
اإ�سعاد  ب��ط��اق��ة  جل��ن��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
لتمكنهم من اإحداث تغيري حقيقي يف 

حياة اأ�سرة جديدة.

تاأهيل وتطوير الطفل
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، اأع���رب���ت وال�����دة الطفل 
عن �سعادتها مبا قدمته جلنة بطاقة 
اإ�سعاد مع املركز، والذي كان له عميق 
الأثر يف حتقيق نقلة مّكنتهم من فهم 
ثم  ومن  معها،  والتعامل  ابنهم  حالة 
املنزل  وتدريبه يف  تاأهيله  امل�ساركة يف 

اأي�سا. 
والدته  ق���ال���ت  ال���ط���ف���ل،  ح���ال���ة  وع����ن 
���س��ن��وا ت   3 ال��ع��م��ر  م��ن  اب��ن��ي  “يبلغ 
ون�سف، ونظرا لولدته املبكرة وبقائه 
لظروف  وتعر�سه  ف��رتة  احل�سانة  يف 
�سحية، فقد اأ�سبح يعاين من التاأخر 
مبر�س  ت�سخ�سيه  مت  كما  ال��ن��م��ائ��ي، 
الوقت  ال��ت��وح��د، ولح��ظ��ت م��ع  طيف 
وكل  واحلبو  وامل�سي  النطق  تاأخره يف 
باأبنائي  مقارنة  الأخ���رى  ال�سلوكيات 
املراكز  ت��رددن��ا على  وب��ع��د  الآخ���ري���ن، 
وت�سخي�سها،  حالته  وتقييم  املخت�سة 
تخ�س�سية  جلل�سات  بحاجة  اأنه  تبنّي 

ال�سلوكي  وال��ع��اج  وال��ل��غ��ة  النطق  يف 
والوظيفي، و�سرورة اإحلاقه مبدار�س 
ال���دم���ج م�����س��ت��ق��ب��ا، وك���ل ذل���ك يكلف 
���س��خ��م��ة ي�سعب  ���س��ه��ري��ة  م��ي��زان��ي��ات 
احلمد  وهلل  ول���ك���ن  حت��م��ل��ه��ا،  ع��ل��ي��ن��ا 
قامت جلنة اإ�سعاد وبالتعاون مع مركز 
الطفل للتدخل الطبي املبكر باإحلاقي 
معتمد«  ���س��ل��وك��ي  “معالج  دورة  يف 
ما  وه��و  ���س��اع��ة،   40 ومل���دة   ،RBT
طفلي  �سلوكيات  وفهم  لإدراك  اأهلني 
يف  �سلوكه  وتطوير  اآخ��ر،  ُمعالج  ك��اأي 
وتكثيف  امل��رك��ز  م��ع  وباملتابعة  امل��ن��زل، 
ج��ه��ودن��ا م��ع��ه، ن���اأم���ل اإح�����داث تغيري 
اأك���رب يف تعليمه، وم��ن ث��م اإحل��اق��ه يف 
فاأكرث  اأك��رث  ومتكينه  الدمج  مدار�س 

من العتماد على ذاته.«

نبذة عن املركزين
مركز مهارات التعليمي

الأول  التعليمي  م��ه��ارات  م��رك��ز  يعد 
ال�سلوك  تعديل  جم��ال  يف  ن��وع��ه  م��ن 
الهمم  اأ�سحاب  من  الطاب  تهيئة  و 
ل���ل���دم���ج  امل���در����س���ي و امل��ج��ت��م��ع��ي،  و 
امل��دار���س من خ��ال توفري  دعمهم يف 
امل�����س��اه��م��ة يف عمل  و  ال���ظ���ل  م��ع��ل��م��ي 
املعلم  م�ساعدة  و  ال��ف��ردي��ة،  اخل��ط��ط 

و ت��دري��ب��ه وت��ع��دي��ل و ت��ط��وي��ع امل���واد 
املوارد  توفري  و  املناهج،  و  التعليمية 
الأكادميي  الدعم  تقدمي  و  وامل�سادر، 
من خال اتباع منهج العاج ال�سلوكي 
يف  جناحه  يف  علميا  املثبت  التطبيقي 

تاأهيل و تعليم اأ�سحاب الهمم.
وي��ق��دم خ��دم��ات��ه يف م��در���س��ة الإب����داع 
و يف مقره  ال�سبا  بند  العاملية  العلمي 
الريا�س  يف  و  ���س��ي��ت��ي  ف�����س��ت��ي��ف��ال  يف 
ذلك  و  ال�����س��ع��ودي��ة،  العربية  باململكة 
اأ�سر  حتتاجها  التي  املتطلبات  لتلبية 
اأن يكون لأبنائهم  الهمم  يف  اأ�سحاب 
ح����ي����اة م�����س��ت��ق��ل��ة ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون من 
ت��ك��وي��ن ���س��داق��ات، و العي�س  خ��ال��ه��ا 
بكرامة مدموجني يف التعليم العام و 
بعقد عدد  املركز  ق��ام  قد  و  املجتمع.  
املوؤ�س�سات  ال�سراكات مع عدد من  من 
احل��ك��وم��ي��ة و اخل��ا���س��ة لأج����ل توفري 
للنجاح  التاأهيل  و  الوظائف  و  الدعم 
و  امل�����ه�����ارات  ت���ط���وي���ر  و  ت���وظ���ي���ف  يف 

ال�ستقالية يف العي�س.

الطبي  للتدخل  ال��ط��ف��ل  م��رك��ز 
املبكر 

ي��ع��د م��رك��ز ال��ط��ف��ل ل��ل��ت��دخ��ل الطبي 
رائ���د يف جمال  اأول  م��رك��ز  ر ه��و  املبكِّ

العاج  وخ����دم����ات  امل���ب���ك���ر  ال���ت���دخ���ل 
و   ،2008 منذ  التحليلي  ال�سلوكي 
تهيئة  لأج���ل  ال��ت��اأه��ي��ل  يف  املتخ�س�س 
يف  املدار�س  يف  للدمج  الهمم  اأ�سحاب 
جوانب  جميع  على  وي��رّك��ز  املنطقة، 
منو الطفل منذ الولدة وحتى بلوغه 

�سن الثامنة ع�سرة

فما هو التدخل الطبي املبكر
ت��ق��دمي جمموعة  ه��و  املبكر  ال��ت��دخ��ل 
ال����ولدة  م��ن��ذ  م��ن اخل���دم���ات للطفل 
الع�سبي  الرتابط  تن�سيط  يف  ت�ساهم 
الطفل  من��و  يف  ت�ساهم  و  ال��دم��اغ،  يف 
احلركية  و  احل�سية  مهاراته  تنمية  و 
الجتماعي،  ال��ت��ف��اع��ل  و  ال��ل��غ��وي��ة  و 
مم����ا ي����زي����د م����ن ف����ر�����س ال���ط���ف���ل يف 
ويقلل  درا���س��ي  مقعد  على  احل�����س��ول 
خلدمات  امل�ستقبلية  احتياجاته  م��ن 
بعمل   ت����ب����داأ  و  امل���ك���ث���ف���ة.  ال����رع����اي����ة 
وخدمات  ونف�سية،  تنموية  تقييمات 

ال����ع����اج امل��ت��خ�����س�����س م���ث���ل ال���ع���اج 
تاأخر  ع��اج  و  الطبيعي  و  الوظيفي 
ال�سلوكي  ال��ع��اج  و  ال��ل��غ��ة  و  ال��ن��ط��ق 
والنف�سي والجتماعي، وي�سمل الدعم 
الأكادميي اأ�سحاب الهمم،  وجمموعة 
و  املتخ�س�سة.  ال��ربام��ج  م��ن  متنوعة 
تقدمي  يف  كبري  ب�سكل  الأه��ل  ي�ساهم 
ب��ع�����س ه���ذه اخل���دم���ات ب�����س��ك��ل يومي 
على  ال��ف��ري��د  نهجنا  وي��رّك��ز  للطفل. 
لاأطفال  الفردية  اخل��دم��ات  تقدمي 
اأهمية  ع��ل��ى  ت���وؤك���د  وال���ت���ي  والأ�����س����ر 
ال�سحة والعافية، والثقافة، والأ�سرة، 
واللغة، واملجتمع، وكيفية اإ�سهامها يف 

منو الطفل ب�سكل عام.
و يعد املركز الأول من نوعه و خا�سة 
يف املراحل الأوىل من العمر و يتميز 
بخدماته املتخ�س�سة باللغتني العربية 
الأكادميي  ال��ت��اأه��ي��ل  و  الجن��ل��ي��زي��ة  و 
الكتابة و  ال��ق��راءة و  و تعليم م��ه��ارات 

التوا�سل و التفاعل الجتماعي.

•• دبي-وام:

اأكد معايل الدكتور عبداهلل بن حممد 
البنية  تطوير  وزي��ر  النعيمي  بلحيف 
التحتية اأن الوزارة م�ستمرة يف تنفيذ 
التنمية  ملنظومة  ال��داع��م��ة  امل�����س��اري��ع 
ال�ساملة يف دولة الإمارات دون انقطاع 
يف ظل الظروف الطارئة التي مير بها 
العامل نتيجة جائحة “كورونا” لفتا 
ا�ستمرارية  على  ال����وزارة  ح��ر���س  اإىل 
امل�ستقبل  بو�سلة  ت�سكل  التي  العمال 
واأ�سا�س ت�ستند عليه الإمارات لتحقيق 
م�ستهدفاتها باأن تكون �سمن الأف�سل 
و�س�ول   2021 ال��ع��ام  بحلول  عامليا 

اإىل حتقيق املئوية 2071.
معاليه  ج����ول����ة  خ������ال  ذل������ك  ج������اء 
امل�ساريع  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى  ال��ت��ف��ق��دي��ة 

التنموية يف ال�ساحل ال�سرقي للدولة 
ا�ستمرارية  على  ت��اأك��ي��دا  ت��اأت��ي  وال��ت��ي 
توا�سل  ال���وزارة  اأن  الع��م��ال مو�سحا 
ك��اف��ة مواقع  ان��ق��ط��اع يف  دون  ال��ع��م��ل 
اإجنازها  اجل��اري  احلكومية  امل�ساريع 
و�سوف  ال���دول���ة  م��ن��اط��ق  يف خم��ت��ل��ف 
املقررة  م��واع��ي��ده��ا  يف  ت�سليمها  ي��ت��م 
اإىل  م�سريا  تاأخري  اأي  دون  من  �سلفا 
وفق  ي�����س��ري  امل�����س��اري��ع  يف  ال��ع��م��ل  اأن 
كافة التدابري والإح��رتازات الوقائية 

اخلا�سة بوباء “كورونا« .
واأط������ل������ق م����ع����ايل ال���ن���ع���ي���م���ي خ����ال 
�سوف  حديثة  تقنية  امليدانية  اجلولة 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزارة  ت�����س��ت��خ��دم��ه��ا 
عبارات  تنظيف  عملية  يف  التحتية 
الإحتادية  الطرق  املياه على  ت�سريف 
ا�ستخدامها  خ��ال  من  تهدف  والتي 

اآداء  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اإىل 
مو�سم  خال  كفاءتها  ورفع  العبارات 
المطار والتي تعد الأوىل من نوعها 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  على م�ستوى 

املتحدة.
وق�������ال م���ع���ال���ي���ه : ت���ب���ح���ث ال���������وزارة 
العاملية  احل���ل���ول  اأف�����س��ل  ع���ن  دائ���م���ا 
املرتبطة  احل��دي��ث��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بالذكاء ال�سطناعي لاإ�ستفادة منها 
والتقنية  التحتية  البنية  م�ساريع  يف 
م�سريا  ال��ع��ب��ارات  لتنظيف  اجل��دي��دة 
التي  احل��دي��ث��ة  الأدوات  اإح�����دى  اإىل 
مكنت العمال من الإنتهاء من تنظيف 
اأك��رب ع��دد من العبارات يف ي��وم واحد 
حيث تعمل هذه الآلة اجلديدة بديا 
اأن  اإىل  30 عاما تقريبا منوها  عن 
تتعامل  التحتية  البنية  تطوير  وزارة 

لت�سريف  ع���ب���ارة   619 م���ع  ���س��ن��وي��ا 
م��ي��اه الأم���ط���ار م��وزع��ة ع��ل��ى الطرق 

الإحتادية.
واطلع معايل النعيمي خال اجلولة 
الطريق  مل�سروع  الثانية  املرحلة  على 
ال�����س��ي��خ خليفة  ����س���ارع  ب���ني  ال����راب����ط 
املاحة  خ���ط���م  وم����رك����ز  ب���ال���ف���ج���رية 
حلقة  ميثل  »ال��ذي   E99 والطريق« 
الو�سل بني الطريق« E99 »و�سلطنة 
ع���م���ان وي���ت���ك���ون م���ن ط���ري���ق م����زدوج 
بحارتني لكل اجتاه .. فيما يبلغ طول 
طريق  اأي�سا  �سريبط  ال��ذي  الطريق 
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كيلومرتات.
اأعمال امل�سروع -الذي و�سلت  وت�سمل 
ومن  ب��امل��ائ��ة   96 اإىل  اإجن�����ازه  ن�سبة 
اجلاري  ال��ع��ام  نهاية  ت�سليمه  املتوقع 

م�����زدوج  ط���ري���ق  ت��ن��ف��ي��ذ   -  2020
داخلية  واأك��ت��اف  اجت��اه  لكل  بحارتني 
وخ���ارج���ي���ة م����ع ت���وف���ري ح���ي���ز حل����ارة 
اجلزيرة  ���س��م��ن  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ث��ال��ث��ة 
�سوئية  ب��اإ���س��ارات  وتقاطع  الو�سطية 
الدائري  كلباء  طريق  �سرتبط  والتي 
مب��دي��ن��ة ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د يف 
ب���ال���ف���ج���رية ف�سا  احل���ي���ل  م��ن��ط��ق��ة 
وم�ستلزمات  اإن����ارة  �سبكة  تنفيذ  ع��ن 
ال�سامة املرورية من لوحات اإر�سادية 
تبلغ  ح����ني  يف   .. ط������رق  وع�����ام�����ات 
عند  للم�سروع  الإ�ستيعابية  الطاقة 
اكتماله 2000 مركبة يف ال�ساعة يف 

كل اجتاه .
ال���ت���ي اطلع  امل�������س���اري���ع  ت�����س��م��ل  ك���م���ا 
البنية  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ي��ه��ا م��ع��ايل وزي����ر 
العامة  ال���ق���ي���ادة  م�������س���روع  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

تكلفته  ت�سل  الذي  الفجرية  ل�سرطة 
درهم  مليون   100 اإىل  التقديرية 
تقريبا وبن�سبة اإجناز حاليه تبلغ 28 
باملائة ومن املتوقع اإجنازه نهاية العام 

اجلاري .
وي�����ت�����ك�����ون امل�������������س������روع م�������ن امل���ب���ن���ى 
وحمطة  اخل��دم��ات  ومبنى  الرئي�سي 
ال��ك��ه��رب��اء وم��ع��اجل��ة امل���ي���اه واأع���م���ال 
مب�ساحات  وذل����ك  ال��ط��ائ��رات  م��ه��ب��ط 
وا�����س����ت����خ����دام����ات خم���ت���ل���ف���ة وك���ذل���ك 

اخل�������دم�������ات وال�������ط�������رق والأع�������م�������ال 
الرئي�سية  وامل������داخ������ل  اخل����ارج����ي����ة 
وال��ب��واب��ات والأ���س��وار واأع��م��ال الربط 
بكافة ال�سبكات اخلا�سة بامل�سروع من 
وكهرباء  �سحي  و�سرف  ومياه  ط��رق 
واإن���������ارة وم���ك���اف���ح���ة ح���ري���ق واأع����م����ال 
النظم  ك���اف���ة  ج���ان���ب  اإىل  ال�����زراع�����ة 
املن�ساآت.  وتاأمني  باملعلومات  اخلا�سة 
ك��م��ا ت��ف��ق��د م���ع���ايل ال��ن��ع��ي��م��ي خال 
جولته امليدانية م�سروع مركز الدفاع 

املدين يف مدينة كلباء باإمارة ال�سارقة 
ال�سركة  م��ن  ال����وزارة  ا�ستلمته  ال���ذي 
تكلفته  وت�سل  ابتدائي  ب�سكل  املنفذة 
التقديرية اإىل 20 مليون درهم حيث 
يتكون امل�سروع -الذي يتميز بالطابع 
املعماري احلديث مع مراعاة معايري 
الإ�ستدامة - من مبنى الدفاع املدين 
واخلدمات  التدريب  ومبنى  والآليات 
���س��ي��ارات مظللة  م��واق��ف  اإىل  اإ���س��اف��ة 

للموظفني واملتعاملني .

•• عجمان-وام:

اأطلقت دائرة عجمان الرقمية مبادرة “�سوتك م�سموع” بهدف توفري 
احلكومية  اخلدمات  من  امل�ستفيد  اجلمهور  مع  جديدة  توا�سل  قناة 
كافة  ومناق�سة  املقرتحات  لتقدمي  اأمامهم  الفر�سة  واإتاحة  الرقمية 
اأثناء الطلب على اخلدمات  اأو العقبات التي قد تواجههم  ال�سعوبات 
وذلك من خال برنامج خا�س يحمل اإ�سم املبادرة و يبث عرب تطبيق 

اإن�ستجرام ملدة �ساعة كاملة اأ�سبوعيا.
عجمان  اإم��ارة  يف  احلكومية  اجلهات  كافة  مع  بالتعاون  امل��ب��ادرة  تاأتي 

ا�ستف�سارات اجلمهور  والتي بدورها تقوم بتعيني من�سق لاإجابة عن 
�سعادة  وقالت  تواجههم.  التي  التحديات  لكافة  احللول  و�سع  بهدف 
اإن اإطاق هذه املبادرة  عهود �سهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية 
يهدف اإىل رفع كفاءة اخلدمات احلكومية الرقمية املقدمة للجمهور 
وب�سكل  ب�سفافية  امل�سوؤولني  مع  للتوا�سل  اأمامهم  الفر�سة  واإت��اح��ة 
تواجههم  قد  التي  والتحديات  ال�سعوبات  ملعاجلة  خطوة  يف  مبا�سر 
مهما كانت �سغرية وهذا جزء مهم من ا�سرتاتيجيتنا و روؤيتنا الهادفة 

اإىل اإ�سعاد املتعاملني.
متر  التي  التفا�سيل  اأدق  معاً  نتابع  اأن  ج��داً  املهم  م��ن  اأن��ه  واأ���س��اف��ت 

ال�ستثنائية  ال�سحية  الظروف  ظل  يف  خ�سو�سا  املتعاملني  رحلة  بها 
لتحقيق  اجل��ه��ود  م��ن  امل��زي��د  ب��ذل  منا جميعاً  تتطلب  وال��ت��ي  الراهنة 
كافة اجلهات  باأن تدعم  .. وفخورون  املتعاملني  ن�سبة من ر�سا  اأعلى 
احلكومية يف اإمارة عجمان مبادرة “�سوتك م�سموع” وهذا يبني مدى 
الرتابط والتكاتف خلدمة المارة كما يلبي متطلبات قيادتنا الر�سيدة 
كونهم  ملتعاملينا  الأق��رب  نكون  ب��اأن  كل مرة  تو�سينا يف  مازالت  التي 

بو�سلة جناحنا و�سعادتهم جوهر بيئتنا الرقمية.
املوؤ�س�سية  ال��ع��اق��ات  اإدارة  م��دي��ر  احل��ج��اج  وج���دان  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
كبرياً  “�سوتك م�سموع” حققت جناحاً  اإن مبادرة  املتعاملني  واإ�سعاد 

م��ع ان��ط��اق اأوىل احل��ل��ق��ات ال��ت��ي ق��دم��ه��ا الإع���ام���ي حم��م��د الكعبي 
وا�ست�سافت مدير اإدارة اخلدمات امل�ساندة يف هيئة النقل عبدالرحمن 
فريق  خ��ال  م��ن  عملت  الرقمية  عجمان  دائ���رة  اأن  م��وؤك��دة  النعيمي 
اإط����اق ه���ذا ال��ن��وع م��ن امل���ب���ادرات ال���ذي ي��ه��دف لإ�سعاد  عملها ع��ل��ى 
ت�سهم  التي  مقرتحاتهم  ومعرفة  بق�ساياهم  واله��ت��م��ام  املتعاملني 
بال�سكر  احلجاج  وتوجهت  احلكومية.  الرقمية  اخل��دم��ات  تطوير  يف 
اأنواع  خمتلف  ق��دم��ت  ال��ت��ي  وال�����س��رك��ات  املوؤ�س�سات  ك��اف��ة  اإىل  اجل��زي��ل 
الدعم منها موؤ�س�سة روؤي��ة الإم��ارات و�سركة راي��رتز لاإعام وكذلك 

�سركة اإنفوك�س ميديا.

عجمان الرقمية تطلق مبادرة �شوتك م�شموع تعزيزا لتوا�شلها مع اجلمهور

بالتعاون مع مركزي »الطفل للتدخل الطبي املبكر« و »مركز مهارات التعليمي«

»اإ�شعاد �شرطة دبي« تدعم اأ�شرة طفل يعاين من طيف التوحد والتاأخر النمائي

عبداهلل بلحيف النعيمي يتفقد امل�شاريع 
التنموية يف ال�شاحل ال�شرقي للدولة

افرتا�سية خالل 2020 جل�سات   8 تابعوا  األفًا   18

نادي املوارد الب�شرية  يعقد 65 ملتقى وجل�شة خالل 10 �شنوات
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اأك����د ال���رائ���د ���س��اح خ��ل��ي��ف��ة فا�سل 
املزروعي مدير اإدارة التفتي�س الأمني 
الهيئات  لأم�����ن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف 
دبي،  �سرطة  يف  وال��ط��وارئ  واملن�ساآت 
منذ  مهمة   840 ن��ف��ذت  الإدارة  اأن 
يونيو  �سهر  اإىل  اجل��اري  العام  بداية 
احلايل با�ستخدام الكاب البولي�سية 
بدوريات  تتعلق  مهام  بينها  املُ��درب��ة، 
اأمنية والقيام باأعمال حرا�سة، وتتبع 

روائ��ح، وعمليات بحث،  اأث��ر، ومتييز 
والك�سف عن املخدرات واملتفجرات.

اإدارة  اأن  امل���زروع���ي   ال��رائ��د  واأو����س���ح 
دوراً  ت��ل��ع��ب   K9 الأم���ن���ي  التفتي�س 
ال���ك�������س���ف عن  م�������س���اه���م���اً يف  م���ه���م���اً 
اأع���ل���ى معدلت  وت���وف���ري  اجل����رائ����م، 
وت�ساعد  للمجتمع،  والآم����ان  الأم���ن 
لبع�س  الق�سائي  ال�سبط  اأعمال  يف 
اجل���رائ���م ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
اجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة الأخ����رى، وت�ساهم 
الكثري  �سامة  من  التاأكد  يف  كذلك 

والفعاليات  والأم���اك���ن  امل���واق���ع  م��ن 
وخلوها من اأية اأخطار، بالإ�سافة اإىل 
التوعوية  دوره��ا يف تقدمي خدماتها 
لأفراد اجلمهور عن الكاب، وكيفية 

تدريبها ورعايتها وعاجها.
العامة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  اإىل  واأ����س���ار 
تاأهيل  ع��ل��ى  ال����دائ����م  دب����ي  ل�����س��رط��ة 
مبختلف  للقيام  البولي�سية  الكاب 
املهام، من خال امل�سرفني واملدربني 
ال���ذي���ن ي��ت��ع��ام��ل��ون م���ع ك���اف���ة اأن�����واع 
ال����ك����اب وف�����ق اأع����ل����ى امل���ع���اي���ري ويف 

تتعامل  ال��ت��ي  التخ�س�سات  خمتلف 
ال�سرطة معها، كالبحث عن خمدرات 
وتتبع  م��ف��ق��ودي��ن،  اأو  م��ف��ق��ودات  اأو 
املختلفة،  الروائح  بني  والتمييز  اأث��ر 
من  وغريها  التاأمني  مبهام  والقيام 

التخ�س�سات.
متتلك  دب�����ي  ����س���رط���ة  اأن  واأ������س�����اف 
مهارات وكفاءات مدربة على التعامل 
املثالية  البيئة  وت��وف��ري  ال��ك��اب،  م��ع 
لها لا�ستفادة باأكرب قدر ممكن من 
تطبيق  جانب  اإىل  العمل  يف  طاقتها 

اأعلى املعايري العاملية يف عملها، حيث 
ح�سلت الإدارة على جتديد العرتاف 
الدويل بتطبيق �سرطة دبي للمعايري 
بالكاب  اخلا�سة  والدولية  العاملية 

البولي�سية.
ولفت الرائد املزروعي اإىل اأن �سرطة 
دبي ويف اإطار حر�سها على ال�ستعداد 
اإك�سبو   “ ال��ع��امل��ي  احل���دث  لفعاليات 
من  ال����ع����دي����د  ن���ظ���م���ت   ،”2020
لهذا  ا�ستعداداً  والتدريبات  ال��دورات 
�ست�ست�سيفه  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  احل���دث 

دبي العام املقبل، وذلك بالتعاون مع 
لتاأمني  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني  ال�����س��رك��اء 

الفعاليات.
ب���دء الإدارة  امل���زروع���ي  واأك����د ال��رائ��د 
با�ستخدام  الأم��ن��ي  للتفتي�س  العامة 
الكاب  ملدربي  الفرتا�سي  التدريب 
باعتباره  التدريبية،  الربامج  �سمن 
الأول من نوعه على م�ستوى ال�سرق 
للتعامل  لتاأهيليهم  وذل��ك  الأو���س��ط، 
اأنواع الكاب البولي�سية  مع خمتلف 
عددها  وال����ب����ال����غ  دب������ي،  ����س���رط���ة  يف 

مثل  الأن��واع،  خمتلف  من  كلباً   60
و»كوكرالإباين«  ���س��ربد«  »ج���ريم���ان 
و»مالينوا ولبادور�س« و»�سربنغلز« 

و»دوبرمان«.
وبني اأن �سرطة دبي تعمل دائماً على 
التاأكد من قدرات الكاب البولي�سية 
اختيار  اآل����ي����ة  اع���ت���م���اد  خ������ال   م����ن 
الكاب البولي�سية واملهام املنوطة بها 
وذلك وفق ن�سبة حا�سة ال�سم لديها، 
والبنية  وال�سجاعة  ال��ذك��اء،  ومعدل 
هنالك  اأن  حيث  وغ��ريه��ا،  اجل�سمية 

ك��اب��ا ُم��ت��خ�����س�����س��ة يف  ال��ب��ح��ث عن 
امل��خ��درات، واأخ��رى للبحث عن جثث 
يف  ُمتخ�س�سة  وغ��ريه��ا  امل��ف��ق��ودي��ن، 
تتبع الأثر وكذلك احلرا�سة، ومتييز 

الروائح واملتفجرات.

•• اأبوظبي -وام:

الإ�سامية  ال�������س���وؤون  جل��ن��ة  ن��اق�����س��ت 
املجل�س  العامة يف  والأوق��اف واملرافق 
اجتماعها  ال��وط��ن��ي الحت����ادي خ��ال 
ال������ذي ع���ق���دت���ه ع����ن ب���ع���د م����ن خال 
برئا�سة  امل���رئ���ي���ة،  امل����وؤمت����رات  ت��ق��ن��ي��ة 
�سعادة حمد اأحمد الرحومي “النائب 
الأول لرئي�س املجل�س” رئي�س اللجنة، 
مو�سوع “�سيا�سة برنامج ال�سيخ زايد 
بع�س  مم��ث��ل��ي  ب��ح�����س��ور  لاإ�سكان”، 

البلديات يف الدولة.
ح�سر الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة 
كل من ناعمه عبدالرحمن املن�سوري 
عبداهلل  واأح��م��د  اللجنة”،  “مقررة 
املهريي،  اأح���م���د  وج��م��ي��ل��ة  ال�����س��ح��ي، 
ال�سام�سي،  ال��ن��اي��ل��ي  را����س���د  وخ��ل��ف��ان 
و�سعيد را�سد العابدي، و�سهيل نخريه 

العفاري.
اأحمد  م��ن  ك��ل  البلديات  م��ن  وح�سر 
ال�سجل  اإدارة  م���دي���ر  ح���اج���ي  ع���ل���ي 

القيوين،  اأم  ب���ل���دي���ة  يف  ال����ع����ق����اري 
ق�سم  الزعابي مدير  وو�سحى حممد 
املنح يف بلدية راأ�س اخليمة، واملهند�س 
اإدارة  ع��ب��داهلل حممد اخل���دمي م��دي��ر 
ال�سوؤون الهند�سية والأرا�سي يف بلدية 

الفجرية.
الرحومي  اأحمد  حمد  �سعادة  واأو�سح 
“�سيا�سة  مو�سوع  ناق�ست  اللجنة  اأن 
لاإ�سكان”  زاي������د  ال�����س��ي��خ  ب���رن���ام���ج 
القيوين  اأم  بلديات  ممثلي  بح�سور 
والفجرية، ومت خال  وراأ���س اخليمة 
اللقاء ا�ستعرا�س اخلريطة الإ�سكانية 
الإم��ارات وم�ستقبلها، والدور  يف تلك 
للتي�سري  اجل��ه��ات  ه���ذه  تلعبه  ال���ذي 
ع��ل��ى امل��واط��ن��ني وج��ه��وده��ا يف توفري 
وما  ل��ه��م،  ال�سكنية  وامل��ن��ح  الأرا����س���ي 
ه����ي اآل����ي����ات ال��ت��ن�����س��ي��ق امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
ال��ب��ل��دي��ات وبرنامج  ال�����س��اأن ب��ني  ه���ذا 
ال�����س��ي��خ زاي���د ل��اإ���س��ك��ان، وك��ذل��ك مع 
اجلهات الأخرى التي تقدم اخلدمات 
تكامل  وم��دى  ال��دول��ة،  يف  الإ�سكانية 

اخلدمات بني اجلهات والربنامج مبا 
يخدم م�سلحة املتعاملني.

يواجه  ما  على  التعرف  اأن��ه مت  وتابع 
لتلبية  حت�����دي�����ات  م�����ن  ال����ب����ل����دي����ات 
للمواطنني  ال�����س��ك��ن��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
وحتقيق مطالبهم من توفري خمتلف 
اخلدمات لهم يف مرحلة ما بعد اإجناز 
اأن  اإىل  ال�����س��ك��ن��ي��ة، لف��ت��ا  امل�����س��روع��ات 
اأع�ساء اللجنة ا�ستمعوا اإىل مقرتحات 
عملية  بت�سهيل  يتعلق  فيما  البلديات 
م�ساكن،  ع���ل���ى  امل���واط���ن���ني  ح�������س���ول 
التطوير  جم�����الت  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 
والأفكار الإبداعية املمكن تطبيقها يف 
ي�سب  الدولة مبا  ال�سكني يف  القطاع 
على  وح�سولهم  املواطنني  خدمة  يف 

اأف�سل اخلدمات.
وذكر اأن اللجنة اطلعت على خمرجات 
الج��ت��م��اع��ات ال�����س��اب��ق��ة، وق����ررت عقد 
حلقات نقا�سية مع بداية دور النعقاد 
الت�سريعي  الثاين من الف�سل  العادي 
ب�ساأن مو�سوع  ال�سابع ع�سر للمجل�س 

لاإ�سكان” مع  زايد  ال�سيخ  “برنامج 
خمتلف  يف  ال��ربن��ام��ج  م��ع  املتعاملني 
اإمارات الدولة، وذلك لا�ستماع ب�سكل 
مبا�سر اإىل اآرائهم، والتعرف عن قرب 
عند  تواجههم  ال��ت��ي  التحديات  على 
قرو�س  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����س��ول  ال���ت���ق���دمي 
ومنح �سكنية، وما يتبعه من اإجراءات 
املراحل  وبناء وغريها من  تخ�سي�س 
تايف  على  العمل  وكيفية  املختلفة، 
اإ�سكاليات  اأي  وح���ل  ال��ت��ح��دي��ات  ت��ل��ك 

تواجههم يف هذا ال�ساأن.
ما  مبناق�سة  �ستقوم  اللجنة  اأن  واأك��د 
من  النقا�سية  احللقات  عنه  �ست�سفر 
خمرجات وماحظات ومقرتحات مع 
منها  ع��دد  و�سياغة  احلكومة  ممثلي 
كتو�سيات واإدراجها يف تقرير اللجنة 
دور  يف  اإع����داده  �سيتم  ال���ذي  النهائي 
املقبل بعد النتهاء من عقد  النعقاد 
احللقات النقا�سات املطلوبة ومناق�سة 
وم�ستفي�س  ك��ام��ل  ب�����س��ك��ل  امل��و���س��وع 
م��ع ممثلي احل��ك��وم��ة، وم��ن ث��م رفعه 

الحت���ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ل��رئ��ا���س��ة 
ملناق�سته حتت القبة.

واأ�سار �سعادة الرحومي اإىل اأن اللجنة 
اإط��ار عدة حماور  املو�سوع يف  تناق�س 
�ساأن  يف  الربنامج  ا�سرتاتيجية  ه��ي: 
احلالية  ال�سكنية  الحتياجات  تلبية 
�ساأن  ويف  ل��ل��م��واط��ن��ني،  وامل�ستقبلية 
ال�سكنية  ال��ب��ي��ئ��ة  وت���ط���وي���ر  ت���وف���ري 
امل�ستدامة واملبتكرة، و�سيا�سة الربنامج 
ال���دع���م وال���س��ت��ق��ط��اع املايل  ����س���اأن  يف 
يف  ال��ربن��ام��ج  وج��ه��ود  للم�ستفيدين، 
والقطاع  املعنية  اجلهات  التن�سيق مع 
الإ�سكان. من جهتها  �ساأن  اخلا�س يف 
عبدالرحمن  ن��اع��م��ه  ����س���ع���ادة  ق���ال���ت 
املن�سوري اإن اللجنة ناق�ست مع ممثلي 
برنامج  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  البلديات 
ال�����س��ي��خ زاي����د ل��اإ���س��ك��ان ف��ي��م��ا يتعلق 
بتوفري خمزون الأرا�سي وتخ�سي�سها 
ب�ساأن  التن�سيق  وك��ذل��ك  للمواطنني 
ال�ساحلة  ال���رتب���ة  ف��ح�����س  ع��م��ل��ي��ات 
للبناء عليها، وقنوات التوا�سل بينهم 

وب����ني اجل���ه���ات الإ���س��ك��ان��ي��ة الأخ�����رى 
اأن����ه مت بحث  اإىل  ال���دول���ة، لف��ت��ة  يف 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��وا���س��ل الإل����ك����رتوين بني 
البلديات والربنامج ملعرفة احتياجات 
املواطنني ال�سكنية امل�ستقبلية. ونوهت 
اللجنة و�سعت خطة  اأن  اإىل  �سعادتها 
ب�سكل  املو�سوع  ملناق�سة  تكميلية  عمل 
واف وم�ستفي�س مع خمتلف اجلهات 
امل��ع��ن��ي��ة وامل��خ��ت�����س��ة واحل��ك��وم��ي��ة ذات 
ال�سكني،  بالقطاع  الدولة  يف  العاقة 
م���ع برنامج  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ع���ن  ف�����س��ا 

للخروج  ل���اإ����س���ك���ان،  زاي������د  ال�����س��ي��خ 
�سالح  يف  ت�����س��ب  ث���ري���ة  ب��ت��و���س��ي��ات 
تطوير  على  وتعمل  واملواطن  الوطن 
وامل��ه��م وتوفري  احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا 
امل�ساكن املائمة واملنا�سبة للمواطنني 
ال�ساأن.  ه��ذا  يف  متطلباتهم  يلبي  مبا 
ال�سوؤون  اأن جلنة  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
الإ�����س����ام����ي����ة والأوق������������اف وامل����راف����ق 
الحتادي  الوطني  املجل�س  يف  العامة 
القوانني  م�سروعات  بدرا�سة  تخت�س 
والتفاقيات  ال��ع��ام��ة  وامل���و����س���وع���ات 

ال�سلة  ذات  ال���دول���ي���ة  وامل����ع����اه����دات 
الإ�سامية،  وال���������س����وؤون  ب�����الأوق�����اف 
وق�����ط�����اع ال���ن���ق���ل ب���ج���م���ي���ع اأن������واع������ه، 
والربيد، و�سيا�سات الإ�سكان والت�سييد 
والأ�سغال  ال���ع���م���راين،  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
العامة، وما يت�سل باخلدمات العامة 
يحيله  وم����ا  ل��ل��م��واط��ن��ني،  الأخ�������رى 
املجل�س اأو رئي�سه اإىل اللجنة للدرا�سة 
واإبداء الراأي، وغري ذلك من امل�سائل 
ال����وزارات  اخت�سا�س  يف  ت��دخ��ل  ال��ت��ي 

املعنية بعمل اللجنة.

•• اأبوظبي-وام:

اأن ت�سدر دولة المارات  الوطني الحت��ادي  املجل�س  اأكد معايل �سقر غبا�س رئي�س 
للمراكز الأوىل يف تقرير التناف�سية العاملية 2020 واملرتبة الأوىل عامليا يف موؤ�سر 

ن�سبة متثيل املراأة يف الربملان ياأتي تتويجا للروؤية ال�سائبة للقيادة الر�سيدة.
اىل  والتهنئة  التربيكات  اآي��ات  اأ�سمى  املجل�س  :” يرفع  املنا�سبة  بهذه  معاليه  وق��ال 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  “رعاه اهلل” و�ساحب  حاكم دبي 
حكام  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م   “ امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 

الإمارات على ما حققته الدولة من املراكز الأوىل واملتقدمة وفق ما جاء يف تقرير 
الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية ال�سادر عن املعهد الدويل للتنمية الإدارية.

واأ�سار معاليه ايل اأن ح�سول الدولة على املرتبة الأوىل عامليا يف موؤ�سر ن�سبة متثيل 
املراأة يف الربملان يوؤكد حكمة قرار القيادة رفع ن�سبة متثيل املراأة يف املجل�س الوطني 
الحتادي اإىل %50.. وثقة القيادة واحلكومة يف دورها يف التنمية الوطنية، وتهيئة 
كل ما يلزم لبيئة وطنية مواتية تبدع فيها املراأة ويكون بذلها وعطاوؤها ركنا اأ�سا�سيا 
امل��راأة الإماراتية ذلك متاما يف دور النعقاد الأول  يف بناء امل�ستقبل وقال :” اأثبتت 

لهذا الف�سل الت�سريعي« .
واأ�ساف معاليه اأن ما حتقق على �سعيد هذه املرتبة العاملية غري امل�سبوقة يف منطقة 
املتكاملة  منظومتها  يف  واث��ق��ة  بخطى  مت�سي  الإم����ارات  اأن  ي��وؤك��د  الأو���س��ط  ال�سرق 

ي��دا بيد مع  امل���راأة  اإط��اره��ا  ال��ذي تعمل يف  و  ال�سورى  القائم على  ال��ربمل��اين  للعمل 
الرجل حتقيقا مل�سلحة الوطن واملواطن ويقدم الإمارات منوذجا ملهما يف الحتذاء 

والقدوة لكل دول العامل.
العام  الن�سائي  رئي�سة الحتاد  بنت مبارك  ال�سيخة فاطمة  بدور�سمو  واأ�ساد معاليه 
رئي�سة املجل�س الأعلى لاأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 
املراأة  حققته  فيما  الأثر  اأبلغ  املباركة  جلهودها  وليزال  كان  المارات” التي  “ اأم 
الإماراتية من اإجنازات ومكا�سب اأهلتها للح�سول على هذه املراكز املتقدمة دوليا.. 
املخل�س واجل��اد من  الر�سيدة، وبالعمل  القيادة  وبعون من اهلل ومن ثم بتوجيهات 
كل مواطن �سيوا�سل الوطن طريق الإجنازات و لتظل الإمارات وطن اخلري والأمن 

وال�سعادة والتقدم » .

••  منطقة الظفرة – لطيفة جابر

الظفرة  م�ست�سفيات  اإدارة  ت��ق��دم    
للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ل�سركة  التابعة 
ال�����س��ح��ي��ة »���س��ح��ة« خ���دم���ات طبية 
م���ت���ط���ورة ل�����س��ك��ان م��دي��ن��ة زاي�����د يف 
جهودها  اإط����ار  يف  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
املقدمة  اخلدمات  وجتويد  لتطوير 

اإىل ال�سكان .
عن  الظفرة  م�ست�سفيات  اأعلنت  كما 
طبية  تخ�س�سات   4 ت�سغيل  اإع����ادة 
مع  الأ���س��رة  لطب  الظفرة  مركز  يف 
املركز  يف  ال��ع��م��ل  م���واع���ي���د  ت��ع��دي��ل 
ال�سبت  ي�����وم  امل���ر����س���ى  وا����س���ت���ق���ب���ال 

اأ�سبوعيا.
�سيتم  التي  التخ�س�سات  وتت�سمن 
الغدد  ع����ي����ادات  اف���ت���ت���اح���ه���ا  اإع��������ادة 
ال�سماء والقلب والعيون واجللدية، 
املر�سى  ا�ستقبال  يف  ���س��ت��ب��داأ  وال��ت��ي 
وامل��راج��ع��ني خ���ال م��واع��ي��د ال���دوام 
ال���ت���ي مت حت��دي��ده��ا لكل  ال��ر���س��م��ي 
الغدد  ع����ي����ادة  ت���ق���وم  ع����ي����ادة، ح���ي���ث 

ال�����س��م��اء يف ا���س��ت��ق��ب��ال امل��ر���س��ى يوم 
1 ظهراً  اأ�سبوع من  الثنني من كل 
عيادة  و���س��ت��ك��ون  م�������س���اء.   9 وح���ت���ى 
ال��ق��ل��ب الأرب����ع����اء اأ���س��ب��وع��ي��ا م���ن 8 
عيادة  اأم���ا  ع�����س��راً   4 وح��ت��ى  �سباحاً 
اجللدية فت�ستقبل املر�سى طيلة اأيام 

الأ�سبوع من الأحد وحتى اخلمي�س، 
الأربعاء  العيون  �ستكون عيادة  بينما 
م���ن ال�����س��اع��ة 8 ���س��ب��اح��اً وح���ت���ى 4 
الظفرة  م�ست�سفيات  وق��ررت  ع�سراً. 
ال��ع��م��ل يف مركز  م���واع���ي���د  ت��ع��دي��ل 
الظفرة لطب الأ�سرة من يوم الأحد 

 8 ال�ساعة  من  اخلمي�س  ي��وم  وحتى 
9 م�ساء على  ال�ساعة  �سباحاً وحتى 
اأيام ال�سبت  اأن ي�ستمر ت�سغيل املركز 
من كل اأ�سبوع من ال�ساعة 9 �سباحاً 

وحتى ال�ساعة 9 م�ساء.
ي���اأت���ي اف��ت��ت��اح ع����ي����ادات  خ����ال اأي����ام 

ال�������س���ب���ت،  ���س��م��ن خم��ط��ط لتوفري 
خم����ت����ل����ف اخل��������دم��������ات ال�������س���ح���ي���ة 
خمتلف  يف  ل��ل�����س��ك��ان  وال���ع���اج���ي���ة 
اخلدمات  متلقو  ليتمكن  الأوق����ات، 
الأوقات  خ��ال  عليها  احل�سول  من 
�سرائح  اأغلب  تنا�سب  التي  املختلفة 
منطقة  م������دن  ك����اف����ة  يف  امل���ج���ت���م���ع 
م�ست�سفيات  اإدارة  وق��ام��ت  ال��ظ��ف��رة، 
ال��ظ��ف��رة يف وق���ت ���س��اب��ق ب��اف��ت��ت��اح 4 
يف  ال�سكان  خلدمة  م�سائية  ع��ي��ادات 
التخ�س�سات  وتوفري  ال�سلع،  مدينة 
���س��ك��ان مدينة  اإل���ي���ه���ا  ي��ح��ت��اج  ال���ت���ي 
عقب  امل�سائية،  الفرتة  خال  ال�سلع 
ال�����س��ب��اح��ي، وت�سم  ال������دوام  ان��ت��ه��اء 
افتتاحها  التي مت  التخ�س�سات  هذه 
الباطنية  امل�����س��ائ��ي��ة،  ال��ف��رتة  خ���ال 
الأ�سنان،  وعيادة  والن�ساء،  والأطفال 
اإليها  التي يحتاج  التخ�س�سات  وهي 
اإقباًل  وت�سهد  ال�سكان،  من  العديد 
ك��ب��رياً م��ن امل��راج��ع��ني، وي���ب���داأ عمل 
م�ساء،   9-5 من  اجلديدة  العيادات 

خال اأيام العمل الر�سمية.

�شقر غبا�ش واأع�شاء الوطني ي�شيدون بت�شدر الإمارات املراكز الأوىل مبوؤ�شرات التناف�شية العاملية

مركز الظفرة لطب الأ�شرة يقدم خدمات 
�شحية متطورة يف مدينة زايد

بينها دوريات اأمنية واأعمال حرا�سة ومتييز روائح

اإدارة التفتي�ش الأمني ُتنفذ 840 مهمة با�شتخدام الكالب البولي�شية منذ بداية العام 

جلنة ال�شوؤون الإ�شالمية واملرافق العامة ب�الوطني 
الحتادي تناق�ش �شيا�شة برنامج زايد لالإ�شكان

•• ال�شارقة -وام:

للتوا�سل  ال�����س��ارق��ة  م���رك���ز  اأط���ل���ق 
 - الأوق���اف  لدائرة  التابع   - الثقايف 
برنامج الزيارات الفرتا�سية مل�سجد 
النور �سمن جهوده الرامية لتعزيز 
ال��ت��وا���س��ل م��ع ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع ومبا 
يتما�سى مع احتياجات فرتة التعلم 
عن بعد احلالية جلميع الطاب يف 
الزيارات  وحظيت  الإم�����ارات.  دول���ة 
باإقبال كبري من قبل املدار�س للحجز 
الزيارات  وتعد  اإطاقها  بداية  منذ 
الفرتا�سية بديا عن زيارة امل�سجد 
احلالية  الأو����س���اع  ظ��ل  يف  الفعلية 
مع  ومتا�سيا  ال��ع��امل  يواجهها  التي 
الحرتازية  ب����الإج����راءات  الل���ت���زام 
وال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي تتخذها 
الدولة حر�سا على ال�سامة العامة 
للزائر من خال من�سة  يتاح  حيث 
�سياحي  مر�سد  ب�سحبة  الكرتونية 
ي�سرح ويجيب على اأ�سئلتهم و اإلقاء 
النمط  ع��ن كثب على ج��م��ال  ن��ظ��رة 
بتفا�سيله  ال��ن��ور  مل�سجد  ال��ع��م��راين 
 360 بانورامي  فيديو  مع  الآ���س��رة 
اإىل  بالإ�سافة  امل�سجد  درجة لداخل 
الطاع على حماور ثقافية متنوعة 

���س��ام��ل��ة نبذه  ال���ع���ر����س  ي��ت�����س��م��ن��ه��ا 
اأن�����واع اخل��ط��وط العربية  اأه���م  ع��ن 
العمارة  امل�ستخدمة ومناذج لأمناط 
الإ�سامية يف بناء امل�ساجد بالإ�سافة 
الإم����ارات����ي  ال��ل��ب��ا���س  م���ك���ون���ات  اإىل 
و�سرد  الوطني  وال���رتاث  التقليدي 
لبع�س العادات والتقاليد الإماراتية 
الآباء  عليها  حر�س  التي  الأ�سيلة 
امل��رك��ز خا�سية  واأط���ل���ق  والأج�������داد. 
احلجز امل�سبق لن�سختني من الزيارة 
املدار�س  لطلبة  ن�سخة  الفرتا�سية 
متاحة  ع���م���وم���ا  ل�����ل�����زوار  ون�������س���خ���ة 
اأي���ام الأ���س��ب��وع م��ا عدا  يوميا ط���وال 

الج������ازات ال��ر���س��م��ي��ة خ���ال اأوق����ات 
بالذكر  ج���دي���ر  ال��ر���س��م��ي.  ال������دوام 
ال�سارقة  م��رك��ز  اف��ت��ت��اح  ق��د مت  اأن����ه 
 2011 ل��ل��ت��وا���س��ل ال��ث��ق��ايف يف ع���ام 
النور  مل�سجد  زي��ارات  بتنظيم  ويقوم 
اأول م�سجد  على بحرية خالد ويعد 
ي��ف��ت��ت��ح اأب���واب���ه ل��غ��ري امل�����س��ل��م��ني من 
ال�سارقة  اإم��ارة  يف  وال�سياح  املقيمني 
من خ��ال تر�سيخ مبداأ احل��وار مع 
الهوية  وم�ساركة  الثقافات  خمتلف 
الثقايف  ال���دول���ة  وت�����راث  ال��وط��ن��ي��ة 
م��ع ال�����زوار وامل��ق��ي��م��ني م��ن خمتلف 

اجلن�سيات.

مركز ال�شارقة للتوا�شل الثقايف يطلق برنامج 
الزيارات الفرتا�شية مل�شجد النور

�����س����اه����د   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 

باك�ستان   ، ح�����س��ني  حم���م���د 

�سفره ج�������واز   -  اجل��ن�����س��ي��ة 

رقم )5158941SF( من 

يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم:0508588660   

فقدان جواز �شفر
بت  ي�����اي�����ه   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اندوني�سيا   ، ب��اي��ن��ج  ط����ورى 
�سفره ج�������واز   -  اجل��ن�����س��ي��ة 
 )AT579445( رق������م 
اىل  ت�سليمه  عليه  يجده  من 
اأقرب  او  اندوني�سيا  ���س��ف��ارة  

مركز �سرطة  

فقدان جواز �شفر
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عربي ودويل

••اخلرطوم-القاهرة-رويرتز

اآمال  ال�����س��ودان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  تعلق 
مل��ان��ح��ني حمتملني  ع��ل��ى م���وؤمت���ر 
يف ب��رل��ني الأ���س��ب��وع اجل���اري فيما 
يتعر�س القت�ساد خلطر النهيار 
 100 يف ظل ن�سبة ت�سخم تفوق 
نق�س اخلبز  م��ن  وم��ع��ان��اة  ب��امل��ئ��ة 

والوقود والعقاقري.
ب��ف��ع��ل جائحة  الأزم������ة  وت��ت��ف��اق��م 
ك���ورون���ا، ال��ت��ي ا���س��ت��اأث��رت مب���وارد 
عن  ف�سا  امل��ان��ح��ني،  م��ن  الكثري 
اأ����س���راب اجل�����راد ال��ت��ي ت��ت��ك��اث��ر يف 
اأن  ُي��ت��وق��ع  وال��ت��ي  امل���ج���اورة  كينيا 
ال�سودان  اإىل  ال�سمال  اإىل  تهاجر 

واأثيوبيا يف غ�سون اأ�سابيع.
وي��ج��د رئ��ي�����س ال�������وزراء ع��ب��د اهلل 
الباد  ي���دي���ر  ال������ذي  ح�����م�����دوك، 
ان����ت����ق����ايل ه�س  ات����ف����اق  مب����وج����ب 
منذ  اجلي�س  مع  ال�سلطة  لتقا�سم 
الب�سري  عمر  باملخ�سرم  الإطاحة 
املا�سي،  العام  �سعبية  انتفا�سة  يف 
لدعم  م���ا����س���ة  ح���اج���ة  يف  ن��ف�����س��ه 

اأجنبي.
اإن��ه م��ا مل يح�سل  وق��ال حمللون 
�سريعا،  مت���وي���ل  ع���ل���ى  ح����م����دوك 
م��دين منذ  رئي�س وزراء  اأول  ف��اأن 
ا�سطرابات  يواجه  قد  الثمانينات 
النق�س  ب��ه��م  ا���س��ت��ب��د  اأن���ا����س  م���ن 
انقاب  ح��ت��ى  اأو  ل��ل�����س��ل��ع  امل���زم���ن 
ع�سكري يف بلد �سهد العديد منها 

على مدى تاريخه.
ول���ك���ن م�����س��اع��ي احل�������س���ول على 
ب�سبب  ت����ع����رثت  ج����دي����د  مت����وي����ل 
احل�����اج�����ة ل���ت�������س���وي���ة م����ت����اأخ����رات 

الدويل  النقد  ل�سندوق  م�ستحقة 
منذ عقود واإدراج الوليات املتحدة 
ال�سودان على قائمة الدول الراعية 

لاإرهاب اإبان حكم الب�سري.
“لدينا  دب��ل��وم��ا���س��ي غ��رب��ي  وق���ال 
فيما  با متويل  انتقالية  حكومة 
تعاين من جائحة  واآفة حمتملة.. 
املجتمع  على  �سغطا  يفر�س  ه��ذا 
الدويل ليوفر �سريعا قبل اأي �سيء 

مال لتح�سني الو�سع املتدهور«.
ا�ستقرار  ف��ان  امل��ط��اف،  نهاية  ويف 

ت�سيطر  اإذ  الق��ت�����س��اد  لإ����س���اح 
�سخ�سيات ع�سكرية على ال�سركات 
الرئي�سية التي تدر دخا بالعملة 

ال�سعبة مثل ت�سدير الذهب.
املا�سي  الأ�سبوع  احلكومة  وقالت 
ل�سرف  خطة  تطبيق  �ستبداأ  اإنها 
م�����دف�����وع�����ات ن����ق����دي����ة م���ب���ا����س���رة 
برنامج  وه����و  ال���ف���ق���رية  ل���اأ����س���ر 
معاناة  يخفف  اأن  ح��م��دوك  ي��اأم��ل 
ال�سودانيني الفقراء فيما تخف�س 

احلكومة الإنفاق على الدعم.

�سهدت  ك�����ربى  اإف���ري���ق���ي���ة  دول������ة 
الداخلية  ال��ن��زاع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
اأطلق  حمدوك  وك��ان  املحك.  على 
يف  متمردين  مع  �سام  حم��ادث��ات 
اأخ���رى متمردة  دارف����ور وم��ن��اط��ق 
لإن����ه����اء امل����ع����ارك امل�����س��ت��م��رة منذ 
نهائيا  موعدا  فوت  ولكنه  �سنوات 

لإبرام اتفاق يف ال�سهر اجلاري.
ال�سنوي  الت�سخم  معدل  وجت��اوز 
ال�سهر  ب��امل��ئ��ة   100 ال���ب���اد  يف 
احلكومة  ط��ب��ع��ت  ف��ي��م��ا  امل���ا����س���ي 

وجرائم �سد الإن�سانية يف دارفور. 
تقدمي  عن  امتنعوا  املانحني  لكن 
“موؤمتر  واأرج�����������اأوا  م�������س���اع���دات 
اأ�سدقاء ال�سودان” اأكرث من مرة 
اإلغاء  مثل  باإ�ساحات  للمطالبة 
دعم الوقود الذي ُيقدر اأنه يتكلف 
ما يزيد عن ثاثة مليارات دولر 

�سنويا.
اإنه  ودبلوما�سيون  حمللون  وق��ال 
تطبق  اأن  اخل���رط���وم  ع��ل��ى  يتعني 
املهمة  اخل������ط������وات  م�����ن  امل�����زي�����د 

نقودا لتمويل دعم اخلبز والوقود. 
وهبطت عملة ال�سودان اإىل 150 
الأمريكي  ال���دولر  مقابل  جنيها 
يف ال�سوق ال�سوداء مقارنة بال�سعر 
ب�سبب  جنيها   55 وه��و  الر�سمي 

نق�س العملة ال�سعبة.

*مطالب الإ�ساح
املوؤمتر  يف  ي�سارك  اأن  املقرر  وم��ن 
ب��ع��د يف برلني  ُي��ع��ق��د ع���ن  ال�����ذي 
ال���ي���وم اخل��م��ي�����س وي�����س��ت��م��ر يوما 

واحدا حكومات غربية وموؤ�س�سات 
ثرية  خليجية  ودول  دولية  مالية 

منتجة للنفط.
تقا�سم  ب��ات��ف��اق  ك���ث���ريون  ورح�����ب 
ال�سلطة بني املدنيني الذين نظموا 
احتجاجات �سخمة واجلي�س الذي 
يتمتع بالنفوذ و�ساهم يف الإطاحة 
تابعة  حمكمة  وتطالب  بالب�سري. 
الب�سري  بت�سليم  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم 
ال��������ذي وج����ه����ت اإل�����ي�����ه ات���ه���ام���ات 
اإب������ادة جماعية  ج���رائ���م  ب��ارت��ك��اب 

ُيقدر  م���ا  اإىل  احل��ك��وم��ة  وحت���ت���اج 
لتغطية  دولر  مليار   1.9 بواقع 
برنامج املدفوعات النقدية لاأ�سر 
ال���ف���ق���رية. وت���دع���و وث��ي��ق��ة معدة 
لعودة  �سبيل  ل��ت��ح��دي��د  ل��ل��م��وؤمت��ر 
موؤ�س�سات  م��ع  للتعامل  ال�����س��ودان 
املطاف  نهاية  يف  يقود  مما  دولية 

لتخفيف اأعباء الدين.
وق��������ال جم�������دي اجل����������زويل وه����و 
ال���وادي  اأك���ادمي���ي وب��اح��ث مبعهد 
مفل�سة  احل���ك���وم���ة  اإن  امل��ت�����س��دع 
ف���ع���ل���ي���ا،ول���ي�������س ل����دي����ه����ا اأم��������وال 

للربنامج النقدي.
من�سقة  ال���ربي���ر  ع��ائ�����س��ة  وق���ال���ت 
اإن  للموؤمتر  ال�سودانية  احلكومة 
امل�ساركني  ي�سف  ب��رل��ني  م��وؤمت��ر 
املانحني  ول��ي�����س  “بال�سركاء” 
وذل��ك اإق����رارا ب��اأن ال�����س��ودان لديه 
�سيا�سي  ل��دع��م  وي��ح��ت��اج  م������وارده 
م�ساعدات  ول���ي�������س  واق���ت�������س���ادي 

مالية.
على  ال�������س���ودان  “يعمل  وت��اب��ع��ت 
لا�ستفادة  القت�سادي  ال���س��اح 
اإىل  م�سرية  الذاتية”  امل���وارد  من 
اأُعلن  الذهب  قطاع  يف  اإ�ساحات 
عنها الأ�سبوع املا�سي. كما يخطط 
خ�سخ�سة  اأو  لت�سييل  ال�����س��ودان 
العديد من �سركات الدولة التي ل 

توؤدي وظيفتها.
وت��ع��اين م��ال��ي��ة ال��دول��ة م��ن اأزمة 
يف  ال�����س��ودان  جنوب  انف�سال  منذ 
معظم  ع��ل��ى  لي�ستحوذ   ،2011
�سبكات  ال�������س���ودان. وح��ال��ت  ن��ف��ط 
احلكومة  ا�ستفادة  دون  التهريب 

من �سادرات الذهب.

�سقط من منظور الدول املانحة املن�سغلة باأزمة كوفيد-19

ال�شودان متفائل مبوؤمتر برلني لإنقاذه من النهيار

 �شقيق لرتامب ي�شعى ملنع �شدور كتاب مذكرات عائلية  
اأن ماري  باعتبار  الكتاب  يف نيويورك منع �سدور 
ترامب انتهكت اتفاق �سرية يقول اإنها وقعته على 

ارتباط باإرث جّدها فرد ترامب.
اإن  ال�سحيفة  وق��ال روب��رت ترامب يف بيان نقلته 
“حماولتها لت�سويه عاقاتنا العائلة بعد كل هذه 
ال�سنوات جلني اأرباح مالية هي مهزلة وظلم يف اآن 

لذكرى والدينا العزيزين«.
ب�سقيقي  ك��ث��ريا  العائلة  وب��اق��ي  اأن���ا  “نعتّز  وت��اب��ع 
عار  بنظرنا  ه��ي  م��اري  واأع��م��ال  الرئي�س،  ال��رائ��ع 

حقيقي«.
اأن  �سو�سرت  اأن���د  ���س��امي��ون  الن�سر  دار  واأو���س��ح��ت 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ق�سائيا  م�سعى  الأم��ريك��ي  للرئي�س  �س�����قيق  ق��دم 
ابنة  ترامب  م��اري  تاأليف  من  كت������اب  �سدور  ملنع 
بف�سح  ي��ه��دد  ت��رام��ب  ل��دون��ال��د  الأك���رب  ال�س���قيق 
نيويورك  �سحيفة  اأف��ادت  ما  على  عائلية،  اأ���س��رار 

تاميز .
وم���ن امل��ق��رر ���س��دور ال��ك��ت��اب ب��ع��ن��وان “اأكرث مما 
ينبغي وغري كاف اأبدا: كيف خلقت عائلتي اأخطر 

رجل يف العامل” يف 28 متوز/يوليو.
وطلب روب��رت ترامب من حمكمة يف ح��ّي كوينز 

كتاب املذكرات هذا يلقي “�سوءا فجا على التاريخ 
القامت” لعائلة الرئي�س. وتروي ماري ترامب يف 
الكتاب الواقع يف 240 �سفحة اأحداثا �سهدتها يف 

منزل جديها يف نيويورك.
من  ك��اب��و���س��ا  “تروي  اأن��ه��ا  الن�سر  دار  واأو���س��ح��ت 
ماأ�ساويا  ومزيجا  امل��دم��رة  والعاقات  ال�سدمات 

من الإهمال والتجاوزات«.
اأن ماري  الإخ��ب��اري  بي�ست”  “دايلي  وذك��ر موقع 
لتحقيق  الرئي�سي  امل�سدر  اأنها  �ستك�سف  ترامب 
ن�سرته  ترامب  دونالد  مالية  حول  النطاق  وا�سع 

�سحيفة نيويورك تاميز.

اإلغاء الع�شاء ال�شنوي ملرا�شلي البيت الأبي�ش 
 •• وا�شنطن-اأ ف ب

األغي الع�ساء التقليدي ملرا�سلي البيت الأبي�س، اللقاء ال�سنوي الذي يعقد يف وا�سنطن لاحتفاء 
امل�ستجد.  كورونا  فريو�س  انت�سار  ب�سبب  اآب/اغ�سط�س  يف  مقررا  كان  وال��ذي  ال�سحافة،  بحرية 
من  كان  ال��ذي  الع�ساء  لإلغاء  باأ�سف  م�سطرون  “نحن  البي�س  البيت  مرا�سلي  رابطة  واأعلنت 
املقرر اأن نقيمه يف 29 اآب-اغ�سط�س«. واأ�سافت “بعد الت�ساور مع ال�سلطات ال�سحية، خل�سنا اىل 
نتيجة انه من غري املمكن تنظيم ذلك الع�ساء الذي يربز اأف�سل ما يف ال�سحافة ويتيح لل�سيوف 
ال�ستمتاع بال�سهرة«. وي�سكل هذا الع�ساء عادة فر�سة للرئي�س لإلقاء خطاب ي�ستعر�س فيه ب�سكل 
هزيل اأداء ال�سنة ال�سابقة ويليه على املن�سة كوميدي يوجه انتقادات �ساخرة لاإعام وال�سيا�سيني 
يكثف  ال��ذي  ترامب  دون��ال��د  الرئي�س  قاطع  الأبي�س،  البيت  اىل  و�سوله  ومنذ  ال�سهرة.  خ��ال 
هجماته على ال�سحافيني هذا اللقاء وا�سفا اإياه باأنه “مزعج«. وبداأ تنظيم هذا الع�ساء ال�سنوي 
عام 1921. وكان يح�سره كل رئي�س من اجلمهوريني اأو الدميوقراطيني منذ 1980 با�ستثناء 

رونالد ريغان يف 1981 حني كان يتعافى من اإ�سابة اإثر تعر�سه ملحاولة اغتيال.

 اأوباما ياأمل يف »�شحوة كربى« �شد ترامب  

الأمم املتحدة : العمال املهاجرون بحاجة لدعم ووظائف 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

الوليات  يف  كربى”  “�سحوة  اأن  اأوب���ام���ا  ب����اراك  اأع��ل��ن 
املتحدة قد ت�سمح بهزمية دونالد ترامب 
الثاين/نوفمرب  ت�����س��ري��ن  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
وذل����ك خ����ال ح��م��ل��ة ال��ك��رتون��ي��ة جلمع 
املر�سح  ال�سابق  لنائبه  �سمحت  الأم���وال 
الأب��ي�����س جو  البيت  اإىل  ال��دمي��وق��راط��ي 

بايدن بجمع 11 مليون دولر.
وبف�سل هذه احلملة التي �ساهمت �سعبية 
اأوباما الكبرية يف �سفوف الدميوقراطيني 
يف اإجناحها، متكن بايدن من حتقيق هذا 

الرقم القيا�سي يف جمع الأموال.
وب��ع��د اأن ب��ق��ي ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة ب��ع��ي��دا عن 
الأ�سواء، اأدىل اأوباما بت�سريحات عديدة 
منذ وفاة جورج فلويد يف 25 اأيار/مايو 

وما اأثارته من حركة احتجاج تاريخية �سد عنف ال�سرطة 
�سد ال�سود والعن�سرية يف الوليات املتحدة.

اأك��رث مما اوؤم��ن ب�سديقي  “ل اوؤم��ن باأحد  اأوب��ام��ا  واأعلن 
واإعادته  البلد  ه��ذا  ج���راح  لت�سميد  ب��اي��دن  ج��و  العظيم 
يف  الأبي�س  البيت  اإن  اأوب��ام��ا  وق��ال  ال�سحيح«.  امل�سار  اإىل 

•• جنيف-رويرتز

املتحدة  لاأمم  التابعة  الدولية  العمل  منظمة  نا�سدت 
من  املايني  لع�سرات  الدعم  تقدمي  اأم�س  احلكومات 
ال��ع��م��ال امل��ه��اج��ري��ن ال��ذي��ن اأُج�����ربوا ع��ل��ى ال���ع���ودة اإىل 
ليواجهوا  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  ج��ائ��ح��ة  ب�سبب  ب��ل��دان��ه��م 
ينبغي  اإن��ه  تقرير  يف  املنظمة  وقالت  والفقر.  البطالة 

ع��ه��د دون��ال��د ت��رام��ب واجل��م��ه��وري��ني والإع�����ام املحافظ 
ترامب  “يف عهد  واأ�ساف  عليه«.  نحن  ما  “اأ�س�س  �سربوا 
يقول اأ�سخا�س مثل )الرئي�س الرو�سي فادميري( بوتني 
جونغ  كيم  ال�سمايل(  الكوري  و)الزعيم 
او الرئي�س ال�سيني �سي )جينبينغ(  اون 
نحتاج  ول  �سغوط  لأي  خا�سعني  ل�سنا 
املن�سقني  ح���ي���ال  خ���ط���وة  ب������اأي  ل��ل��ق��ي��ام 
الإتنية  املجموعات  اأو  �سجناهم  ال��ذي��ن 
اأحد  التمييز بحقها لأن ل  التي منار�س 

�سيحا�سبنا«.
وتابع “لكن ما يجعلني اأ�سعر بالتفاوؤل هو 
ال�سحوة الكربى التي ن�سهدها يف الباد 
يعلنون  ل  الذين  ال�سباب  بني  خ�سو�سا 
ترامب  حكومة  لنهج  رف�سهم  فح�سب 
بل  الفو�سوي وغري املنظم واخل�سي�س” 
“ي�سعرون برغبة قوية يف رفع التحديات 
التي تواجهها الباد منذ قرون«. وقال بايدن )77 عاما( 
الذي �سيتناف�س مع ترامب يف النتخابات الرئا�سية يف 3 
ت�سرين الثاين/نوفمرب “بلدنا اأف�سل واأكرث ذكاء و�سخاء 

مما ميكن لرتامب اأن يدرك«.
 

اأن تدرج العمال العائدين، الذين فقد  على احلكومات 
�سمن  و���س��ح��اه��ا،  ع�سية  ب��ني  وظائفهم  منهم  الكثري 
اإج���راءات���ه���ا اخل��ا���س��ة ب��احل��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة واإع����ادة 

دجمهم يف اأ�سواق العمل الوطنية.
وق��ال��ت م��ان��وي��ا ت��وم��ي م��دي��رة ق�����س��م ظ����روف العمل 
موؤمتر  خ���ال  ال��دول��ي��ة  ال��ع��م��ل  منظمة  يف  وامل�������س���اواة 

�سحفي “هذه اأزمة حمتملة داخل اأزمة«.

متثل موقعا جغرافيا ا�سرتاتيجيا مهما

منغوليا حلقة و�شل ه�شة بني ال�شني ورو�شيا...!
مل ت�سجل ولو وفاة واحدة على ترابها ب�سبب فريو�س كورونا

•• الفجر –خرية ال�شيباين
بخ�سو�سية  م��ن��غ��ول��ي��ا  ت��ت��م��ت��ع     
النادرة  ال���دول  م��ن  واح���دة  كونها 
التباهي  ع��ل��ى  ال���ق���ادرة  ال��ع��امل  يف 
واحدة  وف��اة  ول��و  ت�سجل  مل  باأنها 
ع���ل���ى ت����راب����ه����ا ب�������س���ب���ب ف���ريو����س 
ك���ورون���ا. ن��ت��ي��ج��ة ت��ف�����ّس��ر ب�����الإدارة 
قبل  م��ن  ل��اأزم��ة  الع�سكرية  �سبه 

ال�سلطات املنغولية. 
   لقد كانت اجلمهورية ال�سوفياتية 
ال�����س��اب��ق��ة م��ن اأوائ�����ل ال����دول التي 
الوباء  تف�سي  بعد  اأغلقت حدودها 

يف ال�سني. اأما املدار�س واجلامعات 
ف�سيعاد فتحها يف �سبتمرب القادم. 
ت��وؤدي كل حالة  يناير،  ومنذ �سهر 
حجر  اع��ت��م��اد  اإىل  اكت�سافها  ي��ت��م 
�سحي للمنطقة املعنية.     العزلة 
اأ�سابيع  خ��م�����س��ة  ط��ي��ل��ة  ال�����س��ارم��ة 
-منها ثاثة يف موؤ�س�سة ع�سكرية 
�سخ�س  لأي  ال��ق��اع��دة  ه��ي  -تبقى 
ك��م��ا �ساعدت  ي��ع��ود م���ن اخل������ارج. 
لكل  ال�سكانية  الكثافة  �سك  دون 
كيلومرت مربع يف احلد من انت�سار 
ال���ف���ريو����س: ي��ع��ي�����س ح����وايل 3.2 
مليون �سخ�س يف بلد اأكرب مرتني 

ويقيم حوايل  فرن�سا،  ون�سف من 
ن�سفهم يف العا�سمة اأولن باتور.

موارد معدنية �سخمة
باأنها  ���س��اب��ًق��ا  م��ن��غ��ول��ي��ا  ع���رف���ت    
التي  ال����ع����امل  دول  م����ن  واح��������دة 
م�ساعدة  اأع�����ل�����ى  م�����ن  ت�����س��ت��ف��ي��د 
ع��م��وم��ي��ة ل��ل��ف��رد، وم��ن��ذئ��ذ عززت 
لأن  لي�س  ك��ب��ري.  ب�سكل  ���س��ورت��ه��ا 
الف�ساد قد انخف�س، ولكن بف�سل 
اكت�ساف احتياطات هائلة من املواد 
اخلام )الفحم والذهب والنحا�س( 
امل�سدرة ب�سكل رئي�سي اإىل ال�سني، 

ال�سريك التجاري الأول.

من�سة مراقبة لكوريا 
ال�سمالية

تو�ّسع  نف�سها  ب��ك��ني  ت���رى  ول��ئ��ن    
املنغولية،  الأرا���س��ي  على  نفوذها 
ت�سعى  ب��ات��ور  اأولن  �سلطات  ف���اإن 
دقيق  ت������وازن  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اإىل 
امل��ح��ي��ط��ني بها،  ال��ع��م��اق��ني  ب���ني 
بالطاقة،  مت���ده���ا  ال���ت���ي  رو����س���ي���ا 
منتجاتها.      ت�سرتي  التي  وال�سني 
جغر- م�سلحة  منغوليا  ومت��ث��ل 
وهي  اخ���رى:  مهمة  ا�سرتاتيجية 

اإقليمية  م��راق��ب��ة  م��ن�����س��ة  ك��ون��ه��ا 
يف�سر  م��ا  وه��و  ال�سمالية،  لكوريا 

جورج  اأر�سلوا  عندما  الأمريكيون 
اأجنيا  وتلته   ،2005 ع��ام  بو�س 

القوي  الأجنبي  الوجود  �سك  دون 
الأر��������س. ومل يخطئ  ه����ذه  ع��ل��ى 

اآبي  و�سينزو   ،2011 عام  مريكل 
عن ليزكو عام 2013.         

العا�سمة حتت�سن ن�سف �سكان البلد

•• يوما-اأ ف ب

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأ�ساد 
بفعالية  اأري�����زون�����ا  م���ن  ت���رام���ب 
اجل�������دار امل���ب���ن���ي ع���ل���ى ج�����زء من 
املتحدة  ال���ولي���ات  ب���ني  احل�����دود 
اأن�����ه مفيد  م����وؤك����دا  وامل��ك�����س��ي��ك، 
مواجهة  يف  وخ�����س��و���س��ا  ل��ل��غ��اي��ة 

كوفيد-19.
طاولة  خ�����ال  ت����رام����ب  و�����س����رح 
م�ستديرة يف مدينة يوما ملنا�سبة 
النتهاء من بناء 200 ميل من 
اجلدار )322 كلم(، “اإنه اأقوى 
ج��دار م��وج��ود يف ال��ع��امل. يتمتع 

بتكنولوجيا ل ُت�َسّدق«.
اأن هذا اجل��دار املثري  و�سدد على 
للجدل مفيد يف مكافحة الهجرة 
ا  اأي�سً اأثبت  ولكنه  ال�سرعية  غري 
مكافحة  يف  ل��ل��غ��اي��ة  ف���ع���ال  اأن�����ه 
امل�ستجّد،  كورونا  فريو�س  انت�سار 
كوفيد-19،  اأوَق���ف  “لقد  قائا 

لقد اأوَقف كل �سيء«.
على  كاليفورنيا  يف  اأن  واأ����س���اف 
�سبيل املثال هناك مناطق ينت�سر 
فيها الفريو�س ب�سدة من اجلانب 
املك�سيكي. وقال “لو مل يكن لدينا 

جدار، لكان الو�سع كارثًيا«.
اأعلنت  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  ك��ان��ت 
�سيتوّجه  ت���رام���ب  اأّن  الث���ن���ني 
اجلنوبية  احل���دود  اإىل  ال��ث��اث��اء 

اأعمال  بانتهاء  لاحتفال  للباد 
ت�سييد ق�سم من اجلدار الذي اأمر 
املك�سيك  ببنائه على احل��دود مع 
لوقف الهجرة غري ال�سرعية اإىل 

الوليات املّتحدة.
الطامح  اجل��م��ه��وري  وال��رئ��ي�����س 
انتخابات  يف  ثانية  بولية  للفوز 
ال���ث���ال���ث م����ن ت�����س��ري��ن ال���ث���اين/

الزخم  اإع��ادة  اإىل  ي�سعى  نوفمرب 

وتعزيز  الن���ت���خ���اب���ي���ة  حل��م��ل��ت��ه 
بعدما  ن��اخ��ب��ي��ه  ل�����دى  ر����س���ي���ده 
ب�����س��ب��ب الأزم�������ات التي  ت�������س���اءل 
ا���س��ت��ج��ّدت يف الأ���س��ه��ر الأخ����رية 
اأزم����ة  كوفي���د-19،  )ج���ائ���ح���ة 
الحتج��اج  حرك������ة  البطال�����ة، 
ال�س�������رطة  ع��ن��������������ف  ���س�����������������������ّد 

والعن�سرية ...(.
الداخلي  الم��ن  وزارة  واأو�سحت 

مع  �سيبحث  ت��رام��ب  اأّن  ب��ي��ان  يف 
مو�سوع  يف  حمليني  م�����س��وؤول��ني 
و�سيتفقد  احلدود”،  “اأمن 

اجلدار.
من  اجلمهوري  امللياردير  وجعل 
ال�سرعية  غ��ري  الهجرة  حم��ارب��ة 
بعدما وعد  اأح��د مداميك عهده 
على  ج������دار  ب���ب���ن���اء   2016 يف 
املك�سيك  م����ع  احل�������دود  ام����ت����داد 

والبالغ طولها 3200 كيلومرت. 
ويف ال���ب���داي���ة وع����د ت���رام���ب ب���اأن 
بناء  ث��م��ن  كلفة  املك�سيك  ت��دف��ع 
هذا اجل��دار، لكّنه ف�سل يف ذلك، 
الكونغر�س  اإق���ن���اع  يف  ف�����س��ل  ك��م��ا 
بر�سد الأموال املطلوبة للجدار، 
البنتاغون تخ�سي�س  فطلب من 
جزء من ميزانيته لتمويل اأعمال 

البناء.

 ترامب: اجلدار مع املك�شيك اأوقف كورونا.. وكل �شيء 
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ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  الرئي�س  اأن  اأم�����س  الفرن�سية  الرئا�سة  اأعلنت   
اأنغيا مريكل  الأملانية  امل�ست�سارة  للقاء  اأملانيا  اإىل  الثنني  �سيتوجه 
قبل تويل بادها الرئا�سة الدورية لاحتاد، يف اأول اجتماع بينهما 
منذ بدء اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد. واأ�ساف امل�سدر اأن امل�ست�سارة 
الأملانية �ست�ستقبل ماكرون يف ق�سر ميزبرغ املقر الر�سمي للحكومة 
موؤمتر  يليه  ل��ق��اء  “لعقد  ب��رل��ني  م��ن  كلم   70 بعد  على  الأمل��ان��ي��ة 
اأملانيا الرئا�سة  “ع�سية تويل  اأن اللقاء  �سحايف وع�ساء عمل«. وتابع 
“يرتجم   2020 للن�سف الثاين من  الدورية لاحتاد الأوروبي” 
رغبتهما امل�سرتكة يف تن�سيق وثيق بني فرن�سا واأملانيا امتدادا ملبادرة 
18 اأيار/مايو«. ويف ذلك التاريخ اتفقت مريكل وماكرون على خطة 
على  الأوروب����ي  الحت���اد  مل�ساعدة  ي��ورو  مليار   500 بقيمة  نهو�س 
اآلية  كوفيد-19 عرب  وب��اء  الناجمة عن  التاريخية  الأزم��ة  تخطي 
غري م�سبوقة لدين اأوروبي م�سرتك. و�ستدرج اخلطة جمددا خال 
القمة الأوروبية يف بروك�سل يف 17 و18 متوز/يوليو. ويف ميزبرغ 
�ستتناول املباحثات “الأجندة الأوروبية خ�سو�سا التفاق ال�سروري 
اأزمة كورونا  اأي�سا  للموازنة الأوروبية وخطة النهو�س. و�سيبحثان 

ورهانات التقلبات املناخية وامللفات الكربى على ال�ساحة الدولية«.
ويف هذا الإطار التقى ماكرون م�ساء اأم�س الأول الثاثاء يف لهاي 

مارك روتي رئي�س وزراء هولندا اإحدى الدول الأربع مع النم�سا

قال ناجون من زورق مكد�س باأكرث من 300 من لجئي الروهينجا 
واألقيت  ت��وف��وا  منهم  ال��ع�����س��رات  اإن  امل��ال��ي��زي��ة  لل�سلطات  امل�سلمني 
اأ�سهر. وحتدث  اأربعة  ا�ستمرت  �ساقة  رحلة  البحر خال  جثثهم يف 
رئي�س وكالة الإنفاذ البحري املاليزية عن املحنة التي مر بها لجئو 
الياب�سة على جزيرة  اإىل  املعطوب  الذين و�سل زورقهم  الروهينجا 
لنكاوي يف ماليزيا يوم الثامن من يونيو حزيران وعلى متنه 269 
يف  للوكالة  العام  املدير  �سوم  م��ات  بن  زوبيل  حممد  وق��ال  �سخ�سا. 
300 �سخ�س كانوا قد  اأكرث من  اإن  اأم�س الأربعاء  موؤمتر �سحفي 
اأك��رب يف منت�سف الطريق خال  ال��زورق من �سفينة  نقلوا اإىل هذا 
الرحلة التي بداأت قرب احلدود بني بنجاد�س وميامنار يف فرباير 
وقال  جثثهم”.  واألقيت  البحر.  يف  مات  “البع�س  واأ�ساف  �سباط. 
لرويرتز يف وقت لحق اإن الذين توفوا مر�سوا قبل وفاتهم لكنه مل 
يدل مبزيد من التفا�سيل. واأ�سار اإىل اأن م�سري ما يقرب من 500 
)ماذربوت  الأك��رب  ال�سفينة  منت  على  بقوا  الذين  الروهينجا  من 
1( بعد النقل يف البحر غري معروف لأن ال�سلطات مل تتمكن من 
املحفوفة  الرحلة  بخو�س  الروهينجا  وغامر  ال�سفينة.  موقع  تتبع 
باملخاطر بعد اأن فقدوا الأمل يف حياة اأف�سل يف خميمات الاجئني 
اإليها الكثريون بعد فرارهم من ديارهم يف  يف بنجاد�س التي جلاأ 

ميامنار اإثر حملة �سنها اجلي�س عام 2017.

يف  القا�سرين  لإي���واء  مركز  يف  املا�سي  العام  مغربي  فتى  وف��اة  اعتربت 
اإ�سبانيا “حادثا عر�سيا” لكن اأ�سواتا تعالت مطالبة باإعادة فتح امللف بعد 
ن�سر فيديو مريب عن وفاته، وبحظر الأ�سلوب امل�ستخدم لل�سيطرة عليه. 
وتويف اليا�س طاهري )18 عاما( يف الأول من متوز/يوليو 2019 يف 
مركز لإيواء القا�سرين يف ترييا�س دي اأوريا يف الأندل�س )جنوب(، الذي 
اإليه قبل �سهرين. ويف كانون الثاين/يناير خل�ست قا�سية حتقيق  نقل 
ن�سرتها  املراقبة  لكامريات  لقطات  لكن  عر�سي”.  “حادث  وفاته  ب��اأن 
عنيفة  مقاومة  اأي  تظهر  مل  حزيران/يونيو  يف  بايي�س”  “اإل  �سحيفة 
من قبل الفتى تربر اأ�سلوب “الحتواء” الذي ا�ستخدمه احلرا�س. ول 
ل  لكي  ال�سرير  على  �سخ�س  بربط  املتمثل  الأ�سلوب  اإىل  اللجوء  ميكن 
يوؤذي نف�سه اأو الآخرين، ما مل يكن هذا ال�سخ�س م�سطربا اأو عدائيا. 
ال�ستيعاب  اإدارة  “جمعية  با�سم  اأكدت متحدثة  التي  ال�سور  وعلى هذه 
الجتماعي” )جين�سو( املكلفة اإدارة املركز لفران�س بر�س �سحتها، يظهر 
موظفون ي�سعون الفتى بعنف على ال�سرير على بطنه. ثم ي�سيطر �ستة 
رجال على الفتى ويركع اأحدهم على اأ�سفل ظهره ل�سد حزام حول خ�سره 
قبل اأن يكت�سف اأنه مل يعد يتنف�س. وبعد اأيام على ن�سر هذه ال�سور طلبت 
هيئة “املدافع الإ�سباين عن احلقوق” حظر ا�ستخدام هذا ال�سلوب يف 
املراكز املخ�س�سة لإيواء القا�سرين. ويف 18 حزيران/يونيو طلبت نيابة 

اأملريا اإعادة فتح حتقيق يف اأ�سباب الوفاة.

عوا�شم

باري�س

كواالملبور

مدريد

الأوقاف الفل�شطينية تعلق �شالة 
اجلمعة بامل�شاجد ب�شبب كورونا 

•• رام اهلل -رويرتز

�ساة  تعليق  اأم�س  الفل�سطينية  الدينية  وال�سوؤون  الأوق��اف  وزارة  ق��ررت 
بفريو�س  الإ�سابات  ع�سرات  ظهور  ب�سبب  الأ�سبوع  هذا  بامل�ساجد  اجلمعة 

كورونا امل�ستجد.
انتقال  وت�سارع  للوباء  املتزايد  لانت�سار  “نظرا  بيان  يف  ال���وزارة  وق��ال��ت 
اأن  من  وانطاقا  لهم  وحماية  �سعبنا  اأب��ن��اء  �سامة  على  وحر�سا  املر�س 
و�ساة  خطبة  اإق��ام��ة  تعليق  تقرر  فقد  ال�����س��رورات...  من  النف�س  حفظ 
اأن  على  الأ�سبوع،  لهذا  الوطن  م�ساجد  كافة  يف   2020-6-26 اجلمعة 

تبقى باقي ال�سلوات قائمة �سمن اإجراءات ال�سامة والوقاية ال�سحية«.
وقالت وزيرة ال�سحة الفل�سطينية مي الكيلة اإنه مت ت�سجيل 142 اإ�سابة 

جديدة بفريو�س كورونا منها 112 اإ�سابة يف حمافظة اخلليل.
واأ�سافت يف بيان اأن جممل الإ�سابات بفريو�س كورونا بني الفل�سطينيني 

ارتفع اإىل 1517 اإ�سابة منذ انت�سار الفريو�س يف مار�س اآذار املا�سي.
اإىل  م�سطرا  اليوم  “اأجدين  عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  وق��ال 
ان��ت�����س��ار ال��ف��ريو���س ب�سكل  اأم����ام ت��ف��اق��م  خماطبتكم م��ن ج��دي��د، وب���ال���ذات 
�سديد اخلطورة، لكي نعمل �سويا، احلكومة وال�سعب، وكل من موقعه ويف 
اإجراءات  من  ممكنة  درجة  اأق�سى  لتوفري  وم�سوؤوليته،  اخت�سا�سه  حدود 

الوقاية«.

غور الأردن منطقة ا�سرتاتيجية غنية باملوارد املائية 

نتانياهو يكافح لتنفيذ خمطط �شم ال�شفة املحتلة 

ت�شديد قيود كورونا يف اإ�شرائيل وفل�شطني بعد قفزة بالإ�شابات
•• القد�س-رويرتز

الإ�سرائيلية  ال�����س��ل��ط��ات  اأع������ادت 
احلد  ق��ي��ود  بع�س  والفل�سطينية 
م��ن ان��ت�����س��ار ف��ريو���س ك��ورون��ا بعد 
الإ�سابة  ح������الت  ع�����دد  يف  ق���ف���زة 
اأن  امل�����س��وؤول��ون  يخ�سى  اجل���دي���دة 

تكون نذيرا “مبوجة ثانية«.
اإغ��اق جزئي حيز التنفيذ  ودخ��ل 
اأم�س  اإ���س��رائ��ي��ل  ب��و���س��ط  ب��ل��دة  يف 
اأحياء  ع���دة  وك���ذل���ك يف  الأرب����ع����اء 
فيها  ارتفعت  التي  مبدينة طربيا 
معدلت الإ�سابة على نحو خا�س. 
الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  وف��ر���س��ت 
عزل عاما اأي�سا يف مدينة اخلليل 

بال�سفة الغربية.
الدول  اأوائ��ل  من  اإ�سرائيل  وكانت 
التي تغلق حدودها وتفر�س قيودا 
عندما بداأ الوباء العاملي يف الظهور 
الفل�سطينيون  فعل  م��ا  و���س��رع��ان 

•• القد�س-اأ ف ب

غنية  زراع��ي��ة  �سهول  الأردن  غ��ور  ي�سم 
وه��و عبارة عن قطاع  املائية،  مب��وارده��ا 
 30% ن��ح��و  ا���س��رتات��ي��ج��ي مي��ّث��ل  �سيق 
من م�ساحة ال�سفة الغربية املحتلة على 

طول احلدود مع الأردن.
الواقعة بني نطاقني �سحراويني على  امل�ساحة  اإىل هذه  الدولة العربية  وتنظر 
اأّنها حيوية لأمنها. ويف حال �سمته اإ�سرائيل مبوجب خطط يعتزم رئي�س الوزراء 
ال�سهل  ه��ذا  �سي�سري  املقبل،  الأ���س��ب��وع  اإطاقها  نتانياهو  بنيامني  ال�سرائيلي 
احلدود ال�سرقية للدولة العربية، مبا يزيد من املناطق احلدودية مع دولة الأردن 

التي وّقعت معها تل اأبيب معاهدة �سام يف 1994.
الإ�سرائيلي  �سيكون من منظور اجلي�س  الأردن  فاإّن غور  ال�سام،  ورغم معاهدة 

منطقة عازلة قليلة ال�سكان يف حال تعّر�س اإ�سرائيل لهجمات برية.
واعترب رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو يف كانون الثاين/يناير املا�سي 
عند عر�س اخلطة الأمريكية لل�سام، اأّن غور الأردن “حيوي” لإ�سرائيل التي 

“�ستفر�س �سيادتها” هناك.
وكان نتانياهو وعد خال احلملة النتخابية يف اأيلول/�سبتمرب اأّنه يف حال اأعيد 
اإج��راء مماثل  �ساأن  باأّن من  الفل�سطينيون  رّد  الأردن، فيما  �سي�سم غور  انتخابه 

الق�ساء على “اأي فر�سة لل�سام«.
الفل�سطينية،  مدنه  ي�سمل  ل��ن  الأردن  غ��ور  �سم  اأّن  حينه  يف  نتانياهو  واأو���س��ح 
الأرا�سي  بها  اإىل جزيرة عربية �سغرية حتيط  �ستتحول  التي  اريحا  غ��رار  على 

الإ�سرائيلية
ال�سفة  م�ستوطني  م��ن  األ���ف   450 م��ن  اأك���رث  اأ���س��ل  م��ن  اآلف   10 نحو  يعي�س 
الغربية املحتلة، �سمن غور الأردن، بح�سب اأرقام احلكومة الإ�سرائيلية ومنظمات 

غري حكومية.
كما يعي�س هناك نحو 65 األف فل�سطيني، مبا يف ذلك �سكان اأريحا الع�سرين الفا، 

بح�سب منظمة بت�سليم الإ�سرائيلية املناه�سة لا�ستيطان.
ويعد ال�ستيطان يف ال�سفة الغربية والقد�س ال�سرقية غري �سرعي من وجهة نظر 

القانون الدويل.
امللف احل�سا�س يف ت�سرين  رغم ذلك، غرّيت الوليات املتحدة موقفها جتاه هذا 

الثاين/نوفمرب، معتربة اأّن امل�ستوطنات ل تتعار�س والقانون الدويل.
وتب�سط اإ�سرائيل �سيطرتها بالفعل على جزء كبري من غور الأردن لوقوعه �سمن 
املنطقة “ج” يف ال�سفة الغربية، طبقا لتفاقات اأو�سلو التي حتدد منذ منت�سف 

الت�سعينيات العاقة بني ال�سلطة الفل�سطينية واإ�سرائيل.
ومتّثل املنطقة “ج” نحو %60 من م�ساحة ال�سفة الغربية.

واأعلن وزير الدفاع الإ�سرائيلي نفتايل بينت موؤخرا اأن كل املنطقة “ج” اإ�سرائيلية 

الأرا�سي الفل�سطينية حتى الآن.
الإ�سرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  وق��ال 
اإدراج  يتوقع  اإن��ه  نتنياهو  بنيامني 
امل���ن���اط���ق ع��ل��ى قائمة  امل���زي���د م���ن 
الإ�سرائيليني  وح��ث  ال��ع��ام  ال��ع��زل 
التباعد  اإر�������س������ادات  ات����ب����اع  ع���ل���ى 
نتنياهو  واأع����ط����ى  الج���ت���م���اع���ي. 
�سلطة  الث����ن����ني  ي�����وم  ال�������س���رط���ة 
الكمامات  ي�سعون  ل  م��ن  ت��غ��رمي 
�سيكل   500 ال��ع��ام��ة  الأم��اك��ن  يف 

)146 دولرا(.
الإ�سابة  ارتفاع عدد حالت  ورغم 
فمن غري املرجح اأن تعيد اإ�سرائيل 
فر�س اإجراءات العزل الكاملة التي 
البطالة.  م��ع��دل  خ��ال��ه��ا  ارت���ف���ع 
حتفيز  خ���ط���ة  ب���ال���ف���ع���ل  وت�����دف�����ع 
بالعجز  �سيقل  مليار  مئة  بقيمة 
 2020 لعام  اإ�سرائيل  يف ميزانية 
باملئة من   11 بنحو  يقدر  ما  اإىل 

الناجت املحلي الإجمايل.

ذلك اأي�سا. وكان للقيود اأثر �سلبي 
كانت  لكنها  الق��ت�����س��اد  على  ق��وي 
الإ�سابات  عدد  وانخف�س  ناجعة. 
يف  املئات  من  اإ�سرائيل  يف  اليومي 

اأول الأمر اإىل الآحاد.
وفيات   308 اإ���س��رائ��ي��ل  و���س��ج��ل��ت 
ب��ال��ف��ريو���س وه����و م���ا ي��ق��ل كثريا 
العديد  الوفاة يف  عن عدد ح��الت 
م���ن ال�����دول امل��ت��ق��دم��ة ك��م��ا �سجل 
وفاة  ح��الت  خم�س  الفل�سطينيون 

بالفريو�س.
تدريجيا  القيود  تخفيف  وج���رى 
منذ ذلك احلني يف حماولة لدعم 
وبالتوازي  اأغلقت،  التي  الأع��م��ال 
م�����ع ذل�������ك ارت�����ف�����ع ع�������دد ح�����الت 
اإ�سرائيل  و�سجلت  ببطء.  العدوى 
الأول  اأم�س  جديدة  اإ�سابة   428
الفل�سطينيون  اأعلن  كما  الثاثاء 
وهو  ج���دي���دة  اإ����س���اب���ة   179 ع���ن 
ُي�سجل يف  ل��اإ���س��اب��ات  اأع��ل��ى ع���دد 

التي  ال��ق��ط��ع��ة  ح��ج��م  ب��احل��ج��م،  يتعلق 
�سيق�سمها«.

اج����ت����م����ع ن���ت���ان���ي���اه���و م������وؤخ������را ب����ق����ادة 
م�ستوطنات ال�سفة الغربية التي يعي�س 
م�ستوطن  األأف   450 م��ن  اأك���رث  فيها 
اأرا�سي الفل�سطينيني الذين يزيد  على 
2،8 مليون ن�سمة. واجه  تعدادهم عن 
نتانياهو معار�سة من بع�س هوؤلء، اإذ اقرتح بع�سهم عليه �سم امل�ستوطنات فقط 

اأو الكتل ال�ستيطانية مثل معاليه اأدوميم وغو�س عت�سيون واأرييل.
�سيوؤثر  ال�سم  “اإن نطاق  القد�س  العربية يف  وق��ال من��رود غورين من اجلامعة 

بالتاأكيد على �سدة رد الفعل الدويل«.
يف  املتخذة  اخلطوات  على  �سيوؤثر  الفل�سطيني  الفعل  رد  اأن  اإىل  غورين  وي�سري 
اخلارجية  لل�سيا�سة  الفكري  “ميتيف”  ملركز  املوؤ�س�س  وبح�سب غورين  اخل��ارج. 
الإقليمية فاإن “اندلع عنف من غزة او ال�سفة الغربية �سيوؤدي اإىل تكثيف الدول 

الأخرى لردها«.
ان�سغال  ب�سبب  الفل�سطيني،  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ب��ال��ن��زاع  ال����دويل  اله��ت��م��ام  وت��راج��ع 
داع�س  تنظيم  وظهر  العربي”  ثورات”الربيع  ي�سمى  ما  الأو���س��ط  ال�سرق  ق��ادة 

الإرهابي.
اإيران التي  اإ�سرائيل التحذير من املخاطر التي ي�سكلها عدوها اللدود  ووا�سلت 

حتاول زيادة نفوذها يف املنطقة.
وقعتا  اللتني  وم�سر  الأردن  م��ع  ر�سمية  دبلوما�سية  ع��اق��ات  اإ�سرائيل  وتقيم 

معاهدات �سام معها.
فران�س  لوكالة  عريقات  �سائب  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  �سر  اأم��ني  وق��ال 
يدعم  واأوروب��ي��ة  واإفريقية  عربية  دول  ي�سم  كبريا”  دوليا  “ائتافا  اإن  بر�س 

الفل�سطينيني �سد خمطط ال�سم الإ�سرائيلي.
ويلقى املخطط الإ�سرائيلي معار�سة املجتمع الدويل اأي�سا.

وقطع الفل�سطينيون العاقات مع وا�سنطن يف العام 2017 ورف�سوا املقرتحات 
الأمريكية الأخرية.

من جهته، حذر رئي�س الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الإ�سرائيلي بيني غانت�س من 
اتخاذ خطوات من �ساأنها الإ�سرار بالعاقات مع عمان.

وكان الأردن حذر على ل�سان وزير خارجيته اأمين ال�سفدي الأ�سبوع املا�سي من اأن 
ال�سم ي�سكل “خطرا غري م�سبوق على عملية ال�سام«.

ويخ�سى الإ�سرائيليون اأي�سا تنفيذ خمطط ال�سم، وتراجع دعمهم له اإىل ما دون 
50 يف املئة.

القت�سادية  الأزم��ة  من  العامل  يف  كغريهم  ي�سكون  الذين  الإ�سرائيليون  وي��رى 
التي خلفها تف�سي فريو�س كورونا، اأن هناك اأولويات حياتية اأهم من طموحات 

نتانياهو ال�سيا�سية.

ولي�س فقط غور الأردن. ميتد غور الأردن من جنوب بحرية طربية و�سوًل اإىل 
�سمال البحر امليت، وهي تعّد اإ�سرتاتيجية على �سعيد الإنتاج الزراعي واملخزون 
ال�ستخدام  على  تقت�سر  ال�سهل  م��ن   56% اإّن  بت�سليم  منظمة  تقول  امل��ائ��ي. 

الع�سكري، ول ميكن للفل�سطينيني الو�سول اإىل %85 من اأرا�سيهم.
ف��اإّن غالبية  التي اطلعت عليها فران�س بر�س،  الأوروب���ي  اأرق��ام الحت��اد  وبح�سب 
2009 كانت يف غور الأردن )هدم  اإ�سرائيل منذ  عمليات الهدم التي قامت بها 

2،403 مبان لفل�سطينيني(.
 ويكافح رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو قبل اأ�سبوع من الإعان عن 
اأجل  املحتلة، من  الغربية  ال�سفة  وا�سعة من  اأج��زاء  تنفيذ خمطط �سم  ج��دول 

تغيري املواقف املعار�سة يف الداخل واخلارج.
ومبوجب �سفقة الئتاف احلكومي بني نتانياهو ومناف�سه ال�سابق بيني غانت�س، 
ميكن بدء تنفيذ خمطط �سم اإ�سرائيلي مل�ستوطناتها يف ال�سفة الغربية ومنطقة 

غور الأردن ال�سرتاتيجية يف الأول من متوز/يوليو.
ويعترب املخطط جزءا من خطة اأمريكية اأو�سع كان الرئي�س دونالد ترامب اأعلن 

عنها اأواخر كانون الثاين/يناير.
وتقرتح اخلطة الأمريكية اأي�سا اإمكانية اإن�ساء دولة منزوعة ال�ساح للفل�سطينيني 

لكنها تنفي مطالب رئي�سية لهم كاعتبار القد�س ال�سرقية عا�سمة لهم.
رف�س  �سابقا  اأعلنوا  كما  ال�سم  خمطط  قاطع  ب�سكل  الفل�سطينيون  ويرف�س 

اخلطة الأمريكية.
ويف مدينة اأريحا، �سارك الآلف الإثنني يف تظاهرة حا�سدة راف�سة لل�سم، يف حني 
ف�سلت م�سريات اأخرى انطلقت يف ال�سفة الغربية يف وقت �سابق من ح�سد م�ساركة 

وا�سعة.
على  ل�”تطبيق ال�سيادة”  “فر�سة تاريخية”  ويرى نتانياهو يف خطة وا�سنطن 

م�ساحات وا�سعة من ال�سفة الغربية.
واأمام نتانياهو اأ�سهر معدود فقط لتنفيذ خمططه قبل النتخابات الأمريكية يف 

ت�سرين الثاين/نوفمرب.
اأما الحتاد الأوروبي الذي يعترب اأكرب �سريك جتاري للدولة العربية، فا يزال 

منق�سما ب�ساأن العقوبات املحتمل فر�سها على اإ�سرائيل اإذا ما نفذت خمططها.
يقول دبلوما�سي اأوروبي يتابع التطورات عن كثب، اإنه يتعني على نتانياهو اتخاذ 

قرار حول امل�ساحة التي يعتزم �سمها.
املو�سوع  لنتانياهو  “بالن�سبة  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س  الأوروب������ي  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  وق���ال 

ري فل�شطينيو اأريحا يخ�شون العزل من خمطط ال�شم  الفل�سطينيني من  املزارعني  اإ�سرائيل  اأن متنع  احتمالية  املخاوف من 
ال�سم  اإن  الغروف  �سامل  املدينة  بلدية  رئي�س  يقول  اأرا�سيهم.  ت�سميد  اأو 
ال�سكان  من  العديد  �سيفقد  حيث  كربى”  اقت�سادية  “مب�سكلة  �سيت�سبب 
عملهم. وي�سري الغروف اإىل اأن “اأريحا متثل قلب غور الأردن وتعتمد على 

القرى املجاورة التي ياأتي �سكانها للت�سوق والعمل فيها«.
ويرى رئي�س البلدية اأن حماولة اإبرام �سفقة ملنح املزارعني الفل�سطينيني 
“ا�ست�سام”  مب��ث��اب��ة  ���س��ي��ك��ون  �سمها  ب��ع��د  اأرا���س��ي��ه��م  اإىل  ال��و���س��ول  ح��ق 

لإ�سرائيل.
اأي ظرف من  “اأريحا جزء من فل�سطني ول ميكن ف�سلها حتت  وي�سيف 
الظروف«. ويبدو جا�سر غري مرتاح ويتوقع و�سول اجلنود الإ�سرائيليني 

يف اأي وقت، فهذه لي�ست املرة الأوىل.
زعم  حتت  بالطرد  جا�سر  الإ�سرائيلي  اجلي�س  اأخطر  �سنوات،  خم�س  قبل 
اأن اأ�سجار النخيل اخلا�سة به تقع على اأر�س اإ�سرائيلية. قدم املزارع طعنا 
بالقرار لدي املحكمة العليا الإ�سرائيلية التي ق�ست ببطان القرار. لكنه 

يخ�سى اأنه لن ي�ستطيع منع ذلك يف حال نفذ خمطط ال�سم.
 

ال�سيطرة  حتت  بها  املحيطة  املنطقة  ت�سبح  حني  يف  الفل�سطيني  ال��ذات��ي 
اأك���رث من  ال��غ��رب��ي��ة ح��ي��ث يعي�س  اإ���س��رائ��ي��ل ال�سفة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة. اح��ت��ل��ت 
اأرا�س الفل�سطينيني الذين يزيد تعدادهم عن  األف م�ستوطن على   450
باإمكان حكومته  اأن  واأعلن نتانياهو   .1967 العام  2،8 مليون ن�سمة، يف 
املقبل،  متوز/يوليو  م��ن  الأول  م��ن  ب��دءا  ال�سم  خمطط  بتنفيذ  ال�سروع 
املتحدة. كغريه من  ال��دول ومن الأمم  و�سط معار�سة قوية من عدد من 
الفل�سطينيني، ي�سعر جا�سر بالقلق من اأن ترتكهم املخططات الإ�سرائيلية 

عالقني دون م�سري وا�سح.
ويق�سد  اأريحا جيبا”  “�ست�سبح  النخيل  اأ�سجار  يقول ماأمون وهو يتفقد 

اأنها �ستحا�سر بالأرا�سي الإ�سرائيلية.
يق�سي ماأمون )50 عاما( وقته بني مكتبه يف مدينة قلقيلية �سمال ال�سفة 

الغربية ومزارعه بالقرب من احلدود الأردنية. »ل اأحد يعلم ما اإذا �سي�سبح 
اإذا تركتها  باإمكاين مغادرة اأريحا لبيع التمور اأو العودة اإىل جزيرة اأريحا 

متوجها اإىل قلقيلية” كما ي�سيف.
الإ�سرائيلي غري وا�سحة، ويتوقع  ال�سم  الكاملة ملخطط  التفا�سيل  تبدو 
بع�س املراقبني اأن يقدم نتانياهو اأول على �سم امل�ستوطنات يف حني �سيوؤجل 
�سم غور الأردن لوقت لحق. لكن ت�سبب حالة عدم اليقني والو�سوح هذه 
املزارعني حول  احت��اد  ا�سعيد من  ج��ودة  يت�ساءل  للمزارعني.  البالغ  القلق 
“ماذا �سيحدث للمزارعني الذين تقع اأر�سهم يف اخلارج؟ ما نوع الت�سريح 

الذي �ستعطيهم اإياه اإ�سرائيل للو�سول اإىل اأر�سه«.
وي�سيف “اإذا تركنا حقولنا ملدة يوم اأو اثنني دون العتناء بها فلن ت�سبح 
املنتظم وتراوده  ال��ري  اإىل  الأر���س  ا�سعيد، حتتاج  امل��زارع  منتجة«. بح�سب 

•• اأريحا-اأ ف ب

زرع ماأمون جا�سر مئات اأ�سجار النخيل يف اأريحا، لكنه يخ�سى عدم قدرته 
�سم  على  اإ�سرائيل  اأقدمت  حال  يف  الفل�سطينية  اأر�سه  اإىل  الو�سول  على 
منطقة غور الأردن. وق�سى ماأمون وهو حما�سب، العقد املا�سي وهو يتعلم 
لل�سفة  الإ�سرائيلي  الحتال  “املقاومة” �سد  من  كنوع  الزراعة  تقنيات 
الغربية. وت�سم اأر�سه الواقعة يف مدينة اأريحا حيث يعي�س 20 األف ن�سمة، 

نخيل. �سجرة   1300
الوزراء  رئي�س  وق��ال  بكثافة،  املنطقة  يف  الإ�سرائيلية  امل�ستوطنات  وتتوزع 
ال�سرائيلي بنيامني نتانياهو اإنه �سيعمل على �سمها بالإ�سافة اإىل منطقة 

غور الأردن ال�سرتاتيجية.
اإذ  خمططه،  تو�سح  خريطة  نتانياهو  عر�س  املا�سي،  اأيلول/�سبتمرب  يف 
اأ�سار حينها اإىل �سم منطقة طويلة باللون الأزرق تتو�سطها منطقة باللون 
والتي  للجدل  املثرية  الأمريكية  ال�سام  خطة  بح�سب  اأري��ح��ا.  هي  البني 
اأعلن عنها اأواخر كانون الثاين/يناير، مت اقرتاح اإبقاء املدينة حتت احلكم 

لبنانيون يعجزون عن ملء براداتهم بالطعام  •• طرابل�س-اأ ف ب

املت�سارع  القت�سادي  النهيار  مع 
الذي اأدى اىل تدهور غري م�سبوق 
وجدت  امل��ح��ل��ي��ة،  العملة  قيمة  يف 
اللبنانيني  م���ن  وا����س���ع���ة  ����س���رائ���ح 
ب�سرعة،  تتاآكل  ال�سرائية  قدرتها 
م��ا ج��ع��ل ك��ث��ريي��ن ع��اج��زي��ن حتى 
باخل�سار  ب����رادات����ه����م  م�����لء  ع����ن 

والألبان واللحوم.
النهيار،  ت���داع���ي���ات  ت�����س��ت��ث��ن  مل 
وه���و الأ����س���واأ م��ن��ذ ع��ق��ود، اأي فئة 
غاء  موجة  وانعك�ست  اجتماعية 
�سيولة  اأزم���ة  و�سط  م�سبوق،  غ��ري 
ح���ادة و���س��ّح ال����دولر ال���ذي لم�س 
ال�سوداء  ال�����س��وق  يف  ���س��رف��ه  �سعر 
فيما  ل�����رية  اآلف  ال�����س��ت��ة  ع��ت��ب��ة 

ال�سعر الر�سمي ل يزال مثبتاً على 
1507 لريات.

اللبنانيني  اآلف  ع�����س��رات  وخ�����س��ر 
م��ن��ذ اخل��ري��ف م�����س��در رزق��ه��م اأو 
جزءاً من مداخيلهم جراء الأزمة 
للنزول  الآلف  مئات  دفعت  التي 
ت�سرين   17 م���ن���ذ  ال�������س���ارع  اىل 
الأول/اأكتوبر ناقمني على الطبقة 
بالف�ساد  يتهمونها  التي  ال�سيا�سية 
والعجز عن اإيجاد حلول لاأزمات 
امل����ت����اح����ق����ة. وف����اق����م����ت ت���داب���ري 
الإغاق العام التي فر�سها انت�سار 

الو�سع  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
القت�سادي واملعي�سي �سوءاً.

ب����ارت����ف����اع معدل  ذل�����ك  وت�������س���ّب���ب 
على  ي��ع��ت��م��د  ب���ل���د  يف  ال��ت�����س��خ��م 
و�سجلت  كبري،  حد  اإىل  ال�سترياد 
ارتفاعا  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد  اأ����س���ع���ار 
امل��ئ��ة من  72 يف  ج��ن��ون��ي��اً جت����اوز 
اأيار/مايو،  نهاية  حتى  اخل��ري��ف 
وفق جمعية حماية امل�ستهلك غري 

احلكومية.
ن�سف  ق����راب����ة  الأزم���������ة  وج���ع���ل���ت 
الفقر  يعي�سون حتت خط  ال�سكان 

خ�سارة  م���ع  ودواء  وط���ع���ام  خ��ب��ز 
قدرتهم  اأو  ع���م���ل���ه���م  اأف�������راده�������ا 

ال�سرائية.
التقط  امل���ا����س���ي���ة،  الأي��������ام  خ�����ال 
م�سورو وكالة فران�س بر�س �سوراً 
�سادمة لربادات �سبه فارغة داخل 
منازل يف مدن رئي�سية هي بريوت 
�سماًل  وطرابل�س  وجبيل  وجونية 
اأ�سحابها  ت���اأث���ر  ج��ن��وب��اً،  و���س��ي��دا 
بتداعيات الأزمة وبتدهور اللرية. 
فمن كان راتبه يعادل 700 دولر 
املثال،  �سبيل  على  املا�سي  ال�سيف 

ال�������دويل، م���ع توّقع  ال��ب��ن��ك  وف����ق 
ا�سمحال  اق��ت�����س��ادي��ني  خ�����رباء 
ب���ل���د كان  ال���و����س���ط���ى يف  ال��ط��ب��ق��ة 
با�سم  ُيعرف  القريب  الأم�س  حتى 
وي�ستهر  ال�سرق”  “�سوي�سرا 
مب���راف���ق���ه وخ���دم���ات���ه وم����ب����ادرات 

�سعبه اخلاقة.
منظمات  يف  ع���ام���ل���ني  وب��ح�����س��ب 
عائات  ف��اإن  ومتطوعني،  اإغاثية 
ك���ث���رية ك���ان���ت ق�����ادرة ع��ل��ى تاأمني 
عاجزة  اليوم  باتت  اليومي  قوتها 
املتطلبات من  اأب�����س��ط  ت��اأم��ني  ع��ن 

ب����ات ال���ي���وم ب���ال���ك���اد ي���ع���ادل مئتي 
دولر.

اأم�����ام ب����اب ب���راده���ا امل��ف��ت��وح وفيه 
ع��ب��وة م��ي��اه وح��ب��ت��ني م���ن اخليار 
املرعبي )60  فقط، تروي فدوى 
عاماً( املقيمة يف منزل متوا�سع يف 
باعت  اأنها  �سماًل  مدينة طرابل�س 
لأنها  املا�سي  العام  الكبري  برادها 
مل تكن قادرة على تخزين الكثري 

فيه وا�سرتت اآخر اأ�سغر حجماً.
“اليوم،  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س  وت���ق���ول 
ح��ت��ى ه���ذا ال����رباد ال�����س��غ��ري ل�ست 
قادرة على ملئه. ولو وجدت اأ�سغر 

منه يف ال�سوق لبعته«.
اأ�ستطيع  الأق�����ل  “على  وت�����س��ي��ف 

�سراء الطعام من ثمنه«.



اخلميس    25   يونيو   2020  م    -   العـدد   12970  
Thursday     25    June   2020  -  Issue No   12970

10

عربي ودويل

 

اأعرا�س اللتهاب الرئوي.
وقال دياز اإن حالة الرئي�س “يف مكان ما بني اجليدة 
وامل�سابة بارتفاع يف درج��ة احل��رارة مع �سعوبة يف 

م�سيفا “يوجد حت�سن وا�سح«. التنف�س”، 
واأع���ل���ن ه��رن��ان��دي��ز الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي اإ���س��اب��ت��ه هو 
وزوجته واثنني من م�ساعديه بالفريو�س قائا اإن 
�سيعمل  واإنه  التي ظهرت عليه معتدلة  الأعرا�س 

عن بعد لكنه دخل امل�ست�سفى فيما بعد.
اأدخلوا تعديات على عاج  اإن الأطباء  وقال دياز 
يعاين  وه��و  امل�ست�سفى  اإىل  و�سل  اأن  بعد  الرئي�س 
من �سعال وم�ساكل يف التنف�س وبوادر التهاب، ومن 

 •• تيجو�شيجالبا-رويرتز

قال طبيب ع�سكري اإن حالة رئي�س هندورا�س خوان 
بالأك�سجني  اإم����داده  تطلبت  هرنانديز  اأورلن����دو 
كورونا  بفريو�س  لإ�سابته  امل�ست�سفى  دخوله  بعد 
اأن احل��ال��ة ل تزال  اإىل  امل��ا���س��ي م�����س��ريا  الأ���س��ب��وع 

“ح�سا�سة” وت�ستلزم البقاء يف امل�ست�سفى.
وت�����س��ري��ح��ات ال��ل��ف��ت��ن��ان��ت ك��ول��ون��ي��ل خ�����وان دي���از 
بالعا�سمة  الع�سكري  امل�ست�سفى  يف  يعمل  ال���ذي 
خطورة  اإىل  علنية  اإ���س��ارة  اأول  هي  تيجو�سيجالبا 
ع��اج��ه من  ���س��وء  للرئي�س يف  ال�����س��ح��ي  ال��و���س��ع 

ل  ك��ان  اإن  يت�سح  ومل  بالأك�سجني.  اإم����داده  ذل��ك 
يزال يتلقى الأك�سجني.

هندورا�س  لرئي�س  جديدة  �سفعة  الأخبار  و�سكلت 
يتعر�س  وال������ذي  ع���ام���ا   51 ال��ع��م��ر  م���ن  ال���ب���ال���غ 
يف  حتقيق  ب�سبب  ال��داخ��ل  يف  م��ت��زاي��دة  ل�سغوط 
اأحد  فيه  اُتهم  املتحدة  بالوليات  ق�سية خم��درات 

اإخوته وكاد اأن مي�سه هو اأي�سا.
وفيات  و405  اإ�سابة   13943 ال��ب��اد  و�سجلت 
املواطنني  م���ن  ال��ك��ث��ري  ي��ل��ت��زم  ول  ب���ال���ف���ريو����س. 
اأن تكون الأرق��ام الفعلية  باإجراءات العزل وُيتوقع 

اأعلى بكثري.

 رو�شيا تتجاوز حاجز ال� 600 األف 
اإ�شابة بفريو�ش »كورونا«

•• مو�شكو -وام: 

جتاوزت ح�سيلة الإ�سابات بفريو�س كورونا امل�ستجد يف رو�سيا اأم�س حاجز ال�600 األف 
اإ�سابة بت�سجيل ال�سلطات ال�سحية 7176 اإ�سابة جديدة خال ال�ساعات ال�24 املا�سية 
اإ�سابة يف اليوم ال�سابق   7426 اأبريل املا�سي مقابل  اأدنى ح�سيلة يومية منذ نهاية  يف 
لريتفع بذلك اإجمايل عدد الإ�سابات التي مت ت�سجيلها يف الباد منذ بداية اجلائحة اإىل 
ب�5371 حالة ن�سطة  “ما ميثل انخفا�سا  229546 حالة ن�سطة  606881، بينها 
منذ اأم�س الأول«. واأعلنت غرفة العمليات اخلا�سة مبكافحة فريو�س كورونا برو�سيا يف 
تقريرها اليومي عن ت�سجيل 154 حالة وفاة مقابل 153 وفاة يوم اأم�س الأول لت�سبح 
م�سابا   12393 متاثل  فيما  وف��اة  حالة   8513 ال��ب��اد  يف  ال��ع��دوى  �سحايا  ح�سيلة 

. لل�سفاء لي�سبح اإجمايل عدد املتعافني من كورونا يف رو�سيا حتى الآن 368822 

طبيب: حالة رئي�ش هندورا�ش تطلبت اإمداده بالأك�شجني 

  •• لندن-رويرتز

ح�����ذر اأط����ب����اء ب��������ارزون الأح�������زاب 
ال�سيا�سية الربيطانية من احتمال 
ت��زاي��د ح���الت الإ���س��اب��ة بفريو�س 
وقالوا  الباد  يف  امل�ستجد  كورونا 
اأ�سبح  ث��ان��ي��ة  م���وج���ة  ح�����دوث  اإن 

خطرا حقيقيا.
ال�سعب  “من  الأط�����ب�����اء  وق�������ال 
اجلائحة  م�ستقبل  ب�سكل  التنبوؤ 

املتاحة  الدلئل  يف بريطانيا، لكن 
ت�سري اإىل اأن التف�سي املحلي مرجح 

واملوجة الثانية خطر حقيقي«.
وكان من بني املوقعني على خطاب 
)بريتي�س  دوري���ة  يف  ن�سر  مفتوح 
الكلية  رئي�س  ج��ورن��ال(  ميديكال 
امللكية للجراحني ديريك األدر�سون 
لاأطباء  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ة  ورئ��ي�����س 
الكلية  ورئ��ي�����س��ة  ج������ودارد  اآن������درو 
كاثرين  ال���ط���وارئ  ل��ط��ب  امل��ل��ك��ي��ة 

“العديد من  وق��ال��وا  ه��ن��در���س��ون. 
املطلوبة  الأ�سا�سية  البنية  عنا�سر 
ترت�سخ،  ب��داأت  الفريو�س  لحتواء 
ل���ك���ن م����ا زال�������ت ه����ن����اك حت���دي���ات 
ك����ب����رية«. وق������ال رئ���ي�������س ال�������وزراء 
ب��وري�����س ج��ون�����س��ون ال���ث���اث���اء اإن 
باإمكان احلانات واملطاعم والفنادق 
اأوائل  اإجنلرتا  يف  العمل  ا�ستئناف 
اإج�����راءات  امل��ق��ب��ل، خمففا  ال�����س��ه��ر 
ال���ع���زل ال���ع���ام ال���ت���ي ك�����ادت توقف 

مت���ام���ا ع��ج��ل��ة الق���ت�������س���اد. ودع����ا 
م���ا ميكن  م��راج��ع��ة  اإىل  الأط���ب���اء 
عمله لتجنب موجة تف�س جديدة 

ملر�س كوفيد-19.
اأن يرتكز  ذل��ك يجب  “اإن  وق��ال��وا 
على نقاط ال�سعف املطوب العمل 
املزيد من  ملنع  ب�سكل عاجل  عليها 
اخل�سائر يف الأرواح واحلفاظ على 
الق��ت�����س��اد ب��اأك��م��ل واأ���س��رع طريقة 

ممكنة«.
 

 •• �شيدين-رويرتز

بفريو�س  وف��اة  اأول  ع��ن  الأول  اأم�����س  اأ�سرتاليا  اأعلنت 
كورونا منذ اأكرث من �سهر، وهي لرجل يف الثمانينات 

من العمر تويف الليلة املا�سية بولية فيكتوريا.
�سكانا  الأ�سرتالية  الوليات  اأكرب  ثاين  هي  وفيكتوريا 
الإ�سابة  ح���الت  يف  الع�سرات  خ��ان��ة  يف  زي���ادة  وت�سجل 

لليوم الثامن على التوايل.
اأك���رب م�����س��وؤول �سحي يف الولية  ���س��ات��ون  ب��ري��ت  وق���ال 
اإ�سابة  حالة   20 �سجلت  اإنها  ملبورن  يف  لل�سحفيني 
اإىل  الإ�سابات  جممل  لريتفع  املا�سية،  الليلة  جديدة 
اأم�س  اأول  ي��وم  ح��ال��ة   17 ت�سجيل  بعد   1900 نحو 

الزيادة  واأث��ارت  ال�سابق.  اليوم  و16 حالة يف  الثاثاء 
يف احل��الت بفيكتوريا خم��اوف من موجة تف�س ثانية 
بعد حتديد 241 حالة كحالت معدية بزيادة ثماين 

حالت عن يوم الثاثاء.
بوؤرة  اأ�سبحت  ال��ت��ي  فيكتوريا،  يف  ال�سلطات  وحت���اول 
لتف�سي املر�س يف اأ�سرتاليا، احتواء انت�سار الفريو�س يف 
نحو �ست �سواحي يف مدينة ملبورن كربى مدن الباد 

التي �سهدت ارتفاعا يف حالت الإ�سابة.
ا�سرتاليا  ووفياتها حمدود يف  كورونا  اإ�سابات  ومعدل 
و103  اإ�سابة   7500 من  اأك��رث  �سجلت  اإذ  الآن،  اإىل 
وفيات، و�ساعدها على ذلك اإجراءات الإغاق ال�سارمة 

وقواعد التباعد الجتماعي.

اأطباء بريطانيون يحذرون من موجة ثانية جلائحة كورونا 
اأول حالة وفاة بكورونا يف  اأ�شرتاليا منذ �شهر 

 رئي�ش قرغيز�شتان يتغيب 
عن عر�ش عيد الن�شر  

 •• ب�شكك-رويرتز

�سورونباي  قرغيز�ستان  رئي�س  تغيب 
الن�سر  عيد  ع��ر���س  ع��ن  جينبيكوف 
يف رو���س��ي��ا اأم�������س ب��ع��دم��ا ت��ب��ني لدى 
�سخ�سني  اأن  م��و���س��ك��و  اإىل  و���س��ول��ه 
م�سابان  اجل��وي��ة  الرحلة  يف  راف��ق��اه 

بكوفيد-19.
وتاأجل العر�س الذي يحيي الذكرى 
اخلام�سة وال�سبعني لنت�سار الحتاد 
ال�����س��وف��ي��ت��ي ع��ل��ى اأمل��ان��ي��ا ال��ن��ازي��ة يف 
كان  بعدما  الثانية  العاملية  احل���رب 
م���ق���ررا يف ال��ت��ا���س��ع م���ن م���اي���و اأي����ار 
كورونا  فريو�س  تف�سي  ب�سبب  وذل��ك 
امل�����س��ت��ج��د. وك����ان م��ن امل��ق��رر ح�سور 
عدد  جانب  اإىل  العر�س  جينبيكوف 
ال�سوفيتية  اجلمهوريات  زعماء  من 
ال�سابقة. ومن بني الزعماء الآخرين 
ال��ذي��ن ت��غ��ي��ب��وا ع��ن ال��ع��ر���س رئي�س 
ت��رك��م��ان�����س��ت��ان ق���رب���ان ق���ويل بريدي 
حممدوف الذي قال لنظريه الرو�سي 
يعني  ح�سوره  اإن  ب��وت��ني  ف��ادمي��ري 
اأنه �سي�سطر لق�ساء عيد مياده يف 

احلجر ال�سحي.
جينبيكوف  م���ك���ت���ب  ي�����ح�����دد  ومل 
باملر�س.  اأ�سيبا  اللذين  امل�����س��وؤول��ني 
اإنها  ق��رغ��ي��ز���س��ت��ان  وق���ال���ت ح��ك��وم��ة 
انت�سار  ق��ي��ود احل����د م���ن  ت�����س��دد  ق���د 
ال���ف���ريو����س م����رة اأخ������رى ب��ع��د ع���ودة 
الإ�سابات بكوفيد-19 يف البلد الذي 

تقطنه 6.5 مليون ن�سمة.

�سّجلت  املّتحدة  ال��ولي��ات  وكانت 
وف���ي���ات   305 الأح���������د  م�������س���اء 
�ساعة،   24 خ����ال  ب��ال��ف��ريو���س 
يومية  �سحايا  ح�سيلة  اأدن���ى  يف 
اأ�سهر، لكن هذا الرتاجع ل  منذ 
اآخذ  ال��وب��اء  اأن  بال�سرورة  يعني 
النخفا�س  لأن  الن���ح�������س���ار  يف 
يف اأع���������داد ال����وف����ي����ات ي���رج���ع يف 
“جونز  اآل��ي��ة ح�سول  اإىل  ال��ع��ادة 
من  ال���ب���ي���ان���ات  ع���ل���ى  هوبكنز” 
ال�سلطات ال�سحية املحلية والتي 
ل ت���ك���ون يف ال����ع����ادة م��ك��ت��م��ل��ة يف 
يوم  اأول  يف  ول  الأ���س��ب��وع  ن��ه��اي��ة 

عمل يف الأ�سبوع اجلديد.
الأ�سا�سية  ال��ب��وؤرة  كانتا  وبعدما 
لكوفيد-19 يف الوليات املتحدة، 
جنحت نيويورك ونيوجري�سي يف 
ال�سيطرة على الوباء الذي انتقل 
والغرب  ال�سرقي  ال�سمال  باجتاه 
بوترية  يتف�سى  وب���ات  واجل��ن��وب 
ولية   20 ح���واىل  يف  مت�سارعة 

اأمريكية اأبرزها فلوريدا.
الإغاق  اإج����راءات  تخفيف  وم��ع 

الوليات  خم��ت��ل��ف  يف  ت��دري��ج��ي��اً 
اإىل  اآلف املحتّجني  ونزول مئات 
الباد  اأن��ح��اء  �سائر  يف  ال�����س��وارع 
زادت  العن�سرية،  �سد  للتظاهر 
الوليات  ت�سهد  اأن  من  امل��خ��اوف 
تف�ّسي  من  ثانية  موجة  املتحدة 

الوباء.
والثنني توّقع الرئي�س الأمريكي 
دونالد ترامب اأن تتخطى ح�سيلة 
الوليات  يف  كوفيد-19  وف��ي��ات 
امل��ت��ح��دة 150 األ���ف���اً، م�����س��ّدداً يف 
الباد  اأّن  ع���ل���ى  ع��ي��ن��ه  ال����وق����ت 
مليونني  ب��ني  م��ا  لتفقد  “كانت 
لو مل  واأرب��ع��ة مايني �سخ�س” 
من  للحّد  ت��داب��ري  الإدارة  تتخذ 

تف�سي الوباء.
با�سرت  ال���ت���ي  ت��ك�����س��ا���س  وولي������ة 
اخل������روج م���ن احل���ج���ر يف اأوائ�����ل 
الثاثاء  ���س��ج��ل��ت  اي����ار/م����اي����و، 
ا���س��اب��ة ج��دي��دة، يف  الف  خم�سة 
اجلائحة،  ب��دء  منذ  قيا�سي  رق��م 
احلاكم اجلمهوري  دف��ع  ما  وه��و 
مواطنيه  دع��وة  اإىل  اأب���وت  غريغ 

ال�ستحقاق  يف  ال��دمي��وق��راط��ي 
ت�سرين   3 يف  امل���ق���رر  ال��رئ��ا���س��ي 
بطريقة  ب�سدة  الثاين/نوفمرب، 

اإدارة الرئي�س للجائحة.
وجاء يف تغريدة اأطلقها الثاثاء 
اأردنا  اإن  ال�سهولة:  “الأمر بغاية 
علينا  والأرواح،  الوظائف  اإن��ق��اذ 
الفحو�س،  م����ن  م���زي���د  اإج��������راء 
ونحن نحتاج اإىل اإجرائها بوترية 
اإبطاء  ي��ت��ع��ّم��د  ال��رئ��ي�����س  اأ����س���رع. 

الوترية«.
ورف���ع���ت ولي�����ات اأم���ريك���ي���ة عدة 
نيويورك،  اأم��ا  الإغ���اق.  تدابري 
امل����دي����ن����ة الأك���������رث ت���������س����ررا من 
الإث��ن��ني خطوة  فاّتخذت  ال��وب��اء، 
باإعادة  اإ���س��اف��ي��ة يف ه��ذا الجت���اه 
ف��ت��ح امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ج��اري��ة غري 
الأ���س��ا���س��ي��ة. لكن ولي���ات ع��دة يف 
ت�سجل  وغ��رب��ه��ا  ال���ب���اد  ج���ن���وب 
ارت���ف���اع���ا يف اأع��������داد الإ����س���اب���ات 

بالوباء.
“الأ�سبوعني  اأن  واعترب فاوت�سي 
يف  حا�سمني”  �سيكونان  املقبلني 

الت�سدي لتزايد الإ�سابات.
ترامب  ن���ظ���ر  ل���وج���ه���ة  وخ����اف����ا 
الإ�سابات  تزايد  اأن  يعترب  ال��ذي 
الفحو�س،  ل���زي���ادة  ن��ت��ي��ج��ة  ه���و 
يعترب خبري الأمرا�س املعدية اأن 
عن  ناجم  الإ�سابات  ن�سق  ارتفاع 
عوامل عدة بينها “العدوى” يف 
“هذا  اأن  م��وؤك��دا  الإق��ام��ة،  مكان 

الأمر يثري قلقي«.
وم��ن دون الإ����س���ارة ���س��راح��ة اإىل 
تول�سا،  يف  الن��ت��خ��اب��ي  ال��ت��ج��ّم��ع 
األ ت�ساركوا  “يجب  قال فاوت�سي 
وتابع  حا�سدة”.  جت��م��ع��ات  يف 

للبقاء يف املنازل.
 واأك����د خ��ب��ري الأم���را����س املعدية 
فاوت�سي  اأن���ط���ون���ي���و  الأم����ريك����ي 
واأع�ساء اآخرون يف خلية مكافحة 
ف����ريو�����س ك����ورون����ا يف ال����ولي����ات 
دونالد  ال��رئ��ي�����س  اأن  امل���ت���ح���دة، 
اإبطاء  ي��وم��ا  ي��ط��ل��ب  ت���رام���ب مل 
وترية اإجراء فحو�س الك�سف عن 
الإ�سابة بكوفيد-19، مناق�سني 
للجدل  مثرية  ت�سريحات  بذلك 
ك����ان ���س��ّي��د ال��ب��ي��ت الأب���ي�������س قد 

اأطلقها.
وخال جل�سة ا�ستماع يف جمل�س 
النواب الأمريكي اأعرب فاوت�سي، 
م��ك��اف��ح��ة فريو�س  خ��ل��ي��ة  ع�����س��و 

ك���ورون���ا الأم���ريك���ي���ة، ع���ن قلقه 
الإ�سابات  ت���زاي���د  اإزاء  ال���ب���ال���غ 
بكوفيد-19 يف عدد من الوليات 

الأمريكية.
“مل  ت���رام���ب  اأن  اخل���ب���ري  واأك������د 
اإبطاء  م��ن��ا  اأي  م��ن  ي��وم��ا  يطلب 
موؤكدا  وترية اإجراء الفحو�س”، 
“�سنزيد  ذل����ك  ع��ك�����س  ع��ل��ى  اأن����ه 

وترية اإجراء الفحو�س«.
اأجاب  فاوت�سي،  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
ث��اث��ة م��ن ك��ب��ار م�����س��وؤويل امللف 
ال�سحي يف اإدارة ترامب ب�”كا” 
ومن دون اأي تردد، ردا على �سوؤال 
ع�����س��و يف جلنة  اإل���ي���ه���م  وج���ه���ه 
برملانية حول ما اإذا طلب الرئي�س 

اإبطاء وترية اإجراء فحو�س ك�سف 
الإ�سابة بفريو�س كورونا.

م��دي��ر مراكز  ه���م  وامل�������س���وؤول���ون 
مراقبة الأمرا�س والوقاية منها 
وزير  وم�ساعد  ريدفيلد،  روب��رت 
ال�سحة الأمريكي بريت جريور، 
ورئ��ي�����س وك��ال��ة ال���غ���ذاء وال����دواء 

�ستيفن هان.
وك����ان ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي اأث���ار 
م�ساء  ب���اإع���ان���ه  وا����س���ع���ا  ج�����دل 
م�سوؤويل  م��ن  ط��ل��ب  اأن���ه  ال�سبت 
امل���ل���ف ال�������س���ح���ي اإب�����ط�����اء وت����رية 
زيادتها  لأن  ال��ف��ح��و���س  اإج�����راء 
من  م��زي��د  ع���ن  “الك�سف  ت��ع��ن��ي 

الإ�سابات«.

الت�سريحات  ترامب هذه  واأطلق 
خ������ال جت����ّم����ع ان���ت���خ���اب���ي اأث������ار 
تول�سا  لتنظيمه يف  ج��دل  ب��دوره 
اآلف  ب��ح�����س��ور  اأوك����اه����وم����ا  يف 
الأ���س��خ��ا���س ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن 
يف  ت�ساعديا  ن�سقا  ي�سجل  الوباء 

الولية.
ولح��ق��ا اأك���د ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س اأن 
�سبيل  ك��ان على  ت��رام��ب  م��ا قاله 
املزاح، علما اأن الرئي�س الأمريكي 
عاد واأكد الثاثاء “اأنا ل اأمازح”، 
من  م��زي��د  “اإجراء  اأن  مو�سحا 
ال��ف��ح��و���س ي��ك�����س��ف م���زي���دا من 

الإ�سابات«.
مناف�سه  ب�����اي�����دن،  ج����و  وي����ن����دد 

اأن�����ه ي��ج��ب و����س���ع ك��م��ام��ة خال 
اأن  علما  اجتماع”،  اأو  “تظاهرة 
جتمعات عدة نّظمت يف الوليات 
املتحدة منذ ق�سية جورج فلويد، 
الأم���ريك���ي الأ����س���ود ال���ذي ق�سى 
يد  على  توقيفه  خ��ال  اختناقا 
�سرطي ابي�س يف مينيابولي�س يف 

25 اأيار/مايو.
وّذك������ر ف��اوت�����س��ي ب�����اأن ال���ب���اد ل 
الأوىل  امل���وج���ة  خ�����س��م  يف  ت�����زال 
ت�سجيل  متوقعا  اجل��ائ��ح��ة،  م��ن 
يف  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  “اإ�سابات 
الفريو�س  لأن  وال�ستاء  اخلريف 

لن يختفي«.
وق���ال ف��اوت�����س��ي اإن���ه مل ي��ج��ر اأي 
ت��رام��ب منذ  م��ع  ح��دي��ث مبا�سر 

“نحو اأ�سبوعني ون�سف«.
وق���ال فاوت�س���ي “نحن متفائلون 
بالأبحاث  يتعل���ّق  ما  يف  بحذر” 
ل���ق���اح، مكررا  لإي���ج���اد  اجل���اري���ة 
اللق�����اح  ي�سب���ح  اأن  يف  اأمل������ه 
“بنهاية  ل���اأم���ريك���ي���ني  م��ت��اح��ا 
العام  مطلع  اأو  احل���ايل  العام” 

املقبل.
وع���ل���ى ع��ك�����س ت���رام���ب ال�����ذي مل 
ي�سع اأبدا كمامة خال اأي ظهور 
و�سعها  اخل�����رباء  ال���ت���زم  ع��ل��ن��ي، 
طوال اجلل�سة التي ا�ستمرت نحو 
���س��ت ���س��اع��ات، ومل ي��زي��ل��وه��ا عن 

وجوههم اإل عند التحّدث.

ترامب ي�سر على موقفه من خف�س وترية الفحو�س 

ح�شيلة وفيات كورونا تعود للت�شاعد يف الوليات املتحدة
•• وا�شنطن-اأ ف ب

اإ�سافية  وفاة   800 نحو  املتحدة  الوليات  �سجلت 
األف   32 م��ن  اأك��رث  ع��ن  ف�سال  كوفيد-19  ج��راء 
اإ�سابة خالل ال�ساعات الأربع والع�سرين املن�سرمة 

ح�سب جامعة جونز هوبكنز.
واأظهرت بيانات للجامعة التي تعترب مرجعا يف تتبع 
كورونا  فريو�س  عن  الناجمة  والوفيات  الإ�سابات 
امل�ستجد، ن�سرت ال�ساعة 20،30 الثالثاء، اأن العدد 
بلغ  البالد  يف  اجلائحة  جراء  للوفيات  الإجمايل 

121،176 وفاة من اأ�سل 2،342،739 اإ�سابة.
من  ت�سّررا  الأك��رث  البلد  املتحدة  الوليات  ومتّثل 
جائحة كوفيد-19، من حيث الإ�سابات والوفيات، 

وتتخطى �سائر الدول بفارق �سا�سع.

األف وفاة بكورونا يف اأمريكا الالتينية والكاريبي   اإ�شابات كورونا يف طوكيو ترتفع لأعلى م�شتوى 100 
•• مونتيفيديو-اأ ف ب

األف وفاة يف اأمريكا  جتاوزت ح�سيلة كوفيد-19 املئة 
الربازيل،  يف  ن�سفها  م��ن  اأك��رث  والكاريبي،  الاتينية 
اإىل  ا�ستنادا  بر�س  فران�س  وكالة  اأعدته  اإح�ساء  ح�سب 

اأرقام ر�سمية.
يف  بالفريو�س  اإ�سابة  مليون   2،1 م��ن  اأك��رث  و�ُسجلت 
واملك�سيك  ال��ربازي��ل  وُتعترب  ال��وب��اء،  ب��دء  منذ  املنطقة 

والبريو وت�سيلي الأكرث ت�سررا منه.
ويوا�سل وباء كوفيد-19 تف�سيه يف القارة الأمريكية 

اأدت الثاثاء  اأوروب��ا  فيما تظهر بوؤر حملية جديدة يف 
اإىل فر�س احلجر جمددا يف كانتونني اأملانيني.

اأمريكا الاتينية التي باتت بوؤرة الفريو�س، تبقى  ويف 
ال���ربازي���ل ث���اين اأك���رث ال����دول ت�����س��ّرراً ج���راء ال��وب��اء يف 

العامل بعد الوليات املتحدة.
اأما يف هندورا�س، الدولة ال�سغرية يف اأمريكا الو�سطى 
احل�سيلة  فتبلغ  ن�سمة،  مايني   9 �سكانها  عدد  البالغ 
اأن �سكرتري جمعية مكاتب  300 وف��اة، غري  الر�سمية 
دفن املوتى خي�سو�س موران يرجح ح�سيلة اأعلى بخم�س 

مرات.

•• طوكيو-رويرتز

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اإن عدد حالت 
قفز يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  اجل��دي��دة  الإ���س��اب��ة 
منذ  م�ستوى  اأع��ل��ى  وه��و  اأم�����س  حالة   55 اإىل  طوكيو 
ع��دوى يف مكتب  ب��وؤرة  ال�سهر بعد ظهور  �سهر ون�سف 

بالعا�سمة مل تذكر الهيئة ا�سمه.
14 مليون  التي يبلغ عدد �سكانها نحو  املدينة  و�سعت 
اليومية دون م�ستوى  اإبقاء حالت الإ�سابة  اإىل  ن�سمة 
الطوارئ  حالة  اليابان  اإن��ه��اء  م��ن  ي��وم  بعد  حالة   20

تعيد فر�س  اإنها قد  اأي��ار. وقالت طوكيو  25 مايو  يف 
القيود اإذا ارتفعت الأعداد اإىل 50 حالة اأو اأكرث، وهو 

ما مل يحدث منذ اخلام�س من مايو اأيار.
قبل  حديث  يف  طوكيو  حاكمة  كويكي  يوريكو  وح��ذرت 
�سدور اأحدث بيانات، من ارتفاع الأعداد بعد اأن اأجاءت 
ب��وؤرة �سملت  اأعقاب ظهور  اأغلب احل��الت الإيجابية يف 

اإ�سابة �سبعة يف اأحد املكاتب يف وقت �سابق.
وقالت لل�سحفيني يف وقت �سابق لدى خروج العا�سمة 
من حالة البقاء يف البيت “بوؤر انتقال العدوى يف املكاتب 

اأ�سبحت متثل م�سكلة كبرية يف الفرتة الأخرية«.

م�شر ت�شجل 87 وفاة و 1332 
اإ�شابة جديدة ب� »كورونا«

•• القاهرة -وام:

اإ�سابة جديدة بفريو�س   1332 87 حالة وفاة و  اأعلنت م�سر اأم�س عن ت�سجيل 
الر�سمي  املتحدث  الدكتور خالد جماهد  واأ�سار   .  »19 “ كوفيد  امل�ستجد  كورونا 
من  بالفريو�س  امل�سابني  م��ن   402 خ��روج  اإىل  بيان  يف  امل�سرية  ال�سحة  ل���وزارة 
الازمة  الطبية  الرعاية  تلقيهم  بعد  وذلك  ال�سحي  واحلجر  العزل  م�ست�سفيات 
ومتام �سفائهم . واأو�سح جماهد اأن عدد احلالت التي حتولت حتاليلها من اإيجابية 
 15535 17022 حالة من �سمنهم  اإىل �سلبية لفريو�س كورونا ارتفع لي�سبح 
متعافيا. وذكر جماهد اأن اإجمايل العدد الذي مت ت�سجيله يف م�سر بفريو�س كورونا 

امل�ستجد حتى اأم�س هو 58141  حالة من �سمنهم 2365 حالة وفاة.
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عربي ودويل
البداية الر�سمية للحملة ف�سل ذريع:

دون�ال�د ترامب يف تول�ش��ا: ت�ش��ريح كارث��ة...!
•• الفجر -بيري مارتن 
ترجمة خرية ال�شيباين

   يف الأ�سبوع املا�سي، كانت احتمالت اإعادة انتخاب 
اأن  الرئي�س  واأراد  ال�ساخن،  املاء  يف  ترامب  دونالد 
حلملته  الر�سمية  البداية  يف  كبرية  �سربة  يوجه 

الفكرة  ب��دت  لقد  لأن�ساره.  �سخم  جتّمع  بتنظيم 
ولية  يف  كربى  تظاهرة  عقد  له:  بالن�سبة  جيدة 
ودونالد  اجلمهوري  للحزب  ال�سلب  بدعمها  معروفة 

ترامب. 
يكون  اأن  ميكن  ال��ذي  “ما  الأمريكيون،  يقول  وكما 
كل  تول�سا:  يف  ال�سبت  م�ساء  اجلواب  جاء  �سيئا؟”، 

اأن  �سيء مل ي�سر على ما يرام... لقد جتلى بو�سوح 
ف�سل  مبثابة  كانت  ترامب  حلملة  الر�سمية  البداية 

ذريع.

حملة متوقفة
ففي  وا�سحة.  �سربة  توجيه  اإىل  احلاجة  كانت     

قا�سية،  ال��راأي  ا�ستطالعات  كانت  املا�سي،  الأ�سبوع 
حملة  اعتقدت  التي  الرئي�سية  الوليات  يف  حتى 

ترامب اأنها ك�سبتها م�سبًقا.
 كما ان ت�سرفات الرئي�س والف�سل يف تنظيم حملته، 
ترامب  حملة  وكانت  بالعجز،  ال�سعور  هذا  �ساعف 

تتداعى بالتاأكيد.

العليا  للمحكمة  حكمان  اأدى  كما 
ترامب  م���واق���ف  م���ع  ي��ت��ع��ار���س��ان 
تفاقم  اإىل  امل��ح��اف��ظ��ني،  وح��ل��ف��ائ��ه 

هذا الفزع.
  ك����ان ل ب���د م���ن ف��ع��ل ����س���يء ما. 
اأول مهرجان  وق��ررت احلملة عقد 
 19 ت��ول�����س��ا يف  ل���ه���ا يف  ان���ت���خ���اب���ي 
يونيو،   19 الأول:  اخلطاأ  يونيو. 
ت��اري��خ ح��ا���س��م رم��زًي��ا لاأقلية  ه��و 
الأمريكية الإفريقية، لأنه ي�سادف 
الفعلية  للنهاية  ال�سنوية  الذكرى 
للعبودية. وكان على ترامب، الذي 
الذكرى،  ب��ه��ذه  علم  على  يكن  مل 
ال���رتاج���ع وت��ن��ظ��ي��م ال��ت��ظ��اه��رة يف 
اليوم التايل. اخلطاأ الثاين: كانت 
تول�سا م�سرحا عام 1921 لواحدة 
من اأكرث احلوادث العن�سرية عنفا 
املتحدة.  ال��ولي��ات  تاريخ  يف  وفتكا 
الختيار  ك��ان  احل��ايل،  ال�سياق  ويف 
الحتجاج  حل���رك���ة  اآخ������ر  ازدراء 
املناه�سة للعن�سرية، والتي �سمنت 
جماعي  ب�سكل  للتظاهر  ح�����س��وره 

�سد جتمع ترامب.

نوعان من الفريو�سات
   م��ن خ���ال ع��ق��د ه���ذا املهرجان 
النتخابي الأول يف معقل جمهوري 
 65 بن�سبة  اأوك��اه��وم��ا  )���س��وت��ت 
باملئة لرتامب عام 2016، مقارنة 
كلينتون(،  ل��ه��ي��اري  باملئة   29 ب��� 
ك��ان��ت تلعب  اأن��ه��ا  اع��ت��ق��دت احلملة 
مزدحما  م��ل��ع��ب��ا  ���س��ام��ن��ة  ب����اأم����ان. 
وح�����س��ودا �سخمة م��ن امل��وؤي��دي��ن يف 
اإىل  �سين�سمون  ال��ذي��ن  ال�����س��وارع 
دخول  م��ن  يتمكنوا  مل  اإذا  احل��ف��ل 
مدرج بوك، الذي ميكن اأن ي�ستوعب 
ما يقرب من 20 األف �سخ�س. كان 
املدمر  التاأثري  احت�ساب  دون  ذل��ك 

لنوعني من الفريو�سات.
كورونا.  هناك فريو�س  كان  اأوًل،    
حذر جميع م�سوؤويل ال�سحة العامة 
التجمهر  اأن  م��ن  ت��رام��ب  املعنيني 
فيها  ينت�سر  منطقة  يف  ال��داخ��ل��ي 
الوباء �سيكون و�سيلة انت�سار مثالية 
فقد  م��ه��ّم��ا،  لي�س  كوفيد-19.  ل��� 
كل  رغ��م  ال�ستمرار  احلملة  ق��ررت 
�سيء )ومع ذلك، الزموا امل�ساركني 

م�سوؤولية،  اإخ����اء  ع��ل��ى  بالتوقيع 
يف ح��ال��ة ح�����س��ول ال���ك���ارث���ة(. كان 
يف  النتائج  و�سرنى  هائًا،  اخلطر 
غ�سون اأ�سبوعني اإذا كان الفريو�س 

موجوًدا يف ال�ساحة.
التظاهرة،  م��ن  قليلة  اأي���ام  قبل     
كان  منت�سية.  ت��رام��ب  حملة  كانت 
ه��ن��اك م��ا ي��ق��رب م��ن م��ل��ي��ون طلب 
للح�سول على تذاكر. واأقيم م�سرح 
ع�سرات  ل�ستيعاب  باخلارج  �سخم 
لن  ال���ذي���ن  امل���وؤي���دي���ن  م���ن  الآلف 

يت�سنى لهم عبور اأبواب القاعة.
  امل�سكلة، هي اأن فريق ترامب كان 
على  “فريو�سية”  حملة  �سحية 
�سباب  مل��راه��ق��ني  الإن���رتن���ت  �سبكة 
توك  وتيك  ان�ستغرام  ع��رب  اتفقوا 
ع���ل���ى احل�������س���ول ع���ل���ى اأك������رب عدد 
ال��ت��ي ميكنهم  ال��ت��ذاك��ر  ممكن م��ن 
وبالتايل  احلملة،  من  ا�ستخراجها 
�سرتاتو�سفريية  ت���وق���ع���ات  خ���ل���ق 
الذين  احلملة  تنظيم  اأع�ساء  بني 

�سقطوا يف الفخ مثل هواة.
  حتى تنبوؤات العنف من متظاهري 
حركة حياة ال�سود مهمة، والتي كان 
من املمكن ا�ستخدامها لدعم حجج 

ترامب، مل تظهر... نك�سة اأخرى.

ح�سد �سعيف 
وخطاب مثري للم�ساعر

   كانت �سور �سهرة ال�سبت مدمرة 
ل��رتام��ب. مت اإل��غ��اء نقل احل��دث يف 
وكان  القاعة،  خ��ارج  الطلق  ال��ه��واء 
لبد من تفكيك الركح املحرج على 

ودخ��ل اجلمهور يف  اله�سة.  �سحته 
هي�سترييا اإىل حد النفجار اإعجابا 
ت��رام��ب ق��درت��ه على  اأظ��ه��ر  عندما 

�سرب كوب من املاء بيد واحدة.
  ومن بني املقاطع الأخ��رى املثرية 
للجدل تلك التي يذكر فيها ترامب 
ل�  الختبارات  الكبري من  العدد  اأن 
م�ساعفة  اإىل  ي����وؤدي  كوفيد-19 
امل�سجلة مما يجعله يبدو  احل��الت 
تقليل  م�ساعديه  من  وطلب  �سيًئا، 
ع��دد الخ��ت��ب��ارات. وح��ت��ى ان �سارع 
فريقه اإىل القول باأنه ميزح، يكون 
من ال�سعب، عدم ت�سديق ما قاله.

دون��ال��د ترامب  اأن    ول غ��راب��ة يف 
ب���دا م��ك��ت��ئ��ًب��ا مت���اًم���ا ع��ن��دم��ا و�سل 
لحق  وق��ت  يف  الأبي�س  البيت  اإىل 
بداية  كانت  فقد  الليلة،  تلك  م��ن 
حملته فا�سلة بالكامل وكان يدرك 

ذلك جيًدا.

مادة ذهبية خل�سومه
����س���ي���ل احل����دي����ث  ي����ت����وق����ف  ل�����ن     
ت��ول�����س��ا. وق���د �سارعت  ك���ارث���ة  ع���ن 
لدونالد  امل���ع���ار����س���ة  امل���ج���م���وع���ات 
اإع����ان����ات من  اإن���ت���اج  اإىل  ت���رام���ب 
الرئي�س  �سك  دون  تزعج  اأن  �ساأنها 
ارتكاب  اإىل  وتقوده  الوقت،  لبع�س 

اأخطاء اأخرى.
  على �سبيل املثال، اأنتجت جمموعة، 
هام�سية حتى الآن، ت�سمى “العثور 
مونتاجا  وا�سحة”،  حقيقة  على 
اأك����رث م���ن ثمانية  ���س��وه��د  ق���ات���ا، 
م����اي����ني م�������رة، ي��ن��ت��ه��ي ب���ع���ب���ارة: 

عجل حيث انعدم احل�سور تقريبا. 
�سغل  ت���ول�������س���ا،  ���س��ل��ط��ات  وح�������س���ب 
مقاعدهم  ف��ق��ط  �سخ�س   6200
ال���ك���ربى، ورغ����م جهود  يف ال��ق��اع��ة 
امل��ن��ظ��م��ني ل��و���س��ع اجل��م��اه��ري مبا 
ي��خ��دم ك��ام��ريات ال��ت��ل��ف��زي��ون، فاإن 

  الافت يف ال�سهرة: �سكات�س مثري 
�سعى  دقيقة   15 ا�ستمر  للم�ساعر 
ف��ي��ه دون���ال���د ت���رام���ب ل��ل��دف��اع عن 
جتروؤوا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  �سد  نف�سه 
ال�سعيف  اأداءه  ب����اأن  ال���ق���ول  ع��ل��ى 
على  عامة  ك��ان  بوينت  وي�ست  يف 

حجم  ان  يعترب  – ال���ذي  الرئي�س 
اجلماهري التي تهتف له هو الأهم 
-وّب������خ ف��ري��ق��ه ق��ب��ل ال�����س��ع��ود اإىل 

امل�سرح يف مزاج �سيء.
   واأع��ق��ب ذل���ك خ��ط��اب ف�سفا�س 
ب�����س��اع��ت��ني ا����س���ت���ع���اد ف���ي���ه دون���ال���د 

من  البايل  ال�سريط  نف�س  ترامب 
م�سرت�سا   ،2016 ل��ع��ام  حملته 
يف ال���ه���ج���وم ع��ل��ى ج��م��ي��ع اأه���داف���ه 
انت  ت��ك��ون  عندما  ول��ك��ن  املف�سلة. 
نف�سك رئي�ًسا، يبدو هذا النوع من 

ال�سخب �سد النظام زائًفا.

“بايدن لي�س عاهرة ت�سرخ«.
   م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ت��وا���س��ل جمموعة 
م�����������س�����روع ل����ي����ن����ك����ول����ن، ب����ق����ي����ادة 
ا�����س����رتات����ي����ج����ي����ني ج����م����ه����وري����ني 
اإنتاج  ت���رام���ب،  ل���ه���زم  م��ن��ا���س��ري��ن 
ت�����س��رب ب��رباع��ة النقاط  اإع���ان���ات 
اأعطتهم  وق��د  للرئي�س.  احل�سا�سة 
ت��ول�����س��ا م����ادة م��ن ذه����ب. ومم���ا بث 
تقنية  ا�ستخدم  الأح��د، مقطع  يوم 
يقول  بينما  ترامب  يد  على  ال��زوم 
املتوقع”...  م��ن  “اأ�سغر  ال����راوي 
ح�سا�سية  م����دى  ن�����درك  وع���ن���دم���ا 
وبع�س  يديه  حجم  لذكر  الرئي�س 
فان  الأخ����رى،  اجل�سدية  ال�سفات 

هذه اللقطة امل�سورة توؤمل.
  وها هو اعان اآخر، �سدر الثنني، 
امللح على اجل��رح، من خال  ير�س 
م��ق��ارن��ة ان��ت�����س��اري��ة ال��رئ��ي�����س قبل 
عند  املكتئب  منظره  مع  الجتماع 

عودته اإىل وا�سنطن.

غد مفزع
�سقته،  يف  الرئي�س  اختباأ  الأح���د،    
ول��ع��ل��ه ان���ه���ار ب�����س��ب��ب ���س��دم��ة هذا 
الف�سل الذي �سيكون حما ثقيا. 
وع���ن���دم���ا خ�����رج م����ن ���س��م��ت��ه، كان 
املعتاد،  ط��ب��ق��ه  ع���ر����س  ل��ي�����س��ت��اأن��ف 
لنظريات  وال�����رتوي�����ج  ال���ت���ب���اه���ي 
اأح������د  ن�������س���ي���ان  دون  امل���������وؤام���������رة، 
خماطر  امل��ف�����س��ل��ة،  م���و����س���وع���ات���ه 
ال����ت����زوي����ر امل���رت���ب���ط���ة ب�����الق�����رتاع 
اجلادة  الأب��ح��اث  )جميع  الربيدي 

حول املو�سوع توؤكد انتفاء ذلك(.
اإىل  ي�����س��ري  ه�����ذا،  ال��ف��ع��ل  رد  ان    
حملة عدوانية متزايدة من جانب 
اإقالة  مثل  اأخ��رى،  واأفعال  ترامب، 
مانهاتن،  يف  ال���ف���ي���درايل  امل���دع���ي 
اأمريكا  ل�سوت  الوا�سح  والتحويل 
ت��رام��ب��ي��ة، وكلها  دع��اي��ة  اإىل ج��ه��از 
الجتاه  تكثيف  م��ن  امل��خ��اوف  تثري 

ال�سلطوي لرتامب.
  �سرنى اإىل اأي مدى �سيذهب، ولكن 
يف الوقت احلايل، فاإن �سعف حملة 
اأك���رث من  اأ���س��ب��ح مك�سوًفا  ت��رام��ب 
اأي وقت م�سى، وكل جهد �سيبذله 
ملحاولة قلب املعادلة يرجح اأن ياأتي 

بنتائج عك�سية، وينقلب �سده.

اإنت�اج اإعالن�ات من �ساأنها اأن تزعج الرئي�س لبع�س الوقت وتقوده اإىل ارتكاب اأخط�اء اأخرى
�سعف حملة ترامب اأ�سبح مك�سوًفا، وكل جهد �سيبذله لقلب املعادلة قد ياأتي بنتائج عك�سية

ح�سور هزيل خارج القاعةحزن وغ�سب عند عودته

مقاعد �ساغرة عك�س ما ا�سيع قبل املهرجان المتخابيفريو�سان اجه�سا احلفل

الالفت يف املهرجان: �سكات�س مثري للم�ساعر ا�ستمر 
15 دقيقة �سعى فيه دونالد ترامب للدفاع عن نف�سه

 اأراد ترامب توجيه �سربة قوية يف اأول جتمع له منذ 
مار�س، لكنه تلقى �سفعة قد ل تتعافى منها حملته

خيبة امل يف اول ظهور

ت�شرفات الرئي�ش والف�شل يف تنظيم حملته, �شاعف ال�شعور بالعجز



اخلميس    25   يونيو   2020  م    -   العـدد   12970  
Thursday     25    June   2020  -  Issue No   1297012

العدد 12970 بتاريخ 2020/6/25 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/بنادر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1101493   تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12970 بتاريخ 2020/6/25 

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

برج اجلبل للنجاره واحلداده امل�سلحة
رخ�سة رقم:CN 1138058   تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12970 بتاريخ 2020/6/25 

اإع����������الن
للنقل  العاملية  ال�س�����ادة/املوؤ�س�سه  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملقاولت العامه
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1040515 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة را�سد �سهيل هال را�سد املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم داوود حممد جفال

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

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

العدد 12970 بتاريخ 2020/6/25 

اإع����������الن
للمقاولت  ال�س�����ادة/ماريكون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اللكرتوميكانيكية ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1048605 

تعديل ن�سب ال�سركاء
عارف �سيد ابو �سفيان خاتاى �سيد نور ح�سن خاتاى من 31% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيد امتياز احمد �سيد عبدال�سام

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

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

العدد 12970 بتاريخ 2020/6/25 

اإع����������الن
تامي  لندري  ال�س�����ادة/مغ�سلة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الوتوماتيكية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1262462 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد حمدان عبداهلل �سبيح الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سيف حمد علي ال�سناين

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

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

العدد 12970 بتاريخ 2020/6/25 

اإع����������الن
لعمال  القلعة  ال�س�����ادة/جنم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب البا�سرت  رخ�سة رقم:1792038 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد خالد حممد طارق %100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة ا�سماعيل نا�سر م�سبح خمي�س الكلباين

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ا�سماعيل نا�سر م�سبح خمي�س الكلباين

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

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12970 بتاريخ 2020/6/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مك�سرتا ملعدات وخدمات حقول 

CN  قد تقدموا الينا بطلب النفط ذ.م.م رخ�سة رقم:3015769 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيام كوزهيكاليل راغافان �سوماراجان كوزهيكاليل �سوم %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيام كوزهيكاليل راغافان �سوماراجان كوزهيكاليل �سوم
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سوماراجان كوزى كاليل راغون

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سوبنا كومارى �سوماراجن
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12970 بتاريخ 2020/6/25 

اإع����������الن
لبيع  را�سد  عفراء  ال�س�����ادة/طاولة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سماك املجففة رخ�سة رقم:1138352 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد را�سد حممد �سعيد البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عفراء را�سد عبداهلل مبارك الغيثي
تعديل ا�سم جتاري من/ طاولة عفراء را�سد لبيع ال�سماك املجففة

AFRA RASHID DRY FISH TABLE

اىل/طاولة احمد را�سد البلو�سي لبيع ال�سماك املجففه
AHMED RASHED ALBLOOSHI DRY FISH TABLE

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

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

العدد 12970 بتاريخ 2020/6/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جارا ميدل اي�ست للتجارة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2866718 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مطر �سامل جمعه �سامل الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مطر �سامل جمعه �سامل الكعبي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 10000

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ جارا ميدل اي�ست للتجارة العامة

JARRAH MIDDLE EAST GENERAL TRADING

اىل/ذا هاو�س اوف اليجان�س للتجارة العامة  - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
THE HOUSE OF ELEGANCE GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل عنوان/من Abu Dhabi Abu Dhabi اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �سرق 14 397365 
397365 انرتنا�سيونال كابيتال تريدنغ ذ.م.م

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة العطور - باجلملة )4649026(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12970 بتاريخ 2020/6/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم احليل

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1036170 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جابر حارب مغري جابر اخلييلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نيدوفان�سريى حممد اونى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد يو�سف ابراهيم بوعتابه الزعابي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 75000
تعديل �سكل قانوين/من �سركة تو�سية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ مطعم احليل
AL HEEL RESTAURANT

اىل/مطعم احليل  - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
AL HEEL RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12970 بتاريخ 2020/6/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ويلفارما للمحاليل الطبية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1177532 
تعديل مدير/ا�سافة �سلطان را�سد علي ال�سام�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جلوبال ون هيلث كري القاب�سة ذ.م.م
Golbal One Healthcare Holding LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ال�ساهني لا�ستثمارات التجارية ذ.م.م
AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل مدير/حذف �سلطان را�سد علي ال�سام�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ال�ساهني لا�ستثمارات التجارية ذ.م.م

AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ايليت اجرو ذ.م.م
ELITE AGRO LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12970 بتاريخ 2020/6/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم �ساور مايت

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2772110 

تعديل ا�سم جتاري من/ مطعم �ساور مايت

SHAWARMATE RESTAURANT

اىل/مطعم فافل ميكرز

FALAFEL MAKERS RESTAURANT

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

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12970 بتاريخ 2020/6/25 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:�سركة املدار للتجارة وال�سترياد
عنوان ال�سركة:العني ، ال�سناعية - بناية ثاين حممد �سهيل املهريي

CN 1115418 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2020/6/24 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2050008066 
- تاريخ التعديل:2020/6/24

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�سفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  25  يونيو  2020 العدد 12970 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  25  يونيو  2020 العدد 12970 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  25  يونيو  2020 العدد 12970 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  25  يونيو  2020 العدد 12970 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  25  يونيو  2020 العدد 12970 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  25  يونيو  2020 العدد 12970 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  25  يونيو  2020 العدد 12970 
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عربي ودويل

�سر�سا  مناف�ًسا  تكون  اأن  على  ق��ادرة 
التي  املميتة  امل�سارعني  م��ع��ارك  يف 

حترك كوالي�س بيونغ يانغ. »

تهديد ع�سكري
 على احلدود

ال�سيا�سي  املكتب  اإىل  ترقيتها     مع 
القوي للحزب عام 2017، ومتثيل 
���س��ق��ي��ق��ه��ا يف الأل����ع����اب الأومل���ب���ي���ة يف 
وا�سلت   ،2018 اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا 
جونغ  ي��و  كيم  و�سرتافق  �سعودها. 
القائد الأعلى يف قمتيه مع الرئي�س 
الأمريكي يف �سنغافورة عام 2018، 
وه��ان��وي ال��ع��ام امل��ا���س��ي. ث��م �سرناها 
لأخيها،  ���س��ج��ائ��ر  منف�سة  حت�����س��ر 
ال����ذي ن���زل ل��ل��ت��دخ��ني ع��ل��ى ر�سيف 
القطار  يف  رح���ل���ة  خ����ال  امل���ح���ط���ة، 
اإىل  ق��ادت��ه  ���س��اع��ة  �ستني  ا�ستغرقت 
الزعيم،  تافهة،  لفتة غري  فيتنام... 
اآثار حم�سه النووي يف اأي  ل يرتك 

مكان ...
يف  ي���ن���خ���رط  ال���ب���ل���د  اأن  و”رغم     
اأنه  اإل  الكونفو�سيو�سية،  التقاليد 
ميكن للمراأة اأن ت�سغل من�سًبا رفيًعا 
موريلو.  جولييت  توؤكد  كما  هناك، 
مبجرد  اأن��ه،  نتخيل  األ  يجب  ولكن 
اأنها امراأة، فاإن اململكة �ستكون اأكرث 

حاوة واأكرث انفتاًحا”.
 وك��دل��ي��ل ع��ل��ى ذل����ك، ه����ددت بيونغ 
يانغ اأم�س الأربعاء بتعزيز تواجدها 
املنطقة  م����ن  ب���ال���ق���رب  ال��ع�����س��ك��ري 
املقود  ال�ساح... مع يف  املجردة من 

الوريثة ال�سر�سة.
عن لوجورنال دي دميان�س

 ط����ري����ق����ة ل���ت���ح�������س���ري اجل���م���اه���ري 
بلغ  وال���ذي  ال�����س��اروخ��ي،  ل�سعودها 
ذروت����ه ي���وم ال��ث��اث��اء امل��ا���س��ي بهدم 
الكوريتني.  ب���ني  الت�������س���ال  م��ك��ت��ب 
وك����ان ه���ذا امل��ب��ن��ى رم����ًزا ل��ل��ح��وار يف 

�سمال املنطقة املنزوعة ال�ساح.
    متت عملية التدمري عن بعد يف 
الذكرى الع�سرين للقمة الأوىل بني 
واح���د من  اأ���س��ب��وع  وق��ب��ل  الكوريتني 
احلرب  لن���دلع  ال�سبعني  ال��ذك��رى 
ال��ك��وري��ت��ني. وك���ان على الأخت  ب��ني 
جملة  ت��ق��ول  اأن  للزعيم  ال�����س��غ��رى 
املا�سي:  الأ����س���ب���وع  ن��ه��اي��ة  يف  ف��ق��ط 
مكتب  م�����س��ه��د  ���س��ي��ظ��ه��ر  “قريبا، 
ال�سمال  ب���ني  امل�������س���رتك  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
متاما”....  م��ن��ه��ار  وه���و  واجل���ن���وب 

بيونغ  ���س��ون��غ يف  اي����ل  ك��ي��م  ج��ام��ع��ة 
يانغ.

جنازة  يف  م�����س��اه��دت��ه��ا  مت���ت  ل��ق��د   
اأول  خ����ال   ،2011 ع����ام  وال���ده���ا 
ظهور علني لها، وهي نحيلة ترتدي 
ماب�س تقليدية بالأ�سود والأبي�س.

تعيينها من  ال��ت��اري��خ، مت  ذاك     يف 
قبل كيم جونغ اأون يف ق�سم الت�سال 
الرتبة  يف  تتقدم  اأن  قبل  الر�سمي، 
بعد ثاث �سنوات كنائب مدير ق�سم 

����س���وى ك���وم���ة من  ي��ت��ب��َق م��ن��ه  ومل 
الركام .

�سّن كيم يو جونغ
اأزم�����ة ف���ريو����س ك���ورون���ا، مع  اأدت     
�سا�سة  ع��ن  اأون  ج��ون��غ  كيم  اخ��ت��ف��اء 
اإىل  اأ���س��اب��ي��ع،  ث��اث��ة  ال�����رادار طيلة 
اأخته،  ل�سالح  ب���داأت  عملية  ت�سريع 
يعرف  ل  ال����ت����ي  ج�����ون�����غ،  ي�����و  ك���ي���م 
بني  ان��ه  يرجح  ولكن  بدقة،  عمرها 

ر�سدها  »ل��ق��د  ع����ام����ا.     و34   32
جولييت  ت�سرح  واخ��ت��اره��ا،  وال��ده��ا 
م��وري��ل��و، امل���وؤرخ���ة وامل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
�سبه اجلزيرة الكورية. فقد قال كيم 
ج��ون��غ اإي����ل، ذات ي���وم يف ح��دي��ث مع 
اأطفاله  بني  من  اأنها  رو�سي،  �سفري 
ذك��اًء. وتدمري  الأك��رث  الثاثة، هي 
�سرعية،  مينحها  الت�����س��ال  م��ك��ت��ب 
بها  ح�سل  ال��ت��ي  نف�سها  بالطريقة 
�سقيقها على نيا�سينه الع�سكرية عام 

اأرخبيل  ق�سف  خ��ال  م��ن   2010
ي���ون���ب���ي���ون���غ ال�����ك�����وري اجل���ن���وب���ي ».    
ويقول ليف اإريك اإي�سلي، الأ�ستاذ يف 
“دورها  اإن  �سيول،  اإيواها يف  جامعة 
ال�سيا�سي  ال�سغط  زي����ادة  ه��و  الآن 

والع�سكري على كوريا اجلنوبية«.

حماية احلم�س
 النووي لأخيها

   ولئن مل يكت�سفها العامل اإل موؤخًرا 

التحري�س والدعاية للنظام. زيارات 
وعقد  ال��ف��ق��رية،  والأ���س��ر  للمدار�س 
ال�سلة  ك����رة  م���ع لع����ب  اج��ت��م��اع��ات 
رودم����ان: جنحت  دني�س  الأم��ري��ك��ي 
لزعيم  ����س���ورة  ت�����س��ك��ي��ل  يف  ال�����س��اب��ة 

“طيب«.
  »اإن�����ه�����ا م���ت���وا����س���ع���ة ومم���ت���ع���ة مبا 
ف��ي��ه ال��ك��ف��اي��ة، ي�����س��رح م��اي��ك��ل مادن، 
اخلبري يف موقع مراقبة قيادة كوريا 
اأنها  م��ن  م��ت��اأك��د  لكنني  ال�سمالية، 

-اأول ت�سريح علني لها و�سف �سيول 
ك���ان يف  “كلب خ��ائ��ف ينبح”  ب��اأن��ه��ا 
اأخيها  ظ��ل  يف  تعمل  -ف��ه��ي  م��ار���س 

الأكرب منذ فرتة طويلة. 
راق�سة   ، نف�سها  الأم  م��ن  ول����دت    
والزوجة  ي��اب��اين،  اأ���س��ل  م��ن  �سابقة 
اإي��ل، تعترب كيم  لكيم جونغ  الثالثة 
ن�ساأت  ال��ل��غ��ات،  م��ت��ع��ددة  اأون  ج��ون��غ 
اأ�سقائها،  م���ع  )���س��وي�����س��را(  ب���رن  يف 
وت��خ��رج��ت يف ع��ل��وم ال��ك��م��ب��ي��وت��ر يف 

تعمل يف ظل اأخيها منذ فرتة طويلة

وريثة كيم تت�شدر امل�شهد يف كوريا ال�شمالية...!
يجب األ نتخيل اأنه، لأنها امراأة، �ستكون اململكة اأكرث حالوة واأكرث انفتاًحا

دوره��ا الآن، ه���و زي����ادة ال�سغط 
ال�سيا�سي والع�سكري على كوريا اجلنوبية

 ل ُيعرف �سّن كيم يو جونغ بال�سبط،
 لكن���ه يت��راوح بي���ن 32 و34 عام���ًا

ر�شدها والدها كيم جونغ اإيل واختارها, وكان يعترب اأنها الأكرث ذكاء من بني اأطفاله الثالثة

قادرة على اأن تكون مناف�ًشا جيًدا يف حلبة امل�شارعني املميتة التي حترك كوالي�ش بيونغ يانغ

يف خدمة �سقيقها الكرب

ح�سرت العاب �سيول الوملبية

عملت يف الظل قبل الربوز

�ساركت يف قمتي ترامب كيم

امل�ساألة  تبدو  ق��د     
اأه��م��ي��ة،  ذات  غ���ري 
يف  ذل��ك  غ��ري  ولكنها 
يف  ال�سمالية.  كوريا 
القليلة  الأ���س��اب��ي��ع 
كيم  كانت  املا�سية، 
ي����و ج����ون����غ ت��وق��ع 
با�سمها  افتتاحيات 
رودونغ  اعمدة  على 
ال�سحيفة  �سينمون، 

الر�سمية للنظام.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

كوريا ال�شمالية تعلق خططا ع�شكرية �شد اجلنوب •• �شيول-اأ ف ب

كوريا  �سد  ع�سكري  بعمل  للقيام  خططا  ال�سمايل  ال��ك��وري  الزعيم  علق 
من  خ��ط��وة  يف  ال�سمالية،  ال��ك��وري��ة  الع���ام  و���س��ائ��ل  اأف����ادت  كما  اجلنوبية 
�ساأنها تخفيف حدة التوتر يف �سبه اجلزيرة الكورية. وكثف النظام الكوري 
ب�سكل  منتقدا  �سيول  �سد  ال�سفوية  الهجمات  الأخ��رية  الآون��ة  يف  ال�سمايل 
خا�س قيام من�سقني كوريني �سماليني يف اجلنوب بار�سال من�سورات دعائية 
اىل ال�سمال عرب بالونات. وبعدما قطعت قنوات الت�سال الر�سمية، دمرت 
اأي��ل��ول/ يف  فتح  ال���ذي  الرت��ب��اط  مكتب  املا�سي  الأ���س��ب��وع  ال�سمالية  ك��وري��ا 
اىل  ي��رم��ز  وك���ان  ال�����س��اح  امل��ن��زوع��ة  املنطقة  ���س��م��ال  اىل   2018 �سبتمرب 
الكوري  واأعلن اجلي�س  ال�سنة.  الكوريتني يف تلك  �سادت بني  التي  التهدئة 
اأنه �سيقوم بتحركات �سد اجلنوب ت�سمل احتال مواقع التعاون  ال�سمايل 

بعدما راأى حمللون يف الآونة الأخرية انها تتذرع بار�سال من�سورات دعائية 
لفتعال اأزمة بهدف احل�سول على تنازلت يف وقت و�سلت فيه املفاو�سات 
حول امللف النووي اىل طريق م�سدود. وردت �سيول بحزم على تدمري مكتب 
التي  جونغ  يو  كيم  و�سقيقته  كيم  وجهها  التي  النتقادات  وعلى  الرتباط 
برزت يف الونة الخرية كوجه للنظام. وقال ليف-اريك اي�سلي ال�ستاذ يف 
�سخ�س ما يتحدث  “ان ترك  بر�س  لوكالة فران�س  �سيول  ايهوا يف  جامعة 

با�سم النظام يعطي كيم جونغ اون فر�سة تعديل امل�سار يف وقت لحق«.
تنازلت  على  احل�سول  اأم��ل  على  الرج���ح  على  بذلك  يقوم  “انه  واأ���س��اف 
ا�ستفزازه  يطبق  لكي  ال��وق��ت  م��ن  للمزيد  بحاجة  جي�سه  لأن  او  خارجية 

ب��ني ال��ك��وري��ت��ني امل��ج��م��د ح��ال��ي��ا واع����ادة ن�سب م��راك��ز م��راق��ب��ة يف املنطقة 
النباء  وكالة  لكن  الع�سكرية.  امل��ن��اورات  تكثيف  حتى  او  ال�ساح  املنزوعة 
الثاثاء  تراأ�س  كيم  ان  الأرب��ع��اء  اأم�س  اأف��ادت  الر�سمية  ال�سمالية  الكورية 
اجتماعا للجنة الع�سكرية املركزية التي “علقت خطط التحرك الع�سكري 
�سد اجلنوب«. ومل تعط الوكالة اأي تف�سري اإ�سايف لهذا التغيري الوا�سح يف 
ال�سرتاتيجية. وبداأ ال�سمال اأي�سا الأربعاء باإزالة مكربات ال�سوت التي بداأ 
بن�سبها قبل يومني يف مناطق حدودية من اأجل بث دعاية مناه�سة لكوريا 
اجلنوبية، كما اأوردت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية نقا عن م�سادر مل 
حتددها. وخطوات التهدئة هذه من جانب بيونغ يانغ غري معتادة، وتاأتي 

متلك  التي  ال�سمالية  كوريا  ان  هو  الأك��ي��د  الم��ر  اإن  قائا  وتابع  املقبل«. 
“مل تنته من التهديدات �سد كوريا اجلنوبية او تعزيز ما  ال�ساح الذري 
قمة  انهيار  منذ  جممدة  الكوريتني  ب��ني  وال��ع��اق��ات  ال���ردع«.  ق��وة  تعتربه 
ترامب  دونالد  الأمريكي  والرئي�س  ال�سمايل  الكوري  الزعيم  بني  هانوي 
مقابل  يانغ  بيونغ  تقدمها  ان  ميكن  التي  التنازلت  ب�سبب  املا�سية  ال�سنة 
دولية  عقوبات  ل�سل�سلة  ال�سمالية  كوريا  وتخ�سع  عنها.  العقوبات  تخفيف 
ب�سبب براجمها املحظورة لا�سلحة. ومنذ مطلع حزيران/يونيو برز دور 
كيم يو جونغ �سقيقة الزعيم الكوري ال�سمايل يف املواقف ال�سديدة اللهجة 

التي ا�سدرتها بيونغ يانغ حيال اجلنوب ب�سبب املن�سورات الدعائية.
جونغ  كيم  �سقيقة  تهديد  على  اأي���ام  بعد  الرت��ب��اط  مكتب  ال�سمال  وفجر 
قريبا ولحقا وجهت انتقادات �سديدة  “�سيكون يف انهيار كامل”  اون بانه 

للرئي�س الكوري اجلنوبي.

اأكرب خ�شائر ب�شرية لالحتاد ال�شوفياتي يف احلرب العاملية    •• مو�شكو-اأ ف ب

الثانية  العاملية  ب�سرية يف احلرب  اأكرب خ�سائر  ال�سوفياتي  �سجل الحت��اد 
يف معركته �سد النازية. لكن القمع يف الحتاد ال�سوفياتي نف�سه اأدى اإىل 

خ�سائر اأي�سا. يف ما يلي بع�س الأرقام:
1946، حتدث الزعيم ال�سوفياتي جوزف �ستالني عن �سبعة مايني  يف 
�سوفياتي قتلوا خال “احلرب الوطنية الكربى” كما كان ي�سمي النزاع 
بني الحتاد ال�سوفياتي والنازيني. وحتدث عن هذه احل�سيلة التي جاءت 
كقائد  و�سورته  �سخ�سيته  عبادة  تغذية  اأج��ل  من  الواقع  من  بكثري  اأق��ل 

ع�سكري لمع.
بعد موته، اأعلن عن ح�سيلة اأكرب بثاثة اأ�سعاف بلغت 20 مليون قتيل. 
لهذه  �سببا  �ستالني  اأهلية  اعترب عدم  نيكيتا خروت�سيف  اأن خليفته  حتى 

اخل�سائر الهائلة.
واأدى فتح الوثائق يف عهد الزعيم ال�سوفياتي الأخري ميخائيل غوربات�سيف 
اإىل مراجعة جديدة: 26،6 مليون قتيل هم 12 مليون جندي و14،6 

وف��اة عدد  �ستالينغراد عن  املجاعة خال ح�سار  واأ�سفرت  م��دين.  مليون 
ي�سل اإىل مليون �سخ�س، بينما اأدت معركة �ستالينغراد اإىل �سقوط اأكرث 

من مليون قتيل يف اجلانب ال�سوفياتي.
اأ�سبح ا�سم ال�سماور، الإبريق التقليدي، بعد احلرب العاملية الثاين ب�سبب 
الذين  القدامى  املحاربني  لو�سف  تطلق  �ساخرة  ع��ربة  الأن��ب��وب��ي،  �سكله 

برتت اأطرافهم بعدما خا�سوا احلرب باأوامر �ستالني.
معوق.  مليون   2،5 ح��واىل  هناك  اأ�سبح  الثانية،  العاملية  احل��رب  نتيجة 
ي�سعرون  مت�سولني  منهم  اللف  مئات  اأ�سبح  بهم،  التكفل  عدم  وب�سبب 

باحلقد على ال�سلطة.
منهم  اآلف  و�سع  فقد  ا�ستبعادهم.  تنظيم  ال�سلطات  ب���داأت   1948 يف 
�سمال  يف  العقلية  لاأمرا�س  م�سحات  اإىل  حتويلها  مت  مهملة  اأدي���رة  يف 

الباد.

مت�سولني معوقني  ت�سم  واأ�سبحت  ذلك  بعد  املراكز  وت�ساعف عدد هذه 
اأو مهم�سني، تعتربهم ال�سلطة اأنهم يلطخون �سمعة الإحتاد ال�سوفياتي. 

وا�ستمر بع�س هذه املراكز يف العمل حتى �سبعينات القرن املا�سي.
اأحكاما  �سوفياتي  مليون   2،53 من  اأكرث  على  ع�سكرية  اأ�سدرت حماكم 
اأو ارتكاب  1،43 مليون فارين من اجلي�س  ب�سبب جرائم متنوعة بينهم 

جرائم جمددا.
اأدينوا  �سخ�سا  و593  األ��ف��ا   157 اإع�����دام  مت  و1945،   1941 ب��ني 

بالتج�س�س واخليانة والفرار وحتى النهزامية.
بلدان  اأو  ال�سوفياتي  الحت��اد  مواطني  من  مليونا  ثمانني  ح��واىل  عا�س 

اأحلقت بالقوة به مثل دول البلطيق، حتت الحتال النازي.
يف املجموع خدم 1،24 مليون يف اجلي�س الأملاين بينهم 400 األف رو�سي 
ا�ستوين و�سبعون  األف  األف لتفي وت�سعون  اأوك��راين و150  األف  و250 

من  غافريلوف  فيكتور  الع�سكري  امل���وؤرخ  ق��ول  حد  على  بيارو�سي،  األ��ف 
 ،1942-1941 منذ  الرو�سية.  امل�سلحة  للقوات  الع�سكرية  الأكادميية 
باأنهم  ي�ستبه  الذين  التنية  الأقليات  اأف��راد  تهجري  وقائيا  �ستالني  ق��رر 
األف   800 نقل  مت  ال��ذي��ن  رو�سيا  ب��اأمل��ان  ب��دءا  حمتملون”،  “متعاونون 
منهم كانوا يعي�سون على نهر الفولغا، مبقطورات خم�س�سة للما�سية، اإىل 

كازاخ�ستان. وقد تاهم الفنلنديون واليونانيون وغريهم.
يف 1943-1944 وبعدما ت�سدى للجي�س الأملاين، قام بتهجري ع�سرات 
�سهوب  اإىل  ال��ق��رم(  وت��ت��ار  والأن��غ��و���س  )ال�سي�سان  الأخ����رى  ال�سعوب  م��ن 

كازاخ�ستان وقرغيز�ستان القا�سية واإىل �سيبرييا.
الآخ��ر للباد  اإىل الطرف  1،2 مليون �سخ�س  اأ�سهر، نقل حواىل  خال 

بدون و�سائل عي�س.
وهذه ال�سعوب التي هجرت ومت رد العتبار لها بعد وفاة �ستالني، متهمة 

خ�سو�سا بالتعاون مع العدو، بدون دليل يف اأغلب الأحيان.
التيارات  ل�سرب  فر�سة  اأي�سا  ذلك  كان  ال�سوفياتية،  لل�سلطة  وبالن�سبة 

القومية القوية ومللئ مناطق �سحراوية وا�سعة بال�سكان.
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املال والأعمال
» �شتاندرد ت�شارترد يقوم بدور املن�ّشق الرئي�شي املفّو�ش لت�شهيل متويل الحتياز- اأدنوك

م���ن ح��ك��وم��ة الإم��������ارات. وع����اوة 
بنية  املنهاج  تعديل  مت  ذل��ك،  على 
الفعال  التنفيذ  ل�سمان  وجل�ساته 

والناجح لأهدافه التدريبية  . 

يف  ال��رق��م��ي  من���و  التحول  ي��ح��ف��ز 
دولة الإمارات ». 

و�سيتم تقدمي اجلل�سات التدريبية 
   »Sheبرنامج يف  ل��ل��م�����س��ارك��ات 

  »Means Businessمن 
خال الإنرتنت، وذلك متا�سياً مع 
والحرتازية  الوقائية   الإجراءات 
اخلا�سة بال�سحة وال�سامة املعلنة 

•• اأبوظبي-الفجر :  

لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ���س��ن��دوق  اأع���ل���ن 
امل�ساريع بالتعاون مع في�سبوك عن 
التعليمي  الربنامج  اإط��اق  اإع��ادة 
     «Sheالأعمال ب���رائ���دات  خ��ا���س 
 ،Means Business« 
اأع��م��ال يف  رائ���دة   1300 لتدريب 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
ال����دورات  م��ن  �سل�سلة  خ���ال  م��ن 
تزويدهن  ب��ه��دف   الفرتا�سية، 
املهارات  م��ن  متنوعة  مبجموعة 
ال���������س����روري����ة ل���ت���ط���وي���ر ق������درات 
ال���ت�������س���وي���ق ال����رق����م����ي وال����ت����ج����ارة 

 الإلكرتونية لأعمالهن  . 
برنامج   اإط���اق  اإع����ادة  اأن  وي��ذك��ر 
 »She Means Business«
 قد �سهدت اإجراء مراجعة وحتديث 
مل����ح����ت����وى ال�����ربن�����ام�����ج وط���ري���ق���ة 
 طرحه. ففي الوقت الراهن، يقدم 
املنهج م�سارين خمتلفني، اأحدهما 
خم�س�س لاأفراد الذين من املقرر 
اأن ي�سرعوا يف رحلة  ريادة الأعمال 

ملالكي  والثاين  املبتدئني(،  )م�سار 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
احلاليني )امل�سار املتقدم(. وب�سبب 
انت�سار  ع���ن  الأو������س�����اع  الناجتة 
�سندوق  قام   ،19 كوفيد  فريو�س 
خليفة وفي�سبوك بتعديل حمتوى 
اإ�سافية  اأق�سام  واإ�سافة  الربنامج 
وكيفية  احل��ال��ي��ة  تتعلق  بالأزمة 
التغلب  ع��ل��ى  ال�����س��رك��ات  م�����س��اع��دة 

على التحديات املتعلقة بها . 
امل�سرتك بني  التعاون  ومن خال 
خليفة  �سندوق  اأ�سبح  الطرفني، 
لربنامج   الر�سمي”  “املي�سر 
 »She Means Business«
 التابع لفي�سبوك يف دولة الإمارات، 
يف خ���ط���وة ت���ت���واف���ق م����ع اأه������داف 
ال�سندوق يف تعزيز قطاع ال�سركات 
يلعب  واملتو�سطة  الذي  ال�سغرية 
اقت�ساد  ت��ن��وي��ع  يف  اأ���س��ا���س��ي��اً  دوراً 
الدولة، كما يتكامل الربنامج مع 
ا�ستثمارات اأبوظبي ال�سرتاتيجية 
ل��رت���س��ي��خ م��ك��ان��ة  الإم������ارة كمركز 
اق���ت�������س���ادي ع���امل���ي ون��ق��ط��ة جذب 

اأعمالهن، والتوا�سل مع نظرياتهن 
العامل.  ح��ول  خمتلفة  مناطق  يف 
�سي�ساهم  ذل�����ك،  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
 ال����ربن����ام����ج يف حت�����س��ني م���ه���ارات 
رائدات الأعمال يف توظيف و�سائل 
لتحقيق  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
و�سريعة  مل�ساريعهن  فعالة  نتائج 

التجارية .» 
“تتميز  ال���ن���ا����س���ري:  واأ�����س����اف����ت 
امل�ستمر  ب�سعيها  الإم������ارات  دول���ة 
املجتمع  يف  امل��������راأة  دور  ل��ت��ع��زي��ز 
ب��ني اجلن�سني  امل�����س��اواة  وحت��ق��ي��ق 
الربامج  ع��رب  القطاعات  يف  كافة 
وتعزز  ت���دع���م  ال���ت���ي  وامل������ب������ادرات 
ال�سمولية يف قطاع ريادة الأعمال، 
في�سبوك من  مع  �سراكتنا  وت�سكل 
   »She Meansبرنامج  خال 
  »Businessمثاًل على التعاون 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  ب����ني  ال���ن���اج���ح 
الأمم  اأه����داف  لتحقيق  واخل��ا���س 
 املتحدة للتنمية امل�ستدامة املتعلقة 

بامل�ساواة بني اجلن�سني .» 
“اأتقدم  ال���ن���ا����س���ري:  واخ��ت��ت��م��ت 

يف  املتخ�س�سات  الأعمال  لرائدات 
قطاع التكنولوجيا . 

الرئي�س  النا�سري،  م��وزة  وق��ال��ت 
ل�سندوق  ب����الإن����اب����ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
“ نعمل  امل�ساريع:  خليفة لتطوير 
لاأجندة  وفًقا  خليفة  �سندوق  يف 
اإم����ارة  وخ��ط��ة   2021  الوطنية 
حتقيق  ع���ل���ى   2030 اأب���وظ���ب���ي 
روؤي����ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف جعل 
دول����ة الإم������ارات واح����دة م��ن اأب���رز 
م��راك��ز  ري���ادة الأع��م��ال يف العامل، 
الربامج  م��ن  لا�ستفادة  ون�سعى 
   »She Meansمثل ال��ع��امل��ي��ة 
ه���ذا    »Businessلتعزيز 
من  املزيد  حملياً  ومتكني  القطاع 
ال�سيدات من تطوير مهاراتهن يف 
ريادة الأعمال، بالإ�سافة اإىل زيادة 
ال�ستثمارات يف حت�سني بيئة ريادة 
 الأعمال يف الدولة. ي�سكل برنامج  
 »She Means Business«
الأعمال  ل���رائ���دات  رائ��ع��ة   فر�سة 
واكت�ساب  م���ه���ارات���ه���ن  ل��ت��ح�����س��ني 
لت�سويق  ال�����س��روري��ة   املعلومات 

تعاونهم  على  لفي�سبوك  بال�سكر 
م��ع��ن��ا وت���اأث���ريه���م الإي���ج���اب���ي على 
بيئة ري���ادة الأع��م��ال يف الإم����ارات، 
الأم���د  ط��وي��ل��ة  ل�����س��راك��ة   ونتطلع 
مبا  معهم،  متبادلة  منفعة  وذات 
ي�����س��اه��م يف حت��ق��ي��ق اأه����داف����ن����ا يف 
حت�����س��ني خ����ربات وجن���اح���ات رواد 

 الأعمال يف الدولة .» 
املدير  م���ات���را����س،  دي���ري���ا  وع��ل��ق��ت 
الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  الإقليمي 
“نعلم  بقولها:  وتركيا  واأفريقيا 
ال�سغرية  واملتو�سطة  ال�سركات  اأن 
متوقعة  غ����ري  حت����دي����ات  ت����واج����ه 
كوفيد-19،  وب���اء  ان��ت�����س��ار  خ���ال 
ونحن ملتزمون بتقدمي اأكرب قدر 
ممكن من الدعم لهم.  لقد �سممنا 
خربات تعليمية جديدة مع �سريكنا 
لربنامج    - خ��ل��ي��ف��ة  ����س���ن���دوق   -
 »She Means Business«
التعلم  الفرتا�سي  �سيجعل   الذي 
�ساحبات  ع��ل��ى  اأ���س��ه��ل  وامل����ه����ارات 
ي�سرعن  عندما  لدعمهن  الأعمال 
اأع��م��ال، مما  يف رحلتهن ك��رائ��دات 

••دبي-وام:

اأم�س  دبي”  “نا�سداك  رح���ب���ت 
باإدراج م�سرف ال�سارقة الإ�سامي 
�سكوكا بقيمة 500 مليون دولر 

اأمريكي.
و�سيتم ا�ستخدام عائدات ال�سكوك 
اأن�����س��ط��ة امل�����س��رف وخطط  ل��دع��م 
ل�سالح  الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة  من�����وه 
امل�سرفية  اخل���دم���ات  يف  ع��م��ائ��ه 

لل�سركات وال�ستثمار والأفراد.
و�سهدت هذه ال�سكوك - التي تبلغ 
مدتها خم�س �سنوات - اإقبال وا�سعا 
الإقليميني  امل�ستثمرين  قبل  م��ن 
اأب�������دى 150  وال����دول����ي����ني ح���ي���ث 
بال�سكوك  اه��ت��م��ام��ه��م  م�ستثمرا 
التي بلغ حد الكتتاب عليها 7.2 

�سعف املبلغ املطلوب.
اإجمايل  قيمة  تبلغ  الإدراج  وبهذا 
ال�سكوك املدرجة مل�سرف ال�سارقة 
الإ���س��ام��ي ل��دى ن��ا���س��داك دب��ي 2 
�سبقه  حيث  اأمريكي  دولر  مليار 
و   2016 يف  اإدراج������������ات  ث������اث 

2018 و 2019، كل منها بقيمة 
500 مليون دولر اأمريكي.

الرئي�س  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د  وق����ال 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل�������س���رف ال�������س���ارق���ة 
التفاعل  ي��ع��ك�����س   “ الإ����س���ام���ي: 
الإيجابي الذي حظيت به �سكوكنا 
الثقة  م���دى  ال�����س��وق  الأخ�����رية يف 
امل�سرف  ب��ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ق��وي��ة 
والتي تهدف اإىل تطوير اأن�سطتنا 
يف خمتلف جمالت الأعمال ل�سالح 
ال�سركات  م���ن  وا���س��ع��ة  جم��م��وع��ة 
والأف������������راد وي����دع����م اإدراج������ن������ا يف 
البور�سة املالية العاملية يف املنطقة 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  امل�����س��رف  م��ك��ان��ة 
الدور  وال��دويل كما يعك�س  املحلي 
املوؤ�س�سات  ت��ل��ع��ب��ة  ال�����ذي  ال���رائ���د 
امل�ساهمة  يف  الإم���ارات���ي���ة  امل��ال��ي��ة 
بتطوير اأ�سواق ال�سكوك املتوافقة 

مع ال�سريعة الإ�سامية«.
����س���ع���ادة عي�سى  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  م����ن 
ك��اظ��م حم��اف��ظ م��رك��ز دب���ي املايل 
ال��ع��امل��ي والأم����ني ال��ع��ام مل��رك��ز دبي 
الإ�سامي  الق���ت�������س���اد  ل��ت��ط��وي��ر 

اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ال���ف���ه���ي���م 
نا�سداك دبي: “ ي�سعدنا اأن نرحب 
ال�سارقة  م�سرف  �سكوك  ب����اإدراج 
اإدراج  ب��اع��ت��ب��اره ث��ام��ن  الإ���س��ام��ي 
العام  ه��ذا  يف  الآن  حتى  لل�سكوك 
ون��ت��ط��ل��ع ل��ل��م��زي��د م��ن الإدراج�����ات 
 2020 ع��ام  حمليا ودوليا خ��ال 
و�سنوا�سل دعمنا للجهات امل�سدرة 
القطاعني  م����ن  وامل�������س���ت���ث���م���ري���ن 
اخلا�س والعام الذين ي�ستخدمون 
فئة اأ�سول ال�سكوك كاأداة فعالة يف 

الأ�سواق املالية«.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ�����س����اف ح���ام���د علي 
الرئي�س التنفيذي لنا�سداك دبي: 
“ يعزز هذا الإدراج من قبل م�سرف 
عاقات  الإ�����س����ام����ي  ال�������س���ارق���ة 
بها  تتمتع  التي  الوثيقة  التعاون 
امل�سدرين  ك���ب���ار  م����ع  ال���ب���ور����س���ة 
والدوليني  املحليني  وامل�ستثمرين 
ونحن  الإ�سامية  امل��ال  اأ���س��واق  يف 
من�سة  توفري  مبوا�سلة  ملتزمون 
مبعايري  ال���ك���ف���اءة  ع��ال��ي��ة  اإدراج 
الإ�سامي  ال�سارقة  مل�سرف  دولية 

�سوق  �سركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 
الإدراج  ه����ذا  اإن   “ امل������ايل:  دب����ي 
ال�سارقة  الناجح من قبل م�سرف 
الإ�سامي يف بور�سة نا�سداك دبي 
يعك�س عمق �سوق ال�سكوك يف دولة 
الإمارات واحليوية التي يتمتع بها 
القطاع املايل الإ�سامي يف الدولة 
مكانة  الإدراج  ه�����ذا  ي���ع���زز  ك���م���ا 
لاقت�ساد  ع��امل��ي��ة  ك��ع��ا���س��م��ة  دب���ي 
امل���ب���ادرة التي  الإ����س���ام���ي يف ظ���ل 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 

الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل« .
واأ�ساف : “ بهذا الإدراج ل�سكوك 
م�������س���رف ال�������س���ارق���ة الإ����س���ام���ي 
احلالية  الإجمالية  القيمة  ت�سل 
اإىل  دب����ي  امل����درج����ة يف  ل��ل�����س��ك��وك 
69.29 مليار دولر اأمريكي، مما 
دبي  لإم��ارة  املرموقة  املكانة  ي��ربز 
لل�سكوك  اإدراج  اأكرب مراكز  كاأحد 

يف العامل من حيث القيمة«.
م����ن ن��اح��ي��ت��ه ق�����ال ع���ب���د ال���واح���د 

خدماته  لتطوير  �سعيه  �سياق  يف 
يف  والأف������راد  للموؤ�س�سات  ال��ه��ام��ة 

الدولة وخارجها«.
الإ�سامي  ال�سارقة  م�سرف  ق��ام 

بقيمة  ل�سكوك  الأخ���ري  ب��اإدراج��ه 
يف  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون   500
23 يونيو  ب��ت��اري��خ  دب���ي  ن��ا���س��داك 

.2020

بهدف تطوير مهاراتهن يف الت�سويق الرقمي والتجارة الإلكرتونية

�شندوق خليفة يخطط لتدريب 1300 رائدة اأعمال على التعامل مع الو�شائط الرقمية والجتماعية

بواق����ع  ال�سركة  ف������ي  الأغلبي��ة  ح�س�ة  اأدن���������وك   ومتت���������لك 
.%  51

 76 مبلغ  الئتاف  �سي�ستثمر  التفاقية،  وبح�سب  اأن��ه  اإًل   
جمموعة  يف  اأمريكي”  دولر  مليار  دره��م   ”20.7  مليار 

حمددة من اأ�سول اأنابيب الغاز التي متتلكها اأدنوك . 
و�سوف تقوم اأدنوك بت�سغيل واإدارة الأ�سول امل�ستهدفة مبوجب 
اتفاقية ال�ستخدام والت�سغيل طويلة الأجل  )U&O( ، كما 
 �ست�ستفيد من اللتزام باحلد الأدنى على املدى الطويل من 

اأدنوك . 
وتعليًقا على دور البنك يف هذا ال�سدد، قالت رول اأبو منة، 
الإم���ارات:  يف  ت�سارترد  �ستاندرد  لبنك  التنفيذي  الرئي�س 

•• ابوظبي-الفجر :  

اأعلنت �سركة برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” ان جمموعة 
اإنفرا�سرتك�سر  )“جلوبال  العامليني  امل�ستثمرين  كبار  من 
و”�سندوق  الأ�سول”،  لإدارة  بارترنز”،  و”بروكفيلد 
الرثوة ال�سيادية ال�سنغافوري”، و”جمل�س �سندوق معا�سات 
لا�ستثمار  اإت�س  و”اإن  مقاطعة  اأونتاريو”،  ملعلمي  التقاعد 
والأوراق املالية” و”�سنام”( �سوف يح�سلون جمتمعني على 
ن�سبة %49 يف �سركة “اأدنوك  لأنابيب الغاز ذ.م.م” املن�ساأة 
38 م��ن خطوط  ح��دي��ث��اً، وال��ت��ي متتلك ح��ق��وق ا���س��ت��خ��دام 

الأنابيب بطول اإجمايل يبلغ 982.3كم. 

منطقة  يف  منهم  للكثريين  ال�ستثمار  الأّول  ه��ذا  ُيعترب 
ال�سرق الأو�سط، فاإننا نقّدر هذه الفر�سة التي اأتيحت لنا كي 

نكون �سريًكا موثوًقا به لناحية  دعم طموحاتهم يف النمو .» 
لبنك  ا�سرتاتيجًيا  ���س��وق��اً  الإم����ارات  دول���ة  تبقى  ه��ن��ا،  وم��ن 

�ستاندرد ت�سارترد. 
افتتاحه يف  وقت  ال��ذي مت  البنك اجلديد  كما يعترب مكتب 
�سابق من هذا العام يف �سوق اأبوظبي العاملي خطوة اإ�سافية 
اأبوظبي  العا�سمة  البنك من عمائه يف  �ساأنها تقريب  من 

 ويف جميع اأنحاء الإمارات.
 ويعّد هذا الإجناز �سهادة على ثقة البنك يف مكانة الإمارات 

كمحور عاملي لاأعمال  . 

هذه  يف  بامل�ساركة  ف��خ��ورون  ت�����س��ارت��رد  يف  �ستاندرد  “نحن 
مثل  عمائنا  اأب���رز  م��ن  جمموعة  ندعم  بحيث  التفاقية، 

اأدنوك؛ والئتاف. 
من  جهة اأخرى، يوؤّكد التوقيع الناجح على هذه التفاقي�ة 
باأبوظبي  العاملي  ال�ستثمار  جمتمع  ثق�����ة  مدى  التاريخية 
ك�سريك  اأدن��وك  وعلى  جهة،  من  ا�ستثمارية  جذابة  كوجهة 

رئي�سي وقع عليه الختيار من جهة اأخرى  .» 
اخلدمات  ورئي�س  التنفيذي  الرئي�س  برينت�سني،  توري  اأما 
بنك  ل��دى  الأمريكتني  يف  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  امل�سرفية 
بدعم  للغاية  ف��خ��ورون  “نحن  ف��ق��ال:   ، �ستاندرد  ت�سارترد 
الئتاف الذي ي�سم عدًدا من العماء الرئي�سيني. وفيما 

م�شرف عجمان يطرح برنامج املكافاآت »مزيد « 

»النقد العربي« : 3.6 تريليون دولر حجم �شوق الدفع الإلكرتوين عامليا

التقرير اليومي للت�سرفات العقارية

مليار درهم ت�شرفات العقارات يف دبي  1.39
كاأهم  خليفة  ب��رج  مبنطقة  دره���م  مليون   3 بقيمة  مبايعة  ج���اءت  فقد  والفلل 
املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم يف منطقة اخلليج التجاري واأخريا 
الثانية.  وقد ت�سدرت منطقة  3 مليون درهم يف منطقة زعبيل  مبايعة بقيمة 
برج خليفة املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 16 مبايعة 
مبايعة   13 بت�سجيلها   7 ال�سفا  وادي  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   24 بقيمة 
بقيمة 20 مليون درهم وثالثة يف اخلليج التجاري بت�سجيلها 13 مبايعة بقيمة 
15 مليون درهم.  و�سجلت الرهونات قيمة قدرها 1.23 مليار درهم منها 24 
رهونات اأرا�سي بقيمة 1.2 مليار درهم و19 رهونات فلل و�سقق بقيمة 31.3 
مليون درهم، وكان اأهمها مبنطقة الياي�س 2 بقيمة 1 مليار درهم واأخري يف 
منطقة برج خليفة بقيمة 64 مليون درهم.  واما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 2 
هبة بقيمة 5.63 مليون درهم كان اأهمها مبنطقة البدع بقيمة 4 مليون درهم 

واأخري يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد بقيمة 2 مليون درهم.

و�سن  واملقا�سة،  الدفع  اأنظمة  تطوير  اإىل  الإ�سرافية  ال�سلطات  �سعي  التطبيقات، 
اأنظمة الدفع الإلكرتوين، ل �سيما فيما يتعلق  الت�سريعات الازمة لت�سجيع منو 
باعتماد التوقيع الإلكرتوين والأمن ال�سيرباين وحماية البيانات، اإ�سافة اإىل وجود 
النظم الآنية للت�سويات الإجمالية .. كذلك تعترب قابلية الت�سغيل البيني لاأنظمة 
املالية من  اأو على م�ستوى مزودي اخلدمات  امل�سريف،  القطاع  �سواًء على م�ستوى 
خارج القطاع من اأهم عوامل البنية التحتية املالية التي �ساهمت يف ن�ساط �سركات 
الدفع اللكرتوين. واهتم التقرير بر�سد ن�ساط �سركات التقنيات املالية العاملة يف 
جمال الدفع الإلكرتوين يف قطاع التجزئة يف الدول العربية ا�ستناداً اإىل ا�ستبيان 
يف  ال�سركات  هذه  ن�ساط  تنامي  اإىل  ال�ستبيان  اأ�سار  حيث  الغر�س،  لهذا  ُخ�س�س 
الدول العربية خال الآونة الأخرية حيث بلغ عدد �سركات التقنيات املالية العاملة 
يف جمال الدفع الإلكرتوين بالتجزئة يف ت�سع دول عربية نحو 82 �سركة، ويتوزع 
اجلانب الأكرب من �سركات التقنيات املالية يف كل من الأردن، والبحرين، و�سوريا، 
املالية  التقنيات  �سركات  م��ن  امل��ائ��ة  يف   81 على  ت�ستحوذ  التي  ولبنان،  وال��ع��راق، 

املُرخ�سة يف هذه الدول يف جمال الدفع الإلكرتوين بالتجزئة.

دبي لال�شتثمار: اكتمال م�شروع مركز الطيف 
لالأعمال نهاية العام بقيمة 418 مليون درهم

•• الفجرية-وام: 

الطيف  “مركز  م�سروع  يف  الإن�سائية  الأع��م��ال  اأن  لا�ستثمار  دب��ي  �سركة  اأعلنت 
دره��م من خال م�سروعها  418 مليون  بقيمة  يتم تطويره  وال��ذي  لاأعمال”، 
امل�سرتك “الطيف لا�ستثمار” قد اكتمل بن�سبة 85 يف املائة. واأ�سافت ال�سركة - 
يف بيان ن�سر على املوقع الإلكرتوين ل�سوق دبي املايل - اأن م�سروع “مركز الطيف 
اإمارة  �سيتم ت�سليمه قبل نهاية العام اجلاري. ويتم ت�سييد امل�سروع يف  لاأعمال” 
الفجرية على م�ساحة اإجمالية قدرها 96.4 األف مرت مربع وي�سم برجني، الأول 
من 19 طابقا و�سيخ�س�س للمكاتب، والثاين فندق وبرج �سكني ي�سم 228 غرفة 
فندقية. و�سركة “الطيف لا�ستثمار” هي م�سروع م�سرتك بني “دبي لا�ستثمار”، 
وقال  الفجرية.  حلكومة  ال�ستثمارية  ال��ذراع  لا�ستثمار”  الفجرية  و”موؤ�س�سة 
دبي  التنفيذيني يف  امل�سوؤولني  الإدارة وكبري  رئي�س جمل�س  نائب  كلبان،  خالد بن 
وجهة  لتقدمي  ل��اأع��م��ال  الطيف  م��رك��ز  م�����س��روع  تطوير  مت  “لقد  لا�ستثمار: 
مثالية للرتفيه والأعمال يف الفجرية، و �سمم بعناية لتلبية الحتياجات املتنامية 
متزايد  تركيز  وج��ود  م��ع  اقت�سادها،  لتنويع  املتوا�سل  �سعيها  ظ��ل  يف  املدينة،  يف 
والتجزئة  ال�سياحة  وقطاعات  احل�سرية  التنمية  تعزيز  نحو  امل��وارد  توجيه  على 
واأ�ساف  والدوليني”.  املحليني  امل�ستثمرين  ج��ذب  على  ي�ساعدها  مبا  والرتفيه، 
اإمارة الفجرية ، و�سري�سي  :” يتوافق امل�سروع مع الروؤية ال�سرتاتيجية حلكومة 
معيارا جديدا يف التنمية احل�سرية هناك، و�سيكون عاما حمفزا لتعزيز جاذبيتها 
وهو مركز للت�سوق  كوجهة للرتفيه والأعمال و�سي�سم امل�سروع “ الطيف مول”، 
يف الطابق الأر�سي والطابقني الأول والثاين اإ�سافة اإىل منطقة خم�س�سة ملحات 
39 متجرا و�سوبر ماركت تقدم للم�ستثمرين من دون ت�سطيبات،  التجزئة توفر 
اإ�سافة اإىل 5 وحدات للمطاعم، ومطعمني يف الرتا�س اخلارجي، اإ�سافة اإىل 12 
التجزئة  حم��ات  م�ستاأجري  قبل  من  ل�ستخدامها  ال�سفلي،  الطابق  يف  م�ساحة 

•• دبي-الفجر:

اأك��رث من  بلغت الت�سرفات العقارية يف دائ��رة الأرا���س��ي والأم��اك يف دبي 
بقيمة  مبايعة   99 ت�سجيل  اأم�����س  ال���دائ���رة  ���س��ه��دت  ح��ي��ث  دره���م  م��ل��ي��ار   1.39
152.49 مليون درهم، منها 18 مبايعة لاأرا�سي بقيمة 57.78 مليون درهم 
و81 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 94.71 مليون درهم.  وقد جاءت اأهم مبايعات 
الأرا�سي بقيمة 7 مليون درهم يف منطقة وادي ال�سفا 6 تليها مبايعة بقيمة 6 
5 مليون دره��م يف  6 تليها مبايعة بقيمة  ال�سفا  مليون دره��م يف منطقة وادي 
منطقة الثنية اخلام�سة.  وقد ت�سدرت منطقة ند ال�سبا الثالثة املناطق من حيث 
وادي  وتلتها منطقة  دره��م  مليون   9 بقيمة  مبايعة   4 �سجلت  اإذ  املبايعات  ع��دد 
ال�سفا 6 بت�سجيلها 3 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وثالثة يف الثنية اخلام�سة 
بت�سجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم.  اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق 

•• اأبوظبي- وام:

اأ�سدر �سندوق النقد العربي دوريًة بحثيًة �سنويًة جديدًة بعنوان “مر�سد التقنيات 
الناجحة يف جمال  النماذج  اأب��رز  العربية” بهدف ر�سد  ال��دول  املالية احلديثة يف 
التقنيات املالية احلديثة القابلة للتو�سع والتطبيق وذلك يف اإطار حر�س ال�سندوق 
على اأن تواكب اإ�سهاماته البحثية اهتمامات دوله الأع�ساء ويف اإطار ا�سرتاتيجيته 
التقنيات  اإىل  التقرير  من  الأول  العدد  وتطرق   .»2025  -  2020“ اجل��دي��دة 
�سوق  ارتفاع حجم  التجزئة يف �سوء  الإلكرتوين يف قطاع  الدفع  املالية يف جمال 
الدفع الإلكرتوين على م�ستوى العامل اإىل ما ي�سل اإىل 3.6 تريليون دولر مبا 
ميثل اأكرب جمال من جمالت التقنيات املالية. واأو�سح التقرير اأن ن�ساط �سركات 
التقنيات املالية يف عدد من الدول العربية �سهد منواً ملحوظاً يف ال�سنوات الأخرية 
املعلومات  وتقنية  الت�سالت  قطاع  �سعيد  على  املُ�سجل  الكبري  بالتطور  مدعوماً 
الإ�سراع  يف  الذكية  الهواتف  م�ستخدمي  اأع��داد  يف  الكبرية  ال��زي��ادة  �ساهمت  فيما 
توفر هذه  م��ن  ع��زز  كما  العربية.  ال���دول  الإل��ك��رتوين يف  ال��دف��ع  بتبني تطبيقات 

•• عجمان-الفجر : 

ال��ذي مت   ، “ مزيد”  املكافاآت  برنامج  اإط��اق  اأعلن م�سرف عجمان عن 
لمتناهية  مينح  مكافاآت  وال��ذي  مع    ICC  للولء،  بال�سراكة  تطويره 
من  جديداً  عاملاً  الربنامج  يفتح  و  �سامتهم.  على  احلفاظ  مع  للعماء 
الرقمية  املعامات  جتعل  من�سة  متكاملة  عرب  وامل��ث��رية  املميزة  املكافاآت 

�سهلة واآمنة و�سريعة . 
يف  ل��اأف��راد  امل�سرفية  اخلدمات  رئي�س   ، ثاكور  اأم��ني  كا�سف  ال�سيد  �سرح 
نكافئهم  واأن  ع��ن  �سواهم  عماءنا  منيز  اأن  “ي�سعدنا  عجمان:  م�سرف 
القطاع  يف  الوحيد  الربنامج  وه��و   .“ “ مزيد  امل��ك��اف��اآت  برنامج  ب��اإط��اق 
الآمنة،  امل�سرفية  اخلدمات  لقاء  ا�ستخدام  العماء  يكافئ  الذي  امل�سريف 
لكافة  ال��ك��ام��ل  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  تقدمنا يف جم���ال  يعك�س  ب����دوره  وه���ذا 

اخلدمات امل�سرفية التي  نقدمها لاأفراد ». 
بالعتماد على عاقتنا الوطيدة مع �سركائنا املميزين ، متكنا من توفري 
من  م��ع  متكينهم  عمائنا  جلميع  ال��ب��ارزة  امل��زاي��ا  م��ن  وا���س��ع��ة  جمموعة 
اأك��رث ومب��ردوداأك��رب وذل��ك يف كل  احل�سول على الأ�سياء التي يحتاجونها 

خطوة من خطوات رحلتهم مع م�سرف  عجمان « . 
عماءنا  ت�سعد  امتيازات  “ لتقدمي  “ مزيد  املكافاآت  برنامج  ت�سميم  مت 
يف كل مرة ي�ستخدمون فيها اأياً من اخلدمات اأو احللول  الرقمية املقدمة 
من م�سرف عجمان .  و �سوف ت�سكل هذه املجموعة الوا�سعة من املدخرات 
والمتيازات ال�ستثنائية عامًا مهماً ي�سهم يف جذب عماء جدد  بالإ�سافة 

اإىل تعزيز عاقة م�سرفنا مع �سبكة عمائه احلالية . 
 “ املكافاآت  �سي�ستمتع عماوؤنا بتجربة رقمية �سل�سة وجمزية مع برنامج 
مروراً  البطاقة  امل�سرفية  على  احل�سول  طلب  تقدمي  من  “ ب��دءاً  مزيد 
بالقيام بتفعيلها و ا�ستخدامها يف عمليات الدفع وانتهاًء بالفوز باملكافاآت و 

ال�ستفادة من العرو�س  احل�سريةاملقدمة و كافة مزايا اخلدمة الأخرى . 
“مزيد”  “ اأن برنامج املكافاآت  اأمني ثاكور  “ كا�سف  اأكد  ويف هذا ال�سدد 
هو برنامج متميز بكافة املقايي�س حيث ميتاز ب�سهولة  ال�ستخدام و يلبي 
و فريد من نوعه، كما ميكنهم  باإطار جديد  اليومية  احتياجات عمائنا 
من ا�سرتداد املكافاآت ب�سا�سة يف اأي  وقت وباأي طريقة يريدونها ، وذلك 

تقريباً على كل معاملة م�سرفية يقومون بها من خال البوابة الرقمية 
�سوف  ذل��ك  ك��ل  وف��وق   ، املتحرك  الهاتف  تطبيق  ع��رب  عجمان  اأو  مل�سرف 

ت�سلهم مكافاآتهم لغاية باب منزلهم . 
توفريي  عر�س   1000 م��ن  اأك��رث  عجمان  م�سرف  تطبيق  يقدم  و  ه��ذا 
املتاجر  واملرافق احليوية،  العديد من  وخ�سومات ح�سرية لعمائه لدى 
خيار  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة  الأخ����رى.  امل��زاي��ا  م��ن  وا�سعة  حزمة  اإىل  بالإ�سافة 
الهدايا”  “ق�سائم  اخ��ت��ي��ار  ل��ل��ع��م��اء  اأي�ساً  مي��ك��ن   ، امل��ك��اف��اآت  ا����س���رتداد 
ا�ستخدامهم  ازداد  وكلما  اخلا�سة.  منا�سباتهم  يف  واأحبائهم  لعائاتهم 
عرب   املكافاآت  من  املزيد  ا���س��رتداد  يف  ازدادت  فر�سهم   ، امل�سرف  خلدمات 
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نا�شداك دبي ترحب باإدراج �شكوك بقيمة 500 مليون دولر اأمريكي من ال�شارقة الإ�شالمي
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املال والأعمال

كيكالب التابعة ملوانئ وجمارك دبي ت�شدر الرخ�ش التجارية عرب تطبيق وات�شاب
والذكاء ال�سناعي.

ال�سهري  ال��درد���س��ة  ال���س��ت��ف��ادة م��ن تطبيق  ومت��ت 
تتكون  وال��ت��ي  اخل��دم��ة  ه��ذه  لتوفري  “وات�ساب” 
باإ�ستخدام  ذك��ي��ة  وا���س��ت��م��ارات  �سهلة  خ��ط��وات  م��ن 
ت�سكل  فيما   .. م��ع��دودة  دق��ائ��ق  ال��ذك��ي يف  الهاتف 
ه���ذه اخل��دم��ة ق��ن��اة ات�����س��ال م��ف��ت��وح��ة م��ع فريق 
الإجابة  ع��ربه��ا  ميكنهم  ح��ي��ث  ال��ع��م��اء  خ��دم��ة 
وعرو�س  الباقات  تفا�سيل  واإر���س��ال  الأ�سئلة  على 
 24 ال�سداد يف زم��ن ل يتجاوز  و رواب��ط  الأ�سعار 
خدمة  فريق  م��ع  التوا�سل  اإىل  بالإ�سافة  �ساعة 

العماء عرب الربيد الإلكرتوين والهاتف .

•• دبي-وام:

العمل  وم�ساحات  للرتاخي�س  “كيكاب”  اأعلنت 
واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ  ملوؤ�س�سة  اململوكة   -
احلرة والتابعة حلكومة دبي - عن خدمة جديدة 
الهاتف  باإ�ستخدام  التجارية  الرخ�س  لت�سجيل 
دائرة  التجارية من  الرخ�س  ت�سمل  والتي  الذكي 
وتهدف  احل����رة  وامل��ن��ط��ق��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
والرتقاء  دب��ي  يف  ال�سركات  تاأ�سي�س  ت�سهيل  اإىل 
اآف��اق جديدة من  الأع��م��ال نحو  ري��ادة  بالقطاع و 
الت�سال  و�سائل  و  التقنية  من  ال�ستفادة  خ��ال 

واأعرب ت�سور احلق الرئي�س التنفيذي ل� “كيكاب 
اخل��دم��ة اجلديدة  ه��ذه  ب��اإط��اق  �سعادته  ع��ن   “
وردود الأفعال الإيجابية التي و�سلت من العماء 
التجارية  الرخ�س  حلول  تقدمي  موا�سلة  موؤكدا 
الازم  الوقت  وتقليل  املعامات  وت�سهيل  دبي  يف 

لإجرائها.
واملوؤ�س�سات  الأع���م���ال  ل����رواد  “كيكاب”  وت��وف��ر 
الأدوات  الدولية  وال�سركات  واملتو�سطة  ال�سغرية 
الازمة للعمل يف دبي باأ�سعار معقولة و وا�سحة 
دون تكاليف اإ�سافية فيما ي�ستفيد عماوؤها كذلك 

من اإقامات العمل ال�سادرة من اإمارة دبي.

الإمارات للدرا�شات امل�شرفية يطلق من�شة اإن�شايت الأوىل يف ال�شرق الأو�شط

جمل�ش اإدارة غرفة عجمان يعقد اإجتماعه الثاين للعام 2020

    FAB eSignبنك اأبوظبي الأول يطلق تقنية
 للتوقيع الرقمي الآمن على وثائق العمالء

•• اأبوظبي-الفجر :  

اأطلق بنك اأبوظبي الأول، اأكرب بنك يف دولة الإمارات العربية املتحدة واأحد 
بوابة  FAB eSign   اجلديدة  العامل،  املالية يف  املوؤ�س�سات  واأاأم��ن  اأكرب 
وم�ستندات  وثائق  على  الرقمي  للتوقيع  وقانونياً  اآمناً  اأ�سلوباً  تقدم  التي 
العماء  .  تتوفر تقنية  FAB eSign  يف مرحلتها الأوىل لق�سم العمليات 
رقمياً  على  التوقيع  املخولني  لاأ�سخا�س  تتيح  والتي  الدولية،  امل�سرفية 
الوثائق من اأي مكان ويف اأي وقت، وحتى اأثناء �سفرهم، وبذلك، لن تكون 
وتقدميها  الوثائق  والقلم  على  الورقة  با�ستخدام  للتوقيع  حاجة  هنالك 

�سخ�سياً اإىل البنك   . 
يغني  مما  وال�سهولة،  بال�سرعة  خدمة  FAB eSign  املبتكرة  ومتتاز 
اإىل  من  �سخ�س  الورقية  امللفات  مترير  عن  عاقاتهم  ومديري  العماء 
اآخر، حيث ت�سمل اخلدمة اجلديدة جمموعة وا�سعة من الوثائق؛ مبا يف 
ذلك الت�سجيل يف القنوات امل�سرفية  الإلكرتونية، ور�سائل عرو�س التمويل، 

واتفاقيات ح�سابات ال�سمان، وغريها  . 
خدمات  ورئي�س  اأول  ع��ام  م��دي��ر  مينون،  م��ان��وج  ق��ال  ذل���ك،  على  وتعليقاً 
   FAB العمليات امل�سرفية الدولية يف بنك اأبوظبي الأول:   ”ي�ساهم اإطاق
الرقمية، ول  املتنامي على اخلدمات واحللول  الطلب  تلبية    eSignيف 
حد  على  والعماء  البنك  موظفو  يلتزم  فيها  التي  املرحلة  هذه  يف  �سيما 
التواقيع  ذوي  من  الكثري  ويعمل  الجتماعي،  التباعد  مبمار�سات  �سواء 
باحلرب  التوقيع  ع��ن  التخلي  خ��ال  وم��ن  منازلهم.  بعد  يف  ع��ن  املعتمدة 
   FABعلى جمموعة من املعامات والتفاقيات امل�سرفية، تغطي بوابة
مع  بالتزامن  الرقمية،  عرو�سنا  حمفظة  �سمن  ملحة    eSign �سرورة 
دورها يف توفري الوقت الذي يتطلبه عادة مترير  امل�ستندات والوثائق يدوياً 

بني املوظفني وعماء البنك  .» 
املعتمدين عرب  املوقعني  اإخطار  يتم   ،  FAB eSignتقنية ول�ستخدام 
اإىل  وت�سجيل  الدخول  اإليهم،  امل�ستندات  اإر�سال  عند  الإل��ك��رتوين  الربيد 
البوابة الإلكرتونية حيث ميكن للعميل مراجعة الوثائق واإ�سافة توقيعه 

الرقمي  . 

•• ال�شارقة -وام:

للدرا�سات  الإم����ارات  معهد  اأط��ل��ق 
املوؤ�س�سة   - وامل���ال���ي���ة  امل�����س��رف��ي��ة 
جمال  يف  املتخ�س�سة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
من�سة   - وامل���ايل  امل�سريف  التعليم 
من�سة  اأول  وه�����ي  “اإن�سايت” 
يف  اإلكرتونية متخ�س�سة  تعليمية 
ال�سرق  وامل��ايل يف  امل�سريف  التعليم 

الأو�سط .
فئة  �سمن  الأف�سل  املن�سة  وتعد 
الربامج التعليمية خارج الف�سول 
كفاءة  لتطوير  وتهدف  الدرا�سية 
ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة يف ال��دول��ة من 
وتطوير  م��ه��ارات��ه��م  �سقل  خ���ال 
بيئة  ع����رب  امل���ه���ن���ي  م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��م 
اإل���ك���رتون���ي���ة ت��ف��اع��ل��ي��ة ت��ت��ي��ح لهم 
القطاع  يف  اأف�سل  وظيفية  فر�س 

املايل وامل�سريف.
داخل  بالكامل  املن�سة  ومت تطوير 
منظومة  ع���ل���ى  اع���ت���م���ادا  امل���ع���ه���د 
التفاعلية،  التعلم  لربامج  �ساملة 
واملتدربني  للمتخ�س�سني  وميكن 
حاليا  وامل���ايل  امل�سريف  القطاع  يف 
نظام  اإىل  امل�����ج�����اين  ال�����و������س�����ول 
ما  يقدم  وال��ذي  الأ�سا�سي  املن�سة 
حتى  تدريبية  دورة   100 ي��ق��ارب 
على  احل�����س��ول  ميكنهم  كما  الآن 

ب�سورة  للمن�سة  الأ�سا�سي  النظام 
ت��ت��ي��ح اإم���ك���ان���ي���ة ال��ت��ع��ل��م ال���ذات���ي 
الوقت  امل��ت��درب��ني  ع��ل��ى  وتخت�سر 
الازم لإكمال الدورات و�سيح�سل 
اإلكرتونية  �سهادات  املتدربون على 

عند النتهاء من كل دورة.
من  اأك��رث  لتقدمي  املعهد  ي�سعى  و 
من�سة  على  تدريبية  دورة   150
عام  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول  “اإن�سايت” 
2021 ، كما بداأ يف اختبار قدرات 
الذكاء ال�سطناعي املتقدمة لبدء 
وتكييفها  امل��ت��ق��دم  التعلم  جت��رب��ة 
م���ع ك���ل م�����س��ت��خ��دم ب�����س��ورة تقدم 
له الق��رتاح��ات والأف��ك��ار الازمة 

ملوا�سلة التدريب والتطور.

ت��ط��وي��ر ك��ف��اءات��ه��م وم��ه��ارات��ه��م يف 
والقيادة،  والإدارة  العاقات  بناء 
مع  ي�����س��ع��ى  امل���ع���ه���د  اأن  م�����س��ي��ف��ا 
ي�سهدها  التي  املتغرية  املتطلبات 
امل�����س��ريف وامل����ايل ل�سمان  ال��ق��ط��اع 
جت���رب���ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ���س��ام��ل��ة متكن 
ط����اب����ه م�����ن م����واج����ه����ة ال����واق����ع 
اجل����دي����د ك���م���ح���رتف���ني م����ه����رة يف 
ملواجهة  وموؤهلني  الرقمي  املجال 

حتديات امل�ستقبل.
و���س��م��م ف���ري���ق م��ع��ه��د الإم�������ارات 
واملالية  امل�����س��رف��ي��ة  ل���ل���درا����س���ات 

التعليمية  املن�سات  فئة  يف  نوعها 
الأو������س�����ط  ال���������س����رق  يف  والأوىل 
دورة   100 م��ن  اأك��رث  توفر  حيث 
تفاعلية للم�سرفيني .. موؤكدا اأنه 
اأف�سل  �سيتم الرتكيز على تقدمي 
م��ن��ه��ج ت��ع��ل��ي��م��ي ل��ل��ع��ام��ل��ني �سمن 
القطاع امل�سريف واملايل يف املنطقة 

يف جميع الظروف .
املن�سة  اأن  اإىل  اجل�����س��م��ي  واأ����س���ار 
ت�����ق�����دم جم����م����وع����ة وا�����س����ع����ة من 
الربامج ومنها املهارات ال�سخ�سية 
امل����ت����درب����ني على  ت�������س���اع���د  ال����ت����ي 

الوطنية  ك��وادرن��ا  لتطوير  اأ�سهل 
وذل���ك يف ظ��ل ت��وج��ه ال��ع��دي��د من 
وامل�سرفية  امل���ال���ي���ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
لتطبيق التدريب عن بعد .. لفتا 
“اإن  م��ن�����س��ة  اإط�����اق  مت  اأن����ه  اإىل 
�سايت” لتكون بديا عمليا لطرق 
التعليم والتدريب التقليدية التي 

تعتمد على احل�سور الفعلي.
واأ���س��اف اأن��ه يف اأوائ��ل �سهر مار�س 
عرب  دورات  ت���ق���دمي  امل��ع��ه��د  ب�����داأ 
الإنرتنت ثم حتول اإىل بناء من�سة 
م�ستقلة متاما تعترب الأف�سل من 

التعليمية  ال��دورات  اإمت��ام  �سهادات 
اإلكرتونيا.

و قال �سعادة جمال اجل�سمي مدير 
للدرا�سات  الإم�������ارات  م��ع��ه��د  ع���ام 
امل�سرفية واملالية يف حديث خا�س 
اإن   / وام  الإم���ارات /  اأنباء  لوكالة 
مل�ستوى  للتاأ�سي�س  يطمح  امل��ع��ه��د 
متطلبات  ي��واك��ب  ج��دي��د  تعليمي 
اأول  اإط����اق  خ���ال  م��ن  امل�ستقبل 
من�سة اإلكرتونية للتعليم امل�سريف 
والتعاطي  ال�ستجابة  على  ق���ادرة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب�سكل  ت��ق��ن��ي��ات  م��ع 

ال�شفر يف زمن كورونا جتربة 
جديدة من الإقالع اإىل الهبوط

•• اأبوظبي-وام:

على  القيود  تخفيف  و  العامل  حول  الطريان  حلركة  التدريجية  العودة  بدء  مع 
حركة التنقل و التي فر�ستها ظروف التعامل مع انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد 
ين�سغل الكثريون باكت�ساف اأبرز التغريات التي ميكن اأن ي�سهدها  “كوفيد 19”.. 
�سكل “ال�سفر” خال الأ�سهر املقبلة. ويجد العامل نف�سه اأمام م�سهد جديد كليا، 
الوقاية  و  ال�سامة  ت�سمن  وا���س��رتاط��ات  مبتطلبات  ال�سفر  حركة  فيه  ترتبط 
�ست�سهدا  العامل  ح��ول  التنقل  ع��ودة حركة  اأن  يبدو  و  اآم��ن.  �سفر  وتوفري جتربة 
تغريا يف جوانب متعددة، اأبرزها توافر اخليارات، والأ�سعار، وال�سرتاطات الطبية، 

والأجواء داخل الناقات، وغريها من املعايري واملتطلبات.
و بداية التغيري والختاف �سيلحظها امل�سافرون عند البدء يف حجز التذاكر حيث 
ت�سري اأغلب التوقعات والتقارير اإىل اأن عودة ال�سركات العاملة يف القطاع �ستكون 
ب�سكل تدريجي وبالتايل فاإن توافر اخليارات لن يكون بامل�ستوى نف�سه الذي كان 
عليه قبل اجلائحة.. وهو ما �سيوؤدي ب�سكل مبا�سر اإىل ارتفاع اأ�سعار احلجوزات يف 
املرحلة الأوىل، قبل اأن تعاود النخفا�س مع تزايد اخليارات وعودة اأكرب لل�سركات 
الحرتازية  الإج���راءات  ت�سكل  اأن  يتوقع  ذات��ه،  ال�سياق  و يف  الدوليني.  وامل�سغلني 
و�سيا�سات التباعد اجل�سدي على منت الناقات عاما اآخر يوؤثر يف الدفع باجتاه 
رفع الأ�سعار. و ح�سب الحت��اد ال��دويل للنقل اجل��وي »اإي��ات��ا« ف��اإن تطبيق تدابري 
اأ�سعار تذاكر الطريان ما بني  ارتفاع  اإىل  التباعد اجل�سدي يف الطائرات �سيوؤدي 
التكاليف  وتغطية  الت�سغيل  خ�سائر  لتعوي�س  املنطقة  ح�سب  باملائة  و54   43

الناجتة عن خف�س عامل احلمولة الق�سوى اإىل 62 باملائة.
�سروط  اأبرز  اأحد  وا�سرتاطاتها  اأنواعها  كوفيد19 مبختلف  و�ست�سكل فحو�سات 
ال�سماح بال�سفر، مع التفاوت يف حتديد املدة الفا�سلة بني ظهور نتيجة الفح�س 
وموعد ال�سفر بني دولة واأخرى. و مع تعدد اخلطوات املطلوبة يتوقع اأن يتقدم 
موعد الو�سول للمطارات لإنهاء اإجراءات ال�سفر مبا يرتاوح ما بني 4 و 6 �ساعات 
لإف�ساح الوقت الكايف لإجراء الختبارات املطلوبة وفقا للربوتوكولت التي اأعلنتها 
الدول و املطارات حول العامل .. كما يتوقع اأن تزيد �ساعات جتهيز الطائرات قبل 

الإقاع بني رحلة و اأخرى لدواعي التعقيم.

مواجهة  يف  واإداريني”  وف��ن��ي��ني 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  اإنت�سار 
� 19، وب��ذل��ه��م ال��ك��ث��ري يف  ك��وف��ي��د 
املجتمع،  و���س��ام��ة  ���س��ح��ة  ���س��ب��ي��ل 
وكذلك اإىل اجلهات املعنية بتنفيذ 
كل  واإىل  الوطني  التعقيم  برامج 
���س��اه��م يف تنفيذ  الج����راءات  م��ن 
ال����ت����ي وج����ه����ت بها  الح������رتازي������ة 

الدولة. 

احل���زم  يف  ع���رب���ي���اً  الوىل  امل���ك���ان���ة 
  ،19� كوفيد  ل��ت��داع��ي��ات  امل��واج��ه��ة 
بني  وال��ت��ع��اون  التكاتف  ثمن  كما 
اجلهات املعنية لت�سهيل بيئة العمل 
اخلدمات  ت���ق���دمي  وا����س���ت���م���راري���ة 
ومتانة  ق���وة  يعك�س  ال����ذي  الم����ر 
الدولة  ملوؤ�س�سات  الرقمية  البنية 
مو�سحا  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  وا���س��ت�����س��راف 
العديد  اأف����������رزت  اجل����ائ����ح����ة  اأن 

•• عجمان ـ الفجر 

املويجعي  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة  ت��راأ���س 
جتارة  غرفة  ادارة  جمل�س  رئي�س 
جمل�س  اإجتماع  عجمان  و�سناعة 
 ،  2020 ل��ل��ع��ام  ال���ث���اين  الدارة 
ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة ح��م��د ب���ن را�سد 
اأحمد  بن  �سامل  و�سعادة  النعيمي، 
ن��ائ��ب��ي رئ��ي�����س جمل�س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
الإدارة،  جمل�س  واأع�����س��اء  الإدارة 
العمل  م�ستجدات  على  ل��اإط��اع 
الحرتازية  الج����راءات  وملخ�س 
عجمان  غ����رف����ة  ل�����دى  امل���ع���ت���م���دة 
ل�سمان ا�ستمرارية العمل وتقدمي 

اخلدمات لاأع�ساء واملتعاملني.
الذي عقد عن  يف بداية الجتماع 
الدارة  جمل�س  رئي�س  رحب   ، ُبعد 
على  الط��������اع  ومت  ب���الع�������س���اء 
الدارة  اج��ت��م��اع جم��ل�����س  حم�����س��ر 
واعتماده   2020 ل�����س��ن��ة  الأول 
والطاع على املركز املايل للغرفة 
من بداية العام وحتى نهاية مايو 

.2020
الإدارة  جم��ل�����س  اأع�������س���اء  وث���م���ن 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
امل��ج��ل�����س الع���ل���ى ل���اإحت���اد حاكم 

بن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  و  عجمان، 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
رئي�س املجل�س التنفيذي،  لإعتماد 
التحفيزية  احل�����زم  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة 
العمال  ملجتمع  املوجهة  املحلية 
املن�ساأت  ك����اف����ة  ����س���م���ل���ت  وال�����ت�����ي 
اإىل  واملوؤ�س�سات العاملة يف الإمارة 
املوجهة  ال��ت��ح��ف��ي��ز  ب���اق���ات  ج��ان��ب 
ل��ل��م��ن�����س��اآت الق���ت�������س���ادي���ة الك���رث 
الجتماع  ت����ن����اول  ك���م���ا  ت���������س����رراً، 
اخلا�سة  واحل���واف���ز  ال��ت�����س��ه��ي��ات 
و�سناعة  غ��رف��ة جت����ارة  ب��خ��دم��ات 

عجمان.
الأع�ساء  اإط��ل��ع  الجتماع  وخ��ال 
خال  عجمان  غ��رف��ة  ج��ه��ود  على 
الفرتة ال�سابقة واملرونة يف تقدمي 
اخلدمات ، اإىل جانب تعزيز الغرفة 
اأع�سائها  م���ع  امل��ب��ا���س��ر  ت��وا���س��ل��ه��ا 
وع��م��ل اإ���س��ت��ط��اع��ات ل��ل��راأي حول 
اأثر الجراءات الحرتازية لر�سد 
ت����واج����ه قطاع  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات 
العمال واآليات حلها بالتعاون مع 
بالإ�سافة  املعنية،  املوؤ�س�سات  كافة 
من  جملة  تنظيم  يف  امل�ساركة  اإىل 

اجلل�سات ال�ست�سارية عن ُبعد.
وتناولت اعمال الإجتماع منجزات 
اأع���م���ال عجمان  ���س��ي��دات  جم��ل�����س 

خال فرتة العمل عن بعد لتعزيز 
اإ�ستدامة ع�سواته ومنو اأعمالهن، 
حيث وّقع املجل�س مذكرتي تعاون 
مع كا من “�سركة اأك�ساك للتعامل 
ل تريدينج”  و”ف�سّ الإلكرتوين” 
اإلكرتونية  ت�سوق  من�سات  لتوفري 
مل����ن����ت����ج����ات ع�����������س�����وات جم���ل�������س، 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل م��ذك��رة ت��ع��اون مع 
“مركز الوزن املثايل الطبي” كما 
ومنها  م��ب��ادرات  ع��دة  املجل�س  نفذ 
والرتويج  البيت  يف  “خلج  مبادرة 
“ا�ستثمري  وم�����ب�����ادرة  علينا” 
اإىل  ب��ال���س��اف��ة  م�سروعك”،  يف 
ُبعد  ع��ن  ودورات  جمال�س  تنظيم 
لت�سليط ال�سوء على اأبرز املبادرات 
التي  الل����ك����رتون����ي����ة  وامل���ن�������س���ات 

يوفرها املجل�س.
املويجعي  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة  واأ����س���اد 
الم���ارات يف  دول��ة  بجهود حكومة 
ال��ت�����س��دي ل��ت��داع��ي��ات ك��وف��ي��د �19 
القت�سادي  امل�ستوى  على  وخا�سة 
حتفيزية  ح�����زم  ب����اإط����اق  وذل������ك 
امل�ستويني الحتادي واملحلي،  على 
اأقرتها  التي  التحفيز  حزم  لت�سل 
اإىل   اجلائحة  مواجهة  يف  ال��دول��ة 
283 مليار درهم بح�سب �سندوق 
ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي ل��ت��ت��ب��وؤا الإم�����ارات 

ال����واع����دة يف جملة  ال��ف��ر���س  م���ن 
التجارة  وم��ن��ه��ا  ال��ق��ط��اع��ات  م���ن 
الغذائي  والم������ن  الل���ك���رتون���ي���ة 
والتكنولوجيا  وال�سحة  والتعليم 

وغريها من القطاعات.
الإدارة  اأع�ساء جمل�س  ووج��ه  هذا 
“خط  اإىل  ���س��ك��ر وت��ق��دي��ر  ر���س��ال��ة 
الطبية  ال���ك���وادر  الول”  ال���دف���اع 
من “ اأطباء وممر�سني وم�سعفني 

برئا�شة الإمارات.. جلنة خليجية ترفع 70 موا�شفة
 قيا�ش�ية بقطاعي الكيمي�اء والغ�زل ل�هيئ�ة التقيي�ش 

•• اأبوظبي-وام:

اخلليجية  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ة  رف���ع���ت 
والغزل  الكيميائية  ل��ل��م��وا���س��ف��ات 
والن�سيج TC1، التي تراأ�سها دولة 
الإمارات، - خال اجتماعها ال� 25 
م�سروعا   70  - بعد  ع��ن  عقد  ال��ذي 
اإىل  والن�سيج،  والغزل  الكيمياء  قطاعي  يف  خليجية  قيا�سية  ملوا�سفات 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ل��دول  التقيي�س  لهيئة  العامة  الأم��ان��ة 

العربية.
ت�سمل املوا�سفات معدات وماب�س احلماية ال�سخ�سية لرجال الإطفاء 
والأداء  ال�����س��ام��ة  جم���ال  ويف  ل��ل��ع��م��ال،  ال�سخ�سية  احل��م��اي��ة  وم��ع��دات 
املنظفات  و�سناعة  ال��ده��ان��ات  �سناعة  وتكنولوجيا  ال��ن��اري��ة  ل��األ��ع��اب 
املنتجات  لبع�س  قيا�سية  موا�سفات  عن  ف�سا  لها،  البيئية  واملعايري 

البا�ستيكية والأحذية واملنتجات اجللدية واحلقائب املدر�سية.
الإم���ارات  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  املعيني،  ال��ق��ادر  عبد  اهلل  عبد  �سعادة  واأك���د 
م�ساريع  ع��ر���س  �سيتم  اأن����ه  “موا�سفات”،  وامل��ق��اي��ي�����س  ل��ل��م��وا���س��ف��ات 
الوزاراي  واملجل�س  الفني  للمجل�س  املقبل  الجتماع  خ��ال  املوا�سفات 
لهيئة التقيي�س لدول التعاون لعتمادها واإ�سدارها كموا�سفات قيا�سية 

خليجية تطبق يف جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي.
واأ�ساف اأن تطبيق هذه املوا�سفات القيا�سية من �ساأنه اأن ي�سهم يف رفع 

بني  التجاري  التبادل  وت�سهيل  املنتجات  ه��ذه  و�سامة  ج��ودة  م�ستوى 
دول جمل�س التعاون ودول العامل الأخرى وزيادة التناف�سية للمنتجات 
امل�ستهلك  ح��م��اي��ة  يف  وك���ذا  ال��ع��امل��ي��ة،  الأ����س���واق  يف  اخلليجية  ال��وط��ن��ي��ة 

اخلليجي من املنتجات وال�سلع غري املطابقة للموا�سفات.
واأ�سار �سعادة املعيني اإىل اأنه مت اإعداد خطط وبرامج تطويراملوا�سفات 
واخلطط  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات  تلبي  ب�����س��ورة  اخلليجية،  القيا�سية 
ال�سرتاتيجية الوطنية يف دولة الإمارات ويف دول جمل�س التعاون لدول 
البيئة  الوطني وحماية  ي�سهم يف دعم القت�ساد  العربية، ومبا  اخلليج 
وحتقيق ال�ستدامة، من خال توفرياأعلى متطلبات اجلودة وال�سامة 

للمنتجات واخلدمات.
اخلليجية  الفنية  للجنة   25 رق��م  الجتماع  الإم����ارات،  دول��ة  وتراأ�ست 
للموا�سفات الكيميائية والغزل والن�سيج TC1، التابعة لهيئة التقيي�س 
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، بح�سور الأع�ساء ممثلي 
الهيئة اخلليجية،  وذلك عرب التقنية املرئية “عن بعد”، بح�سور جميع 

ممثلي الدول الأع�ساء يف هيئة التقيي�س اخلليجية.
الدولة  “موا�سفات”  واملقايي�س  للموا�سفات  الإم����ارات  هيئة  ومثلت 
يف  املوا�سفات  اإدارة  مدير  خلف  خلف  املهند�س  اأك��د  حيث  الجتماع،  يف 
الهيئة، رئي�س اللجنة،  اإنه مت متابعة م�ساريع اخلطة اخلليجية الفنية 
العمل  �سري  م��راج��ع��ة  ع��ن  احل��ال��ي��ة ف�سا  ال��ظ��روف  ظ��ل  خ�سو�سا يف 
خطة  ح�سب  الفنية  واللوائح  القيا�سية  املوا�سفات  م�ساريع  تنفيذ  يف 

2019- 2020 ل�سمان ا�ستمرارية اأعمال اللجنة.

ال���ذي يعقد  اأن الج��ت��م��اع  واأ���س��اف 
ب�سفة دورية ن�سف �سنوية ركز على 
اخلليجية  اخلطة  م�ساريع  متابعة 
ظل  يف   TC01 ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة 
ناق�ست  ف��ي��م��ا   ، ال���ظ���روف احل��ال��ي��ة 
اإليها  و���س��ل  ال��ت��ي  امل��رح��ل��ة  اللجنة 

م�سروع املوا�سفة القيا�سية اخلا�سة ب� 
“النظام الدويل لت�سنيف املواد الكيميائية GHS« املقرتح تطبيقه يف 

دول جمل�س التعاون.
ووافقت اللجنة على حتويله اإىل م�سروع نهائي بعد الأخذ باملاحظات 
الواردة من الدول الأع�ساء، متهيدا لرفعه لاعتماد كموا�سفة خليجية، 
الكيميائية  امل��واد  وت���داول  نقل  عملية  يف  املوا�سفة  ه��ذه  لأهمية  نظرا 
اأنواع  اإىل  التعرف  اخلطرة بني دول املجل�س ودول العامل، خ�سو�سا يف 
املواد الكيميائية ودرجة خطورتها وكيفة التعامل معها خال عمليات 
وامل�ستخدمني  للعمال  وال��وق��اي��ة  احلماية  وو�سائل  والتخزين،  النقل 
القيا�سية  املوا�سفة  اأن  اإىل  املوا�سفات  اإدارة  مدير  ولفت  امل���واد.  لهذه 
ت�سهم   »GHS الكيميائية  املواد  الدويل لت�سنيف  “النظام  ب�  اخلا�سة 
يف  ا�ستخدامها  م��ن  التاأكد  بغر�س  املنتجات،  لهذه  التتبع  عمليات  يف 
املجالت والأماكن املحددة وفقا لوثائق ال�سترياد وامل�ستندات ال�سادرة 
عن �سلطات اجلمارك واجلهات املعنية على م�ستوى دول جمل�س التعاون 

اخلليجي.

النقد العربي ي�شدر املبادئ الإر�شادية العامة لتعامل 
ال�شلطات ال�شرافية مع تداعيات الأزمات على اأ�شواق املال

•• اأبوظبي-وام:

الإر�سادية  وامل��ب��ادئ  الإج���راءات  ح��ول  دليا  العربي  النقد  �سندوق  اأ�سدر 
العامة لتعامل ال�سلطات ال�سرافية مع تداعيات الأزمات على اأ�سواق املال يف 
الدول العربية وذلك يف اإطار التعاون القائم بني ال�سندوق وهيئات الأ�سواق 
والأوراق املالية العربية لدعم تطور قطاع الأ�سواق والأوراق املالية عربيا. 
اأ�سواق  التي مت تبنيها يف  املمار�سات  اأف�سل  الدليل جمموعة من  وت�سمن 
املال العاملية والعربية يف التعامل مع الأزمات ب�سكل عام، حيث اأكدت املبادئ 
املقرتحة على اأهمية وجود جلنة اإدارة اأزمات داخل هيئة الأ�سواق والأوراق 
املالية للتعامل مع الأزمات، اإ�سافة اإىل اأهمية اإعادة النظر يف قيام ال�سركات 
اأع�ساء  النظر يف �سرف مكافاآت  واإع��ادة  النقدية،  الأرب��اح  املدرجة ب�سرف 
جمل�س الإدارة. وبهدف التخفيف من ال�سغط على �سيولة الأ�سواق، يقرتح 
روؤو�س  بزيادة  املتعلقة  املدرجة  ال�سركات  طلبات  مبراجعة  القيام  الدليل 
تاأجيلها،  والنظر يف  اكتتاب  اأ�سهم جديدة حقوق  اأموالها من خال طرح 
اإىل جانب النظر يف اإمكانية تاأجيل خ�سخ�سة اأي من املوؤ�س�سات احلكومية. 
الأ�سهم خال  لأ�سعار  احل��ادة  الرتاجعات  امل�ستثمرين من  وبهدف حماية 
ف��رتة الأزم�����ات، مت اق���رتاح ال��ق��ي��ام مب��راج��ع��ة ه��وام�����س ال��ت��ذب��ذب اليومي 
لأ�سعار الأ�سهم، ووقف التداولت ملدة معينة، وتقليل عدد �ساعات التداول 
اإىل  تعليقه،  واإمكانية  املك�سوف  البيع على  اأثر عمليات  اليومي، ومراجعة 
جانب القيام برتخي�س وتفعيل وت�سجيع عمل �سّناع ال�سوق لإيجاد التوازن 
الإر�سادية على  وامل��ب��ادئ  الإج���راءات  اأك��دت  اآخ��ر،  ال�سوق. من جانب  بعمل 
اأهمية التوجه ل�ستخدام التقنيات احلديثة، حيث متت الإ�سارة اإىل اأهمية 
التقنية  الو�سائل  عرب  العمومية  اجلمعيات  بعقد  املدرجة،  ال�سركات  قيام 
امل�ستندة  ال�ستثمارية  املحافظ  فتح  على  الت�سجيع  جانب  اإىل  احلديثة، 

للتقنيات الرقمية، واعتماد الو�سائل التقنية احلديثة يف التعامات .
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املال والأعمال

و�سوف  وال�����س��ام��ل��ة.  امل�سافة  القيمة 
التي  تلك  اأو  ال�سركات  القائمة  جتد 
تراخي�س  ع���ل���ى  احل�������س���ول  ت���ع���ت���زم 
املبتكرة لتمكني  اأن خدماتنا  جديدة، 
الأعمال”  م����زاول����ة  اإىل  “العودة 
للم�ستثمرين،  �سديقة  وتوفري  بيئة 
تتواءم مع الحتياجات امل�ستجدة التي 
حتقيق  اأج���ل  م��ن  الأ����س���واق  تتطلبها 
ال��ن��م��و وا���س��ت��ع��ادة الن��ت��ع��ا���س،  ب�سكل 
يتخطى اآثار الوباء وينطلق نحو اآفاق 
رئي�ساً من  جديدة. وباعتبارنا مكّوناً 
احليوية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع��ات  �سمن 
نوؤكد  فاإننا  الإم���ارات،  لقت�ساد  دولة 
اجلهود  كافة  �سنبذل  اأن��ن��ا  لعمائنا 
هذه  يف  اأعمالهم  ا�ستمرارية  ل�سمان 
وغ��ري  امل�ستقرة؛  امل�سطربة  الأوق���ات 
من خال العمل ب�سكل متوا�سل على 
ربطهم مبزيد من الفر�س التجارية 

وال�ستثمارية  ». 
تاأتي تلك احلوافز اجلديدة ا�ستكماًل 
لإعان جافزا ال�سابق عن تخفي�سات 
والرتخي�س  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ر�����س����وم  يف 
 70 اإىل  الإداري�����ة  و�سلت  وال��ر���س��وم 
يف امل��ائ��ة، وال��ت��ي مت الإع���ان عنها يف 

منت�سف �سهر مار�س املا�سي، قبل بدء 
احلجر ال�سحي نتيجة اجلائحة . 

ت�سم  ت��وا���س��ل  �سبكة  ج��اف��زا  وت��وف��ر 
والتجار  الأعمال  رواد  من  جمموعة 
بنيتها  بف�سل  ال��ع��امل،  م�ستوى  على 
يف  امل���ع���اي���ري  العاملية  ذات  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
للحلول  واعتمادها  علي،  جبل  ميناء 
خال  من  الذكية  للتجارة  املتطورة 
الإلكرتونية  اخلدمات  جمموعة من 
مما  جم�����ان�����اً،  الآن  ال����ت����ي  ت���وف���ره���ا 
من  وال�سركات  الأعمال  قطاع  ميكن 
التجارية  اأن�����س��ط��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
بالن�سبة  لها،  اأهمية  الأكرث  واأعمالها 
دون احلاجة اإىل هدر الوقت واجلهد 
النتظار  اأو  ال��ورق��ي��ة  امل��ع��ام��ات  يف 
جافزا،  وتتيح  املراجعني .   �سالت  يف 
للخدمات  متكامًا  مركزاً  تعد  التي 
خدمات  والأع������م������ال،  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
م�سافة؛  قيمة  ذات  متعددة  ومرافق 
على  واخل��روج  �سهولة  الدخول  منها 
جبل  ميناء  واإىل  م��ن  ال�ساعة  م���دار 
ع��ل��ي، ك��م��ا اأن ر���س��ي��ف ال��ت��ح��م��ي��ل يف 
التقنيات؛  مثل  باأحدث  امليناء جمهز 
بالب�سائع  احل��اوي��ات  حتميل  تقنية 

والكهرباء  امل����اء  خ��دم��ات  ت��وف��ري  م��ع 
جماناً كمكافاأة ت�سجيعية .  كما ت�سمل 
ح���زم���ة ال���دع���م ال�����س��ام��ل��ة وامل����رّك����زة 
مي�ّسرة  ���س��روط��اً  الأع���م���ال  مل�����س��اع��دة 
ال�ستئجار  خ��ي��ارات  منها  ل��ل��ت��اأج��ري، 
ت�سديد  تاأجيل  ال�سهرية؛  واإمكانية 
خدمات  وتوفري  الإيجارية،  الدفعات 
وياأتي  التكلفة.  وقليلة  متميزة  نقل 
على  خف�س  ال�سركات  مل�ساعدة  ذل��ك 
�سهولة  وتعزيز  الت�سغيلية  التكاليف 
امل�ستودعات،  اأم���اك���ن  اإىل  ال��و���س��ول 
تقدمي  م�����ن  ال���������س����رك����ات  ل���ت���ت���م���ك���ن 
املزيد  اأ�سرع .  و�سمن  ب�سكل  خدماتها 
من اإجراءات ت�سهيل التجارة واحلركة 
الفَعالة لل�سلع، �سيتم تقدمي جمموعة 
من احللول اللوج�ستية داخل املنطقة 
التخلي�س  خ���دم���ات  ت�����س��م��ل   احل�����رة، 
وم���ت���اب���ع���ة امل�������س���ت���ن���دات اإل���ك���رتون���ي���اً، 
الإيجار  عقد  اإ���س��دار  خدمة  وتوفري 
على مدار ال�ساعة طوال اأيام  الأ�سبوع، 
وتاأمني خدمة امل�سار ال�سريع ملوافقات 
وال�سحة  البيئة  ل�سوابط  المتثال 
وال�سامة. كل ذلك من اأجل م�ساعدة 
�سل�سلة  تكاليف  اإدارة  على   ال�سركات 

•• دبي-الفجر :  

مع عودة الأن�سطة القت�سادية ب�سكل 
ت��دري��ج��ي يف دب����ي، ودول�����ة الإم������ارات 
الطبيعية،  اأو���س��اع��ه��ا  اإىل  ع��م��وم��اً، 
اأط��ل��ق��ت امل��ن��ط��ق��ة  احل����رة جل��ب��ل علي 
)ج��اف��زا(، ممّكن الأع��م��ال ال��رائ��د يف 
املنطقة، جمموعة من احلوافز لدعم 
عمائها من ال�سركات العاملة حالياً 
يف  مل�ساعدتها  اجل��دي��دة،  ال�سركات   اأو 
بثقة  ال��ت��ج��اري��ة  اأن�سطتها  ا�ستئناف 
بعد  م��ا  ملرحلة  الأع��م��ال  بيئة  �سمن 
تطورات  م��ع  ومتا�سياً  كوفيد-19  .  
الديناميكية،  وت��غ��ريات��ه��ا  الأ����س���واق 
ل�ستئجار  ع��رو���س��ه��ا  ج���اف���زا  ت���ق���دم 
الطلب،  ح�سب  التخزين  م�ستودعات 
مع  الأج�����ل،  ق�����س��رية  اإي���ج���ار   وبعقود 
متعددة  ت���خ���زي���ن  خ�����ي�����ارات  ت���وف���ري 
دفع  دون  م���ن  ت��ن��اف�����س��ي��ة  وب���اأ����س���ع���ار 
اأية  ر�سوم  اأو  امل�سافة  القيمة  �سريبة 
من  ال�����س��رك��ات  و�ستتمكن  ج��م��رك��ي��ة. 
جافزا  يف  امل�������س���ت���ودع���ات  ا����س���ت���ئ���ج���ار 
مب�ساحات تبداأ من 300 مرت مربع 
مربع،  م��رت  اإىل   15،000  و���س��وًل 

التوريد والإمداد اخلا�سة بها باأعلى 
ممكنة .   واقت�سادية  ت�سغيلية  ك��ف��اءة 
التنفيذي  املدير  املعلم،  حممد  وق��ال 
وم��دي��ر ال��ع��ام مل��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة - 
التنفيذي  وامل��دي��ر  الإم�����ارات،  اإق��ل��ي��م 

هذه  “ت�ستوجب  مّنا  “جافزا”:  ل��� 
اإي��ج��اد حلول  ال��ظ��روف التي منر بها 
فنحن  ل��ع��م��ائ��ن��ا،  ج��دي��دة  تناف�سية 
اإقليم   - العاملية  دبي  موانئ  يف  نعمل 
حلول  تقدمي  على  الإم���ارات  وجافزا 

عمائنا  مل�ساعدة  خ�سي�ساً  م�سممة 
اأع��م��ال��ه��م يف مرحلة  ع��ل��ى مم��ار���س��ة 
م��ا بعد اجل��ائ��ح��ة، ومب��ا ي�سمن  لهم 
احل�����س��ول ع��ل��ى خ��دم��ات اأك���رث قيمة 
خدمات  من  املزيد  عرب  اأق��ل،  بتكلفة 

التفتي�س  ع��م��ل��ي��ة  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن 
اجلمركي. كما تتوافر خدمة تقاطع 
ب��ال��ت��وزي��ع  الذكي  للقيام  ال�����س��اح��ن��ات 
حل���م���ولت احل����اوي����ات ح�����س��ب جهات 
التوريد اأو ح�سب العماء امل�ستقبلني 
من  كبري  كم  اخت�سار  وبالتايل  لها، 
عمليات  التنقل اأثناء عمليات الت�سليم 
اأف�سل  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  والتوزيع، 
خ��دم��ات الأم����ن واحل��م��اي��ة، وتوفري 
ال�سيارات  ل���وق���وف  ف�سيحة  اأم���اك���ن 
على  لتحميلها  وا���س��ع��ة   مبنحدرات 
ال�������س���ح���ن. وك�����ل ذل�����ك يجعل  ���س��ف��ن 
مم���ار����س���ة الأع����م����ال يف ج���اف���زا اأك���رث 
م�سى،  ل�سيما  وق��ت  اأي  م��ن  �سهولة 

خال فرتة ما بعد اجلائحة . 

جافزا تعلن عن حوافز جديدة مل�شاعدة ال�شركات ل�شتئناف اأعمالها

حتويل اأموال رقمي مرن من الإمارات العربية املتحدة

بنك دبي التجاري و  Thunes يدخالن يف �شراكة 
لتقدمي خدمة التحويالت املالي�ة الدولية الفورية

»موانئ« ال�شعودية و»موانئ دبي العاملية» تطلقان اأول خط مالحي  مبا�شر يربط بني »جبل علي« و »ال�شخنة« عرب ميناء جدة الإ�شالمي
•• دبي - وام:

مع  �سراكة  يف  “موانئ”،  ال�سعودية  للموانئ  العامة  الهيئة  اأطلقت 
الذكية  اللوج�ستية  للخدمات  الرائد  امل��زود  العاملية”،  دب��ي  “موانئ 
املتكاملة، اأول خط ماحي مبا�سر يربط بني مينائي جبل علي يف دبي 

وال�سخنة يف جمهورية م�سر العربية، عرب ميناء جدة الإ�سامي.
عهد  بداية  اأم�س  ر�سمياً  عنها  الإع���ان  مت  التي  اخلطوة  تلك  ومتثل 
املاحي  اإذ يهدف اخلط  املنطقة،  البحري يف  ال�سحن  جديد يف قطاع 
اجلديد، الذي ُيعد الرابع من نوعه الذي تطلقه “موانئ” ال�سعودية 
البحر  �ساحل  البحرية على  اإىل تقدمي اخلدمات   ،2020 خال عام 
الأحمر، حتت اإ�سراف ومتابعة معايل املهند�س �سالح بن نا�سر اجلا�سر، 
اإطار روؤية وزارة النقل التي ت�ستهدف  ال�سعودي، وذلك يف  وزير النقل 

ربط اململكة بجريانها عرب البحر والرب واجلو، وال�ستفادة من املوقع 
ال�سرتاتيجي الفريد من خال و�سائل النقل املتعددة، وكذلك بقارتي 
يف  الفر�س  من  العديد  لتوليد  مهًما  ج�سًرا  لت�سبح  واأفريقيا  اأوروب���ا 

امل�ستقبل.
على  امل��ا���س��ي  دي�سمرب  يف  ح�سلت  ق��د  العاملية”  دب��ي  “موانئ  وك��ان��ت 
امتياز بنظام البناء والت�سغيل ونقل امللكية /BOT/ مدته 30 عاًما 
حمطة  وتطوير  اإدارة  بهدف  ال�سعودية،  للموانئ  العامة  الهيئة  من 
احل���اوي���ات اجل��ن��وب��ي��ة يف م��ي��ن��اء ج���دة الإ���س��ام��ي ال���ذي ي��ق��دم خدمات 
متنوعة، ومبوجب المتياز، تقوم “موانئ دبي العاملية” با�ستثمار نحو 
اأمريكي لتح�سني وحتديث ميناء جدة الإ�سامي،  500 مليون دولر 
مبا يف ذلك تطوير البنية التحتية الأ�سا�سية للميناء، من اأجل متكينه 
من تقدمي خدماته لناقات احلاويات العماقة املعروفة اخت�ساًرا ب� /

عدة موانئ، والفوز بعدد اأكرب من ال�سفن املارة ب�ساحل البحر الأحمر، 
ما ي�سهم يف تعزيز القدرة التناف�سية للموانئ ال�سعودية وحت�سني كفاءة 
العمليات واخلدمات التي تقدمها، بالإ�سافة اإىل خلق فر�س ا�ستثمارية 

جديدة يف هذا القطاع احليوي.
الإدارة  جمل�س  رئي�س  �سليم،  بن  اأحمد  �سلطان  �سعادة  قال  جهته،  من 
“موانئ  ت�سعر  العاملية”:  دبي  “موانئ  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س 
العامة  الهيئة  م��ع  �سراكتها  ل��ك��ون  وال�����س��ع��ادة  بالفخر  العاملية”  دب��ي 
الدعم  بف�سل  وذل���ك  اآخ���ر،  اإىل  جن��اح  م��ن  تنتقل  ال�سعودية  للموانئ 
امل�ستمر من معايل وزير النقل املهند�س �سالح بن نا�سر اجلا�سر؛ فهذا 
اخلط املاحي املبا�سر الذي يربط بني موانئ جبل علي وجدة وال�سخنة 
�سيغري موازين قطاع ال�سحن البحري باملنطقة و�سيعزز حجم التجارة 

البينية بني دول املنطقة، وهو ما حتتاجه املنطقة ب�سورة ملّحة.

والتي تعد اأ�سخم �سفن احلاويات يف العامل.  /ULCC
وقال �سعادة املهند�س �سعد بن عبدالعزيز اخللب، رئي�س الهيئة العامة 
من  ج��زًءا  ُيعد  اجلديد  املاحي  اخلط  “موانئ”:  ال�سعودية  للموانئ 
مبادرات “موانئ” الطموحة لتحقيق اأهدافها ال�سرتاتيجية يف اإطار 
/ندلب/،  اللوج�ستية  واخل��دم��ات  الوطنية  ال�سناعة  تطوير  برنامج 
ال�ستثمارات،  وتعزيز  الق��ت�����س��ادي،  النمو  ب��دع��م  يتعلق  فيما  خا�سًة 
وامل�ساهمة يف حتقيق روؤية ال�سعودية 2030 بتحويل اململكة اإىل مركز 

عاملي للخدمات اللوج�ستية.
واأ�ساف: �سريبط هذا اخلط املبا�سر ميناء جدة الإ�سامي باملزيد من 
رائد  كمركز  اململكة  مكانة  و�سيعزز  والغرب،  ال�سرق  يف  العاملية  املوانئ 
عرب  التجارة  حركة  ت�سهيل  على  �سي�ساعد  كما  اللوج�ستية،  للخدمات 
كامل �سل�سلة التوريد العاملية، وزيادة اأعداد احلاويات التي ت�سحن بني 

•• كامربدج-الفجر:

يف  لاأعمال”  ج���دج  “كلية  ���س��ه��دت   
املتحدة  باململكة  كامربدج”  “جامعة 
ال�سرتاتيجي  “املركز  ت���اأ����س���ي�������س 
اجل����دي����د،  اخلريية”  ل�����اأع�����م�����ال 
اأ�سمل  لفهم  جهوده  �سيكّر�س  وال��ذي 
اخلريية  الأع����م����ال  ت���اأث���ري  وق���ي���ا����س 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وت���ع���زي���ز اأث����ره����ا يف 
امل��ن��اط��ق الأ���س��رع من���واً يف ال��ع��امل مبا 
اآ�سيا  ودول  الأو����س���ط  ال�����س��رق  ف��ي��ه��ا 
النامية واأفريقيا، وذلك عرب منهجية 
جتمع بني البحوث املكثفة واملوثوقة 
التنفيذي وجمع  خمتلف  والتدريب 
تاأ�سي�س  وي���اأت���ي  امل��ع��ن��ي��ة.  الأط������راف 
امل��رك��ز اجل��دي��د يف ف��رتة حتظى فيها 
الأع����م����ال اخل���ريي���ة ب��اأه��م��ي��ة كربى 
ل���دوره���ا اجل���وه���ري يف تعزيز  ن��ظ��راً 

املرونة الجتماعية والبيئية.
مكانته  ت��ر���س��ي��خ  اإىل  امل��رك��ز  ي��ه��دف   
ميكن  التي  للمعارف  رائ���دة  كمن�سة 
خ���ط���وات عملية  ت��وظ��ي��ف��ه��ا لت���خ���اذ 
ت�����س��ه��م يف ت���ع���زي���ز ت����اأث����ري الأع����م����ال 
القت�سادات  م��ن  املنبثقة  اخل��ريي��ة 
والعمل  ال����ع����امل،  يف  من�����واً  الأ�����س����رع 
الأعمال  ورواد  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع 
لت�سجيع  امل��ن��اط��ق  ه���ذه  يف  اخل��ريي��ة 
وال���روؤى  امل��ع��ارف  وم�ساركة  ال��ت��ع��اون 

القيمة. 
ياأتي اإطاق املركز، الذي مت تا�سي�سه 
م��ن خ��ال رج��ل الأع��م��ال الإماراتي 
الرابعة  امل���وج���ة  و���س��ط  ج��ع��ف��ر،  ب���در 
انتقال  عن  اأ�سفرت  التي  العوملة،  من 
ال���ث���ق���ل الق����ت���������س����ادي نحو  م����راك����ز 

اجلنوب وال�سرق. 
القت�سادات  كانت   ،2019 عام  ففي 
الأ�سرع منواً يف العامل تقع جميعها يف 
التقديرات  وت�سري  النا�سئة،  الأ�سواق 
�ستنتقل  ال���دولر  تريليونات  اأن  اإىل 
املناطق  ه���ذه  اإىل ج��ي��ل يف  م��ن ج��ي��ٍل 
املقبلة،  الع�سر  ال�����س��ن��وات  م���دار  على 

اخلريية  الأع��م��ال  رواد  مع  والتعاون 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف دول�����ة الإم������ارات 
العربية املتحدة والقت�سادات الأ�سرع 

منواً حول العامل«. 
ت�سهده  ال��ذي  امللحوظ  النمو  وي��اأت��ي 
الأعمال اخلريية يف الأ�سواق النا�سئة 
يف ت��وق��ي��ت غ���ري م�����س��ب��وق م���ن حيث 
الأه��م��ي��ة. وح��ّت��ى ق��ب��ل ان��ت�����س��ار وباء 
اأفادت الأمم املتحدة  “كوفيد-19”، 
باأن العامل بحاجة اإىل  2.5 تريليون 
دولر �سنوياً لتحقيق اأهداف التنمية 
 .2030 ال���ع���ام  ب��ح��ل��ول  امل�����س��ت��دام��ة 
لتفاقم  ال��راه��ن��ة ج���اءت  الأزم����ة  لكن 
“البنك  ال��ع��ج��ز، فقد ح���ّذر  م��ن ه��ذا 
الدويل” من اأن تداعيات الوباء التي 
قد توؤدي اإىل وقوع حتى 100 مليون 
ن�سمة بني براثن الفقر املدقع يف عام 
ال��راه��ن، ترزح  الوقت  ويف    .2020
�سغوطات  حتت  احلكومية  امليزانيات 
متزايدة وغري م�سبوقة نتيجة الوباء 

منها ثروات قدرها 2 تريليون دولر 
���س��ي��ت��م ن��ق��ل��ه��ا ب��ح��ل��ول العام  ت��ق��ري��ب��اً 

2030 يف اآ�سيا وحدها. 
ووفقاً لتقرير اأ�سدرته كلية كينيدي 
 ،2018 ع��ام  يف  ه��ارف��ارد  جامعة  يف 
املا�سية   15 ال������  الأع���������وام  ����س���ه���دت 
اخلريية  الأع��م��ال  يف  ملحوظاً  من��واً 
الإمارات  دول��ة  يف  املنظمة  املوؤ�س�سية 

العربية املتحدة.  
ب���در جعفر،  ق���ال  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
املوؤ�س�س الراعي للمركز ال�سرتاتيجي 
�سنوياً  “ن�سهد  اخل��ريي��ة:  ل��اأع��م��ال 
تريليون  ع���ن  ي���زي���د  م���ا  ت��خ�����س��ي�����س 
اخلا�سة  الأم����وال  روؤو�����س  م��ن  دولر 
يفوق  رق��ٌم  وه��ذا  اخلريية،  لاأعمال 
امليزانيات  ح��ج��م  اأ����س���ع���اف  ب��ث��اث��ة 
للم�ساعدات  امل��خ�����س�����س��ة  ال���ع���امل���ي���ة 
الوقت  ويف  وال��ت��ن��م��وي��ة.  الإن�����س��ان��ي��ة 
اأن  اإىل  نف�سه، ت�سري الدلئل بو�سوح 
مكانة  تكت�سب  النا�سئة   القت�سادات 

لروؤو�س  م��ه��م��ة  ك��م�����س��ادر  م���ت���زاي���دة 
الأموال املخ�س�سة لاأعمال اخلريية 
والب��ت��ك��ار الج��ت��م��اع��ي. وت��زام��ن��اً مع 
الن����ت����ق����ال امل���رت���ق���ب ل�����ل�����رثوات بني 
الأج�����ي�����ال ح�����ول ال����ع����امل، ف����اإن����ه من 
اأن ندرك خمتلف املنهجيات  الأهمية 
هذه  يف  اخل��ريي��ة  ب��الأع��م��ال  املتعلقة 
ال��ع��وام��ل املحلية  الأ����س���واق، وك��ذل��ك 
�سياغة  يف  �ساهمت  التي  والإقليمية 

ماحمها«. 
ال�سفافية  “ت�سهم  واأ���������س��������اف: 
املتغرية  والنطباعات  والتكنولوجيا 
���س��ي��اغ��ة مامح  ال������رثوات يف  جت����اه 
ج�����دي�����دة مل���ن���ه���ج���ي���ات امل����ت����ربع����ني يف 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع م�����س��األ��ة ال��ع��ط��اء حول 
الت�سدي  يف  للف�سل  وجتنباً  ال��ع��امل. 
ل��ل��ت��ح��دي��ات ال���ع���دي���دة امل���درج���ة على 
الع�سر  ال�سنوات  يف  العاملية  الأج��ن��دة 
من  امل��زي��د  ب��ذل  علينا  يتعني  املقبلة، 
الأفكار،  وت��ب��ادل  ل��ل��ت��وا���س��ل  اجل��ه��ود 

وال��ت��ب��اط��وؤ الق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي، اإذ 
يتوقع “موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة 
اأن   »UNCTAD   « وال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��ن��ا���س��ئ��ة ح���ول العامل  الق��ت�����س��ادات 
اإنقاذ  ح���زم���ة  اإىل  ب��ح��اج��ة  ���س��ت��ك��ون 
ملواجهة  دولر  تريليون   2.5 قيمتها 
تداعيات الوباء. ومن هنا تاأتي اأهمية 
روؤو�س الأموال اخلريية التي ميكنها 
امل�ساهمة بدور حموري يف تلبية هذه 
بالرتافق  اأو  �سواء مبفردها  احلاجة، 

مع م�سادر التمويل الأخرى. 
�ستيفن  الربوفي�سور  قال  جهته،  من 
ت�������وب، رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة ك����ام����ربدج: 
متنامية  جمموعة  كوكبنا  “يواجه 
التغري  ظاهرة  منها  التحديات،  من 
امل��ن��اخ��ي ال���ت���ي ت���ه���دد اإم��������دادات امل���اء 
احليوية،  البيئية  ونظمها  وال��غ��ذاء 
املتزايدة،  ال�سيا�سية  والن��ق�����س��ام��ات 
املعدية.  والأم������را�������س  واحل����������روب، 
املال  روؤو�����س  ت�سخري  ينبغي  ول��ه��ذا، 
وفاعلية  ب��ك��ف��اءة  ال��ع��امل��ي��ة  اخل���ريي���ة 
لتعزيز التاأثري والرتقاء بجودة حياة 
“املركز  دور  ي��اأت��ي  وهنا  جمتمعاتنا، 
ل��اأع��م��ال اخلريية”  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
الازمة  املقومات  كافة  الذي ميتلك 
لدعم هذه اجلهود وتو�سيع نطاقها«. 
وبدوره، قال الربوفي�سور كري�ستوفر 
لإدارة  “جدج”  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ل�����وخ، 
ك�����ام�����ربدج:  الأع�������م�������ال يف ج����ام����ع����ة 
ه��ائ��ل��ة يف منو  ال��ي��وم ط��ف��رة  “ن�سهد 
ال��������رثوات، ي����ربز ف��ي��ه��ا ج��ي��ل جديد 
القادرين  اخلريية  الأعمال  رواد  من 
والعازمني على جتاوز الأعراف التي 
عملنا  خ��ال  وم��ن  املا�سي.  يف  �سادت 
ال���س��رتات��ي��ج��ي لاأعمال  ’ امل��رك��ز  يف 
لاأعمال‘  ج���دج  كلية  يف  اخلريية’ 
بجامعة كامربدج، �سنعكف على درا�سة 
والتفاعل  التنوع  ا�ستثمار هذا  كيفية 
الأعمال  رواد  م��ع  نف�سه  ال��وق��ت  يف 
امل�ستهدفة  امل���ن���اط���ق  يف  اخل����ريي����ة 

مل�ساعدتهم على تعزيز تاأثريهم ». 

من�سة  اأو  ع��دي��دة  ج��وائ��ز  ع��ل��ى  واحل���ائ���ز   للموبايل 
اخلدمات  امل�سرفية عرب الإنرتنت التابعة لبنك دبي 

التجاري. 
اجلاد  العمل  على  ق��وي��اً  دل��ي��ًا  ال�سراكة  ه��ذه  وت��ع��د 
واملتفاين الذي بذله كا  الفريقني لتح�سني جتربة 
العربية  الإم���ارات  التحويات يف  العماء يف جم��ال 
اإ�سافة  �سيتم  وان��ه  خا�سة  املتحدة 

املزيد من  البلدان . 
ت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذه ال�����س��راك��ة، قال 
الدكتور بريند فان ليندر، الرئي�س 
التجاري:  دب���ي  ل��ب��ن��ك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
م���ع   ب���ال�������س���راك���ة  �����س����ع����داء  “نحن 
من  �ستمكننا  وال��ت��ي   ، Thunes
حت�سني عمليات التحويل وتب�سيطها 
با�ستخدام واجهة برجمة تطبيقات 
واحدة لتحويل الأموال  اإىل العديد 

من البلدان. 
مع  اخل��ط��������������������وة  ه�����ذ  وت��ت��م��ا���س��������������ى 
رقمياً  ب��ن��ك��اً  ن�����س��ب��ح  ب�����اأن  روؤي���ت���ن���ا 
عمائنا  وت�������زوي�������د  ب�����ال�����ك�����ام�����ل، 
مبتكرة  وخدمات  رقمية  مبنتجات 
وجعل  امل�سرفية  جتربتهم  لإث���راء 
�سا�سة  اأك��رث  امل�سرفية  اخل��دم��ات 

و�سهولة  .» 
كالوي،  ب��ي��رت دي  ق���ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
ل�سركة   ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������س 
نتعاون  اأن   « :Thunesي�سعدنا 
ال��ت��ج�����اري ونن�سم  دب����ي  ب��ن��ك  م���ع 
املبتكر لي�سبح  اإليه�������م يف  م�سارهم 
الإم�����������ارات  يف  رق����م����ي  ب���ن���ك  اأول 
ال���ع���رب���ي���ة امل��ت��ح��������������������دة، ح���ي���ث يعد 
الفر�س  وف��ت��ح  للبنوك  امل��ب��ت��ك��رة  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 
 لعمائها جزءاً من مهمتنا وي�سعدنا اأن نقدم خدمة 
دبي  بنك  لعماء  الوجهات  من  للعديد  التحويات 

التجاري .» 

•• دبي – د.حممود علياء   

اأع��ل��ن ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري، اأح����د ال��ب��ن��وك الوطنية 
ومزود  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ال��رائ��دة يف 
 ،  Thunesالدف������ع عرب احلدود  العاملي خدم�������ات 
والتي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  �س�������راكة  يف  دخولهم������ا  ع��ن 

الأموال  حتويل  عملي�����ة  �ست�س��هل 
اأنحاء  وك��اف��������ة  الإم���������������������������ارات  ب���ني 

العامل . 
ومب�����وج�����ب ه�������ذه ال���������س����راك����ة م����ع  
بنك  عماء  �سيتمكن   ،Thunes
الأموال  حتويل  من  التجاري  دب��ي 
وباك�ستان  وال��ف��ل��ب��ني  ال��ه��ن��د  اإىل 
احل�سابات  اإىل  ف��وري��اً   وبنغادي�س 
امل�����س��رف��ي��ة وامل��ح��اف��ظ ال��رق��م��ي��ة اأو 
خدمة  خ��ال  م��ن  ن��ق��داً  ا�ستامها 
ال�����س����ت����ام ال���ن���ق���دي م����ن م���واق���ع 

 خمتلفة. 
اإطاق  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  و�سيتم 
احل�سابات  اإىل  ال��ت��ح��وي��ل  خ���دم���ة 
اإ�سافة  ت��ت��م  اأن  ع��ل��ى  امل�����س��رف��ي��ة، 
اإىل  املحافظ  ال���ت���ح���وي���ل  خ���دم���ة 
ال��رق��م��ي��ة وال���س��ت��ام ال��ن��ق��دي من 

مواقع ال�ستام قريباً. 
لدولة  امل���رك���زي  للم�سرف  ووف���ق���اً 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، فقد 
دره����م  م���ل���ي���ار   165 مت  حت����وي����ل 
العاملني يف  الوافدين  اإماراتي من 
تت�سدرهم  بلدانهم،  اإىل  الإم���ارات 
الهند وباك�ستان والفلبني كاأكرث 3 

 وجهات للتحويل . 
ومن خال هذه اخلدمة اجلديدة، �سيتمكن عماء 
بنك دب��ي ال��ت��ج��اري م��ن حت��وي��ل الأم����وال يف الوقت 
وباك�ستان،  وبنغادي�س  والفلبني  الهند  اإىل  الفعلي 
   CBDتطبيق با�ستخدام  واأم��ان  و�سرعة  ب�سهولة 

تاأ�سي�س املركز ال�سرتاتيجي لالأعمال اخلريية يف جامعة كامربدج 

دعمًا لالقت�شادات العاملية الأ�شرع منوًا ومنها الإمارات 

�سهدت م�ساركة اأكرث من 100 �سخ�س من 32 دولة حول العامل

غرفة دبي تنّظم ثاين ندواتها الفرتا�شية املخ�ش�شة لتعريف امل�شتثمرين الأفارقة مبقومات اجلذب يف الإمارة
•• دبي-الفجر: 

ن��ظ��م��ت غ���رف���ة جت������ارة و����س���ن���اع���ة دبي 
“بيزمو�سي�س  ���س��رك��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الثانية  الندوة الفرتا�سية  �سريفي�س” 
الفرتا�سية  ال���ن���دوات  �سل�سلة  ���س��م��ن 
موؤخراً  اأطلقتها  التي  مبادرتها  �سمن 

عرب مكاتبها التمثيلية اخلارجية يف القارة الأفريقية، والتي تهدف اإىل الرتويج 
الأربعة  الغرفة  مكاتب  ال��ن��دوات  ه��ذه  وتنظم  ل��اأع��م��ال.  مثالية  كوجهة  لدبي 
اأثيوبيا وكينيا وغانا وموزمبيق بح�سور م�ستثمرين ورجال اأعمال  املتواجدة يف 

اأفارقة، ل�ستعرا�س امل�سهد القت�سادي يف الإمارة واملزايا املتاحة للم�ستثمرين. 
وهدفت  اأ�سئلتك”،  “تخل�س من خماوفك، اطرح  وحملت الندوة الثانية عنوان 
اإىل نقا�س ومعاجلة املفاهيم اخلاطئة ال�سائعة ملمار�سة الأعمال التجارية �سمن 
قطاعات حمددة. و�سهدت م�ساركة اأكرث من 100 �سخ�س، ميثلون 32 دولة من 
جميع اأنحاء العامل، من بينها دول من القارة الأفريقية، ودولة الإمارات العربية 
واأورا�سيا،  اأوروب��ا،  قارات  ودول من  والهند،  ال�سعودية،  العربية  واململكة  املتحدة، 
واآ�سيا. ركزت الندوة على الإجابة على ا�ستف�سارات امل�ساركني فيما يتعلق بقطاعات 
ورخ�س  التجارية  الرخ�س  بني  الفرق  وو�سحت  الإم���ارة،  يف  املختلفة  الأع��م��ال 
عدم  ظل  يف  ل�سيما  املختلفة  الرتاخي�س  اأن���واع  بني  وال��ف��رق  املهنية،  اخل��دم��ات 
و�سوحه بالن�سبة للبع�س. وتطرقت النقا�سات اأي�ساً اإىل مكانة دبي كوجهة بديلة 

للح�سول على مواد معينة يف ظل وجود خمزون زائد من الإمدادات. 
احلرة،  املناطق  �سمن  ودولًيا  حملًيا  التداول  كيفية  عن  موجزاً  الندوة  وقدمت 

فريو�س كورونا امل�ستجد، املزايا الإيجابية للقطاع التجاري والقت�سادي يف دبي 
والإمارات وياأتي يف مقدمتها املرونة الكبرية، و�سهولة ممار�سة الأعمال والدعم 
الكبري املقدم من �سناع القرار يف الدولة والذي جاءت على �سكل �سل�سلة مدرو�سة 

من املحفزات �سملت كافة املجالت«.
واأ�ساف: “تظهر نتائج ال�ستبيان الذي اأجريناه مدى معرفة امل�ستثمرين يف دول 
اأفريقيا والعامل بدور ومكانة دبي، وتعك�س مدى الثقة لديهم بالعوائد الإيجابية 
التي يوفرها ال�ستثمار يف دبي. ونتطلع من خال هذه املبادرات اإىل زيادة معرفة 
امل�ستثمرين يف خمتلف اأنحاء العامل بالفر�س الكبرية التي ميكن لهم ال�ستفادة 

منها من خال ممار�سة اأعمالهم يف دبي«.
بافتتاح  امل�ساركني مهتمون  %51 من  اأن  الندوة  اأج��ري خال  ا�ستبيان  واأظهر 
 39% ن�ساط جتاري لهم يف دبي نظراً �سهولة ممار�سة الأعمال، يف حني اأرجع 
اهتمامهم بهذا املو�سوع نظراً ملا تتمنع به الإمارة من معدلت عالية من الأمن 
دب��ي اجل��غ��رايف، يف حني  املوقع  اإىل  الإم���ارة، و32%  ال��ذي تتميز به  وال�سامة 
دب��ي لدعم  ال��ت��ي قدمتها  امل�سافة  اأو  اجل��دي��دة  واحل��واف��ز  امل��زاي��ا   27% اخ��ت��ار 
وفيما  قطاعات الأعمال يف ظل جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد “كوفيد-19”. 

بحوزة  يكن  مل  اإذا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف  ال�سلع  جت��ارة  وكيفية  وداخلياً، 
لدبي  ال�سرتاتيجي  امل��وق��ع  اأهمية  كذلك  وتناولت  حملي.  ترخي�س  امل�ستثمر 

بالن�سبة للدول الأفريقية ودوره الهام يف تطوير الأعمال لدى هذه الدول.
 و�سهدت الندور تفاعًا كبرياً من امل�ساركني الذين طرحوا اأ�سئلة خمتلفة حول 
كيفية القيام باأعمال جتارية يف دبي يف خمتلف القطاعات مبا فيها جتارة القهوة 
والأزياء والزراعة وغريها. و�سمت الندوة جمموعة كبرية من املتحدثني الذين 
دبي  واأ�سادوا بدعم حكومة  الكربى،  ال�ستثمار  املتميزة، وفر�س  املعارف  تبادلوا 
لرواد الأعمال الأجانب.  و�سارك يف الندوة عمر خان، مدير املكاتب اخلارجية يف 
غرفة دبي، وماريانا بولبوك، الرئي�س التنفيذي واملوؤ�س�س ل�سركة “بيزمو�سي�س”، 
وزمييدينيه نيجاتو، الرئي�س العاملي ل�سركة “فريفاك�س اأفريقيا فند” ونورفان 

اأكواه هايفورد، مدير عاقات عامة يف �سركة “غانا لينك نتورك �سريفي�سي�س«.
ويف هذا ال�سياق، قال عمر خان: نتطلع من خال هذه الندوات اإىل تعزيز عاقات 
تعريف  خ��ال  م��ن  الإفريقية  ال��ق��ارة  ودول  دب��ي  ب��ني  القائمة  التجاري  التبادل 
ال�ستثماري  اجل��ذب  مبقومات  ال�سمراء  القارة  يف  الأع��م��ال  ورج��ال  امل�ستثمرين 
التي توفرها الإمارة. لقد اأبرزت التحديات التي مير بها العامل واملتعلقة بانت�سار 

من   79% ف���اإن  ب��ال��رتاخ��ي�����س،  يتعلق 
برتاخي�س  اه��ت��م��ام��اً  اأب����دوا  امل�����س��ارك��ني 
التداول التجاري، يف حني اختار 21% 

منهم اخلدمات املهنية.
قطاعات  ح��ول  ���س��وؤاًل  ال�ستبيان  و�سمل 
امل�ساركون  التي يرغب  املف�سلة  الأعمال 
اإم����ارة  اأو مت��ث��ي��ل��ه��ا ���س��م��ن  مب��م��ار���س��ت��ه��ا 
قطاع   4% اختار  حني  يف  وال�����س��راب،  الطعام  قطاع  منهم   32% فاختار  دب��ي، 
تكنولوجيا  ق��ط��اع  ح�سد  كما  ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  و4%  اللوج�ستيات، 
املعلومات ن�سبة %4، بينما وقع الختيار على قطاع ال�سياحة وال�سيافة بن�سبة 
%6، والتمويل %6، والت�سنيع %9، يف حني �سكلت القطاعات الأخرى ن�سبة 

.36%
تنظيم  اإىل  �سريفي�س”  “بيزمو�سي�س  �سركة  مع  بالتعاون  دب��ي  غرفة  وتتطلع 
يونيو  �سهر  بنهاية  ال�سل�سلة  هذه  �سمن  والأخ��رية  القادمة  الفرتا�سية  الندوة 
يتعلق  فيما  امل�ستثمرين  توجيه  على  الثالثة  اجلل�سة  ه��ذه  و�سرتكز  اجل���اري. 
واختيار  امل�سرفية،  والأع��م��ال  الإق��ام��ة،  على  وكيفية احل�سول  احل��رة،  بالأعمال 

امل�ست�سار اأو ال�سريك املنا�سب.
املهتمني بال�ستثمار يف  الندوات الفرتا�سية هذه حول تزويد  وتتمحور مبادرة 
دبي باملعلومات الأ�سا�سية التي يحتاجونها مل�ساعدتهم على اتخاذ القرار ال�سائب، 
ال�ستثمار،  بيئة  عن  عامة  كمعلومات  ال�ستثمار  جوانب  كل  تغطية  عرب  وذل��ك 
وتقدمي معلومات تف�سيلية عن القطاعات واملجالت القت�سادية بالإ�سافة اإىل 

الرتتيبات اللوج�ستية واملالية والتنظيمية املختلفة لتاأ�سي�س الأعمال.
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•• اأبوظبي -وام: 

اعتمد “ احتاد الإمارات للجوجيت�سو 
ال����ذي  ال�����س��ح��ي  “ ال����ربوت����وك����ول 
���س��ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق��ه ع��ل��ى ال��اع��ب��ني و 
املع�سكر  يف  الإداري  و  الفني  اجلهاز 
يقام  ال���ذي  امل��ق��ب��ل  امل��غ��ل��ق  ال�سيفي 
ن��ادي �سباط  على فرتتني يف فندق 
اأبوظبي  بالعا�سمة  امل�سلحة  القوات 
�سالة  يف  ال�����ت�����دري�����ب  وم������اع������ب 
ج��وج��ي��ت�����س��و اأري����ن����ا مب���دي���ن���ة زاي����د 
الريا�سية اعتبارا من اخلام�س من 
يوليو و حتى 22 اأغ�سط�س املقبلني 
من اأجل �سامة الاعبني وتطبيق 
التي  ال��ازم��ة  الطبية  الإج������راءات 
ت�سمن وقايتهم بالتن�سيق والتعاون 

مع اجلهات املخت�سة بالدولة.
اإدارة  واأك����د ط����ارق ال��ب��ح��ري م��دي��ر 

مدير  ب��الحت��اد  امل�ساندة  اخل��دم��ات 
ج����ولت اأب��وظ��ب��ي ج��ران��د ���س��ام اأن 
رئي�س  الها�سمي  عبداملنعم  ���س��ع��ادة 
والآ�سيوي  الإم����ارات����ي  الحت���ادي���ن 
الحت�����اد  ل���رئ���ي�������س  الأول  ال���ن���ائ���ب 
ال����������دويل ل���ل���ج���وج���ي���ت�������س���و اأع����ط����ى 
تعليمات وا�سحة ب�سرورة توفري كل 
من  لاعبني،  ال�سامة  ا�سرتاطات 
املعنية  اجلهات  مع  التوا�سل  خال 
اعداده  ال��ربوت��وك��ول مت  اأن  و  ك��اف��ة 
واعتماده بعد التن�سيق والتعاون مع 
الطوارىء  لإدارة  الوطنية  الهيئة 
والقيادة  ال����ك����وارث،  و  الأزم�������ات  و 
ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي، ودائ����رة 
اأبوظبي  الثقافة وال�سياحة، و�سركة 
�سحة”،   “ ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
يف  الح�����رتازي�����ة  الإج�����������راءات  واأن 
الفح�س  ب��اإج��راء  تبداأ  الربوتوكول 

واملدربني  الاعبني  جلميع  الطبي 
والأط�������ق�������م ال���ط���ب���ي���ة والإداري��������������ة 
وال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة ال���ت���ي ���س��ت�����س��ارك يف 
�ستقام  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ولت  و  املع�سكر 
يف  جميعا  عزلهم  ث��م  هام�سه  على 
غ��رف��ة م���ف���ردة ل��ك��ل ���س��خ�����س منهم 
ب��ال��ف��ن��دق حل��ني ال��ت��اأك��د م��ن �سلبية 
ن��ت��ي��ج��ة ال��ف��ح��و���س ب���ال���ت���زام���ن مع 
الدقيقة  الوقائية  ال��ت��داب��ري  ات��خ��اذ 
يف م��ط��ع��م ال��ف��ن��دق وال��ع��ام��ل��ني به 
وا�سحة  ق��واع��د  وف��ر���س  واأدوات�������ه، 
الريا�سي  ال��ن��ادي  �سالة  ل�ستخدام 
ت��ع��ق��ي��م��ه��ا م���ن خ����ال �سركات  ب��ع��د 
نظام  وو���س��ع  معتمدة،  متخ�س�سة 
على  الأب�سطة  �سالة  يف  للتدريبات 
فرتتني، مع تزويد كل لعب باأدوات 
والقفازات”.  وال��ك��م��ام��ات  التعقيم 
وقال البحري يف ت�سريحات لوكالة 

اأنباء الإمارات : “ ين�س الربوتوكول 
اأي�سا على التاأكد من تعقيم الغرف 
يف فندق الإقامة، والت�ساور مع اإدارته 
لاتفاق معها على اإمكانية تو�سيل 
طلبات الطعام لاعبني للغرف مع 
على  الح��رتازي��ة  املعايري  م�ساعفة 
باملطعم،  ال��ع��ام��ل��ني  م��ن  ال��و���س��ط��اء 
وت��وف��ري غ���رف خ��ا���س��ة ي��ت��وج��ه لها 
يف  املتواجدين  من  اأي  اأو  الاعبون 
اأعرا�س  ب��اأي  ال�سعور  عند  املع�سكر 
مر�سية والبقاء بها حلني ا�ستدعاء 
لإجراء  ال��ف��ور  على  الطبي  الفريق 
ال��ف��ح��و���س ال���ازم���ة، وامل��ت��اب��ع��ة مع 
والتعقيم  للتنظيف  ال��ف��ن��دق  اإدارة 
بالغرف  الأ���س��ط��ح  جلميع  ال����دوري 
الفحو�س  واج������راء  ي���وم���ي،  ب�����س��ك��ل 
الطبية ب�سكل دوري لاعبني بواقع 

مرة كل ا�سبوع ».

و عن الإج��راءات التف�سيلية املتبعة 
تقليل  تت�سمن  اأن��ه��ا  اأك��د  املطعم  يف 
امل��رتددي��ن على املائدة يف وقت  ع��دد 
الجتماعي،  التباعد  لتوفري  واحد، 
املرفقة  امل��ق��اع��د  اأع�����داد  وتخفي�س 
القفازات  ك��ل ط��اول��ة، وارت�����داء  م��ع 
املعقمات  وا�����س����ت����خ����دام  ال����ي����دوي����ة 
الاعبني  وت��وع��ي��ة  ال���دخ���ول،  ع��ن��د 
باإر�سادات ال�سامة من خال تعليق 
الطاولت،  على  الورقية  الر���س��ادات 
مع مراقبة واإدارة البوفيهات خال 
لوجباتهم  ال��اع��ب��ني  ت��ن��اول  ف���رتة 
كما  الأم���ور  �سري  ل�سمان  الغذائية 
هو معتمد وبالتايل فاإن الربوتوكول 
للمتابعة  اآلية  بداخله على  يت�سمن 
اليومية. و اأكد البحري اأن ال�سروط 
ال�سالة  ل�����س����ت����خ����دام  امل����ع����ت����م����دة 
على  احل��ر���س  يف  تتمثل  الريا�سية 

توفري م�سافة الأمان بني الاعبني 
وه����ي 2.5 م���رت ب���ني ك���ل لع����ب و 
حرارة  درج��ة  م��ن  والتحقق  زميله، 
الدخول يف كل مرة،  الاعبني قبل 
عند  والكمامات  ال��ق��ف��ازات  وارت����داء 
ب���وج���ود عدد  ي�����س��م��ح  ال���دخ���ول و ل 
�سيق  نطاق  يف  الاعبني  من  كبري 
باإح�سار  ي�سمح  ل  اأن��ه  كما   .. مغلق 
اأي اأغرا�س خارجية من دون تعقيم، 
م�ساركة  ع����دم  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  م���ع 
الاعبني يف التدريبات على اجلهاز 

الواحد قبل تعقيمه.
البطولت  تنظيم  اإج�����راءات  ع��ن  و 
على هام�س املع�سكر اأو�سح البحري 
ال�سامل  الطبي  بالفح�س  تبداأ  اأنها 
ال�����س��ال��ة، وتعقيم  ل��ك��ل م���ن ي��دخ��ل 
ح��اف��ل��ة ال��ن��ق��ل ال��ت��ي ت��ق��ل الاعبني 
من الفندق اإىل ال�سالة وتخ�سي�س 

بوابات لكل جمموعة من الاعبني، 
وتوفري بوابات الر�س التعقيمي على 
املداخل، مع فح�س درجات احلرارة، 
وال�����ت�����اأك�����د م�����ن ع��������ودة ال���اع���ب���ني 
املقاعد  ع��ل��ى  و  ن��ف�����س��ه��ا  ب��احل��اف��ل��ة 
الفندق  غ��رف  اإىل  والتوجه  نف�سها 
مع مبا�سرة التعقيم الذاتي، واجراء 
فح�س طبي جديد على الاعبني و 
جميع الأطقم امل�ساركة يف املع�سكر يف 

اليوم التايل الذي يلي البطولة.
وقال البحري :” هذه هي الإجراءات 
ال��ت��ي ح�����س��ل��ت ع��ل��ى امل���واف���ق���ات من 
اجلهات املخت�سة و التي مت تطبيقها 
املا�سي  م��اي��و  يف  الأول  املع�سكر  يف 
والذي  ال��وط��ن��ي  املنتخب  لعنا�سر 
ا�ستمر �سهر تقريبا وتخلله بطولتان 
لاعبي  التن�سيطية  البطولة  ه��ي 
املنتخب، وبطولة حتدي الأبطال و 

الطمئنان  و  جتريبها  مت  ب��ال��ت��ايل 
اإليها بالتعاون مع اجلهات املخت�سة 
اتباعها  �سيتم  ل���ذا  و  وال�����س��رك��اء.. 
يف امل��ع�����س��ك��ر امل��غ��ل��ق امل��ق��ب��ل ب��ع��د اأن 
ال���ع���دي���د م���ن اجلهات  ب��ه��ا  اأ�����س����ادت 
لا�سرت�ساد  وط��ل��ب��ت��ه��ا  ال��ري��ا���س��ي��ة 
والحتادات  الهيئات  الكثري من  بها 
ال��ت��ي ت��در���س ال��ع��ودة ل��ل��ت��دري��ب��ات يف 
الربوتوكول  ه��ذا  واأن  ق��ري��ب،  وق��ت 
البطولت  يف  اأي�سا  تطبيقه  �سيتم 
التي  و  الر�سمي  الن�ساط  ع��ودة  عند 
�ستبداأ ببطولة كاأ�س �ساحب ال�سمو 

نائب رئي�س الدولة.

•• دبي -وام:

للريا�سة  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ن���ف���ذت 
القوين  اأم  م��ن��ط��ق��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
و  ل��ل��ت��اأه��ي��ل  اإرادة  م��رك��ز  و  ال��ط��ب��ي��ة 
جمتمعية  ريا�سية  م��ب��ادرة  ال��ع��اج 
اأج��ه��زة ريا�سية  م��ن خ���ال ت��ق��دمي 
ال�سالت  يف  ل���س��ت��خ��دام��ه��ا  ح��دي��ث��ة 
الذكور  لق�سمي  باملركز  الريا�سية 
والإن�����اث و ذل���ك يف اإط����ار م��ب��ادرة “ 
تتبناها  ال��ت��ي  للحياة”  للريا�سة.. 
ت��ع��زي��ز مفهوم  ال��ه��ي��ئ��ة وت�����س��ت��ه��دف 
ال��ري��ا���س��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل ���س��ي��م��ا يف 
ا�ستجابة  و  ال��راه��ن��ة  ال��ظ��روف  ظ��ل 
التدابري  و  ال��وق��ائ��ي��ة  ل����اإج����راءات 
الدولة  تتخذها  ال��ت��ي  الح���رتازي���ة 

حلماية املجتمع و�سون مكت�سباته.
متثل هذه الأجهزة الريا�سية املرحلة 
الثانية الداعمة ملبادرة “ للريا�سة.. 
تعزيز  ت�����س��ت��ه��دف  ال��ت��ي  و  للحياة” 
وت��ن��م��ي��ة ال��ري��ا���س��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة على 

اأفرادها  مبختلف  املوؤ�س�سات  نطاق 
“الريا�سة  م�سمى  حت��ت  وف��ئ��ات��ه��ا، 

املجتمعية«.
ت�ستهدف الهيئة من وراء املبادرة دعم 
ال�سلوك الريا�سي واحلياة ال�سحية 

عند اأ�سحاب الهمم و كبار املواطنني 
املنخف�س  ال����دخ����ل  ذات  والأ������س�����ر 
باأندية  اللتحاق  على  ال��ق��ادرة  غري 

ريا�سية اأو اقتناء اأجهزة ريا�سية .
الأوىل..  امل��رح��ل��ة  يف  ال��ت��وزي��ع  �سمل 

اإم����ارة ع��ج��م��ان ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة 
تنمية املجتمع فيما ا�ستمرت املرحلة 
نقاط  بتو�سيع  امل��ب��ادرة  م��ن  الثانية 
الهيئة  م���ن  ف���ري���ق  ع���رب  ال���و����س���ول 
وال���ت���ي يجري  ل��ل��ري��ا���س��ة  ال���ع���ام���ة 

م��ن خ��ال��ه��ا اإي�����س��ال الأج���ه���زة اإىل 
الفئات  ه��ذه  تدعم  التي  املوؤ�س�سات 
مع التقيد بالإجراءات التي اتخذتها 
ال����دول����ة و ال���ت���داب���ري الح����رتازي����ة 
و ال��وق��ائ��ي��ة ل��ت��ف��ادي الخ���ت���اط و 

ت�سليم  اأث��ن��اء  التجمعات  و  الزدح���ام 
الأجهزة مل�ستحقيها.

الغفار  عبد  �سعيد  ق��ال  ناحيته  م��ن 
العامة  للهيئة  العام  الأم��ني  ح�سني 
بتقدمي  ون�سعد  “ن�سعى  للريا�سة: 

كل ما ن�ستطيع ت�سخريه للمواطنني 
واملقيمني على هذه الأر���س الطيبة 
املواطنني  ك��ب��ار  ف��ئ��ات  م���ن  خ��ا���س��ة 
واأ�سحاب الهمم للتاأكيد على دورهم 
واإبرازهم يف املجتمع وممار�سة حياة 

ت�سمن لهم منطا �سحيا �سليما«.
للجهود  ا�ستكمال  املبادرة  تاأتي هذه 
احلكومة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  امل���ت���وا����س���ل���ة 
الحتياجات  ل���ت���وف���ري  ال���ر����س���ي���دة 
ترجمة  و  وامل��ق��ي��م��ني  ل��ل��م��واط��ن��ني 
حل��ر���س ال��ق��ي��ادة على ت��وف��ري مزيد 
الفئات  ل��ه��ذه  املجتمعي  ال��دع��م  م��ن 
ب��اأم�����س احل���اج���ة لتعزيز  ال��ت��ي ه���ي 
ج���ودة واأ���س��ل��وب ح��ي��ات��ه��ا م��ن خال 

ممار�سة الريا�سة.
اأم  ال��ط��ب��ي��ة يف  امل��ن��ط��ق��ة  اأع����رب����ت  و 
للتاأهيل  اإرادة  وم���رك���ز  ال��ق��ي��وي��ن 
والعاج عن �سعادتهما البالغة بهذه 
امل���ب���ادرة، ال��ت��ي ت��اأت��ي يف اإط���ار جهود 
لأفراد  وامل�ستدامة  املتنوعة  ال��دع��م 
املجتمع يف ظل الإج��راءات الوقائية 
التعاون  ���س��ور  اأ���س��م��ى  تعك�س  ال��ت��ي 
واملوؤ�س�سي  امل��ج��ت��م��ع��ي  وال���ت���ك���ات���ف 
للمجتمع  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي 
ع��ن اجل��م��ي��ع تداعيات  ي��خ��ف��ف  مب��ا 

الظروف الراهنة.

الريا�سية  املناف�سات  تنظيم  ال��ري��ا���س��ي  دب��ي  جمل�س  يبحث 
�سل�سلة من  املقبلة من خال  الفرتة  والدولية خال  املحلية 
اللقاءات عن بعد مع عدد من املنظمني لاأحداث والبطولت 
يونيو   25 اخلمي�س  ال��ي��وم  يعقد  حيث  املختلفة،  الريا�سية 
تنظيم  ���س��ب��ل  مل��ن��اق�����س��ة  امل��ن��ظ��م��ني  م���ع  اج��ت��م��اع��ني   2020
البطولت واملهرجانات الريا�سية وفق الربوتوكولت ال�سادرة 
الإج����راءات  تت�سمن  وال��ت��ي  الر�سمية  واجل��ه��ات  املجل�س  م��ن 
الريا�سي بدبي  الن�ساط  املتعلقة بعودة  والتدابري الحرتازية 
يف  وال��ك��وارث  الأزم���ات  لإدارة  العليا  اللجنة  اعتمدتها  وال��ت��ي 

دبي.
ويبداأ الجتماع الأول يف ال�ساعة العا�سرة �سباًحا و�سيكون مع 
تقام  التي  الدولية  الريا�سية  والبطولت  الأح���داث  منظمي 
ع�سر  احلادية  ال�ساعة  يف  الثاين  الجتماع  يقام  فيما  دب��ي،  يف 

�سباًحا ويكون مع منظمي الأحداث املجتمعية املحلية.
دليل  الجتماعني،  خ��ال  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  وي�ستعر�س 
املجل�س  و�سعه  ال���ذي  الريا�سية  الأح����داث  تنظيم  اإج�����راءات 
ا���س��ت��ع��داًدا ل��ل��م��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ان�����س��ج��اًم��ا م��ع خ��ط��ة احلكومة 

دبي  يف  وال���ك���وارث  الأزم����ات  لإدارة  العليا  اللجنة  وتعليمات 
املناف�سات،  ب��ع��ودة  يتعلق  فيما  املخت�سة  احلكومية  واجل��ه��ات 
وه���ي ال�����س��روط والإج��������راءات ال��ر���س��م��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ات الوقاية 
الأحداث  منظمي  من  بدقة  تطبيقها  املجل�س  ا�سرتط  التي 
امل�����س��ارك��ني من  ���س��ام��ة  ت��راع��ي  ال��ري��ا���س��ي��ة املعتمدين وال��ت��ي 
الآمنة  ال��ن��م��وذج��ي��ة  البيئة  ل��ه��م  وت��وف��ر  ومنظمني  ري��ا���س��ي��ي 
خلو�س املناف�سات وممار�سة ريا�ساتهم املف�سلة يف ظل ظروف 

جائحة كوفيد 19.
كما �سيقدم املجل�س �سرحا جلهود املجل�س لدعم عمل املنظمني 
التي  اخل��ربات  وتقدمي  اإعامًيا  اأو  لوج�ستًيا  دعًما  كان  �سواء 
ميتلكها منت�سبي املجل�س لإجناح  تنظيم البطولت املختلفة، 
مبا  الأح����داث  لإق��ام��ة  املنظمني  ا���س��ت��ع��دادات  مناق�سة  و�سيتم 
الذي  اخلا�س  الرابط  يف  والت�سجيل  الفنية  اخلطط  ذلك  يف 
البطولة،  تنظيم  على  املوافقة  على  للح�سول  املجل�س  اأطلقه 
وال�سروط التي تت�سمن توفري املنظم كوادر متخ�س�سة لفح�س 
امل�ساركني و التعقيم امل�ستمر والتباعد اجل�سدي مل�سافات كافية 
يف  التجمعات  واإدارة  واملنظمني  امل�ساركني  الأف���راد  كافة  ب��ني 

الوقائية  التعليمات  و  الإر�سادات  وو�سع لئحة  موقع احلدث 
املناف�سات  يف  امل�ساركني  �سامة  ي�سمن  مبا  البطولة  مكان  يف 

اأو التدريبات.
و�سيتم يف الجتماع مناق�سة املواعيد املقرتحة ل�ستئناف تنظيم 
اأغ�سط�س  �سهر  م��ن  ب��داي��ة  الريا�سية،  والأح����داث  ال��ب��ط��ولت 
2020 حتى نهاية عام 2021، و�سيتم درا�سة الأيام املقرتحة 
لإقامة كل حدث ريا�سي مبا ي�سمن اإقامة املناف�سات يف الأيام 
املنا�سبة وعدم ت�سارب املواعيد فيما بينها، وطلب املجل�س من 
حتى  لطرحها  وال�ستف�سارات  الأ�سئلة  كافة  جتهيز  املنظمني 

ميكن الإجابة عليها خال الجتماع.
احتادات  من  ر�سمية  خماطبات  الريا�سي  دبي  جمل�س  وتلقى 
ريا�سية دولية طلبت فيها املوافقة على ا�ست�سافة دبي ملختلف 
اأخرى  م��دن عاملية  م��ق��ررة يف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  العاملية  ال��ب��ط��ولت 
وتوقفت مع توقف الن�ساط الريا�سي يف العامل ب�سبب الظروف 
احلالية، وجاءت هذه الطلبات نظًرا لثقة املوؤ�س�سات الريا�سية 
الدولية يف قدرة اإمارة دبي على تنظيم اأكرب الأحداث الريا�سية 

الدولية وفًقا لأف�سل اإجراءات ال�سامة والأمان يف العامل.

جمل�ش دبي الريا�شي يجتمع مع منظمي البطولت الريا�شية

يت�سمن اإجراءات دقيقة يف كل املراحل و اآلية للمتابعة اليومية 

احتاد اجلوجيت�شو يعلن الربوتوكول ال�شحي املتبع لإقامة مع�شكراته وبطولته

الهيئة العامة للريا�شة و اأم القيوين الطبية تنفذان مبادرة ريا�شية جمتمعية

•• طوكيو-وام:

 5،000 اأنها �ست�سمح بح�سور  القدم  الياباين لكرة  ال��دوري  اأعلنت رابطة 
من  العا�سر  من  اعتباراً  البطولة  مناف�سات  خ��ال  امللعب  لدخول  متفرج 

يوليو املقبل، وذلك بعد عودة اأنديتها للتدريبات.
على  ح�سلت  الرابطة  اأن  م��وراي  ميت�سورو  القدم  ك��رة  رابطة  رئي�س  واأك��د 
 5 اأعداد ترتاوح بني  اأجل ال�سماح بح�سور  موافقة م�سوؤويل احلكومة من 

األف   10 اأقل من  اإذا كانت  للملعب  املحددة  ال�سعة  اأو ن�سف  اآلف م�سجع 
اأيديهم ب�سكل  م�سجع، واأنه �سُيطلب من اجلمهور ارتداء الكمامات وغ�سل 

منتظم، مع حتا�سي الهتافات ب�سوت عال اأو ال�سراخ.
وكانت مناف�سات دوري البي�سبول يف اليابان، قد انطلقت يوم اجلمعة املا�سي 
دون جمهور بعد توقف دام اأكرث من ثاثة اأ�سهر. اأما مناف�سات كرة القدم 
الر�سمية ف�سوف تعود ر�سميا يف الرابع من يوليو على اأن ي�سمح للجمهور 

بالدخول يف العا�سر من ال�سهر نف�سه  .

اجلماهري تعود ملدرجات الدوري 
الياباين لكرة القدم 10 يوليو املقبل
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•• اأبوظبي -وام:

اأ�سطورة هوكي  الظاهري  اأكد جمعة 
منتخبنا  ق��ائ��د  الإم�����ارات  يف  اجلليد 
ال��وط��ن��ي م��دي��ر ع��ام احت���اد الإم����ارات 
عاقته  اأن  ال�����س��ت��وي��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
على  ق��ارب��ت  ك��اع��ب  اجلليد  بهوكي 
م�سارف خط النهاية، بعد اأن اأم�سى 
املنتخب  ���س��ف��وف  �سمن  ع��ام��ا   20
ال���وط���ن���ي، وق����ائ����دا ل����ه، وح���ق���ق معه 
ال��ع��دي��د م���ن الأل����ق����اب والإجن�������ازات 
ال�سدارة  يف  الإم�����ارات  و�سعت  ال��ت��ي 
العربية والآ�سيوية، ودفعت باملنتخب 
للم�ساركة يف بطولة العامل 4 مرات، 
م���وؤك���دا ع��زم��ه ا����س���دال ال�����س��ت��ار على 
العامل  بطولة  ف��ى  كاعب  م�سريته 
لوك�سمبورج  م���ون���دي���ال  املقبلة” 
فيها  يح�سد  اأن  متمنيا   “  2021
ثم  ال��وط��ن��ي،  املنتخب  م��ع  م��ي��دال��ي��ة 
عام  كمدير  لعمله  بعدها  من  يتفرغ 

لاحتاد.
وقال الظاهري يف ت�سريحاته لوكالة 
اأنباء الإمارات “ وام” اأن حياته كلها 
اجلليد،  ه��وك��ي  ب��ري��ا���س��ة  ارت��ب��ط��ت 
قائد  ث���م  دويل،  لع����ب  ث���م  ك��ن��ا���س��ئ 
لاحتاد،  ع��ام  م��دي��ر  ث��م  للمنتخب، 
الدكتور  واأنه �ساهد عيان مع معايل 
رئي�س  امل������زروع������ي  م����ب����ارك  اأح����م����د 
ال�ستوية  للريا�سات  الإم���ارات  احت��اد 

اللعبة يف  وت��ط��ور  ن�ساأة  على  احل��ايل 
الث��ن��ان معا  تقا�سم  الإم����ارات، حيث 
�ساعدين،  كاعبني  التطور  م�سرية 
ث��م جن��وم دول��ي��ني، ث��م م�����س��وؤول��ني يف 
احتاد الإمارات، واأنه حمظوظ بتلك 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  معايل  م��ع  التجربة 
م���ب���ارك امل����زروع����ي ال��ت��ي ت��ع��ل��م فيها 
تابعا  اأنهما  اإىل  م�سريا  منه،  الكثري 
يف  اجلليد  هوكي  جلنة  تاأ�سي�س  معا 
الإم������ارات يف اأوائ�����ل ال��ق��رن احل���ادي 
والع�سرين، ثم حتولها اإىل جمعية يف 

الإمارات  احتاد  تاأ�سي�س  ثم   ،2008
قبل   ،2013 ع���ام  اجل��ل��ي��د  ل��ه��وك��ي 
الريا�سات  احت���اد  اإىل  ا�سمه  حت��وي��ل 
اأجل  م��ن  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع  ال�ستوية 
ال�سماح له ب�سم عدد من الريا�سات 

الأخرى حتت مظلته«.
وع���ن اأه���م اإجن�����ازات ال��ت��ي حققها يف 
 “ ال��ظ��اه��ري:  ق��ال  م�سريته كاعب 
اأعتز كثريا بفوزي بلقب اأف�سل لعب 
و2003،   ،2001 اأع�����وام  اآ���س��ي��ا  يف 
لعب  اأف�������س���ل  وب���ل���ق���ب  و2012، 

اإماراتي يف كاأ�س العامل بلوك�سمبورج 
ال���ع���ادة  ج�����رت  ح���ي���ث   ،2010 ع�����ام 
اأن ي��ت��م ت��ك��رمي اأف�����س��ل لع���ب يف كل 
م��ن��ت��خ��ب ول���ي�������س اأف�������س���ل لع�����ب يف 
بالو�سول  اأي�سا  اأعتز  كما  البطولة، 
مع املنتخب وامل�ساركة يف كاأ�س العامل 
4 مرات  كاأول فريق عربي وخليجي 
و2013،  و2010،   2009 اأع���وام 
اآ�سيا  ب��ك��اأ���س  اأي�����س��ا  وف��زن��ا  و2015، 
امليدالية  كذلك  اأن�سى  ول  مرات،   3
الآ�سيوية  الأل����ع����اب  يف  ال���ربون���زي���ة 

 ،2012 ع��ام  بكازاخ�ستان  ال�ستوية 
حتقيقينا  فخر  بكل  اأتذكر  انني  كما 
للمركز الثالث وامليدالية والربونزية 
يف ب��ط��ول��ة رئ��ي�����س ب��ي��ا رو���س��ي��ا التي 
منتخبات  اأق�����وى  م�����س��ارك��ة  ���س��ه��دت 

العامل يف يناير من العام اجلاري.
اجليل  م��ع  امل��ن��ت��خ��ب  م�ستقبل  وع���ن 
موا�سلة  ع���ل���ى  وق����درت����ه  ال�������س���اع���د 
الإجن�����������ازات واأب��������رز الأ�����س����م����اء قال 
يدعو  اللعبة  م�ستقبل  الظاهري:” 
للتفاوؤل ، وثقتنا با حدود يف قدرات 

م���واه���ب ولع���ب���ي الإم���������ارات، وعلى 
راأ���س��ه��م م��ب��ارك امل���زروع���ي، وحممد 
ال��ك��ع��ب��ي ال����اع����ب ال�������س���اع���د ال����ذي 
انه  ب��رغ��م  الأول  للمنتخب  ان�����س��م 
ع��ام��ا، م�ستفيدا   17 ال���  ي��ت��ج��اوز  مل 
ال���ت���ي �سمحت  امل���م���ي���زة  م���ن جت���رب���ة 
ل��ه ب��ال��ت��اأه��ي��ل م��ن��ذ ال�����س��غ��ر يف كندا 
قبل   ، العامل”  يف  ال��ه��وك��ي  “قلعة 
الحتاد،  ويتبناه  ل��اإم��ارات  يعود  ان 
وي�����س��ق��ل م��وه��ب��ت��ه ح��ت��ى ب����ات لعبا 
املحرتفني  الاعبني  يناف�س  مميزا 

م�ستقبا  ل����ه  ون���ت���وق���ع  الأج�����ان�����ب، 
واعدا مع زمائه ال�ساعدين، ونحن 
نحتاج فقط حاليا اإىل تاأ�سي�س �سالة 
خا�سة بالحتاد على املوقع الذي مت 
بن  لنا يف منطقة حممد  تخ�سي�سه 
زايد باأبوظبي كي تكون تلك اخلطوة 
للم�ستقبل”.  احلقيقي  ال��ع��ب��ور  ه��ي 
وع���ن م�����س��ارك��ت��ه يف اج��ت��م��اع الحتاد 
الأول  اأم�����س  اجلليد  لهوكي  ال���دويل 
مم���ث���ا لحت��������اد الإم��������������ارات واأه������م 
ال��ق��رارات ال��ت��ي ات��خ��ذت فيه ق���ال: “ 

كاأ�س  بطولة  تثبيت  على  التفاق  مت 
بلوك�سمبورج،  اب��ري��ل   17 يف  ال��ع��امل 
جميعا  تلقيناه  ال���ذي  ال�����س��ار  وال��ن��ب��اأ 
الوطنية  الحت�����ادات  يف  ك��م�����س��وؤول��ني 
اأوتاأجيل  اإل��غ��اء  اأن  الجتماع  ه��ذا  يف 
ال���ب���ط���ولت ال���دول���ي���ة خ�����ال فرتة 
ال��ن�����س��اط احل���ال���ي���ة مل ولن  ت���وق���ف 
الدويل  الحت��اد  مداخيل  على  يوؤثر 
كلها  عليها  موؤمنة  كانت  لأنها  منها، 
الأمر  ك��ربى، وهو  تاأمني  �سركات  يف 
ال�سركات  ت��ل��ك  ب��ق��ي��ام  ي�سمح  ال����ذي 
بدفع تعوي�سات عن تلك البطولت، 
اأن نطبقها  رائ��ع��ة ميكن  ف��ك��رة  وه��ي 
للبطولت  وبالن�سبة  ب��ط��ولت��ن��ا،  يف 
ال���س��ي��وي��ة مت الت���ف���اق ع��ل��ى حتديد 
اجتماع  لعقد  ي��وم��ني  خ���ال  م��وع��د 
لكوجنر�س الحتاد الآ�سيوي من اأجل 
اعتماد الربجمة اجلديدة للبطولت 
يف  ال�سيدات  بطولة  واأبرزها  القارية 
الفلبني، وبطولة ال�سباب يف تاياند، 
وم�����ن ال������ق������رارات امل���ه���م���ة اأي�������س���ا يف 
للمكتب  التمديد  ق��رار  هو  الجتماع 
عام  مل��دة  ال��دويل  لاحتاد  التنفيذي 
فازل  رينيه  ال�سوي�سري  برئا�سة  اآخر 
رئي�س الحت��اد ال��دويل، حلني توافر 
الظروف املائمة لتطبيق بروتوكول 
الذي  الر�سمية  الن��ت��خ��اب��ات  اإج����راء 
اجلمعية  اأع�������س���اء  ح�����س��ور  ي��ت��ط��ل��ب 

العمومية للت�سويت.

جمعة الظاهري ل� »وام«: مونديال 2021 يف لوك�شمبورج حمطتي الأخرية مع املنتخب الوطني

•• اأبوظبي-الفجر

اليوم  التا�سعة م�ساء  الإماراتية يف  تبث رابطة املحرتفني 
اخلمي�س املقبل املوافق 25 يونيو اجلاري، حلقة ا�ستثنائية 
ح�سن  خالها  ت�ست�سيف  دورينا”،  “جمل�س  برنامج  من 
اللجنة  رئي�س  الرابطة،  اإدارة  امل��ري، ع�سو جمل�س  طالب 
ونائب  الإدارة  جمل�س  ع�سو  ال�سبيبي  علي  ط��ارق  الفنية، 
رئي�س اللجنة الفنية، الكابنت �سبيت خاطر ع�سو اللجنة 
ال��ف��ن��ي��ة وذل����ك ع���رب ق��ن��ات��ه��ا ال��ر���س��م��ي��ة ع��ل��ى ي��وت��ي��وب @

الريا�سي اجلديد  املو�سم  عن  للحديث   AGLeague
تنظمها  التي  امل�سابقات  وم�ستجدات   ،2021-2020

ال�ستثنائية  احللقة  ه��ذه  يف  ال�سيوف  ي��ح��اور  ال��راب��ط��ة. 
الإعامي حممد جا�سم.

و�سم  عرب  املتابعني  اأ�سئلة  ا�ستقبال  عن  الرابطة  واأعلنت 
�سفحاتها على من�سات التوا�سل  على  #جمل�س_دورينا 
و�ستتم  ال��ث��اث��اء  الأول  اأم�����س  م��ن  اع��ت��ب��اراً  الج��ت��م��اع��ي 
برنامج  اأن  بالذكر  اجلدير  احللقة.  اأثناء  عليها  الإج��اب��ة 
ويبث كل خمي�س  اأبريل،   30 دورينا” اأطلق يف  “جمل�س 
من خال ا�ست�سافة جنوم دوري اخلليج العربي للحديث 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  بالإ�سافة  الريا�سية،  م�سريتهم  عن 
�سواء  الاعبون  عا�سها  التي  والأح���داث  املواقف  اأب��رز  عن 

داخل امل�ستطيل الأخ�سر اأو خارجه.

م�شتجدات املو�شم املقبل يف حلقة خا�شة 
من برنامج »جمل�ش دورينا«اليوم

���س��رع ن���ادي ال��ذي��د ال��ري��ا���س��ي وب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة ال�����س��ارق��ة ال�سحية 
اإجراء   يف  ال�سارقة  بحكومة  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  مع  وبالتن�سيق 
فحو�سات “ كوفيد 19 “  لكافة كوادر النادي من موظفني وم�سرفني 

واإداريني وذلك لعودتهم للعمل يف اأروقة النادي.
وتعد هذه الفحو�سات التي با�سر النادي يف اإجراءها هامة بهدف التاأكد 

من �سامة منت�سبي النادي قبل مبا�سرة اأعمالهم .
ومن املقرر اأن ي�سمل الفح�س اجلميع من اأع�ساء جمل�س الدارة واللجان 

العاملة واملوظفني واإداري الفرق للوقوف على حالتهم ال�سحية ومبا�سرة 
بعد ذلك العمل من مقر النادي .

وحر�س نادي الذيد على اتخاذ كافة الحتياطات والحرتازات املختلفة 
يف ظل العودة التمهيدية التي اأقرها جمل�س ال�سارقة الريا�سي ل�ستئناف 
الازمة  بالإر�سادات  النادي  منت�سبي  وتوعية  النادي  يف  الإداري  العمل 

عاوة على تطبيق التباعد يف مكاتب النادي واتخاذ و�سائل التعقيم  .
الذيد  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  هويدن  بن  حممد  �سامل  �سعادة  وثمن 

بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  الريا�سي  الثقايف 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة النابعة من حر�سه 
الفحو�سات  بتوفري  ال�سارقة  الفائقة مبوظفي حكومة  وعنايته  الأب��وي 

املجانية لكافة الكوادر العاملة والتي �سملت الأندية .
واأ�سار اإىل اأن هذه الفحو�سات هامة اأي�سا ملنت�سبي النادي يف ظل العودة اإىل 
مبا�سرة العمل من مقر النادي وبالتايل اأهمية الفح�س نظرا مل�ساهمته  
يف حتقيق ال�سامة العامة لكوادر النادي ورواده يف ظل العودة التمهيدية 

ل�ستئناف الن�ساط الر�سمي مع   تنفيذ كافة الإجراءات الحرتازية التي 
، واحل��ف��اظ على �سامة  العاملي  ال��وب��اء  ه��ذا  انت�سار  ت�سهم يف احل��د م��ن 
دولة  الأولويات يف  تت�سدر  الإن�سان  اأن �سحة  يوؤكد  و�سحة اجلميع مبا 

الإمارات.
ولفت بن هويدن اإىل �سرعة ا�ستجابة اجلهاز الإداري والتنفيذي والفني 
بالنادي للفحو�سات وحر�سه على احل�سور والتعاون مع الفريق الطبي 

لإجناز الفحو�سات .

نادي الذيد ي�شرع يف فحو�شات كوفيد 19 لكافة كوادره 

•• اأبوظبي- وام:

للجودو  الإم�����ارات  منتخب  اخ��ت��ت��م 
مع�سكره  م�����ن  الأوىل  امل����رح����ل����ة 
يف  اأق��ام��ه  ال��ذي  امل�سرتك  التدريبي 
مدينة كي�سيناو بجمهورية مولدوفا 
مع املنتخب الوطني املولدويف، وهي 
ال���ف���رتة ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت ���س��ه��را من 
لأول  الناجحة  اليومية  التدريبات 
منتخب اإماراتي يقيم مع�سكر خارج 
املحلي  الن�ساط  توقف  بعد  ال��دول��ة 
والدويل ملدة تتجاوز الثاثة اأ�سهر. 
عن  منزلية  تدريبات  املع�سكر  �سبق 
بعد يف الإم���ارات، واإج���راءات دقيقة 
اإىل  ال�����س��ف��ر  ق��ب��ل  ال��ط��ب��ي  للفح�س 
اإىل مدينة  و�سوله  وبعد  مولدوفا، 
التدريبات  يف  ان��خ��رط  ث��م  كي�سنو، 
الأوملبية  بال�سالة  املكثفة  امل�سرتكة 
مب�ساركة  ك���ي�������س���ي���ن���او  م���دي���ن���ة  يف 
ال����ذي يخو�س  ف��ي��ك��ت��ور  ال��اع��ب��ني 
املناف�سات يف وزن 73 كجم، وايفان 
يف وزن 100 كجم، باإ�سراف مدرب 
فولك  ف��ا���س��ي��ل��ي  الأول  امل��ن��ت��خ��ب 
ملدة  الثانية  املرحلة  ت�ستمر  و�سوف 

اأ�سبوعني.
ب����ن ثعلوب  ����س���ع���ادة حم���م���د  واأك�������د 
ال����درع����ي رئ��ي�����س احت�����اد الإم�������ارات 

ل��ل��ج��ودو اأن����ه اط���م���اأن ع��ل��ى حتقيق 
املع�سكر لأه��داف��ه من خ��ال مكاملة 
الأمني  التميمي  نا�سر  مع  هاتفية 
ال��ع��ام ل���احت���اد، واأن ال��اع��ب��ني يف 
تطور م�ستمر من خال حماكاتهم 
ل��ل��ت��دري��ب��ات م���ع واح�����د م���ن اأق����وى 
امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ع��روف��ة وهو 
ي�ستعد  ال�����ذي  م���ول���دوف���ا  م��ن��ت��خ��ب 
الدولية  ل��ا���س��ت��ح��ق��اق��ات  ب������دوره 
تعود  اأن  امل��رج��ح  م��ن  وال��ت��ي  املقبلة 
للواجهة يف نوفمرب اأو دي�سمرب من 

العام اجلاري.
وقال بن ثعلوب:” مع�سكر منتخبنا 
املنتخب  اإع��داد  برنامج  �سمن  ياأتي 
التي  طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  يف  للم�ساركة 

املقبل، وذلك  العام  �ستقام يف �سيف 
بعد �سمان التاأهل امل�ستحق اأما يف 
بعد  جديد  اأوليمبي  اإجن��از  حتقيق 
�ساحبة  اجل����ودو  ري��ا���س��ة  ك��ان��ت  اأن 
الإجناز الأوملبي الوحيد يف دورة ريو 
دي ج��ان��ريو الأخ����رية ع��ام 2016 
التي اأقيمت يف الربازيل”، واملرحلة 
لها  املقرر  من  املع�سكر  من  الثانية 

اأ�سبوعني حيث تبداأ  اأن ت�ستمر ملدة 
بتدريبات اللياقة البدنية، ثم تنتقل 

اإىل التدريبات الفنية واملهارية.
وج���دد ب��ن ث��ع��ل��وب ���س��ك��ره وتقديره 
لحتاد اجلودو بجمهورية مولدوفا 
ملع�سكر  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه  ح�����س��ن  ع���ل���ى 
ال�سحية  الرعاية  وتوفري  املنتخب، 
دع����وة مفتوحة  م��وج��ه��ا  ال�����س��ام��ل��ة، 

مع�سكر  لإق��ام��ة  م��ول��دوف��ا  ملنتخب 
مم���اث���ل يف ال��ع��ا���س��م��ة الإم���ارات���ي���ة 
ا���س��ت�����س��اف��ة بطولة  ق��ب��ل  اأب���وظ���ب���ي 
اأب��وظ��ب��ي ج��ران��د ���س��ام ال��ت��ي تقرر 
اأك���ت���وب���ر من  اإق���ام���ت���ه���ا جم�����ددا يف 
للتعاون  جت�����س��ي��دا   ،2021 ع����ام 
الريا�سي ملا فيه م�سلحة الحتادين 

ال�سديقني.

منتخبنا للجودو يختتم املرحلة الأوىل من مع�شكره اخلارجي مبولدوفا

�سيتي  مان�س�سرت  ن��ادي  اأن  اإجنليزية،  �سحافية  تقارير  ك�سفت 
اأ�سبح الآن مت�سدراً ل�سباق التعاقد مع مدافع نابويل الإيطايل، 
بعد  ل�سيما  ال�سيف،  ه��ذا  كوليبايل،  كاليدو  ال�سنغايل  النجم 
اعرتاف مدرب فريق اجلنوب جينارو غاتوزو باأن الاعب �سيتم 

بيعه يف ال�سيف.
ذكرت �سحيفة ذا �سن الإجنليزية: “مان�س�سرت يونايتد وليفربول 

ك��ان��ا ي��رغ��ب��ان يف ���س��م ال��اع��ب م��ن��ذ ف���رتة ك��ب��رية، ول��ك��ن الآن 
ما�س�سرت �سيتي يت�سدر �سباق التوقيع معه، ل�سيما واأن الاعب 

نف�سه منفتح على الرحيل والنتقال اإىل “الربميريليغ«.
اأن ليفربول كان يرغب يف �سمه، ولكنه  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
اإ�سرتليني  90 مليون جنيه  تراجع ب�سبب حتديد نابويل �سعر 
للتعاقد معه، يف الوقت الذي تقدم فيه ليفربول بعر�س بلغ 50 

مليون ا�سرتليني فقط.
جنيه  مليون   70 يطلب  ق��د  ن��اب��ويل  اأن  ال�سحيفة  واأو���س��ح��ت 
الذي  ال��وق��ت  يف  لع��ب��ه،  ع��ن  ال�ستغناء  نظري  فقط  اإ�سرتليني 
ك�سفت فيه بع�س امل�سادر باأن الاعب نف�سه يرغب يف النتقال 
فر�سة  ه��ن��اك  اأن  ال��اع��ب  يعتقد  حيث  �سيتي،  مان�س�سرت  اإىل 

اأف�سل له.

�شباق التعاقد مع كوليبايل يت�شدره ال�شيتي
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الفجر الريا�ضي

هذا ما قاله �شيتني بعد 
النت�شار ال�شعب على بلباو

ال��ذي قدمه لعبوه يف  ب��الأداء  بدا م��درب بر�سلونة، كيكي �سيتني، �سعيداً 
ال�سوط الثاين من لقاء اأتلتيك بلباو، والذي جاء فيه هدف الرب�سا واملباراة 
العمل  الكثري من  باأن هناك  اإيفان راكيتيت�س، رغم اعرتافه  الوحيد عرب 

لإجنازه من اأجل حت�سني امل�ستوى يف ال�سوط الأول.
قال �سيتيني بعد املباراة: “ريكي بويف، واأن�سو وفاتي، الذين دفع بهما يف 
يف  و�ساهما  “البلوغرانا”،  اإىل  حيوية  اأ�سافا  امل��ب��اراة  من  الثاين  الن�سف 

انتزاع النقاط الثاث«.
واأ�ساف “را�س للغاية عن امل�ستوى يف ال�سوط الثاين، لكن ميكننا التح�سن 

يف ال�سوط الأول«.
اأن بلباو يتقن  واأثنى املدرب على ال�سورة التي ظهر بها مناف�سه، معترباً 
اأي  على  الأم��ور كثرياً  اأن��ه ي�سعب  اعترب  ما  واحدة”، وهو  “ككتلة  اللعب 

مناف�س له.
كما اأ�ساد �سيتني باعبه راكيتيت�س الذي �سجل هدف املباراة الوحيد قائًا: 

طيب كما هو معهود عنه«. م�ستوى  وقدم  حقاً،  رائع  “هدف 
�سيفعله  ال��ذي  ما  ل��رنى  الآن  �سننتظر  النهاية،  حتى  “�سنقاتل  واختتم: 

مناف�سنا املبا�سر«.

�سخر لعب نادي ريال مدريد، خامي�س رودريغيز، من 
قلة م�ساركاته مع الفريق امللكي هذا املو�سم، م�سرياً اأنه 

ل يوجد �سبب منطقي لذلك.
مل ي�����س��ارك خامي�س م��ع ري���ال م��دري��د ه��ذا امل��و���س��م يف 
8 ل��ق��اءات فقط،  بطولة ال���دوري الإ���س��ب��اين ���س��وى يف 
حيث ل يحبذ املدرب زين الدين زيدان العتماد على 

الدويل الكولومبي.
ماركا:  �سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  يف  خامي�س  وق��ال 
ال�سبب  اأع���رف  اأن  واأود  جيد،  ���س��وؤال  األ��ع��ب؟  ل  “ملاذا 

اأي�ساً«.
واأ�ساف: “عندما تفوز باألقاب مهمة مع لعبني وثقت 
ب��ه��م، وع��ن��دم��ا ي��ك��ون ل��دي��ك ال��ن��واة ي��ك��ون م��ن ال�سعب 
التغيري، كما اأن الأمر ي�سبح معقداً عندما ل مينحك 
مدربك دقائق للم�ساركة ب�سكل منتظم، حيث ل ميكنك 

تقدمي كل اإمكانياتك«.

واأو�سح: “اأولئك الذين هم يف عامل كرة القدم يعرفون 
ما اأحتدث عنه، قيل الكثري عني وكلها تقريباً اأكاذيب، 
واأكرث ما يزعجني هو اأن احرتافيتي مو�سع �سك وهو 

�سئ ل اأقبل به«.
واأردف: “اأنا حمرتف للغاية، ولهذا ال�سبب و�سلت اإىل 
مكاين، والأ�سخا�س الذين هم بجانبي، والذين عملوا 

معي يعرفون ما اأحتدث عنه«.
واأتدرب  اآخر،  اأي �سخ�س  “اأهتم بنف�سي مثل  ووا�سل: 

كثرياً ب�سكل يومي، واأريد دائماً التح�سن«.
كما نفى خامي�س وجود اأي م�سكلة اأو خاف بينه وبني 

مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان.
فكل  زي���دان،  مع  م�سكلة  اأي  هناك  تكن  “مل  واختتم: 
مدرب لديه اأ�سلوبه، ولدينا عاقة عمل طبيعية متاماً، 
اأت���درب واأع��م��ل عندما  ل��دي دور م��رك��زي، لكنني  لي�س 

يحني دوري، حتى اأمتكن من القيام بعمل جيد«.

خامي�ش عن قلة م�شاركاته مع 
»امللكي«: ا�شاألوا زيدان ل اأعرف

اأك���د لع���ب و���س��ط ب��ر���س��ل��ون��ة، و���س��اح��ب ه���دف ان��ت�����س��ار فريقه 
اأنهم  راكيتيت�س،  اإي��ف��ان  الكرواتي  بلباو،  اأتلتيك  على  ال�سعب 
�سيقاتلوا حتى النهاية، من اأجل احلفاظ على اللقب الذي �سدد 

على �سعوبة الفوز به.
قال راكيتيت�س يف ت�سريحات تليفزيونية بعد املباراة: “لقاءات 
مثل اليوم اأمام الفريق البا�سكي، تظهر ملاذا “الليغا” الأف�سل 

يف العامل؟.
وتابع: “املباريات متكافئة و�سعبة، واللعب اأمام مدرجات خاوية 
ل ي�ساعدنا، علينا ال�ستعداد جيداً، واحلفاظ على حالة الرتكيز 
لكن  معنا،  للقب  مر�سح  م��دري��د  ري���ال  النهاية،  حتى  الكاملة 
ال�سهل،  باملناف�س  لي�س  “بلباو  واأردف:  النهاية«.  حتى  �سنقاتل 
دافع ب�سكل جيد جداً، افتقدنا ملزيد من ال�سرب، وعلينا حت�سني 

بع�س النقاط، الأمر لي�س �سهًا بعد التوقف الطويل، التح�سن 
�سيكون مهماً للغاية بعد هذا النت�سار الكبري اليوم«.

“الباوغرانا” هذا  اأه��داف لراكيتيت�س مع  اأول  ويعد هذا هو 
املو�سم. وقال يف هذا ال�سدد: “اأريد اأن اأهدي الهدف لزوجتي، 
31، و�سجلت  ولبناتي مل�ساندتهن الدائمة يل، نحن يف اجلولة 

اليوم اأول اأهدايف يف املو�سم، �سعيد للغاية مل�ساعدة الفريق«.

راكيتيت�ش: �شنناف�ش على لقب
 »الليغا« حتى النهاية

عّو�س بر�سلونة ب�سرعة تعادله ال�سلبي مع ا�سبيلية وتخطى 
من   31 املرحلة  يف  -1�سفر  بلباو  اأتلتيك  العنيد  �سيفه 
ال��رتت��ي��ب موقتا  ال��ق��دم، ليت�سدر  ل��ك��رة  ال����دوري ال���س��ب��اين 

اأمام غرميه ريال مدريد.
�ساعة  ثلث  قبل  راكيتيت�س  ايفان  البديل  الكرواتي  وبهدف 

يف  اللقب  حامل  بر�سلونة  رف��ع  ال��وق��ت،  نهاية  على 
بفارق  نقطة،   68 اىل  ر�سيده  مو�سمني،  اآخ��ر 
ري���ال مايوركا  ي�ستقبل  ال���ذي  ري���ال  ع��ن  ث��اث 
حيث �سيكون قادرا على ا�ستعادة ال�سدارة بحال 
على  املبا�سرة  املواجهات  يف  لتفوقه  نظرا  فوزه 

الفريق الكاتالوين.
بلباو  م���ن  ب��ر���س��ل��ون��ة  وث������اأر 

الذي كان اأول فريق يلحق 
اخل���������س����ارة ب�����ه ه���ذا 

عندما  امل����و�����س����م 

ربع  اق�ساه من  الأوىل، كما  املرحلة  تغلب عليه -1�سفر يف 
اول  وه��ذا  وليام�س.  اينياكي  قاتل من  بهدف  الكاأ�س  نهائي 
ارب��ع مباريات يف خمتلف  اآخ��ر  بلباو يف  ف��وز لرب�سلونة على 

امل�سابقات.
فيها  يخ�سر  مل  البا�سكي  للفريق  �سل�سلة  بر�سلونة  واوق��ف 
خ���ال م��ب��اري��ات��ه اخل��م�����س الأخ�����رية )ت���ع���ادلن وثاثة 
انت�سارات اآخرها على �سيفه ريال بيتي�س -1�سفر 
راهنا  ال���دوري  ترتيب  عا�سر  ب��اأن  علما  ال�سبت(، 
حيث  املحلية  الكاأ�س  مل�سابقة  النهائية  املباراة  بلغ 
اإىل  تاأهله  و�سي�سمن  �سو�سييداد،  ري��ال  �سيواجه 

يوروبا ليغ يف حال تتويجه باللقب.
ولعب  معقدة  مباراة  “كانت  راكيتيت�س  ق��ال 
جدا  �سعيد  ج���دا.  ج��ي��د  ب�سكل  اتلتيك 
بعد  ف��ك��رت  ال���ه���دف.  ه���ذا  لت�سجيل 
واولدي،  ب����زوج����ت����ي  ال���ت�������س���ج���ي���ل 
احلجر  وب��ك��ل  املا�سية  بال�سهر 
ال����ذي ع�����س��ن��اه. ان��ت��ظ��رت حتى 
املرحلة 31 كي ا�سجل لكني 

�سعيد للغاية«.
ان  علينا  “تعني  ت��اب��ع 
لكن  ك�����ث�����ريا،  ن�������س���رب 
مماثلة  ا�����س����رتاح����ة  ب���ع���د 
ايقاعك  جت���د  ان  ال�����س��ع��ب  م���ن 

ب�سرعة«.
ال�ساب  و����س���ط���ه  لع�����ب  ب���ر����س���ل���ون���ة  واف���ت���ق���د 
�سيغيب عدة  ال���ذي  ي��ون��غ  دي  ف��رن��ك��ي  ال��ه��ول��ن��دي 
ت���رك م��درب��ه كيكي  ف��ي��م��ا  ا���س��اب��ي��ع ب�سبب ال���س��اب��ة، 
الدمناركي  واملهاجم  راكيتيت�س  الو�سط  لعب  �سيتيني 

مارتن برايثوايت على مقاعد البدلء.
واىل جانب النجم الرجنتيني ليونيل مي�سي الذي �سيكمل 
عامه الثالث والثاثني اأم�س الأربعاء، �سارك اأ�سا�سيا يف خط 
والفرن�سي  �سواريز  لوي�س  املخ�سرم  الأوروغ��وي��اين  الهجوم 
انطوان غريزمان الذي ف�سل للمرة الوىل منذ عام 2016 

بالت�سجل يف الدوري ل�سبع مباريات متتالية.
اأرثر  الربازيلي  الدفاعي  الو�سط  لع��ب  ا�سا�سيا  لعب  كما 
الذي اأ�سارت تقارير �سحافية الثاثاء اىل اقرتاب رحيله 
اىل يوفنتو�س اليطايل �سمن �سفقة مبادلة مع البو�سني 

مرياليم بيانيت�س.
التعب  وب���دا  الول  ال�سوط  يف  الفر�س  الفريقان  وت��ب��ادل 

وا�سحا على لعبي بر�سلونة، فيما حاول بلباو ال�ستفادة من 
هجمات مرتدة �سريعة على منطقة احلار�س الأمل��اين مارك 

اندريه تري �ستيغن.
وبعد ثاثة تغيريات ناجعة للمدرب �سيتيني، تلقف راكيتيت�س 
تروي�سا ملي�سي داخل املنطقة واطلقها قوية يف املرمى كا�سرا 

حاجز التعادل )71(.
���س��ت م����رات، فر�سة  ال��ع��امل  اف�����س��ل لع���ب يف  اأه����در مي�سي، 
الهدف الثاين عندما تاعب بالدفاع و�سدد بعيدا عن القائم 
الذي  فاتي  ان�سو  ال�ساب  البديل  غ��رار  على   ،)80( المي��ن 
اهدر هدفا حمققا يف الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن 
�سائع، ليح�سد بر�سلونة ثاث نقاط هامة يف �سراعه القوي 

مع ريال مدريد على اللقب.
تواليا  الثالث  بفوزه  الثالث  باملركز  مدريد  اأتلتيكو  وانفرد 
نريان  م��ن  ب��ه��دف  -1�سفر  ليفانتي  م�سيفه  ح�ساب  على 

�سديقة.
ال�194  ف��وزه  �سيميوين  دييغو  الرجنتيني  مدربه  وح�سد 
التاريخي  امل��درب  رق��م  م��ب��اراة، معادل   319 اتلتيكو يف  مع 

لتلتيكو لوي�س اراغوني�س حققها يف 407 مباريات.
واجرى �سيميوين، الطامح ل�سمان مركز بني الربعة الوائل 
موؤهل اىل دوري ابطال اوروبا، عدة تغيريات على الت�سكيلة 
ال�سابقة، وبقي منها  املرحلة  الوليد يف  بلد  ف��ازت على  التي 
الغاين  اأوب��اك، ماريو هريمو�سو،  يان  ال�سلوفيني  احلار�س 

توما�س بارتي وماركو�س ليورنتي.
يف  جميلة  متريرة  اثر  بالت�سجيل  “كولت�سونريو�س”  وبكر 
املنطقة  داخ��ل  عر�سية  عك�سها  ليورنتي،  اىل  و�سلت  العمق 
تلعثم بها دفاع ليفانتي و�سجلها برونو غونزالي�س عن طريق 

اخلطاأ يف �سباكه )15(.
اإنزال ليفربول النكليزي  وتابع ليورنتي )25 عاما(، جنم 
فنية  حركة  بعد  تاألقه  اوروب���ا،  اب��ط��ال  دوري  يف  عر�سه  ع��ن 
رائ��ع��ة ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ال��ه��ول��ن��دي دن��ي�����س ب��رغ��ك��ام��ب �ساهمت 
بت�سجيل هدف الفوز. وح�سل اتلتيكو على فر�ستني مل�ساعفة 
النتيجة، لكنه اهدرهما عرب الدويل دييغو كو�ستا والبلجيكي 
يانيك فرييرا كارا�سكو، لينتهي ال�سوط الول بتقدم م�ستحق 
لل�سيوف. واحتفظ اتلتيكو بتقدمه يف الثاين مع عدة فر�س 
اية  ليتفادى  باملر�ساد،  فرنانديز  ايتور  احل��ار���س  لها  وق��ف 
نتيجة �سلبية يف مبارياته الت�سع الخرية، فيما بقي ليفانتي 

يف املركز احلادي ع�سر ومني بخ�سارته الوىل بعد العودة.
وجن اتلتيكو مبا عجز عنه العماقان بر�سلونة وريال مدريد 

اللذين عادا خا�سرين من ار�س ليفانتي.

بر�شلونة ي�شتعيد توازنه بتخطيه اأتلتيك بلباو

•• اأبوظبي-وام:

القدم  ك��رة  ال���دويل ح��ول م�ستقبل  الريا�سي  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  اأم�����س  انطلقت 
رابطة  بال�سراكة مع  القدم  لكرة  الإم���ارات  احت��اد  ينظمه  ال��ذي  ك��ورون��ا  بعد 
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وكرة القدم - كيف تغري �سكل امل�ستقبل؟ ».
�سارك يف املوؤمتر ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد الإمارات لكرة 
الآ�سيوي  رئي�س الحتاد  اآل خليفة  اإبراهيم  بن  �سلمان  ال�سيخ  القدم ومعايل 
لكرة القدم و جيانو انفانتينو رئي�س الحتاد الدويل لكرة القدم “ فيفا” و 

نخبة من ال�سخ�سيات الريا�سية املحلية والعاملية.
للموؤمتر  الف��ت��ت��اح��ي��ة  الكلمة  يف  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  ورح���ب 
لكرة  الآ�سيوي  الحت��اد  رئي�س  خليفة  اآل  اإبراهيم  بن  �سلمان  ال�سيخ  مبعايل 
“ فيفا” وجميع  القدم وجيانو انفانتينو رئي�س الحتاد الدويل لكرة القدم 
امل�ساركني يف املوؤمتر، وقال : اإننا اليوم نوحد طموحنا لقيادة كرة القدم حول 
والإيجابيات  العوامل  درا�سة  “كورونا” عرب  بعد  جديدة  حقبة  نحو  العامل 

وال�سلبيات التي نتجت عن هذا الو�سع.
اأن  ال��ع��امل يتحد خ��ال ه��ذه اجل��ائ��ح��ة وه���ذا يثبت  اإن��ن��ا �ساهدنا  واأ���س��اف : 
التحديات مهما كانت ل ميكن اأن تقف عائقا اأمام الب�سرية فاجلميع يتوحد 
ملواجهتها ..م�سريا اإىل اأن “كورونا” احتاجت اإىل قادة حقيقيني حول العامل 
لتخاذ قرارات م�سريية من �ساأنها حماية ال�سعوب والب�سرية جمعاء وهذا ما 

�سهدناه بالفعل حيث اأن اجلميع كان م�سوؤول عن نف�سه وعن من حوله.
واأكد اأن دولة الإمارات تعترب من اأف�سل دول العامل يف التعامل مع اجلائحة 
من خال اتخاذ الإجراءات الوقائية والحرتازية وهو ما األهمنا لنحذو النهج 
نف�سه الذي اتخذته قيادتنا الر�سيدة يف الت�سدي لهذه اجلائحة ونحاول اأن 

نكون عن�سرا موؤثرا يف احتاد كرة القدم خلدمة املجتمع بالكامل.
وقال : حر�سنا على ت�سخري جهودنا ومن�ساآتنا خال ال�سهور املا�سية للحفاظ 
النظرية والتطويرية وطورنا  الناحية  الدولة من  القدم يف  على موارد كرة 
من خططنا لحتواء الأزم��ات واملخاطر لكي ت�سل اإىل اأعلى املعايري العاملية 
كما وظفنا فرق العمل للتوا�سل الدائم مع الحتادين الآ�سيوي والدويل وكل 
احلا�سمة  ال��ق��رارات  كافة  اتخاذ  على  مل�ساعدتنا  الدولة  يف  املخت�سة  اجلهات 
وال�سرورية يف هذا الوقت الع�سيب .. واأكد اأنه يتوجب علينا جمع كل املعرفة 

واخلربات لكي نتخطى �سويا هذه املحنة التي ت�سهدها كرة القدم العاملية.

واأ�ساف : ي�سرين اأن اأكون �سمن هذه النخبة من اخلرباء واملخت�سني ب�سوؤون 
بو�سع  خرباتهم  من  لا�ستفادة  جمالتها  خمتلف  من  العاملية  القدم  ك��رة 

حلول جديدة واأفكار نرية من �ساأنها اإثراء كرة القدم يف العامل.
الحتاد  رئي�س  خليفة  اآل  اإبراهيم  بن  �سلمان  ال�سيخ  معايل  ق��ال  جانبه  من 
الذي  الهام  ال��دويل  املوؤمتر  ه��ذا  بح�سور  يت�سرف  اإن��ه  القدم  لكرة  الآ�سيوي 
تنظمه دولة الإمارات .. واأكد : اإننا جنتمع يف ظروف ا�ستثنائية ووقت ع�سيب 
�سهدنا  حيث  ال��ع��امل  تطال  التي  اجلائحة  ه��ذه  ظ��ل  يف  العاملية  ال��ق��دم  لكرة 
انغاقا تاما يف العامل .. ولعبتنا “كرة القدم” التي تاأتي بالفرحة لكل �سكان 

العامل قد اأغلقت اأي�سا.
واأكد اأن ال�سحة العامة والأمن جلميع ممار�سي اللعبة كان ومازال اأولويتنا 
كرة  ملمار�سة  تدريجيا  تعود  فرقنا  اأن  حيث  الآن  ال�سوء  نرى  فنحن  الأوىل 
“كوفيد  املوؤمتر يف حمملة  ه��ذا  �سعار  ياأتي  ال��دوري��ات وهنا  ع��ودة  القدم مع 
ب�سبب فريو�س  امل�ستقبل  العامل يف  �سيتغري �سكل  القدم” وكيف  19 وكرة   -

كورونا.
وتوجه بالتهنئة اإىل احتاد الإمارات لكرة القدم ورابطة املحرتفني الإماراتية 
و ISC على تنظيم هذا املوؤمتر الفريد من نوعه ..وقال اإن اجتماعنا اليوم 
عرب الفيديو عو�سا عن الجتماع وجها لوجه هو دللة على اأن العامل قد تغري 
ب�سكل درامي واجتماعات الفيفا و الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم والكونغري�س 

�سوف تتحول اإىل الجتماعات املرئية.
الأع�ساء  م��ع الحت������ادات  اجل��ائ��ح��ة عملنا  ه���ذه  خ���ال   : م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���اف 
اآ�سيا  اأب��ط��ال  دوري  اأن بطولت مثل  يقني  ونحن على  والأن��دي��ة  وال��دوري��ات 
وت�سفيات املنتخبات الآ�سيوية �سوف تعود ..م�سريا اإىل اأن ذلك ي�سكل متثيا 
ج��دي��دا للتعاون ب��ني الحت���اد الآ���س��ي��وي والحت����ادات الأع�����س��اء للو�سول اإىل 

الو�سع الأمثل من التطور والتعاون.
واأكد اأن العامل �سوف يتغري ولكن ميكن تغيريه اإىل و�سع اإيجابي عرب التعاون 

والعمل معا لننه�س جمددا.
من جانبه اأعرب جيانو انفانتينو رئي�س الحتاد الدويل لكرة القدم “ فيفا” 
الذي ينظمه  ال��دويل  املوؤمتر  بامل�ساركة يف هذا  �سعادته  يف كلمة م�سجلة عن 
احتاد الإمارات كرة القدم ..م�سريا اإىل اأنه يوفر من�سة للحديث عن �سياغة 
م�ستقبل اأف�سل لكرة القدم بعد كورونا .. وقال : لدي ذكريات رائعة يف كاأ�س 
اآ�سيا املا�سية التي نظمتها دولة الإمارات بنجاح كبري كما نظمت الدولة ب�سكل 

رائع اأي�سا عددا من بطولت العامل لاأندية.

واأو�سح اأننا طوال الفرتة املا�سية كنا نعمل معا وب�سكل متعاون ونتفهم بع�سنا 
اأن  ا�ستوعبنا  اأننا  اإىل  ..م�سريا  كثب  عن  ال�سحية  الأو�ساع  ونراقب  البع�س 
ال�سحة هي الأولوية دائما يف كرة القدم فال�سحة تاأتي اأول وكرة القدم تاأتي 

ثانيا.
واأ�ساف : توجب علينا اتخاذ الإج��راءات الحرتازية والوقائية كما فعلنا يف 
الحتاد الدويل لكرة القدم حيث قمنا بالتوا�سل الفوري مع منظمة ال�سحة 
“كورونا”  ملحاربة  وال�سحية  الطبية  الأط��ر  لو�سع  معهم  وتعاونا  العاملية 
وتوعية املجتمع لعودة كرة القدم ب�سورة �سحية ودعمنا احتاداتنا الأع�ساء 
ماديا وو�سعنا خطة انقاذ عاملية بقيمة 150 مليون دولر ومازال القادم اأكرث 

لأننا نريد دعم وم�ساعدة احتاداتنا الأع�ساء.
الاعبني  بعقود  يتعلق  وم��ا  واللوائح  القوانني  يف  النظر  علينا  ك��ان   : وق��ال 
يف  مت�ساو  ب�سكل  والأن��دي��ة  الاعبني  حقوق  حلماية  وتعديلها  وانتقالتهم 
عدد  برفع  لاعبني  العامة  ال�سحة  اإىل  اأي�سا  ونظرنا  الع�سيب  الوقت  هذا 
التبديات يف املباراة الواحدة اإىل 5 بدل من 3 كما قمنا بتاأجيل بطولتنا 
مثل بطولت فئات ال�سباب وبطولة العامل لكرة ال�سالت للعام القادم ونتمنى 

بنهاية هذه اجلائحة اأن ي�سبح الو�سع اأف�سل على م�ستوى العامل.
واأ�ساف : قمنا بتحليل املوقف مع كل الحتادات القارية والحتادات الأع�ساء 
لنتطور ون�ساعد بع�سنا البع�س وهذه جمرد بداية الأمر حيث اأننا ميكن اأن 
العامل  القدم يف  اأك��رث لكرة  اأك��رث ونعمل  نحلل ما عملناه �سابقا لكي نتطور 

اأجمع.
وقال : حتى لو عادت كرة القدم يف بع�س الدول مع ح�سور اجلمهور ميكننا 
التاأكيد على اأن كرة القدم ميكنها اأن تلعب دورا كبريا يف جمع النا�س اجتماعيا 
وربط اأوا�سرهم ب�سكل اأكرب بعد النغاق واحلجر وال�ستمتاع بوقتهم اأكرث 
اإن �سمحت اأو�ساع ال�سحة العامة ولكن اأعتقد اأن علينا جميعا العمل على ذلك 

والإميان بقوة العاقات الجتماعية املتعلقة بكرة القدم.
واأعرب انفانتينو عن متنياته بالنجاح لهذا املوؤمتر املرئي الذي يناق�س اأفكارا 

جديدة فمعا ميكننا ر�سم خارطة جديدة لكرة القدم.
وياأتي املوؤمتر �سمن جهود جلنة العاقات الدولية باحتاد الكرة التي يرتاأ�سها 
�سامل علي ال�سام�سي ع�سو جمل�س الإدارة ل�ستثمار فرتة توقف الن�ساط يف 
والندوات  وال��ور���س  امل��وؤمت��رات  و عقد  الهادفة  امل��ب��ادرات  العديد من  اط��اق 
مب�ساركة اخلرباء من اأ�سحاب الخت�سا�س يف �ستى جمالت اللعبة لاطاع 

على اأف�سل التجارب واملمار�سات العاملية لعودة الأن�سطة والبطولت 

انطالق اأعمال املوؤمتر الريا�شي الدويل حول م�شتقبل كرة القدم بعد »كورونا«
حلول جديدة واأفكار نرية ترثي كرة القدم يف العامل ل�سياغة  من�سة  يوفر  املوؤمتر   : النعيمي  حميد  بن  • را�سد 
• جيانو انفانتينو : ال�سحة اأ�سحت اأولوية دائمة يف كرة القدم ومعا ميكننا �سياغة م�ستقبل اللعبة

• �سلمان بن اإبراهيم : علينا التعاون والعمل معا من اأجل م�ستقبل كرة القدم



 
مطعم لزبون واحد بعيدًا من خطر كورونا
كورونا  ف��ريو���س  ملكافحة  امل��وق��ف  �سيد  الجتماعي  التباعد  فيما 
امل�����س��ت��ج��د، اأط���ل���ق زوج�����ان ���س��وي��دي��ان م��ط��ع��م��اً مب��ف��ه��وم خمتلف 
الطبيعة  و�سط  الطعام  اإل��ي��ه  ُي��ق��دم  واح���داً  زب��ون��اً  فيه  ي�ستقبان 

بوا�سطة �سلك حديد.
و�سمي املطعم "طاولة ل�سخ�س" وهو مقام يف الهواء الطلق وفريد، 
ي�سمح للزبون "باأن يدع القلق جانباً" خال تناوله الطعام على ما 

قال القيمون عليه.
ال�سغري  املطعم  �ساحبة  ع��ام��اً(   36( كارل�سون  ليندا  واأو�سحت 
ج����داً م��ع زوج��ه��ا را���س��م��و���س ب��ري���س��ون و���س��ط م���رج يف فارماند 
التقاط عدوى  باحتمال  ملرة  التفكري  عدم  اجليد  "من  )غ��رب(: 

الفريو�س".
من  الهوائية  دراج��ت��ه  على  اأت��ى  ال��ذي  نورد�سرتوم  ديفيد  وجل�س 
لفت  ط��اول��ة  على  كيلومرتاً،  خم�سني  ح��واىل  بعد  على  كار�ستاد 

ب�سر�سف اأبي�س م�ستمتعا بالع�ساء فيما الطبيعة رفيقه الوحيد.
وقد و�سله الطعام بوا�سطة �سلك حديد من اأجل احرتام التباعد 

الجتماعي.
ويروي الرجل الثاثيني وهو اأول زبون يف هذا املطعم الفريد "مل 
اأتناول الطعام خارج املنزل منذ مطلع مار�س )اآذار(. اأردت اأن اأخرج 

من هذا احلجر الطوعي ومغادرة املدينة".
وول��دت فكرة هذا املطعم خال زي��ارة لوالدي ليندا وهما �سمن 

الفئات املعر�سة خلطر اأكرب من غريها.
وتروي "اأتيا لزيارتنا يف يوم بارد يف مار�س وطلبنا منهما التوجه 
اإىل خلف املنزل حيث و�سعنا طاولة جميلة. وقمنا بتقدمي الطعام 
مت�سية  من  ومتكنا  كثرياً  الفكرة  اأحبا  وقد  النافذة  عرب  اإليهما 
اأن  علينا  ينبغي  اأن��ه  وفكرنا  جمازفة.  اأي  دون  من  معهما  الوقت 

جنعل ذلك مبتناول اجلميع".

مطعم يف األبانيا يقدم حلوم الدببة لزبائنه!
رغ����م حت���ذي���رات ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��ل��م��اء م���ن ت���ن���اول حل����وم بع�س 
احليوانات ل�سبهة وجود خماوف من نقلها لفريو�س كورونا، يقدم 
القانون  اأن  رغم  املقتولة  الدببة  حلوم  لزبائنه  األبانيا  يف  مطعم 

هناك مينع ذلك... فما عواقب هذه اخلطوة؟
يف ال��وق��ت ال���ذي م����ازال ال��ع��امل ي��ع��اين ف��ي��ه م��ن ف��ريو���س كورونا 
تناول  ع��رب  لاإن�سان  و�سوله  اإىل  علماء  ي�سري  ال���ذي  امل�ستجد، 
حلم اخلفا�س، ها هو  مطعم يف األبانيا يقدم لزبائنه حلوم الدببة 
والقرود. وك�سفت جمعية Four Paws اخلريية املعنية بحماية 
احليوانات اأن مواقع األبانية على الإنرتنت تعلن عن بيع حيوانات، 
تناول  ياأتي  متعددة  لأغرا�س  القانون،  حماية  حتت  يقع  بع�سها 

حلومها يف املقدمة، وفقا ملوقع �سحيفة الإندبندنت.
وقرود  وذئاب  وثعالب  دببة  للبيع  املعرو�سة  احليوانات  وتت�سمن 
�سعر  ي��رتاوح  لبائعيها مكا�سب كبرية، حيث  مببالغ كبرية حتقق 

احليوان غالبا ما بني  500 اإىل 750 دولر اأمريكي.
وت�سري اجلمعية اإىل اأن اأغلب املهتمني ب�سراء هذه احليوانات هم 
والزائرين،  ال�سياح  جذب  بغر�س  والفنادق  املطاعم  اأ�سحاب  من 
ب�سكل  بها  والحتفاظ  تربيتها  بغر�س  عاديني  اأف��راد  عن  ف�سا 
بينما  القرود والطيور،  �سراء  الفنادق  اأ�سحاب  �سخ�سي. ويف�سل 
يتم بيع الثعالب للح�سول على فرائها، اأما الذئاب فيتم �سراوؤها 
ككاب  لحقا  لبيعها  معها  مهجنة  ك��اب  علي  احل�سول  بغر�س 
الرمز  تعد  وال��ت��ي  الن�سور،  اأن  اإىل  اجلمعية  ت�سري  كما  حرا�سة. 
للبيع  وجتهيزها  لقتلها  امل�سرتون  عليها  يقبل  لألبانيا،  الوطني 

كتذكارات يف الأماكن العامة. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طفل يبتكر نظارة للحماية من عدوى كورونا
متكن طفل مغربي ل يتعدى عمره 11 �سنة، من ابتكار نظارة اإلكرتونية تنبه حاملها بعدم وجود م�سافة الأمان 
"كورونا" امل�ستجد.  بفريو�س  ال��ع��دوى  من  للحماية  املطلوب  الوقائي  ب��الإج��راء  التزاما  واح��د،  مرت  يف  امل��ح��ددة 
ا�ستعمالها من  الأم��ان، وميكن  بتجاوز م�سافة  تنبيهيا  اإن��ذارا  الإلكرتونية مزودة مب�ست�سعرات، وتطلق  والنظارة 

طرف املكفوفني، كما تظهر على عد�ستها اأرقاما كبرية حتجب الروؤية، يف حال جتاوز امل�سافة املفرو�سة.
واأو�سح الطفل حممد بال حموتي من مدينة وجدة )�سرق املغرب(، يف حديثه مع "�سكاي نيوز عربية"، اأن انطاق 
الفرتة الأوىل من حالة الطوارئ ال�سحية كانت فر�سة �سانحة له لتعلم املهارات والتقنيات التكنولوجية، وحماولة 

جتريب العديد من الأفكار.
اإىل ال�ستعانة بعنا�سر  اأفكاره بعنا�سر وتقنيات ب�سيطة، واأحيانا ي�سطر  اأنه ي�ستعني يف تركيب وتطوير  واأ�ساف 

م�ستعملة من األعابه الذكية لاأطفال.
وك�سف حموتي، اأنه مولع بحب الخرتاعات والتجارب وعلم الروبوتات منذ نعومة اأظافره، وكان ميني نف�سه عند 

ح�سوله على لعب اإلكرتونية ب�سنع مثيل لها، اإل اأن رغبة والده حينذاك كانت الرتكيز اأكرث على الدرا�سة.

اخلميس    25   يونيو   2020  م    -   العـدد   12970  
Thursday     25    June   2020  -  Issue No   12970

كيف عادت �شالونات احلالقة مع تخفيف قيود كورونا؟
اأ�سهر على  بعد نحو ثاثة  ال�سعودية  للعمل يف  ع��ادت �سالونات احلاقة 
للحد من  فر�ستها  التي  للقيود  اململكة  تخفيف  اإط��ار  يف  وذل��ك  اإغاقها، 
ك��اأح��دث حلقة يف  ال�سالونات  فتح  اإع���ادة  وج��اءت  ك��ورون��ا.  تف�سي فريو�س 
�سل�سلة املحال التي �ُسمح لها مبعاودة العمل، مبا يف ذلك املطاعم واملكاتب، 
كما تقرر رفع حظر التجول، لكن ل تزال هناك قيود على التجمعات التي 

ت�سم اأكرث من 50 �سخ�سا بالإ�سافة اإىل ال�سفر الدويل.
ويلتزم احلاقون بارتداء ماب�س واقية كاملة مع واق للوجه، مع مراعاة 

التباعد بني الزبائن.
اأدوات احلاقة يف �سناديق خا�سة لتعقيمها يف درجات حرارة  كما و�سعت 

عالية بعد كل ا�ستخدام.
وعرّب احلاقون والزبائن عن �سعادتهم باإعادة فتح �سالونات احلاقة بعد 

اإغاقها لأ�سهر.
"�سعور زي كده بعد ثاثة �سهور،  وقال خالد القحطاين، من الريا�س،: 
�سال حمل من على ج�سمه،  اإنه  الواحد يحلق كده وينب�سط، يعني يح�س 
فاهم علي؟ فملتزمني بال�سرتاطات ال�سحية وال�سباب ما ق�سروا ونحاول 

اإن �ساء اهلل نق�سي على املر�س هذا باإذن اهلل".
وقال زبون اآخر يدعى خالد املرعبي: "زي ما قلت لك زوجتي اهلل يجزيها 

اخلري يعني عملت فيني العمايل، يعني جتربة اإن �ساء اهلل ما تتكرر".

املطار الوحيد املحظوظ.. زحام �شديد يف عام كورونا
يبدو ال�سوؤال منطقيا ومثريا يف عام الفريو�س ال�ستثنائي.. ما هو املطار 
يف  م��ط��ارات  اأ���س��م��اء  �سريعا  للذهن  �سيتبادر  اإ�سبانيا؟  يف  ازح��ام��ا  الأك���رث 
الظروف  يف  �سحيحا  الأم��ر  يكون  رمب��ا  بر�سلونة،  يف  اأو  مدريد  العا�سمة 

العادية، لكنه يختلف متاما يف ظل اأزمة وباء كورونا حاليا.
وبح�سب �سبكة "�سي اأن اأن" الأمريكية، فاإن مطار "اأراغون طرويل" احتل 

قائمة املطارات الأكرث ن�ساطا يف اإ�سبانيا.
ويقع مطار اأراغون طرويل قرب مدينة طرويل، �سرقي الباد.

ونادرا ما كانت هذه املنطقة تقع �سمن م�سار ع�سرات املايني من ال�سياح 
وذلك  اأنف�سهم،  الإ�سبان  من  من  حتى  اأو  �سنويا،  اإ�سبانيا  ي��زورون  الذين 
وما  امل�ستجد�،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي  لكن  امل�سجع.  غ��ري  مناخها  ب�سبب 
تبعه من اإغاقات، اأدى اإىل رفع اأ�سهم هذا املطار يف �سناعة الطريان، ذلك 
رك��اب. فقد جعل مناخ طرويل اجلاف،  ولي�س  "م�ستخدميه" طائرات  اأن 
املطار خيارا منا�سبا بالن�سبة اإىل العديد من ال�سركات، التي راأت فيه مكانا 
احلاجة  دون  طويلة  لفرتة  الطلق،  الهواء  يف  الطائرات  لتخزين  منا�سبا 
اإىل القيام باأعمال �سيانة. ويف الوقت نف�سه، يخدم بقاء الطائرات يف هذا 
املطار �سركات الطريان التي تريد ا�ستئناف العمليات ب�سرعة، ويف اأي وقت، 

بح�سب ما قالت متحدث با�سم �سركة الطريان الأملانية "لوفتهانزا".

راغب عالمة يوبخ 
ال�شيا�شيني الفا�شدين

وّج������ه ال���ف���ن���ان ال���ل���ب���ن���اين راغ����ب 
لل�سيا�سيني  ر�����س����ال����ة  ع����ام����ة 
لبنان  اأو�سلوا  الذين  الفا�سدين 

اإىل حالة ماأ�ساوية.
�سفحته  ع����ل����ى  راغ��������ب  وك����ت����ب 
اخل����ا�����س����ة ع����ل����ى اأح��������د م����واق����ع 
"اىل  الج���ت���م���اع���ي:  ال���ت���وا����س���ل 
ك��ل م��ن اأو���س��ل بلدنا ال��رائ��ع اىل 
وال�سعبة،  امل��ع��ق��دة  احل��ال��ة  ه���ذه 
اأقول لكم: لعنكم اهلل، و�سيلعنكم 
ب���ك���ل ما  ت���ف���رح���وا  ال����ت����اري����خ، ل 
الدولة  النا�س ومن  �سرقتوه من 
 ، ي��ه��م��ل  ول  مي���ه���ل  اهلل  لأن   !
اإّل  معكم  تاأخذوا  ولن  �ستموتون 
واأحفادكم.  ولأولدك��م  لكم  العار 
مماتكم  ب��ع��د  ل��ق��ب��ك��م  و���س��ي��ك��ون 
جمرمني  ح���رام���ي���ة  زع��������ران،   :

خونة".
وق���د لق���ى ه���ذا امل��ن�����س��ور اإعجاب 

عدد كبري من املتابعني.

ميدلتون حتافظ على �شعرها بت�شريحة ب�شيطة
زعم امل�سمم جيم�س جون�سون باأن دوقة كامربيدج، 
اعتادت على اختيار ت�سريحات �سعر  كيت ميدلتون، 
ب�سيطة طوال فرتة الإغاق التي اأم�ستها يف منزلها 

يف نرفولك، مع الأمري ويليام واأطفالها الثاثة.
احلفاظ  من  ال��دوق��ة  متكنت  فقد  جلون�سون،  وفقاً 
الأمن���اط  ذات  وت�سريحاتها  ���س��ع��ره��ا،  ن�����س��ارة  ع��ل��ى 
احل�سان،  ذيل  ت�سريحة  مثل  الكا�سيكية  الب�سيطة 
ط���وال ف���رتة ال��ع��زل امل���ن���زيل، واأن���ه���ا مل ت��ك��ن تغ�سل 

�سعرها ب�سكل يومي للحفاظ على �سحته.
واأ�ساف: “ الت�سريحات الب�سيطة التي اعتادت كيت 
وجنتيها  عظام  اإظ��ه��ار  يف  ت�ساهم  عليها،  ميدلتون 
ال�سلبة  اخل��ط��وط  تغطية  يف  وت�ساهم  امل��ذه��ل��ت��ني، 
املطوي  ال�سعر  يحافظ  كما  املنت�سف.  يف  املك�سوفة 

خلف الأذن على مظهر ناعم للوجه ب�سكل عام”
ومبا اأن اأ�سلوب كيت اجلديد قد يختلف عن اأ�سلوبها 
املعتاد، فقد حتدث امل�سمم ال�سهري عن اأمناط �سعر 
ال�سابقة، والتي اعتمدت يف معظمها  كيت ميدلتون 
اأمناط  اإىل  اإ���س��اف��ة  جم��ع��دة  �سبه  ت�سريحات  ع��ل��ى 

عديدة اأخرى.

جمعت ثروة طائلة.. وماتت وعمرها 18 عاما 
اإن�ستغرام حتفها يف جزيرة  اإحدى جنمات تطبيق  لقيت 
الثامن  عامها  بعد  تتجاوز  مل  وه��ي  الإندوني�سية،  ب��ايل 
اأن   الربيطانية  �سن"  "ذا  �سحيفة  واأو���س��ح��ت  الع�سر.  
جراء  من  ق�ست  تروبيت�سيل  اأنا�ستا�سيا  الرو�سية  الفتاة 
اإ���س��اب��ات خ��ط��رية يف ال���راأ����س، ع��ق��ب ا���س��ط��دام دراجتها 
النارية ب�سياج، على جانب اإحدى الطرق يف جزيرة بايل 

الإندوني�سية ال�سهرية
اجلزيرة  ت��ل��ك  يف  اإج��ازت��ه��ا  تق�سي  تروبي�ستيل  وك��ان��ت 
اإج���راءات  ب�سبب  فيها  للبقاء  ت�سطر  اأن  قبل  اخل��اب��ة 
فريو�س  ج��ائ��ح��ة  تف�سي  ب�سبب  ف��ر���س��ت  ال��ت��ي  الإغ����اق 

كورونا.
عادية،  ف��ت��اة  جم��رد  ك��ان��ت  ب��اأن��ه��ا  تروبي�ستيل  وا�ستهرت 
اأن جتمع ثروة �سخمة وهي دون اخلام�سة الع�سرة  قبل 
عرب  حققتها  التي  الكبرية  ال�سهرة  ب�سبب  عمرها،  من 
تطبيق اإن�����س��ت��غ��رام. وق��ب��ل وق���وع احل���ادث امل��اأ���س��اوي كان 
�سديقها فيكتور ميدانانوفيت�س، 30 �سنة، يقود دراجته 
�سيطرتها  تروبي�ستيل  تفقد  اأن  قبل  بجوارها،  النارية 
ال�ساعة،  60 ميل يف  على دراجتها، وهي تقودها ب�سرعة 

لرتتطم ب�سياج مقام على اإحدى الطرق.

جرمية هزت درعا.. خيانة وقتل و�شرقة
ك�سفت ال�سلطات ال�سورية ماب�سات جرمية "مركبة" يف 
اإىل مقتل رجل م�سن وزوجته  اأدت  الباد،  درعا جنوبي 

امل�سنة، وطفلة يف الثامنة من عمرها.
الر�سمي  موقعها  عرب  ال�سورية  الداخلية  وزارة  وذك��رت 
يف  ال�سنمني  منطقة  �سرطة  اأن  ال��ث��اث��اء،  الأول  اأم�����س 
درعا، متكنت من ك�سف جرمية قتل ب�سعة، راح �سحيتها 
3 اأ�سخا�س يف بلدة اأنخل، حيث تلقت ال�سرطة معلومات 
وطفلة  امل�سنة  وزوج��ت��ه  م�سن  رج��ل  قتل  جرمية  ب��وق��وع 

عمرها 8 اأعوام.
ولدى التحقيق مع زوجة ابن القتيلني، زعمت املتهمة اأن 
4 اأ�سخا�س م�سلحني وملثمني اقتحموا منزلها منتحلني 
�سفة رجال اأمن وقتلوا والد زوجها ووالدته وابنة زوجها 
خنقا، وحاولوا خنقها اإل اأنها، بح�سب كامها، قاومتهم 
و�سعوا  اأن��ه��م   ادع��ت  كما  رقبتها،  يف  بخدو�س  واأ�سيبت 

جرعات من ال�سم لقتل اأطفالها الثاثة".
الأولد  اأن  الأدل���ة، تبني  التحري وجمع  لكن من خ��ال 
املوجودة  اخل��دو���س  واأن  للت�سمم،  يتعر�سوا  مل  ال��ث��اث 
على رقبتها م�سطنعة، فتم ال�ستباه بها واإلقاء القب�س 

عليها، وفق بيان الوزارة.
�سخ�س  م��ع  ع��اق��ة  ب��وج��ود  اع��رتف��ت  معها  وبالتحقيق 
تعرفت عليه عن طريق اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي، 
ويوم احلادث جاء املذكور اإىل منزلها ب�ساعة متاأخرة من 
الليل وبرفقته 3 اأ�سخا�س، وخال ذلك ا�ستيقظت والدة 

زوجها لتك�سف اأمرهما.
الثاثة  اأق��دم��ت على قتل  م��ن  اإن��ه��ا ه��ي  املتهمة  وق��ال��ت 
مبفردها بعد التخطيط امل�سبق من قبلها، حيث "ا�ستغلت 
وخنقت  الزراعة  يف  عمله  اأثناء  منزله  زوجها عن  غياب 
دام ح���وايل ن�سف  ع���راك  ب��ع��د  امل���غ���دورة بيديها  وال��دت��ه 
بال�سراخ  وب��داأت  زوجها  ابنة  ا�ستيقظت  وعندما  �ساعة، 

قتلتها اأي�سا"، وفقا لروايتها.

باأمر الق�شاء.. الرئي�ش 
الربازيلي لن يفلت من الكمامة

الرئي�س  ق�������س���ائ���ي  ق�������رار  اأُرغ����������م 
على  بول�سونارو  جايري  الربازيلي 
الأماكن  جميع  "يف  ك��م��ام��ة   و���س��ع 
العامة"، بعدما كان ميتنع عن ذلك 
رغم تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد. 
وق���رر ال��ق��ا���س��ي ري��ن��ات��و ب��وري��ل��ي يف 
الثنني فر�س  اأ���س��دره م�ساء  ق��رار 
األ��ف��ي ري��ال )حواىل  غ��رام��ة بقيمة 
اإن  ب��ول�����س��ون��ارو  ع��ل��ى  ي�����ورو(   340
التي  ال���ك���م���ام���ة  دون  ع��ل��ن��ا  ظ���ه���ر 
منطقة  يف  ���س��ار  م��ر���س��وم  يفر�سها 
مربرا  القا�سي  واأو���س��ح  ب��رازي��ل��ي��ا. 
احرتام  "ملزم  الرئي�س  اأن  ق���راره 
ال��ق��وان��ني ال�����س��اري��ة، و���س��م��ان رفاه 
التدابري  اعتماد  وبالتايل  ال�سعب، 
ال�سحية ملنع انت�سار فريو�س كورونا 
امل�ستجد". وينطبق هذا القرار على 
باأن  علما  الرئي�س،  معاوين  جميع 
اأ�سابيع  منذ  اإلزامي  الكمامة  و�سع 

يف معظم املناطق الربازيلية.
التما�س قدمه  اإث���ر  ال��ق��رار  و���س��در 
غري  الرئي�س  ب�"�سلوك  ن��دد  حم��ام 
امل�سوؤول" مبواجهة وباء كوفيد19- 
الذي قلل من خطورته وا�سفا اإياه 

باأنه "اإنفلونزا طفيفة".
يخالط  ال���وب���اء،  تف�سي  ب���دء  وم��ن��ذ 
ب��ول�����س��ون��ارو احل�����س��ود ب��ان��ت��ظ��ام ول 
�سيما خ��ال ت��ظ��اه��رات م��وؤي��دة له، 

من غري اأن ي�سع كمامة غالبا.
واإن كان قلل من ظهوره العلني يف 
ا�ستمر  اأن��ه  اإل  الأخ����رية،  الأ�سابيع 
ب�سكل  كمامة  و�سع  ال��ت��زام  ع��دم  يف 
منهجي. والأ�سبوع املا�سي، فر�ست 
غرامة بقيمة األفي ريال على وزير 
الرتبية ال�سابق اأبراهام واينرتاوب 
ل��ل��ق��ائ��ه اأن�����س��ارا ل��ب��ول�����س��ون��ارو دون 

و�سع كمامة يف برازيليا.

زوجة وح�ش اأردين اعرتفت.. ورجال الأمن هرعوا اإىل القبو
يف ف�سل جديد لق�سة ماأ�ساوية وقعت عام 2003، 
بداأ خرباء اأدلة جنائية يف فرن�سا، الثنني، عملية 
 9 العمر  بحث م��رك��زة، عن رف��ات فتاة تبلغ من 
���س��ن��وات، اخ��ت��ف��ت ق��ب��ل 17 ع��ام��ا، وذل����ك بعدما 
���س��ن��وات من  ب��ع��د  اأخ����ريا  ���س��ف��اح بقتلها  اع����رتف 
الإنكار. ولغر�س "التنقيب" باملنزل قام اخلرباء 
فورنرييه  مي�سال  للقاتل  �سابق  منزل  ب��اإغ��اق 
على  فرن�سا  �سمال  يف  اأردين"  "وح�س  ب���  امللقب 
م�سافة اأكرث من 200 كيلومرت من بلدة واقعة 
���س��رق ب��اري�����س، ح��ي��ث اخ��ت��ف��ت اإ���س��ت��ي��ل م����وزان يف 
ط��ري��ق ع��ودت��ه��ا م��ن امل��در���س��ة يف ي��ن��اي��ر 2003. 
يف  احلياة  مدى  بال�سجن  فورنرييه  على  وحكم 
مايو 2008، بتهمة قتل 7 فتيات و�سابات، واتهم 
ال�سابقة  زوجته  نق�ست  بعدما  م��وزان  باختفاء 
اأخ���ريا حجة غيابه خ��ال احل����ادث، وال��ت��ي كان 

زعمها خال التحقيق معه قبل �سنوات.
فورنرييه  الأوىل  ل��ل��م��رة  امل��ح��ق��ق��ون  واع���ت���رب 

بعدما   2006 ع��ام  الفتاة  اختفاء  يف  به  م�ستبها 
الكمبيوتر  مل��وزان على جهاز  ع��رثوا على �سورة 

اخلا�س به، وفقا ملا اأوردت "فران�س بر�س".
وقد ر�سدت �ساحنة بي�ساء �سغرية ت�سبه �سيارة 
بلدة  يف  فيها  اختفت  ال��ت��ي  املنطقة  يف  ميلكها، 

غريمانت �سرق باري�س.
نووي  دليل حم�س  اأي  العثور على  يتم  لكن مل 
اأنه  ل�سنوات  فورنرييه  واأك��د  بالق�سية،  لربطه 
احلدود  ق���رب  بلجيكا  ج��ن��وب  يف  م��ن��زل  يف  ك���ان 

الفرن�سية يف اليوم الذي اختفت فيه موزان.
ال�سنوات، ويف نوفمرب من  ولكن، وبعد كل تلك 
ال�سابقة،  زوجة فورنرييه  اأخربت  املا�سي،  العام 
هاتفية  مكاملة  ب��اأن  املحققني  اأوليفييه،  مونيك 
الذي  اليوم  املنزل يف  ذلك  اأجراها من  اأن��ه  زعم 
اأجرتها هي بناء على طلبه.  الفتاة،  اختفت فيه 
ويف مار�س، اعرتف فورنرييه بقتل موزان، دون 

الك�سف عن مكان اجلثة.

ت�شارليز ثريون تك�شف حقيقة خطوبتها 
بن يف  �سون  النجم  ث��ريون خرب خطبتها من  ت�سارليز  العاملية  النجمة  نفت 
الفرتة التي كانا يواعدان بع�سهما البع�س، وقالت اأنها مل تخطبه ومل تكن 
اأثناء حلولها �سيفة يف  اأن الأمر جمرد �سائعات وذلك  اأبدا موؤكدة  لتتزوجه 

.The Howard Stern show برنامج
وكانت ثريون بداأت مبواعدة بن يف كانون الأّول 2013، وانف�سا يف حزيران 
2015 ووقتها اأفادت جملة Us Weekly يف دي�سمرب من عام 2014 
اإ�سبعهما،  يف  خ��امت  يوجد  "ل  م�سدر:  وق��ال  باري�س،  يف  ���س��راً  خطبا  اأنهما 

لكنهما ملتزمان" اإل اأن ثريون نفت الأمر واأنهما كانا يتواعدان فقط.
وكانت عد�سات امل�سورين ر�سدت النجمة ت�سارليز ثريون وهي ترتدي 
اأثناء  وذل��ك  اأناقتها،  بكامل  و  ورود  عليها  مطبوع  مبهجة  كمامة 
يف  واأج��و���س��ت  جاك�سون  ابنتها  ب�سحبة  الع�ساء  ب��ت��ن��اول  قيامها 

ماليبو بكاليفورن.

ديزين لند طوكيو ت�ستعد ل�ستقبال الزوار اعتبارا من اأول يوليو بعد 4 اأ�سهر من الإغالق ب�سبب فريو�س كورونا وتبدو يف ال�سورة 
الأر�سيفية فتيات بلغن من العمر 20 عاما يرتدين الكيمونو التقليدي يف احتفال »يوم البلوغ« يف طوكيو ديزين لند يف اأورايا�سو.  ا ف ب


