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خالل زيارة �سموه ملزرعة في�ش فارم يف دبي 

حممد بن را�سد: التو�سع يف اإنتاج الغذاء حمليا خيار 
ا�سرتاتيجي وركيزة اأ�سا�سية ملنظومة الأمن الغذائي للإمارات

•• دبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
و�شواًل  حملياً  �لغذ�ء  �إنتاج  يف  �لتو�شع  �أن  �هلل،  رع��اه 
�إىل مرحلة �الكتفاء �لذ�تي خيار ��شرت�تيجي وركيزة 
ُمطالباً  للإمار�ت،  �لغذ�ئي  �الأم��ن  ملنظومة  �أ�شا�شية 

�شموه �شباب �الإمار�ت وعقولها �ملبدعة بتقدمي حلول 
�لغذ�ئي  �الأم���ن  تعزيز  على  تعني  و�أف��ك��ار  و�ب��ت��ك��ار�ت 

�الإمار�ت على �ملديني �لقريب و�لبعيد.
من  ننتظر  ��شرت�تيجية  �شلعة  �ل��غ��ذ�ء  �شموه:  وق��ال 
و�شمان  تنميتها  على  تعني  �أف��ك��ار�ً  �ملبدعني  �شبابنا 

تو�فرها يف جميع �الأوقات .
)�لتفا�شيل �س2(

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

حممد بن ر��شد خلل زيارته مزرعة في�س فارم بدبي   )و�م(

�شعيد يف باري�س

الوزاري العربي يرف�ش خمططات تق�سيم ليبيا ويطالب بخروج املرتزقة وتفكيك امليلي�سيات امل�سلحة 

الإمارات تدعو حلل �سلمي يحفظ وحدة ليبيا و�سيادتها بعيدًا عن التدخل الرتكي
•• اأبوظبي-القاهرة-وام-وكاالت: 

�شارك معايل �لدكتور �أنور حممد 
لل�شوؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
�الجتماع  يف  �م�������س  �خل����ارج����ي����ة 
�ل���ط���ارئ مل��ج��ل�����س ج��ام��ع��ة �ل����دول 
�ل��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل����وز�ري 
لبحث تطور�ت ملفي ليبيا و �شد 

�لنه�شة �الإثيوبي. 
وب��ح��ث �ل������وزر�ء خ���لل م����د�والت 
للمجل�س  �ل���ع���ادي���ة  غ���ر  �ل������دورة 
�ملرئي  �الت�شال  عرب  عقدت  �لتي 
�لتي  �مليد�نية  �الأح����د�ث  بعد  ع��ن 
�لتي  و�لتهديد�ت  ليبيا  ت�شهدها 
�لقومي  �الأم�������ن  ع���ل���ى  ت��ع��ك�����ش��ه��ا 
�ل���ع���رب���ي، و�ل���ق���ل���ق �مل�������ش���ري من 
�لتدخل  بعد  ن�شاأت  �لتي  �الأخطار 
�إقليمية  ق������وى  م����ن  �خل�����ارج�����ي 
و�إر�شال مرتزقة من �شمال �شوريا 
�إىل �الأر��شي �لليبية .. كما بحثو� 
للت�شوية  �مل��ط��روح��ة  �مل���ب���ادر�ت  يف 
�لقاهرة  مبادرة  و�آخرها  �ل�شلمية 

قبل نحو �أ�شبوعني.
و�شّدد معايل �لدكتور �أنور حممد 
لل�شوؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
�خل���ارج���ي���ة - يف ك��ل��م��ة �الإم������ار�ت 
ع��ل��ى حر�س  خ����لل �الج���ت���م���اع - 

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف 
ال�سعودية بطائرات مفخخة و�سواريخ بالي�ستية

�سدد على اأن التزام الرئي�ش التون�سي ُمهم جدا يف املو�سوع الليبي

ماكرون ل�سعيد: اأردوغان يلعب لعبة خطرية يف ليبيا!
•• الفجر -تون�س

�لتون�شي  �لرئي�س  زي��ارة  يف  بثقله  �لليبي  �مللف  ح�شر 
�لليبي  �لنزيف  تناوله  وعند  فرن�شا.  �ىل  �شعيد  قي�س 
�لفرن�شي �ميانويل ماكرون خلل ندوة  �لرئي�س  قال 
 ، �لتون�شي  نظره  بح�شور  �الإليزيه  بق�شر  �شحفية 
�ملرتبطة  و�ملخاطر  �القليمي  �لو�شع  ح��ول  »حتدثنا 
بالتطور�ت �الخرة يف �الزمة �لليبية... فرن�شا وتون�س 
�ن تتو�شل لوقف  �ملتقاتلة  معا تطلبان من �الط��ر�ف 
�إط��ار ما تقرر يف  �لتز�ماتها يف  �لنار وحت��رتم  �إط��لق 
�المم �ملتحدة الإعادة �من �جلميع ولتوحيد �ملوؤ�ش�شات 

�لليبية ولبدء �عادة �لبناء مل�شلحة كل �لليبيني«.

�الثنان  تبنيناه نحن  كنا  �ل��ذي  �مل��وق��ف  »ه��و  و����ش��اف 
)قي�س  �لتز�مكم  �ن  �ق��ول  �ن  ... ميكن  و�شعيد(  )ه��و 
�لدرب  )ليبيا(...  �ملو�شوع  ه��ذ�  يف  ح��د�  مهم  �شعيد( 
�مل�شوؤولية  �شعب... يحتاج �ن يتحلى كل طرف بح�س 
�الحادية  و�الع��م��ال  �الجنبية  �لتدخلت  تتوقف  و�ن 

لتحقيق مكا�شب ومو�قع بف�شل �حلرب«.
وتابع »قلت للرئي�س �ردوعان �نت تلعب لعبة خطرة 
يف ليبيا وبلدك تنتهك كل �لتز�ماتها يف موؤمتر برلني 
تر�مب  دونالد  �المريكي  للرئي�س  �لكلم  نف�س  وقلت 
وجر�نها  ليبيا  و�م���ن  ب�����ش��لم  يتعلق  �الم���ر  ب���ان   ...

و�ملنطقة و�وروبا «.
)�لتفا�شيل �س12(

•• اأبوظبي -وام:

�الإرهابية  �حلوثي  ميلي�شيا  مل��ح��اوالت  �إد�نتها  عن  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أع��رب��ت 
�ملدعومة من �إير�ن ��شتهد�ف مناطق مدنية يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
باجتاه  بالي�شتية  و���ش��و�ري��خ  دون طيار  م��ن  ط��ائ��ر�ت مفخخة  خ��لل  م��ن 

�لريا�س وجنر�ن وجاز�ن �عرت�شتها قو�ت �لتحالف.
وجددت دولة �الإمار�ت - يف بيان �شادر عن وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
- ت�شامنها �لكامل مع �ململكة �إز�ء هذه �لهجمات �الإرهابية �شد �ملدنيني، 
و��شتقر�رها،  �أمنها  يطال  تهديد  كل  �شد  و�ح��د  �شف  يف  معها  و�ل��وق��وف 
مو�طنيها  و�شلمة  �أمنها  حلفظ  �إج���ر�ء�ت  من  تتخذه  ما  كل  يف  ودعمها 

و�ملقيمني على �أر��شيها.
�لعربية  �ململكة  و�أم���ن  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  �أم���ن  �أن  �ل��ب��ي��ان  و�أك���د 
�ل�شعودية كل ال يتجز�أ و�أن �أي تهديد �أو خطر يو�جه �ململكة تعتربه �لدولة 

تهديد� ملنظومة �الأمن و�ال�شتقر�ر فيها.
�لذي  يو�شح طبيعة �خلطر  �لهجمات  ��شتمر�ر هذه  �أن  �إىل  �لبيان  و�أ�شار 

م�ستوطنون يريدون �سم اجليوب 
ترامب  بخطة  ال�ستيطانية 

•• اإيتمار-رويرتز

يت�شبب قياديون ��شتيطانيون يهود 
معار�شون لقيام دولة فل�شطينية 
ل�شم  �إ�شر�ئيل  خطط  تعقيد  يف 
�ل�شفة  يف  �مل�شتوطنات  ع�����ش��ر�ت 
خلطة  تطبيقا  �ملحتلة  �لغربية 
�لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب 

لل�شلم.
ت��ن��اق�����س حكومة  �أن  �مل��ق��رر  وم���ن 
�ملقبل  �ل�شهر  نتنياهو  بنيامني 
خطة �ل�شم �لتي �شتعلن �إ�شر�ئيل 
مب��وج��ب��ه��ا ���ش��ي��ادت��ه��ا ع��ل��ى 30 يف 
�ل��غ��رب��ي��ة متثل  �ل�شفة  م��ن  �مل��ئ��ة 
معظم  فيها  توجد  �لتي  �ملناطق 
 130 م�����ش��ت��وط��ن��ات��ه��ا وع����دده����ا 

م�شتوطنة.
وت�������و�ج�������ه �خل�����ط�����ة م���ع���ار����ش���ة 
ي�شعون  �ل���ذي���ن  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
�ل�شفة  ك����ل  يف  دول�������ة  الإق�����ام�����ة 
عا�شمتها  غ���زة  وق��ط��اع  �ل��غ��رب��ي��ة 
على  وت��و�ف��ق  �ل�شرقية.  �ل��ق��د���س 

ذلك معظم �لدول �لكربى.
�أي�����ش��ا مقاومة  وت���و�ج���ه �خل��ط��ة 
�لذين  �مل�شتوطنني  ق��ي��اد�ت  م��ن 
يعار�شون دعو�ت تر�مب من �أجل 
م�شتقبلية  فل�شطينية  دول��ة  قيام 
�شت�شم على �الأقل 15 م�شتوطنة 

يهودية.
�مل�شتوطنني  ق���ي���ادي���و  وي���رف�������س 
خ��ط��ة ت���ر�م���ب ع��ل��ى �ل���رغ���م من 
تلك  حلماية  �أم��ري��ك��ي��ة  �شمانات 
و�لو�شول  �مل�شتقبلية  �جل���ي���وب 

�إليها.

�شعي  على  جديد�  دليل  و�عتربته  �حلوثي  �النقلب  من  �ملنطقة  يو�جه 
هذه �مليلي�شيا �إىل تقوي�س �الأمن و�ال�شتقر�ر يف �ملنطقة.

جاء هذ� بعد �أن متكنت قو�ت حتالف دعم �ل�شرعية يف �ليمن �شباح �م�س 
من �عرت��س وتدمر �شاروخ بال�شتي �طلقته �مللي�شيا �حلوثية �الإرهابية 
وممنهجة  متعمدة  عد�ئية  عملية  يف  �لريا�س  مدينة  باجتاه  �شنعاء  من 
ال�شتهد�ف �الأعيان �ملدنية و�ملدنيني. و�أ�شار �ملتحدث �لر�شمي با�شم قو�ت 
�لتحالف حتالف دعم �ل�شرعية يف �ليمن �لعقيد �لركن تركي �ملالكي، �ىل 
��شتمر�ر حماوالت �مللي�شيا �حلوثية �الإرهابية �لفا�شلة يف ��شتهد�ف �الأعيان 
باإطلق  �الإن�����ش��اين  �ل���دويل  �لقانون  مبوجب  و�ملحمية  و�ملدنيني  �ملدنية 

�ل�شو�ريخ �لبال�شتية و�لطائر�ت بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة.
للمحاوالت  �م��ت��د�د  �الآث��م هو  �الع��ت��د�ء  ه��ذ�  �أن  �ىل  �ملالكي  �لعقيد  ولفت 
وفجر  �الأول  �أم�س  م�شاء  �آخرها  كان  و�لتي  �مل�شتمرة  و�الإرهابية  �لعد�ئية 
�م�س باإطلق 8 طائر�ت بدون طيار مفخخة و 3 �شو�ريخ بال�شتية باجتاه 
�ململكة ال�شتهد�ف �ملدنيني و�الأعيان �ملدنية و�لتي مت �لت�شدي لها و�إف�شالها 

من قبل �لقو�ت �مل�شرتكة للتحالف.
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ال�شيخة فاطمة: الإمارات مثال يحتذى 

يف ا�شتدامة العملية التعليمية

اأخبار الإمارات

مرتزقة اأردوغان.. حتذير دويل من 

»التجنيد امل�شموم« يف ليبيا

عربي ودويل

رونالدو ينقذ مدربه.. 

ويعو�ص خطاأ نهائي الكاأ�ص

الفجر الريا�شي

لدعمها يف مكافحة كوفيد- 19
الإمارات تر�سل 11 طنا من 

امل�ساعدات الطبية اإىل تايلند 
•• اأبوظبي -وام:

�أر�شلت دولة �الإمار�ت �م�س طائرة م�شاعد�ت حتتوي على 11 طناً من �الإمد�د�ت 
�لطبية �إىل تايلند، لدعمها يف �حلد من �نت�شار فرو�س كورونا �مل�شتجد، �شي�شتفيد 
منها �أكرث من 11 �ألفاً من �لعاملني يف جمال �لرعاية �ل�شحية لتعزيز جهودهم 
يف �حتو�ء �نت�شار �لفرو�س. وياأتي ذلك ��شتمر�ر�ً جلهود �لدولة يف تعزيز قدر�ت 

�لقطاع �ل�شحي يف خمتلف دول �لعامل للتغلب على �أزمة كوفيد- 19.
تايلند:  �الإم��ار�ت لدى  �ل�شام�شي �شفر دولة  �شيف عبد�هلل حممد  �شعادة  وقال 
 45 ترتبط دولة �الإم��ار�ت وتايلند بعلقات تاريخية متميزة، حيث م�شى نحو 
�ل�شد�قة  بطابع  متيزت  و�لتي  �لبلدين،  بني  �لثنائية  �لعلقات  ب��دء  على  عاماً 

و�لتو�فق يف �ملو�قف �ل�شيا�شية و�لتعاون يف خمتلف �ملجاالت. )�لتفا�شيل �س3(

قرقا�س خلل م�شاركته عرب �الت�شال �ملرئي يف �الجتماع �لوز�ري �لعربي )و�م(

�الإم��ار�ت على وحدة ليبيا و�لدور 
وعلى  �ل�شيا�شي،  �مل�شار  يف  �لعربي 
�الأه����م����ي����ة �مل���ل���ح���ة ل���وق���ف ف����وري 
�شيا�شي  �لنار ميّهد حلل  الإط��لق 
و�ال�شتقر�ر  �الأم���ن  وع���ودة  جامع 
وي�شع  �لليبية،  �الأر����ش��ي  لعموم 
وللت�شعيد  �ل��دم��اء،  الإر�ق����ة  ح���د�ً 
�لرتكية  ول��ل��ت��دخ��لت  �الإق��ل��ي��م��ي 
�لعربي،  �لقومي  ل��لأم��ن  �مل��ه��ّددة 
م�شر  �أم�������ن  خ���ا����ش���ة  وب���������ش����ورة 

�ل�شقيقة.
�لتاأكيد  ق��رق��ا���س  �ل��دك��ت��ور  وج���ّدد 
ع���ل���ى �مل����وق����ف �ل����و������ش����ح ل���دول���ة 
�لليبية  �الأزم�������ة  م���ن  �الإم���������ار�ت 
�ملجتمع  م����وق����ف  م�����ن  �مل���ن���ب���ث���ق 
�لعملية  مل�����ش��ار  �ل���د�ع���م  �ل�����دويل 
مل���ق���رر�ت �الأمم  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وف��ق��اً 
�ملتحدة وخمرجات موؤمتر برلني 
 - ليبي  �شلمي  �إىل ح��ل  ي��ق��ود  مب��ا 
باعتباره  وم�����ش��ت��د�م  ن��اج��ز  ل��ي��ب��ي 
�خليار �لوحيد الإعادة �ل�شلم �إىل 
هم  ح�شّ �لذين  �لليبيني  �الأ�شقاء 
�لوطنية  �مل�����ش��ل��ح��ة  ت��غ��ل��ي��ب  ع��ل��ى 

�مل�شرتكة.       )�لتفا�شيل �س5(
من جانبه طرح �أحمد �أبو �لغيط، 
�لطارئ  �الجتماع  خلل  �لثلثاء 
�ل���ع���رب، روؤية  ل�����وزر�ء �خل��ارج��ي��ة 

جامعة �لدول �لعربية ب�شاأن �مللف 
�لليبي، ملخ�شا �إياها يف 6 نقاط.

جلامعة  �ل�����ع�����ام  �الأم���������ني  وق�������ال 
نتم�شك  �لعربية، يف كلمته  �لدول 
و��شتقلل  �شيادة  على  باحلفاظ 
ووحدتها  �أر��شيها  و�شلمة  ليبيا 
�لوطنية، موؤكد� رف�س خمططات 
�أية  �أن  �ىل  م�شر�  ليبيا  تق�شيم 
�ل��ن��ار لن  �إط���لق  ل��وق��ف  ترتيبات 
على  ط���وي���ل  ت�����ش��م��د  �أو  ت��ن��ج��ح 
م�شحوبة  ت��ك��ن  مل  م���ا  �الأر��������س 

بالتز�مات و�أحكام و��شحة.

و�أو�شح �أبو �لغيط �أن �أية ترتيبات 
�ملرتزقة  ب����اإخ����ر�ج  �إال  ت��ن��ج��ح  ل���ن 
و�مل��ق��ات��ل��ني �الأج���ان���ب م��ن �لبلد، 
�مليلي�شيات  وت�����ش��ري��ح  وت��ف��ك��ي��ك 
��شتمر�ر  دون  و�حليلولة  �مل�شلحة 

�لتدخلت �لع�شكرية �الأجنبية.
و�أ�����ش����اف ق���د ت��اب��ع��ن��ا، ب��ق��در بالغ 
�لتدويل  و�ال���ش��ت��ن��ك��ار،  �لقلق  م��ن 
�ملتز�يد �ملرفو�س للأزمة �لليبية، 
�لع�شكرية  �ل��ت��دخ��لت  تفاقم  م��ع 
�ل�شر�ع،  يف  �مل��ك�����ش��وف��ة  �الأج��ن��ب��ي��ة 
حلظر  و�ملعلنة  �ملتكررة  و�خل��روق 

�ل�����ش��لح ع��ل��ى ك��اف��ة �الجت���اه���ات، 
للمرتزقة  �ملنهجي  و�ال���ش��ت��ق��د�م 
�شاحة  �إىل  �الأج���ان���ب  و�مل��ق��ات��ل��ني 

�ملعركة.
�خلارجية  وزي����ر  �أك����د  ذل����ك،  �إىل 
�مل�������ش���ري ����ش���ام���ح ����ش���ك���ري خلل 
�لعادية  غ����ر  �ل���������دورة  �ج���ت���م���اع 
�لعربية  �ل�����دول  ج��ام��ع��ة  مل��ج��ل�����س 
ت���ت���ه���اون مع  ل���ن  �أن م�����ش��ر  ع��ل��ى 
ول���ن تتو�نى  �الإره�����اب ود�ع��م��ي��ه، 
ع��ن �ت��خ��اذ ك��ل �إج���ر�ء كفيل مبنع 
�لكرمي  �الأبي  و�شعبها  ليبيا  وقوع 
حتت �شيطرة �جلماعات �الإرهابية 
و�مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �مل�����ش��ل��ح��ة. وق����ال �إن 
م�����ش��ر د�أب�����ت ع��ل��ى �ل��ت��ح��ذي��ر من 

خطورة �نت�شار �الإرهاب يف ليبيا.
م�شر  �هتمام  على  �شكري  و���ش��دد 
�لبالغ باإجناح كافة م�شار�ت برلني 
لت�شوية  و�القت�شادية  �ل�شيا�شية 
�أزمة ليبيا، ف�شًل عن م�شار 5+5 
�الأمنية  �لرتتيبات  �شي�شع  �ل��ذي 

و�لع�شكرية �ملتو�فق عليها.
و�إىل ذلك، طالب وزير �خلارجية 
ف����وؤ�د ح�����ش��ني يف كلمته  �ل��ع��ر�ق��ي 
�ل�شلمية  بالطرق  �خللفات  بحل 
�لتدخلت  مل��ن��ع  �لكلمة  وت��وح��ي��د 

�خلارجّية يف �ل�شاأن �لعربي.

با�سم العرق الأبي�ش )2(
الإرهاب اليميني املتطرف مل يعف فرن�سا!

•• الفجر -اأنطوان ها�سداي -ماك�سيم ما�سيه -بيري بلوتو

 23 )تك�شا�س،  �لبا�شو  �أو  قتيًل(   51 )نيوزيلند�،  كر�ي�شت�شر�س  يف 
قتيًل( �أو هاناو )�أملانيا، ت�شعة قتلى(، �أفر�د، قتلو� �أبرياء با�شم �لكر�هية 
على  حر�شو�  كلهم  �إرهابيون:  خ�شو�شا  ولكن  قتلة،  �إنهم  و�لعن�شرية. 
ن�شر بيان يرّبر �شيا�شياً عملهم. ويف كل مرة، هناك حديث عن �لدفاع عن 

�لنف�س �شد غزو مزعوم للأجانب يف �أر�س �لبي�س، وحرب عن�شرية.
يف �أقل من عام، مت تنفيذ هجمات لليمني �ملتطرف يف �أركان �لعامل �لغربي 
�الأربعة با�شم نف�س �الإيديولوجية: �لعن�شرية �ملتفاقمة �لتي ترى �لعامل 

فقط من خلل �لعد�شة �لعرقية.    )�لتفا�شيل �س11(

اخلرطوم: ال�سودان وم�سر واأثيوبيا توافقت 
على 90 % من نقاط اخللف حول �سد النه�سة

•• عوا�سم-وكاالت

�أكد وزير �لدولة بوز�رة �خلارجية �ل�شود�نية، عمر قمر 
و�لقاهرة  �أبابا  و�أدي�س  �خلرطوم  �أن  �إ�شماعيل،  �لدين 
�شد  ب�شاأن  �لنقاط �خللفية  %90 من  تو�فقت على 

�لنه�شة.
وقال قمر �لدين، يف كلمته خلل �الجتماع غر �لعادي 
ملجل�س �جلامعة �لعربية، �أم�س �لثلثاء تو�فق �ل�شود�ن 
�خللفية  �لنقاط  من   90% على  و�إثيوبيا  وم�شر 

ب�شاأن �شّد �لنه�شة.
و�أكد على حق �إثيوبيا يف �ال�شتفادة من مو�ردها �ملائية 

وحق �ل�شود�ن وم�شر يف �حلفاظ على �أمنهما �ملائي.
كما دعا وزير �لدولة بوز�رة �خلارجية عمر قمر �لدين 
�لبناء  �لتفاو�س  عملية  يف  لل�شتمر�ر  وم�شر  �إثيوبيا 
و�البتعاد عن �لت�شعيد، موؤكد�ً حق �إثيوبيا يف �ال�شتفادة 
�حلفاظ  يف  وم�شر  �ل�شود�ن  وحق  �ملائية  مو�ردها  من 

على �أمنهما �ملائي.
وقال قمر �لدين �إن �ل�شود�ن طرٌف �أ�شيل يف مفاو�شات 
و�إثيوبيا  وم�شر  �ل�شود�ن  تو�فق  موؤكد�ً  �لنه�شة،  �شّد 

على %90 من �لنقاط �خللفية ب�شاأن �شّد �لنه�شة.
لتقريب  �ل��ت��ام  �ل�����ش��ود�ن  ��شتعد�د  �ل��دي��ن  و�أب���دى قمر 
تو�فق  جانب  �إىل  وم�شر،  �إثيوبيا  بني  �لنظر  وجهات 
�ل�شود�ن وم�شر على م�شروع �لقر�ر �لعربي ب�شاأن �شد 

�لنه�شة بعد �لتن�شيق �لتام بني �لبلدين.
وك��ان��ت �خل��ارج��ي��ة �ل�����ش��ود�ن��ي��ة ق��د ن��ف��ت، �أم�����س �الأول، 
�الإثيوبي  �خلارجية  وزي��ر  بها  �أدىل  �لتي  �لت�شريحات 
غيدو �أند�رغا�شيو، و�لتي قال فيها �إن كل من �خلرطوم 
و�لقاهرة و�فقتا على ملء �شد �لنه�شة منذ 4 �شنو�ت.

ورد وزي���ر �ل��دول��ة ب��اخل��ارج��ي��ة �ل�����ش��ود�ن��ي��ة ع��م��ر قمر 
�إن  قائًل  �ل�����ش��ود�ين،  ل�شحيفة  ت�شريحات  يف  �ل��دي��ن، 
�أن  موؤكد�ً  �الإط��لق،  على  لي�س �شحيحاً  هذ� �حلديث 

�ل�شود�ن مل يتفق مع �إثيوبيا على عملية �مللء.

م�سروع قرار اأمريكي يدعو لتمديد حظر ال�سلح على اإيران
•• وا�سنطن-وكاالت

و��شنطن  �أن  تقرير� مفاده  بر�س  فر�ن�س  وكالة  �أوردت 
�شلمت �شركاءها يف جمل�س �الأمن متديد حظر �الأ�شلحة 

على �إير�ن �ملتورطة يف �لهجوم.
�إىل  �ل��ق��ر�ر �الأم��رك��ي  �ل��وك��ال��ة، دع��ا م�شروع  وبح�شب 
�أكتوبر  �شهر  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �إي���ر�ن  على  �الأ�شلحة  حظر 

�ملقبل.
و�أف����اد م��ر����ش��ل ق��ن��ات��ي �ل��ع��رب��ي��ة و�حل����دث ب���اأن م�شودة 
م�شروع �لقر�ر �شتناق�س يف �جتماع غر ر�شمي ومغلق، 
�الأربعاء �لقادم، بني �شفر�ء �لدول �الأع�شاء يف جمل�س 

�الأمن.
ووفًقا لدبلوما�شيني، من �ملتوقع عر�س م�شروع �لقر�ر 
�أنه  30 يونيو، �إال  �إي��ر�ن يف  يف �جلل�شة �ملخ�ش�شة عن 
�لقر�ر  م�شروع  على  للت�شويت  موعد  حتديد  يتم  مل 

حتى �الآن.
�ملرتبط  �الأ�شلحة  �أكتوبر حلظر  لغاية  �إي��ر�ن  وتخ�شع 
�لنووي  �التفاق  على  �شادقت  �أن  بعد   2231 بالقر�ر 

�لدويل �ملربم معها يف 2015.

ومنذ بد�ية �لعام، حتث و��شنطن �أع�شاء جمل�س �الأمن 
م�شروع  بع�شهم  منح  ع��رب  �حل��ظ��ر،  متديد  دع��م  على 

قر�ر بهذ� �الجتاه.
ويحظى م�شروع �لقر�ر بدعم من فرن�شا و�أملانيا و�ململكة 

�ملتحدة، ومن �ملتوقع �أن تعار�شه رو�شيا و�ل�شني.
وك��ان��ت ك��ل م��ن �أمل��ان��ي��ا وف��رن�����ش��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا �أعربت، 
�ملفرو�س  �ل�شلح  حظر  لتمديد  دعمها  عن  �جلمعة، 

على �إير�ن.
�حلظر  رفع  �أن  نرى  �لثلثة:  �خلارجية  وزر�ء  وكتب 
�ملتحدة  �الأمم  تفر�شه  �ل��ذي  �ملقبل  �أك��ت��وب��ر  يف  �مل��ق��رر 
�لقر�ر  و�ل��ذي و�شع مبوجب  �لتقليدية  �الأ�شلحة  على 
�الأمن  على  ك��ب��رة  �آث���ار  ل��ه  ت��ك��ون  �أن  ميكن   ،2231

و�ال�شتقر�ر �الإقليميني.
من جهته، كان بر�ين هوك، �ملمثل �الأمركي �خلا�س 
ب��اإي��ر�ن، �أع��ل��ن �الأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي، �أن �ل��والي��ات �ملتحدة 
�ملقرر  �إي����ر�ن،  على  �الأ���ش��ل��ح��ة  حظر  مت��دي��د  �أن  تعتقد 
�لنووي  �الت��ف��اق  مب��وج��ب  �أك��ت��وب��ر  يف  ينتهي  �أن  حاليا 
غ��ر م�شمى  الأج��ل  يكون  �أن  2015، يجب  �مل��وق��ع يف 

ودون تاريخ حمدد.

العبادة  دور  فتح  تعيد  م�سر 
املقبل ال�سبت  م��ن  ب��داي��ة 

•• القاهرة -وام:

قررت م�شر �إعادة فتح دور �لعبادة 
الأد�ء �ل�شعائر �ليومية بد�ية من 
�ل�شبت �ملقبل مع ��شتمر�ر تعليق 

�ل�شلة �جلماعية �الأ�شبوعية.
�مل�شري  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  و�أع���ل���ن 
م�����ش��ط��ف��ي م����دب����ويل �أم���������س يف 
فتح  �شيتم  ،�إن���ه  �شحفي  م��وؤمت��ر 
�مل���ق���اه���ي  و�مل���ط���اع���م ب���د�ي���ة من 
من  �ملئة  يف   25 ب�  �ملقبل  �ل�شبت 
و�شيتم  �ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ط��اق��ت��ه��ا 
�ل�شاعة  �لتجارية  �ملحال  �إغ��لق 
�ملطاعم  و�إغ�����لق   ، م�����ش��اء   9 �ل���� 
م�شاء   10 �ل���  �ل�شاعة  و�مل��ق��اه��ي 
�إغ�����لق  �حلد�ئق  ����ش��ت��م��ر�ر  م��ع 
و�ل�شو�طيء �لعامة  بينما ت�شتمر 
و�شائل �لنقل �جلماعي يف �لعمل 

حتى منت�شف �لليل .

م�ساركة  ت�ستبعد  ال�سعودية 
حجاج من اخلارج يف مو�سم احلج

•• الريا�س-وام:

�ل���دك���ت���ور حم��م��د �شالح  ����ش��ت��ب��ع��د 
بننت وزير �حلج و�لعمرة �ل�شعودي 
�حتمال م�شاركة حجاج من �خلارج 
1441ه�  يف مو�شم حج هذ� �لعام 
�أج����رو� ف��ح��و���س كورونا،  ح��ت��ى ل��و 
م�����ش��دد� �أن���ه ال ����ش��ت��ث��ن��اء�ت يف هذ� 
�الأمر. و�أكد �لدكتور حممد �شالح 
بننت وزير �حلج و�لعمرة �ل�شعودي 
يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ايف م�����ش��رتك مع 
�ل���دك���ت���ور ت��وف��ي��ق �ل��رب��ي��ع��ة وزي���ر 
�م�������س ع���رب تقنية  �ل�����ش��ح��ة ع��ق��د 
�شتكون  �حلجاج  �أع��د�د  �أن  �لفديو، 
�أع���د�ده���م قد  حم����دودة ج���د�، و�أن 
تكون بحدود �ألف حاج من �ملقيمني 
بع�شر�ت  ي���ك���ون  ول�����ن  ب���امل���م���ل���ك���ة، 
مع  �لتن�شيق  �ىل  م�شر�ً  �الآالف.. 
لت�شجيل  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  �ل��ب��ع��ث��ات 

حجاجهم.

�ليمني �ملتطرف �لفرن�شي ي�شجل ح�شوره
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اأخبـار الإمـارات
�سحة دبي تبحث التعاون الطبي مع كربى املوؤ�س�سات ال�سحية الكوبية

•• دبي-وام:

بحث معايل حميد حممد �لقطامي �ملدير �لعام لهيئة �ل�شحة 
بدبي خلل لقائه �م�س �شعادة روبرو بلنكو �ل�شفر �لكوبي 
�مل�����ش��وؤول��ني يف �ملوؤ�ش�شات  �ل��دول��ة وجم��م��وع��ة م��ن ك��ب��ار  ل���دى 

�ل�شحية �لكوبية فر�س �لتعاون �لطبي بني �جلانبني.
يون�س  �لدكتور  �ل��ذي ح�شره   - �للقاء  خ��لل  �لقطامي  و�أك��د 
و�أحمد  �ل�شحية  للرعاية  ملوؤ�ش�شة دبي  �لتنفيذي  �ملدير  كاظم 
�ملوؤ�ش�شي  �ل��دع��م  خ��دم��ات  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لنعيمي 
�أن   - �لب�شرية  �مل��و�رد  �إد�رة  مديرة  �ل�شويدي  و�آمنة  �مل�شرتك 
للإ�شتفادة  �ل��ع��امل  على  �الن��ف��ت��اح  �شيا�شة  يف  ما�شية  �لهيئة 
كربى  مع  �شر�كتها  وتوثيق  �لناجحة  �ل�شحية  �لتجارب  من 

موؤ�ش�شاته مبا يعزز نقل �ملعرفة وتبادل �خلرب�ت .
وتطرق �جلانبان �إىل �إمكانية ��شتفادة هيئة �ل�شحة بدبي من 
من�شاآت  لرفد  وممر�شني  �أطباء  من  �لكوبية  �لطبية  �لكو�در 

�لهيئة �لطبية بعنا�شر وخرب�ت جديدة وكفاء�ت متنوعة .
وق���ال م��ع��ايل �ل��ق��ط��ام��ي �إن �ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ح��ي يف دب���ي ي�شهد 
جانب  يف  ال�شيما  متو��شلة  تطوير  و�أع��م��ال  مهمة  حت���والت 
�لكادر �لب�شري �لذي توليه �لهيئة جل �هتمامها وتعده �ملدخل 
�حليوي  �لقطاع  ه��ذ�  يف  �ملطلوبة  �لطفر�ت  الإجن��از  �ل�شحيح 
ع��ل��ى وجه  �لطبية  �ل���ك���و�در  خ���رب�ت  ت��ن��وي��ع  �أن  �إىل  ..م�����ش��ر� 
�لطبية  �خل��دم��ات  م�شتوى  رف��ع  يف  مبا�شرة  ي�شهم  �لتحديد 
حيث  و�ملتعاملني  �ملر�شى  وخا�شة  �لنا�س  م�شلحة  يف  وي�شب 
توفرها  �لتي  �خلدمات  ملجمل  نوعية  خيار�ت  �أمامهم  تتوفر 

�أو �لعلجية. �لوقائية  �أو  �لت�شخي�شية  دبي" �شو�ء  "�شحة 
تتبنى  �لتي  �لطبي  �لتعليم  ��شرت�تيجية  �إىل  معاليه  ولفت 
للتدريب  بها من خطط وبر�مج  تنفيذها وما يرتبط  �لهيئة 
�لهيئة على تعزيز  ..موؤكد� حر�س  �ملهنية  و�لتنمية  و�الإع��د�د 
تبادل  �إىل جانب  و�ل�شخ�شية  و�لعلمية  �ملهنية  كو�درها  كفاءة 
�لعامل يف  �ل�شحية يف  �ملوؤ�ش�شات  ك��ربى  وب��ني  بينها  �خل��رب�ت 

هذ� �ل�شاأن.
ملا ت�شهده  �لكوبي عن تقدير بلده  �ل�شفر  �أع��رب  من جانبه 
�ملجاالت وخا�شة  �شتى  ��شتثنائية يف  دبي من حت��والت  مدينة 
�ل�شحة  هيئة  ب��ني  �شر�كة  �أي��ة  �أن  ..مو�شحا  �ل�شحي  �مل��ج��ال 
بدبي و�ملوؤ�ش�شات �ل�شحية �لكوبية �شتكون فر�شة مهمة لتبادل 

�لتجارب �لناجحة وحتقيق �الأهد�ف ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
دوق لوك�سمبورغ باليوم الوطني لبلده

•• اأبوظبي -وام:

�إىل  "حفظه �هلل" برقية تهنئة  �لدولة  نهيان رئي�س  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  بعث �شاحب 
�لوطني  �ليوم  �الأكرب هرني دوق لوك�شمبورغ �لكربى، وذلك مبنا�شبة  �لدوق  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب 
لبلده. كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �شاحب �ل�شمو �مللكي �لدوق �الأكرب هرني. 
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �آل مكتوم و�شاحب  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وبعث �شاحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل معايل كز�فييه بيتيل رئي�س وزر�ء دوقية لوك�شمبورغ �لكربى.

خالل زيارة �سموه ملزرعة في�ش فارم يف دبي 

حممد بن را�سد: التو�سع يف اإنتاج الغذاء حمليا خيار ا�سرتاتيجي وركيزة اأ�سا�سية ملنظومة الأمن الغذائي للإمارات

وزيادة  �ل��ب��اردة  �ملياه  �أ�شماك  تربية 
�الإن�����ت�����اج ل��ت��ق��ل��ي��ل �الع����ت����م����اد على 
�ال����ش���ت���ر�د ل��ت��وف��ر ت��ل��ك �الأن�����و�ع 
ومبا  �ملحلية،  لل�شوق  �الأ�شماك  من 
�ال�شرت�تيجية  �أه���د�ف  مع  يتو�فق 
�لوطنية للأمن �لغذ�ئي. كما �طلع 
�ملزرعة  يف  �لعمل  نظام  على  �شموه 
من خلل مقرها �لكائن يف منطقة 
جبل علي يف دبي، ومبانيها �مل�شممة 
خ�شي�شاً لتهيئة بيئة حتاكي �ملو�ئل 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل���لأ����ش���م���اك �ل���ت���ي يتم 
تربيتها يف �ملزرعة من خلل خم�س 

�ل�����زي�����ارة �شمن  ت����اأت����ي  �ل����غ����ذ�ئ����ي. 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ج������والت 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم �مليد�نية 
�مل�شروعات  يف  �ل��ع��م��ل  ���ش��ر  لتفقد 
�لوطنية �شمن خمتلف �لقطاعات، 
�لعمل  �شر  �شموه على  �طلع  حيث 
يف �مل���زرع���ة �ل��ت��ي ت��ع��د �إح�����دى �أهم 
�الإمار�ت  دول��ة  يف  �ل�شمكية  �مل���ز�رع 
مب���ا ت��ق��دم��ه م���ن �إ����ش���ه���ام ك��ب��ر يف 
تلبية �حتياجات �ل�شوق �ملحلية من 
�الأ�شماك،  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة 
�لباردة،  �مل��ن��اط��ق  �أ���ش��م��اك  ال���ش��ي��م��ا 

وملوحة  و�ل�شوء  �حل���ر�رة  درج���ات 
�مل���ي���اه، ون�����ش��ب��ة �الأوك�����ش��ج��ني فيها، 
�لبيئة  �أج����و�ء  حم��اك��اة  ع��ن  ف�شل 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ت��ل��ك �ل���ن���وع���ي���ات من 
�الأ�شماك يف مو�طنها �الأ�شا�شية مثل 
و�جلزر،  �مل��د  وح��رك��ة  �لتيار  �شرعة 
�لبيئية �لتي  وغرها من �لعنا�شر 
ت��رب��ي��ة �الأ����ش���م���اك يف بيئة  ت�����ش��م��ن 
يف  �الأ���ش��ل��ي��ة،  بيئتها  مت��ام��ا  ت�شبه 
�لوقت �لذي يتم فيه مر�قبة �شلوك 
�ل�شحية  �الأ�شماك ومتابعة حالتها 
من  �الأح���و�����س  يف  ن�شاطها  وم���دى 

دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ير�فقه  �أم�س 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل 
بن  �ل�شيخ مكتوم  و�شمو  دب��ي،  عهد 
م��ك��ت��وم، نائب  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�أحمد بن  �ل�شيخ  و�شمو  دبي،  حاكم 
رئي�س  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�إىل مزرعة  ل��لإع��لم،  دب��ي  جمل�س 
يف  كان  حيث  دبي،  فارم" يف  "في�س 
معايل  ومر�فقيه،  �شموه  ��شتقبال 
م����رمي ب��ن��ت حم��م��د ���ش��ع��ي��د ح���ارب 
للأمن  �ل����دول����ة  وزي������رة  �مل����ه����ري، 

م��ن��ه��ا ثمانية  ك���ل  ت�����ش��م  حم���ط���ات 
باال�شتعانة  �إد�رت���ه���ا  ي��ت��م  �أح���و�����س 
�لتكنولوجية  �ل��و���ش��ائ��ل  ب���اأح���دث 
�مل�شتخدمة يف هذ� �ملجال، و�لتي مت 
تاأ�شي�شها باال�شتفادة بخرب�ت عاملية 
ب���اع ط��وي��ل يف جمال  م��ن دول ل��ه��ا 
�لدمنارك  مثل  �ل�شمكي  �ال�شتزر�ع 
و�لرنويج. وقد مت تزويد �الأحو��س 
بخ�شائ�س تقنية ت�شمح بالتحكم يف 
�الأ�شماك،  فيها  تعي�س  �لتي  �لبيئة 
م��ن خ���لل ن��ظ��ام م��ت��ك��ام��ل يتحكم 
يف خمتلف �لعو�مل �لطبيعية مثل 

باإنتاج يناهز 3000 طن �شنوياً من 
�جلودة  عالية  �لع�شوية  �الأ���ش��م��اك 
�الأ�شماك  جودتها  يف  تناف�س  و�لتي 
�لطبيعية،  مو�طنها  من  �مل�شتوردة 
يف  رئي�س  دور  للمزرعة  ك��ان  حيث 
�الإمار�تية  �ل�شوق  �حتياجات  تلبية 
من �الأ�شماك خلل �الأ�شهر �لقليلة 
�ملا�شية. وتعّرف �شموه من بدر بن 
ل�شركة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  م��ب��ارك، 
��شرت�تيجية  ع��ل��ى  فارم"  "في�س 
�لعمل يف �ملزرعة �ل�شمكية وخططها 
يف  �لتو�شع  �إىل  �لر�مية  �مل�شتقبلية 

•• دبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي "رعاه �هلل"، �أن �لتو�شع يف �إنتاج 
مرحلة  �إىل  و���ش��واًل  حملياً  �ل��غ��ذ�ء 
��شرت�تيجي  خيار  �لذ�تي  �الكتفاء 
ورك���ي���زة �أ���ش��ا���ش��ي��ة مل��ن��ظ��وم��ة �الأم���ن 
�شموه  ُمطالباً  ل��لإم��ار�ت،  �لغذ�ئي 
�ملبدعة  وعقولها  �الإم�����ار�ت  �شباب 
و�أفكار  و�ب��ت��ك��ار�ت  ح��ل��ول  ب��ت��ق��دمي 
ت��ع��زي��ز �الأم����ن �لغذ�ئي  ت��ع��ني ع��ل��ى 
�لقريب  �مل���دي���ني  ع��ل��ى  �الإم���������ار�ت 
و�لبعيد. وقال �شموه: �لغذ�ء �شلعة 
�شبابنا  م���ن  ن��ن��ت��ظ��ر  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
تنميتها  على  تعني  �أفكار�ً  �ملبدعني 
�الأوقات  و�شمان تو�فرها يف جميع 
و��شحة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ل��دي��ن��ا   ..
لتحقيق  �الإم��ك��ان��ات  كافة  و�شخرنا 
حمددة  زمنية  �أطر  �شمن  �أهد�فها 
ثروتنا  ق���درة  ك��ب��رة يف  وث��ق��ت��ن��ا   ..
تقدمي  يف  �ل��ع��ق��ول  م��ن  �حلقيقية 
ح���ل���ول ت���ع���ني ع���ل���ى �ل���و����ش���ول �إىل 
�حتياجاتنا  م��ن  �ل���ذ�ت���ي  �الك��ت��ف��اء 
�لغذ�ئية .. و�الأب��و�ب مفتوحة �أمام 
كل �شاحب عطاء ميكنه �مل�شاهمة يف 
حتقيق هذ� �لهدف. ونّوه �شموه �إىل 
مير  �لتي  �ال�شتثنائية  �الأو���ش��اع  �أن 
جّر�ء  �لر�هن  �لوقت  �لعامل يف  بها 
و�الأ�شلوب  كورونا،  فرو�س  �نت�شار 
�لناجح �لذي �تبعته دولة �الإمار�ت 
يف مو�جهة تد�عياتها على خمتلف 
�مل�شتويات، �أمور �أظهرت قوة ومتانة 
�الأم���ن �ل��غ��ذ�ئ��ي �الإم���ار�ت���ي و�أكدت 
�حتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  ع���ل���ى  ق���درت���ن���ا 
�لطلب،  حجم  ك��ان  مهما  �ملجتمع 
حيث مل ت�شهد �أ�شو�ق �الإم��ار�ت �أي 
�لغذ�ئية  �ل�شلع  م��ن  �أي  يف  نق�س 
�أم  حملياً  �ملنتجة  ���ش��و�ء  �الأ�شا�شية 
�مل�����ش��ت��وردة م��ن �خل����ارج يف خمتلف 

�الأوقات. 
جاء ذلك خلل �لزيارة �لتي قام بها 
�لدولة  نائب رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 

كافة  م��ث��ب��ت��ة يف  ك����ام����ر�ت  خ����لل 
�أح��و����س �مل��زرع��ة. وت��ع��ّرف �شاحب 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لزيارة  خ���لل  وم��ر�ف��ق��وه  م��ك��ت��وم 
على �الأ�شو�ق �لتي تخدمها �ملزرعة 
يف م���ن���اط���ق خم���ت���ل���ف���ة م�����ن دول�����ة 
يف  �لرئي�س  مقرها  ع��رب  �الإم�����ار�ت 
و�أم  �لفجرة  دب��ا  دب��ي، وفرعيها يف 
�ل�شركة  �إن��ت��اج  يعد  حيث  �لقيوين، 
ملنظومة  �ل��د�ع��م��ة  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  م���ن 
�الأمن �لغذ�ئي لدولة �الإمار�ت من 
�لغذ�ئية  �ل�شلع  �أه��م  �إح��دى  خ��لل 
مبا  �الإم���ار�ت  بدولة  �رتبطت  �لتي 
ت����اري����خ ط���وي���ل يف جمال  ل���ه���ا م����ن 
���ش��ي��د �الأ����ش���م���اك و�ل�����ذي ك���ان يعد 
يف �إح���دى �مل��ر�ح��ل م��ن �أه���م �ملو�رد 
�الق��ت�����ش��ادي��ة ل���ل���دول���ة، ف��ي��م��ا تعد 
�ملهمة  �لطعام  �أن���و�ع  من  �الأ�شماك 
ذ�ت �لقيمة �لغذ�ئية �لعالية. وتنتج 
تاأ�ش�شت  �لتي  "في�س فارم"،  مزرعة 
�شمو  م��ن  ب��دع��م   2013 �ل��ع��ام  يف 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم، ويل عهد دبي، ما يقرب 
�لطلب  �إج���م���ايل  م���ن   30% م���ن 
�ل�شيربمي  �أ����ش���م���اك  ع��ل��ى  �مل��ح��ل��ي 
و�ل�شاملون  و�لهامور،  با�س،  و�ل�شي 
و�شمك �لهاما�شي �لياباين �ل�شهر، 
على  �الع��ت��م��اد  تقليل  يف  ي�شهم  م��ا 
باحتياجات  ل���ل���وف���اء  �ال�����ش����ت����ر�د 
ُيذكر  �الأ���ش��م��اك.  �ل�����ش��وق م��ن تلك 
مت  �الأ���ش��م��اك  �ل�شمكية  �ل����رثوة  �أن 
رئي�شياً  ن��وع��اً   18 ب��ني  ت�شنيفها 
�شمن عنا�شر �شلة �لغذ�ء �لوطنية 
�لوطنية  ل��ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وف���ق���اً 
�طلقها  مت  �لتي  �لغذ�ئي  ل��لأم��ن 
يف نوفمرب 2018 وت�شمل �أهد�فها 
�شاملة  وط��ن��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر 
ت���ق���وم ع���ل���ى �أ����ش�������س مت���ك���ني �إن���ت���اج 
�ل���غ���ذ�ء �مل�����ش��ت��د�م ب��ن��اء ع��ل��ى ثلثة 
�أ�شا�شية هي: معرفة حجم  معاير 
�ملنتجات،  الأه��م  �ملحلي  �ال�شتهلك 
و�لت�شنيع،  �الإن���ت���اج  ع��ل��ى  و�ل���ق���درة 

و�الحتياجات �لتغذوية.

حممد بن را�سد: 
الأوقات جميع  يف  توفرها  و�سمان  مواردها  تنمية  على  تعني  اأفكارًا  املبدعني  �سبابنا  من  ننتظر  ا�سرتاتيجية  �سلعة  • الغذاء 

الطلب حجم  كان  مهما  النا�س  احتياجات  تلبية  على  قدرتنا  واأثبتت  الإماراتي  الغذائي  الأمن  متانة  اأظهرت  الراهنة  العاملية  • الأو�ساع 
�سنويا اجلودة  عالية  الأ�سماك  من  طن   3000 بنحو  املحلية  ال�سوق  تدعم  فارم  في�س  • مزرعة 

الطبيعية لبيئتها  م�سابهة  اأجواء  يف  اأ�سماك  لرتبية  املنا�سبة  البيئة  تهيئة  يف  العاملية  اخلربات  من  • ال�ستفادة 

يف كلمة وجهتها اإىل جل�سة حوارية نظمها الحتاد الن�سائي العام بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم

ال�سيخة فاطمة: الإمارات مثال يحتذى يف ا�ستدامة العملية التعليمية
•• اأبوظبي-وام:

�الحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أك���دت 
�الأعلى للأمومة و�لطفولة  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي 
�لرئي�شة �الأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية، �أن دولة �المار�ت 
تعزيزها  خ��لل  من  به  يحتذى  مثال  �نها  للعامل  برهنت 
كلمة  يف  �شموها  وق��ال��ت  �لتعليمية.  �لعملية  الإ���ش��ت��د�م��ة 
وجهتها �إىل �جلل�شة �حلو�رية �لتي نظمها �الحتاد �لن�شائي 
�لعام بالتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم، وح�شرها معايل 
ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم و �شعادة 

نورة خليفة �ل�شويدي، مديرة �الحتاد �لن�شائي �لعام..
�ملتحدة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  �ل��ر���ش��ي��دة يف  �ل��ق��ي��ادة  �إن 
�ال�شتثمار  خ��لل  �هتمام، من  كل  �لبلد  �لتعليم يف  ت��ويل 
يف �لقطاع �لتعليمي لتوفر �لو�شائل �لد�عمة �لتي متكنها 
من و�شع �خلطط �ملرنة و��شتحد�ث �الآليات �لتي جتعلها 
يف م�شاف �لدول �لتي و��شلت عملية �لتعليم بكل �شل�شة 

يف ظل هذه �لظروف.
و�أ�شافت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �أن �لدولة عملت 
ومنذ �لبد�ية على ت�شخر كافة �المكانيات �ملادية و�لب�شرية 
�المر  �لتعليمي  �لنظام  يف  �جل��ودة  معاير  �أعلى  لتطبيق 
�لذي �نعك�س ب�شكل �إيجابي يف تفعيل منظومة �لتعليم عن 

بعد للطلبة و�لطالبات يف �ملد�ر�س و�جلامعات يف �لدولة.
للم�شاهمني  و�المتنان  �ل�شكر  بجزيل  �شموها،  وتقدمت 

يف جناح منظومة �لتعليم عن بعد يف ظل جائحة كوفيد-
19، من �لكو�در �لتعليمية و�الأكادميية و�الأهايل و�لطلبة 
�لثانوية  لطلب  ر�شالة  �شموها  وّج��ه��ت  كما  و�لطالبات، 
�لعامة، و�لذين يوؤدون �متحانات نهاية �لعام متمنية لهم 

دو�م �لتوفيق و�لنجاح.
ح�شر �جلل�شة عدد من �أولياء �الأمور ومعلمات من �لكادر 
للطفل.. �الإمار�تي  �لربملان  �أع�شاء  جانب  �إىل  �لتعليمي، 
ونظمها �الحتاد �لن�شائي �لعام بالتعاون مع وز�رة �لرتبية 
�ل�����وز�رة يف دعم  �ل�����ش��وء ع��ل��ى ج��ه��ود  و�ل��ت��ع��ل��ي��م، لت�شليط 

وم�شاندة �جلهود �لتنموية للدولة.
��شتهل معايل وزير �لرتبية و�لتعليم، كلمته  ومن جانبه، 
ب��ال��رتح��ي��ب ب��احل�����ش��ور م��ن �الأم���ه���ات و�مل��ع��ل��م��ات و�لطلبة 
�شمن  وتاأتي  بالقيمة  و�شفها  �لتي  �جلل�شة،  يف  �مل�شاركني 
�شر  على  و�أث���ر  �ل��ع��امل،  ب��ه  مي��ر  ��شتثنائي  �شحي  ظ��رف 
�حلياة و�نتظام �لتعليم..وقال �إنه رغم �لتحديات ويف هذ� 
و�لعمل  �لتفاوؤل  نظرة  ونو��شل  للم�شتقبل،  نتطلع  �لوقت 

�شويا لتقدمي �الأف�شل للوطن و�أبنائه.
وتقدم بال�شكر �جلزيل �إىل �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
على دعمها �ملتنامي و�لكبر للتعليم وللمر�أة و�لطلبة على 

وجه �خل�شو�س.
�شموها  ح��ر���س  ت��وؤك��د  �حل���و�ري���ة،  �جلل�شة  ه���ذه  �إن  وق���ال 
�لد�ئم على متابعة ق�شايا �لتعليم، و�شمان �لبيئة �ملحفزة 
�أجيال متعلمة وم�شوؤولة، وكل ما من �شاأنه رقي  و�شناعة 

�لعقول و�لتنمية �لب�شرية �مل�شتد�مة، موؤكد�ً �أنه ��شهاماتها 
�لبارزة وعملها �لدوؤوب يف خدمة ق�شايا �لوطن و�أبنائه هو 
�ملغفور  من  ��شتلهمت  حيث  عديدة،  ل�شنو�ت  فعلي  ح�شاد 
�آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، روؤ�ه  له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
مكان،  ك��ل  �إىل  و�شلت  �لتي  �خل��ري��ة  و�أع��م��ال��ه  �الإن�شانية 
�لعمل  جم���االت  يف  ع��امل��ي��اً  رم����ز�ً  �الإم�������ار�ت(،  )�أم  لت�شبح 
�الإن�شاين، ملا قّدمته �شموها من دعم للطفل و�ملر�أة يف �شتى 
�لعام  �لن�شائي  �الحت���اد  تاأ�شي�س  �أن  وذك��ر  �ل��ع��امل.  �أ�شقاع 
ثمرة  يعد   ،1975 عام  �أغ�شط�س   27 يف  �شموها  برئا�شة 
جلهودها وتطلعاتها لتوفر �الآلية �لوطنية �ملعنية بتمكني 
�مل��ت��ح��دة، ليكون  �مل����ر�أة يف دول���ة �الإم����ار�ت �لعربية  وري����ادة 
�لدولة  يف  �لن�شائية  �حل��رك��ات  ج��ه��ود  ت��دع��م  �ل��ت��ي  �ملظلة 
وتوجهها مبا يكفل خدمة �ملر�أة يف خمتلف �ملحافل �ملحلية 

و�الإقليمية و�لدولية.
و�أ�شاف �أن �الحتاد �لن�شائي �لعام يف دولة �الإمار�ت �لعربية 
عديدة،  مكت�شبات  حتقيق  يف  ن�شاأته  منذ  �أ�شهم  �مل��ت��ح��دة، 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات وو����ش���ع �خل��ط��ط و�لرب�مج  ت��ب��ن��ي  مت��ث��ل��ت يف 
و�إطلق �ملبادر�ت �لتي ت�شهم يف تعزيز و�شع ومكانة �ملر�أة 
ومتكينها وبناء قدر�تها وتذليل �ل�شعوبات �أمام م�شاركتها 
ولتكون  �ملميزة  �ملكانة  لتتبو�أ  �حل��ي��اة،  مناحي  خمتلف  يف 
�لوطنية  �مل��ح��اف��ل  ك��اف��ة  �مل����ر�أة يف  ل��ري��ادة  من��وذج��ا م�شرفا 

و�الإقليمية و�لدولية، وحتقيق مقايي�س �لتميز �لعاملية.
وتقدم بال�شكر الأولياء �الأمور و�لطلبة و�لكو�در �لتعليمية 

يف  �شاهم  الف��ت��اً  تعاونا  و�أب���دت  م�شرفة،  وقفة  وقفت  �لتي 
على  دل��ي��ل  ذل��ك  معترب�  بعد  ع��ن  �لتعلم  منظومة  جن��اح 

�لوعي و�مل�شوؤولية �مل�شرتكة.
مديرة  �ل�����ش��وي��دي،  خليفة  ن���ورة  ���ش��ع��ادة  نقلت  وب���دوره���ا، 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  حتيات  �لعام،  �لن�شائي  �الحت��اد 
�لرتبية  وزي���ر  مل��ع��ايل  �متنانها  ع��ن  ع��ربت  – كما  م��ب��ارك 
و�لتعليم لتلبية �لدعوة، م�شرة �ىل �أهمية هذه �جلل�شات 
�حلو�رية يف �إبر�ز �لدور �لريادي �لذي تلعبه �جلهات �ملعنية 

يف �لدولة يف ظل جائحة كوفيد19-.
من  ي�شعى  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �الحت����اد  �إن  ���ش��ع��ادت��ه��ا،  وق��ال��ت 
�ل�شوء جلهود  �لدورية على ت�شليط  خلل هذه �جلل�شات 
ل��ل��دول��ة يف  �جل��ه��ات يف دع���م وم�����ش��ان��دة �جل��ه��ود �لتنموية 

مو�جهة �لق�شايا و�لتحديات �لتي تو�جه �ملر�أة �المار�تية 
و�لتي  �ل��ر�ه��ن��ة  �ل���ظ���روف  �ل��ق��ط��اع��ات يف ظ��ل  يف خمتلف 
�أفرزت عن تغر�ت جوهرية يف �الأمناط �حلياتية يف كافة 
�ملجاالت. و�أثنت �شعادتها على جهود وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
�خلطط  وو�شع  �مل�شتجدة  للأو�شاع  �حليثيثة  متابعتها  و 
وحتديثها ب�شكل م�شتمر، ملو�جهة �لظرف �ل�شحي �لر�هن 
�إن  .حيث  كوفيد19-.  بعد جائحة  ما  ملرحلة  و�ال�شتعد�د 
�إىل  دولة �الإم��ار�ت من بني �أوىل �ل��دول �لتي ت�شعى د�ئماً 
�ال�شتباقية  �حل��ل��ول  و�إي��ج��اد  للفر�س  �ملبكر  �ال�شت�شر�ف 
وجاهزيتها،  �لقطاعات  م�شتقبل  يف  و�لتفكر  للتحديات 
ال �شيما �لتعليم و�لذي يعد على ر�أ�س قائمة �ولويات دولة 

�المار�ت.
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اأخبـار الإمـارات
جلنة قبول املحامني يف وزارة العدل تعقد اجتماعا عن بعد

•• اأبوظبي -وام:

بعد"،  "عن  لها  �جتماعا  �ل��ع��دل  وز�رة  يف  �ملحامني  قبول  جلنة  عقدت 
�شعيد  �لدكتور  �مل�شت�شار  �شعادة  برئا�شة  �مل��رئ��ي  �لتو��شل  تقنيات  ع��رب 
علي بحبوح �لنقبي �لقائم باأعمال وكيل وز�رة �لعدل رئي�س جلنة قبول 
�لظاهري  �شلطان  عبيد  م��ن  ك��ل  �شعادة  �أع�شائها  وبح�شور  �ملحامني 
�لوكيل �مل�شاعد لل�شوؤون �لفنية و�لقا�شي د. �بر�هيم عبيد �آل علي رئي�س 
حمكمة �م �لقيوين �الحتادية �ال�شتئنافية و�لقا�شي �لب�شر بن �لزيتون 
�خل�شر  ر��شد  خليفة  و�مل�شت�شار  �لعليا  �الحت��ادي��ة  �ملحكمة  يف  �لقا�شي 
مدير  �ل�شام�شي  هزمي  �شارة  و�مل�شت�شارة  �ل�شارقة  ��شتئناف  نيابة  رئي�س 

�إد�رة �شوؤون �ملحامني و�ملرتجمني و�ملحامي دملوك حممد دملوك و�ملحامية 
عائ�شة ر��شد �لطنيجي �أع�شاء جلنة قبول �ملحامني.

جدول  ع����لى  �مل����درجة  �لبن����ود  �الجتم�����اع  خ�����لل  �لل����جنة  ن�����اق�شت 
�أعمالها.

 و�تخذت ب�شاأنها عدد� من �لقر�ر�ت �ملنا�شبة �لتي كان من بينها : �ملو�فقة 
على نقل قيد عدد من �ملحامني من جدول �ملحامني غر �مل�شتغلني �إىل 
�أمام  جدول �ملحامني �مل�شتغلني وكذلك قيد عدد من �ملحامني للرت�فع 

�ملحكمة �الحتادية �لعليا.
و�تخذت  عليها  �مل��ط��روح��ة  �مل��و���ش��وع��ات  ب��اق��ي  على  �للجنة  �طلعت  كما 

ب�شاأنها �لقر�ر�ت �ملنا�شبة.

حمدان بن زايد ي�سدر قرارا باإعادة ت�سكيل جمل�س اإدارة الهلل الأحمر
•• اأبوظبي -وام:

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان، ممثل �حلاكم يف منطقة 
�لظفرة، رئي�س هيئة �لهلل �الأحمر �الإمار�تي، قر�ر� باإعادة ت�شكيل 
جمل�س �إد�رة �لهيئة على �لنحو �لتايل .. معايل عبد�حلميد حممد 
�شعيد م�شت�شار� للمجل�س، و �شعادة �لدكتور حمد�ن م�شلم �ملزروعي، 

رئي�شا ملجل�س �الإد�رة.
ون�س �لقر�ر على ع�شوية كل من �أ�شحاب �ل�شعادة و�ل�شادة عبد�هلل 
�ل�شام�شي  حممد  و�شلطان  �لظاهري  مطر  و�أحمد  �لنعيمي  �شيف 
وعي�شى حمد بو�شهاب وخدمي عبد �هلل �لدرعي و�للو�ء �لركن طيار 
فلح حممد �لقحطاين ومرمي عيد �ملهري و�شيف عتيق �لفلحي 

وموزة �شيف �ملن�شوري.
بالتوفيق  �أمله  عن  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�أع��رب 
و�ل�شد�د الأع�شاء جمل�س �إد�رة �لهيئة �جلدد، وتوجيه م�شرة �لهيئة 

نحو �ملزيد من �لبذل و�لعطاء.
ري��ادة ومتيز يف جماالت  �لهيئة من  �إليه  ماو�شلت  �إن  �شموه  وق��ال 
�لعطاء �الإن�شاين �لرحبة، �شتظل د�فعا لنا جميعا لتقدمي �ملزيد من 

�جلهود لتخفيف �ملعاناة �لب�شرية و�شون �لكر�مة �الإن�شانية.
وتقدم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان، بال�شكر الأع�شاء جمل�س 
دفع  يف  دوره��م  مثمنا  فرتتهم،  �ملنتهية  �الأحمر  �لهلل  هيئة  �إد�رة 
�الإن�شانية  �ملنظمات  م�شاف  يف  وو�شعها  �الأم��ام،  �إىل  �لهيئة  م�شرة 

�لتي ي�شار لها بالبنان يف �لعمل �الإن�شاين �إقليميا ودوليا.

لدعمها يف مكافحة كوفيد- 19

الإم��ارات ت�ر�سل م�س��اع���دات طبي���ة اإىل ت��اي��لن��د 
•• اأبوظبي -وام:

من  طناً   11 على  حتتوي  م�شاعد�ت  طائرة  �م�س  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أر�شلت 
فرو�س  �نت�شار  م��ن  �حل��د  يف  لدعمها  ت��اي��لن��د،  �إىل  �لطبية  �الإم�����د�د�ت 
كورونا �مل�شتجد، �شي�شتفيد منها �أكرث من 11 �ألفاً من �لعاملني يف جمال 
�لرعاية �ل�شحية لتعزيز جهودهم يف �حتو�ء �نت�شار �لفرو�س. وياأتي ذلك 
��شتمر�ر�ً جلهود �لدولة يف تعزيز قدر�ت �لقطاع �ل�شحي يف خمتلف دول 

�لعامل للتغلب على �أزمة كوفيد- 19.
لدى  �الإم���ار�ت  دول��ة  �شفر  �ل�شام�شي  حممد  عبد�هلل  �شيف  �شعادة  وق��ال 
متميزة،  تاريخية  بعلقات  وتايلند  �الإم���ار�ت  دول��ة  ترتبط   " تايلند: 
حيث م�شى نحو 45 عاماً على بدء �لعلقات �لثنائية بني �لبلدين، و�لتي 
متيزت بطابع �ل�شد�قة و�لتو�فق يف �ملو�قف �ل�شيا�شية و�لتعاون يف خمتلف 

�ملجاالت".
حر�س  ليوؤكد  �ل��ي��وم  �لطبية  �مل�شاعد�ت  �إر���ش��ال  "ياأتي  �شعادته:  و�أ���ش��اف 
�لعلقات وتوطيدها  وتر�شيخ  �لر�شيدة على تطوير  �الإم��ار�ت  دولة  قيادة 
على كافة �الأ�شعدة مع تايلند، خا�شة يف جمال �ل�شحة و�لوقاية، ولدعم 

جهود �لعاملني يف �لقطاع �لطبي على �حتو�ء �لوباء".
�جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن دول���ة �الإم�����ار�ت، ق��دم��ت حتى �ل��ي��وم، �أك���رث من956 
�ألفاً من  68 دولة، ��شتفاد منها نحو956  طنا من �مل�شاعد�ت الأكرث من 

�لعاملني يف �ملجال �لطبي.

زايد لأبحاث الأمرا�س النادرة لدى الأطفال يف لندن ي�ساهم يف جتربة علج جيني ملر�س نادر يف الدماغ 
•• لندن -وام:

يجري �لعمل يف مركز ز�ي��د الأب��ح��اث �الأم��ر����س �ل��ن��ادرة ل��دى �الأط��ف��ال يف 
لندن و�ملزّود باأحدث و�شائل �لتكنولوجيا �ملتطورة، على جتربة علج جيني 
جتريبي و�عد لعلج متلزمة �شانفيليبو �لنوع �الأول حالياً مبان�ش�شرت وهو 
عبارة عن مر�س ور�ثي نادر ينجم عن حدوث طفرة جينية حتول دون قدرة 
�جل�شم �لطبيعية على تفكيك جزيئات �ل�شكر �ملرّكبة مما يوؤدي �إىل تر�كم 
قدرة  تدريجًيا  فتدّمر  �لع�شبي  و�جلهاز  �لدماغ  خليا  يف  �جلزيئات  ه��ذه 

�لطفل على �لنمو وتت�شبب يف وفاة معظم �ملر�شى يف بد�ية مرحلة �لبلوغ.
�جلزء  ��شتبد�ل  �جليني عن طريق  �خللل  ت�شحيح  على  �لعلج  هذ�  يعمل 
�ملختل من �حلم�س �لنووي بجزء �شليم؛ �أي توؤخذ �خلليا من �ملري�س ويتم 
تعديلها يف �ملخترب لتعاد مرة �أخرى �إىل جمرى �لدم �أمًل يف ��شتعادة �لقدرة 

على �إنتاج �الإنزمي �ل�شروري لتحليل �ل�شكريات �ملرّكبة.
لهذه  �خلا�شعني  �ملر�شى  كثب  ع��ن  و�لباحثني  �الأط��ب��اء  ف��ري��ق  و���ش��ر�ق��ب 
�لعمل  فرق  بالتعاون بني  وتنفيذها  تطويرها  �لتي مت  �ل�شريرية  �لتجربة 
�ملختلفة من جامعة مان�ش�شرت وم�شت�شفى رويال مان�ش�شرت للأطفال ملعرفة 

�أو منع تطوره يف  �ملر�س  �إبطاء  �لقدرة على  �الإن��زمي  �إن كان الإنتاج هذ�  ما 
خليا �جل�شم.

رويال  م�شت�شفى  يف  ر�شمًيا  جت��ري  �ل��ت��ي  �ل�شريرية  �لتجربة  ه��ذه  ت��ه��دف 
تقل  مم��ن  مر�شى  وخم�شة  ثلثة  ب��ني  م��ا  ع��لج  �إىل  ل��لأط��ف��ال  مان�ش�شرت 
وقد  �شنو�ت.  ثلث  مدى  على  مري�س  كل  ومتابعة  �ل�شنتني  عن  �أعمارهم 
�لعام  م��ن  �شابق  وق��ت  يف  �ل��ع��لج  �لتجربة  ه��ذه  �شمن  مري�س  �أول  تلّقى 

�جلاري.
وه���ذه �جل��ه��ود ه��ي ن��ت��اج ت��ع��اون د�م ع��ق��وًد� م��ع باحثني و�أط��ب��اء خ���رب�ء من 
موؤ�ش�شات خمتلفة يف �ململكة �ملتحدة مثل جامعة مان�ش�شرت، ومعهد جريت 
وم�شت�شفى  �جلامعية،  لندن  لكلية  �لتابع  �لطفل  ل�شحة  �شرتيت  �أورموند 
و�ملوؤ�ش�شة  للأطفال،  مان�ش�شرت  رويال  وم�شت�شفى  �شرتيت  �أورموند  جريت 

./MFT/ الئتمانية جلامعة مان�ش�شرت�
جريت  م�شت�شفى  م��ن  �مل�شاركني  �لباحثني  �أح��د  ثر��شر  �لربوف�شور  وق��ال 
" �ل��ع��لج �جليني ه��و نهج و�عد  ق��ي��ادة ه��ذه �لتجربة  �أورم��ون��د �شرتيت يف 
ن��ح��ر���س ع��ل��ى �أن ي�شتفيد م��ن��ه �أك���رب ع���دد مم��ك��ن م��ن �الأط���ف���ال. ن��ح��ن يف 
هذه  لوجود  ج��ًد�  و�شعد�ء  حمظوظون  �شرتيت  �أورم��ون��د  جريد  م�شت�شفى 

�ملر�فق �جلديدة و�ملتطورة يف مركز ز�يد للأبحاث و�لتي �شتمّكننا من �إجر�ء 
تعديل جيني خلليا د�خل ج�شم �ملري�س و�إعد�د علجات جينية و�إعادة حقن 
�ملري�س بها ملز�ياها �لعلجية." كما حتّدث �لربوفي�شور روب وين - �لذي 
بالقول:  للأطفال  مان�ش�شرت  رويال  م�شت�شفى  �ل�شريرية يف  �لتجربة  يقود 
"لدى �مل�شت�شفى خربة طويلة يف علج �ال�شطر�بات �الأي�شية باخلليا، فقد 
كانت هناك حماوالت مبكرة ال�شتخد�م �لعلجات �جلينية يف هذه �الأمر��س 

وقد بد�أ تطبيق فكرة �لعلج �الأولية قبل ثلثة عقود.
وناأمل  �الأفكار،  وهذه  �ل�شريرية  �لتجربة  هذه  على  �لتقدم  �إحر�ز  "يرتكز 
�أن ي�شهم نهج �لعلج �جليني هذ� يف توفر علج �أكرث �أماًنا وفاعلية، و�الأهم 

من ذلك كله هو �أن يقدم للمر�شى حياة �أف�شل".
�أما �لربوفي�شور بريان بيغر �لذي توىل على مدى �أكرث من عقد من �لزمان 
فقال  �ل�شريرية  �لتجارب  ت�شبق  �لتي  �الأولية  و�الختبار�ت  �الأبحاث  �إج��ر�ء 
�ملعاناة  ت�شبب  �لتي  �مل��رّوع��ة  �الأم��ر����س  من  هي  �شانفيليبو  متلزمة  "�ن   :
�الأطفال - لذ� فاإن فر�س �لعلج غر حم�شومة - خا�شة بعد �ن كان �العتقاد 
�شائًد� ل�شنو�ت بعدم �إمكانية �لعلج. وعموًما فالنتائج �الأولية �لتي تو�شلنا 
�إليها و�عدة ومتنح �شيًئا من �الأمل للأطفال �لذين كان يعتقد يف �ل�شابق �أن 

حالتهم ميوؤو�س منها. �ملرحلة �حلا�شمة �لتالية هي �إجر�ء �لتجارب ونتطلع 
قدًما لنجاحها." وكانت للمنحة �ل�شخية �لتي قدمتها �شمو �ل�شيخة فاطمة 
�الأعلى للأمومة  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  رئي�شة �الحتاد  بنت مبارك 
و�لطفولة �لرئي�شة �الأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية يف عام 2014 و�لبالغة 
60 مليون جنيه �إ�شرتليني �لف�شل يف �إجناز �ملركز �لذي يعد ثمرة �شر�كة 
بني م�شت�شفى "جريت �أورموند �شرتيت" و"كلية لندن �جلامعية" و"موؤ�ش�شة 

م�شت�شفى جريت �أورموند �شرتيت �خلرية للأطفال".
�لر�ئدة  �الأب��ح��اث  ب��ني  و�ح��د  �أن يجمع يف مرفق  على  ز�ي��د  يحر�س مركز 
و�خلدمات �لطبية وتوفر �أف�شل م�شتوى من �لرعاية و�لعلجات �ملبتكرة 
�أنحاء خمتلفة من  ومعقدة يف  ن��ادرة  �أمر��س  يعانون من  �لذين  للأطفال 

�ململكة �ملتحدة وخارجها.
و مركز ز�يد الأبحاث �الأمر��س �لنادرة لدى �الأطفال هو ثمرة �شر�كة بني 
�جلامعية" و"موؤ�ش�شة  لندن  �شرتيت" و"كلية  �أورموند  "جريت  م�شت�شفى 
م�شت�شفى جريت �أورموند �شرتيت �خلرية للأطفال". ومن �ملقرر �أن يجمع 
عناية  لتوفر  و�ح��د  �آن  يف  �ل��ر�ئ��دة  و�الأب��ح��اث  �لطبية  �لرعاية  بني  �ملركز 

�أف�شل و�بتكار علجات ناجعة للأطفال �مل�شابني باأمر��س نادرة ومعقدة.

اإ�سلمية دبي ت�ستقبل اأكرث 
من 17 األف طلب خلدماتها 

حتى مايو املا�سي
•• دبي - وام: 

بلغ عدد �مل�شتفيدين من خدمات د�ئرة �ل�شوؤون �الإ�شلمية و�لعمل �خلري 
على  ح�شلو�  م�شتفيد�   812 و  �أل��ف��ا   17 �ملا�شي  مايو  �شهر  حتى  بدبي 
�لفرتة  خلل  قطاعاتها  خمتلف  يف  �لد�ئرة  وفرتها  متنوعة  خدمة   54
�ل�شابقة �نطلقا من حر�س �لد�ئرة على تلبية كافة متطلبات �ملتعاملني 

و�إ�شعادهم.
م���ط���ر مدير  ع�������ادل ج���م���ع���ة  وق�������ال 
�لد�ئرة  �إن  �ملتعاملني  خ��دم��ة  �إد�رة 
متطلبات  م�����ع  ل����ت����ت����و�ف����ق  ت���ع���م���ل 
�ملتعامل  وت��وق��ع��ات  �مل��ت��غ��رة  �لع�شر 
�الحرت�فية  حتقيق  يف  لل�شتمر�ر 
يف �لعمل ..موؤكد� �أن ح�شول �لد�ئرة 
�ت�شال �شمن  �أف�شل مركز  على فئة 
�إعلن  �شمن  �الأوىل  �لثلثة  �ملر�كز 
مركز منوذج دبي يعد حافز� لتقدمي 
�الأف�������ش���ل د�ئ���م���ا م���ن خ����لل تقدمي 
خ��دم��ات��ه��ا ع���ن ط���ري���ق ف���ري���ق عمل 
و�لكفاءة  ب��امل��ع��رف��ة  يتمتع  م��ت��ع��اون 

و�ملهنية �لعالية للتعامل مع �حتياجات �ملتعاملني من �شر�ئح �ملجتمع كافة 
�ملتاحة خلل فرتة حمددة ومعلنة �شمن �شو�بط معتمدة  �لقنو�ت  عرب 

�أقرتها �لد�ئرة.
و�أ�شاف مطر �أن فرتة �لعمل عن بعد �شهدت �رتفاعا ملحوظا يف �إنتاجية 
�لد�ئرة ومرونتها يف  �ل��ذي يعك�س مدى جاهزية  �الأم��ر  تقدمي �خلدمات 
�لتعامل مع �الأزمات وقدرتها يف حتويل �لتحديات �إىل فر�س ..م�شر� �إىل 
�لتز�م �لد�ئرة �لتام باالإجر�ء�ت �الحرت�زية و�لوقائية ل�شلمة �ملتعاملني 

وفريق �لعمل على حد �شو�ء.
من جانبها �أو�شحت هاجر علي �ل�شويدي رئي�س ق�شم علقات �ملتعاملني 
�الإلكرتونية  �ملو�قع  طريق  عن   54 �ل���  �خلدمات  طلبات  ��شتقبال  مت  �أن��ه 
�لتخ�ش�شية  �لذكية ومر�كز تعهيد ومركز �الت�شال و�ملر�كز  و�لتطبيقات 
�إ�شافة �إىل قنو�ت �أخرى ..م�شرة �إىل حر�س �لد�ئرة على متكني موظفيها 
من �أد�ء �ملهام و�لو�جبات �ملوكلة �إليهم لتحقيق �الحرت�فية يف �لعمل تعزيز� 

لتجربة �ملتعاملني عند �حل�شول على خدمات �لد�ئرة.
كانت  �ل�شابقة  �لفرتة  خ��لل  �إقباال  �خلدمات  �أك��رث  �أن  �ل�شويدي  و�أف���ادت 
�ل��ف��رتة مع  ت��ز�م��ن  نتيجة  و873  �آالف   10 فتوى مبعدل  ����ش��د�ر  طلب 
دخول �شهر رم�شان �ملبارك ..م�شرة �إىل �أن عدد �لفتاوى �لتي مت �إ�شد�رها 
�الت�شال  �إذ ت�شمن  و981  �ألفا   44 بلغ  �الت�شال فقط  من خلل مركز 

�لو�حد �أكرث من �شوؤ�ل �إىل �ملفتني.
�رتفاعا ملحوظا  �شهدت  �الإ�شلم  ��شهار  �إن خدمة طلب  �ل�شويدي  وقالت 
مبا يعادل 1671 �إىل جانب �الإقبال �ملتز�يد خلدمة ��شد�ر ت�شريح لن�شر 
159 طلبا خا�شا بتوفر  و   1001 �إ�شلمية مبا يعادل  �و طباعة مو�د 
390 طلب رعاية م�شلم جديد باالإ�شافة  حما�شر الإقامة ن�شاط ديني و 

�إىل 3877 م�شتفيد� من �خلدمات �الأخرى.

اختتام مبادرة مرور 
فر�سان الإمارات فوق عدد 

من م�ست�سفيات الدولة
•• اأبوظبي - وام:

�ختتمت �م�س مبادرة مرور �شرب فر�شان �الإمار�ت للإ�شتعر��شات �جلوية 
�لتابع للقو�ت �جلوية و�لدفاع �جلوي فوق عدد من �مل�شت�شفيات يف �لدولة 

�لتي �أطلقتها �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة و��شتمرت ثلثة �أيام .
وحمل فريق فر�شان �الإمار�ت للإ�شتعر��شات �جلوية ر�شائل فخر و�عتز�ز 
خط  باأبطال  �إحتفاء  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أب��ن��اء  مب�شاركة  �لطبية  للطو�قم 
�لت�شدي لتف�شي فرو�س  �لبارز يف  �لدفاع �الأول و تكرميهم على دورهم 
كورونا �مل�شتجد .و�ملبادرة تذكر باجلهود �لعظيمة �لتي يبذلها هوؤالء يف 

مو�قعهم.
�الإم��ار�ت لل�شتعر��شات �جلوية فوق  �شرب فر�شان  و�شهد �حلدث مرور 
�إمارة  يف  �مليد�نية  �مل�شت�شفيات  و�أم��ام  و�ل�شارقة،  بدبي  �لكويت  م�شت�شفى 
وم�شت�شفى  �هلل  عبيد  وم�شت�شفى  و�لفجرة،  �خليمة  ور�أ���س  �لقيوين  �أم 
و�لتمري�شي  �لطبي  �ل��ط��اق��م  وق��ف  حيث  م�شايف  وم�شت�شفى  خ��ورف��ك��ان 
و�لفني و�الد�ري للم�شت�شفيات ملوحني بعلم �الإمار�ت تعبر�ً عن �لتقدير 

و�لرتحيب باملبادرة.
للقو�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  م��ب��ادرة  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  وثمنت 
موؤثرة  ر�شائل  وحتمل  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات  تعك�س  �لتي  �مل�شلحة، 
وملهمة للكادر �لطبي يف خط �لدفاع �الأول وتقديرها لعطائهم وتفانيهم 
�لعاملية. كما تربز مدى  �ملجتمع من �جلائحة  يف حماية �شحة و�شلمة 
�أر�شها،  على  و�ملقيمني  �الإم����ار�ت  و�شعب  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ب��ني  �لتلحم 
�حتفاء وتقدير�ً جلهود �لكادر �لطبي يف �ل�شفوف �الأمامية ملو�جهة مر�س 

كوفيد19-، بكل �شجاعة وب�شالة.
�لطبي  �لطاقم  معنويات  رف��ع  يف  ت�شهم  �مل��ب��ادرة  �أن  �إىل  �ل����وز�رة  ولفتت 
و�لتمري�شي يف م�شت�شفيات �لوز�رة، ومتدهم بالطاقة �الإيجابية لتقدمي 
وبنف�س  �مل�شتجد،  كورونا  فرو�س  مو�جهة  يف  و�ملثابرة  �جلهد  من  �ملزيد 
�أو��شر  وجت�ّشد  �ملر�شى  ق��ل��وب  يف  �لطماأنينة  ت���زرع  �مل��ب��ادرة  ف���اإن  �ل��وق��ت 

�لت�شامن �حلكومي و�لتلحم �ملجتمعي معهم.
�الأول  �لدفاع  و�لتمري�شي يف خط  �لطبي  �لكادر  �أف��ر�د  �أن جميع  و�أك��دت 
و�الإن�شاين  �لوطني  و�جبهم  لتاأدية  وعزمية  عالية  مبعنويات  يتمتعون 
�الأو�شاط  �أ�شادت  كما  و�إ�شر�ر.  كفاءة  بكل  �لدولة  وحماية �شحة جمتمع 
�ل��ط��ب��ي��ة ب��ال��دول��ة ب��امل��ب��ادرة وق����ال ���ش��ع��ادة ���ش��امل ر����ش��د �ل��ن��ع��ي��م��ي رئي�س 
�شّكل  لقد   : "�شحة"  �ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  �شركة  �إد�رة  جمل�س 
�ل��ذي نحظى به من قبل كافة  للدعم  �ل��ر�ئ��ع من��وذج��اً  ه��ذ� �ال�شتعر��س 
ن�شور  و�أنتم  عليكم  بغريٍب  لي�س  �ليوم  �شهدناه  وم��ا  �ل��دول��ة..  موؤ�ش�شات 

�لوطن وحماته".
ورفعت هيئة �ل�شحة بدبي �أ�شمى �يات �ل�شكر و�لتقدير لفر�شان �الإمار�ت 
�أثر�  طياته  يف  حمل  �لعر�س  �شدى  �أن  معتربة  �ملقدرة  جهودهم  مثمنة 

�إيجابيا ومعنويا على �لطاقم �ل�شحي و�الإد�ري يف �لهيئه .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

ب���ح���ث ����ش���م���و �ل�������ش���ي���خ ع����ب����د�هلل بن 
�خلارجية  وزي������ر  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د 
�ت�شال  خ����لل  �ل������دويل  و�ل���ت���ع���اون 
ر�شيد مريدوف  م��ع��ايل  م��ع  م��رئ��ي 
�ل�����وزر�ء وزير  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
�لعلقات  ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان  خ���ارج���ي���ة 
�لتعاون  �آف����اق  دف���ع  و���ش��ب��ل  �لثنائية 
�ل�شديقني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  �مل�����ش��رتك 
ومنها  �مل�����ج�����االت  م����ن  �ل���ع���دي���د  يف 
و�لتجارية  و�القت�شادية  �ل�شيا�شية 
و�لتعليم  و�لدبلوما�شية  و�لثقافية 
و�الب���ت���ك���ار و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�الأم����ن 
و�لغاز  و�لنفط  و�ملو��شلت  �لغذ�ئي 

و�لدر��شات و�لبحث �لعلمي.
كما بحثا - خلل �الت�شال �ملرئي - 
تطور�ت �الأو�شاع يف �ملنطقة وجهود 
دولة �الإمار�ت وتركمان�شتان الحتو�ء 
كورونا  ف���رو����س  ج��ائ��ح��ة  ت��د�ع��ي��ات 

�مل�شتجد “كوفيد – 19«.
ويف هذ� �ل�شدد .. �أكد �شموه ومعايل 

ر�شيد مريدوف على �أهمية �لتعاون 
�لبلدين  ب����ني  �ل���ق���ائ���م  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
�ل�������ش���دي���ق���ني ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د ت���ب���ادل 
�خلرب�ت �لبحثية وتبني �لفحو�شات 
�مل�شابني  ع��ل��ى  ل��ل��ك�����ش��ف  �مل��ت��ق��دم��ة 
دعم  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة  ب���ال���ف���رو����س 
ل�  �إىل لقاح  �جلهود �لعاملية للتو�شل 

.»19  - “كوفيد 

�لتعاون  �أه���م���ي���ة  ع���ل���ى  �أك��������د�  ك���م���ا 
حماربة  يف  �ل��������دويل  و�ل���ت�������ش���ام���ن 
�مل�شتجد  ك���ورون���ا  ف���رو����س  ج��ائ��ح��ة 
لتاأثر�ته  �ل��ت�����ش��دي  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل 

وتد�عياته على خمتلف �الأ�شعدة.
�أي�����ش��ا ع��ل��ى �أهمية  و�أك����د �جل��ان��ب��ان 
مو��شلة تبادل �لزيار�ت بني �لبلدين 
على خمتلف �الأ�شعدة مبا ي�شهم يف 

�ملجاالت  يف  �مل�شرتك  �لتعاون  تعزيز 
يف  �لتعاون  �أهمية  �إىل  و�أ���ش��ار�  كافة 

�إطار �ملنظمات �لدولية.
وح���م���ل م���ع���ايل ر����ش���ي���د م���ري���دوف 
�ملرئي  �الت�������ش���ال  خ�����لل   - ����ش���م���وه 
- حت����ي����ات ف���خ���ام���ة ق�����رب�����ان ق���ويل 
جمهورية  رئي�س  حم��م��دوف  ب��ردي 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إىل  ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان 

نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�شاحب 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئي�س 
“رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة 

ومتنياته لدولة �الإمار�ت مزيد� من 
�لتقدم و�الزدهار.

ونقل �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل 
�ل�شمو  �شاحب  ملعاليه حتيات  نهيان 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�شاحب 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئي�س 

“رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
ب���ردي  ق����ويل  ق���رب���ان  ف��خ��ام��ة  �إىل 
لرتكمان�شتان  ومتنياتهم  حممدوف 

�ل�شديقة �لتقدم و�لرخاء.
و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل 

وتعزيز  تطوير  على  �حلر�س  نهيان 
�لتعاون �مل�شرتك بني دولة �الإمار�ت 
وتركمان�شتان �نطلقا من �لعلقات 
ب���ني قيادتي  �ل���ت���ي جت��م��ع  �مل��ت��م��ي��زة 

و�شعبي �لبلدين �ل�شديقني .
و�أث���ن���ى ع��ل��ى �ل��ت��د�ب��ر و�الإج������ر�ء�ت 
�لوقائية و�الحرت�زية �لتي �تخذتها 
ت���رك���م���ان�������ش���ت���ان مل���و�ج���ه���ة ف���رو����س 
�شموه  و�أ���ش��اد  �مل�شتجد.  “كورونا” 
�ملقيمة  �لرتكمانية  �جلالية  بالتز�م 
و�لتد�بر  ب����االإج����ر�ء�ت  �ل���دول���ة  يف 
�لتعامل مع  �تخاذها خلل  �لتي مت 
�الت�شال  ح�شر  �جلائحة.  تد�عيات 
جمال  عبد�لنا�شر  �شعادة   .. �مل��رئ��ي 
�خلارجية  وزي����ر  م�����ش��اع��د  �ل�����ش��ع��ايل 
و�ل������ت������ع������اون �ل������������دويل ل����ل���������ش����وؤون 
و�شعادة  و�ل���ت���ج���اري���ة  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
����ش���ارد�ر م��ام��ي��ت ج��ار�ج��اي��ف �شفر 
و�شعادة  �ل��دول��ة  ل��دى  تركمان�شتان 
قن�شل  �أم����ان����وف  غ���ل���دي  �أخ����ل�����س 
وع��دد من  دب��ي  تركمان�شتان يف  ع��ام 

�مل�شوؤولني يف كل �لبلدين.

عبداهلل بن زايد ووزير خارجية تركمان�ستان يبحثان عرب ات�سال مرئي علقات ال�سداقة وجهود البلدين لحتواء تداعيات جائحة كورونا

بهدف مواجهة ظاهرة ال�سكن الع�سوائي والتكد�ش ورفع م�ستوى الوعي املجتمعي بهذه الظاهرة

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملت توعوية ب�ساأن اإ�سغال الوحدات ال�سكنية  

عبداهلل بن زايد ووزير خارجية املالديف يبحثان عرب ات�سال 
مرئي العلقات الثنائية وتطورات جائحة كورونا

•• راأ�س اخليمة -وام: 

ر�أ�س  �شرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  �هلل  عبد  علي  �ل��ل��و�ء  �أ���ش��اد 
�خليمة رئي�س فريق �لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث �ملحّلي بجهود �جلهات 
�لتي  �ملجتمع يف ظل جائحة كورونا  �أف��ر�د  لتاأمني  �الإم��ارة  �ملخت�شة يف 

ي�شهدها �لعامل.
�لطو�رئ  فريق  �أع�شاء  �جتماع  تروؤ�شه  خلل   - �لنعيمي  �للو�ء  وثمن 
ب��ر�أ���س �خليمة عن بعد - دور �جلمهور يف  �ملحّلي  و�ل��ك��و�رث  و�الأزم���ات 
�لتعاون مع فرق برنامج �لتعقيم �لوطني، و�إلتز�مهم باإجر�ء�ت �لوقاية 
و�لتعقيم و�لعمل على تطبيقها ب�شورة م�شتمرة د�خل �ملنازل وخارجها، 

و�شمن بيئة �لعمل يف �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر.
م�شتوى  على  كورونا  جائحة  م�شتجد�ت  مناق�شة،  �الجتماع  خلل  ومت 
�ل���ع���زل و�حل���ج���ر �ل�شحي،  ب���اأم���اك���ن  �الإم��������ارة، و�ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
و�الإجر�ء�ت �ملتبعة خللها، ف�شًل عن مناق�شة �إجر�ء�ت �مل�شح و�لفح�س 
�الإحرت�زية  ل��لإج��ر�ء�ت  دعماً  وذل��ك  �لفح�س،  ومر�كز  �مل�شت�شفيات  يف 

وتد�بر �ل�شحة و�ل�شلمة �لوقائية يف ر�أ�س �خليمة.
ود�ئرة  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  من  ك��ٌل  ممثلو  �الجتماع  ح�شر 
�لتنمية �القت�شادية وبلدية ر�أ�س �خليمة ود�ئرة �خلدمات �لعامة ومركز 
�لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث يف ر�أ�س �خليمة و �جلهات �ملخت�شة و�ملعنية 

يف �الإمارة.

•• اأبوظبي -وام:

�ملعا�شات  �شرف  عن  �الجتماعية  و�لتاأمينات  للمعا�شات  �لعامة  �لهيئة  �أعلنت 
�ليوم  يونيو  �شهر  عن  للهيئة  �لتابعني  و�مل�شتحقني  للمتقاعدين  �لتقاعدية 

�الأربعاء.
وقالت �لهيئة �إن قيمة �ملعا�شات �مل�شروفة لهذ� �ل�شهر تبلغ 321 مليوناً و 477 
�ألفاً و 24 درهماً مقارنة بنحو 315 مليوناً و418 �ألفاً و163 درهماً ل�شهر 
يونيو من �لعام �ملا�شي �أي بزيادة قدرها 6 مليني درهم، وبلغ عدد �مل�شتفيدين 
من �ملعا�شات لهذ� �ل�شهر 16 �ألفا و538 متقاعد�ً و 7415 م�شتحقاُ، مقارنة 

�لعام  نف�شه من  �ل�شهر  عن  م�شتحقاً   6969 و  متقاعد�ً   132 و  �ألفا   16 ب 
�ملا�شي. وذكرت �أنه �إ�شافة �إىل ذلك مت �شرف معا�شات �ملتقاعدين و�مل�شتحقني 
وتبلغ  �ملالية،  وز�رة  ع��ن  ملفاتهم  �لهيئة  تدير  �ل��ذي��ن  و�لع�شكريني  �ملدنيني 
قيمة �ملعا�شات �مل�شروفة لهم 263 مليوناً و418 �ألفاً و 763 درهماً ن�شيب 
�ملتقاعدين و�مل�شتحقني �ملدنيني منها 44 مليوناً و 558 �ألفاً و 402 درهم، 
�ألفاً  و860  مليوناً   218 منها  �لع�شكريني  و�مل�شتحقني  �ملتقاعدين  ون�شيب 
 5957 �ملعا�شات  ه��ذه  م��ن  �مل�شتفيدين  �ملدنيني  ع��دد  ويبلغ  دره��م��اً،   361 و 
و  �ألفا   11 منها  �مل�شتفيدين  �لع�شكريني  عدد  يبلغ  بينما  وم�شتحقاً،  متقاعد�ً 

وم�شتحق. متقاعد   402

فريق الطوارئ املحلي يف راأ�س اخليمة ي�سيد بجهود اجلهات 
املخت�سة يف تطبيق الإجراءات الحرتازية والوقائية

املعا�سات: اليوم .. �سرف 321 مليون درهم 
معا�سات للمتقاعدين وامل�ستحقني عن �سهر يونيو

•• اأبوظبي-الفجر:

حملت  ز�ي��د  مدينة  بلدية  مركز  خ��لل  م��ن  �أبوظبي  مدينة  بلدية  تنفذ 
توعوية يف �أبوظبي و�شو�حيها ت�شتهدف رفع م�شتوى �لوعي �ملجتمعي باآثار 
و�للو�ئح  �لقو�نني  وتو�شيح  �ل�شكاين،  و�لتكد�س  �لع�شو�ئي  �ل�شكن  ظاهرة 
�ل�شكان  جلميع  يحقق  �ل��ذي  بال�شكل  �ل�شكنية  �ل��وح��د�ت  الإ�شغال  �ملنظمة 
مع  و�مل��ت��و�ف��ق  �مل��لئ��م  �مل�شكن  على  و�الع��ت��م��اد  و�ل�شلمة،  �لعامة  �ل�شحة 

�ملعاير �ل�شحية و�ل�شلمة �لعامة.
و�أكدت بلدية مدينة �أبوظبي �أن �حلملت �لتي بد�أت يف 14 يونيو �جلاري 

�شوف ت�شتمر حتى 14 يوليو �ملقبل.  
�إيجاد حلول  �أن �حلملت ت�شتهدف  �لبلدية  �أكدت  �أهد�ف �حلملت  وحول 
لهذه �لظاهرة، وتقليل ن�شبة �الآثار �ل�شلبية �لناجتة عن �ل�شكن �لع�شو�ئي 
غر �ملتطابق مع �ملعاير �ل�شحية و�ل�شلمة، وكذلك توعية �أفر�د �ملجتمع 
ب�شرورة �حلفاظ على �شلمتهم و �شحتهم �لعامة، وتوفر ظروف �لعي�س 

�لكرمي لهم، و�ملحافظة على مظهر �ملدينة، ورفع م�شتوى �لتثقيف �ملجتمعي 
لدى �مل�شتاأجرين وخ�شو�شاً يف جمال تعريفهم بالقو�نني و�للو�ئح �خلا�شة 
تر�شيخ  و  �الأم��ث��ل،  بال�شكل  �ل�شكنية  �ل��وح��د�ت  و��شتخد�م  �ل�شكن  بتنظيم 

دعائم جمتمع �آمن يف م�شكنه و�شحته و�شلمة �أفر�ده.
كما حتر�س هذه �حلملت على مكافحة هذه �لظاهرة ملا لها من �آثار �شلبية 
على �لن�شيج �الجتماعي، حيث حتدث �شغطاً على �خلدمات وعبئاً �قت�شاديا، 

وت�شويها ملظهر �ملدينة.

»علقات ال�سارقة« تطلع طلبة »جامعة ال�سارقة« 
على اأهدافها واآليات عمل اأق�سامها

•• ال�سارقة -وام :

تّنظم د�ئرة �لعلقات �حلكومية يف �ل�شارقة على مد�ر �أربعة �أ�شابيع برناجما 
تدريبيا /عن بعد/ موجها لطلب “جامعة �ل�شارقة” الإطلعهم على �آليات 
ودورها  باأهد�فها  �لتعريف  �إىل  باالإ�شافة  �ل��د�ئ��رة  عمل  و��شرت�تيجيات 

و�أن�شطتها.
�مل�شوؤولني  م��ن  ع���دد  م��ع  ل���ق���اء�ت  �شل�شلة  �ل��ت��دري��ب��ي  �ل��ربن��ام��ج  ويت�شمن 
تقودها  �لتي  �جل��ه��ود  على  �لطلبة  خللها  يتعرف  �ل��د�ئ��رة  يف  و�الإد�ري����ني 
�لعامل  م��دن  خمتلف  مع  �مل�شرتك  و�لعمل  �لتعاون  فر�س  لتعزيز  �ل��د�ئ��رة 

ودعم م�شاعي �الإمارة و�لدولة لتطوير علقاتها على �مل�شتوى �لدويل.
�ل�شارقة  �لعلقات �حلكومية يف  د�ئ��رة  �لقا�شمي مدير  �ل�شيخ ماجد  وق��ال 
�إنه يف �شوء ما ي�شهده �لعامل من تد�بر �حرت�زية وتطبيق �شيا�شة �لتباعد 
�لتي  �لكثرة  �جل�شدي و�لعمل /عن بعد/ كان البّد من توظيف �خليار�ت 
موظفينا  �شلمة  على  للحفاظ  �حلديثة  �لتكنولوجية  �لتطبيقات  تتيحها 
مع  �لتو��شل  �آليات  وتعزيز  �الأعمال  ت�شير  ��شتمر�رية  و�شمان  و�شركائنا 
�شركائنا مبا ي�شهم يف �الرتقاء باملجتمع من خلل تقدمي �لعديد من �الأفكار 

و�ملبادر�ت �ملبتكرة.
و�أ���ش��اف :ت��ع��رب ه��ذه �ل���دورة ع��ن ج��وه��ر ر�شالة �ل��د�ئ��رة �ل��ر�م��ي��ة لتحقيق 
�لت�شامن  وتر�شيخ  �لثقايف  �حل���و�ر  تعزيز  خ��لل  م��ن  �مل�شرتكة  �الأه����د�ف 
�أزم��ة كورونا كما جت�شد حر�شنا على تزويد  �ل��دويل وب�شكل خا�س يف ظل 
طلب �جلامعة �لذين ميثلون جيل �مل�شتقبل باأدو�ت �لعلم و�ملعرفة لتمكينهم 

من �مل�شاهمة يف بناء ج�شر �لتو��شل و�لتعاون مع خمتلف دول �لعامل.

احتاد كّتاب واأدباء الإمارات يبحث 
التعاون الثقايف مع مركز جمعة املاجد 

•• دبي-الفجر:

ز�ر �لدكتور حممد بن جر�س ، �الأمني �لعام الحتاد كّتاب و�أدباء �الإمار�ت 
مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث يوم �أم�س �الأول لبحث �شبل �لتعاون 
�لثقايف بني �ملركز و�حتاد كّتاب و�أدباء �الإمار�ت ، وكان يف ��شتقباله �الأ�شتاذة 
�شيخة �ملطري رئي�شة ق�شم �لثقافة �لوطنية و�لعلقات �لعامة يف �ملركز، 

و�الأ�شتاذ �أنور �لظاهري رئي�س �شعبة �لعلقات �لعامة .
حتدث �لدكتور حممد بن جر�س خلل �للقاء حول فكرة تاأ�شي�س متحف 
ذ�كرة �الأدب �الإمار�تي، من �أجل �حلفاظ على �الأر�شيف �الأدبي و�لثقايف يف 
�حتاد كّتاب و�أدب��اء �الإم��ار�ت منذ ن�شاأته عام 1984 وحتى يومنا هذ�،  و 

ليبقى متاحاً يف �مل�شتقبل للباحثني و�الأجيال �لقادمة .
للثقافة  �ملاجد  �لتعاون مع مركز جمعة  ر�أينا   : بن جر�س  �لدكتور  وق��ال 
�مل��رك��ز متخ�ش�س يف �الأر���ش��ف��ة �الإلكرتونية  و�ل���رت�ث يف ه��ذ� �مل��ج��ال ك��ون 
للكتب و�ملخطوطات و�لوثائق بطرق علمية ، وناأمل يف �مل�شتقبل �أن يكون 
�حلفاظ  يف  ت�شاعدنا  �أخ��رى  ثقافية  موؤ�ش�شات  مع  م�شتقبلي  تعاون  هناك 
على ذ�كرة �لكتاب و�الأدب��اء ونتاجاتهم �الأدبية ليكون �شمن متحف ذ�كرة 

�الأدب �الإمار�تي .
�لتي من �شاأنها �حلفاظ على  وقد رحب مركز جمعة �ملاجد بهذه �لفكرة 
�الأر�شيف �الأدبي للكّتاب و�الأدباء �الإمار�تيني،  و�أبدى ��شتعد�ده للتعاون مع 

�حتاد كّتاب و�أدباء �الإمار�ت يف هذ� �ملجال ك�شريك معريف .  

•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل  �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد  بحث �شمو 
خلل �ت�شال مرئي مع معايل عبد�هلل �شاهد وزير خارجية �ملالديف �لعلقات 
�لثنائية بني دولة �الإمار�ت وجمهورية �ملالديف و�أهمية تعزيز �لتعاون �مل�شرتك 

بني �لبلدين يف �لعديد من �ملجاالت ومنها �القت�شادية و�ل�شياحية.
 - “كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  فرو�س  جائحة  ت��ط��ور�ت  �ملرئي  �الت�شال  وت��ن��اول 

تد�عياته. الحتو�ء  �ل�شديقني  �لبلدين  19” وجهود 

 - “كوفيد  �شحايا  يف  �لتعازي  �ملالديف  خارجية  وزي��ر  ومعايل  �شموه  وت��ب��ادل 
�آثار  �أهمية �لتعاون �لدويل وتعزيز �لعمل �جلماعي للحد من  و�أك��د�   ..  ”19

هذه �جلائحة.
على   - �ملرئي  �الت�شال  خ��لل   - نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و�أك��د 
�مل�شتمر  �لتي جتمع بني دولة �الإم��ار�ت و�ملالديف و�حلر�س  �ملتميزة  �لعلقات 

على تعزيز جماالت �لتعاون �مل�شرتك بني �لبلدين.
تد�عيات  ملكافحة  �ل���دويل  �ملجتمع  ج��ه��ود  دع��م  على  �حل��ر���س  �شموه  �أك���د  كما 

�جلائحة وم�شاندة �لدول �ل�شديقة و�ل�شقيقة يف هذه �لظروف.

�الإم���ار�ت  دول��ة  تبذلها  �لتي  باجلهود  �شاهد  ع��ب��د�هلل  معايل  �أ���ش��اد  جانبه  م��ن 
�لتي  و�الحرت�زية  �لوقائية  و�الإج��ر�ء�ت  و�لتد�بر  تد�عيات �جلائحة  الحتو�ء 

�تخذتها يف هذ� �ل�شدد.
وثمن معاليه دعم دولة �الإمار�ت لبلده يف مو�جهة جائحة “كورونا” وهو ما 
يج�شد حر�شها على تعزيز �لتعاون �لدويل خلل �الأزمة �حلالية �لتي توؤثر يف 
خمتلف دول �لعامل. ح�شر �الت�شال �ملرئي .. معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي 
وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل و�شعادة �لدكتور �شعيد حممد علي �ل�شام�شي 

�شفر �لدولة لدى جمهورية �ملالديف وعدد من �مل�شوؤولني يف كل �لبلدين.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي – حم�سن را�سد 

كلفت وز�رة �لرتبية و�لتعليم مديري 
�حلكومية  �مل��د�ر���س  و�إد�ر�ت  �لنطاق 
طلبة  حل�شر  م��ي��د�ين  م�شح  ب��اإج��ر�ء 
�ملر�حل  مبختلف  �مل��د�ر���س  وط��ال��ب��ات 
�لكو�در  ح�شر  �إىل  �إ�شافة  �لدر��شية، 
للعام  ��شتعد�د�ً  و�الد�ري���ة  �لتعليمية 

�لدر��شي �ملقبل.
�ل���وز�رة يف تعميم ح�شلت  و�أو���ش��ح��ت 
ن�����ش��خ��ة م��ن��ه �أن  “ ع��ل��ى  “  �ل��ف��ج��ر 
��شتكمال  يف  تتمثل  �حل�����ش��ر  �أ���ش��ب��اب 
خطة جاهزية �ملد�ر�س للعام �لدر��شي 
�لكتب  لطباعة  و�ال���ش��ت��ع��د�د  �مل��ق��ب��ل، 

�ملدر�شية.
على  �الط��لع  �ال�شباب  ت�شمنت  كما   
�لتي  �مل��ت��غ��ر�ت  �مل�����ش��ت��ج��د�ت يف ظ���ل 
و  �ل�شفية  �ل�شعب  �أع����د�د  يف  ح��دث��ت 
�إن���ه���اء خدمات  �أع������د�د �مل��ع��ل��م��ني م���ن 
و����ش��ت��ق��االت وت��رق��ي��ات خ���لل �لفرتة 

�ل�شابقة.
ملء  يف  �ل���ب���دء  �إىل  �ل��������وز�رة  ودع�����ت 
��شتمار�ت �مل�شح �مليد�ين على �أن تكون 
�لبيانات  دق��ة  ع��ن  م�شئولة  �مل��د�ر���س 
�لكتب  �أع�����د�د  عليها  ���ش��ي��رتت��ب  �ل��ت��ي 
�لتي �شيتم طباعتها و ح�شر �ل�شو�غر 
�مل����د�ر�����س  م���ط���ال���ب���ة  و  �ل������زي������اد�ت  و 
بالرتكيز عند ت�شجيل �أعد�د �ملعلمني 
�مل��و�ط��ن��ني وبيانات  �مل��و�ط��ن��ني و غ��ر 

�للغة �لثالثة.
للمد�ر�س  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �أن����ه  و�أو����ش���ح���ت 
�ل���ت���ي ����ش���ت���ت���اأث���ر ب��ف��ت��ح جم���م���ع ز�ي����د 
�إر�شال  �لتعليمي بر�أ�س �خليمة عليها 
��شتمارتني م�شح ميد�ين �إحد�هما يف 
�الأخ����رى يف حال  و  �ملجمع  فتح  ح��ال 

عدم �لفتح.
و�لزمت �لوز�رة �د�ر�ت �ملد�ر�س باإعادة 
�مليد�ين  �مل�شح  �إ�شتمارة  على  �لتدقيق 
و�إجر�ء  �ملا�شي  �ل�شهر  خلل  �ملر�شلة 
�لطلب  باأعد�د  �خلا�شة  �لتعديلت 

و�ملعلمني.
و���ش��ددت على ���ش��رورة م��ر�ع��اة �لدقة 
بعملية  الإرتباطها  �لطلب  �أع��د�د  يف 
طباعة �لكتب، وكذلك �لدقة يف كتابة 
�لفئة �خلا�شة  �ملعلمني �شمن  بيانات 
من  �مل����وج����ود  �ل��ف��ع��ل��ي  “�لعدد  ب��ه��م 
�ملعلمني �ملو�طنني و�لغر مو�طنني«.

ت�شنيف  ���ش��رورة  �إىل  �ل���وز�رة  ولفتت 
�ملعتمد،  �ل��ت��خ�����ش�����س  وف����ق  �مل��ع��ل��م��ني 
�شمن  معلم  ت�شنيف  ع��دم  �إىل  د�عية 
�لرتبية �الأخلقية، �أو معلم جمال 2 

�شمن �لت�شميم و�لتكنولوجيا.
و�شددت على �شرورة ��شتبعاد �ملعلمني 
قو�ئم �حل�شر،  �ملنهية خدماتهم من 
�حلكومية  �مل���د�ر����س  �إد�ر�ت  م��وج��ه��ة 
على م�شتوى �لدولة الإتباع �الجر�ء�ت 
ت�شهيل  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن  �ل���ت���ي  �مل��ع��ت��م��دة 
ع��م��ل��ي��ات ����ش���رف م�����ش��ت��ح��ق��ات جميع 

�ملنهية  و�الد�ري����ة  �لتعليمية  �ل��ك��و�در 
خدماتهم.

على  للتاأكيد  �مل��د�ر���س  �إد�ر�ت  ودع���ت 
�ملنهية خدماتهم مبا فيهم �مل�شتقيلني 
�مل�شتند�ت  ل��ت��ق��دمي  �مل��ت��ق��اع��دي��ن  �أو 
�ملوظفني  ���ش��وؤون  �إد�رة  �إىل  �ملطلوبة 
م�شتحقات  �شرف  من  يتمكنو�  حتى 

نهاية �خلدمة ب�شورة عاجلة.
وت�شمنت �مل�شتند�ت �ملطلوبة بالن�شبة 
�لبيانات  �إدخال  للمو�طنني متطلبات 
للمعا�شات  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��ام  يف 
و�ل��ت��اأم��ي��ن��ات �الج��ت��م��اع��ي��ة    و تعبئة 
من�����وذج �إخ������لء ط�����رف، �إ����ش���اف���ة �إىل 
�ل��ب��ن��ك باحل�شاب  ���ش��ه��ادة م��ن  ت��وف��ر 

�لبنكي )�الآيبان(.
كما ت�شمنت �مل�شتند�ت �شورة �شوئية 
و�أفر�د  �لعلقة  ل�شاحب  �لهوية  من 
���ش��ورة �شوئية من  وك��ذل��ك  �أ���ش��رت��ه، 
�لتعيني  �ل�شادرة عند  �لقيد  خل�شة 

�إ�شافة �إىل �خلل�شة �جلديدة .
�لتعليمية  �ل����ك����و�در  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
و�الد�ري���ة من غر �ملو�طنني  �شددت 
�أو  �إلغاء �الإقامة  �ل��وز�رة على �شرورة 
ب��ر�ءة ذمة من  �لكفالة، وتقدمي  نقل 
�شارية  �شلحيتها  تكون  �الت�����ش��االت 
ح�شابا  مي��ل��ك  ال  ك����ان  و�إن  �مل���ف���ع���ول 

لديهم.
بر�ءة  �ملطلوبة  �مل�شتند�ت  �شملت  كما 

�شارية  و�مل��اء  �لكهرباء  هيئة  ذم��ة من 
ح�شابا  مي��ل��ك  ال  ك����ان  و�إن  �مل���ف���ع���ول 
ل��دي��ه��م، م���ع ت��ق��دمي �خ����لء �لطرف 
تكون  �أن  ���ش��رورة  �إىل  الفتة  �ملعتمد، 
جميع �إخلء�ت �لطرف �شادرة �إعتبار�ً 

من 21-06-2020  وما بعد.
�القامة  �إل��غ��اء  ���ش��رورة  �إىل  و�أ����ش���ارت 
ون���ق���ل �ل��ك��ف��ال��ة ل��ل��م��ت��اأخ��ري��ن خلل 
�شهرين من تاريخ نهاية �خلدمة حتى 
ال يتعر�س للم�شاءلة �لقانونية، الفتة 
�ملطالبة  يف  �مل��وظ��ف  ح��ق  �شقوط  �إىل 
خم�س  م�شي  بعد  �ملالية  مب�شتحقاته 

�شنو�ت وحتول �إىل �إير�د�ت �لدولة.
عدم  �مل��وظ��ف  على  يتوجب   : وتابعت 

يحول  �ل��ذي  �لبنكي  �حل�شاب  �إغ��لق 
�خلدمة  �أث��ن��اء  �ل�شهري  �ل��ر�ت��ب  �إليه 
ل��ك��ي ي��ت��م حت���وي���ل �مل�����ش��ت��ح��ق��ات على 

�حل�شاب ذ�ته.
وح����������ددت �ل�������������وز�رة ع�������دة خ����ط����و�ت 
�ل��ط��رف، جاء  الإعتماد من��وذج �خ��لء 
�الخلء  من���وذج  ت��وق��ي��ع  مقدمتها  يف 
عنه،  ينوب  �أوم��ن  �ملدر�شة  مدير  من 
�الأجهزة  �مل��وظ��ف  ت�شليم  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
من�شق  �إىل   �مل��ح��م��ول��ة  �الل��ك��رتون��ي��ة 
�لدعم �لفني يف �ملدر�شة و�لذي بدوره 
موقع  من���وذج  �مل��وظ��ف  بت�شليم  ي��ق��وم 

با�شتلم �الأجهزة.
و�أ�شافت : الإلغاء �لربيد �اللكرتوين 
ي��ق��وم �مل��وظ��ف ب��اإر���ش��ال من���وذج �خلء 
�ملدر�شة  م��دي��ر  م��ن  �ملعتمد  �ل��ط��رف 
م�����ع من�������وذج ت�����ش��ل��ي��م �جل�����ه�����از  �إىل 
�لربيد  عرب  �ملعلومات  تقنية  موظف 
�الل���ك���رتوين وذل����ك الإع��ت��م��اد منوذج 

�إخلء �لطرف و�إعادته للموظف.
بدفع  �ملوظف  يقوم  �الإق��ام��ة  والإل��غ��اء 
ر�����ش����وم �الإل�����غ�����اء م����ن خ�����لل �أرق�������ام 
�شورة  �إر���ش��ال  ثم  �ملعتمدة  �حل�شابات 
�إي�����ش��ال �ل��دف��ع م��ع ���ش��ورة م��ن �خلء 
�ل���ط���رف �مل��ع��ت��م��د و����ش���ورة م���ن جو�ز 
�خلدمات  لق�شم  �الإق��ام��ة  م��ع  �ل�شفر 
�الإد�رية و�لذي بدوره  �شيقوم باعتماد 
من���وذج �الخ����لء وم��و�ف��ات��ك��م بن�شخة 

من �إلغاء �الإقامة.

•• اأبوظبي-وام: 

���ش��ارك م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أن���ور حممد 
لل�شوؤون  �ل�����دول�����ة  وزي������ر  ق���رق���ا����س 
�خلارجية �أم�س يف �الجتماع �لطارئ 
على  �لعربية  �ل���دول  جامعة  ملجل�س 
ل��ب��ح��ث تطور�ت  �ل������وز�ري  �مل�����ش��ت��وى 
�الإثيوبي.  �لنه�شة  و�شد  ليبيا  ملفي 
وب���ح���ث �ل����������وزر�ء خ�����لل م������د�والت 
�لتي  للمجل�س  �لعادية  غ��ر  �ل���دورة 
بعد  �ملرئي عن  �الت�شال  عقدت عرب 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �الأح������د�ث 
تعك�شها  �ل���ت���ي  و�ل���ت���ه���دي���د�ت  ل��ي��ب��ي��ا 
و�لقلق  �لعربي،  �لقومي  �الأم��ن  على 
�مل�شري من �الأخطار �لتي ن�شاأت بعد 
�إقليمية  �لتدخل �خلارجي من قوى 
�شوريا  �شمال  م��ن  م��رت��زق��ة  و�إر����ش���ال 
�إىل �الأر��شي �لليبية .. كما بحثو� يف 
�ملبادر�ت �ملطروحة للت�شوية �ل�شلمية 
و�آخ��ره��ا م��ب��ادرة �ل��ق��اه��رة قبل نحو 

�أ�شبوعني.
و���ش��ّدد م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أن���ور حممد 
لل�شوؤون  �ل�����دول�����ة  وزي������ر  ق���رق���ا����س 
�خلارجية - يف كلمة �الإم��ار�ت خلل 
�الج��ت��م��اع - ع��ل��ى ح��ر���س �الإم�����ار�ت 
�لعربي  و�ل������دور  ل��ي��ب��ي��ا  ع��ل��ى وح����دة 
�الأهمية  وع��ل��ى  �ل�شيا�شي،  �مل�شار  يف 

�مل��ل��ح��ة ل��وق��ف ف����وري الإط����لق �لنار 
مي��ّه��د حل���ل ���ش��ي��ا���ش��ي ج��ام��ع وع����ودة 
�الأر��شي  لعموم  و�ال�شتقر�ر  �الأم���ن 
�لدماء،  الإر�ق��ة  ح��د�ً  وي�شع  �لليبية، 
وللتدخلت  �الإق��ل��ي��م��ي  وللت�شعيد 
�لقومي  ل���لأم���ن  �مل����ه����ّددة  �ل��رتك��ي��ة 
م�شر  �أم��ن  خا�شة  وب�شورة  �لعربي، 

�ل�شقيقة.

�لتاأكيد على  �لدكتور قرقا�س  وجّدد 
�الإم��ار�ت من  �لو��شح لدولة  �ملوقف 
موقف  م��ن  �مل��ن��ب��ث��ق  �لليبية  �الأزم�����ة 
�ملجتمع �لدويل �لد�عم مل�شار �لعملية 
�ل�شيا�شية وفقاً ملقرر�ت �الأمم �ملتحدة 
وخم��رج��ات م��وؤمت��ر برلني مب��ا يقود 
ناجز  ليبي   - ليبي  �شلمي  ح��ل  �إىل 
�لوحيد  �خل��ي��ار  باعتباره  وم�شتد�م 

�لليبيني  �الأ�شقاء  �إىل  �ل�شلم  الإعادة 
�مل�شلحة  تغليب  على  هم  ح�شّ �لذين 

�لوطنية �مل�شرتكة.
تاأييد  ق���رق���ا����س  �ل���دك���ت���ور  و�أو�����ش����ح 
�لر�مية  ل��ل��م��ب��ادر�ت  �الإم�����ار�ت  دول���ة 
�الأزمة  ينهي  �شيا�شي  حل  �إيجاد  �إىل 
�أم���ده���ا ويعيد  �ل���ت���ي ط����ال  �ل��ل��ي��ب��ي��ة 
و��شتقر�رها  �أم���ن���ه���ا  ل��ي��ب��ي��ا  ل���دول���ة 

و�شيادتها  وح��دت��ه��ا  ع��ل��ى  وي��ح��اف��ظ 
ب��ع��ي��د�ً ع��ن �ل��ت��دخ��لت �الأج��ن��ب��ي��ة يف 
�لليبي  ل��ل�����ش��ع��ب  وي��ح��ق��ق  ���ش��وؤون��ه��ا، 
�ل�شقيق كل ما ي�شبو �إليه من �أمن و 
رخاء وتنمية، د�عيا �الأطر�ف �لليبية 
�ملبادرة  م���ع  �ل���ف���وري  �ل��ت��ج��اوب  �إىل 
�مل�����ش��ري��ة �مل��ط��روح��ة ل��وق��ف �إط���لق 
�لنار، وبناء دولة �ملوؤ�ش�شات، و��شتعادة 
�الإره���اب،  ملحاربة  و�ل��ق��ان��ون  �لنظام 

و�لت�شدي للتدخلت �الأجنبية.
�الإمار�ت  دع��م  على  معاليه  �أك��د  كما 
�لعربية  م�����ش��ر  ج���م���ه���وري���ة  ج���ه���ود 
�خل������ّرة يف ���ش��ب��ي��ل ت�����ش��وي��ة �الأزم�����ة 
لفخامة  �ملخل�شة  و�مل�شاعي  �لليبية، 
رئي�س  �ل�شي�شي،  عبد�لفتاح  �لرئي�س 
للتو�شل  �لعربية،  م�شر  جمهورية 
�إىل �ت���ف���اق ل��وق��ف �إط�����لق �ل���ن���ار يف 
�ل�شيا�شي،  �مل�شار  �إىل  و�ل��ع��ودة  ليبيا 
مربز�ً حمورية �لدور �لعربي و�لثقل 
متثله  �ل��ذي  و�الأم��ن��ي  �ال�شرت�تيجي 
بعيد�ً  �ملنطقة  ق�شايا  ح��ل  يف  م�شر 
�ل�شوؤون  يف  �الأجنبية  �لتدخلت  عن 
�ل��ع��رب��ي��ة، و�لتي  ل���ل���دول  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�أم��د �الأزم���ة ودفع  �إط��ال��ة  تعمل على 
�ل�شيا�شي  �حل����ل  ع���ن  ب��ع��ي��د�ً  ل��ي��ب��ي��ا 
�شعياً لتحقيق �أجند�تها �لتو�شعية يف 
�ملنطقة .. و�شّدد على �شرورة ت�شافر 

ملو�جهة  و�لدولية  �الإقليمية  �جلهود 
هذه �لتدخلت.

و�أّك����د م��ع��ايل وزي���ر �ل��دول��ة لل�شوؤون 
�خل��ارج��ي��ة ت�����ش��ام��ن دول���ة �الم����ار�ت 
مع جمهورية م�شر �لعربية يف كل ما 
�أمنها  حلماية  �إج����ر�ء�ت  م��ن  تتخذه 
و����ش��ت��ق��ر�ره��ا وح��ق��ه��ا يف �ل��دف��اع عن 

�لنف�س يف �إطار �ل�شرعية �لدولية.
وزر�ء  ن���اق�������س  ث����ان����ي����ة،  ج���ه���ة  م�����ن 
 - ثانية  �ل��ع��رب يف جل�شة  �خل��ارج��ي��ة 
م�شر  جمهورية  من  طلب  على  بناء 
�لعربية - تطور�ت �أزمة �شد �لنه�شة 

�الإثيوبي.
�ملوقف  على  �خل��ارج��ي��ة  وزر�ء  و�أك���د 
�ل��ع��رب��ي �ل��د�ع��م مل�شر و�ل�����ش��ود�ن يف 
�ل��ق�����ش��ي��ة، وط��ال��ب��ت �مل����ق����ّرر�ت �لتي 
جتاوب  ب�����ش��رورة  �ملجتمعون  �أّق��ره��ا 
و�مل�شاعي  �مل�����ب�����ادر�ت  م����ع  �إث���ي���وب���ي���ا 
نّية،  ب��ح�����ش��ن  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة  �مل�����ش��ري��ة 
و�ل��ت��ز�م��ه��ا ق��و�ع��د �ل��ق��ان��ون �لدويل 
ومتو�زن  ع���ادل  ح���ّل  �إىل  ��ل  و�ل��ت��و���شّ
و�شعبيهما  �ل��ب��ل��دي��ن  ح��ق��وق  يحفظ 

من �ملياه.
�لتو�شل  �ل��وزر�ء على �شرورة  و�شّدد 
�إىل �تفاق �شامل بني �أطر�ف �الأزمة /
م�شر و�ل�شود�ن و�إثيوبيا/ قبل �شروع 

�أدي�س �أبابا يف ملء �ل�شد وت�شغيله.

•• دبي –الفجر:

قام وفد رفيع من د�ئرة �ل�شوؤون �الإ�شلمية و�لعمل �خلري بدبي، بزيارة ودية 
�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  حتيات  لنقل  ملقر “بيت �خلر”، 
مكتوم، ويل عهد دبي، تقدير�ً  للجهود �ال�شتثنائية �لتي بذلتها �جلمعية لدعم 
�ملبادر�ت �حلكومية وحتقيق �لت�شامن �ملجتمعي، وحما�شرة م�شاعفات جائحة 
�حلكومية  �جلهات  بالتن�شيق بني خمتلف  و�ملقيمني،  �ملو�طنني  “كورونا”على 
�مل�ش��وؤولية  بو�جب  للنهو�س  �ل��دول��ة،  د�خ��ل  �لعاملة  و�ملوؤ�ش�شات  �لعلقة،  ذ�ت 
و�لعمل  �الإ�شلمية  �ل�شوؤون  د�ئرة  وفد  وتر�أ�س  �الإن�شاين.  و�لتكافل  �ملجتمعية 
�خلري بدبي، مديرها �لعام، �لدكتور حمد بن �ل�شيخ �أحمد �ل�شيباين، ير�فقه 
كل من �أحمد دروي�س �ملهري، �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لعمل �خلري، وحممد 
�إد�رة  مدير  �خلبي،  وعبد�هلل  �خلرية،  �ملوؤ�ش�شات  �إد�رة  مدير  �شاحي،  م�شبح 
“بيت �خلر”،  عام  �لوفد مدير  ��شتقبال  وكان يف  باالإنابة.  �مل�شاريع �خلرية 
عابدين طاهر �لعو�شي، و�شعيد مبارك �ملزروعي، نائب �ملدير �لعام، وم�شوؤول 
�ل�شيخ  بن  حمد  �لدكتور  وق��ام  �لبلو�شي.  د�د  علي  للجمعية،  �مليد�ين  �لفريق 

وتقدمي  �خلر”،  “بيت  يف  �مليد�ين  �لفريق  �أع�شاء  بتكرمي  �ل�شيباين،  �أحمد 
مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  بن حممد  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  ��شم  �شكر حملت  �شهاد�ت 
�لوطن.   وحماية  خلدمة  �شخروها  �لتي  وطاقاتهم  �لنبيلة،  جلهودهم  تقدير�ً 
وثمن �لعو�شي تقدير �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ووجه 
�ل�شيباين،  �أحمد  �ل�شيخ  �لدكتور حمد بن  �لد�ئرة،  �ل�شكر و�لعرفان ملدير عام 
و�لوفد �لز�ئر، على تلطفهم بهذه �للفتة �لطيبة، �لتي كانت خر هدية جلنود 
�جلمعية �ملر�بطني يف ميد�ن توزيع �لوجبات، م�شر�ً �إىل �أن �إجمايل �ملبالغ �لتي 
يونيو  منت�شف  وحتى  بد�يتها  “كورونا” منذ  �أزم��ة  ملو�جهة  �أنفقتها �جلمعية 
�أ�شرة حمتاجة   26،934 ��شتفاد منها  درهم،   93،796،445 بلغت  �جلاري 
3 م��لي��ني وج��ب��ة غذ�ئية على  ب��االإ���ش��اف��ة لتوزيع ح���و�يل  �ل��دخ��ل،  وحم���دودة 
�ملحجورين �شحياً و�لعمال �ملقيمني و�لطو�قم �لطبية �لتي تعمل يف �خلطوط 
����ش��ت��م��ر�ر ج��ه��ود �جلمعية يف توزيع  �ل��وب��اء، وم���وؤك���د�ً على  مل��و�ج��ه��ة  �الأم��ام��ي��ة 
�ل�شمو  ��شتجابة لتوجيهات �شاحب  �لر�هنة،  �ل�شحية  �الأزمة  �لوجبات يف ظل 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة، رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 

حاكم دبي- رعاه �هلل.

ل�ستكمال خطة جاهزية امليدان الرتبوي للعام الدرا�سي املقبل

الرتبية توجه اإدارات املدار�س والنطاق بح�سر اأعداد الطلب وال�سعب واملعلمني مع مراعاة الدقة 
.. وتعلن عن اإجراءات �سرف م�ستحقات املنتهية خدماتهم

اأكد حر�ش الإمارات على وحدة ليبيا والدور العربي يف امل�سار ال�سيا�سي

قرقا�س : على الأ�سقاء الليبيني تغليب امل�سلحة الوطنية ورف�س التدخل الرتكي

••  راأ�س اخليمة - الفجر

تعميم  مب��وج��ب  �خليمة  ر�أ����س  يف  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  �أق���رت   
باإعادة  �خلا�شة  و�الإج���ر�ء�ت  �ل�شو�بط  من  جمموعة  �أم�س  �أ�شدرته 
�لتد�بر  م��ر�ع��اة  م��ع  يتما�شى  مب��ا  �لريا�شية  �الأل��ع��اب  ���ش��االت  فتح 
كوفيد  �مل�شتجد  كورونا  فرو�س  �نت�شار  من  باحلد  �خلا�شة  �لوقائية 
تتخذها  �لتي  �مل�شتمرة  �جلهود  �إط��ار  يف  �خلطوة  هذه  وتندرج   .19
و�شمان  �ملجتمع  �أف���ر�د  و�شلمة  �شحة  على  �حلفاظ  بهدف  �الإم���ارة 
��شتمر�رية قطاع �الأعمال ومو��شلة دوره يف حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة 
يف ر�أ�س �خليمة. ويت�شمن �لتعميم �ل�شماح ل�شاالت �الألعاب �لريا�شية 
بالعمل و��شتقبال رو�دها �بتد�ًء من يوم غٍد �الأربعاء �ملو�فق 24 يونيو 
2020 �شرط �اللتز�م بكافة �الإجر�ء�ت وتد�بر �ل�شلمة �ملن�شو�س 

عليها يف هذ� �لتعميم. 

اإجراءات الوقاية والرئي�سية
�لتي  �لرئي�شية  �الح��رت�زي��ة  �الإج���ر�ء�ت  �لتعميم على عدد من  و�شدد 
يجب على �ملن�شاآت مر�عاتها وهي �ل�شماح ب� %50 فقط من �لطاقة 
�أمام  وخا�شة  �الجتماعي  �لتباعد  مر�عاة  مع  للمن�شاأة،  �ال�شتيعابية 
�لتذ�كر عرب  �ملتعاملني على حجز و�شر�ء  �لتذ�كر، وت�شجيع  �شبابيك 
�أن�شطة �جتماعية  �أو  �أي فعاليات  �إقامة  �لتعميم  �الإنرتنت. كما مينع 

د�خل هذه �ملن�شاآت و�غلق كافة �أماكن �النتظار و�جللو�س. 
ال�سحة وال�سالمة

�لنتائج  و�نتظار  �لعاملني  جميع  فح�س  وج��وب  على  �لتعميم  و�شدد 
بالفرو�س،  �إ�شابتهم  عدم  توؤكد  �لتي  �ملخت�شة  �جلهات  عن  �ل�شادرة 

حيث يعد هذ� �الأمر �شرطاً رئي�شياً الإعادة فتح �ملن�شاأة، وعلى �شرورة 
�ملن�شاأة، ومنع دخول  �لعاملني ومرتادي  لكافة  قيا�س درجات �حلر�رة 
درجة  ت��زي��د  م��ن  �أو  تنف�شية  الأم��ر����س  �أع��ر����س  عليه  تظهر  م��ن  ك��ل 
�شرورة  على  �لتعميم  ��شرتط  كما  مئوية.  درج��ة   38 عن  حر�رتهم 
�لتز�م �لعاملني يف �ملن�شاأة بلب�س قناع �لوجه و�لقفاز�ت طو�ل �لوقت، 
�إىل  باالإ�شافة  �ل�شالة  �أج��ز�ء  كافة  لتغطي  �لتعقيم  �أجهزة  توزيع  مع 
�ملد�خل و�ملخارج، وتعقيم �شباك �لتذ�كر و�أجهزة �لتذ�كر ذ�تية �لدفع 
و�إلز�م  يومياً،  كامل  ب�شكل  �ل�شالة  تعقيم  �إىل  باالإ�شافة  �شاعة،  كل 
م��رت��ادي ه���ذه �ل�����ش��االت ب�����ش��رورة لب�س �ل��ق��ن��اع ط���و�ل �ل��وق��ت ومنع 

�ملخالفني لذلك من دخول �ل�شالة.

التباعد الجتماعي 
وعلمات  مقايي�س  بو�شع  �ملن�شاآت  كافة  �لتز�م  �شرورة  �لتعميم  �أك��د 
تقل عن  ت�شاعد يف �حلفاظ على م�شافة ال  �لتي  �الجتماعي  �لتباعد 
�شباك  �أم��ام  �الأ�شخا�س، و�شرورة و�شع علمات م�شابهة  مرتين بني 
�لتذ�كر مع مر�عاة وجود �شباك �شف و�حد لبيع �لتذ�كر فقط و�إلغاء 
كافة �ل�شفوف �ملو�زية وو�شع حو�جز متحركة للتحكم بالطو�بر كما 

يلزم �لتعميم بو�شع حو�جز بني كل طاولة لعب و�أخرى.

التوا�سل 
�لتو��شل مع �جلمهور عرب خمتلف �لقنو�ت �لرقمية الإعلمهم بكافة 
وملنع  �لتوعوية  و�الإعلنات  �ملطبوعات  وو�شع  �الحرت�زية  �الإر�شاد�ت 

�لتجمعات ال�شيما يف مد�خل وخمارج �ملن�شاأة. 

اقت�سادية راأ�س اخليمة تفتح �سالت الألعاب الريا�سية

اإ�سلمية دبي« تكرم »بيت اخلري«  تقديرًا جلهودها ال�ستثنائية يف مواجهة تداعيات »كورونا«

 

�أو  �أو قبيلة  �أن نختلف مع �شخ�س مع جماعة  �ملمكن  �أننا من  �أع��رف 
حتى عرق باأكمله، �إمنا نختلف مع بلدنا ون�شيع �الأكاذيب على وطننا 
فهذ� �شئ عجاب، �أن ن�شخر هو�ياتنا �الإعلمية و�أقلمنا وفن �لتاأثر 
يف خلق مناخ معادي للدولة �لتى �أجنبتنا فلبد �أن �الأمر ي�شتحق من 
�ملجتمع �إعادة �لنظر، فمهما تعر�س �ملو�طن لق�شوة ومهانة من جهات 
فتظل هذه �الأفعال من�شوبة للجهة �لتى �أهانته وال دخل لرت�ب �لوطن 
يف �شئ، فمن �أين �إذ� جاء هوؤالء بكل هذه �لق�شوة و�لعد�ئية لدولة �آوته 

وعلمته باملجان بل �شلحته بالعلم �لذي �شهره يف وجهها بعد ذلك.
تربينا على �أن �لوطن �أم ال ميكن نقدها �أو �لتقليل من �شاأنها، الأن �الأم 
مبثابة �حل�شن �ملنيع و�لقلب �لد�فئ و�ل�شعور �لذي ال يو�شف، فكيف 
جتر�أ حفنة من �أطفال ن�شاأو� بني �أح�شان �لوطن �لكبر �أن ي�شعو� يف 
�أع��د�ء بلدهم، هل  �الأر���س ف�شاد ب�شنهم �الأكاذيب وعقد حتالفات مع 
�أي مال هذ� �لذي يلوث  �ملو�شوع يقت�شر على �لبحث عن �مل��ال، لكن 

بدماء �الأبرياء وي�شهم يف زعزعة �لوطن و�أنت�شار �خلوف و�لفزع.
و�إذ� قلنا �أن هذ� �لكره نابع من عقيدة تخرج عن �ل�شياق �لعام وجتعل 
من �ملختلفني معهم من �الأثمني، و�أنهم ن�شبو� �أنف�شهم ملك دروب 
فوهة  لت�شويب  ق��در�ت��ه��م  ت�شخر  م��ن  لهم  فكيف  و�ل��ن��ج��اة،  �خل��ر 
مد�فعهم نحو �لكنانة وكاأنهم ي�شاركون �أعد�ء �لعرب يف �ل�شرق و�لغرب  
يتحملو� هذ�  �أن  �الأب��و�ق  لهوؤالء  كيف  �ملحتل،  �لغا�شم  تاأمني وطنهم 
�أعماقهم وكيف جتفن عيونهم وم��اذ� يقولون حني  �لدفني يف  �لكره 
تلوث  �لتى  تلك  م��ن  �أردء  عقيدة  �أه��ن��اك  �شلتهم،  يف  هلل  ي�شجدون 

�لقلوب وتن�شر �لبغي�شة وتقتل �الأبرياء وتخون �الأوطان.
و�أن  �الإمي����ان  �شجرة  �شلوعنا  ب��ني  ومن��ت  �ل��وط��ن  ح��ب  تعلمنا  نحن 
ما  وعليهم  لنا  م��ا  لهم  معنا  �شركاء  ه��م  �لعقيدة  يف  معنا  �ملختلفني 
�أر�د جلعلنا   ولو  �لكون،  �أم��ام خالق  �شنحا�شب  �لنهاية  الأننا يف  علينا، 
�أمة و�حدة ننطق بل�شان و�حد وننب�س بت�شبيح و�حد، فاالأختلف ال 
مينح فئة �لت�شرف وال يعطيها �شك توزيع �لروؤى من وجهة نظرها.

�أ�شاهد هوؤالء وهم يتحدثون عن بلد لهم فيها ذكريات و�أهل و�أ�شدقاء 
وميكرون بها ويقذفون يف قلوبهم �لرعب وزعزعة �الأ�شتقر�ر، ر�فعني 
�لدين  بنف�س  ت��وؤم��ن  �أن��ه��ا  �ملفرت�س  بلد  م��ن  و�حل��ري��ة  �ل�شرف  ل���و�ء 
وتخرج من رحم نف�س �الأر�س لكن ف�شلت �أن تبث �شمومها يف �ل�شرق 
�إال �لبلد �لتى  و�لغرب لتاأمني بيت �الأع��د�ء، هوؤالء ينتقدون �جلميع 
�أوتهم، وكيف تاأمن هذه �لدولة على نف�شها من حفنة مرتزقة �أ�شاءو� 
لديها  �ل��دول��ة  ه��ذه  �أن  فلو  �حل��ي��اة،  منحتهم  �لتى  بلدهم  م��ع  �الأدب 
�لعقل و�لرجاحة ما مكنت هذه �البو�ق من �لبقاء بد�خلها، لكن يبدو 
�أن �لدولة ومن فيها من دخلء هم مرتزقة ينفذون ما ميل عليهم 

من �أجند�ت

اأ�سامة عبد املق�سود 

 وطن للبيع

حكايات على
 مائدة الع�ساء 

قيد 20 حماميا والتجديد ل� 10 
مندوبني يف »ق�ساء اأبوظبي«

•• اأبوظبي -وام: 

و�فقت جلنة �شوؤون �ملحامني بد�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي، على طلبات �لقيد 
�شتة  قيد  وجتديد  مو�طنا،  حمامياً  لع�شرين  �مل�شتغلني  �ملحامني  بجدول 

ع�شر حمامياً �نتهى قيدهم ملدة تزيد عن �شهرين.
�ملنا�شبة  �لقر�ر�ت  �جل��اري  يونيو  ل�شهر  �جتماعها  �للجنة خلل  و�تخذت 
ق��ي��د ع�شرة  ع��ل��ى ط��ل��ب��ات جت��دي��د  و�ف��ق��ت  �لق�شايا فيما  ع���دد م��ن  ب�����ش��ان 

مندوبني بجدول مندوبي مكاتب �ملحاماة، ونقل قيد �أربعة مندوبني.
�مل�شت�شار يو�شف  �شعادة  برئا�شة  �ملحامني، �جتماعها،  �شوؤون  وعقدت جلنة 
�شعيد �لعربي، وكيل د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي، وع�شوية كل من �لقا�شي 
عبد�لكرمي حممد فرعون - حمكمة �لنق�س، و�لقا�شي �شعد عبد�لباري - 
حمكمة ��شتئناف �أبوظبي، و�مل�شت�شار بو�شعيب هجامي - حمكمة ��شتئناف 
�لعني، و�مل�شت�شار حممد �شويهر �لكثري – �لنيابة �لعامة، و�مل�شت�شار علي 
�لقبي�شي،  مبارك  وخمي�س  �حلمادي،  ف�شل  عبد�هلل  و�ملحامي  �لفريحات، 

مدير �إد�رة �شوؤون �ملحاماة و�خلرب�ء مقرر�ً للجنة.

» دبي الق�سائي« ينظم برناجما 
تدريبيا عن بعد للقانونيني

•• دبي-وام:

ي�شتهدف  ب��ع��د  ع��ن  ت��دري��ب��ي��اً  ب��رن��اجم��اً  تنظيمه  �لق�شائي  دب���ي  معهد  �أع��ل��ن 
�لوزر�ء  قر�ر جمل�س  �ل��و�ردة يف  �لتعديلت  على  �ل�شوء  لت�شليط  �لقانونيني 
رقم /33/ �ل�شادر بتاريخ 3042020 و�لقا�شي بتعديل بع�س �أحكام قر�ر 
جمل�س �لوزر�ء رقم /57/ ل�شنة 2018 يف �شاأن �للئحة �لتنظيمية للقانون 

�الحتادي رقم /11/ ل�شنة 1992 ب�شاأن قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية.
ويت�شمن �لربنامج �لتدريبي �شل�شلة من 3 حلقات نقا�شية ت�شت�شيف �لقا�شي 
�الأوىل  �حللقة  �نعقدت  وق��د  متنوعة  حم��اور  وتت�شمن  �ل�شرقاوي  م�شطفى 
�أم�س �لثلثاء 23 يونيو 2020 وناق�شت �مل�شتحدث يف �إجر�ء�ت رفع �لدعوى 
و�إع��لن��ه��ا وح�����ش��ور �خل�����ش��وم �أم���ام �مل��ح��اك��م وق��د ��شتقطبت �أك���رث م��ن 300 
م�شارك. يف حني تناق�س �حللقة �لثانية �مل�شتحدث يف �إ�شد�ر �الأحكام و�الأو�مر 
�أما �حللقة �لثالثة ف�شتعقد   2020 30 يونيو  على �لعر�ئ�س وتعقد بتاريخ 
�جلديد  �لقانوين  �لتنظيم  يف  �مل�شتحدث  و�شتناق�س   2020 يوليو   7 بتاريخ 

الأو�مر �الأد�ء وبع�س �إجر�ء�ت �لتنفيذ.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة- وام:

ت���ر�أ����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد 
رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
�شمو  بح�شور  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان 
�لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة نائب 
�جتماع  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�مل��ج��ل�����س �ل����ذي ع��ق��د ���ش��ب��اح �م�س 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م �الت�������ش���ال �مل���رئ���ي عن 

بعد.
وبحث �ملجل�س عدد�ً من �ملو�شوعات 
�مل����ط����روح����ة ع���ل���ى ج������دول �أع���م���ال 
�الإم���ارة،  ب�����ش��وؤون  �ملتعلقة  �جلل�شة 
و�أ�شدر �ملجل�س عدد� من �لقر�ر�ت 
منظومة  تطوير  �شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي 
�لعمل يف �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �ملحلية 

وحتقيق روؤية �إمارة �ل�شارقة.
ل�شاحب  ����ش���ك���ره  �مل��ج��ل�����س  وق������دم 

بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 

�الأعلى حاكم �ل�شارقة على �لر�شالة 
الأبنائه  �شموه  وجهها  �لتي  �الأبوية 

حكومة  م����وظ����ف����ي  م�����ن  وب����ن����ات����ه 
ت��ع��ك�����س حر�س  �ل�������ش���ارق���ة، و�ل���ت���ي 

و�شحة  ب�شلمة  و�هتمامه  �شموه 
كافة �ملوظفني يف جميع �لقطاعات 

هذه  �أن  �ملجل�س  و�أك���د  �حلكومية. 
�لكرمية من �شموه كان لها  �للفتة 
�لروح  ن�شر  و�أ�شهمت يف  �الأث��ر  بالغ 
نفو�س  يف  و�لطماأنينة  �الإي��ج��اب��ي��ة 
�لعمل  على  وحتفيزهم  �مل��وظ��ف��ني 
و�مل��ث��اب��رة خل��دم��ة �ل��وط��ن و روؤيته 

وتطلعاته نحو �مل�شتقبل �لز�هر.
�إىل  �مل��وظ��ف��ني  ك��اف��ة  �ملجل�س  ودع���ا 
�الحرت�زية  ب����االإج����ر�ء�ت  �ل��ت��ق��ي��د 
تتخذها  �لتي  �لوقائية  و�لتد�بر 
�نت�شار  �شبيل �حل��د من  �ل��دول��ة يف 
ف����رو�����س ك����ورون����ا ل��ل��ح��ف��اظ على 
�شحة و�شلمة �ملوظفني و�أهاليهم 
و�مل���ج���ت���م���ع. و�ط���ل���ع �مل��ج��ل�����س على 
�الجتماعية  �خلدمات  د�ئرة  جهود 
�ل�������ش���ارق���ة و�ل���ت���د�ب���ر  �إم���������ارة  يف 
�الح�����رت�زي�����ة �مل���ت���خ���ذة ل��ل��ح��د من 
�مل�شتجد يف  �نت�شار فرو�س كورونا 
�لدور �الجتماعية �لتابعة للد�ئرة.

و�أ�شارت �شعادة عفاف �إبر�هيم �ملري 

د�ئرة �خلدمات �الجتماعية  رئي�س 
خدمة  ع��ل��ى  �ل���د�ئ���رة  ح��ر���س  �إىل 
مرتادي �لدور �الجتماعية وتوفر 
�أف�شل �شبل �لوقاية و�ل�شلمة لهم 
و�ل�شهر على ر�حتهم. و�نتهت �ملري 
�إىل تقدمي عدد من �لتو�شيات �لتي 
من �شاأنها تطوير �لعمل و�الرتقاء 
�ل������دور  �مل����ق����دم����ة يف  ب����اخل����دم����ات 
�الجتماعية، ووجه �ملجل�س �لد�ئرة 
ذ�ت  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق 
مو�شع  �لتو�شيات  لو�شع  �ل�شلة 
مقرتح  �ملجل�س  و�عتمد  �لتنفيذ. 
من  �مل��ق��دم  �لت�شريعي  �ال���ش��ت��ئ��ذ�ن 

�ل�شارقة  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  ق����ر�ر  ب��ت��ع��دي��ل 
ب�شاأن   2012 ل�����ش��ن��ة   36 رق�����م 
ن��ظ��ام �ل��رب��ط �الإل��ك��رتوين ملحلت 
�ملجل�س  ووج��ه  �ملتحركة،  �لهو�تف 
�ملخت�شة  ل��ل��ج��ان  �مل��ق��رتح  ب��اإح��ال��ة 
ومت  �لت�شريعية.  دورت��ه  ال�شتكمال 
خ����لل �جل��ل�����ش��ة ع���ر����س ع����دد من 
ب��ال�����ش��اأن �لعام  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل��و����ش��ي��ع 
�ملقرتحات  وم��ن��اق�����ش��ة  ل�����لإم�����ارة، 
وتعزيزها  ب��ت��ط��وي��ره��ا  �ل��ك��ف��ي��ل��ة 
�لقر�ر�ت  ب�شاأنها  �ملجل�س  و�ت��خ��ذ 

�ملنا�شبة.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

�أ�شدرته  تعميم  ر�أ���س �خليمة مبوجب  �القت�شادية يف  �لتنمية  د�ئ��رة  �أق��رت 
�م�س جمموعة من �ل�شو�بط و�الإجر�ء�ت �خلا�شة باإعادة فتح دور �ل�شينما، 
مبا يتما�شى مع مر�عاة �لتد�بر �لوقائية �خلا�شة باحلد من �نت�شار فرو�س 
كورونا �مل�شتجد كوفيد 19، وذلك بهدف �حلفاظ على �شحة و�شلمة �أفر�د 
�ملجتمع و�شمان ��شتمر�رية قطاع �الأعمال ومو��شلة دوره يف حتقيق �لتنمية 
ملمار�شة  �لعودة  �القت�شادية  للمن�شاآت  ي�شمح  �أن  على  �الإم��ارة،  يف  �مل�شتد�مة 
�لعمل �بتد�ًء من يوم غٍد �لثلثاء �ملو�فق 23 يونيو 2020 يف حال توفر 

�ل�شروط و�الإجر�ء�ت �ملن�شو�س عليها يف �لتعميم. 

ال�سرتاطات الرئي�سية
من  يعانون  مم��ن  و�الأف����ر�د  �شنة  �ل�70  جت��اوز  مم��ن  �ل�شن  لكبار  ي�شمح  ال 
�ل�شينما، وتقليل تكر�ر �لعرو�س مبا ي�شمح  �لتنف�شية من دخول  �المر��س 

20 دقيقة،  للتعقيم �لفعال لكافة �ل�شالة بعد كل عر�س مبدة ال تقل عن 
ب�شف  �الكتفاء  �لتذ�كر مع  �شباك  �أم��ام  �الجتماعي  للتباعد  و�شع علمات 
�أجهزة �شر�ء �لتذ�كر �لتي  و�حد و�إغ��لق كافة �ل�شفوف �ملو�زية وغل كافة 
تعمل باللم�س، وت�شجيع �ملتعاملني على �شر�ء �لتذ�كر عرب �النرتنت لتقليل 
و�لن�شر�ت  �ملطبوعات  ت��وزع  منع  ���ش��رورة  على  �لتعميم  وي�شدد  �الزدح����ام، 

�خلا�شة بالعرو�س و�الأفلم.
�ل�شماح باملاأكوالت و�مل�شروبات د�خل �شاالت �لعر�س للتقليل من �الزدحام يف 
�شاحات �لطعام، ويجب بيع كافة �الأطعمة و�مل�شروبات يف علب وحافظات �لتي 
ت�شتخدم ملرة و�حدة فقط، وتقدمي �لطعام بكميات �أقل لتقليل �مل�شاركة قدر 
�مل�شتطاع، ومنع �الأفلم �لثلثية و�لرباعية �الأبعاد، ومنع توزيع �لبطانيات 
لتجنب  �الأف���لم  ت��ز�م��ن  ع��دم  وم��ر�ع��اة  و�لبلتينية،  �لذهبية  �ل��ق��اع��ات  يف 

بد�يات  بني  دقيقة   15 م��دة  وت��رك  للقاعات  �لرئي�شي  �ملدخل  �الزدح���ام يف 
�لعرو�س يف خمتلف �ل�شاالت.  

و�شدد �لتعميم على �شرورة فح�س جميع �لعاملني للتاأكد من عدم �إ�شابتهم 
بالفرو�س و�عترب �لتعميم هذ� �الأمر �شرًطا رئي�شًيا الإعادة فتح �ملن�شاأة مع 
�شرورة �شدور نتائج فحو�شات من �جلهات �ملخت�شة، و�شرورة قيا�س درجات 
�حلر�رة لكافة �لعاملني ومرتادي �ملن�شاأة، ومنع كافة من تظهر عليه �أعر��س 

الأمر��س �لتنف�شية �أو من تزيد درجة حر�رتهم عن 38 درجة مئوية.
�لقناع  بلب�س  �ملن�شاأة  يف  �لعاملني  �لتز�م  �شرورة  على  �لتعميم  ��شرتط  كما 
�لو�قي و�لقفاز�ت طو�ل �لوقت مع و�شع �أجهزة �لتعقيم لتغطي كافة �أجز�ء 
و�أجهزة  �لتذ�كر  �شباك  تعقيم  مع  و�ملخارج  �ملد�خل  �إىل  باالإ�شافة  �ل�شالة 
و�إلز�م  يومًيا،  كامل  ب�شكل  �ل�شالة  وتعقيم  �شاعة  كل  �لدفع  ذ�تية  �لتذ�كر 

وعدم  �لوقت  ط��و�ل  �لو�قي  �لكمام  لب�س  ب�شرورة  �ل�شاالت  لهذه  �ملرتادين 
خلعها �إىل يف حالة �الأكل.

التباعد الجتماعي 
معاير  تطبيق  طريق  عن  �لعر�س  �شاالت  د�خ��ل  بالتباعد  �الل��ت��ز�م  يجب 
للعملء  مقعدين  تخ�شي�س  خلل  من  �الأفقي  و�لر�أ�شي،  �الأفقي  �لتباعد 
وترك مقعدين فارغني و�لر�أ�شي من خلل ملء �شف وترك �الآخ��ر فارغاً 

مع �شرورة و�شع �ملل�شقات على �الأر�شيات.

التوا�سل 
بكافة  الإع��لم��ه��م  �لرقمية  �ل��ق��ن��و�ت  خمتلف  ع��رب  �جلمهور  م��ع  �لتو��شل 
�الإر�����ش����اد�ت �الح���رت�زي���ة وو���ش��ع �مل��ط��ب��وع��ات و�الإع���لن���ات �ل��ت��وع��وي��ة وملنع 
�شرورة  �لتعميم  و����ش��رتط  �ملن�شاأة،  وخم��ارج  مد�خل  يف  ال�شيما  �لتجمعات 

�لتو��شل مع د�ئرة �لتنمية �القت�شادية للمو�فقة على �إعادة فتح �ملن�شاأة.

•• ال�سارقة-الفجر:

�أجرت د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية بال�شارقة 
ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  مع  وبالتعاون 
�ل�شارقة  منطقة  يف  متمثلة  �ملجتمع 
�ل��ك�����ش��ف �ملبكر  �ل��ط��ب��ي��ة؛ ف��ح��و���ش��ات 
لفرو�س كورونا “كوفيد 19” لعدد 
من  وم��وظ��ف��ة  م��وظ��ف��اً   ) �آالف   9  (

حكومة �ل�شارقة. 
م���و�ق���ع  �ل���ف���ح���و����ش���ات يف  ون�����ف�����ذت 
�لفح�س �ملخ�ش�شة مبدن �الإم��ارة يف 
ومدن  �لو�شطى  و�ملنطقة  �ل�����ش��ارق��ة 
وكلباء  خورفكان  �ل�شرقية:  �ملنطقة 
ودبا �حل�شن. لتغطي كافة �ملوظفني 
ومت  �الإم����ارة.  ومناطق  م��دن  بجميع 
�حل��ر���س ع��ل��ى �إج��ر�ئ��ه��ا ق��ب��ل �لعودة 
ملقار  �حل���ك���وم���ة  مل���وظ���ف���ي  �ل���ك���ام���ل���ة 

�الأع���م���ال وذل���ك ل��ل��ت��اأك��د م��ن �شلمة 
�جلميع عند مبا�شرة �لعمل. 

�لدكتور  �شعادة  ك��رم  �ل�شاأن  ه��ذ�  ويف 
طارق �شلطان بن خادم ع�شو �ملجل�س 
�ل�����ش��ارق��ة رئي�س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة 
د�ئ����رة �مل�����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة ف���رق �لعمل 
�ل��ط��ب��ي��ة خل���ط �لدفاع  �ل���ك���و�در  م���ن 
�لطبية  �ل�شارقة  منطقة  م��ن  �الأول 
، و�مل��ت��ط��وع��ني يف �مل��ي��د�ن �ل��ذي��ن بلغ 
عددهم ) 38 ( متطوعاً من موظفي 
بادرو�  �ل��ذي��ن  �لب�شرية  �مل���و�رد  د�ئ���رة 
�لفح�س  م��و�ق��ع  تنظيم  يف  بالتعاون 
ملوظفي  �لفحو�شات  �إمت���ام  وت�شهيل 

�حلكومة.
�لفح�س  م��وق��ع  �ل��ت��ك��رمي يف  و�أق���ي���م 
مب���دي���ن���ة �ل�������ش���ارق���ة يف م���ق���ر ن����ادي 
�أثناء  لل�شطرجن؛  �ل��ث��ق��ايف  �ل�����ش��ارق��ة 

ت��ف��ق��د ���ش��ع��ادة رئ��ي�����س �ل���د�ئ���رة ل�شر 
�لتي  �جلبارة  للجهود  تقدير�ً  �لعمل 
و�لتطوعية  �لطبية  �ل��ف��رق  بذلتها 
�ل��ف��ح��و���ش��ات. ونفذ  �ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى 
�لتكرمي يف مو�قع �لعمل حفاظاً على 
و�لتز�ماً  ؛  �لتنظيم  �إج��ر�ء�ت  �شريان 
مقار  يف  �ملتبعة  �لوقائية  بالتد�بر 
م�شافات  على  وحمافظة  ؛  �لفح�س 

�لتباعد �الجتماعي.
�لعرفان  ع���ن  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  وع����ربت 
�ل��ط��ب��ي��ة، وجميع  ل��ل��ك��و�در  و�ل���وف���اء 
�لوحد�ت �لتنظيمية �مليد�نية لدورهم 
�لر�ئد يف دعم جهود �الإمارة و�لدولة 

ملو�جهة �نت�شار هذ� �لوباء �لعاملي. 
و�أعرب �شعادة �لدكتور طارق �شلطان 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  خ����ادم  ب��ن 
�ملو�رد  د�ئ���رة  رئي�س  �ل�شارقة  الإم���ارة 

�ل��ب�����ش��ري��ة ع����ن �ل�����ش��ك��ر و�الم���ت���ن���ان 
�لعميق للتوجيهات �ل�شامية ل�شاحب 
بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى 
و�ملتابعة   ، �هلل  �ل�شارقة حفظه  حاكم 
بن  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ  ل�شمو  �حل��ث��ي��ث��ة 
حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد 
و نائب حاكم �ل�شارقة رئي�س �ملجل�س 
بتنفيذ   ، �ل�شارقة  الإم���ارة  �لتنفيذي 
موظفي  ل���ك���اف���ة  �ل���ط���ب���ي  �ل��ف��ح�����س 
حكومة �ل�شارقة �ملو�طنني و�ملقيمني.

هذ� �لقر�ر �لنابع من �حلر�س �الأبوي 
و�الهتمام �لكبر بتعزيز �شلمة �أبناء 
�آمنة و�شحية  �ملجتمع ، وتوفر بيئة 

يف �إمارة �ل�شارقة. 
و�أ�شاد بجهود كافة فرق وكو�در وز�رة 
يف  متمثلة  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة 

�ل��ط��ب��ي��ة؛ وكافة  �ل�����ش��ارق��ة  م��ن��ط��ق��ة 
من  ت�شكلت  �ل��ت��ي  �لتطوعية  �ل��ف��رق 
موظفي د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية �لذين 
ب��������ادرو� ل���ل���ت���ع���اون يف ظ����ل �ل���ظ���روف 
�لو�شع  يقت�شيها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات 
�ل���ر�ه���ن. وب��ذل��و� ق�����ش��ارى جهودهم 
وطاقاتهم و�شاهمو� جميعاً يف تعزيز 

�ل�شارقة،  �إم�������ارة  جم��ت��م��ع  ���ش��لم��ة 
وتوفر بيئة �آمنه و�شحية للجميع.

وث��م��ن �ل��ت��لح��م �ل��وط��ن��ي �ل���ذي مل�شه 
ب��ك��اف��ة مو�قع  �مل��ت��ط��وع��ني  يف ج��م��ي��ع 
ومناطق  م���دن  بجميع  �ل��ف��ح��و���ش��ات 
�لد�ئمة  بجاهزيتهم  و�أ���ش��اد  �الإم���ارة. 
للمهام  وتنفيذهم  �لعمل  م��ي��د�ن  يف 

يف �إطار تكاملي متناغم ، �لذي ج�شد 
�لو�جب  ت���اأدي���ة  يف  �ل��ف��اع��ل  دوره������م 
�لوطني ودعم جهود قيادتنا �لر�شيدة 

يف تخطي هذ� �جلائحة �لعاملية. 
ك����اف����ة جهات  ت����ع����اون  ع���ل���ى  و�أث�����ن�����ى 
�ل�شارقة  حكومة  ودو�ئ���ر  وموؤ�ش�شات 
�لذين  �مل��وظ��ف��ني  ج��م��ي��ع  ، وجت�����اوب 

تو�جدو� يف مقار �لفح�س يف �اللتز�م 
�لوقائية  و�الإج�������ر�ء�ت  ب���االإر����ش���اد�ت 
�مل��ت��خ��ذة ، مم��ا ح��ق��ق �أق�����ش��ى درج���ات 
�ل��ن��ج��اح ل��ه��ذ� �ل��ت��دب��ر �الح�����رت�زي 
�ل�شارقة  ح���ك���وم���ة  �ت���خ���ذت���ه  �ل������ذي 
�مل����وظ����ف����ني عند  ����ش���لم���ة  ل�������ش���م���ان 

عودتهم ملقار �لعمل. 

اقت�سادية راأ�س اخليمة تعلن �سروط فتح دور ال�سينما 

موارد ال�سارقة تنجز فحو�سات كوفيد 19 ل� 9 اآلف 
موظف، وتكرم خط الدفاع الأول واملتطوعني

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي عن بعد

•• ال�سارقة-الفجر:

مب���ا ي���ع���زز م���ن ح�����ش��وره��ا يف ظل 
�الجتماعي  �ل���ت���ب���اع���د  �إج����������ر�ء�ت 
�ل����ت����ي ت���ت���ب���ع���ه���ا دول��������ة �الإم�����������ار�ت 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة ل���ل���وق���اي���ة من 
�مل�شتجد،  ك��ورون��ا  فايرو�س  �نت�شار 
وعرب  ح��دود  بل  ثقافة  ت�شت�شيف 
جمموعة  وكتاب”  “قهوة  م��ب��ادرة 
م��ن �الأدب������اء و�مل��وؤل��ف��ني و�خل����رب�ء 
�الإمار�تيني للحديث عن جتاربهم 
و�الإبد�عية  �ملعرفية  وم�شاريعهم 
حيث �شتقوم بن�شر مقاطع م�شورة 
عن  خ��لل��ه��ا  ي��ت��ح��دث��ون  لل�شيوف 
موؤلفاتهم  تت�شمنه  م��ا  خ��ل���ش��ة 
م���ن ق��ي��م ف��ك��ري��ة وع��ل��م��ي��ة، وذلك 
من�شة  على  �لر�شمي  موقعها  عرب 
)�ن�شتغر�م(  �الجتماعي  �لتو��شل 

.kwbshj@

ثراء يف امل�سامني 
وكتاب”  “قهوة  �أه����د�ف  وتتجلى 
�أمام �جلمهور  �لفر�شة  �تاحتها  يف 
م����ن خم��ت��ل��ف �ل���ف���ئ���ات و�الأع����م����ار 
�الأن�شطة  �شل�شلة من  للم�شاركة يف 
�ملتنوعة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل���ف���ع���ال���ي���ات 
و�ل����ت����ي ت��ت�����ش��م��ن ج��ل�����ش��ات رو�ي�����ة 
وم�شابقات  عمل  وور����س  �لق�ش�س 
�إىل  و�ل��ع��ائ��لت،  للأطفال  ثقافية 
�لكتب  توفر جمموعة من  جانب 
�ملجانية للقر�ءة وبيع �لقهوة �لتي 
ل�شالح  بالكامل  بيعها  ري��ع  يذهب 
موؤ�ش�شة “�لقلب �لكبر”، �ملوؤ�ش�شة 

�الإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة �مل��ع��ن��ي��ة بدعم 
جميع  يف  �ل���لج���ئ���ني  وم�������ش���اع���دة 

�أنحاء �لعامل.

رزنامة فعاليات
�الأحد  �أم�س  يوم  �ملبادرة  و��شتهلت 
للكاتب  م��رئ��ي  مقطع  �أول  بن�شر 
و�ل�����ش��اع��ر �الإم���ار�ت���ي ط���لل �شامل 
جائزة  ع��ل��ى  �حل���ائ���ز  �ل�������ش���اب���ري، 
�ل�شارقة لل�شعر �لعربي يف ن�شختها 
�لعا�شرة للعام 2019، حيث �شلط 
جمموعة  على  �ل�شوء  خلله  من 
من �أعماله �أبرزها: �شوناتة حب”، 
وديو�ن  �لريح”،  تتنف�س  “عندما 
من  “ر�شفة  وكتاب  تعود”،  “حتى 

بلد �ليابان”، وغرها. 
�الأربعاء  ي���وم  �جل��م��ه��ور  و���ش��ي��ك��ون 
24 يونيو على موعد مع �لدكتور 
�أخ�������ش���ائ���ي جهاز  �ل���ي���ا����ش���ي،  ن���اف���ع 
خط  وط��ب��ي��ب  ل��لأط��ف��ال،  ه�شمي 
فايرو�س  مل��ح��ارب��ة  �الأول  �ل���دف���اع 

ك������ورون������ا، �ل�������ذي ����ش���ي���ت���ح���دث عن 
رو�ياته �لثلث: “بحثاً عن حياة”، 
لن  و”مري�س  حرجة”،  و”حالة 
�ملتابعون  �شيتعرف  فيما  �أن�شاه”، 
منجز�ت  على  يونيو،   27 �ل�شبت 
�لدكتور عبد �هلل �إبر�هيم �لدرمكي، 
باإمارة  �ال�شت�شاري  �ملجل�س  ع�شو 
�ل�������ش���ارق���ة، �ل���ب���اح���ث و�الأك����ادمي����ي 
�ملوؤ�ش�شي  �لتميز  علوم  يف  و�مل��وؤل��ف 

ومدرب تنمية ب�شرية �لذي �شيقدم 
“رحلتي  م����وؤل����ف����ات����ه:  ع����ن  مل���ح���ة 
للقمة”، و”�إد�رة �جلودة �ل�شاملة: 
�ملوؤ�ش�شي”  و�الأد�ء  �لب�شرية  �مل��و�رد 

و�ن�شطته �ملجتمعية. 
رحلة  يف  �جل����م����ه����ور  و����ش���ي���ذه���ب 
��شتك�شافية لعلوم �لطر�ن تقودهم 
يوم �الأحد 28 يونيو �لدكتورة �شعاد 
طر�ن  مهند�شة  �أول  �ل�شام�شي، 

�إمار�تية، �لتي ت�شغل �ليوم من�شب 
م�شت�شارة طر�ن يف مطار �أبوظبي 
على  �ل��ق��ر�ء  �شتعرف  �إذ  �جل��دي��د، 
رو�ياتها “�أمنيتي �أن �أقتل رجًل”، 
ودبي”،  ب������والق  ب����ني  و”عا�شقة 
�ل�شو�شن”  و”زهرة  و”باركود”، 
�لقر�ء  �شي�شتفيد  فيما  وغ��ره��ا، 
م���ن م���ع���ارف �ل���ك���ات���ب �الإم����ار�ت����ي 
�الأربعاء  يوم  �لكمايل  �شعيد  وهيب 

1 يوليو، للحديث عن كتابه “قائد 
�حلرية” �لذي يعترب من �ملوؤلفات 
تنمية  �إىل  �ل���ه���ادف���ة  �ل��ت��ح��ف��ي��زي��ة 
�أ�ش�س  تر�شيخ  م��ن  ومتكينه  �ل��ف��رد 
�ملتغر�ت  وف��ه��م  �ل��ذ�ت��ي��ة  �ل��ق��ي��ادة 
و�لفجوة  �الأج��ي��ال  بني  ن�شاأت  �لتي 
 4 �ل�شبت  ي��وم  �أم��ا  عليها.  �ملرتتبة 
بفر�شة  �جلمهور  فيحظى  يوليو، 
�ل�شعر وعذوبة  �آف��اق  �الإب��ح��ار نحو 

�لق�شيدة برفقة �ل�شاعر �الإمار�تي 
بعدة  �ل��ف��ائ��ز  �ل��ن��ج��ار،  ع��ل��ي  ح�شن 
جو�ئز �أدبية رفيعة، حيث �شيتحدث 
�ل�����ش��ع��ري��ة �لثلث  ع��ن �����ش���د�ر�ت���ه 
�لروح”،  و”حمام  �ملر�يا”،  “حنني 
�لقلق”،  من  م�ّس  و�شادته  و”على 
موعد  على  �جلمهور  �شيكون  فيما 
ي���وم �الأح����د 5 ي��ول��ي��و م��ع �ملحامي 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  ع��رب  و�ل��ن��ا���ش��ط 
�الجتماعي �إبر�هيم �لبلو�شي �لذي 
“كوماري  م��وؤل��ف��ه  ع��ن  �شيتحدث 
و�شلت يا عيال«.  وللتنمية �لب�شرية 
يوم  �مل�شاركون  �شيتعرف  �إذ  ن�شيب 
ع��ل��ى منجز�ت  ي��ول��ي��و   8 �الأرب���ع���اء 
ر��شد  �الإمار�تي  و�لكاتب  �مل�شت�شار 
ر�شيده  يف  ميتلك  �ل���ذي  ع��ل��ي  �آل 
30 م��ق��ااًل و�لعديد  ي��زي��د ع��ن  م��ا 
“قطر�ت  بينها  م��ن  �مل��وؤل��ف��ات  م��ن 
�الأوىل”،  “�خلطوة  �لعرب”،  م��ن 
فيما  �ملفتوحة”،  و”�لنافذة 
�ل�شبت  ي�����وم  �جل���م���ه���ور  ���ش��ي��ط��ل��ع 

�لكاتبة  موؤلفات  على  يوليو،   11
�ل�شحي  والء  �لدكتورة  �الإم��ار�ت��ي��ة 
ر�ئ���دة �الأع��م��ال و�مل��درب��ة يف جمال 
�شت�شتعر�س  �لتي  �لذ�تية  �لتنمية 
وتقدم  ح��ب��ي��ب��ي«.   “عذر�ً  ك��ت��اب��ه��ا 
ثقافة ب��ل ح���دود ي��وم �الأح���د 12 
�ملهند�س  جتربة  للمتابعني  يوليو 
خالد  �لدكتور  �الإم��ار�ت��ي  و�لكاتب 
�شيتحدث  �ل���ذي  �هلل،  �شكر  �أح��م��د 
�أنا”،  “رحلة �لبحث عن  عن كتابه 
�لذين  �ل�شباب  توجيه  �إىل  �لهادف 
�ختيار  يف  ����ش���ع���وب���ات  ي���و�ج���ه���ون 
�لطرق  �أف�������ش���ل  ن���ح���و  �أع���م���ال���ه���م 
و�أجنحها، فيما يروي يوم �الأربعاء 
�لدكتور  �مل���ه���ن���د����س  ي���ول���ي���و   15
�الإبد�عية  جتربته  ب�شر  �آل  ح�شن 
و�الأدب����ي����ة، وه���و ك��ات��ب وم�����درب يف 
و�البتكار  �الأع����م����ال  �إد�رة  جم����ال 
�شيقدم  �ل��ذ�ت��ي��ة، ح��ي��ث  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ىل  “�لطريق  موؤلفه  ع��ن  تعريفاً 

�البتكار �ملوؤ�ش�شي«.

تن�سر تباعًا �سل�سلة من الفيديوهات التعريفية عرب موقعها على من�سة ان�ستغرام

كوكبة من الأدباء واملوؤلفني الإماراتيني يف �سيافة من�سة )قهوة وكتاب( عن ُبعد
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- الفجر:

دبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  حتتفي 
�لذي  �ملخدر�ت  ملكافحة  �لعاملي  باليوم 
عام،  كل  يونيو  �شهر  من   26 ي�شادف 
حت���ت ���ش��ع��ار »م��ل��ت��زم��ون ي���ا وط����ن وال 
�الأ�شرة  مكانة  مر�شخة  ل��ل��م��خ��در�ت«، 
على  ح���رب���ن���ا  يف  �الأول  دف���اع���ن���ا  خ����ط 
�أن جائحة  وموؤكدة  �ملدمرة،  »�ل�شموم« 
ت���وؤث���ر ع��ل��ى م��ن��ه��ج �لعمل  ك���ورون���ا مل 
ممت لتكون م�شتد�مة،  و�آلياته �لتي �شُ
ذلك �أن تتبع ور�شد �لتجار و�ملروجني 
�لف�شاء  �إىل  �مليد�ن  جتاوز  و�ملتعاطني 
ومتطورة  ذك��ي��ة  مب��ن��ظ��وم��ة  �ل��رق��م��ي، 
ع��ال من  م�شتوى  على  ب�شرية  وك���و�در 
و�لعلمية  �لعملية  و�ل��ك��ف��اءة  �خل���ربة 
بالنهار  �ل���ل���ي���ل  ت���و�����ش���ل  و�ل���ت���ق���ن���ي���ة، 
�ل��وط��ن وحماية  �أم����ن  ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 

�ل�شباب و�ملجتمع ككل. 

حتديات اأمنية
�أكد معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم 
�لعام يف  و�الأم��ن  �ل�شرطة  رئي�س  نائب 
�ملخدر�ت  رئي�س جمل�س مكافحة  دبي، 
�الحتفال  �أن  �ل���دول���ة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
هذ�  �مل��خ��در�ت  ملكافحة  �لعاملي  باليوم 
�ل���ع���ام، ي���اأت���ي يف ظ���ل حت���د ك��ب��ر وهو 
جائحة فرو�س كورونا �مل�شتجد »كوفيد 
م�شكلة  �ل���ي���وم  ن���و�ج���ه  وق�����ال:   ،»19
�شياغة  و�أع����ادت  �مل��و�زي��ن،  كافة  قلبت 
�الأولويات للعامل باأ�شره، ومما ال �شك 
تعد  باملخدر�ت  �أن م�شكلة �الجتار  فيه 
و�حدة من �أبرز �لتحديات �الأمنية �لتي 
م�شتوى  على  �ملكافحة  �أج��ه��زة  ت��و�ج��ه 
�ل�شعوبات  ك���ل  ورغ����م  ول��ك��ن  �ل���ع���امل، 
هذه  ب�شبب  �ل�شطح  على  ب���رزت  �ل��ت��ي 
�جل��ائ��ح��ة، �إال �أن��ن��ا ع��ق��دن��ا �ل��ع��زم على 
فر�س،  �إىل  �ل��ت��ح��دي��ات  ت��ل��ك  حت��وي��ل 
عرب تطوير ورف��ع ق��در�ت ف��رق �لعمل 
ورجال مكافحة �ملخدر�ت على م�شتوى 
�لدولة يف �كت�شاف �الأمناط �الإجر�مية 
�جل���دي���دة �مل��ب��ت��ك��رة، و�الأ���ش��ال��ي��ب �لتي 
ومروجي  جت��ار  �إل��ي��ه��ا  يلجاأ  �أن  ميكن 
�ل�شائدة  �لطرق  عن  كبديل  �مل��خ��در�ت 
وذلك  يتبعونها،  كانو�  �لتي  و�ملعروفة 
يف ظل �لقيود و�الإجر�ء�ت �الحرت�زية 
�لدولة،  �تخذتها  �لتي  و�الح��ت��ي��اط��ات 
و�لتي �شملت �إجر�ء�ت �إغلق �ملطار�ت 
�شعيها  �ل���ربي���ة، يف  و�مل��ن��اف��ذ  و�مل���و�ن���ئ 

ملو�جهة وباء كورونا �مل�شتجد.

اإجنازات كبرية
مكافحة  جمل�س  �إن  م��ع��ال��ي��ه:  وت��اب��ع 
�مل�����خ�����در�ت ع���ل���ى م�������ش���ت���وى �ل����دول����ة، 
و�ل��ذي �شكل بالقر�ر �ل��وز�ري يف �شهر 
�أ�شدره  �ل����ذي   ،2016 ع���ام  م���ار����س 
بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �شيدي 
رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية، مل يتو�ن منذ 
�ال�شرت�تيجية  تنفيذ  يف  �الأول  �ليوم 
�لوطنية ملكافحة �ملخدر�ت، و��شتطعنا 
من  لت�شكيله  �الأرب��ع��ة  �ل�شنو�ت  خ��لل 
حت��ق��ي��ق �إجن�������از�ت ك��ب��رة وم��ب��ه��رة يف 
�مل��ت��ه��م��ني يف جر�ئم  ���ش��ب��ط  ع��م��ل��ي��ات 
�مل����خ����در�ت، وه����ذ� م���ا �أظ��ه��رت��ه نتائج 
�ملوؤ�شر�ت و�مل�شتهدفات �لتي مت و�شعها 
و�ل��ت��ي مت جتاوزها  �أول���ي���ة،  ك���اأه���د�ف 
�ل��ذي يعطينا �حلافز  �الأم��ر  مبر�حل، 
و�لد�فع للم�شي قدما وبقوة للت�شدي 
لكل من ت�شول له نف�شه �الإخلل باأمن 
�لبلد من مهربي ومروجي �ملخدر�ت 
كلف  مهما  مرتكبيها  على  و�لقب�س 
�الأم���ر، وب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة �ل�شركاء 
�لدولة،  �ال�شرت�تيجيني على م�شتوى 
حكومية،  ودو�ئ��ر  وهيئات  وز�ر�ت  من 
�ل�شو�حل  وخ���ف���ر  �حل�������دود  وح����ر�����س 
�لتاأهيل  ومر�كز  و�جل��م��ارك،  و�ملنافذ 

�لوطنية، و�أجهزة �لرقابة �ملالية. 

جهود جبارة وخمل�سة
فاإنني  �ملنا�شبة  بهذه  معاليه:  و�أ�شاف 
�أحيي كافة �جلهود �جلبارة و�ملخل�شة 
�لتي يبذلها رجالنا يف �أجهزة �ملكافحة 
على م�شتوى �لدولة، وجميع �ل�شركاء، 
�ل�����ش��ادق��ة �لتي  �ل��وط��ن��ي��ة  و�جل����ه����ود 
ت��ع��م��ل م��ع��ن��ا م��ن �أج����ل حم��ارب��ة خطر 
�ن��ت�����ش��ار �مل���خ���در�ت، خ�����ش��و���ش��اً يف ظل 
بها،  منر  �لتي  �ل�شعبة  �لظروف  هذه 
ونحو حتقيق روؤية حكومتنا �لر�شيدة 

دول  �أف�شل  �شمن  مكانتها  تر�شيخ  يف 
��شتخد�م  �لت�شدي لعمليات  �لعامل يف 

�ملخدر�ت و�الجتار غر �مل�شروع بها.

قيادتنا الر�سيدة
�لفريق  م����ع����ايل  وج�����ه  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
ع���ب���د�هلل خ��ل��ي��ف��ة �مل����ري �ل��ق��ائ��د �لعام 
���ش��ك��ر و�متنان  ر���ش��ال��ة  دب����ي،  ل�����ش��رط��ة 
�ليوم  �ل���ر����ش���ي���دة مب��ن��ا���ش��ب��ة  ل��ل��ق��ي��ادة 
ودعمها  �مل����خ����در�ت،  مل��ك��اف��ح��ة  �ل��ع��امل��ي 
ل�����لأج�����ه�����زة �الأم�����ن�����ي�����ة و�ل�������ش���رط���ي���ة 
على  و�لقب�س  �الآف���ة  ل��ه��ذه  للت�شدي 
�ملخدر�ت،  وجت��ار  و�مل��روج��ني  �ملهربني 
�أمن  يعزز  ومب��ا  �ل�شباب  على  حفاظاً 
�الإد�رة  �أن  م��وؤك��د�ً  �ملجتمع،  و��شتقر�ر 
�شرطة  يف  �مل���خ���در�ت  ملكافحة  �ل��ع��ام��ة 
وذر�عها  �لتقني  وذكائها  برجالها  دبي 
مركز  يف  �ملتمثل  �الإب��د�ع��ي  �ل��ت��وع��وي 
لكل  باملر�شاد  �شتقف  �ل��دويل،  حماية 
م���ن ت�����ش��ول ل���ه ن��ف�����ش��ه �مل�����ش��ا���س باأمن 
�ملجتمع و�الإ�شر�ر ب�شبابه عرب �إيقاعه 
بفخ �الإدمان، و�شتوظف كل �إمكانياتها 
للدولة  �مل�شتقبلية  �ل���روؤي���ة  لتحقيق 
�ل��ع��امل��ي��ة يف كافة  ل��ل��ري��ادة  ب��ال��و���ش��ول 
�لتعاون  �مل���ج���االت، وذل����ك م��ن خ���لل 
�لدويل و�لعمل �لت�شاركي مع �جلهات 
�ملجتمع  وموؤ�ش�شات  �ملعنية  �حلكومية 
جانب  �إىل  و�ل��ع��امل��ي،  و�ل���دويل  �ملحلي 
ن���ط���اق و��شع  ع��ل��ى  ت���ب���ادل �خل������رب�ت 
ودقيق، وكل ذلك لتحقيق �أعلى درجات 
�الأمن ومكافحة �ملخدر�ت ب�شكل ريادي 

م�شتد�م.

ق�سية اجلميع
�ملخدر�ت  �مل��ري:  �لفريق  وق��ال معايل 
�ملجتمع  هذ�  يف  وكلنا  �جلميع،  ق�شية 
هذه  ملحاربة  ُمتحدين  نكون  �أن  يجب 
�الآف��ة، و�أولياء �الأم��ور معنيون باالأمر 

م��ن خ���لل ب��ن��اء ع��لق��ة �إي��ج��اب��ي��ة مع 
وتكثيف  ب��ه��م  و�اله���ت���م���ام  �أب���ن���ائ���ه���م، 
رفقاء  من  حلمايتهم  عليهم  �لرقابة 
وجمرمي  و�لف�شول  و�ل��ف��ر�غ  �ل�شوء 
يرتب�شون  �لذين  و�لغرباء  �الإن��رتن��ت 
�الجتماعي  �لتو��شل  بهم عرب مو�قع 
�أكرث من �أي وقت م�شى، ب�شبب �الإقبال 
�ل��ت��و����ش��ل ع��رب �لف�شاء  �ل��ك��ب��ر ع��ل��ى 

�لرقمي يف ظل جائحة كورونا. 

مواقع التوا�سل الجتماعي
�الإد�ر�ت  جميع  تعمل  معاليه:  وت��اب��ع 
ب�شكل  دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  يف 
�ملجتمع،  يف  �الأم����ن  لرت�شيخ  تكاملي 
وك��م��ث��ال ع��ل��ى ذل����ك �ل���ت���ع���اون �لكبر 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  �الإد�رة  بني 
و�ملباحث  للتحريات  �لعامة  و�الإد�رة 
�ملباحث  ب����������اإد�رة  مم���ث���ل���ة  �جل���ن���ائ���ي���ة 
ر�شد  دب��ي، مت  �شرطة  �الإلكرتونية يف 
منذ  �مل��خ��در�ت  ل��رتوي��ج  ح�شاباً   14
كما   ،2019 ول��غ��اي��ة   2017 ب��د�ي��ة 
 »eCrime« م���ن���ظ���وم���ة  ر������ش�����دت 
�ل���ذك���ي���ة م��ن��ذ ب���د�ي���ة ي��ن��اي��ر 2020 
ولغاية �شهر مايو �ملا�شي 10 ح�شابات 
لرتويج �ملخدر�ت على خمتلف مو�قع 
»�ن�شتغر�م«  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
و»في�شبوك«،  و»تويرت«  �شات«  و»�شناب 
�الأم��ر �ل��ذي ي�شتدعي �حل��ذر و�إحاطة 

�أبنائنا باحلماية و�لتوجيه. 

اأ�ساليب احتيالية
�ل��ت��ي ر�شدتها  ب��ني �حل�����ش��اب��ات  وم���ن 
خمدر�ت  لتاجر  ح�شاب  دب���ي،  �شرطة 
 1600 ي��ت��اب��ع��ه  »�ن�������ش���ت���غ���ر�م«  ع����رب 
مقطع  على  �حل�شاب  يحتوي  �شخ�س، 
وموؤثر�ت  خم���درة  مل���و�د  و�ح���د  فيديو 
ع��ق��ل��ي��ة م���ع خ��دم��ة �ل��ت��و���ش��ي��ل، ورغم 
حذره وحر�شه �ل�شديد �إال �أننا جنحنا 
كما  و�شبطه،  هويته  خيوط  ك�شف  يف 
ر���ش��د ح�����ش��اب ع��ل��ى »�شناب  �أي�����ش��اً  مت 
�ل�شباب  ي�������ش���ت���درج  الآ����ش���ي���وي  �����ش����ات« 
يطلب  حيث  جديد،  �حتيايل  باأ�شلوب 
للح�شول  مالية  مبالغ  حتويل  منهم 
�لعقلية،  و�مل����وؤث����ر�ت  �مل���خ���در�ت  ع��ل��ى 
ولدى ح�شوله على �ملال يختفي كلياً، 
�ت�شح  و�لر�شد  �لتتبع  عمليات  وبعد 
�أن����ه خ����ارج �ل����دول����ة، وه����و م���ا يتطلب 
�الأم����ور ح��ر���ش��اً م�شاعفاً  �أول���ي���اء  م��ن 
و�ه���ت���م���ام���اً ب�������ش���وؤون �أب���ن���ائ���ه���م، وع���دم 

�لرتدد بالتو��شل مع �جلهات �ملعنية.

•• اأبوظبي-وام:

ح��ر���س �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الحت����ادي 
خ����لل ج��ل�����ش��ت��ه �ل��ث��ان��ي��ة ع�����ش��رة من 
للف�شل  �الأول  �ل���ع���ادي  �ن��ع��ق��اده  دور 
�لتي عقدها  ع�شر،  �ل�شابع  �لت�شريعي 
برئا�شة  �لثلثاء  �أم�����س  بعد”  “عن 
�ملجل�س،  رئي�س  غبا�س  �شقر  م��ع��ايل 
وو�ف����ق خ��لل��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��روع قانون 
�مل�شتهلك،  ح��م��اي��ة  ب�������ش���اأن  �حت������ادي 
على ����ش��ت��ح��د�ث ع��دد م��ن �مل���و�د �لتي 
�مل�شتهلك،  حقوق  على  �شر�حة  تن�س 
وت��ف��ع��ل �ل��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ني �جل���ه���ات ذ�ت 
حماية  وتر�قب  ت�شرف  �لتي  �لعلقة 
�ملعينة  �الأن�����و�ع  يف  �مل�شتهلك  ح��ق��وق 
نظام  لها  �لتي  و�ل�شلع  �خلدمات  من 
�لتاأمني  م���ث���ل  ب���ه���ا  خ���ا����س  ق����ان����وين 
و�شدد  �لطبية،  و�خلدمات  و�مل�شارف 
�اللتز�مات  ك���اف���ة  �أن  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س 
�مل��ق��ررة مب��وج��ب ه��ذ� �ل��ق��ان��ون تعترب 

حقوقاً للم�شتهلك.
��شتحدثها  �لتي  �حلقوق  �شمن  ومن 
�مل�شتهلك  خ�شو�شية  حماية  �ملجل�س 
يف  ��شتخد�مها  وع���دم  بياناته  و�أم���ن 
و�حرت�م  و�لت�شويق  �لرتويج  �أغر��س 
عند  وتقاليده  وعاد�ته  �لدينية  قيمه 
تزويده باأي �شلعة �أو تلقيه �أي خدمة، 
و�لت�شوية �لعادلة و�ل�شريعة ملنازعاته 
و�حل�����ش��ول ع��ل��ى ت��ع��وي�����س ع����ادل عن 
باأمو�له  �أو  ب��ه  تلحق  �ل��ت��ي  �الأ����ش���ر�ر 
�أو  ��شتخد�مها  �أو  �ل�شلعة  �شر�ء  جر�ء 
تلقي �خلدمة وكافة �حلقوق �الأخرى 
يف  �ل�شارية  �لت�شريعات  تقررها  �لتي 

�لدولة.
كما ت�شمنت مادة “حقوق �مل�شتهلك” 

�مل��ج��ل�����س: توفر  ����ش��ت��ح��دث��ه��ا  �ل���ت���ي 
�شر�ء  ع��ن��د  و�الآم���ن���ة  �مل��لئ��م��ة  �لبيئة 
و�حل�شول  �خلدمة،  تلقي  �أو  �ل�شلعة 
�ل�شلع  عن  �ل�شحيحة  �ملعلومات  على 
�أو  ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا  �أو  ي�����ش��رتي��ه��ا  �ل���ت���ي 
يتلقاها،  �لتي  �خل��دم��ة  �أو  ي�شتهلكها 
وتثقيفه وتوعيته بحقوقه و�لتز�ماته، 
�الختيار  يف  حل���ق���وق���ه  ومم���ار����ش���ت���ه 
يف  �ملتاحة  و�خل��دم��ة  للمنتج  �الأن�شب 
لرغباته، ويجوز بقر�ر  �الأ�شو�ق وفقاً 
من جمل�س �ل��وزر�ء �إ�شافة �أي حقوق 

�أخرى.
و���ش��دد �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى �أه��م��ي��ة م�شروع 
�لقانون �لذي يهدف �إىل حماية كافة 
�الأخ�س جودة  �مل�شتهلك وعلى  حقوق 
عليهما  و�حل�شول  و�خلدمة  �ل�شلعة 
�شحة  على  و�حلفاظ  �ملعلن،  بال�شعر 
�مل�شتهلك عند ح�شوله على  و�شلمة 
�إحلاق  دون  �خلدمة  تلقيه  �أو  �ل�شلعة 
�أو  �ل�شلعة  ��شتعماله  عند  به  �ل�شرر 
م�شاحله  ومت��ث��ي��ل  �خل���دم���ة،  ت��ل��ق��ي��ه 
�خلا�شة  �ل�������ش���ي���ا����ش���ات  �إع���������د�د  ع���ن���د 
�أمناط  وت�شجيع  �مل�شتهلك،  بحماية 

�ال�شتهلك �ل�شليم.
تكون  �أن  على  �لقانون  م�شروع  و�شدد 
�ل��ب��ي��ان��ات و�الإع����لن����ات و�ل��ع��ق��ود ذ�ت 
�لعربية،  ب��ال��ل��غ��ة  بامل�شتهلك  �ل�����ش��ل��ة 
وي���ج���وز ����ش��ت��خ��د�م ل��غ��ات �أخ�����رى �إىل 

جانب �للغة �لعربية.
�مل��ج��ل�����س نطاق  ت���ع���دي���لت  و���ش��م��ل��ت 
لت�شمل  �ل��ق��ان��ون:  ه��ذ�  �أح��ك��ام  �شريان 
جميع �ل�شلع و�خلدمات د�خل �لدولة 
مبا يف ذلك �ملناطق �حلرة، وما يتعلق 
�أو  �مل���زود  بها  يقوم  عمليات  م��ن  بهما 
�ملعلن �أو �لوكيل �لتجاري، مبا يف ذلك 

�لتي تتم بطرق �لتجارة �الإلكرتونية 
�مل��زود م�شجًل د�خ��ل �لدولة،  ك��ان  �إذ� 
ودون �الإخلل باملعاهد�ت و�التفاقيات 
�لدولية �لتي تكون �لدولة طرفا فيها. 
�شبعة  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�����ش��ادة  ووج��ه 
تتعلق  �حل��ك��وم��ة  مم��ث��ل��ي  �إىل  �أ���ش��ئ��ل��ة 
بقطاعات �لتوطني، و�ملو�رد �لب�شرية، 
�ملالية،  و�الأ���ش��و�ق  و�لغذ�ء،  و�ل�شحة، 
م��ن��ه��ا �أرب���ع���ة ط��ل��ب م��ع��ايل ن��ا���ش��ر بن 
�لب�شرية  �مل���و�رد  وزي��ر  �لهاملي  ث��اين 
�إىل جل�شة قادمة  و�لتوطني، تاأجيلها 
لدى  م�شبقة  ر�شمية  مو�عيد  لوجود 
معاليه، وهذه �الأ�شئلة حول: معار�س 
�ل��ت��وظ��ي��ف، وح��ف��ظ ح��ق��وق �ملوظفني 
�ملو�طنني �لعاملني يف �لقطاع �خلا�س، 
لعمال  و�جلنائية  �لنف�شية  و�ل�شلمة 
يف  �لعمل  وم��رون��ة  �مل�شاندة،  �خلدمة 
ظل  يف  للموظفات  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع 
بالوقاية  و�ملتعلقة  �لر�هنة  �لظروف 

من فرو�س كورونا.
�أ���ش��ئ��ل��ة �إىل  ك��م��ا مت ت��وج��ي��ه ث���لث���ة 
�ملن�شوري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  م��ع��ايل 
�الإمار�ت  هيئة  رئي�س  �القت�شاد  وزير 
للمو��شفات و�ملقايي�س رئي�س جمل�س 
و�ل�شلع،  �مل��ال��ي��ة  �الأور�ق  هيئة  �إد�رة 
�لزيوت  ��شتخد�م  م��ن  �لتقليل  ح��ول 
�لغذ�ئية  �ل�����ش��ن��اع��ات  يف  �مل���ه���درج���ة 
�الأ�شو�ق  وحماية  �مل�شتهلك،  حلماية 
يخ�س  وفيما  �الأزم����ات،  �أث��ن��اء  �ملالية 
�ل�شوؤ�ل �لثالث حول حتديد �شعر �أدنى 
�لتعاونية  �جل��م��ع��ي��ات  بع�س  الأ���ش��ه��م 
�ال���ش��ت��ه��لك��ي��ة، ط��ل��ب م���ع���ايل وزي���ر 

�القت�شاد تاأجيله �إىل جل�شة قادمة.
ح�شر �جلل�شة معايل عبد�لرحمن بن 
حممد �لعوي�س وزير �ل�شحة و وقاية 

�ملجل�س  ل�شوؤون  �لدولة  وزير  �ملجتمع 
�لوطني �الحتادي و معايل �شلطان بن 
�شعيد �ملن�شوري وزير �القت�شاد رئي�س 
هيئة �الإمار�ت للمو��شفات و�ملقايي�س 
�الأور�ق  ه��ي��ئ��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�أعمال �جلل�شة  �ملالية و�ل�شلع. وبد�أت 
�لنعيمي  عمر  �لدكتور  �شعادة  بتلوة 
�لوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل����ع����ام  �الأم�������ني 
�الحت��������ادي ب���ن���ود ج������دول �الأع����م����ال، 
�جلل�شة  م�����ش��ب��ط��ة  ع��ل��ى  و�مل�����ش��ادق��ة 
-10 بتاريخ  �ملعقودة  ع�شرة  �حلادية 
على  �مل��ج��ل�����س  و�ط���ل���ع   .2020-6
طلب  ب�شاأن  للحكومة  ���ش��ادرة  ر�شالة 
�مل���و�ف���ق���ة ع��ل��ى م��ن��اق�����ش��ة م��و���ش��وع “ 
 .« �ملوؤ�ش�شة �الحتادية لل�شباب  �شيا�شة 
�ملو�د  م��ن  ع���دد�  ي�شتحدث  �ملجل�س   «
ونطاق  �مل�شتهلك  بحقوق  تتعلق  �لتي 
�لعليا  و�للجنة  و�لعقوبات  �ل�شريان 
حلماية �مل�شتهلك “ و��شتحدث �ملجل�س 
تت�شمن  �ل���ت���ي  �ل��ت��ع��ري��ف��ات  م�����ادة  يف 
خدمات   “ تعريف  تعريفا،   ”22“
ما بعد �لبيع “ : هي �لعناية بال�شلعة 
جودتها  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  �خل���دم���ة  �أو 
وت�شمل قطع �لغيار و�ل�شيانة و�لدعم 
�لفني. وح�شب م�شروع �لقانون ت�شكل 
بناًء  �ل����������وزر�ء  م����ن جم��ل�����س  ب����ق����ر�ر 
ع��ل��ى �ق�����رت�ح وزي����ر �الق��ت�����ش��اد جلنة 
حلماية  �لعليا  “�للجنة  ت�شمى  عليا 
�القت�شاد،  ل���وز�رة  تتبع  �مل�شتهلك” 
برئا�شة �لوزير وع�شوية ممثلني من 
حماية  وجمعيات  �ملخت�شة  �ل�شلطات 
من  �ث��ن��ني  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �مل�شتهلك، 
ذوي �خلربة و�الخت�شا�س يختارهما 
�ل���وزي���ر، وي���ح���دد �ل���ق���ر�ر ن��ظ��ام عمل 
�ملادة  يف  �ملجل�س  و��شتحدث  �للجنة. 

�للجنة  ب��اخ��ت�����ش��ا���ش��ات  ت��ت��ع��ل��ق  �ل��ت��ي 
�مل�����ش��ت��ه��ل��ك ثلثة  �ل���ع���ل���ي���ا حل���م���اي���ة 
�القرت�حات  در��شة  هي:  �خت�شا�شات 
و�ملت�شلة  �إليها  ترد  �لتي  و�لتو�شيات 
�لر�أي  و�إب���د�ء  �مل�شتهلك  حق  بحماية 
ب�شاأنها، وو�شع خطط وبر�مج لتثقيف 
�مل�شتهلك وتوعيته بحقوقه و�لتز�ماته 
�القت�شادية، ودر��شة ما يعر�شه عليها 

�لوزير، و�إ�شد�ر تو�شيات ب�شاأنه.
ك�����م�����ا ت������ت������وىل �ل����ل����ج����ن����ة مم����ار�����ش����ة 
�الخت�شا�شات �الآتية: و�شع �ل�شيا�شات 
ودر��شة  �مل�شتهلك،  حل��م��اي��ة  �ل��ع��ام��ة 
�ملحالة  �مل�����ش��ت��ه��ل��ك  ح��م��اي��ة  ت���ق���اري���ر 
�الإد�رة، و�ل�شلطة �ملخت�شة،  �إليها من 
ب�شاأنها،  �ل��لزم��ة  �ل���ق���ر�ر�ت  و�ت��خ��اد 
تطبيق  تو�جه  �لتي  �ملعوقات  ودر��شة 
معاجلتها،  �آل���ي���ة  و�ق������رت�ح  �ل���ق���ان���ون 
بها  تكلف  �أخ����رى  �خ��ت�����ش��ا���ش��ات  و�أي 
��شتحد�ث   « �ل��������وزر�ء.  جم��ل�����س  م���ن 
ذ�ت  �جلهات  مع  �لتن�شيق  ح��ول  م��ادة 
مادة  �ملجل�س  و��شتحدث   “ �ل��ع��لق��ة 
ذ�ت  �جل��ه��ات  م��ع  �لتن�شيق  بعنو�ن” 
يلي:  م����ا  ع���ل���ى  وت���ن�������س  �لعلقة” 
على �الإد�رة “�لوحدة �الإد�ري��ة �ملعنية 

�لوز�رة”  يف  �مل�شتهلك  حماية  ب�شوؤون 
�لتن�شيق مع �جلهات ذ�ت �لعلقة مبا 
وعلى  �مل�شتهلك،  حقوق  حماية  يكفل 
�الإد�رة رفع تقارير دورية �إىل �للجنة 
ب�شاأن �لتن�شيق بينها وبني �جلهات ذ�ت 
�لتنفيذية  �للئحة  وحت��دد  �لعلقة، 
هذه  تنفيذ  ���ش��و�ب��ط  �ل��ق��ان��ون  ل��ه��ذ� 
�ملادة. وبني م�شروع �لقانون �لتز�مات 
�لتجاري  و�ل���وك���ي���ل  و�مل���ع���ل���ن  �مل������زود 
�الإي�شاحية،  �ل��ب��ي��ان��ات  يخ�س  فيما 
�ل�شلعة  عر�س  عند  �مل���زود  يلتزم  ب��اأن 
�الإي�شاحية  �لبيانات  ي�شع  �أن  للبيع، 
مكان  يف  �أو  عبوتها  �أو  غ��لف��ه��ا  ع��ل��ى 
باللغة  ومقروء  و��شح  ب�شكل  عر�شها 
تركيبها  كيفية  ي��ب��ني  و�أن  �ل��ع��رب��ي��ة، 
للت�شريعات  وفقاً  وذل��ك  و��شتعمالها، 
�لنافذة، ويلتزم �ملزود �إذ� كان ��شتعمال 
�ل�شلعة ينطوي على خطورة، بالتنبيه 
على ذلك ب�شكل و��شح وفق ما حتدده 

�للئحة �لتنفيذية لهذ� �لقانون.
لوزير  �ل����ق����ان����ون  م�������ش���روع  وح�������ش���ب 
�الق��ت�����ش��اد يف ح���ال ح����دوث �أزم�����ة �أو 
ظروف طارئة �أو �أحو�ل غر �عتيادية 
�خلارجية  �أو  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �الأ����ش���و�ق  يف 

�ت����خ����اذ ك���اف���ة �الإج�����������ر�ء�ت �ل���لزم���ة 
وعدم  �مل�شتهلكني  م�شلحة  حل��م��اي��ة 
�إ�شد�ر قر�ر�  له  �الإ�شر�ر بهم ويجوز 
يحدد فيه �أ�شعار بيع �أي �شلعه �أو �شلع 
�ملزودين  ك��اف��ة  �ل���ق���ر�ر  ب��ه��ذ�  وي��ل��ت��زم 
على  �لقانون  م�شروع  ون�س  بالدولة، 
قر�ر�ت  �إ���ش��د�ر  �القت�شاد  ل��وزي��ر  �أن��ه 
�أ���ش��ا���ش��ه��ا م���دد و�شروط  ي��ح��دد ع��ل��ى 
�ل�شمان و�أ�شعار خدمة ما بعد �لبيع، 
�شلعة  ن��وع وطبيعة كل  وذل��ك بح�شب 
�أو خ��دم��ة، ك��م��ا ي��ل��ت��زم �مل����زود يف حال 
�خلدمة،  �أو  �ل�شلعة  يف  خلل  �كت�شاف 
باإرجاع  �أو  ��شتبد�لها  �أو  باإ�شلحها 
�أد�ء  ب��اإع��ادة  �أو  �شعرها،  ورد  �ل�شلعة 
�خل��دم��ة ب����دون م��ق��اب��ل، وذل����ك وفقاً 
لهذ�  �لتنفيذية  �ل��لئ��ح��ة  حت���دده  مل��ا 
�لقانون  م�������ش���روع  ووف�����ق  �ل���ق���ان���ون. 
يلتزم �ملزود ب�شمان �خلدمة �لتي قام 
مع  تتنا�شب  زمنية  ف��رتة  خ��لل  بها 
�ملبلغ  �أع��اد  و�إال  �خلدمة،  تلك  طبيعة 
�لذي دفعه �مل�شتهلك �أو جزء�ً منه، �أو 
�لوجه  �أخ��رى على  �أدى �خلدمة مرة 
�أي  عن  بالتنبيه  يلتزم  كما  �ل�شحيح، 
خطورة �أو �آثار جانبية جر�ء �النتفاع 

ب���اخل���دم���ة، وذل������ك وف����ق����اً مل����ا حت����دده 
�للئحة �لتنفيذية لهذ� �لقانون.

كما يحظر على �ملعلن و�ملزود و�لوكيل 
�خلدمة  �أو  �ل�شلعة  و���ش��ف  �ل��ت��ج��اري 
ب��اأ���ش��ل��وب ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ب��ي��ان��ات غر 
�إعلناً  عنهما  �الإع����لن  �أو  �شحيحة 
�لقانون  م�����ش��روع  وح�����ش��ب  م�����ش��ل��ًل. 
�لت�شريعات  �أح��ك��ام  م��ر�ع��اة  وم��ع  فاإنه 
�ملزود  �لدولة، يحظر على  �لنافذة يف 
بيعها  عن  �المتناع  �أو  �ل�شلعة  �إخ��ف��اء 
للم�شتهلك،  �خل��دم��ة  تقدمي  ع��دم  �أو 
�أو �حتكارها  �ل�شعر  بق�شد �لتحكم يف 
كميات  ب�����ش��ر�ء  �مل�����ش��ت��ه��ل��ك  �إل������ز�م  �أو 
�شروط  �إ�شافة  �أو  �ل�شلعة  من  معينة 
�شر�ء  �أو  ب��اخل��دم��ة  ل��لن��ت��ف��اع  معينة 
�أن  �أو  م��ع��ه��ا  �أخ����رى  خ��دم��ة  �أو  �شلعة 
�ل�شعر  م���ن  �أع���ل���ى  ����ش���ع���ر�ً  ي��ت��ق��ا���ش��ى 
�لذي مت �الإعلن عنه وفقاً ملا حتدده 
�للئحة �لتنفيذية لهذ� �لقانون. كما 
�ل�شلعة  مطابقة  ب�شمان  �مل��زود  يلتزم 
�لقيا�شية  ل��ل��م��و����ش��ف��ات  �خل��دم��ة  �أو 
�ملتعلقة  و�ل���������ش����و�ب����ط  و�ل���������ش����روط 
و�لت�شريعات  و�ل�����ش��لم��ة  ب��ال�����ش��ح��ة 

�لنافذة يف �لدولة ذ�ت �ل�شلة.

•• عجمان- وام: 

�لرقمية  خدماتها  رب��ط  عجمان  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  �أع��ل��ن��ت 
و�أع�شاء  ملتعاملي  �شتقدم  و�ل��ت��ي  �ل��ذك��ي  للدفع  عجمان  ببو�بة 
�لغرفة جتربة دف��ع ف��ري��دة م��ن خ��لل ق��ن��و�ت وخ��ي��ار�ت متنوعة 

تلبي �حتياجاتهم وتوفر �لوقت و�جلهد.
مت �الإعلن عن �لربط خلل توقيع �تفاقية “عن بعد” با�شتخد�م 
عجمان  يف  �مل��ال��ي��ة  د�ئ���رة  ب��ني   UAE Pass �لرقمية  �ل��ه��وي��ة 
و�لغرفة، و�لتي وقعها كل من �شعادة �شامل �ل�شويدي، مدير عام 
د�ئرة  ع��ام  مدير  علي،  �آل  �أح��م��د  م���رو�ن  و�شعادة  عجمان،  غرفة 

�لرقمية  �خلدمات  ربط  �إن  �ل�شويدي  �شامل  �شعادة  وق��ال  �ملالية. 
�إط��ار حر�شها على  ياأتي يف  للغرفة ببو�بة عجمان للدفع �لذكي 
خدمة �أع�شائها ما �شيمكنهم من �إمتام كل عمليات �لدفع لر�شوم 
مدى  على  وب�شهولة  بعد  ع��ن  �ل��غ��رف��ة  تقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
�الأ�شبوع ف�شل عن تعدد قنو�ت وخيار�ت  �أيام  طو�ل  �شاعة   24
مبثابة  �خلطوة  ه��ذه  تعد  و�أ���ش��اف  �لبو�بة.  توفرها  �لتي  �لدفع 
نقلة نوعية يف �ل�شعي نحو دعم �لتحول �لرقمي يف �إمارة عجمان 
وتعزز  �الأع��م��ال  تدعم جمتمع  �لتي  �خل��دم��ات  بجودة  و�الرت��ق��اء 
�ملالية  �ملجاالت.. مثمنا جهود د�ئرة  �ل�شركات يف جميع  تناف�شية 

بعجمان لتلبية تطلعات و�حتياجات �لغرفة.

�آل علي عن �شعادته بدعم  �أحمد  �أع��رب �شعادة م��رو�ن  من جانبه 
�لد�ئرة لغرفة عجمان يف حتقيق �لتحول �لرقمي لدورها يف دعم 
�الأعمال  منو  يف  ي�شاعد  مما  �خلا�س  �لقطاع  وموؤ�ش�شات  �شركات 
يف �الإمارة .. الفتا �إىل �أن ربط �خلدمات �لرقمية لغرفة عجمان 
تب�شيط  �ملهم يف  ودوره��ا  تقدمها  �لتي  �ملز�يا  على  يوؤكد  بالبو�بة 
�إج��ر�ء�ت �ملعاملت وعمليات �لدفع. وتوفر بو�بة عجمان للدفع 
ويلبي  ب��امل��رون��ة  يتميز  م��وح��د  دف��ع  ن��ظ��ام  لغرفة عجمان  �ل��ذك��ي 
�الآنية  و�لرقابة  �ملتابعة  على  عالية  قدرة  لها  ويوفر  �حتياجاتها 
ومالية  �إح�شائية  تقارير  �لبو�بة  تقدم  كما   .. �إير�د�تها  جلميع 

�شاملة ودقيقة ت�شاعد على �تخاذ �لقر�ر لكافة �مل�شتويات.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�شهد معايل زكي ن�شيبة، وزير دولة �أم�س �الأول حفل تخريج �لدفعة �الأوىل من 
طلب �ملدر�شة �لفرن�شية “تيودور مونود« 

مّت تنظيم حفل �لتخرج عرب �لفيديو - عن بعد -  وبجهود م�شرتكة بني ر�بطة 
�الآباء و�إد�رة �ملدر�شة جلعل هذ� �حلدث يوماً ال ين�شى للطلب وعائلتهم من 
خلل تنظيم مر��شم �حلفل ، و�لتي تتو�فق مع لو�ئح وز�رة �ل�شحة وجمل�س 
�نت�شار جائحة فرو�س كورونا  �لتباعد �الجتماعي و�شط  �أبوظبي للتعليم يف 
�إليه نحو  �ن�شم  �ل��ذي  �ل��ع��امل. ويف �حلفل  �أن��ح��اء  جميع  يف   ”-19 “كوفيد 
100 �شخ�س عرب تقنية �الإنرتنت، �أ�شاد معايل زكي ن�شيبة باخلريجني ر�جياً 
بالثقافات  فخورون  ليكونو�  ودعاهم  و�لتوفيق،  بالنجاح  جهودهم  تتكّلل  �أن 
مونود”  “تيودور  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن  �لعامل.  يف  و�لفرن�شية  �الإمار�تية 
�أبوظبي.  يف  �لفرن�شية  و�لثقافة  �ملعرفة  نقل  يف  رئي�شياً  فاعًل  عن�شر�ً  تعترب 
وتتطّلع �إد�رة �ملدر�شة �إىل �الرتقاء مب�شرة �لطلب �لتعليمية من خلل �فتتاح 

�ملبنى �جلديد يف جزيرة �ل�شعديات يف �شهر �شبتمرب �ملقبل 2020.

غرفة عجمان تربط خدماتها الرقمية ب�� )بوابة الدفع الذكي(

ن�سيبة ي�سهد حفل تخريج طلب املدر�سة الفرن�سية 

املجل�س الوطني الحتادي ي�ستحدث عددا من املواد 
خلل مناق�سة م�سروع قانون حماية امل�ستهلك 

مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة املخدرات 

�سرطة دبي: الأ�سرة خط دفاعنا الأول يف حربنا على »ال�سموم«

•• الفجرية - وام:

�لر�بعة  �ل��دورة  �الأول من  للعام  �لفجرة  �لعمومية لغرفة جتارة و�شناعة  �جتماع �جلمعية  تاأجيل  تقرر 
ع�شرة ملجل�س �الإد�رة ليعقد يوم �الأربعاء �ملو�فق �الأول من يوليو �ملقبل مبن ح�شر يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة 
�شباحاً يف قاعة �مل�شرح مببنى �لغرفة وذلك لعدم �كتمال �لن�شاب �لقانوين. وقال �ل�شيخ �شعيد بن �شرور 
�إن تاأجيل �جتماع �جلمعية �لعمومية مت بناء  �إد�رة �لغرفة للدورة �لر�بعة ع�شرة،  �ل�شرقي رئي�س جمل�س 
على ن�س �ملادة 13 من �لقانون رقم 1 ل�شنة 2007 �ملعدل بالقانون رقم 7 ل�شنة 2011 ب�شاأن تنظيم 
غرفة جتارة و�شناعة �لفجرة، و�لتي توجب �جتماع �جلمعية �لعمومية بدعوة من رئي�س �ملجل�س، ويكون 
�الجتماع �شحيحاً �إذ� ح�شره ن�شف عدد �الأع�شاء �مل�شددين لر�شومهم �ل�شنوية و�إذ� مل يتوفر �لن�شاب، يتم 
عقد �جلمعية �لعمومية مبن ح�شر من �الأع�شاء بعد 10 �أيام من �ملوعد �ملحدد. ودعا رئي�س �لغرفة �أع�شاء 
�جلمعية �لعمومية للغرفة �إىل �حلر�س على ح�شور �الجتماع للوقوف على �شر �لعمل بالغرفة يف �لق�شايا 

�القت�شادية وكل ما من �شاأنه �الرتقاء باأن�شطة �لقطاع �لتجاري و�ل�شناعي و�خلدمي يف �الإمارة.

تاأجيل اجتماع عمومية غرفة الفجرية اإىل اأول يوليو

•• ال�سارقة –الفجر:

�لتدريبية  ب��ر�جم��ه  �أول  ل���دول �خل��ل��ي��ج  �ل��ع��رب��ي��ة  للغة  �ل��رتب��وي  �مل��رك��ز  �خ��ت��ت��م 
ِهني  َُوِجّ و�ملمْ �ملناهج  ي  ُمِعدِّ من  �الخت�شا�س  ذوي  بح�شور  ُبعد،  عن  �ال�شتثنائية 
و)7-  )6-1( لل�شفوف  �لدر��شية  للمرحلة  و�ملدربني  �لعربية  �للغة  ومعِلّمي 

 883 �الخت�شا�س  ذوي  من  �مل�شاركني  ع��دد  بلغ  �أن  بعد  �الختتام  ياأتي   .)12
ووز�رة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  بدولة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رت��ي  من  م�شاركا 
�لرتبية و�لتعليم ب�شلطنة ُعمان �ل�شقيقة، وذلك على مد�ر )12( يوما تدريبيا 
و)60( �شاعة تدريبية. وت�شمنت تلك �لرب�مج حزمتني من �حلقائب �لتدريبية 

ع حقائب تدريبية فرعية حول ��شرت�تيجيات تدري�س �للغة �لعربية. بلغت ِت�شمْ
�حلزمة �الأوىل ��شتهدفت معلمي �للغة �لعربية لل�شفوف “7 - 12”، و�حتوت 
و�لتعليم  �لعربية،  للغة  �الإب��د�ع��ي  �لتدري�س  ه��ي:  تدريبية،  حقائب  ث��لث  على 

�لتعليم  و��شرت�تيجيات  �لعربية(،  للغة  �ملمتع  �لتعليم  )��شرت�تيجيات  �الأخ�شر 
�لعربية  �للغة  معلمي  ت�شتهدف  �لثانية  �حلزمة  �أم��ا  �لعربية.  للغة  �الإلكرتوين 
�ال�شرت�تيجيات  رئي�شة، هي:  6”، وحتتوي على ثلث حقائب   -  1“ لل�شفوف 
�لعربية  �للغة  مهار�ت  تدري�س  و��شرت�تيجيات  �لعربية،  �للغة  لتدري�س  �لنَّ�ِشَطة 
و�لكتابة(،  و�ل���ق���ر�ءة،  و�ل��ت��ح��دث،  )�ال���ش��ت��م��اع،  ف��رع��ي��ة  ح��ق��ائ��ب  �أرب����ع  وتت�شمن 
�لرت�كيب”  �ملفرد�ت،  “�الأ�شو�ت،  �لعربية  �للغة  عنا�شر  تدري�س  و��شرت�تيجيات 
و�أكد �شعادة  �لدكتور عي�شى �حلمادي مدير �ملركز �لرتبوي للغة �لعربية لدول 
2020م،  31 مايو  �ملو�فق  �الأح��د  يوم  ب��د�أت من  �لرب�مج  �أن  بال�شارقة  �خلليج 
و�نتهت يوم �خلمي�س �ملو�فق 18 يونيو وذلك بالتن�شيق مع معهد تدريب �ملعلمني 
بعجمان �لتابع لوز�رة �لرتبية و�لتعليم، وكذلك معهد تدريب �ملعلمني ب�شلطنة 
�الأع�شاء مبكتب  �ل��دول  بقية  �لتن�شيق مع  �أن��ه ج��اري  �إىل  و�أ�شار  �ل�شقيقة  ُعمان 

�لرتبية �لعربي لدول �خلليج لتنفيذ تلك �لرب�مج لذوي �الخت�شا�س بها.

املركز الرتبوي للغة لدول اخلليج يختتم براجمه التدريبية عن ُبعد والتي ا�ستهدفت 
ذوي الخت�سا�س بالدول الأع�ساء مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج
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ح�شب  �شوريا،  يف  �ملت�شددة  �الأو�شاط  وتعتقد  �لثلثاء.  �أم�س 
�لعرب، �أن �عتقال �لتلي وت�شفية قياد�ت حر��س �لدين و�لتي 
لتتم لوال  �الأي���ام، ما كانت  ق��ادم  ت��زد�د وترتها يف  �أن  يرجح 
�ل�شوء �الأخ�شر �لرتكي، حيث من �شالح �أنقرة �حلفاظ على 

قوة ووحدة هيئة حترير �ل�شام خدمة الأجندتها يف �شوريا.
وتقول م�شادر قريبة �إن “من �الأ�شباب �لتي �أدت �إىل �عتقال 
�إدل��ب من  �إىل  تاريخ و�شوله   ،2017 �لتلي هو رف�شه منذ 
خلزينة  �ل����دوالر�ت  مليني  ت�شليم  دم�شق،  بريف  �لقلمون 
�لهيئة كان حت�شل عليها لقاء �شفقات تبادل عقدها مع نظام 
�شفقة  بينها  من  �للبناين،  �هلل  وح��زب  �الأ�شد  ب�شار  �لرئي�س 

ر�هبات معلوال«.
وبرز حتالف متطرف جديد لقادة من�شقني عن هيئة حترير 

ف�شائل   5 و���ش��م  فاثبتو”،  ع��م��ل��ي��ات  “غرفة  ب��ا���ش��م  �ل�����ش��ام 
م�شلحة، وهي بح�شب بيانه �لتاأ�شي�شي؛ تن�شيقية �جلهاد بقيادة 
�أبو�لعبد �أ�شد�ء �لقيادي �ملن�شق عن هيئة حترير �ل�شام، ولو�ء 
�أبومالك  بالهيئة  �ل�شابق  �لقيادي  بقيادة  �الأن�شار  �ملقاتلني 
�لتلي، وجماعة �أن�شار �الإ�شلم، وجبهة �أن�شار �لدين، علوة 

على تنظيم حر��س �لدين.
�ل��ت��ي بحوزة  �أب��وحم��م��د �جل���والين خ��ط��ورة �الأور�ق  وي���درك 
�لقاعدة  لتنظيم  والئ��ه��م  ��شتمر�رية  بحكم  فهم  مناف�شيه 
د�ع�س يف  و�إرهابيي  �أجانب،  ��شتقطاب مقاتلني  ق��ادرون على 
�شمال غرب �إدلب بعد طرد تنظيمهم من �لرقة و�ملو�شل، �إىل 
�لتحالفات  للتمويل من خلل  تاأمني م�شادر جديدة  جانب 

�لعابرة للحدود.

•• لندن-وكاالت

�لقيادي �ل�شابق فيها،  �عتقلت قوة من هيئة “حترير �ل�شام”، 
مدينة  ري��ف  يف  �لتّلي”،  مالك  ب�”�أبو  �ملعروف  زينية،  جمال 
�جلوالين  �أبوحممد  زعيمها  توجه  تعك�س  خطوة  يف  �إدل���ب، 
�ملنطقة،  يف  �لرتكية  �ل�شيا�شة  ومعار�شي  خ�شومه  لت�شفية 

خا�شًة �التفاقيات �الأخرة مع رو�شيا.
يف  قياديني  ت�شفية  من  قليلة  �أي��ام  بعد  �لتّلي  �عتقال  وج��اء 
تنظيم  عنا�شر  و�ت��ه��ام  �إدل���ب،  يف   �لدين”  “حر��س  تنظيم 
�ل��ق��اع��دة ع��ل��ى ت��ل��ي��غ��ر�م، ل��زع��ي��م هيئة حت��ري��ر �ل�����ش��ام، بقتل 
وقائد  �ل��ع��اروري،  خالد  �لدين  حر��س  يف  �لع�شكري  �مل�شوؤول 
جي�س �لبادية بلل �ل�شنعاين، وفق �شحيفة �لعرب �للندنية 

مقتل 15 يف هجوم على قرية لل�سكان الأ�سليني باملك�سيك اجلولين ُي�سّفي خ�سومه يف اإدلب ب�سوء اأخ�سر تركي
•• مك�سيكو �سيتي-رويرتز

ذكرت �ل�شلطات �أن مغرين قتلو� 15 من قاطني قرية لل�شكان �الأ�شليني يف جنوب �ملك�شيك تعاين 
من نز�عات حملية، وذلك يف و�حد من �أكرث �لهجمات وح�شية تهز �لريف �ملك�شيكي يف �ل�شنو�ت 
و�مر�أتني  13 رجل  ح��ددت جثث  �إنها  و�هاكا  والي��ة  �الدع��اء يف  �شلطات  وقالت  �ملا�شية.  �لقليلة 
ك�شحايا �لهجمات �لتي وقعت ليل �الأحد و�شباح �الثنني يف بلدية �شان ماتيو ديل مار �إىل �ل�شرق 
من ميناء �شالينا كرو�س على �ملحيط �لهادي. وقالت حكومة بلدية �شان ماتيو ديل مار يف بيان �إن 
�لهجوم دبره ما ال يقل عن �شتة �أ�شخا�س م�شلحني بدعم ممن ي�شتبه باأنه زعيم منظمة �إجر�مية 
حملية. وذكر م�شوؤولو �الدعاء يف والية و�هاكا �أن �لتحقيقات جارية ملعرفة من �أطلق �شر�رة �لعنف 
يف �لقرية. وذكرت حكومة �لبلدية �أن �ملهاجمني عذبو� عدد� من �ل�شحايا و�أحرقوهم �أحياء. وقال 
�أي �شخ�س حتى �الآن فيما له  �أنه مل يجر �عتقال  و�أ�شاف  �ل�شور حقيقية.  �إن  بالوالية  م�شوؤول 
�شلة باحلادث. ويقول م�شوؤولو والية و�هاكا �إن بلدية �شان ماتيو ديل ماري تعاين من نز�عات على 

�الأر�س منذ �شنو�ت عديدة.

•• عوا�سم - وكاالت

تو�جه م�شر حتدياً كبر�ً تر�هن 
�لعربية يف مو�جهة  �ل��دول  عليه 
ليبيا،  يف  �ل���رتك���ي���ة  �ل���ت���ن���م���ر�ت 
�ال�شطر�بات  د�ئ����رة  �ت�����ش��اع  م��ع 
�مل�شروع  �إيقاف  يف  �ل��دول  ورغبة 

�الأردوغاين يف �ملنطقة.
�شادرة  ع��رب��ي��ة  ل�����ش��ح��ف  ووف���ق���اً 
�لدوحة  تلعب  �ل��ث��لث��اء،  �أم�����س  
تدمر  م�������ش���روع  يف  �الأد�ة  دور 
ك�شفت  ف��ي��م��ا  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ل������دول 
جديدة  جت�������اوز�ت  ع���ن  ت���ق���اري���ر 

للأ�شرة �حلاكمة يف قطر.

رهان عربي على م�سر
يف �ل���ع���رب �ل��ل��ن��دن��ي��ة، ق����ال خر 
�أم����ام  ي��ك��ن  “مل  �هلل:  خ���ر  �هلل 
�ل�شي�شي  ع��ب��د�ل��ف��ت��اح  �ل��رئ��ي�����س 
�لتك�شر عن  �آخر غر  من خيار 
�الأن���ي���اب �مل�����ش��ري��ة، ح��ي��ث هناك 
تهديد�ن مبا�شر�ن تتعّر�س لهما 
�أوّلهما ليبيا وثانيهما �شّد  م�شر 

�لنه�شة �لذي تبنيه �أثيوبيا«.
و�أ�شاف �أنه “مل يعد يف ��شتطاعة 
م�شر جتاهل هذ� �لو�قع يف وقت 
�مل�شتفيد  �ل��رتك��ي،  �ل���دور  جت��اوز 
من �لدعم �ملايل �لقطري، ليبيا، 
�لرتكي  �لتقّدم  ��شتمّر  ح��ال  ويف 
على  �لو��شح  باالعتماد  ليبيا  يف 

ميلي�شيات  ب��ي��ن��ه��ا  م��ع��ّي��ن��ة  ق����وى 
حم�شوبة على �الإخو�ن �مل�شلمني، 
لن يعود بعيد�ً �ليوم �لذي ت�شبح 
فيه تركيا، ومن خلفها �الإخو�ن، 

على �حلدود �مل�شرية«.
مثل  �أور�ق،  مل�����ش��ر  �أن����ه  و�أو����ش���ح 
�لقطري،  باملال  �ملدعومة  تركيا 
و�ل���ت���ن���ظ���ي���م �ل���ع���امل���ي ل����لإخ����و�ن 
�لناتو،  وب��ع�����ش��وي��ة  �مل�����ش��ل��م��ني، 
و�الن����ق���������ش����ام �الأوروب��������������ي ح���ول 
و�إيطاليا  ف��رن�����ش��ا  ب����ني  ل��ي��ب��ي��ا، 
م�شر  �أور�ق  ب��ني  وم���ن  خ��ا���ش��ًة، 
�لرو�شية،  �لرتكية  �الخ��ت��لف��ات 
�ليونان  ودعم  �لفرن�شي  و�لدعم 
وقرب�س �ملعنيتني مبا�شرة باحلد 
م��ن �ل���دور �ل��رتك��ي �ل���ذي فر�س 
�ت���ف���اق���اً ل���ل���ح���دود �ل��ب��ح��ري��ة مع 
حكومة �لوفاق يف طر�بل�س، وهو 
�ليونانية  �مل�����ش��ال��ح  مي�����س  �ت��ف��اق 

و�لقرب�شية.
�لتحدي  �أن  �إىل  �ل��ك��ات��ب  و�أ����ش���ار 
�الأكرب �شيظل يف قدرة م�شر على 
�إىل �ملنطقة  �إع��ادة بع�س �لتو�زن 
�لعربية، يف ظّل ما �شمته جامعة 

ل��ي�����ش��ت ه����ي �ل���ن���ه���اي���ة، ب����ل هي 
�لقومي  باالأمن  للم�شا�س  بد�ية 
�مل�شري، وتلك هي �لقاهرة �لتي 
حجمها،  �ل���ع���رب  ج��م��ي��ع  ي���ع���رف 
ودورها �ملحوري الأمنهم �لقومي. 
�لقاهرة،  لذلك نقول �شنقف مع 
يف  ون��وؤي��ده��ا  دع��م��ه��ا،  و�شنو��شل 

كافة �إجر�ء�تها حلماية �أمنها«.

م�سروع قطر
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال �ل�����ش��ي��د زهرة 
�إن  �خل��ل��ي��ج،  �أخ���ب���ار  �شحيفة  يف 
م�شروع �ل��دوح��ة ك��ان وظ��ل حتى 
�أكرث  قبل  �أزم��ة قطر  تفجر  بعد 
�أع���و�م، يف خدمة تخريب   3 م��ن 
دول �ملنطقة، كما هو �حلال �ليوم 
يف ظل �لتمدد �لرتكي، و�الأطماع 
م�شدد�ً  �مل��ف�����ش��وح��ة،  �ل��ع��ث��م��ان��ي��ة 
�أي  ل��دي��ه��ا  “لي�س  ق��ط��ر  �أن  ع��ل��ى 
يف  �أد�ة  جم����رد  ق��ط��ر  م�������ش���روع، 
بكثر”،  م��ن��ه��ا  �أك������رب  م�������ش���روع 
و�أ�شاف �أن “�مل�شروع �لقطري هو 
�لعربية،  �الأم���ة  ت��دم��ر  م�����ش��روع 
و�إغ������������ر�ق �ل���������دول �ل���ع���رب���ي���ة يف 

�لدول �لعربية تنّمر�ً على �لعرب 
و�أثيوبيا،  و�إي���ر�ن  تركيا  متار�شه 
دور�ً  �شيعني  ذل���ك  �أن  و�الأك���ي���د 
يف  �ملنطقة،  يف  خمتلفاً  م�شرياً 

ليبيا ويف ما هو �أبعد منها.

م�سروع 
�ل�شعودية،  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  ويف 
�ل�شريف:  حم���م���د  م���ه���ا  ق���ال���ت 
ف����اإن  م�����ش��ر  ت���ت���ح���رك  “عندما 
�لعربية  �جل���غ���ر�ف���ي���ة  �ل���رق���ع���ة 
�ل�شيا�شية  و�حل���ل���ول  خ��ط��ر،  يف 
�ل��ت��ي �ق��رتح��ت��ه��ا ل��ن ت��ف��ر���س �إال 

بالقوة«.
و�أ�شافت “لن ي�شمد �لعثمانيون 
يعلمون  ف���ه���م  ك�����ث�����ر�ً،  �جل�������دد 
�أن  وقبل  �لع�شكرية،  م�شر  ق��درة 
�أر�شها  م��ن  �شيفّر  �مل��ع��رك��ة  ت��ب��د�أ 
وتبقى  �الإخ���و�ن  وفلول  �ملرتزقة 
خ�����ش��ائ��ر �أردوغ�������ان ����ش���اه���د�ً على 
خيار�تهم  كانت  فمهما  هزميته، 
�لعرب  �شيطردهم  و���ش��ع��ار�ت��ه��م، 
طرد �ل�شياطني، مبا فيهم د�ع�س 
�الإرهابية  و�مليلي�شيات  و�لقاعدة 

ت���ق���ف  “مل  و�أَ������ش�����اف�����������������������������������ت 
�ل���رتك���ي���ة عند  �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ح���ت���لل م��ن��اط��ق م���ن �الأر�����ش���ي 
و�جتياحها  و�ل�شورية  �لعر�قية 
مياه  �إىل  �م���ت���دت  ب���ل  ع�����ش��ك��ري��اً، 
على  و�ل�شيطرة  �لعربي  �خلليج 
�ل��دول��ة �ل��ق��ط��ري��ة، و�ل��ع��م��ل على 
تركيا  خل���زي���ن���ة  �أم����و�ل����ه����ا  ن���ه���ب 
�أكرث  �ل��ت��ي ت��ع��اين �ق��ت�����ش��ادي��������������������اً 
ك���ل ذلك  م�����ش��ى،  وق����ت  �أي  م���ن 
�ل�شعب  الإر�دة  ����ش���ارخ  ب��ت��ج��اه��ل 
�لقطري ورغبته يف �لتخل�س من 
�أن عانى  �ل��رتك��ي بعد  �الح��ت��لل 
�الحتلل  م���ن  ع����ام  م���ائ���ة  ق��ب��ل 

�لعثماين.
�لرتكي  �ل���ن���ف���وذ  و����ش���ل  و�الآن 
بتدخل  �ل��ل��ي��ب��ي��ة،  �الأر�����ش���ي  �إىل 
�جلماعات  ودع����م  ف���ج،  ع�����ش��ك��ري 
�لر�ديكالية يف حتالف ثنائي بني 
حتاوالن  �للتني  و�ل��دوح��ة  �أنقرة 
بالنفط  و�ل��ف��وز  ليبيا،  �ح��ت��لل 

�لليبي«.
�ل�شحيفة  �ف��ت��ت��اح��ي��ة  وت�������ش���دد 
ليبيا،  على  “�ل�شيطرة  �أن  على 

�الأخرى«.
و�أو���ش��ح��ت �أن���ه م��ع �ت�����ش��اع د�ئرة 
�ال����ش���ط���ر�ب���ات وط�����ول �أم���ده���ا، 
للعنف  �ملبا�شرة  �لتغذية  ظهرت 
�الإرهابي �لذي ت�شكل على �أر��شي 
�ل�شيطرة  بهدف  �لعربية،  �لدول 
على هذه �ملنطقة �ال�شرت�تيجية، 
�ملعقدة  ج���ذوره���ا  �م���ت���دت  �ل���ت���ي 
ع��م��ي��ق��اً يف �ل���ع���ر�ق و����ش���وري���ا، ثم 
�إىل ليبيا، حني ��شطرت  �جتهت 
�ل���دول���ة �مل��م��زق��ة مل��و�ج��ه��ة تركيا 
�أردوغ������ان و�أط��م��اع��ه��ا وح��ي��دة يف 
�لدويل،ما  �مل��ج��ت��م��ع  �شمت  ظ��ل 
��شتدعى وقفة دولة عربية كربى 
�مل�شري  للرئي�س  ح��ا���ش��م  وق���ول 

عبد �لفتاح �ل�شي�شي.
“�لت�شدي  �أن  �ل��ك��ات��ب��ة  وت��اب��ع��ت 
�ل��ع��رب��ي ل��ل��م�����ش��روع��ني �الإي����ر�ين 
و�ل��������رتك��������ي �أ�������ش������ب������ح ب���ح���اج���ة 
بخطة  �لعربية  �جلهود  لتوحيد 
م�شروعهما  تدمر  ��شرت�تيجية 
هذه  د�خ��ل  �إىل  �لفو�شى  وتنقل 
�أينما  �لدول، وت�شرب م�شاحلها 
وجدت، بل يجب �لقفز الأكرث من 

ق����ر�ر�ت مبحا�شبة  ذل��ك و�ت��خ��اذ 
و�أي  قطر  مثل  عربية،  دول��ة  كل 
مع  ي��ق��ف  ع��رب��ي  ف���رد  �أو  تنظيم 
�لفر�س  �لعرب،  �أعد�ء  م�شروعات 

و�لطور�نيني �الأتر�ك«.

اأجندة
�شحيفة  ق����ال����ت  ج���ه���ت���ه���ا  م�����ن 
�الأحد�ث  �إن  �لبحرينية،  �لوطن 
�لعربية،  �ملنطقة  يف  �مل��ت�����ش��ارع��ة 
�لرتكية  �الأجندة  حقيقة  تك�شف 
مناطق  “�أ�شحاب  �أن  ت��رى  �لتي 
يجب  وغ����ن����ي����ة  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�ل�شيطرة عليها، ومد نفوذ �أنقرة 
�أو  مل��ب��ادئ  �ع��ت��ب��ار  �أي  �إل��ي��ه��ا، دون 

قيم �أو حتى جماورة«.
“ظهرت  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أَ����ش���اف���ت 
�الأط���م���اع �ل��رتك��ي��ة جت���اه �لعامل 
�لرئي�س  ت������ويل  م���ن���ذ  �ل���ع���رب���ي 
�أردوغان، حيث تبنى �شيا�شة تقوم 
�لعثمانية  �لهيمنة  �إع�����ادة  ع��ل��ى 
�ل���ت���اري���خ���ي���ة، و����ش���م���ان �م���ت���د�د 
�لنفوذ �لرتكي لهذه �ملناطق من 

جديد«.

�الإرهاب  و�خل��ر�ب عرب  �لفو�شى 
من �أجل تدمر �لدولة �لوطنية 
وتق�شيم  وموؤ�ش�شاتها،  �لعربية 
للعرب  و�أال تقوم  �لعربية  �ل��دول 

قائمة«.
ق��ط��ر ال  �أن  �إىل  �ل��ك��ات��ب  و�أ����ش���ار 
علقة لها مب�شروغ �إعادة �شياغة 
جمرد  ولكنها  �لعربية،  �ملنطقة 
�مل�����ش��روع ويف  �أد�ة يف خ��دم��ة ه��ذ� 
�ملختلفة،  م��ر�ح��ل��ه  ع��رب  تنفيذه 
مهامها  و�أك���رب  �أول  �أن  مو�شحاً 
هو متويل �مل�شروع، �أي خمططات 
و�لدمار،  و�ل��ت��خ��ري��ب  �ل��ف��و���ش��ى 
ومت������وي������ل �ل������ق������وى �ل�������ش���ال���ع���ة 
كانت  ���ش��و�ء  تنفيذه  يف  م��ب��ا���ش��رة 
وقوى  منظمات  �أو  �إقليمية  دواًل 
يف  و�نقلبية  وطائفية  �إره��اب��ي��ة 

�لدول �لعربية.
�أن  �الأم���ر  “حقيقة  ق��ائ��ًل  وت��اب��ع 
جرمية قطر بلعبها دور �الأد�ة يف 
�لعربية،  �ل���دول  تدمر  م�شروع 
هو �أكرب و�أ�شنع بكثر من جر�ئم 
�لتي ت�شوغ هذ�  و�ل��ق��وى  �ل��دول 
تنفيذه،  عملية  وت��ق��ود  �مل�����ش��روع 
هذ� بب�شاطة الأن قطر بلد عربي، 
�ل��ع��رب��ي يعجز ع��ن �أن  ف��امل��و�ط��ن 
�أن  عربي  لبلد  ميكن  كيف  يفهم 
�الأمة،  �أع��د�ء  �إىل ج��و�ر  ي�شطف 
ويتاآمر على تدمر دولنا وخر�ب 

�شعوبنا«.

الدوحة تلعب دور الأداة يف م�سروع تدمري الدول العربية

�سحف عربية: رهان على جناح الدور امل�سري يف جلم تركيا

•• عوا�سم-وكاالت

�لتفاهم  م���ذك���رت���ي  ت��وق��ي��ع  م��ن��ذ 
طيب  رج��ب  �لرتكي  �لرئي�س  بني 
�أردوغان، ورئي�س حكومة طر�بل�س 
ف��اي��ز �ل�����ش��ر�ج، و�مل��رت��زق��ة يعيثون 
�لنز�ع  وي�شعدون  ليبيا،  يف  ف�شاد� 
يف �ل��ب��ل��د �ل���ع���رب���ي، �الأم������ر �ل���ذي 
دق ن���اق���و����س خ��ط��ر ع���امل���ي���ا، ودف���ع 
من  �لتحذير  �إىل  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 

“تد�عيات ماأ�شاوية«.
وح������ذر خ������رب�ء �أمم����ي����ون م����ن �أن 
يف  �شاهم  �مل��رت��زق��ة،  على  �العتماد 
وقو�س  ليبيا،  يف  �ل��ن��ز�ع  ت�شعيد 
�حتماالت �لتو�شل �إىل حل �شلمي، 
و�أل��ق��ى ب��ت��د�ع��ي��ات م��اأ���ش��اوي��ة على 

�ل�شكان �ملحليني.
وكان رئي�س تركيا ورئي�س حكومة 
طر�بل�س فايز �ل�شر�ج، قد �أبرما يف 
تفاهم،  مذكرتي  �ملا�شي  نوفمرب 
�إحد�هما ب�شاأن ما ي�شمى “تر�شيم 
و�الأخ������رى  �لبحرية”،  �حل������دود 
قو�ت  الإر����ش���ال  ��شتخدمت  �أم��ن��ي��ة 

تركية �إىل ليبيا.
�أردوغ��ان ير�شل  ومع �لتوقيع، ر�ح 
ليبيا  �إىل  ����ش���وري���ا  م���ن  م���رت���زق���ة 
لدعم ميلي�شيات �ل�شر�ج يف معارك 
�لليبي،  �ل���وط���ن���ي  �جل��ي�����س  ���ش��د 
و�خلرب�ء  �الأ�شلحة  �إىل  باالإ�شافة 

�لع�شكريني.
و�أعرب فريق �الأمم �ملتحدة �ملعني 
مب�شاألة ��شتخد�م �ملرتزقة، يف بيان 
�نزعاجه من  �أي��ام، عن  قبل  �شدر 
��شتخد�م  ب�شاأن  �ملنت�شرة  �لتقارير 
�مل��رت��زق��ة و�جل���ه���ات �ل��ف��اع��ل��ة ذ�ت 

�ل�شلة يف ليبيا.

جتنيد يخرق املواثيق
رئي�س  ك����و�ج����ا،  ك��ري�����س  وو����ش���ف 

مهام  م��ن  �أن  �إىل  م�شر�  د�ع�����س، 
ل�شالح  مرتزقة  جتنيد  �لف�شيل 

تركيا للقتال يف ليبيا.
�ل�شوري  �مل��ر���ش��د  م��دي��ر  وك�����ش��ف 
يف  �ل���رتك���ي���ة  �ال����ش���ت���خ���ب���ار�ت  دور 
لتجنيد  د�ع�س  ت�شكيل ف�شيل من 
�أنقرة  ل�����ش��ال��ح  ���ش��وري��ني  م��رت��زق��ة 

بقوة �ل�شلح.

ا�ستغالل الأطفال
وق����ال �مل��ر���ش��د �ل�������ش���وري �إن����ه من 
للم�شلحني  �ل��ع��ام  �مل��ج��م��وع  �شمن 
 300 ليبيا،  يف  للقتال  �ملجندين 
بني  �أعماره�����م  تت����ر�وح  طف�����ل 
من�شوين  غ��ال��ب��ي��ت��ه��م   ،18-14
“�ل�شلطان  ف����رق����ة  ل�������و�ء  حت�����ت 

مر�د«.
�أن���ه ج��رى جتنيد هوؤالء  و�أ���ش��اف 
مادي  �إغ��ر�ء  عملية  عرب  �الأطفال 
للأو�شاع  �الأت��������ر�ك  و�����ش���ت���غ���لل 

�ملعي�شية �ملرتدية يف �شوريا.

اإر�سال م�ستمر للمرتزقة
حلقوق  �ل�شوري  للمر�شد  ووف��ق��ا 
�مليلي�شيات  ت�����ش��ت��م��ر  �الإن���������ش����ان، 
�إر�شال  يف  الأنقرة  �ملو�لية  �ل�شورية 
�إىل  م�شلحيها  من  جديدة  دفعات 

ليبيا، باإ�شر�ف تركي.
وق�������در �مل����ر�����ش����د ع������دد �مل���رت���زق���ة 
�ل����ذي����ن ذه����ب����و� �إىل  �ل�������ش���وري���ني 
�ألف   14 بنحو  �لليبية  �الأر����ش��ي 
و700 مرتزق، يحملون �جلن�شية 
�شوريا  �إىل  منهم  ع���اد  �ل�����ش��وري��ة، 

نحو 2600 فقط.
�إىل  و�شلو�  مرتزقة  ع��ن  وحت���دث 
�لرتكي،  للجي�س  تابعة  مع�شكر�ت 
ح��ي��ث ي��ت��ل��ق��ون �ل��ت��دري��ب��ات هناك، 
م�شر� �إىل �أن عدد هوؤالء بلغ 18 

�ألف جمند.

جمموعة �لعمل يف �الأمم �ملتحدة، 
باأنه  �مل���رت���زق���ة  ه�����وؤالء  ����ش��ت��خ��د�م 
خ�����رق حل���ظ���ر �الأ����ش���ل���ح���ة �حل����ايل 
�ل�������ذي ف���ر����ش���ه جم���ل�������س �الأم�������ن، 
و�لذي يت�شمن حظ���ر� على توفر 
ف�شل  �مل�شلحني،  �ملرتزق������ة  �أف��ر�د 
�ن��ت��ه��اك��ا للتفاقية  ي��ع��د  �أن����ه  ع��ن 
جتني��د  مل��ن��اه�����ش�����������ة  �ل��دول��ي��������������ة 
ومتويلهم  و��شتخد�مهم  �ملرتزقة 
طرفا  ليبيا  تعد  و�لتي  وتدريبهم 

فيها.
ودعا �لفريق �الأممي �أطر�ف �لنز�ع 
يف ليبيا، و�لدول �لتي تدعمها، �إىل 
ومتويل  جتنيد  عن  ف��ور�  �لتوقف 

ي�شرق«.
�لرحمن  ع���ب���د  ي�������ش���ت���غ���رب  ومل 
�مليلي�شيات  ه������ذه  “ممار�شات 
م�شيفا  �ملو�لية لرتكيا يف ليبيا”، 
“قد ت��ك��ون ه��ن��اك مم��ار���ش��ات قتل 
بحق �لليبيني، و�الأمر �لذي ميكن 
�لتمادي هو  �أن مينعهم فقط من 

وجود جمتمع قبلي يف ليبيا«.

جتنيد داع�سي
�ل�شوري حلقوق  �ملر�شد  �أفاد  وقد 
باأن  �الثنني،  �الأول  �أم�س  �الإن�شان، 
�ال�شتخبار�ت �لرتكية ت�شرف على 
ف�شيل ي�شم ع�شر�ت �مل�شلحني من 

�لفاعلة  و�جل��ه��ات  �ملرتزقة  ون�شر 
ذ�ت �ل�شلة للحفاظ لل�شتمر�ر يف 

�الأعمال �لعد�ئية.
و�أ�شار �إىل �أن ن�شر �ملرتزقة يف ليبيا 
ك����رثة وغمو�س  ف��ق��ط م���ن  ي��زي��د 
�جل����م����اع����ات �مل�����ش��ل��ح��ة و�جل���ه���ات 
�ل��ف��اع��ل��ة �الأخ�����رى �ل��ت��ي ت��ع��م��ل يف 

�شياق �الإفلت من �لعقاب.
�لتي  �لتقارير  �إىل  �لفريق  و�أ���ش��ار 
ت��ف��ي��د ب������اأن ت���رك���ي���ا �ن���خ���رط���ت يف 
�لنطاق  و����ش��ع��ة  ع��م��ل��ي��ات جت��ن��ي��د 
ونقل �ملقاتلني �ل�شوريني للم�شاركة 
يف �الأعمال �لعد�ئية لدعم حكومة 

�لوفاق �لوطني. 

جرائم يف ترهونة
و�ل�شلب  �لنهب  عمليات  تكن  ومل 
مدينة  يف  ج����رت  �ل���ت���ي  �الأخ�������رة 
ت���ره���ون���ة �ل��ل��ي��ب��ي��ة ج����دي����دة على 
�ملرتزقة �ل�شوريني �لذين يقاتلون 
ب��ج��ان��ب �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �مل��ت��ط��رف��ة يف 
كانت  حيث  تركية،  برعاية  ليبيا 
لكن  �شوريا،  يف  م�شتمرة  ممار�شة 
ه����ذه �ل��ع��م��ل��ي��ات ت��ع��ط��ي �إ�����ش����ار�ت 
�ل��ل��ي��ب��ي��ة، بح�شب  ع���دة يف �حل��ال��ة 

حمللني.
فيدي������و  مقاط�����ع  وث��ق��ت  وق�����د 
عنا�شر  ب�����ه  ت����ق����وم  م�����ا  و������ش�����ور، 
�ملو�لية  و�مل���رت���زق���ة  �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 

ي�شتطيعون  ال  �ل�شوريني  �ملرتزقة 
�لذي  فال�شيء  ممار�شاتهم،  �إخفاء 
مار�شوه يف �شوريا �شوف ميار�شونه 

يف ليبيا.
“تركيا  �إن  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د  وق����ال 
ت�شيطر على هوؤالء وتطلق �لعنان 
ال  يريدون حتى  ما  ويفعلون  لهم 

يخرجو� عن طوعها«.
ل��و كانت هناك  �أن��ه حتى  و�أ���ش��اف 
�أمو�ل تقدم لهذه �لفئة، فثقافتهم 
ت���ق���وم ع��ل��ى �الإج�������ر�م و�الإره�������اب، 
عندما  عفرين،  يف  و”�شاهدناهم 
دخلو� �إليها قامو� بنهبها كاجلر�د، 
وق���د ���ش��رق��و� ك��ل ���ش��يء ي�����ش��رق وال 

حل��ك��وم��ة �ل�����ش��ر�ج م���ن ج���ر�ئ���م يف 
�ملدينة.

وظ��ه��ر ع���دد م��ن �مل��ت��ورط��ني وهم 
و�ملنازل  �لتجارية  �ملحال  ي�شرقون 

يف مدينة ترهونة.
من  وبع�شهم  ه����وؤالء،  ي��رتك  ومل 
�مل���رت���زق���ة �ل�����ش��وري��ني ���ش��ي��ئ��ا على 
�الإط����لق، ف��ام��ت��دت �أي��دي��ه��م حتى 
مثل  �ل��ب�����ش��ي��ط��ة  �الأغ�����ر�������س  �إىل 

�لغ�شاالت و�الأدو�ت �ملنزلية.
�ملر�شد  م��دي��ر  ق��ال  ناحيته،  وم��ن 
�ل�����ش��وري حل��ق��وق �الإن�����ش��ان، ر�مي 
�إىل  ح���دي���ث  �ل����رح����م����ن، يف  ع���ب���د 
�إن  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي  م��وق��ع 

 �سرقة  املحال التجارية واملنازل يف مدينة ترهونة

مرتزقة اأردوغان.. حتذير دويل من »التجنيد امل�سموم« يف ليبيا
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�ململكة  حكومة  �تخذته  مبا  �الإ�شلمي  �لعامل  ر�بطة  علماء  �أ�شاد   
�لعربية �ل�شعودية من �إجر�ء�ت �حرت�زية حلج هذ� �لعام 1441ه�.

�الأعلى  “�ملجل�س  مظلة  حتت  �ملن�شوين  �لعلماء  با�شم  بياًن  و�أو�شح 
للر�بطة” و”�ملجمع �لفقهي �الإ�شلمي” و”�ملجل�س �الأعلى �لعاملي 
للم�شاجد” �ل�شادر عن معايل �الأمني �لعام لر�بطة �لعامل �الإ�شلمي 
رئي�س هيئة علماء �مل�شلمني �ل�شيخ �لدكتور حممد بن عبد �لكرمي 
علماء  هيئة  و”با�شم  عنها  �ملنوه  �لر�بطة  موؤ�ش�شات  با�شم  �لعي�شى 
�لطارئ  �لظرف  �أن  �الإ�شلمية”،  �جلامعات  و”ر�بطة  �مل�شلمني”، 
�أخُذها  جلائحة كورونا �مل�شتجد مُيثل حالة ��شتثنائية يتعني �شرعاً 
ببالغ �الهتمام و�العتبار، وذلك حفاظاً على �شلمة حجاج بيت �هلل 

�حلر�م يف �أبد�نهم و�أرو�حهم.
�لقر�ر�ت  �إىل  ع��اٍل  بتثمني  ي�شاف  �لقر�ر  �أن مثل هذ�  �لبيان  و�أك��د 
�لعربية  �ململكة  ح��ر���س  م�شتوى  على  �حل��ي��ة  و�ل�����ش��و�ه��ِد  �حلكيمة 
�لنبوي  و�مل�شجد  �حل���ر�م  �مل�شجد  قا�شدي  �شلمة  على  �ل�شعودية 
�حتياطات  �إىل  و�م��ت��د�د�ً  �جلائحة  تلك  �أزم���ة  ب��د�ي��ة  م��ن  �ل�شريف 
للأبد�ن  �لنازلة مهددة  ت��ز�ل خطورة هذه  ال  �لعام، حيث  هذ�  حج 
“�شرورًة  �لعام مُيثل  ب�شاأن حج هذ�  �لقر�ر  �أن  �إىل  و�الأرو�ح م�شر� 

ًة تفر�شها �الأحكام �ل�شرعية و�لتد�بر �لوقائية. ُمِلحَّ

�أعلنت �أملانيا للمرة �الأوىل �إعادة فر�س �حلجر على م�شتوى حملي 
ب�شب فرو�س كورونا �مل�شتجد، بعد ظهور بوؤرة �إ�شابة يف م�شلخ كبر 

حيث مت �كت�شاف �أكرث من 1500 �إ�شابة.
�أرمني  وي�شتفاليا،   - �ل��ر�ي��ن  ���ش��م��ال  مقاطعة  وزر�ء  رئ��ي�����س  وق���ال 
�أنحاء كانتون  “�شنعيد فر�س �حلجر يف جميع  ال�شيت لل�شحفيني 
ويقع يف  ن�شمة  �أل��ف   360 ح��و�ىل  �شكانه  ع��دد  �لبالغ  غوتر�شلوه” 
غرب �لبلد. وت�شمل �إعادة �حلجر، �ملقرر مبدئيا لغاية 30 حزير�ن/

يونيو، �لتقييد �ل�شارم للتو��شل بني �ل�شكان و�إغلق �حلانات ودور 
�ل�شينما و�ملتاحف وحظر �الأن�شطة �لرتفيهية يف �الأماكن �ملغلقة.

لزعامة  و�ملر�شح  مركل  الأنغيل  �ملحتمل  �خلليفة  ال�شيت،  و�أو�شح 
حزبهم، �الحتاد �لدميوقر�طي �مل�شيحي، يف كانون �الأول/دي�شمرب، 
نف�س  م��ن  �لزبائن  �شت�شتقبل  لكنها  مفتوحة  تظل  ق��د  �ملطاعم  �أن 
�لعائلة فقط. وتهدف هذه �لتد�بر �ل�شارمة، �لتي تاأتي قبل ع�شرة 
�أيام من بدء �لعطلة �ملدر�شية يف هذه �ملنطقة �ل�شناعية وذ�ت �لكثافة 
�ل�شكانية �لعالية �إىل “تهدئة �لو�شع” و “زيادة �لفحو�س” للك�شف 
عن �لوباء. و�أ�شيبت �أملانيا، �لتي ظلت مبناأئ ن�شبياً عن �لفرو�س على 
عك�س �شركائها �الأوروبيني مثل فرن�شا و�إيطاليا و�إ�شبانيا، بال�شدمة 
منذ �كت�شاف بوؤرة �إ�شابة يف م�شلخ “توني�س، �لذي يعد �أكرب م�شلخ 
يف �أوروب��ا. ويعمل يف �مل�شلخ �لقريب من غوتر�شلوه حو�يل 6700 
�ل�شلطات  و�أعلنت  ورومانيا.  بلغاريا  من  معظمهم  يتحدر  �شخ�س، 
كورونا  بفرو�س  ا  �شخ�شً  1553 �إ�شابة  �الثنني عن  م�شاء  �ملحلية 
�مل�شتجد يف �لكانتون. وقد مت و�شع نحو 7 �آالف �شخ�س يف �حلجر 

�ل�شحي و21 يف �مل�شت�شفى و 6 يف �لعناية �ملركزة.
 

�أمركي  جندي  �إىل  نيويورك  يف  �لفدر�لية  �لعامة  �لنيابة  وّجهت 
من �لنازيني �جلدد تهمة �مل�شاعدة يف �لتح�شر لتنفيذ �عتد�ء �شّد 
وحدته �لع�شكرية �ملتمركزة يف �خلارج بق�شد �إيقاع “خ�شائر فادحة” 
يف �شفوفها. ووفقاً للقر�ر �التهامي �لذي �أودع �ملحكمة �الثنني فاإّن 
�إيثان ميلزر )22 عاماً( �ملتحّدر من والية كنتاكي و�لذي مل يلتحق 
�أيار/مايو �لفائت  2019 بد�أ يف  باجلي�س �شوى يف حزير�ن/يونيو 
بتزويد جمموعة من �لنازيني �جلدد مقّرها يف بريطانيا معلومات 

ح�ّشا�شة عن وحدته �لع�شكرية حت�شر�ً للعتد�ء عليها.
و�أو�شح �لقر�ر �التهامي �أّن �لوحدة �لع�شكرية �لتي ينتمي �إليها هذ� 
�جلندي كانت متمركزة يف مدينة فيت�شنز� �الإيطالية لكن كان مقّرر�ً 
ر  حت�شّ �جل��دد  �لنازيني  جمموعة  كانت  حيث  تركيا  �إىل  تنتقل  �أن 
�جلدد  �لنازيني  حركة  مع  �ملتعاطف  ميلزر  �أّن  و�أ�شاف  ملهاجمتها. 
�لربيطانية “جماعة �لزو�يا �لت�شع” )�أو 9 �إيه(، زّود هذه �حلركة، 
عرب منتدى للنقا�س عرب �الإنرتنت تابع لها، مبعلومات دقيقة تتعّلق 
باملكان �لذي �شتتمركز فيه وحدته يف تركيا باالإ�شافة �إىل معلومات 
�لتي  �ل�شعف  نقاط  ك�شف  كما  بحوزتها،  �لتي  �ملعّد�ت  عن  لة  مف�شّ

يعاين منها نظام حماية �ملوقع.

عوا�سم

الريا�ص

برلني

وا�شنطن

جمل�س الإمارات للإفتاء ي�سيد بقرار ال�سعودية 
ب�ساأن الإجراءات الحرتازية حلج هذا العام

•• اأبوظبي - وام:

�أ�شاد جمل�س �الإمار�ت للإفتاء �ل�شرعي بقر�ر وز�رة �حلج باململكة �لعربية 
�أع���د�د حم��دودة ج��د� من خمتلف  �لعام على  �ل�شعودية بق�شر �حل��ج ه��ذ� 
ودرء�  للنفو�س  حفظا  وذل���ك  �ململكة  د�خ���ل  �مل��وج��ودي��ن  م��ن  �جل��ن�����ش��ي��ات 
وعدم  �حل��ج  تي�شر  بو�جب  �لقيام  نف�شه  �لوقت  ويف  �ل�شحية  للمخاطر 
�أن��ه ينبغي  �أرك��ان �الإ���ش��لم. و�أك��د �ملجل�س  تعطيل ه��ذ� �لركن �لعظيم من 
�حلرمني  خ��ادم  حكومة  ت�شدرها  �لتي  بالتعليمات  �الل��ت��ز�م  �جلميع  على 
�ل�شريفني، �نطلقا من م�شوؤوليتها �ل�شيادية و�ل�شرعية يف رعاية �حلجاج 
و�ملعتمرين و�لزو�ر و�إعانة لها يف �حلفاظ على �شحة �جلميع و�شلمتهم.

للإفتاء  �الإم����ار�ت  جمل�س  رئي�س  بيه،  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �لعلمة  معايل  وق��ال 
�ل�شرعي �إن قر�ر تخ�شي�س حج هذ� �لعام حلجاج �لد�خل وتقلي�س �أعد�د 
�ملر�س  تف�شي  يو�جهونه من خطر  قد  ملا  �مل�شلمني  مل�شلحة  يعود  �حلجاج 

بينهم فى ظل ��شتمر�ر جائحة كورونا.
وح�شن  الإد�رت��ه��ا  وتقديرهم  �ململكة  ح��ول  �مل�شلمني  �لتفاف  معاليه  و�أك��د 
وحر�شها  �الإ���ش��لم  �أرك���ان  من  �لعظيم  �لركن  ه��ذ�  منا�شك  على  �إ�شر�فها 
على �أمن و�شلمة �حلجاج على مر �الأعو�م، �شائل �ملوىل عز وجل �أن يرفع 

�لوباء و�لبلء عن �أهل �الأر�س .

م�سوؤول اأوروبي: علقتنا مع اإ�سرائيل �ستتاأثر اإذا �سمت اأرا�س فل�سطينية

روؤ�ساء حكومة �سابقون يرف�سون دعوة الرئي�س اللبناين للحوار
•• بريوت-وكاالت

يف  �شابقون  حكومات  روؤ�شاء  قرر 
�حلو�ري  �للقاء  مقاطعة  لبنان 
�للبناين  �لرئي�س  �إليه  دعا  �لذي 
�خلمي�س  غ�������د�ً  ع������ون  م���ي�������ش���ال 
هذه  عجز  على  منهم  ،�عرت��شاً 
�لتي  �حللول  �بتكار  عن  �ل�شلطة 

تنقذ لبنان.
�جتماع عقده  �الإع���لن يف  وج��اء 
�ل�شابقون  �حل���ك���وم���ات  روؤ�����ش����اء 
�ل�شنيورة،  وفوؤ�د  ميقاتي،  جنيب 
و���ش��ع��د �حل���ري���ري، ومت����ام �شلم 
بيت  يف  �الث����ن����ني  �الأول  �أم���������س 
�ل��و���ش��ط، ح�شب ب��ي��ان ���ش��ادر عن 

�ملكتب �الإعلمي للحريري.
ب���ي���ان بعد  �ل�����ش��ن��ي��ورة يف  وق�����ال 
دع�����وة  “تلقينا  �الج������ت������م������اع:  
�لعماد  �ل���رئ���ي�������س  ف���خ���ام���ة  م����ن 
�جتماع  حل�����ش��ور  ع����ون  م��ي�����ش��ال 
يف �ل��ق�����ش��ر �جل��م��ه��وري ي���وم غٍد 
نتاأخ����ر  مل  ون��ح��ن   ، �خل��م��ي�����س 
منفردين،  �أو  جمتمعني  ي��وم��اً، 
�أي دع��������������وة م���ن هذ�  ت��ل��ب��ي��ة  ع���ن 
�لكثر  جت��اوزن��ا  ولطاملا  �لقبيل، 
و�ل�شكليات  �حل�����ش��ا���ش��ي��ات  م���ن 
للتجاوب مع مقت�شيات �مل�شلحة 

�لوطنية«.
و�أبدى �ملجتمعون �أ�شفهم �ل�شديد، 

قائًل �إن “�أي عملية �شم وخطو�ت 
تبعات  �شتخلق  �جل���ان���ب  �أح���ادي���ة 
وتقوي�س  �إ����ش���لح���ه���ا،  مي��ك��ن  ال 
مبا�شر حلل �لدولتني �لقائم على 

�ملفاو�شات.
وت��اب��ع ب��ورغ�����ش��دورف ق��ائ��ًل “�إن 
�الحتاد �الأوروب��ي ير�قب عن كثب 
تبعات هذه �ملخططات، ويوؤكد �أنه 
ف�شيكون  ���ش��م  �أي  تنفيذ  ح���ال  يف 
يتنا�شب  �الحت������اد  م���ن  رد  ه���ن���اك 
ذلك  �أن  وي��رى  �لتبعات،  ه��ذه  م��ع 
�لعلقات  ع��ل��ى  ن��ت��ائ��ج  ل��ه  �شتكون 

بني �الحتاد و�إ�شر�ئيل«.
�الحتاد  �أن  ب��ورغ�����ش��دورف  و���ش��دد 
�الأوروب������ي م��ل��ت��زم �ل��ت��ز�م��اً طويل 
�الأم�������د ح���ي���ال روؤي�������ة ق���ي���ام دول����ة 
�شيادة،  وذ�ت  م�شتقلة  فل�شطينية 
حت��ي��ا يف ���ش��لم و�أم�����ان ج��ن��ب��اً �إىل 

جنب مع �إ�شر�ئيل.
وط��ال��ب مم��ث��ل �الحت����اد �الأوروب����ي 
للقانون  ب���االم���ت���ث���ال  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل 
�لدويل، و�أن تعمل على �إنهاء كافة 
�الأر�س  يف  �ال�شتيطانية  �الأن�شطة 
�ملحتلة وكافة �النتهاكات من هدم 

�الإ�شر�ئيلي  �ل�شم  “خمطط  �إن 
و�شيق�شي  �ل����دويل  �ل��ق��ان��ون  ���ش��د 
�لدولة  و�إق��ام��ة  �ل�شلم  حلم  على 

�لفل�شطينية«.
�ملهرجان  خلل  ميلدينوف  ودعا 
����ش���رورة  �إىل  �ل��������دويل  �مل���ج���ت���م���ع 
�ل��ت��ح��رك وب����ذل ك���ل م���ا ه���و متاح 
الإن������ق������اذ ع���م���ل���ي���ة �ل���������ش����لم عرب 
�لدولة  الإقامة  تف�شي  مفاو�شات 

�لفل�شطينية.
“�ملجتمع  م���ي���لدي���ن���وف:  وق������ال 
�ل��دويل عمل خلل 25 عاماً من 

وتقييد  ق�����ش��ري  وت��رح��ي��ل  ب���ي���وت 
وتدمر  و�لو�شول  �حلركة  حرية 

حتى م�شاريع ممولة من �الحتاد.
وحذر من �أن �لن�شاط �ال�شتيطاين 
ي��ع��م��ل على  �مل��ح��ت��ل��ة  �ل���ق���د����س  يف 
مت��زي��ق��ه��ا ج��غ��ر�ف��ي��ا وي��ع��زل��ه��ا عن 
ويقّو�س  �ل�������ش���ف���ة  م�����دن  ����ش���ائ���ر 
عا�شمة  �لقد�س  تكون  �أن  �إمكانية 

لدولتني.
بدوره، قال �ملن�شق �خلا�س للأمم 
�ل�شرق  يف  �ل�شلم  لعملية  �ملتحدة 
ميلدينوف،  ن��ي��ك��والي  �الأو����ش���ط 

•• بروك�سيل-وكاالت

ق�����ال مم���ث���ل �الحت��������اد �الأوروب���������ي 
بورغ�شدورف،  ف���ون  ك���ون  ���ش��ف��ني 
�إ�شر�ئيل  “علقات �الحتاد مع  �إن 
خمطط  تنفيذها  حال  يف  �شتتاأثر 

�ل�شم الأر��س فل�شطينية«.
و�أكد بورغ�شدورف خلل مهرجان 
فل�شطيني �أقيم يف مدينة �أريحا يف 
�ل�شفة �لغربية، على رف�س �الحتاد 
ال  و�أن���ه  �ل�شم  ملخطط  �الأوروب�����ي 
يعرتف باأي �شيادة �إ�شر�ئيلية على 
مبا   1967 عام  �ملحتلة  �الأر��شي 

فيها �لقد�س �ل�شرقية.
و�أ�شاف بورغ�شدورف �إن “�أي �شم 
من �شاأنه �أن ي�شكل �نتهاكاً خطر�ً 
للقانون �لدويل، و�أن يقو�س �آفاق 
من  مرفو�س  وه��و  �لدولتني،  حل 

قبلنا«.
وم�����ش��ى مم��ث��ل �الحت����اد �الأوروب����ي 

�لفل�شطينية،  �ل��دول��ة  �إق��ام��ة  �أج��ل 
حتى  �لعمل  يف  �ال�شتمر�ر  ويجب 
الإقامة  �ل����ع����ادل  �ل���ه���دف  حت��ق��ي��ق 

�لدولة �لفل�شطينية«.
�مل��ه��رج��ان �شفر�ء  وحت���دث خ���لل 
و�شلطنة  �الأردن  ع���ن  وق��ن��ا���ش��ل 

ُعمان و�ليابان ورو�شيا و�ل�شني.
�لتنفيذية  �للجنة  �شر  �أمني  وقال 
عريقات،  �شائب  �لتحرير  ملنظمة 
�إن “ممثلني عن 48 دولة ح�شرو� 
دولية  تاأييد  ر�شالة  “يف  �ملهرجان 
ورف�س  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ل��ل��م��وق��ف 

خمطط �ل�شم �الإ�شر�ئيلي«.
�ل�شلم  �أن  ع��ل��ى  ع��ري��ق��ات  و���ش��دد 
باإنهاء  �إال  ي��ت��ح��ق��ق  ل���ن  �ل����ع����ادل 
�الح�������ت�������لل و�إق��������ام��������ة �ل�����دول�����ة 
 1967 ح��دود  على  �لفل�شطينية 
و�أن  �ل�شرقية،  �لقد�س  وعا�شمتها 
خمطط �ل�شم لن يوؤدي �إىل �شلم 

و�أمن و��شتقر�ر.

�حلقيقية  و�ل���ر�ف���ع���ة  �ل���ف���ق���ري 
للمجتم���ع �للبنان�����ي«.

�الجتماع  يف  جن��د  “ال  و�أ����ش���اف 
�مل���ع���ني ف���ر����ش���ة ج���دي���ة الإح���ي���اء 
�إىل  ينتهي  ط��اول��ة ح���و�ر وط��ن��ي 
ق�����ر�ر�ت ج��دي��ة حت�����ش��م يف و�شع 
ل��ب��ن�����������������ان دول�����������������������ًة ����ش���ي���دًة ح���رًة 
حميطها  �إىل  تنتمي  م�����ش��ت��ق��ل��ًة، 
�لعلقات  �أف�شل  وتعيد  �لعربي 
�لتاأكيد  �إىل  �لبيان  ودع��ا  م��ع��ه«. 
وتطبيق  “�حرت�م  ع��ن  و�ل��دف��اع 
و�إق��ر�ر خطة  �للبناين.  �لد�شتور 
وبرنامج �إ�شلحي و��شح، ومقنع 
ومعي�شياً،  وم��ال��ي��اً،  �ق��ت�����ش��ادي��اً، 
�ل�شرعيتني  ق������ر�ر�ت  و�ح������رت�م 
�ل���ع���رب���ي���ة و�ل����دول����ي����ة، و�ل����ت����ز�م 
�لقر�ر بالناأي بالنف�س، و�لتكامل 

ح�����ش��ب �ل��ب��ي��ان “ ل��لع��ت��ذ�ر عن 
دعا  �ل��ذي  �الجتماع  يف  �مل�شاركة 
ر�شالة  يف  �لرئي�س  فخامة  �إل��ي��ه 
هذه  عجز  على  �شريح  �عرت��س 
�بتكار  ع��ل��ى  �ل�����ش��ل��ط��ة جم��ت��م��ع��ًة 
�حل���ل���ول �ل��ت��ي ت��ن��ق��ذ ل��ب��ن��ان بكل 

مكوناته«.
من  “�نطلقاً  �ل�شنيورة  وت��اب��ع 
موقعن�������ا �لوطني ومن �حرت�منا 
وتطلعاتهم،  �للبنانيني  لعق������ول 
للم�شاركة  ��شتعد�دنا  ع��دم  نعلن 

يف �جتماع بل �أفق«.
“لبن��ان  �أن  �ل�����ش�����������ن��ي��ورة  و�أع���ل���ن 
�لي�����وم �أ�شب�������ح مه�����دد�ً باالنهي�ار 
خ�شو�شاً  يط����ال  �ل���ذي  �ل��ك��ام��ل 
�لطبق�����ة �لو�ش�طى من �للبنانيني 
�لعم����ود  �شك��لت  لطامل�����ا  �ل��ت��ي 

يف  �للبنانية  �مل�شلحة  ن��ظ��ام  م��ع 
�لعلقة مع �لعامل �لعربي«.

“�حرت�م  �إىل  �ل��ب��ي��ان  دع����ا  ك��م��ا 
�تفاق �لطائف و�لد�شتور، وتاأكيد 
�ل��ق��ر�ر �ل��وط��ن��ي �ل��و�ح��د، ووقف 
ت��ف��ل��ت �حل�����دود، و�حل���ر����س على 
�الإفر�ج  عرب  �لق�شاء  ��شتقللية 
كما  �لق�شائية  �لت�شكيلت  ع��ن 
�الأعلى،  �لق�شاء  جمل�س  ق��رره��ا 
ب����دل ن�����ش��ف م���ب���د�أ �ل��ف�����ش��ل بني 

�ل�شلطات«.
�لبيان  ح�شب  �ملجتمعون  ور�أى 
على  �حل��ق��ي��ق��ي  �خل���ط���ر  �أن   “
�ال���ش��ت��ق��ر�ر ق��د ي��اأت��ي ب��ه �لو�شع 
�القت�شادي و�ملايل �ملرتدي �لذي 
و���ش��ل��ت �ل��ي��ه �ل��ب��لد، وه���و �لذي 
�ال�شتع�شاء  ��شتمر�ر  فيه  �أ�شهم 

ع��ل��ى م��ب��ا���ش��رة �الإ�����ش����لح لدى 
وال  �مل�شوؤولية،  موقع  يف  هم  َم��نمْ 
�أع���م���ال حلماية  مي��ل��ك��ون ج���دول 
ي��ت��ه��ّدده من  �الأه��ل��ي مم��ا  �ل�شلم 
�نفجار �جتماعي غر م�شتبعد«.

يف  �حل���ك���وم���ة  �أد�ء  �أن  و�ع����ت����رب 
�إ�شار�ت  “يعطي  �ملا�شية  �الأ�شهر 
ع��ل��ى ع��ج��ٍز ف��ا���ش��ٍح ع��ن �أن تكون 
�لتحديات  م�����ش��ت��وى  يف  �ل���ب���لد 
ويف  �لوطن  تو�جه  �لتي  �جلدية 
�خلطرة  �الأح����������د�ث  م�����ش��ت��وى 

�لر�هنة«.
يكون  ال  ذل�����ك  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
خريطة  ي��ر���ش��م  ب��ربن��ام��ج  “�إال 
موقفاً  تت�شمن  و����ش��ح��ة  ط��ري��ق 
�أدت  �ل��ت��ي  �لق�شايا  م��ن  م��وح��د�ً 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي و�مل���ايل  �إىل �الن��ه��ي��ار 

و�إىل  و�الجتماعي،  و�القت�شادي 
و�لع�شكري،  �الأم��ن��ي  �الن��ك�����ش��اف 
وب����رن����ام����ج ي�������ش���وب �خل�����ي�����ار�ت 
�ال�شلحات،  ويطلق  و�مل�����ش��ار�ت، 
ويعيد لبنان �إىل مكانه ومكانته، 
�لعربي  حم��ي��ط��ه  م��ع  فيت�شالح 

وي�شتعيد ثقة �لعامل به«.
�أطلق  ع���ون  �ل��رئ��ي�����س  �أن  وُي��ذك��ر 
حو�رية  مبادرة  �ملا�شي  �لثلثاء 
من   25 �خل���م���ي�������س  غ�����د  ي�������وم 
�جل����اري،  ح��زي�����������������ر�ن  ي���ون���ي���و 
�حل�����و�ر،  �إىل  �ل����دع����وة  وت�����ش��م��ل 
�ل�شابقني،  �جل��م��ه��وري��ة  روؤ����ش���اء 
�ل�شابقني،  �حل��ك��وم��ة  وروؤ�����ش����اء 
�لنو�ب  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ون���ائ���ب 
�لنيابية،  و�لكتل  �ل��ف��رزيل،  �إيلي 

وروؤ�شاء �الأحز�ب.

التحالف الدويل: داع�س ل يزال ي�سكل تهديدًا حول العاملاخلرطوم تقرتب من اتفاق مع وا�سنطن ب�ساأن تفجريي ال�سفارتني 
•• لندن-وكاالت

ك�شف �ل�شابط يف م�شاة �لبحرية �الأمريكية وقو�ت �لتحالف �لدويل ملحاربة د�ع�س، ماثيو موري�س، 
تنفيذ �لقو�ت �لعر�قية �أكرث من �ألف عملية برية ع�شكرية �شد �لتنظيم حديثاً، وذلك �شمن جهودها 
يف حماربة �لتنظيم على �أر��شيها. ونقلت �شحيفة “�ل�شرق �الأو�شط” �للندنية، ، عن موري�س، �شابط 
د�ع�س  ن�شاط  “قد يكون  �ل��دويل  �لتحالف  يف قو�ت  �ل�شلب”  “�لعزم  بعمليات  �لتو��شل و�الت�شال 
منخف�شاً هذه �الأيام ب�شبب تعر�شهم ل�شربات ع�شكرية وتدمر، لكنهم ال يز�لون ي�شكلون تهديد�ً يف 
�لعر�ق و�ملنطقة �لعربية، وكذلك يف �أي مكان �آخر حول �لعامل«. و�أ�شاف “رغم �أن �حلكومة �لعر�قية 
�أوقفت موؤقتاً جميع �لتدريبات �لع�شكرية �ملقاتلة لتنظيم د�ع�س �الإرهابي ب�شبب جائحة كورونا، فاإن 
قو�ت �لتحالف �لدويل ال تز�ل م�شتعدة ال�شتئناف �لتدريبات و�ل�شربات �لع�شكرية �جلوية على مو�قع 
�لتنظيم �الإرهابي«. و�أ�شار �إىل �أن قو�ت �لتحالف �شهدت يف �الأ�شهر �لقليلة �ملا�شية جناحات ملحوظة 

يف �ملعركة �شد د�ع�س، مبا فيها قتل �أبو بكر �لبغد�دي قائد �لتنظيم يف نهاية �لعام �ملا�شي.

�لر�عية للرهاب«.
�حلكومة  )م�����ن  “وفد�ً  ه���ن���اك  �أن  وك�����ش��ف��ت 
ي��ت��ف��او���س مع  و����ش��ن��ط��ن  �الآن يف  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة( 
وز�رة  يف  و�مل���������ش����وؤول����ني  �ل�������ش���ح���اي���ا  حم����ام����ي 

�خلارجية«.
و�أ�شارت يف هذ� �ل�شياق �إىل خطوة �شابقة مماثلة 
هي “�كتمال �لت�شوية مع �شحايا �ملدمرة كول«.

ووقعت �حلكومة �ل�شود�نية مطلع ني�شان/�بريل 
�ملدمرة  �شحايا  ��شر  م��ع  ت�شوية  �ت��ف��اق  �ملا�شي 
�الأمركية يو ��س كول �لتي مت تفجرها قبالة 
ميناء عدن عام 2000 ما �أ�شفر عن مقتل 17 

من بحار�تها.

�خلرطوم  و��شنطن  ت�شع   1993 �لعام  ومنذ 
“ب�شبب  للرهاب  �لر�عية  للدول  قائمتها  على 
تنظيم  بينها  �إرهابية”  بتنظيمات  ع��لق��ت��ه��ا 
�أ���ش��ام��ة بن  �ل�شابق  �أق���ام زعيمه  �ل��ذي  �ل��ق��اع��دة 
ب��ني عامي  �ل��ف��رتة �ملمتدة  �ل�����ش��ود�ن يف  الدن يف 

1992 و1996 .
�لتمثيل  رف�����ع  ع���ل���ى  �أخ�������ر�  �ل���ب���ل���د�ن  و�ت����ف����ق 

�لدبلوما�شي بينهما �إىل م�شتوى �ل�شفر�ء.
�أيار/مايو على  وو�فقت �حلكومة �المركية يف 
لي�شبح  لديها  �شفر�  �شاتي  �لدين  نور  تر�شيح 
�ملتحدة  �لواليات  يف  لل�شود�ن  �شفر  �أول  بذلك 

منذ 23 عاما.

•• اخلرطوم-اأ ف ب

قالت وزيرة �خلارجية �ل�شود�نية �أ�شماء حممد 
�أم�س  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ع��ب��د �هلل يف م��ق��اب��ل��ة م���ع 
�ت��ف��اق م��ع و��شنطن  �إن �خل��رط��وم ت��ق��رتب م��ن 
�ل�شفارتني  ت��ف��ج��ري  �شحايا  تعوي�س  ب�����ش��اأن 
�الأمركيتني يف كينيا وتنز�نيا يف �لعام 1998.
و�أو�شحت �لوزيرة �أنه يجري “هذه �الأيام و�شع 
تعوي�شات  ت�شوية  ملف  يف  �الأخ����رة  �للم�شات 
�أن  م�شيفًة  �ل�شفارتني”،  ت��ف��ج��ري  ���ش��ح��اي��ا 
متطلبات  ب��ك��ل  �أوف����ى  ب��ذل��ك  ي��ك��ون  “�ل�شود�ن 
رفع ��شمه من قائمة )�لواليات �ملتحدة( للدول 

�سودانيون يخاطرون بحياتهم للفرار اإىل اإ�سرائيل 
•• بريوت,-اأ ف ب

�القت�شادي  �الن��ه��ي��ار  ج���ر�ء  لبنان  يف  عمله  خ�شارته  بعد 
�مل��ت�����ش��ارع، �خ��ت��ار ع��ام��ل ���ش��ود�ين �لت�شّلل ع��رب �حل���دود �إىل 
�أن يعرث جنود  �ملياه، قبل  ��شر�ئيل، حيث �ختباأ يف جماري 
ع��ل��ي��ه، يف ظ��اه��رة ت��ك��ررت م���وؤخ���ر�ً رغ���م ك���ون رح��ل��ة �لعبور 

حمفوفة باملخاطر.
وي�شهد لبنان منذ �لعام �ملا�شي �نهيار�ً �قت�شادياً مت�شارعاً، 
خ�شر معه ع�شر�ت �الآالف من �للبنانيني و�لعاملني �الأجانب 
�أو جزء�ً من رو�تبهم خ�شو�شاً مع �لرت�جع  م�شدر رزقهم 

�مل�شتمر يف قيمة �للرة �أمام �لدوالر.
و�أمام هذ� �لرتدي �القت�شادي، ومنذ بد�ية �أيار/مايو، حاول 
16 �شاباً �شود�نياً على �الأقل �لفر�ر عرب �حلدود �جلنوبية، 
وق��د وج��ده عنا�شر من �جلي�س  �ملا�شي.  �الأرب��ع��اء  �آخ��ره��م 
�أن يحققو� معه  �ملياه، قبل  �الإ�شر�ئيلي خمتبئاً يف جماري 

ويعيدونه عرب �حلدود �إىل لبنان.
“�أظهرت  �أمني لبناين لوكالة فر�ن�س بر�س  ويقول م�شدر 
ال  �إ�شر�ئيل  �إىل  �لت�شّلل  حم��اوالت  �أّن  �الأول��ّي��ة  �لتحقيقات 
ح�شر�ً  مرتبطة  لكنها  جت�ّش�س،  �أو  �أمنية  الأ�شباب  حت�شل 

باالأزمة �القت�شادية و�ملالية«.

ولبنان و�إ�شر�ئيل يف حالة حرب. وتنت�شر على طول �حلدود 
قو�ت �الأمم �ملتحدة �ملوؤقتة)يونيفيل( �لتي عززت �نت�شارها 
يف ل��ب��ن��ان �إث���ر ح���رب مت��وز/ي��ول��ي��و 2006 ب��ني ح���زب �هلل 

و�إ�شر�ئيل.
ي��ن��ت��ظ��ر ع�شر�ت  ب������روت،  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة يف  �ل�����ش��ف��ارة  �أم������ام 
�ل�شود�نيني كل �شباح �أن تفت�����ح �أبو�به�����ا لي�شارعو� بتقدمي 
�أ���ش��ا���ش��اً م��ن ترد  طلبات ل��ل��ع��ودة �إىل ب��ل��ده��م، �ل���ذي ي��ع��اين 
�قت�شادي وي�شهد حالياً عملية �نتقال �شيا�شي �إثر �نتفا�شة 

�شعبية.
“�أريد  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  ع��ام��اً(  وي��ق��ول عي�شى )27 
�لعودة �إىل �ل�شود�ن الأن �حلياة هنا باتت باهظة جد�ً ور�تبي 

ال ي�شاوي �شيئاً، بالكاد �أمتكن من تاأمني �لطعام«.
�شهري، وهو  �أل��ف لرة كر�تب   500 ويح�شل عي�شى على 
ما كان يعادل حتى �ل�شيف �ملا�شي 333 دوالر�ً، �إال �أنه بات 

�ليوم بالكاد يعادل نحو مئة دوالر.
1507 لر�ت،  على  مثبتاً  ي��ز�ل  ال  �لر�شمي  �ل�شعر  وفيما 
ترت�جع قيمة �للرة يف �ل�شوق �ل�شود�ء منذ �شيف 2019 

وتخطت موؤخر�ً عتبة �خلم�شة �آالف مقابل �لدوالر.
وقّدم �أكرث من �ألف �شود�ين من �أ�شل �أربعة �آالف على �الأقل 
يعي�شون يف لبنان طلبات �إىل �شفارة بلدهم للمغادرة، وفق 

ما يقول ع�شو ر�بطة �ل�شباب �ل�شود�نيني يف لبنان عبد�هلل 
مالك.

ولي�س �لعمال �ل�ش���ود�نيني وحده�����م من يرزحون حتت ثقل 
�الأزمة �القت�شادية، �إذ ترتّدد منذ �أ�شابيع ع�شر�ت �لعاملت 

�الأثيوبيات �إىل قن�شلية بلدهن رغبة منهّن بالرحيل.
�لعمال  حقوق  عن  مد�فعة  وجمموعات  نا�شطني  وبح�شب 
�الأج���ان���ب، ت��ك��ررت م���وؤخ���ر�ً ظ��اه��رة ت�����ش��ري��ح �ل��ع��ام��لت �أو 
دون حتى  ��شتقدمو� عربها من  �لتي  �ملكاتب  �ىل  �إعادتهن 

دفع رو�تبهم.
ووجد �جلي�س �للبناين �الأ�شبوع �ملا�شي جثة رجل �شود�ين 
مرمية يف منطقة حدودية. وُيعتقد �أنه كان ي�شعى خلو�س 
�لوفاة ال  �أن ملب�شات  �إال  �إ�شر�ئيل،  �إىل  �لفر�ر ذ�تها  رحلة 

تز�ل جمهولة.
و�أوقف �جلي�س يف �أيار/مايو �أكرث من مرة �شود�نيني قرب 
�حلدود �جلنوبية، منهم من �عادته �لقو�ت �الإ�شر�ئيلية بعد 

ت�شللهم، ومنهم من كانو� ي�شتعدون لعبور �حلدود.
�لت�شلل  �لذين جنحو� يف  �الأ�شخا�س  وي�شعب حتديد عدد 
و�لهرب من عيون �لدوريات �لع�شكرية على طول �حلدود، 
�إال �أن و�حد�ً على �الأقل جرى �عتقاله وال يز�ل موجود�ً يف 

�إ�شر�ئيل.

بيونغ يانغ ت�ستعد لبث 
الدعاية عرب احلدود 

 •• �سول-رويرتز

ق�������ال م���������ش����در ع�������ش���ك���ري يف ك����وري����ا 
�ل�شمالية  ك��وري��ا  �إن  �أم�����س  �جلنوبية 
�لتي  �ل�����ش��وت  م��ك��رب�ت  تركيب  تعيد 
�أحدث  يف  �حل���دود  ع��رب  �لدعاية  تبث 
خ���ط���وة م����ن ج��ان��ب��ه��ا ل���ل���رت�ج���ع عن 
مما  �لكوريتني  ب��ني  �ل�شلم  �تفاقات 
ي��دف��ع ج��ي�����س �جل���ن���وب ل��ب��ح��ث �تخاذ 
خطو�ت مماثلة. وت�شاعد �لتوتر بني 
�لقليلة  �الأ���ش��اب��ي��ع  �ل��ك��وري��ت��ني خ���لل 
مكتبا  �ل�شمال  فجر  �أن  بعد  �ملا�شية 
ج��ان��ب��ه من  ع��ل��ى  ل��لت�����ش��ال  م�شرتكا 
�نتهاء �حل���و�ر وهدد  و�أع��ل��ن  �حل���دود 
�مل�شوؤول  وق����ال  �ل��ع�����ش��ك��ري.  ب��ال��ع��م��ل 
�إن جي�س كوريا  �لع�شكري يف �جلنوب 
مكرب�ت  يركب  وهو  �شوهد  �ل�شمالية 
�ل�شوت قرب �ملنطقة منزوعة �ل�شلح. 
وكانت هذه �ملكرب�ت قد �أزيلت بعد �أن 
 2018 ع��ام  �تفاقا  �لكوريتان  وقعت 

لوقف “كل �لت�شرفات �لعد�ئية«.
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اإن������ه������م 
ن  �سو يتعر
ل��لب��ت��زاز 
م���ن خ��لل 
عر�س �سراء 
ته�م  من�س���اآ
ب���ن�������س���ف 
ق��ي��م��ت��ه��ا

•• الفجر –خرية ال�سيباين   
    بعد اأقل من ع�سرة اأيام من اإعالن رئي�ش احلكومة 
ال�سحية،  الطوارئ  حالة  متديد  كونتي  جوزيبي 
اأثار املدعي العام ال�سابق يف روما ناقو�ش اخلطر يف 

�سحيفة ل �ستامبا.

“�إن �خلطر هو �أن �ملافيا �شت�شتغل 
ل���ي�������س فقط  ل��ت��و���ش��ي��ع  �الأزم���������ة 
�أن�شطتها �الإجر�مية، ولكن �أي�شا 
�لقانوين،  �القت�شاد  يف  وج��وده��ا 
من �أج��ل غ�شل �الأم��و�ل وتطوير 
�شبكة علقاتها مع رجال �الأعمال 
كتب  و�الإد�ريني”،  و�ل�شيا�شيني 

جوزيبي بيغناتون.
�أبعد ما يكون عن     و�ل��ي��وم، هو 
ك��ون��ه �ل�����ش��خ�����س �ل��وح��ي��د �لذي 
“�ملافيا تعرف كيف  يعتقد ذلك. 
يوؤكد  �الأزم���������ات،  م���ن  ت�����ش��ت��ف��ي��د 
�ملدعي  ك���ا����ش���ي���ل���ي،  ج���ي���ان���ك���ارل���و 
�أنهم  ب��ال��رم��و،  يف  �ل�شابق  �ل��ع��ام 
يرمون �أنف�شهم على �القت�شاد�ت 
�ملتعرثة وي�شتنزفونها... وهذ� يف 
حم�شهم �لنووي، �إنهم م�شتغلون 
نظره،  وجهة  ومن  للم�شائب”. 
بطيئة  �ل�شيا�شة  تكون  “عندما 
�ملافيا  ف���اإن  �ل���ق���ر�ر�ت،  �ت��خ��اذ  يف 
ع��ادة ما تكون من  تقدم خدمات 
يو�شح  �لدولة”،  ���ش��لح��ي��ات 
�ل���ك���ات���ب و�ل���������ش����وت �الع����ل����ى يف 
�شافيانو.  روبرتو  �ملافيا  مقاومة 
�أينما خلقت �أزمة فرو�س كورونا 
�أو فاقمت �الحتياجات، فاإن خطر 
–”�أف�شل  �ملافيا  منظمات  ت�شلل 
للر�أ�شمالية  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ه��ي��اك��ل 
تعبر  ال���ش��ت��خ��د�م  �ملعا�شرة” 

�شافيانو -�شخم.
فر�نكو  و���ش��ف  �أب����ري����ل،   7 يف     
�ل�شرطة  ق����ائ����د  غ���اب���ري���ي���ل���ل���ي، 
مرتبًطا  و����ش���ًع���ا  �الإي����ط����ال����ي����ة، 
وخطر  م�شبوق  “غر  بكوفيد 
�أر�شله  م��ط��ّول،  ب��ي��ان  يف  جًد�”، 
�إىل دوله  �ل��ف��ور  �الإن��رتب��ول على 

�الأع�شاء �ل� 194. 
ف������وري  �ه�����ت�����م�����ام  �إي������������لء  “مت 
�لتي  �الق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��ق��ط��اع��ات 
�أن�����ش��ط��ت��ه��ا، مثل  مل ت��ق��ط��ع ق���ط 
�ل�شناعية،  �الأغ����ذي����ة  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
وت������وري������د �الأدوي��������������ة و�مل�����ع�����د�ت 
�لطبية، و�لنقل �لربي، وخدمات 
�لتنظيف  و����ش���رك���ات  �جل�����ن�����ازة، 
و�ل�شرف �ل�شحي و�لتخل�س من 
و�إذ�  نقر�أ.  �ن  ميكننا  �لنفايات”، 
كانت �لتحقيقات ال تز�ل جارية، 
�الآن على  ت��ع��رف  �ل�����ش��رط��ة  ف����اإن 
قد  �لع�شابات  �أن  �ل��ي��ق��ني،  وج��ه 
هرعت �إىل هذه �ملجاالت �ملربحة، 
زمن  يف  حيوية  �أ�شبحت  و�ل��ت��ي 

فرو�س كورونا.
�لقر�ئن  �ل��ع��دي��د م��ن     »ه��ن��اك 
�لتن�شت  م��ن  تنبثق  ن��ر�ه��ا  �ل��ت��ي 
و�شعنا  وم������ن  �مل����ك����امل����ات،  ع���ل���ى 
و�لرت�شد”،  ل��ل��م��ي��ك��روف��ون��ات 
توؤكد �ألي�شاندر� دولت�شي، من�شقة 
يف  و�لف�شاد  �ملافيا  مكافحة  ق�شم 

�الأوىل  للعنا�شر  ووفقا  ميلنو. 
من �لتحقيق، فاإن مافيا كاالبريا 
�الأكرث ن�شاطا ب�شكل خا�س. “�إن 
تندفع  خ�شو�شا،  الندر�نغيتا،  ال 
هذ�”،  �ل�����ط�����و�رئ  ب���زن�������س  �إىل 

تو�شح �لقا�شية.

العنف والرتهيب يحكمان
ل��ن�����ش��اط �ملافيا  �أخ����رى  �إ����ش���ارة     
هذ� �ملرت�مي �الأط��ر�ف، ممار�شة 

وغ�شلها يف �القت�شاد �لقانوين.
   وتوؤكد منظمة �الحتاد �الإيطايل 
للخدمات �لعامة، �لتي متثل �أكرث 
من 300 �ألف ممثل يف قطاعات 
و�ل�شياحة،  و�ل��رتف��ي��ه  �مل��ط��اع��م 
باري  مدينة  يف  �ملافيا  ع�شائر  �أن 
�حلانات  زي���ارة  يف  ب���د�أت  )بوليا( 
خز�ئنها  ب��ان  ل��لإع��لم  و�ملطاعم 

مفتوحة على م�شر�عيها.
تلقت  روم����ان����ي����ا،  �إم���ي���ل���ي���ا  »يف     

مع  �مل������ال  �إق�����ر�������س  �أي  �ل�����رب�����ا، 
تو�جه  �ل��ت��ي  لل�شركات  �ل��ف��ائ��دة 
لع�شائر  تخ�ش�س  وهو  �شعوبات، 
�أن  �لد�خلية  �ملافيا. وتقدر وز�رة 
 9 بن�شبة  �رتفعت  �ملمار�شة  ه��ذه 
فا�شل 6 باملائة منذ بد�ية �لعام، 

مذكرة تفاهم يف هذه �لرتتيبات 
غر �ملتكافئة: �لعنف و�لرتهيب 
هما �لقانون. ومبجرد �إحكام �لفخ 
�حلقيقيني،  �مل��ال��ك��ني  و�أ���ش��ب��ح��و� 
ت�شتخدم حركات �ملافيا �ل�شركات 
�الأمو�ل  ت��دوي��ر  الإع���ادة  كو�جهة 

�جلر�ئم  �أرق���ام  �نخف�شت  بينما 
حتت  �مل��اف��ي��ا  “تتقدم  �الأخ������رى. 
�الرتباط  يف  ترغب  �شركة  �شتار 
وتعر�س  �ملتعرث  �الأع��م��ال  برجل 
عليه �ل�شيولة دون تاأخر، يحلل 
وبالن�شبة  ���ش��اف��ي��ان��و.  روب����رت����و 

�لعمر  ع���م���ل  ف����ق����د�ن  ب����ني  ل�����ه، 
�الختيار  يتم  �مل���ال،  ه��ذ�  وق��ب��ول 
ويف  يقبل،  عندما  ولكن  ب�شرعة. 
�ملنظمات  ت��ف��ت��ك  ق�����ش��ر،  وق����ت 

�الإجر�مية كل �شيء منه ».
�أو  لعقد  ح��اج��ة  ه��ن��اك  لي�شت     

تقارير  ح�شب  ع��رو���ش��اً،  �لفنادق 
“�أ�س  لويجي كومو، رئي�س هيئة 
جمعية  وه��ي  �إمربي�شا”،  �أ���س  �أو 
�لتجار �شد �جلرمية  تد�فع عن 
يتم  ب������االأح������رى،  �أو  �مل���ن���ظ���م���ة. 
�بتز�زهم من خلل عر�س �شر�ء 
قيمتها،  ن�شف  مقابل  من�شاآتهم 
حلظتها.  قر�رهم  �تخذو�  ما  �ذ� 
�ملقبل،  �ل�����ش��ه��ر  �ن��ت��ظ��رو�  �إذ�  م��ا 
�لو��شح  �لعر�س. ومن  ينخف�س 
كلما  �ن��ت��ظ��اره��م،  كلما ط���ال  �أن���ه 

غرقو� يف �شعوبات«.
وق������ت  ي������ح������ني  وع�������ن�������دم�������ا     
�لكربى  �ل��ع��ام��ة  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت 
ا  �أي�شً �شك  ال  �القت�شاد،  الإنعا�س 
يف �أن ع�شابات �ملافيا �شتعمل من 
من  ح�شتها  على  �حل�شول  �أج��ل 
�لت�شلل  ه���و  “هدفهم  �ل��ك��ع��ك��ة. 
�ل�شغرى  �الأع���م���ال  حتقيق  �إىل 
��شتثمار�ت  من  �ملمولة  و�لكربى 
�ملدعي  ي��ح��ذر  �شخمة”،  ع��ام��ة 
�لعام لروما جيو�شيبي بيغناتون. 

تر�سانة ق�سائية 
وت�سريعية فريدة يف العامل

  وي�شتح�شر �أنه “بعد زلز�ل عام 
“منطقة  �إي��رب��ي��ن��ي��ا  يف   1980
�إعمار  �إع�����ادة  ك��ان��ت  كامبانيا”، 
مناطق معينة يف �ملنطقة منا�شبة 
ل�����ش��ع��ود ك���ام���ور� ب���ق���وة، وزي�����ادة 
خطورتها”، ومل يتح�شن �لو�شع 
2009، حيث  ع��ام  يف الك��وي��ل، 

تو�فدت �ملافيا الإعادة �لبناء.
   كانت فينت�شنز� ر�ند�، حمامية 
لروؤية  �ملقدمة  يف  ليرب�،  جمعية 
�ل��ن��وع من  ه��ذ�  بعد  �ملافيا  ج�شع 
تابعت  “لقد  وت���روي:  �ل��ك��و�رث. 
فيها  ك�����ش��ف��ت  �ل����ت����ي  �مل���ح���اك���م���ة 
ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ن�����ش��ت �ل��ه��ات��ف��ي��ة �أن 
�شعد�ء  ك��ان��و�  �ل��ع�����ش��اب��ات  �أف�����ر�د 
ب��ه��ذه �الأن�������و�ع م���ن �ل����ك����و�رث... 
�لوقت  ح�����ان  زل��������ز�ل!  “ر�ئع! 
وكاأنها  و��شتمعت،  لل�شتثمار!«، 

هدية من �ل�شماء ».
بالن�شبة  ه��ائ��ل  �إذن  �ل��ت��ح��دي     
لي�شت  �ل���ق���وى  ل��ك��ن  الإي���ط���ال���ي���ا، 

متو�زنة كما قد يبدو.
 للبلد تر�شانة ق�شائية وت�شريعية 
م��ن��اه�����ش��ة ل��ل��م��اف��ي��ا ف���ري���دة من 
ن��وع��ه��ا يف �ل���ع���امل، وخ��ا���ش��ة من 
حيث �لوقاية، وال تن����وي �جللو�س 

مكتوف����ة �الأيدي.
�أبريل   24 ُن�ش���رت  مقابلة  ويف   
�أع��ل��ن نائب  على م��وق��ع وز�رت����ه، 
وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة م��ات��ي��و م���وري: 
تنت�ش���ر  ل����ن  �مل�������������������رة،  “ه���ذه 

�ملافيا«.
عن لوجورنال دي دميان�ش

م�سائب القوم عندها مكا�سب:

هكذا ت�ستفيد املافيا الإيطالية من فريو�س كورونا...!
اأينما خلقت اأزمة فريو�ش كورونا اأو فاقمت الحتياجات، فاإن خطر ت�سلل منظمات املافيا �سخم

فر�نكو غابرييللي قائد �ل�شرطة �الإيطالية... و�شع غر م�شبوق وخطر جًد��ألي�شاندر� دولت�شي من�شقة ق�شم مكافحة �ملافيا و�لف�شاد يف ميلنو

ماتيو موري... هذه �ملرة �ملافيا لن تنت�شرجوزيبي كونتي �لت�شدي للمافيا حتد كبر

عندما يحني وقت ال�ستثمارات العامة الكربى لإنعا�ش القت�ساد، �ستعمل املافيا للح�سول على ح�ستها من الكعكة
�ملافيا ت�شتثمر يف �لكو�رث

ه�����ن�����اك   
من  ال��ع��دي��د 
ال���ق���رائ���ن 
من  ت��ن��ب��ث��ق 
ال��ت��ن�����س��ت 
وو�������س������ع 
امليكروفونات 
وال���رت����س���د

�لذين �أوقفو� كنديني �ثنني الأ�شباب �شيا�شية بحتة«.
للغاية حيال م�شر  �أنهم قلقون  �لعامل  “�أثبت حلفاوؤنا حول  و�أ�شاف 

�لكنديني الأنهم يعرفون جيد�ً �أنه ميكن �أن ياأتي دورهم” يوماً ما.
�أي�شاً �الثنني خلل قمة عرب �لفيديو  وتطرق قادة �الحتاد �الوروب��ي 
بيان �شادر عن  �ل�شني، وفق ما جاء يف  �ملعتقلني يف  �لكنديني  لق�شية 

بروك�شل.
ورد�ً على ذلك، رف�س م�شوؤول كبر يف �خلارجية �ل�شينية و�نغ لوتونغ 

�لثلثاء “�لتدخلت �الأجنبية” يف هذه �لق�شية.
وفقاً  �مللفات �خلا�شة  نعمل على هذه  �لقانون.  دول��ة  “بلدنا هو  وق��ال 
�أن �لرجلني “يتمتعان  ل�شيادة �لقانون �ملعمول بها يف �ل�شني” موؤكد�ً 

بكامل حقوق” �ملعتقلني.

 •• اأوتاوا-اأ ف ب

�ل�شني  باعتقال  جم���دد�ً  ت���رودو  جا�شنت  �لكندي  �ل����وزر�ء  رئي�س  ن��دد 
�شيا�شية  “الأ�شباب  �ل��ع��ام  ون�شف  ع��ام  منذ  �ث��ن��ني  كنديني  م��و�ط��ن��ني 
بحتة” م�شيد� بدعم حلفاء بلده يف مو�جهة �ل�شلوك “غر �ملقبول” 

من جانب بكني.
و�تهم رئي�س �لوزر�ء خلل موؤمتره �ل�شحايف �ليومي، �ل�شني با�شتخد�م 

“�أدو�ت، مثل توقيف مو�طنني، الأغر��س �شيا�شية يف �أنحاء �لعامل«.
وقال ترودو بعد مطالبة وزير �خلارجية �الأمركي مايك بومبيو من 
نرى حلفاءنا  �أن  “ي�شّرنا جد�ً  باالإفر�ج عنهما،  �الثنني  �ل�شني  جديد 
يف كافة �أنحاء �لعامل يو��شلون رفع �ل�شوت للتنديد باأفعال �ل�شينيني 

�أن  �ل��ب��د�ي��ة  منذ  “�أكدت  �ل�شينية  �ل�شلطات  ف���اإن  ل����رتودو،  بالن�شبة 
�ملالية  للمدير   2018 عام  كند�  توقيف  �رتباطاً” بني  بالطبع  هناك 
و�نت�شو  مينغ  “هو�وي”  �لعملقة  �ل�شينية  �الت�شاالت  جمموعة  يف 
و�عتقال �ملو�طنني �لكنديني وهما �لدبلوما�شي �ل�شابق �لعامل يف بكني 
مايكل كوفريغ ورجل �الأعمال مايكل �شبافور �ملتخ�ش�س يف �شوؤون كوريا 
�ل�شمالية. و�أُوقف �لكنديان �للذ�ن وجهت �إليهما �جلمعة ر�شمياً تهمة 
�لتج�ش�س، يف �لعا�شر من كانون �الأول/دي�شمرب 2018، بعد ت�شعة �أيام 

من توقيف مينغ و�نت�شو يف فانكوفر بطلب من �لق�شاء �الأمركي.
�لكندي  �لق�شاء  ق��ر�ر  م��ن  �أ�شابيع  بعد  �إد�نتهما  ع��ن  �الإع���لن  وي��اأت��ي 

مو��شلة �آلية ت�شليم مينغ �إىل �لواليات �ملتحدة.
باأنها  و��شنطن  وتتهمها  فانكوفر  يف  م�شروطة  حلرية  مينغ  وتخ�شع 

�إي��ر�ن. ومل تكّف بكني  �لتّفت على �لعقوبات �الأمركية �ملفرو�شة على 
مايكل  زوج��ة  �أك��دت  �شر�حها. من جهتها،  باإطلح  �أوت���او�  عن مطالبة 
كوفريغ �أنه ينبغي على �حلكومة �لكندية �أن تبذل جهود�ً �أكرب للإفر�ج 

عن �ملوقوفني معتربًة �أنهما “�أد�تني يف لعبة جيو�شيا�شية«.
وقالت فينا جنيب �هلل يف مقابلة مع قناة “�شي بي �شي” �لر�شمية �لتي 
ن�شرت مقتطفات من �ملقابلة �الثنني على موقعها، �إن “�لكلمات مل تعد 

تكفي«.
و�أ�شارت �إىل �أنها تاأكدت من �أن يف ما يخ�ّس �لت�شليم، تتمتع وز�رة �لعدل 
�أن  �لوزير  “بامكان  وقالت  �أي حلظة.  �الآلية يف  �لتدخل يف  ب�شلحية 
يت�شّرف. هل يجب �أن يت�شّرف �لوزير، فهذ� �شوؤ�ل �آخر ونقا�س �شينبغي 

علينا �لقيام به«.

 ترودو يندد باعتقال مواطنني كنديني يف ال�سني 
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الإرهاب اليميني املتطرف مل يعف فرن�سا...!
•• الفجر -اأنطوان ها�سداي 
ماك�سيم ما�سيه -بيري بلوتو

البا�سو  اأو  قتياًل(   51 )نيوزيلندا،  كراي�ست�سري�ش  يف     
)تك�سا�ش، 23 قتياًل( اأو هاناو )اأملانيا، ت�سعة قتلى(، اأفراد، 
قتلوا اأبرياء با�سم الكراهية والعن�سرية. انهم قتلة، ولكن 

يرّبر  بيان  ن�سر  على  حر�سوا  كلهم  اإره��اب��ي��ون:  خ�سو�سا 
عن  الدفاع  عن  حديث  هناك  مرة،  كل  ويف  عملهم.  �سيا�سيًا 
وحرب  البي�ش،  اأر�ش  يف  لالأجانب  مزعوم  غزو  �سد  النف�ش 
عن�سرية.   يف اأقل من عام، مت تنفيذ هجمات لليمني املتطرف 
يف اأركان العامل الغربي الأربعة با�سم نف�ش الإيديولوجية: 
العن�سرية املتفاقمة التي ترى العامل فقط من خالل العد�سة 

دولة  وه��ي  اخلطاب،  ه��ذا  من  فرن�سا  ت�سلم  ومل  العرقية. 
حقوق الإن�سان، اأو اأوروبا الغربية، التي كان ميكن العتقاد 

اأنها ملّقحة نتيجة اأهوال احلرب العاملية الثانية.
تفاقم املن�سور العن�سري

   يف قلب الحتاد الأوروبي، تنمو اأحزاب وجمموعات تدور 
يف فلكها ت�سرح كل �سيء بالعرق. خرب عادي ي�سور مهاجما 

من خلفية مهاجرة؟ يندفع الف�ساء الفا�سي لت�سويره كهجوم 
على البي�ش. تظهر �سورة مدر�سية اأطفال ملونني يف نظرهم؟ 
يتم تقدمي هذا كدليل على �سحة ال�ستبدال العظيم، تلك 
النخب  اأن  على  تن�ش  التي  والعن�سرية  التاآمرية  النظرية 
)يف كثري من الأحيان اليهود( �ستعمل على ا�ستبدال ما ي�سمى 

ال�سعوب ال�سيلة باملهاجرين..

�ألعاب  م��ن��ت��دي��ات  يف  ي�شتثمرون 
�ل�شبكات �الجتماعية  �أو  �لفيديو 
ع���ل���ى وج�����ه �خل�������ش���و����س، وعلى 
ويحاولون  �الأم��ري��ك��ي،  �ل��ن��م��وذج 
�إغو�ء جماهر جديدة من خلل 
تبني رموز ثقافة �لويب �مل�شادة.

  حتى �أن بع�س �لقنو�ت تبث �شور�ً 
�لتعذيب  )�الإع���د�م���ات،  لفظائع 
...( من �أجل م�شاعدة جمهورها 
كما  �الح�شا�س”،  “فقد�ن  على 
ي����ق����ول����ون، وب����ال����ت����ايل �ل���رتوي���ج 
للمرور للفعل. قنو�ت خم�ش�شة 
�لر�ديكالية  ل��ل��ق��ر�ء�ت  ح�شرًيا 
ت��ت��ع��اي�����س م���ع �أخ�����رى ت��رك��ز على 
�لذهني  �أو  �ل��ب��دين  �ال���ش��ت��ع��د�د 
كل  ويف  �ل���ع�������ش���ك���ري.  ����ش���ب���ه  �أو 
�آالف  ب�شعة  �إىل  ي�����ش��ل��ون  م���رة، 
يبدون  �ل���ذي���ن  �مل�����ش��رتك��ني  م���ن 
ومثابرين،  ل��ل��غ��اي��ة  متحم�شني 
و�ملتابعة  �مل�شاهدة  لن�شب  بالنظر 
�ملن�شور�ت.  ت��ل��ك  ت�شجلها  �ل��ت��ي 
تتم مر�قبة قنو�ت �لبث هذه عن 

كثب من قبل �ملخابر�ت.
   من بني مديري هذه �لقنو�ت، 
يدعي �لكثرون �أنهم يقيمون يف 
يكتبون  منهم  و�ل��ع��دي��د  �أوروب�����ا، 
بالفرن�شية،  �ل��ن��اط��ق  للجمهور 
بل يزعم �لبع�س �أنهم فرن�شيون 
�شر�حة. ومع ذلك، تهيمن �للغة 
�لتي  �ل��ر���ش��ال��ة  �الإجن��ل��ي��زي��ة على 
�أكرب  ب�شهولة  ت�شديرها  ميكن 

دولًيا.
�ل��ع��اب��رة للحدود  �ل��رو�ب��ط  �إن     
و�أوروب����ا  �ل�شمالية  �أم��ري��ك��ا  ب��ني 
تتناوب  ح��ي��ث  م��ذه��ل��ة،  ورو���ش��ي��ا 
�لبع�س.  ب��ع�����ش��ه��ا  �مل���ج���م���وع���ات 
���ا على  وي��ع��م��ل �ل��ن�����ش��ط��اء �أي�������شً
�الإره��اب��ي��ني من  ك��ت��اب��ات  ترجمة 
�ليمني �ملتطرف �إىل �لعديد من 
�أو�شع نطاق  لن�شرها على  �للغات 
ممكن.  ومتيل عنا�شر كثرة �إىل 

توحيد �خلطاب.

ل هيكلة عابرة لالأوطان
هل يعني ذلك ظهور تيار �إرهابي 
لليمني �ملتطرف عابر للأوطان، 
مكافحة  جل����ن����ة  ح���������ذرت  ك����م����ا 
�لتابع  �الأم���ن  مبجل�س  �الإره����اب 
تقريرها  يف  �مل���ت���ح���دة  ل�������لأمم 
�لناحية  “ م���ن  �أب���ري���ل؟  ل�����ش��ه��ر 
وهذه  ذل��ك،  ثبت  �الإيديولوجية 
�جل�����ان�����ب من  ه������ذ�  ����ش���اب���ق���ة يف 
�ملوؤرخ  يحلل  �ل�شيا�شي”،  �لطيف 
�ملتطرف  �ليمني  يف  و�ملتخ�ش�س 
�أن  و”ميكن  ل��ي��ب��ورغ.  ن��ي��ك��وال���س 
‘د�ع�س  �إن�������ش���اء  �إىل  ه����ذ�  ي�����وؤدي 
�ليمني’، منظمة عابرة للأوطان 
عن  “�لدفاع”  على  فقط  ت��رك��ز 

�لعرق �الأبي�س«.
“مع ذل��ك تبقى    وين�ّشب �مل��وؤرخ 
لئن  حا�شماً”.  عن�شر�ً  �لقومية 
�ال�شتبد�ل  �ىل  �الإ������ش�����ارة  ت���ت���م 
�ل��ع��ظ��ي��م م���ن ق��ب��ل �ل���ع���دي���د من 
تختلف  �لقر�ء�ت  فان  �لفاعلني، 
وف����ًق����ا ل���ل���ن���م���اذج �مل���ح���ل���ي���ة. ففي 
�شبيل  ع��ل��ى  �مل���ت���ح���دة  �ل����والي����ات 
“�شيكانو”  ��شتهد�ف  يتم  �ملثال، 
خا�شة،  ول��ك��ن  “�مل�شلم”.  ق��ب��ل 
�الحتاد يف منوذج عابر للأوطان، 
�أكرب  كيانات  �الندماج يف  �شيعني 
)و�ل��ت��خ��ل��ي ع��ن �ل�����ش��ي��ادة(، وهو 
�لنازية  ف��ي��ه ح��ت��ى  ت��ن��ج��ح  م��ا مل 
و�إيطاليا  هتلر  �أملانيا  و�لفا�شية: 
مو�شوليني – تناف�شتا – وقامتا 
�أخ��رى، ومل يندجما  بغزو بلد�ن 
... فهذ� �الإطار �ملرجعي �لوطني 
ا �شبب غياب هيكل عابر  هو �أي�شً
ل����لأوط����ان ح��ق��ي��ق��ي: ل��ئ��ن كانت 
بع�شها  م��ع  تتحدث  �ملجموعات 
�لبع�س، وحتى تتحالف، فاإن كل 

يحتفظ باأجندته �خلا�شة.
ظ��ل �خلطاب  لطاملا  �ىل متى؟    
ويف  �ل��غ��رب يف خطر  ب���اأن  �لقائل 
ي��ت��م غ���زوه من  �ن  �إىل  �ل��ط��ري��ق 
ق��ب��ل �ل�����ش��ك��ان �مل��ه��اج��ري��ن، غر 
�لغياب  ب�����ش��ب��ب  ���ش��ي��ا���ش��ي��اً  ف���ع���ال 
�مل�����ادي ل��ل��ت��ه��دي��د �مل����زع����وم. لكن 
حتول،  نقطة  �شكل   2015 ع��ام 
ي����وؤك����د ن���ي���ك���وال����س ل����ي����ب����ورغ. يف 
غرت   ،2010 �شنو�ت  منت�شف 
�لهجمات،  و�نت�شار  �لهجرة  �أزمة 
�الأوه���ام ورغبات  و�أذك��ت  �لو�شع، 
“تطرف  من  ن��وع  �أنها  �النتقام. 
ي�شرح نيكوال�س  ما هو طبيعي”، 
ليبورغ، ميكن �أن يدفع �أ�شخا�شا 
خارج رقابة  “نكرة وجمهولني” 
�أج��ه��زة �مل��خ��اب��ر�ت �ىل �مل���رور �ىل 

�لفعل.
ترجمة خرية ال�سيباين

�مل�شلمني  م���ن  رئ��ي�����ش��ي  وب�����ش��ك��ل 
جهادي  هجوم  �إفريقيا.  و�شمال 
�إىل  ت�شارع  �لفئات  نف�س  �رتكب؟ 
ربط جميع �مل�شلمني به، معتربة 
ذل����ك دل���ي���ل ع��ل��ى �حل�����رب �لتي 
ي�شمونهم،  كما  �ل��غ��ز�ة،  �شي�شنها 
كل  ويف  �الأ�شليني.  �ل�شكان  �شد 
مرة، هذه �الأمثلة �ملختارة بعناية 
من  –�شوى  -وت�������ش���وه  ت����رى  ال 

خلل �لعد�شة �لعرقية.
   �لتجمع �لوطني، جيل �لهوية، 
�ل�شابق  �الج��ت��م��اع��ي  �مل��ع��ق��ل  �أو 
بيجيد�  ��ا  �أي�����شً ول��ك��ن  فرن�شا،  يف 
�لدميقر�طي  �ل��وط��ن��ي  و�حل���زب 
�ل���ب���دي���ل من  �أمل���ان���ي���ا وح������زب  يف 
�ج�����ل �مل���ان���ي���ا يف �أمل����ان����ي����ا، وح����زب 
وحزب  �ملتحدة  �ململكة  ��شتقلل 
�أواًل  وب��ري��ط��ان��ي��ا  �ل��ربي��ك�����ش��ي��ت 
يف �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة، وف��وك�����س يف 
فورز�  �أو  �ل��ر�ب��ط��ة  �أو  �إ���ش��ب��ان��ي��ا، 
�أو  �إيطاليا،  ك��از� بوند يف  �أو  نوفا 
�ن  �ليونان...  يف  �لذهبي  �لفجر 
دعايتهم  يبنون  �لذين  �لفاعلني 
عديدون  �مل��و����ش��ي��ع  ه����ذه  ح����ول 
وينتمون جميًعا �إىل نف�س �لعائلة 
�ليمني،  �أق�����ش��ى  م��ن  �ل�شيا�شية 

ر�ديكاليني كانو� �أم ال.
ي��اأخ��ذون ه��ذه �لعن�شرية    كلهم 
�قت�شى  لو  حتى  جت��اري،  كاأ�شل 
لي�س  ولكن  �ل�شكل،  تليني  �الم��ر 
�ال�شتبد�ل  �أن  “�أعتقد  �جلوهر. 
على  �أع��ل��ن  �شعار”،  ه��و  �لعظيم 
بارديل،  ج����ورد�ن  �مل��ث��ال،  �شبيل 
�ل���ذي ك���ان �آن����ذ�ك رئ��ي�����س قائمة 
�لفرن�شي  �ل����وط����ن����ي  �ل���ت���ج���م���ع 
للنتخابات �الوروبية، يف مار�س 
يف،  ت���ي  �ف  �م  ب���ي  ع��ل��ى   2019
“يف عدد  �أن����ه  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة  مم����رر� 
معني من �ملناطق هناك ��شتبد�ل 
�ل���ه���ج���رة  ب�������ش���ب���ب  لل�شكان” 
يعتقد  ح���ني  يف  “�جلماعية”. 
“�الحتاد  �أن  �ل��وط��ن��ي  �ل��ت��ج��م��ع 
�الأوروبي ينظم �غر�ق �لهجرة”، 
ي��ل��ت�����ش��ق متاًما  �خل���ط���اب  وه�����ذ� 

بنظرية �ال�شتبد�ل �لعظيم.
�ملوؤ�ش�شية  �الأح�����ز�ب  ه���ذه  ه��ل     
مرتبطة  �مل��ت��ط��رف��ة  �ل��ي��م��ي��ن��ي��ة 
باالإرهابيني من �ليمني �ملتطرف 
�لذين �شربو� -�أو �أر�دو� �ل�شرب 
�ل��غ��رب، وحتى  -يف ك��ل م��ك��ان يف 
د�خ���ل �الحت����اد �الأوروب������ي، با�شم 
ي�شمى  م����ا  �أج������ل  م����ن  �ل���ن�������ش���ال 

بالعرق �الأبي�س؟
ي�شاركون  لكنهم  بالتاأكيد ال...    
يف بناء خطاب ون�شره على نطاق 
�حلاالت،  بع�س  يف  ميكن  و����ش��ع، 
حمل  ع��ل��ى  �الأف�������ر�د  ي�����ش��ج��ع  �أن 

�ل�شلح.

اإغراء اإرهابي
�ملتطرف،  �ل��ي��م��ني  ع����امل  »يف     
خل�س  و�أفر�د”،  ح��رك��ات  ه��ن��اك 
وزير �لدولة لدى وزير �لد�خلية 
لور�ن نونيز خلل جل�شة ��شتماع 
عقدتها جلنة �لتحقيق �لربملانية 
ب���������ش����اأن م���ك���اف���ح���ة �جل����م����اع����ات 
�ليمينية �ملتطرفة بقيادة �لنائب 
)فرن�شا  ري�������ش���ي���غ���وي���ر  م����وري����ل 
�ملتمردة(، يف فرب�ير 2019. �ن 
“�أجهزة �ملخابر�ت معنية بكليهما 
�أن  �حتمال  ت�شتبعد  وال   ،”...“
ف��رًد� من تيار �الول��رت� ميكن �ن 
معزولة...  بطريقة  للفعل  مي��ر 

وهذ� م�شدر قلق حقيقي ».
   نهاية مايو، مت �عتقال جندي 
ليموج  يف  �أخ������رى،  م����رة  ���ش��اب��ق، 
مهاجمة  يف  رغبته  يف  لل�شتباه 
يف  ُو�شع  وقد  �ليهودية.  �جلالية 
ومت  للمحاكمة،  �مل��وؤق��ت  �حل��ج��ز 
بتهمة  م���اي���و  ن��ه��اي��ة  يف  �ت��ه��ام��ه 
فردية”،  �إره���اب���ي���ة  “موؤ�ش�شة 
فيما  �الأ���ش��ل��ح��ة  ق��ان��ون  و”خرق 
ويف  �إرهابي”.  مب�����ش��روع  يتعلق 
�أر�د  �أملانيا،  يونيو، يف  �شهر  بد�ية 
�آخ���ر ت��ك��ر�ر �ل��ه��ج��وم �مل����روع على 
بو�شوح  وق���ال  ك��ر�ي�����ش��ت�����ش��ر���س. 
على �الإنرتنت، �إنه يريد �النتقال 
�أ�شلحة يف  �ىل �لفعل، وعرث على 

منزله.
�شاب  �ن������ه   ،2017 ي���ون���ي���و     
ل��وغ��ان ني�شني،  ق��وم��ي م��ت�����ش��دد، 
�شد  فرن�شا  يف  لهجمات  خطط 
ويدير  وم�����ش��ل��م��ني.  ���ش��ي��ا���ش��ي��ني 
����ش���ف���ح���ة ف����ي���������ش����ب����وك ت���ك���رمي���ا 
�أو�شلو  �إرهابي  بريفيك،  الأندر�س 
 ،2011 ي��ول��ي��و   22( و�أوت����وي����ا 
م�شلح،  ق��ت��ي��ل(،  و�شبعون  �شبعة 
�شّمى م�شروعه “منظمة �جلي�س 
يف �إ�شارة �إىل �ملجموعة  �ل�شري”، 

ن��ا���ش��ط ال ُت���ق���ارن ك���ث���ًر� ب���� 13 
باليمني  �شلة  على  �شخ�س  �أل��ف 
للعنف  وم�����ش��ت��ع��دي��ن  �مل���ت���ط���رف 
�لذي حددته �ملخابر�ت يف �أملانيا، 
متطرفا  �إ�شلمًيا   9329 ب���  �أو 
من  �ل��ت��وق��ي  �شجل  يف  �مل�شجلني 
مار�س  يف  “�الإرهابي”  �لتطرف 
2019، وفًقا لتقرير �شادر عن 

جلنة �ملخابر�ت �لربملانية.
�ل��ك��ب��ر من  �ل��ع��دد  �أن ه���ذ�  �إال    
�ملتطرفني  �ل��ي��م��ي��ن��ي��ني  �الأف������ر�د 
�ل���ذي���ن مت حت��دي��ده��م م���ن قبل 
�لد�خلي  �لعامة للأمن  �ملديرية 
�الإقليمية  �مل���خ���اب���ر�ت  ود�ئ�������رة 
�أولئك  ف��ق��ط  ي�����ش��م��ل  �مل���رك���زي���ة، 
�جلماعات  م��ع  يتعاملون  �ل��ذي��ن 
زلنا  “ما  ذل����ك،  وم����ع  �مل��ن��ظ��م��ة. 
�لذئاب  نو�جه خطر روؤية ظهور 
�لدعاية  ت��غ��ذي��ه��ا  �ل��ت��ي  �مل��ن��ف��ردة 
)�أق�شى  �جلماعات  تن�شرها  �لتي 
�ليمني(، خا�شة على �الإنرتنت”، 
�ل��ع��ام��ة للأمن  �مل��دي��ري��ة  ق��ال��ت 
�ل��د�خ��ل��ي. ول��ئ��ن �أو���ش��ح �جلهاز 
للن�شاط  �ل���دق���ي���ق���ة  م���ر�ق���ب���ت���ه 
يوؤكد  ف���اإن���ه  ل��ل��ح��رك��ة،  �ل��رق��م��ي 
ب�شبب  معقدة  مهمته  �أن  ��ا  �أي�����شً
الأن���ه  �مل�شفرة”  “�لتطبيقات 
“على غ���ر�ر �الإره����اب، ف���اإن هذه 

�ملجموعات �ل�شغرة تكّيفت«.

�الإرهابية �جلي�س �ل�شري، ويريد 
)طرد  �لهجرة”  م�����ش��ار  “عك�س 
عرقيا(  �لفرن�شيني  غر  �ل�شكان 

من خلل �أعماله �لعنيفة.
   بعد عام، يف يونيو 2018، مت 
فعل  “حركة  جم��م��وع��ة  تفكيك 
وُي�شتبه  �لعملياتية”،  �ل���ق���و�ت 
�أن���ه���ا ت��خ��ط��ط ل��ه��ج��م��ات �شد  يف 
نف�س  نوفمرب من  �مل�شلمني. ويف 
�أع�شاء  ع��ل��ى  �لقب�س  مت  �ل��ع��ام، 
ليه  ت�شمى  ه��ووي��ة  جم��م��وع��ة  يف 
بالرغبة  م��ت��ه��م��ني  ب������ارج������ول. 
�ل����دول����ة،  يف م���ه���اج���م���ة رئ���ي�������س 
ع��ن فرن�شا  ب��ال��دف��اع  وي��ح��ل��م��ون 
�ملهددة من قبل جحافل �مل�شلمني 

و�ملهاجرين.
ن����ازي  �أر�د   ،2019 ي���ون���ي���و     
يف  “مذبحة”  �رت����ك����اب  ج���دي���د 
�ل���ك���ري���ف. وبعد  ع�����ش��اء ج��م��ع��ي��ة 
 ،2019 �أكتوبر  يف  �أ�شهر،  �أربعة 
هاجم كلود �شينكي، مر�شح �شابق 
ومناه�س  �ل��وط��ن��ي��ة،  �جلبهة  يف 
ل��لأج��ان��ب م�����ش��ه��ور، م�����ش��ج��ًد� يف 
�أنه خمتّل عقليا،  و�عُترب  بايون. 
من  “�النتقام  ي��ري��د  �إن����ه  وق����ال 
�لذي  تدمر كاتدر�ئية باري�س”، 
ن�����ش��ب��ه �إىل �مل�����ش��ل��م��ني. وت����ويف يف 

�حلجز يف فرب�ير �ملا�شي.
�شرب  ف��رن�����ش��ا،  �إىل  �إ����ش���اف���ة     

�الإره������اب �ل��ي��م��ي��ن��ي �مل��ت��ط��رف يف 
�ململكة �ملتحدة، و�أملانيا، و�ل�شويد، 
و�لرنويج،  و�إي��ط��ال��ي��ا،  و�إ�شبانيا، 
���ا: ك����ان ه���ن���اك ���ش��ت��ة ع�شر  �أي�������شً
هجوًما عن�شرًيا تقريًبا منذ عام 
2015، خّلف ما جمموعه �شبعة 
و�شبعني  و�ثنني  قتيل  وع�شرين 

جريحا. 
�أك��رث من مائة    كما مت ت�شجيل 
�ع��ت��ق��ال. وت��ع��ت��رب �مل��ان��ي��ا �الأك���رث 
ت�������ش���رر�ً ب��خ��م�����س ه��ج��م��ات على 
�ملا�شية،  �خلم�س  �ل�شنو�ت  مدى 
و�ثنني  قتيًل   21 خلفت  حيث 
وخ��م�����ش��ني ج��ري��ح��اً. ن��اه��ي��ك عن 
�لفا�شلة، يف  �مل�شاريع  �لعديد من 
هذه  معظم  ويف  خمتلفة.  �أماكن 
�لهجمات،  وم�����ش��اري��ع  �ل��ه��ج��م��ات 
و”�حلرب  “�لعرق”  ي�����ش��ك��ل 
“تثر  ك��ان��ت  ���ش��و�ء  �لعرقية”، 
يف  فيها”،  م���رغ���وب  �أو  �ل���ف���زع 
�خللفية  خم����ت����ل����ف����ة،  �أم�������اك�������ن 

�الإيديولوجية.

اإرهاب م�ستلهم
  ي�شود منط “�لذئب �ملنفرد” يف 
�إرهاب �ليمني �ملتطرف يف �أوروبا 
�لغرب عموما. ومع  �لغربية ويف 
ذلك، فاإن هذ� �مل�شطلح �مل�شتخدم 
و����ش��ع غ��ر منا�شب:  ن��ط��اق  على 

التطرف على الإنرتنت
  للتو��شل �أو �لدعاية، فاإن �ليمني 
بطريقته  ي�����ش��ت��ن�����ش��خ،  �مل��ت��ط��رف 
�جلهادية.  �الأ���ش��ال��ي��ب  �خل��ا���ش��ة، 
�ملتز�يدة  للرقابة  تعر�شها  و�أم��ام 
�الجتماعية )رغم  �ل�شبكات  على 
بانتظام  ي�����ش��ج��ل  �ل�����ذي  �خل���ل���ل 
ب�شكل  ت��وي��رت  �أو  في�شبوك  ع��ل��ى 
خا�س(، فاإن �جلماعات �ليمينية 
ملًذ�  جت��د  �ملتطرفة  �الأوروب��ي��ة 
ع���ل���ى م��ن�����ش��ات م����و�زي����ة و�أك�����رث 
فيكونتاكت  غ��ر�ر  على  ت�شاحًما، 
�أو  لفي�شبوك(  �لرو�شي  )�ملكافئ 
تطبيقات �لرت��شل �الآمنة تلغر�م 

و�شينيال.
  م���ع ت���اأث���ر ����ش���ار: حت����ررت من 
�خل��وف من روؤي��ة �شفحة �شائعة 
وق��وي��ة ب����اآالف �مل�����ش��رتك��ني تغلق 
م���ن ج���ان���ب و�ح������د، ف�����اإن بع�س 
�مل���ج���م���وع���ات ت��ب��ث ر����ش���ال���ة �أك���رث 
قنو�ت  �أو  و�شفحات  ر�دي��ك��ال��ي��ة. 
تنغم�س يف عن�شرية غر معقدة، 
وتدعو �شر�حة �إىل �لعنف، ومتد 
بر�شائل  �أت���ب���اع���ه���ا  م���ن  �الآالف 
متّجد �الإرهاب �ليميني �ملتطرف 

و�لعن�شرية و�لنازية و�الأ�شلحة.
   �إن هذه �ملجموعات جتّند من كل 
تب�شر  بف�شل  �لويب  على  مكان 
�أع�شائها �الأكرث حما�شا، و�لذين 

�أو  �ل��ف��ردي��ة  �ل��ه��ج��م��ات  ك��ان��ت  �إذ� 
قد حلت  ج��ًد�  �ل�شغرة  �خلليا 
حم���ل ت��ل��ك �مل��ج��م��وع��ات �الأك����رث 
�جلي�س  م��ن��ظ��م��ة  م���ث���ل  ع���������دًد�، 
�ل�شتينات،  يف  فرن�شا  يف  �ل�شري 
فاإنه يتم يف �لو�قع تنفيذها فعلًيا 
لكنهم  وحيدين،  �أف���ر�د  قبل  من 

لي�شو� معزولني.
  وكان هذ� هو �حلال، على �شبيل 
ل��وغ��ان ني�شني، �لذي  �مل��ث��ال، م��ع 
ملنظمة  �ل����وري����ث  ن��ف�����ش��ه  �أع����ل����ن 
��شتعادت  وق���د  �ل�����ش��ري،  �جل��ي�����س 
�لفرن�شية  ل���وم���ون���د  ���ش��ح��ي��ف��ة 
�لقومي  �ل�������ش���ب���اب  م����ن  م�������ش���اره 
وح���رك���ة �ل��ع��م��ل �ل��ف��رن�����ش��ي، �ىل 
وهكذ�  �لوطنية.  �جلبهة  �شياب 
�أعقب �عتقاله ع�شر�ت �العتقاالت 

�الأخرى.
  �إن��ه من��وذج �الإره��اب “منخف�س 
ا  �لتكلفة”، �لذي ُيطلق عليه �أي�شً
�الإرهابيني،  م��ن  “�مل�شتوحى”، 
�ملنفردون”  “�الإرهابيون 
��شرت�تيجية  ي��ت��ب��ع��ون  �لذين” 
�شماها  ك��م��ا  �آخرون”،  ح���دده���ا 
قا�شي مكافحة �الإرهاب �ل�شابق. 
 .2013 ع��ام  تريفيديك  م��ارك 
ما  ب���ع���م���ل  �إره�����اب�����ي  ق����ي����ام  “�إن 
�أنه  �لو�قع  يعني بحكم  وح��ده ال 
�مل�شوؤول �لوحيد عن ذلك. “...” 
�أم��ام �شا�شة  حتى لو كان مبفرده 
�لويب، ومير  كمبيوتره، يت�شفح 
من ر�ب��ط �إىل ر�ب��ط، كيف ميكن 
�الدع�������اء ب�����اأن �ل���ف���رد مي��ك��ن��ه �أن 
بنف�شه؟ كما لو مل يكن  يتطرف 
�الآخر  �أح���د على �جل��ان��ب  ه��ن��اك 
�لنموذج  فحتى  �ل�شا�شة”.  م��ن 
كنموذج  �أق��ي��م  فقد  “�الإرهابي” 
ل��ل��ف��اع��ل��ي��ة و�ل��ن��ج��اع��ة م���ن قبل 
�ليمينيني،  �مل��ت��ط��رف��ني  ب��ع�����س 
�الأجندة  نف�س  يتقا�شمون  �لذين 
يف �����ش����ر�ع �حل�����������ش�����ار�ت، وف���ًق���ا 

ملعجمهم.
   وح�����ش��ب وث��ائ��ق ع��م��ل �ملديرية 

�ل��ع��ام��ة ل���لأم���ن �ل��د�خ��ل��ي �لتي 
�شلت من �الطلع  متكن موقع 
ع��ل��ي��ه��ا، ف������اإن ج���ن���اح �الل�������رت� يف 
�ملتطرف،  �ل���ف���رن�������ش���ي  �ل���ي���م���ني 
وقويا  ع���ن���ي���ف���ا،  ي��ع��ت��رب  و�ل�������ذي 
�أل���ف ف���رد، يتم  ب��ن��و�ة �شلبة م��ن 
ر�شدهم ب�شكل خا�س الإمكاناتهم 
للمرور �ىل �لفعل، باالإ�شافة �إىل 
�ل��ف��ي �شخ�س  �إىل  �أل����ف  ب���ني  م���ا 
�آخرين يعتربون من �ملتعاطفني، 
�ملوؤيدين،  دور  �أك�����رث  وي��ل��ع��ب��ون 
�أو  �ل���ت���ج���م���ع���ات  يف  وي�������ش���ارك���ون 

�ملظاهر�ت.
فاإن  معلوماتنا،  وف���ق  ود�ئ���م���ا،    
�الإقليمية  �مل����خ����اب����ر�ت  د�ئ��������رة 
رقما  ���ا  �أي�������شً ت���ذك���ر  �مل����رك����زي����ة، 
باالآالف الأفر�د عنيفني يب�شرون 
ب��ال��ع��ن��ف، حت���ت �مل���ر�ق���ب���ة. ومع 
ذل����ك، ت��ق��ع ب��اري�����س خ����ارج نطاق 
وبالتايل،  �جل��ه��از.  ه��ذ�  عمليات 
�مل���خ���اب���ر�ت  ال حت��ت�����ش��ب د�ئ��������رة 
جمموعات  �مل��رك��زي��ة  �الإق��ل��ي��م��ي��ة 

�ألرت� �لعا�شمة.
�لعنيفة لهوؤالء  �الإم��ك��ان��ات  �أم��ا    
�الأل���������رت�����������س م������ن جم���م���وع���ات 
مناق�شتها.  ميكن  ف��ل  خمتلفة، 
�أنهم  ح��ق��ي��ق��ة  �إىل  ف��ب��االإ���ش��اف��ة 
�شيفية،  مع�شكر�ت  يف  ي�شاركون 
�أو دور�ت �لبقاء على قيد �حلياة، 
�أو �لقاعات �لريا�شية �أو �مللكمة 
�أع�شاء  ينظمها  �أو  يعقدها  �لتي 
ا  �أي�شً �ل��ب��ع�����س  يلتقي  �حل���رك���ة، 
�لرماية  �أو  �لقتال  للتدريب على 
حديث  تقرير  وي�شر  �لغابة.  يف 
�أن عدد  �إىل  يوروبول،  �شادر عن 
�شو�ء  �ل�شرطة،  و�شباط  �جلنود 
كانو� ن�شطني �أم ال، د�خل �حلركة 

مقلق �أي�شا.
  وك����م����ا ك�����ش��ف��ت م���ي���دي���ا ب�����ارت، 
�ليمني  م����ن  ع�������ش���و�   350 �أن 
ميتلكون  �ل��ف��رن�����ش��ي  �مل���ت���ط���رف 
فاإن  ذل��ك،  وم��ع  قانونيا.  �شلحا 
�ألف  م��ن  �مل��ك��ون��ة  �ل�شلبة  �ل��ن��و�ة 

يف كل عملية، هناك حديث عن الدفاع عن النف�ش �سد غزو مزعوم لالأجانب يف اأر�ش البي�ش، وحرب عن�سرية

ي�سري تقرير حديث اإىل اأن عدد اجلنود و�سباط 
ال�سرطة، من الن�سطاء اأم ل، داخل احلركة مقلق اأي�سا

لئن تتحدث املجموعات مع بع�سها البع�س، وحتى 
تتحالف، فاإن كل منها يحتفظ باأجندته اخلا�سة

تهيمن اللغة الإجنليزية على الر�سالة التي ميكن ت�سديرها ب�سهولة اأكرب دولًيا

ا من اأ�سباب غياب هيكل عابر لالأوطان حقيقي الإطار املرجعي الوطني هو اأي�سً

�ليمني �ملتطرف �الملاين تهديد حقيقي

جنود فرن�شيون يقومون بدورية �مام م�شجد بايون

�ليمني �ملتطرف �لفرن�شي ي�شجل ح�شوره

فوك�س... �ق�شى �ليمني يف ��شبانيا

جتمعات معادية للمهاجرين�لفجر �لذهبي يف �ليونان

ميكن اأن تتاأ�س�س »داع�س اليمني«، منظمة عابرة 
للأوط�ان تركز فقط على الدف�اع عن العرق الأبي�س
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عربي ودويل
اأكرث من مئة األف اإ�سابة بكوفيد-19 يف جنوب اأفريقيا

•• جوهان�سربغ-اأ ف ب

تخّطت جنوب �إفريقيا عتبة �ملئة �ألف �إ�شابة بفرو�س كورونا �مل�شتجّد، يف حني قاربت ح�شيلة وفيات 
�لوباء على �أر��شيها �ألفي حالة، وفق ما �أعلنت �ل�شلطات . وقالت وز�رة �ل�شّحة يف بيان �إّنه “حّتى �ليوم، 
تخّطى �لعدد �لرت�كمي للإ�شابات �ملوؤّكدة بكوفيد-19 عتبة �ملئة �ألف وبلغ 101590 حالة«. ومع 
ت�شجيل 61 وفاة جديدة يف �ل�شاعات �الأربع و�لع�شرين �الأخرة، �رتفع �لعدد �الإجمايل لوفيات �لوباء 
�إىل 1991 وفاة، وفق �مل�شدر نف�شه. لكن على �لّرغم من فد�حة �حل�شيلة، ��شتقّر معّدل �لوفيات 
جر�ء كوفيد-19 على �أر��شي جنوب �إفريقيا عند 2 باملئة، يف حني �شفي 52،6 باملئة من �مل�شابني 
1458 وفاة  �إفريقيا، وقد �شّجلت  بالوباء. ومنطقة �لكاب هي �الأكرث ت�شرر�ً من �لوباء يف جنوب 
�إح�شاء�ت منظمة �ل�شحة �لعاملية،  و�أكرث من ن�شف �الإ�شابات �لتي مت ر�شدها يف �لبلد. وبح�شب 
�شّجلت جنوب �إفريقيا �أكرث من ن�شف �الإ�شابات �مل�شّجلة يف �إفريقيا جنوب �ل�شحر�ء، تليها نيجريا 

)20 �ألف �إ�شابة( وغانا )14 �ألف �إ�شابة(.
 

بكني ترّد على التحذير الأوروبي ب�ساأن هونغ كونغ  
خ���لل ق��ّم��ة ع��ق��دت ع��رب �ل��ف��ي��دي��و م��ع ن��ظ��ر�ئ��ه��م �ل�شينيني عن 

“قلقهم �لكبر” حيال قانون �الأمن �لقومي يف هونغ كونغ.
�شارك  �لتي  �لقّمة  خ��لل  �شّددت  �إّنها  �الأوروب��ي��ة  �مل�شوؤولة  وقالت 
�لوزر�ء  ورئي�س  جينبينغ  �شي  �لرئي�س  �ل�شيني  �جلانب  عن  فيها 
“نتائج �شلبية جد�ً”،  �أّن هذ� �لقانون �شتكون له  يل كيكيانغ على 
�الزدهار  لها  �أت��اح  �لذ�تي يف هونغ كونغ  ب��اأّن نظام �حلكم  م��ذّك��رًة 
“كّنا  �لقمة  �أع��ق��ب  م��وؤمت��ر �شحايف  و�أ���ش��اف��ت خ��لل  �ق��ت�����ش��ادي��اً. 
و��شحني جد�ً خلل حديثنا جلهة �أّن هذ� �لقانون ال ين�شجم” مع 

و�شع هونغ كونغ “وال مع �لتز�مات �ل�شني �لدولية«.
عن  “�أعربنا  مي�شال  ���ش��ارل  �الأوروب����ي  �ملجل�س  رئي�س  ق��ال  ب���دوره 
م�شيفاً  �مل��ذك��ور،  �ل��ق��ان��ون  مب�شروع  يّت�شل  م��ا  يف  �لكبر”  قلقنا 

 •• بكني-اأ ف ب

وّجهت بكني �أم�س �نتقاد�ً �شديد�ً �إىل �الحّتاد �الأوروبي غد�ة �إعر�به 
فر�شه  تعتزم  �لقومي  ل��لأم��ن  ق��ان��ون  ب�شاأن  �لبالغ”  “قلقه  ع��ن 
�ل�شني  و�أن  د�خلي  �شاأن  �لق�شية  ه��ذه  �أّن  م��وؤّك��دة  كونغ،  هونغ  يف 

“ترف�س �أّي تدّخل �أجنبي” يف �شوؤونها �لد�خلية.
�ل�����ش��وؤون �الأوروب���ي���ة يف وز�رة �خل��ارج��ي��ة �ل�شينية  وق���ال م�����ش��وؤول 
و�نغ لوتونغ �إّن “قانون �الأمن �لقومي يف هونغ كونغ �شاأن د�خلي 

لل�شني. نحن نرف�س �أّي تدّخل �أجنبي يف هذه �لق�شية«.
�ملفو�شية  �إع��لن رئي�شة  �ل�شيني غد�ة  �لدبلوما�شي  رّد فعل  و�أت��ى 
�الأوروبية �أور�شوال فون دير اليني �أّن قادة �الحّتاد �الأوروبي �أعربو� 

“لقد دعونا �ل�شني �إىل �لوفاء بالوعود �لتي �طلقت ل�شكان هونغ 
�لذ�تي للم�شتعمرة  يف ما يتعّلق باحلكم  كونغ و�ملجتمع �لدويل” 

�لربيطانية �ل�شابقة و�شمان �حلريات فيها.
وكانت �ل�شني و�فقت قبيل ت�شّلمها هونغ كونغ من بريطانيا ويف 
�إطار مبد�أ “بلد و�حد بنظامني” على �ل�شماح للمدينة باالحتفاظ 
يف  مبا   ،2047 �لعام  لغاية  �لذ�تي  وباحلكم  �حل��رّي��ات  من  بقدر 

ذلك �ال�شتقللية �لق�شائية و�لت�شريعية.
لكّن بكني ت�شّر �ليوم على �أّن قانون �الأمن �لقومي �شروري لو�شع 
كونغ  هونغ  �إىل  �ال�شتقر�ر  والإع��ادة  �ل�شيا�شية  لل�شطر�بات  حّد 
بعد عام من �الحتجاجات �ل�شخمة �ملوؤيدة للدميوقر�طية و�لتي 

تخّللتها �أعمال عنف.

ترامب يعلق منح الإقامة الدائمة حتى نهاية العام 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

دونالد  �الأم����رك����ي  �ل��رئ��ي�����س  ق����رر 
حملة  ي���خ���و����س  �ل��������ذي  ت�����ر�م�����ب، 
ت�شرين   3 يف  �ن���ت���خ���اب���ه  الإع���������ادة 
جديد�  �إج������ر�ء�  �ل��ث��اين/ن��وف��م��رب، 
ح��ول �ل��ه��ج��رة ي��وم �الث��ن��ني بتعليق 
م��ن��ح �ل��ب��ط��اق��ات �خل�����ش��ر�ء وبع�س 
�لعام،  نهاية  حتى  �لعمل  تاأ�شر�ت 

با�شم مكافحة �لبطالة.
ملليني  �ل�شخم  �لت�شريح  وملو�جهة 
�لعزل  ت���د�ب���ر  ب�����ش��ب��ب  �ل���وظ���ائ���ف 
ل��ل��ح��د م����ن �ن���ت�������ش���ار �ل�����وب�����اء، كان 
�ل��رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري ق��د ق���رر قبل 
“�لبطاقات  �إ���ش��د�ر  تعليق  �شهرين 
و�لتي  ي��وًم��ا،   60 مل��دة  �خل�شر�ء” 
مت���ن���ح ح����ق �الإق�����ام�����ة �ل����د�ئ����م����ة يف 
�ل����والي����ات �مل���ت���ح���دة �مل���ت���ح���دة، دون 

�مل�شا�س بتاأ�شر�ت �لعمل �ملوؤقتة.
�الإد�رة  يف  رف���ي���ع  م�������ش���وؤول  وق������ال 
�الأمر  �إن  لل�شحافيني  �الأم��رك��ي��ة 
�شيوقعه  �ل���ذي  �جل��دي��د  �لتنفيذي 
�ملفرو�س  �حل��ظ��ر  ���ش��ي��م��دد  ت��ر�م��ب 
على منح تاأ�شر�ت جديدة للعمل يف 
�لعام  نهاية  حتى  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
تاأ�شر�ت  لي�شمل  نطاقه  وتو�شيع 
قطاع  يف  �ل����ر�ئ����ج����ة  �ت�س1-بي 

�ل�شناعات �لتكنولوجية.
ك���م���ا ���ش��ي�����ش��م��ل �ل����ق����ر�ر ت���اأ����ش���ر�ت 
�ملهار�ت  بذوي  �خلا�شة  �ت�س2-بي، 
يف  �لعاملني  )با�شتثناء  �ملتو��شعة 
وتاأ�شر�ت  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة(  �ل�����ش��ن��اع��ة 
للأكادمييني  متنح  �ل��ت��ي  “جاي” 
تاأ�شر�ت  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�ل��ب��اح��ث��ني، 

“�إل” �لتي تعتمدها �ل�شركات لنقل 
ع��م��ال م��ق��ي��م��ني خ����ارج �ل���ب���لد �إىل 

مقاّرها يف �لواليات �ملتحدة.
“�لتعليق”  �أن هذ�  �مل�شوؤول  و�أو�شح 
من  �ج���ن���ب���ي  �أل������ف   525 ���ش��ي��م��ن��ع 
�الأمركية  �الأر�����ش���ي  �إىل  �ل��دخ��ول 
وتخ�شي�س وظائفهم للأمركيني.

ك�شف  ع��دم  طالباً  �مل�شوؤول  و�أ���ش��اف 
“�لرئي�س تر�مب م�شّمم  هويته �ّن 
على �إعادة �الأمركيني للعمل باأ�شرع 

ما ميكن«.
�لواليات  يف  �لبطالة  معدل  و�رتفع 
�ليد  بني  باملئة   13،3 �إىل  �ملتحدة 
بلغت  فيما  �أي��ار/م��اي��و،  يف  �لعاملة 

�شباط/فرب�ير،  يف  ب���امل���ئ���ة   3،5
ب�شبب تد�بر �الحتو�ء �لتي فر�شت 
�مل�شتجد.  ك��ورون��ا  ف��رو���س  ملكافحة 
و�أثر �لتدهور يف �شوق �لعمل ووفاة 
ب��وب��اء كوفيد- م�����ش��اب  �أل���ف   120

�شد  �ل�����ش��خ��م��ة  و�مل����ظ����اه����ر�ت   19
تر�مب  حملة  على  �ل�شرطة  عنف 
�الإنتخابية، مع ت�شاوؤل �شعبيته �أمام 

مناف�شه �لدميقر�طي جو بايدن.
�ملخّيب  �ل��ت��ج��ّم��ع �الن��ت��خ��اب��ي  وب��ع��د 
تول�شا  يف  ع���ق���ده  �ل������ذي  ل����لآم����ال 
�لفائت،  �ل�شبت  �أوكلهوما  بوالية 
�تباع  عرب  بحملته  للنهو�س  ي�شعى 
لعام  �لناجحة  برنامج حملته  نف�س 

2016، وهو مكافحة �لهجرة غر 
�ل�شرعية.

�إىل م��دي��ن��ة يوما  ت��ر�م��ب  وي��ت��وّج��ه 
بانتهاء  �أريزونا للحتفال  يف والية 
 322( “ 200 ميل”  �أعمال بناء 
ك��ي��ل��وم��رت( م��ن �جل����د�ر �ل����ذي �أمر 
�ملك�شيك  ب��ب��ن��ائ��ه ع��ل��ى �حل����دود م��ع 
�إىل  �ل�شرعية  غ��ر  �ل��ه��ج��رة  ل��وق��ف 

�لواليات �ملّتحدة.
�إ����ش���لح نظام  وب���ال���ت���و�زي، ي��ع��ت��زم 
�الأجانب  جل��ذب  �ل�شرعية  �لهجرة 

�الأكرث تاأهيل.
�إ�شد�ر  جتميد  �أّن  �مل�����ش��وؤول  و�أّك����د 
هو  “�ت�س1-بي”  ت�����اأ������ش�����ر�ت 

هيكلة  �إع��ادة  بانتظار  موؤقت  تدبر 
�ل��ربن��ام��ج، وحت��وي��ل��ه م��ن يان�شيب 
وغرهم  �مل��ربجم��ني  ي��وؤّم��ن  �شنوي 
فايل،  ل�شيليكون  �شني  �ملتخ�شّ من 
�الأول�����وي�����ة  ت��ع��ط��ي  م���ن���ظ���وم���ة  �إىل 

للعمال �الأجانب �الأكرث قيمة.
“�شيعطي  تر�مب  �إّن  �مل�شوؤول  وقال 
�ل��ع��م��ال �لذين  �الأول����وي����ة الأول���ئ���ك 
�الأعلى”  �لرو�تب  عليهم  �شُتعر�س 
ك��م��وؤ���ّش��ر ع��ل��ى �أن���ه���م ق������ادرون على 
للقت�شاد  م�����ش��اف��ة  ق��ي��م��ة  �إع���ط���اء 

�الأمركي.
�لفور  �الإع���لن���ات على  �أث����ارت ه��ذه 
ردود فعل متباينة. ورحب �ل�شناتور 

�ل�شديق  ك�����روز،  ت��ي��د  �جل���م���ه���وري 
�ملقرب من �لرئي�س، ب� “عمل هام«.

وع��ل��ى �ل��ع��ك�����س م���ن ذل����ك، �عتربت 
�أن������دري������ا ف���ل���وري�������س، م����ن �الحت������اد 
�لو��شع  �ملدنية  للحريات  �الأمركي 
�لنفوذ “�أنها لي�شت رد� على �لوباء، 
مو�شحة  �قت�شادية”،  ��شتجابة  وال 
�أن����ه “مت ����ش��ت��خ��د�م �ل���وب���اء الإع����ادة 
�ملرور  دون  �لهجرة  قو�نني  ت�شكيل 

عرب �لكونغر�س«.
معتاد،  غ����ر  ب�����ش��ك��ل  �ن���ت���ق���د،  ك���م���ا 
�ل�����ش��ن��ات��ور �جل���م���ه���وري ع���ن والي���ة 
كارولينا �جلنوبية ليند�شي غر�هام، 
�ملتحم�شني  �مل����وؤي����دي����ن  م����ن  وه�����و 
قائًل  �ل���رئ���ي�������س  ق������ر�ر  ل����رت�م����ب، 
تعافينا  ع��ل��ى  “عبًئا  ���ش��ي��ك��ون  �إن����ه 

�القت�شادي«.
تويرت  ع���ل���ى  ت����غ����ري����دة  يف  وك����ت����ب 
“�أولئك �لذين يعتقدون �أن �لهجرة 
�ل�شرعية، وخا�شة تاأ�شر�ت �لعمل، 
ت�شر بالعامل �الأمركي، ال يفهمون 

�القت�شاد �الأمركي«.

املعلم: الأمريكيون »يحلمون« 
باأن »تر�سخ« �سوريا ل�سروطهم  

•• دم�سق-اأ ف ب

قال وزير �خلارجية �ل�شوري وليد �ملعلم �أم�س �إن �الأمركيني “يحلمون” 
تطبيقه  ب��د�أ  �ل��ذي  قي�شر  ق��ان��ون  ع��رب  ل�شروطهم  �شوريا  “تر�شخ”  ب��اأن 
�النتخابات  على  �لتاأثر  منه  �لهدف  �أن  �حل��ايل، معترب�ً  �ل�شهر  منت�شف 

�لرئا�شية �ملقبلة.
كياناً  �أو  �شخ�شاَ   39 منها  �الأوىل  �ل��رزم��ة  طالت  �لتي  �لعقوبات،  وت��ع��ّد 
�شوريا.  على  ق�شاوة  �الأك���رث  �أ�شماء  وزوج��ت��ه  �الأ���ش��د  ب�شار  �لرئي�س  بينهم 
ويقول م�شوؤولون �أمركيون �إن من �أهد�فها دفع �الأ�شد لللتز�م بالعملية 
�ل�شيا�شية يف جنيف وفق �لقر�ر 2254 �لذي يدعو �إىل وقف �إطلق �لنار 

و�إجر�ء �نتخابات وحتقيق �نتقال �شيا�شي يف �شوريا.
و�عترب �ملعلم خلل موؤمتر �شحايف عقده يف مقر وز�رة �خلارجية يف دم�شق 
�أنه “�إذ� كانو� يحلمون باأن تر�شخ �شوريا و�شعبها ل�شروطهم، فاأقول دعمهم 
يحلمون، لن يحدث ذلك«. و�شّدد على �أن هدف �لقانون �لذي و�شفه ب�”�آخر 
�لرئا�شية  �النتخابات  �لتاأثر على  “هو  �شد بلده  �الأمركية”  �الأ�شلحة 
“�لرئي�س  �أن  موؤكد�ً  “من يقول غر ذلك يخطىء”  و�أ�شاف  �لقادمة”. 

�الأ�شد �شيبقى )يف من�شبه( طاملا �ل�شعب �ل�شوري يريده �أن يبقى«.
يف   ،2021 �ل��ع��ام  �شيف  �ملقبلة  �لرئا�شية  �النتخابات  �ج���ر�ء  ويفرت�س 
��شتحقاق ت�شهده �لبلد كل �شبع �شنو�ت، فيما مل تثمر جوالت مفاو�شات 
ل �ىل ت�شوية �شلمية للنز�ع.  قادتها �المم �ملتحدة منذ عام 2014 يف �لتو�شّ
ويفر�س قانون قي�شر عقوبات مالية على م�شوؤولني �شوريني ورجال �أعمال 
وكل �أجنبي يتعامل مع دم�شق، حتى �لكيانات �لرو�شية و�الإير�نية. وين�س 
�إعادة �الإعمار. وت�شرتط و��شنطن لرفع �لعقوبات  على جتميد م�شاعد�ت 
ق�شف  ووق��ف  �حلرب”  “جر�ئم  مرتكبي  حما�شبة  بينها  ع��دة  �ج����ر�ء�ت 

�ملدنيني و�الإفر�ج عن �ملعتقلني �ل�شيا�شيني وعودة �للجئني.
وو�شف وزير �خلارجية �الأمركي مايك بومبيو، يف بيان �الأ�شبوع �ملا�شي، 
�لعقوبات باأنها “بد�ية ما �شتكون حملة متو��شلة من �ل�شغوط �القت�شادية 
ي�شتخدمه  �ل��ذي  و�لدعم  �لعائد�ت  من  �الأ�شد  نظام  حلرمان  و�ل�شيا�شية 

ل�شن �حلرب و�رتكاب فظائع و��شعة �لنطاق بحق �ل�شعب �ل�شوري«.
�أن  �إىل  �الإ���ش��ارة  بومبيو  بينهم  �أمركيني  م�شوؤولني  تكر�ر  �ملعلم  و�نتقد 
�لقانون يهدف �ىل حتقيق م�شلحة �ل�شعب �ل�شوري، و��شفاً �ياهم “بجوقة 
من �لكاذبني«. و�أ�شاف “نحن يف �شوريا معتادون على �لتعامل مع مو�شوع 
م�شميات  حتت   1987 �لعام  منذ  علينا  فر�شت  �لتي  �الأحادية  �لعقوبات 
�لقانون  حتويل  هو  �إليه  ن�شعى  �أن  يجب  “ما  �أن  على  م�شدد�ً  متعددة”، 
�ىل فر�شة للنهو�س باقت�شادنا �لوطني وحتقيق �الكتفاء �لذ�تي وتعميق 

�لتعاون مع �الأ�شدقاء و�حللفاء يف خمتلف �ملجاالت«.

ترامب يتفّقد جداره احلدودي مع املك�سيك
•• وا�سنطن-اأ ف ب

�لرئي�س  �أّن  �الأمركية  �الإد�رة  �أعلنت 
�لثلثاء  �أم�س  توّجه  تر�مب  دون��ال��د 
للبلد  �جل����ن����وب����ي����ة  �حل����������دود  �إىل 
للحتفال بانتهاء �أعمال ت�شييد ق�شم 
م��ن �جل����د�ر �ل����ذي �أم����ر ب��ب��ن��ائ��ه على 
�لهجرة  ل��وق��ف  �ملك�شيك  م��ع  �حل���دود 

غر �ل�شرعية �إىل �لواليات �ملّتحدة.
للفوز  �لطامح  �جلمهوري  و�لرئي�س 
�لثالث  �ن��ت��خ��اب��ات  يف  ث��ان��ي��ة  ب���والي���ة 
ي�شعى  �ل��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�شرين  م��ن 
�النتخابية  حلملته  �لزخم  �إع��ادة  �إىل 
بعدما  ناخبيه  ل��دى  ر�شيده  وتعزيز 
ت�شاءل ب�شبب �الأزمات �لتي ��شتجّدت 
�الأخ��رة )جائحة كوفيد- �الأ�شهر  يف 
�لبطالة، حركة �الحتجاج  �أزم��ة   ،19

�شّد عنف �ل�شرطة و�لعن�شرية ...
�ملخّيب  �الن��ت��خ��اب��ي  �ل��ت��ج��ّم��ع  وب���ع���د 
�ل��ذي عقده يف تول�شا بوالية  للآمال 
�ل��ف��ائ��ت، يعتزم  �ل�����ش��ب��ت  �أوك���له���وم���ا 
ي��وم��ا يف  �إىل مدينة  �ل��ت��وّج��ه  ت��ر�م��ب 
“للحتفال  �ل��ث��لث��اء  �أري��زون��ا  والي���ة 
بانتهاء �أعمال بناء 200 ميل )322 
ك���ي���ل���وم���رت( م�����ن �جل���������د�ر �جل���دي���د 

مع  �لغربية  �جلنوبية  �حل���دود  على 
وز�رة  �أع��ل��ن��ت  م��ا  بح�شب  �ملك�شيك”، 

�الأمن �لد�خلي.
تر�مب  �أّن  بيان  �ل��وز�رة يف  و�أو�شحت 
م�����ش��وؤول��ني حم��ل��ي��ني يف  م��ع  �شيبحث 
و�شيتفقد  �حلدود”،  “�أمن  مو�شوع 
�لنيويوركي  �مللياردير  �جلد�ر. وجعل 

م��ن حم��ارب��ة �ل��ه��ج��رة غ��ر �ل�شرعية 
�أح���د م��د�م��ي��ك ع��ه��ده بعدما وع��د يف 
�متد�د  ع��ل��ى  ج�����د�ر  ب��ب��ن��اء   2016
طولها  و�لبالغ  �ملك�شيك  م��ع  �حل���دود 

3200 كيلومرت.
ويف �ل��ب��د�ي��ة وع���د ت��ر�م��ب ب���اأن تدفع 
�جلد�ر،  هذ�  بناء  ثمن  كلفة  �ملك�شيك 

�جلنوبية  جارته  �إجبار  يف  ف�شل  لكّنه 
كما  جيبها،  �إىل  ي��ده��ا  مت���ّد  �أن  ع��ل��ى 
بر�شد  �ل��ك��ون��غ��ر���س  �إق���ن���اع  يف  ف�����ش��ل 
�الأمو�ل �ملطلوبة لذلك، فما كان منه 
�إال �أن طلب من �لبنتاغون تخ�شي�س 
�أعمال  ج���زء م��ن م��ي��ز�ن��ي��ت��ه ل��ت��م��وي��ل 

�لبناء.

مادورو يبدي »ا�ستعداده« للتباحث مع ترامب 
•• كراكا�س-اأ ف ب

�أعلن �لرئي�س �لفنزويلي نيكوال�س مادورو �أّنه “م�شتعّد” للتباحث مع 
للقاء  ��شتعد�ده  �الأخ��ر  �إب���د�ء  تر�مب عقب  دون��ال��د  �الأم��رك��ي  نظره 

�لرئي�س �ال�شرت�كي.
وقال مادورو يف مقابلة مع وكالة �الأنباء �لفنزويلية 
بّثها �لتلفزيون �لر�شمي “�إذ� �قت�شت �ل�شرورة ذلك 
دونالد  �لرئي�س  مع  باحرت�م  للتباحث  م�شتعد  فاأنا 

تر�مب«.
�أع��ل��ن يف ب��ادئ �الأم���ر ��شتعد�ده للقاء  وك��ان ت��ر�م��ب 
وبني  بينه  ل��ق��اء  �أّي  �أّن  و�أو���ش��ح  ع��اد  لكّنه  م����ادورو، 
�ل��رئ��ي�����س �ال���ش��رت�ك��ي ���ش��ي��ك��ون ل��ه ه���دف �أوح����د هو 
عن  �لت�شايف  �لزعيم  تخّلي  ���ش��روط  على  �لتفاو�س 

�ل�شلطة.
�الأحد  ن�شرها  مقابلة  خ��لل  تر�مب  ت�شريح  و�أت��ى 
�شّيد  عن  نقل  �ل��ذي  �الإخ��ب��اري  “�أك�شيو�س”  موقع 
�لبيت �الأبي�س قوله رّد�ً على �شوؤ�ل عن �إمكان لقائه 
مادورو  بذلك،  �أف��ّك��ر  �أن  “ميكن  �لفنزويلي  نظره 

�للقاء�ت، كما  �أب��د�  �أعار�س  �أن نلتقي. ومل  يرغب يف 
على  قلت  “لقد  م�شيفاً  نادر�ً”،  �إال  ل��ق��اء�ت  عقد  �أع��ار���س  مل  تعلمون 
رف�شت  �الآن،  حتى  لكن  ل��ق�����اء�ت،  عق����د  م��ن  ك��ث��ر�ً  نخ�شر  ال  �ل����دو�م، 

ذلك«.
غر �أّن �لرئي�س �الأمركي �شارع �إىل تويرت لتو�شيح موقفه من نظره 

ملناق�شة  فقط  م��ادورو  “�شاألتقي  �الإثنني  تغريدة  يف  قال  �إذ  �لفنزويلي، 
�لفنزويلي مل  �لرئي�س  لكّن  �ل�شلطة!«.  �شلمي من  و�ح��د: خ��روج  �شيء 

ياأت يف �ملقابلة على ذكر ما �أعلنه تر�مب يف تغريدته.
�لتحّدث  ميكنني  ب��اي��دن،  مع  حتّدثت  “مثلما  بالقول  م���ادورو  و�كتفى 
�ل���ذي عقده  �إىل �الج��ت��م��اع  �إ���ش��ارة  يف  م��ع تر�مب”، 
�ل��رئ��ي�����س �الأم���رك���ي يف حينه  ن��ائ��ب  2015 م��ع  يف 
�النتخابات  �إىل  �لدميوقر�طي  �ملر�ّشح  ب��اي��دن،  ج��و 

�لرئا�شية �الأمركية حالياً.
�لثاين/يناير  ك���ان���ون   23 م��ن��ذ  ف��ن��زوي��ل  وت�����ش��ه��د 
غو�يدو  خ���و�ن  ب��ني  �ل�شلطة  على  ���ش��ر�ع��اً   2019
رئي�شاً  نف�شه  �أع��ل��ن  �ل��ذي  �لوطنية  �جلمعية  رئي�س 
فيما  م����ادورو  الإق�����ش��اء  حم��اول��ة  يف  للبلد  �نتقالياً 
�نتخابات  بعد  ثانية  والي��ة  �الإ�شرت�كي  �لرئي�س  ب��د�أ 
قاطعتها �ملعار�شة ونّدد بها �ملجتمع �لدويل معترب�ً 

�أّنها مزورة.
و�عرتفت حو�ىل خم�شني دولة يف مقّدمها �لواليات 
�نتقالياً لكّن �ل�شني ورو�شيا  �ملتحدة بغو�يدو رئي�شاً 
دعمتا مادورو �لذي يخ�شع نظامه لعقوبات �أمركية. 
�ملقابلة  خ��لل  ت��ر�م��ب  �أمل���ح  فقد  �أك�شيو�س  وبح�شب 
معرباً عن  �لتي �أجريت معه �جلمعة �إىل “�أّنه ال يثق كثر�ً بغو�يدو”. 
معار�شته “�ل�شديدة ملا يح�شل يف فنزويل”. وب�شاأن �العرت�ف بغو�يدو 
�أثر�ً  �أّن هذ� �الأمر ترك  �أعتقد  “كنت مو�فقاً على ذلك، ال  قال تر�مب 

كبر�ً ب�شكل �أو باآخر«.

�سدد على اأن التزامه ُمهم جدا يف هذا املو�سوع

ماكرون ل�سعيد: اأردوغان يلعب لعبة خطرية بليبيا!
 قي�ش �سعّيد من فرن�سا: تون�ش لن تقبل بتق�سيم ليبيا

منجي احلامدي: �سرعية حكومة ال�سراج انتهت منذ 2016 
•• الفجر -تون�س

زيارة  بثقله يف  �لليبي  �مللف  ح�شر 
�شعيد  ق��ي�����س  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل��رئ��ي�����س 
�لنزيف  تناوله  وعند  فرن�شا.  �ىل 
�لفرن�شي  �ل��رئ��ي�����س  ق����ال  �ل��ل��ي��ب��ي 
�مي���ان���وي���ل م����اك����رون خ����لل ن���دوة 
بح�شور  �الإليزيه  بق�شر  �شحفية 
ن��ظ��ره �ل��ت��ون�����ش��ي ، حت��دث��ن��ا حول 
�ل����و�����ش����ع �الق���ل���ي���م���ي و�مل���خ���اط���ر 
يف  �الخ���رة  ب��ال��ت��ط��ور�ت  �ملرتبطة 
وتون�س  فرن�شا  �لليبية...  �الزم���ة 
معا تطلبان من �الطر�ف �ملتقاتلة 
�لنار  �إط�����لق  ل��وق��ف  ت��ت��و���ش��ل  �ن 
وحت����رتم �ل��ت��ز�م��ات��ه��ا يف �إط�����ار ما 
الإع�����ادة  �مل���ت���ح���دة  �المم  يف  ت���ق���رر 

�ملوؤ�ش�شات  ولتوحيد  �جلميع  �م��ن 
�لليبية ولبدء �عادة �لبناء مل�شلحة 

كل �لليبيني«.
و������ش����اف: ه���و �مل���وق���ف �ل�����ذي كنا 
تبنيناه نحن �الثنان )هو و�شعيد( 
�لتز�مكم  �ن  �ق����ول  �ن  مي��ك��ن   ...
)ق��ي�����س ���ش��ع��ي��د( م��ه��م ح���د� يف هذ� 
�ملو�شوع )ليبيا(... �لدرب �شعب... 
يتحلى كل ط��رف بح�س  �ن  يحتاج 
�لتدخلت  تتوقف  و�ن  �مل�شوؤولية 
�الج���ن���ب���ي���ة و�الع�����م�����ال �الح����ادي����ة 
بف�شل  وم��و�ق��ع  مكا�شب  لتحقيق 

�حلرب«.
وت����اب����ع: ق��ل��ت ل��ل��رئ��ي�����س �ردوع������ان 
ليبيا  يف  خ��ط��رة  لعبة  تلعب  �ن��ت 
يف  �لتز�ماتها  ك��ل  تنتهك  وب���لدك 

�لكلم  نف�س  وقلت  برلني  موؤمتر 
تر�مب  دونالد  �المريكي  للرئي�س 
و�من  ب�شلم  يتعلق  �الم��ر  ب��ان   ...
ليبيا وجر�نها و�ملنطقة و�وروبا«.

�لتون�شي  �لرئي�س  دع��ا  جهته  م��ن 
�ىل �عتماد د�شتور موؤقت يف ليبيا، 
غر�ر  على  �لليبية  �لقبائل  ت�شعه 
�أفغان�شتان،  يف  ج���رغ���ا«  »�ل��ل��وي��ا 
للخروج  ���ش��ي��م��ه��د  ذل����ك  �إن  وق����ال 
من �ملرحلة �النتقالية �إىل مرحلة 

�ال�شتقر�ر.
حكومة  �شرعية  �إن  �شعيد  و�أ���ش��اف 
موؤقتة،  »�شرعية  هي  �ل�شر�ج  فائز 
ويجب �ملرور �إىل و�شع �أكرث �أمنا«. 
وق����ال: ل��ق��د �ل��ت��ق��ي��ت مم��ث��ل��ني عن 
عدد من �لقبائل �لليبية و�قرتحت 

ليبيا،  يف  جديد�  د�شتور�  يعدو�  �أن 
م�شدد� على �شرورة �أن يكون �حلل 
تدخل  �أي  ب�����دون  خ��ال�����ش��ا  ل��ي��ب��ي��ا 
ب��لده لن تقبل  �أن  خارجي موؤكد� 

بتق�شيم ليبيا.

�سرعية منتهية
منجي  �أك������د  م��ت�����ش��ل  ����ش���ي���اق  ويف 
�حلامدي وزير �خلارجية �لتون�شي 
�شرعية  يف  �مل�����ش��ك��ل  �ن  �ال����ش���ب���ق 
حكومة طر�بل�س �نه »عليها جد�ل 

كبر«.
وذّك�������ر يف م���د�خ���ل���ة �ذ�ع�����ي�����ة ب����اأن 
�شرعيتها  �كت�شبت  �ل�شر�ج  حكومة 
من �تفاق �ل�شخر�ت �لدي وّقع يف 
�ىل  م�شر�   2015 دي�شمرب   17

�التفاق  ه��ذ�  �الول من  �لف�شل  �ن 
طلب ت�شكيل جمل�شا رئا�شيا يتكون 
من 9 �ع�شاء و�ىل �ن هذ� �ملجل�س 
مبو�فقة  ي��ح��ظ��ى  ب������اأن  م���ط���ال���ب 
�لربملان مربز� �ن ذلك مل يح�شل.  
�ملجل�س  هذ�  �ن  �حلامدي  و��شاف 
م���ط���ال���ب �ي�������ش���ا ح�����ش��ب �الت���ف���اق 
باإعد�د د�شتور يف ظرف �شنة قابلة 
هذ�  و�ن  و�ح������دة  م����رة  ل��ل��ت��ج��دي��د 
�ي�شا مل يح�شل معترب� �ن �شرعية 
هذ� �ملجل�س �نتهت نظريا منذ 17 

دي�شمرب 2016.  
ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى �مل����وق����ف �ل����ذي 
�ع��ل��ن ع��ن��ه �ل��رئ��ي�����س �مل�����ش��ري عبد 
�لفتاح �ل�شي�شي وتلميحه بالتدخل 
�ن هذ�  �ك����د  ل��ي��ب��ي��ا  �ل��ع�����ش��ك��ري يف 

و��شحا  يكن  مل  �المريكي  �ملوقف 
ملا  �ال  ت��ت��دخ��ل  مل  و����ش��ن��ط��ن  و�ن 
�شهدت تدخل رو�شيا ب�شفة كربى 
ب����اأن �مريكا  �ع��ت��ق��اده  م��ع��رب� ع���ن 
غر�ر  على  �لغربية  �ل���دول  وبقية 
ب����ان تنح�شر  ت�����ش��م��ح  ل���ن  ف��رن�����ش��ا 
�ل��ل��ع��ب��ة ب���ني ت��رك��ي��ا ورو����ش���ي���ا دون 

تدخل منهم.
ورج�����ح ب��ع��د �ل���ب���لغ �ل�������ش���ادر عن 
�المريكي  �لقومي  �الم��ن  جمل�س 

ق����و�ت �لوفاق  ل����ردع  �مل���وق���ف ج���اء 
ع����ن حماولة  ت���رك���ي���ا  م����ن  ب���دع���م 
�ل��ن��ف��ط��ي بجانب  �مل��ث��ل��ث  �ح���ت���لل 
�لع�شكرية  �لقاعدة  وكذلك  �شرت 

�ملهمة يف �جلنوب.
و�ع���ت���رب �ن �الت������ر�ك �خ�����ذو� هذه 
�ل���ت���ه���دي���د�ت ع���ل���ى حم���م���ل �جلد 
على  ق�����درت�����ه�����م  ع��������دم  م����رج����ح����ا 
�شماح  وع��دم  �شرت  منطقة  جت��اوز 
�المريكيني لهم بذلك م�شيفا �ن 

تتدخل  �ن  �حل������و�ر  �ىل  ودع���وت���ه 
و�����ش���ن���ط���ن ع����رب جم���ل�������س �الم����ن 
�لدويل لفر�س وقف فوري وملزم 
الإطلق �لنار وت�شجيع كل �لفرقاء 

على �لتو�شل �ىل حل �شلمي.
و�شدد على �ن �حلل يبقى بيد دول 
�جلو�ر وباالأ�شا�س تون�س و�جلز�ئر 
وم�����ش��ر وك���ذل���ك �ل��ت�����ش��اد وم���ايل 
و�لنيجر معترب� �ن دور هذه �لدول 

فعال .

�شعيد يف باري�س
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املال والأعمال
�سوق دبي املايل يحافظ على م�ساره ال�ساعد ويك�سب 4 مليارات درهم 

ل�شوق دبي �ملايل �إىل م�شتوى 2120 نقطة بنمو ن�شبته 1.42 % مقارنة 
بجل�شة منت�شف �الأ�شبوع.

وو��شل �شهم �إعمار �لعقارية تاألقه مرتفعا �إىل م�شتوى 2.84 درهم و�شط 
تد�والت مكثفة حيث جتاوز عدد �الأ�شهم �ملتد�ولة عليه 65 مليون �شهم، 
 1.45 �إىل  �ل�شاعد  �إعمار مولز  �شهم  �لن�شاط على حركة  نف�س  و�شيطر 

درهم فيما �رتفع �شهم �إعمار للتطوير �إىل 2.17 درهم .
�ىل  �رتفاعه  �لوطني  دب��ي  �الإم����ار�ت  بنك  �شهم  و����ش��ل  �لبنوك  قطاع  ويف 

م�شتوى 9.10 درهم.
وو�شلت قيمة �ل�شفقات �ملربمة يف �ل�شوق 333 مليون درهم يف حني بلغ 
 4900 نحو  خ��لل  نفذت من  �شهم  مليون   350 �ملتد�ولة  �الأ�شهم  ع��دد 

�شفقة.

•• اأبوظبي - وام:

�لتو�يل  على  �ل��ث��اين  لليوم  �ل�شاعد  م�شاره  على  �مل��ايل  دب��ي  �شوق  حافظ 
بدعم من جمموعة �شركات �إعمار �لعاملة يف �لعقار و�لتطوير و�ل�شيافة 
�لعام لتجاوز  باملوؤ�شر  �لبنوك �الأمر �لذي دفع  �أ�شهم  �إىل بع�س  باالإ�شافة 
حاجز فني جمدد� رمبا ميهد لتخطي حو�جز �أخرى خلل �الأيام �لقادمة، 
وبلغت مكا�شب �لقيمة �ل�شوقية الأ�شهم �ل�شركات �ملتد�ولة يف ختام �جلل�شة 
�لتعاملت  ر�شد حركة  خ��لل  و��شحا من  وك��ان  دره��م.  مليار�ت   4 نحو 
�ملوؤ�ش�شات  رفعت  �ل�شابق حيث  �ليوم  مع  مقارنة  �لتد�ول  �شهية  حت�شنا يف 
و�الأفر�د على حد �شو�ء من وترة تد�والتهما على �أ�شهم جمموعة �شركات 
�أ�شفرت ح�شيلة �لتعاملت عن �رتفاع �ملوؤ�شر �لعام  �إعمار. وتف�شيل فقد 

مليار درهم جتارة الإمارات من الطائرات و�سفن الف�ساء خلل 2019   28.2
•• اأبوظبي-وام:

 28.2 نحو  �لف�شاء  و�شفن  �لطائر�ت  من  �الإم���ار�ت  جت��ارة  قيمة  بلغت 
�لتي حتظى  �لر�ئدة  �ملكانة  يعك�س  2019 مما  �لعام  مليار درهم خلل 
بها �لدولة يف هذ� �لنوع من �لتجارة يف منطقة �خلليج و�ل�شرق �الأو�شط 
ب�شكل عام وذلك وفق �الأرقام �لتي �أ�شدرتها �لهيئة �الحتادية للتناف�شية 
�لر�فدة للقت�شاد  �لقطاعات  �أهم  �لطر�ن من  ويعد قطاع  و�الح�شاء. 
�الإمار�تي ومن �ملتوقع �رتفاع م�شاركته يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل بن�شبة 
�لتي  �لدر��شات  �لعديد من  بح�شب   2021 �لعام  %15 خلل  تتجاوز 
�شمنها  وم��ن  �ل��دول��ة  يف  �القت�شادي  بال�شاأن  �ملعنية  �جل��ه��ات  �أ�شدرتها 
�ال�شرت�تيجية  �لقطاعات  من  �لف�شاء  قطاع  ب��ات  كما  �القت�شاد.  وز�رة 
وتطوير  �ل�شماوية  �الأج���ر�م  ��شتك�شاف  جم��االت  يف  خا�شة  �الإم����ار�ت  يف 

�أحدث ما  �إىل تطبيق  �إ�شافة  �ل�شناعية،  تكنولوجيا �الت�شاالت و�الأقمار 
تو�شلت �إليه تكنولوجيا �لف�شاء لل�شتخد�مات �الأر�شية .. ومن �ملنتظر 
�إطلق دولة �الإمار�ت �أول م�شبار عربي لكوكب �ملريخ منت�شف �شهر يوليو 
وحتوز �الإم��ار�ت يف �لوقت �لر�هن �أكرب قطاع ف�شائي فعال يف   .2020
منطقة �خلليج و�ل�شرق �الأو�شط. وقد جتاوزت قيمة ��شتثمار�ت �لدولة يف 
�لقطاع 22 مليار درهم، وي�شمل هذ� �لرقم �ال�شتثمار�ت يف بيانات �الأقمار 
�ل�شناعية، و�شركة �لبث �لتلفزيوين �لياه �شات، و�شركة �لرثيا للت�شاالت 
�لف�شائية، ونظام دبي �شات لر�شم �خلر�ئط �الأر�شية و�ملر�قبة. وبالعودة 
�أظهرت  �إىل تفا�شيل جتارة �الإم��ار�ت من �لطائر�ت و�شفن �لف�شاء فقد 
قيمة  �أن  و�الح�شاء  للتناف�شية  �الحتادية  �لهيئة  ت�شدرها  �لتي  �الأرق��ام 
و�رد�ت �لدولة من هذ� �لنوع من �لتجارة و�شلت �إىل نحو 17 مليار درهم 

خلل �لعام 2019.

هيئة الأوراق املالية وال�سلع متنح »بي اإت�س مبا�سر« رخ�سة مزاولة ن�ساط التعريف 

بهدف ا�ستعرا�ش تطور الهند�سة املعمارية يف الإمارة وحتديات ت�سميم مدن امل�ستقبل

�سروق تطلق �سل�سلة حلقات نقا�سية افرتا�سية حول واقع قطاع الت�سميم يف ال�سارقة

جزيرة يا�س ومرافقها الرتفيهية �سمن قائمة 
املر�سحني للفوز بجوائز ال�سفر العاملية 2020

�ل�شرق �الأو�شط” مرة �أخرى، �إذ ح�شدت �لوجهة هذه �جلائزة 
ووتروورلد،  يا�س  تر�شيح  مت  كما  �ملا�شي.  �ل��ع��ام  م��رة  الأول 
�لت�شميم  ذ�ت  �ل��ع��امل  يف  �ل��وح��ي��دة  �مل��ائ��ي��ة  �الأل��ع��اب  حديقة 
�ل�شرق  يف  مائية  �أل��ع��اب  مدينة  “�أف�شل  جلائزة  �الإم��ار�ت��ي، 
وكذلك  �أي�����ش��اً.  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  ح�شدتها  و�ل��ت��ي  �الأو�شط”، 
�لرتفيهية  �ملدينة  �أب��وظ��ب��ي،  ب���رذرز  و�رن���ر  ع��امل  تر�شيح  مت 
�شياحي  معلم  “�أف�شل  جل��ائ��زة  �ل��ع��امل،  يف  �الأك����رب  �ملغلقة 
�أبوظبي”،  “كلمي  تر�شيح  مت  كما  �الأو�شط”.  �ل�����ش��رق  يف 
من  �لعديد  على  �حلا�شلة  و�لريا�شية  �لرتفيهية  �لوجهة 
“�أف�شل معلم �شياحي للمغامر�ت  �الأرقام �لقيا�شية، جلائزة 
يا�س  ج��زي��رة  وت��زخ��ر   .2020 ل��ع��ام  �الأو�شط”  �ل�����ش��رق  يف 
لها،  �لتي جتعل منها وجهة ال مثيل  �ال�شتثنائية  بالتجارب 
وهي  عاملياً  معروفة  ترفيهية  م��دن  ث��لث  �جلزيرة  ت�شم  �إذ 
عامل فر�ري �أبوظبي، ويا�س ووتروورلد، وعامل و�رنر برذرز 
كما  “كلمي �أبوظبي”،  �أبوظبي ووجهة �ملغامر�ت �لد�خلية 
ملعب جولف  وتوفر  �ل�شيار�ت  ريا�شة  لزو�رها جتارب  تتيح 
متميزة  وجمموعة  �مل�شتوى،  عاملية  �شيافة  وخدمات  فريد، 
من �مل�شاريع �جلديدة مثل “يا�س باي” وفندق و�رنر برذرز. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ُخترت جزيرة يا�س �أبوظبي، �لوجهة �لرتفيهية �لر�ئدة يف 
دولة �الإمار�ت، ومر�فقها �لرتفيهية �شمن قائمة �ملر�شحني 
للفوز بجو�ئز �ل�شفر �لعاملية لعام 2020، وذلك �شمن �شبع 
مكانتها  على  يوؤكد  ما  �جل��ائ��زة،  فئات  �شمن  خمتلفة  فئات 
كوجهة �شياحية ر�ئدة ملا ت�شم من مر�فق ترفيهية ووجهات 
�ل�شفر  ج��و�ئ��ز  �أن  �إىل  وُي�شار  متكاملة.   وم�شاريع  �شياحية 
�لعاملية مُتنح بناء على تف�شيلت �جلمهور، حيث يتم �ختيار 
ملحبي  وميكن  �لت�شويت.  ن�شب  على  بناًء  �لفائزة  �لوجهات 
�لفئات  �لت�شويت ملختلف  يا�س ومر�فقها �لرتفيهية  جزيرة 

عرب موقع جو�ئز �ل�شفر �لعاملية، حتى 10 �شبتمرب �ملقبل.
وت�شمل قائمة �لفئات �لتي مت �ختيار جزيرة يا�س ومر�فقها 
“�أف�شل  ج��ائ��زة  م��ن  ك��ل  عنها  �ملر�شحني  �شمن  �لرتفيهية 
وجهة �شياحية للمغامر�ت يف �ل�شرق �الأو�شط” لعام 2020 
مت  وكذلك،  �لعامل”.  يف  �شياحي  تطوير  م�شروع  “�أف�شل  و 
تر�شيح عامل فر�ري �أبوظبي �لذي ي�شم �أفعو�نية “فورمل 
رو�شا” �الأ�شرع يف �لعامل، جلائزة “�أف�شل مدينة ترفيهية يف 

�الأ�شو�ق  يف  �لر�ئدة  �ل�شركات  �إح��دى 
�مل��ال��ي��ة �الإم���ار�ت���ي���ة، ت��ق��دم جمموعة 
و��شعة من �خلدمات �ملالية و�ملنتجات 
خلل  م��ن  لعملئها،  �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

من�شات �لتد�ول �لتقنية �الآمنة.

•• دبي-الفجر:

مبا�شر”  �إت�������س  “بي  ���ش��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
ل��ل��خ��دم��ات �مل��ال��ي��ة ��������س.م.خ، �إح����دى 
�ملالية  �الأ���ش��و�ق  �ل��ر�ئ��دة يف  �ل�شركات 
ع��ن ح�شولها  م���وؤخ���ر�ً،  �الإم���ار�ت���ي���ة، 
�لتعريف  ن�شاط  مز�ولة  رخ�شة  على 
بها،  �ملتعلقة  �خلدمات  كافة  وتقدمي 
و�ل�شلع،   �مل��ال��ي��ة  �الأور�ق  ه��ي��ئ��ة  م���ن 
�ملالية  �ل�������ش���رك���ات  �إح�������دى  ل��ت�����ش��ب��ح 
�ملعتمدة يف دولة �الإم��ار�ت �لتي ُتقدم 

هذه �خلدمة لعملئها.
�لرئي�س  �ل�شعدي،  �لهادي  عبد  وقال 
�لتنفيذي ل�شركة “بي �إت�س مبا�شر”: 
ي�شعدنا �حل�شول على رخ�شة مز�ولة 
�حدى  تعترب  �لتي  �لتعريف،  ن�شاط 
�ل��ه��ام��ة، �ذ تهدف  �مل��ال��ي��ة  �خل��دم��ات 
�لتد�ول  وح���رك���ة  ح��ج��م  ت��ع��زي��ز  �إىل 

�مل��ح��ل��ي��ة و�الإق��ل��ي��م��ي��ة �ل��ت��ي ق��د تقدم 
خدمات �أور�ق مالية لعملء �ل�شركة، 
وعلى منتجات مثل �شند�ت �خلزينة ، 

و�شند�ت �لدين �خلا�س.
و�أ�شاد �ل�شعدي باجلهود �لتي تبذلها 
يف  و�ل�شلع”  �مل��ال��ي��ة  �الأور�ق  “هيئة 
�الأعمال ملنظومة  دعم فر�س تطوير 
ال�شرت�تيجيته  وف��ق��اً  ل��دي��ه،  �ل��ع��م��ل 
���ش��ري��ع��ة �ال����ش���ت���ج���اب���ة، ق���ائ���م���ة على 
وجت�شد  و�البتكار.  �مل�شتد�م،  �لتحول 
�ت�س  “بي  ل�شركة  �ملمنوحة  �لرخ�شة 
�ل�شركة  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة  ث��ق��ة  مبا�شر” 
ب��ال�����ش��ك��ل �ل����ذي مي��ك��ن��ه��ا م���ن حتقيق 

�أهد�فها بكفاءة.  
للخدمات  مبا�شر”  �إت�س  “بي  �شركة 
دبي  �شوق  �ملدرجة يف  ����س.م.خ،  �ملالية 
�ملايل، بر�أ�س مال مدفوع قدره 564 
م��ل��ي��ون دره����م �إم����ار�ت����ي، ت��ع��ت��رب من 

مل��ج��م��وع��ة خم��ت��ل��ف��ة وم���ت���ن���وع���ة من 
عملئها مثل �شركات �لو�شاطة �ملالية 
و�ل�شند�ت  ب��االأ���ش��ه��م  ت���ت���د�ول  �ل��ت��ي 
�مل���درج���ة يف �الأ����ش���و�ق �مل��ال��ي��ة يف دول 
و�ملرخ�شة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 
من قبل هيئات رقابية مماثلة لهيئة 
 ، �الإم��ار�ت��ي��ة  و�ل�شلع  �ملالية  �الأور�ق 
�الأ�شهم  قبيل  م��ن  منتج  على  وذل���ك 
و�ل�������ش���ن���د�ت �مل����درج����ة يف �الأ�����ش����و�ق 

�خلليجية و�الإقليمية.
ل�شركات  �خل��دم��ات  تقدمي  تتيح  كما 
�الإم����ار�ت  يف  �لعاملة  �ل����رثو�ت  �إد�رة 
جمل�س  ودول  �مل����ت����ح����دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�ملالية  و�مل��ن��اط��ق  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون 
�ملايل  دب���ي  م��رك��ز  كمنطقتي  �حل����رة 
�لعاملي و�أ�شو�ق �أبوظبي �لعاملية وعلى 
منتجات مثل �ل�شناديق �ال�شتثمارية. 
�إىل ج��ان��ب �خل��دم��ات للبنوك  وذل���ك 

من خلل تعريف �الأف��ر�د بال�شركات 
ذ�ت �خلدمات �ملالية �ملتنوعة، و زيادة 
فر�س �مل�شتثمرين وفق �أعلى �ملعاير 
�ل�شركة  روؤي����ة  يعك�س  مم��ا  �ل��ع��امل��ي��ة، 
يف  للخدمات  ر�ئ���د  ك��م��زود  ومكانتها 

�ملنطقة.
�لرخ�شة  �أن  �ل�������ش���ع���دي  و�������ش�����اف 
��شتثمارية  ف��ر���س  ت��وف��ر  �جل���دي���دة 
لل�شركات  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن  �إ���ش��اف��ي��ة 
�لتعريف;  خ��دم��ة  تتيح  �ذ  و�الأف�����ر�د، 
تقدمي وتعريف �شخ�س ل�شخ�س �آخر 
مرخ�س من قبل �لهيئة �أو من �شلطة 
خدمة  على  للح�شول  مثيلة  رقابية 
و�لقو�نني  ل���لأح���ك���ام  وف���ق���اً  م��ال��ي��ة، 
�ل�شادرة من قبل هيئة �الأور�ق �ملالية 

و �ل�شلع.
ن�شاط  م����ز�ول����ة  رخ�������ش���ة  �أن  و�أك�������د 
�لتعريف  خ��دم��ات  ت��ق��دم  �ل��ت��ع��ري��ف، 

مبادئ �ال�شتد�مة، و�إمكانات �لبنى 
�ملجتمعي،  و�لتخطيط  �لتحتية، 
�لثقافية  و�لهوية  �حلياة،  وج��ودة 
بيئة  ت���وف���ر  ب���ه���دف  ل������لإم������ارة، 
قادرة  عالية  ج���ودة  ذ�ت  معي�شية 
على  �لب�شرية  �لتنمية  دع��م  على 
�أهمية  على  و�شددت  وج��ه«.  �أكمل 
دور �لعمارة يف تغير منط �حلياة 
�أن هذه  �إىل  الف��ت��ة  �الأف�����ش��ل،  �إىل 
�الفرت��شية  �لنقا�شية  �حل��ل��ق��ات 
نخبة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف  �الأ����ش���ب���وع���ي���ة 
و�ملخت�شني  �خل������رب�ء،  ك��ب��ار  م���ن 
�لذين  �مل���ع���م���اري���ة،  �ل��ه��ن��د���ش��ة  يف 
ير�شمون ملمح م�شتقبل �لعمارة 
�لدولة  يف  وت��وج��ه��ات��ه��ا  و�آف���اق���ه���ا 

و�ملنطقة و�لعامل.
�أبو�بها  �ل�شبع  �جلل�شات  وتفتح   
بامل�شاركة  �ل�����ر�غ�����ب�����ني  ل����ك����اف����ة 
و�ملهتمني مبناق�شة هذه �ملو��شيع، 
�إمكانية  )�����ش����روق(  ت���وف���ر  ح��ي��ث 
�جلل�شات  �إح�������دى  يف  �مل�������ش���ارك���ة 
تطبيق  ط���ري���ق  ع���ن  ج��م��ي��ع��ه��ا  �أو 
بعد  �ل��ف��ي��دي��و،  مل��ك��امل��ات  “زووم” 
�لتايل  �ل���ر�ب���ط  ع��ل��ى  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
https://bit.ly/sharjah-
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•• ال�سارقة-الفجر:

لل�شتثمار  �ل�شارقة  هيئة  �أعلنت 
و�ل��ت��ط��وي��ر )����ش���روق( ع��ن �إطلق 
�لنقا�شية  �حل��ل��ق��ات  م���ن  ���ش��ل�����ش��ة 
“و�قع  ع��ن��و�ن  حت��ت  �الفرت��شية 
�ل�شارقة”،  يف  �ل��ت�����ش��م��ي��م  ق��ط��اع 
توجهات  �أح����دث  مناق�شة  ب��ه��دف 
�لر�هنة  �مل���ع���م���اري���ة  �ل���ه���ن���د����ش���ة 
يف �الإم�������ارة، و����ش��ت��ك�����ش��اف �الآف����اق 
�لتي  و�ل����ت����ط����ور�ت  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ي�����ش��ه��ده��ا ه���ذ� �ل��ق��ط��اع يف جمال 
و�لت�شاميم  و�مل��ف��اه��ي��م  �الأف���ك���ار 
و�لعامل،  �الإم������ارة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
و��شتعر��س �لتحديات �لتي تو�جه 

ت�شميم مدن �مل�شتقبل.
�حللقات  �أن  �إىل  �لهيئة  و�أ���ش��ارت 
عرب  ُب��ع��د  ع��ن  �شتنظم  �لنقا�شية 
�لفيديو،  ملكاملات  “زووم”  تطبيق 
�أيام �خلمي�س من كل �أ�شبوع خلل 
�ل��ف��رتة ب��ني 25 ي��ون��ي��و �جل���اري 
�ل�شاعة  بني  �ملقبل،  �أغ�شط�س  و6 
�لثامنة و�لتا�شعة م�شاء، مب�شاركة 
و�ملتخ�ش�شني  �خل��رب�ء  نخبة من 
�ل�����ع�����م�����ارة م�����ن دول�����ة  يف ق����ط����اع 

�الإمار�ت و�لعامل.
وت�����������ش�����ت�����ه�����دف ه����������ذه �مل�������ب�������ادرة 
�ملهند�شني �ملعماريني و�مل�شممني، 
و�مل����خ����ط����ط����ني �الج����ت����م����اع����ي����ني، 
وم�����ط�����وري �ل����ق����ط����اع �ل����ع����ق����اري، 
و�مل��ه��ت��م��ني م���ن دول�����ة �الإم�������ار�ت 
�ل����ع����رب����ي����ة �مل�����ت�����ح�����دة و�ل������ع������امل، 
ل��ت��ح��ف��ي��زه��م ع��ل��ى ت��و���ش��ي��ع نطاق 
�لت�شاميم �لتي تر�عي �ال�شتد�مة 
و�لبيئية  �الجتماعية  و�مل�شوؤولية 
�ملجتمعات  �����ش���ت���ف���ادة  و����ش���م���ان 
بجميع ثقافاتها وفئاتها �لعمرية 

من �الأفكار �ملطروحة.

�ملقبل،  �أغ�شط�س   6 يف  جل�شاتها 
“�الإ�شاءة  ع��ن��و�ن  حتمل  بجل�شة 
�أهمية  م��دى  ملناق�شة  و�لعمارة” 
�الإ�شاءة، وهل لها �الأولوية مقابل 

ت�شميم �مل�شاحة �أم �لعك�س.
و�أك�����دت خ��ول��ة �ل��ه��ا���ش��م��ي، مدير 
�ل�شارقة  هيئة  يف  �مل�شاريع  قطاع 
)�شروق(  و�ل��ت��ط��وي��ر  لل�شتثمار 
خ���لل  م����ن  ت�����ش��ع��ى  �ل���ه���ي���ئ���ة  �أن 
�إطلق هذه �ل�شل�شلة من �حللقات 
�لنقا�شية �الفرت��شية، �إىل تعزيز 
�ملعماريني  �مل��ه��ن��د���ش��ني  م���ع���ارف 
بالعمارة  و�مل��ه��ت��م��ني  و�مل��خ��ت�����ش��ني 
بالتحديات  �مل��ج��ت��م��ع  �أف������ر�د  م���ن 
و�جلمالية  و�الجتماعية  �لبيئية 
�ملعمارية  �لهند�شة  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي 
م�شرة  ومم��ار���ش��ات��ه��ا،  �مل��ع��ا���ش��رة 
�إىل �أن �جلل�شات ت�شتهدف ت�شجيع 
�ل��ع��ام��ل��ني يف ق��ط��اع �ل��ع��م��ارة على 
ل�شمان  ومناق�شتها  �الأ�شئلة  طرح 
�ملعمارية  م�����ش��اري��ع��ه��م  م����ر�ع����اة 
ملبادئ �البتكار و�الإب��د�ع و�ل�شمول 
و�أ�شافت  و�ل���ك���ف���اءة.  و�ل��ت��ك��ام��ل 
دور�ً  )���ش��روق(  “توؤدي  �لها�شمي: 
حمورياً يف تكيفها مع م�شتجد�ت 
و�الجتماعية  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل��ق�����ش��اي��ا 
تخطيط  ��شرت�تيجية  خلل  من 
ركائز  �شاملة مبنية على  عمر�ين 
و�قت�شادية  وث��ق��اف��ي��ة  �جتماعية 
وبيئية ر��شخة، حيث تر�عي كافة 
و�مل�شتقبلية  �ل��ق��ائ��م��ة  م�شاريعها 

�ل�شل�شة  ه����ذه  ب����اك����ورة  وت��ن��ط��ل��ق 
يونيو   25( �ملقبل  �خلمي�س  ي��وم 
ب��ج��ل�����ش��ة حت��م��ل عنو�ن  �جل������اري( 
�لعمارة”،  قطاع  يف  “�ال�شتد�مة 
توحيدي،  د�ر�  م��ن  ك��لٌّ  مب�شاركة 
����ش���ري���ك وم���ه���ن���د����س م���ع���م���اري يف 
و�شركائه”،  ف���و����ش���رت   “ ����ش���رك���ة 
�مل�شاريع  �إد�رة  وندى ترمي، مدير 
�شركة  يف  و�مل����دي����ن����ة  �مل���ع���م���اري���ة 
�لها�شمي،  وخ�����ول�����ة  “بيئة”، 
�مل�����ش��اري��ع يف هيئة  ق���ط���اع  م���دي���ر 
و�لتطوير  لل�شتثمار  �ل�����ش��ارق��ة 
ت��ت��ن��اول �جلل�شة  )����ش���روق(، ح��ي��ث 
م�شوؤولية �ملهند�شني �ملعماريني يف 
و�لبيئية  �الجتماعية  �ال�شتد�مة 

و�لتجديدية.
�لثانية  �جلل�شة  )���ش��روق(  وتنظم 
�ملقبل(  يوليو   2( �خلمي�س  ي��وم 
�ل�شامل  “�لت�شميم  ع��ن��و�ن  حت��ت 
�الجتماعي”،  �مل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
�ملهند�شني  حت��ف��ي��ز  وت�����ش��ت��ه��دف 
�ختلف  م��ر�ع��اة  على  �ملعماريني 
�ل���ف���ئ���ات �ل���ع���م���ري���ة و�الأج����ن����ا�����س 
و�الأع������������ر�ق و�الإم�����ك�����ان�����ات ب������دء�ً 
�ملدينة  ن���ط���اق  ع��ل��ى  ب��ال��ت�����ش��م��ي��م 

و�نتهاًء بت�شميم �ملنتجات.
جا�شم  بن  م��رو�ن  �شعادة  وُيناق�س 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل�������ش���رك���ال، 
لل�شتثمار  �ل���������ش����ارق����ة  ل���ه���ي���ئ���ة 
ومتحدثني  )���ش��روق(،  و�لتطوير 
يف  �مل����دن  ت�شميم  كيفية  �آخ���ري���ن 

�شتنظم  �ل��ت��ي  �جلل�شة  و�شتجيب 
�شوؤ�ل  ع���ن  �مل��ق��ب��ل  ي��ول��ي��و   30 يف 
�لنمطان  يتعاي�س  �أن  ميكن  “هل 
على  معاً؟”،  و�حلديث  �لتقليدي 
�الفرت��شية  �ل�شل�شة  تختتم  �أن 

“�لتوجهات  بعنو�ن  جل�شة  �ملقبل 
مر�فق  ت�����ش��م��ي��م  يف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
حتّول  ���ش��ب��ل  وت��ت��ن��اول  �لتعليم” 
�أماكن  �إىل  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل����ر�ف����ق 
فيما  �ف����رت������ش����ي����ة،  وم�������ش���اح���ات 

يف  �شتنظم  ج��ل�����ش��ة  يف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
�ل��ت��ا���ش��ع م���ن ي��ول��ي��و �مل��ق��ب��ل حتت 
يف  �مل�شتقبلية  “�لتوجهات  عنو�ن 

ت�شميم �ملدن«.
يوليو   16 يف  �ل���ه���ي���ئ���ة  وت���ع���ق���د 

تبحث جل�شة “�ملدن �ملرنة” �لتي 
يف  �مل��ق��ب��ل  ي��ول��ي��و   23 يف  �شتنظم 
�ملتغر�ت  م��ع  �مل���دن  تكيف  كيفية 
�لتي تفر�شها م�شتجد�ت �لق�شايا 

�لبيئية و�الجتماعية.

•• اأبوظبي-وام:

��س(  �و  )�ي  ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لبلو�شي  عبد�هلل  عبد�لرحمن  �ملهند�س  �أك��د 
ل��لأن��ظ��م��ة �ل��دف��اع��ي��ة �أن �ل�����ش��رك��ة ت��ع��ت��زم ����ش��ت��ث��م��ار ن��ح��و 200 م��ل��ي��ون دره���م يف 
�أنظمة  بتطوير  �ل�شركة  ��شتمر�ر  �إط��ار  يف   2021 عام  خلل  و�لتطوير  �لبحث 
خلل  �لبلو�شي  وقال  �ملتطورة.  �لتقنيات  تكنولوجيا  على  تعتمد  جديدة  دفاعية 
جممع  من  تتخذ  �لتي  �ل�شركة  �إن  �ملرئي  �الت�شال  تقنيات  عرب  نقا�شية  جل�شة 
�ل�شرق  �أ�شو�قا و�ع��دة يف منطقة  �أبوظبي مقر� لها ت�شتهدف  �ل�شناعي يف  ت��و�زن 
�الو�شط و�شمال �فريقيا م�شيفا �أن �إجمايل ��شتثمار�ت �ل�شركة يف م�شاريع �لبحث 
�أن  �لبلو�شي  و��شاف  دوالر.  مليار  نحو  بلغ  �لدفاعية  �لتكنولوجيا  يف  و�لتطوير 
�شركة “�إي �أو �إ�س” للأنظمة �لدفاعية جنحت موؤخر� يف �ختبار �إطلق �شو�ريخ 
“ذ�ت  م�شادة للدبابات ومدفع 30 ملم من �إحدى �أنظمتها و�ملثبتة على مركبة 

عجلت �شهلة �لتنقل ومتعددة �الأغر��س HMMWV وذلك عن بعد م�شر� 
�أالباما،  بوالية  “ريد�شتون”  �ختبار  مبركز  ج��رت  �لتي  �الط��لق  عملية  �أن  �إىل 
�الأمركي  �جلي�س  من  توريدها  مت  �لتي  “جافلني”  �شو�ريخ  فيها  ��شتخدمت 
و�شلح بو�شما�شرت M230LF ذ�ت عيار 30 ملم من �شركة نورثروب غرومان. 
و�أو�شح �لبلو�شي �أنه مت �أثناء عملية �الختبار �إطلق �شاروخني جافلني بني و�بل 
من نر�ن �شلح بو�شما�شرت M230LF حيث مت تثبيت نظام �جلافلني و�ل�شلح 
�لتجربة جناح  �أثبتت  R400S-MK2 وقد  ُبعد طر�ز  �لتحكم عن  على نظام 
�لنظام حيث عملت �الأ�شلحة �مل�شتخدمة بكفاءة عالية ومل يوؤثر �أي منهما �شلباً على 
�أد�ء �الآخر. وقال �لبلو�شي �إن �ل�شركة تلعب دور� مهما يف تقدمي �لدعم �للوج�شتي 
و�لفني و�ال�شت�شاري لعملئها يف عدد من دول �ملنطقة م�شر� �إىل �هتمام �ل�شركة 
با�شتقطاب �لعنا�شر �المار�تية �ل�شابة ودعمها يف جمال �البحاث و�لتطوير لتكون 

نو�ة م�شتقبلية ملثل هذه �البتكار�ت �لهامة يف هذ� �لقطاع �حليوي .
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اعالن بيع عقار بالن�شر

يف الدعوى رقم   : 2019/4178 
طالب �لتنفيذ : ح�شن �حمد طاهر + عبد�هلل ح�شن �حمد طاهر 

�ملنفذ �شده : هوريزون رياليتي للعقار�ت ) جزء من ح�شة �شلمان غامن �شلمان بوذينه(
عنو�نه    :  دبي- ديره  – بور �شعيد  – مكتب رقم 815  ملك جمموعة �شلطان لل�شتثمار  

�أنه فى يوم �الربعاء �ملو�فق 08-07-2020 �ل�شاعة 05:00 م�شاءويف �اليام �لثلث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع  )�شركة 
�المار�ت للمز�د�ت HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE  ( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عله 
. ، وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة �يد�ع تاأمني اليقل عن %20 من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت  قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خلل ع�شرة �أيام �لتالية 

جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات :
�أو�شاف �لعقار:

-جزء من ح�شه   -�ملنطقة :�لرب�حه   -رقم �الر�س:-108 م�شاحة جزء من ح�شه : 16.5 مرت مربع - �لقيمة�لتقديرية 
: 564،613 درهم.

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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                      يف التنفيذ رقم 3368/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1144/2020 ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )112266  درهم( ، �شامل للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �الإعلن : تكنوجيم �المار�ت �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله:حمد�ن عبد�هلل �شبيح �شيف �لكعبي - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه : 1- جيه كيه بايون ملقاوالت �لبناء �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )112266( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. . وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خلل  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج���ر�ء�ت 

ن�شر هذ� �العلن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 454/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/4874 جتاري جزئي ، ب�شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )313965  درهم( ، �شامل للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �الإعلن : هاين يا�شني - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله:حمد�ن عبد�هلل �شبيح �شيف �لكعبي - �شفته بالق�شية : وكيل

�لبناء  مل��ق��اوالت  �لقطب  �شركة   -2 حممد  كامل  �ل���روؤوف  عبد  حممد   -1  : �إعلنهما  �ملطلوب 
�س.ذ.م.م - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما  - جمهويل حمل �الإقامة 

مو�شوع �الإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )313965( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. . وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خلل  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج���ر�ء�ت 

ن�شر هذ� �العلن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعـالن تغيري ا�شـم
تقدم �ملو�طن )د�ود �شليمان عبد �حل�شني حممد( بطلب �ىل 
��شمه  �لتوثيقات بتغير  �أبوظبي �البتد�ئية - ق�شم  حمكمة 

من )د�ود( �ىل )�ملر(
�ملذكور خلل 15  �لق�شم  فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل 

يوما من تاريخ ن�شر �العلن
عواطف ال�شريف - كاتب عدل

القا�شي/حممد فا�شل ولد حممد �شامل - قا�شي التوثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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املال والأعمال
حديد الإمارات تعتزم �سراء مليون طن من خردة احلديد �سنويا

فيما بعد. ونوه فارون ميتال، رئي�س 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ة يف ر�بطة  ���ش��وؤون �الأ����ش���و�ق 
»�إرن�شت  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف  »�آ����ش���ي���ان«  دول 
�لرقابة  “تقنيات  �أن  �إىل  ي��ون��غ«  �آن��د 
�لتنظيمية  �لهيئات  متكن  و�الإ�شر�ف 
على  ت��ط��ر�أ  �لتي  �لتغر�ت  تبني  م��ن 
ن��ت��ي��ج��ة حلجم  �مل����ال����ي����ة  �خل�����دم�����ات 
و�شرعتهم،  �جل���دد  �حل��ل��ول  م����زودي 
و�لبيانات”.  �ال���ش��ت��خ��د�م،  وح�����االت 
�لتكنولوجيا �حلليف  “تعّد  و�أ�شاف: 
�شعيها  �لتنظيمية يف  للهيئات  �الأكرب 
و�الأمتت�ة  �ل���رق���م���ي  �ل���ت���ح���ول  ن���ح���و 
و�ملنتجات  �خل���دم���ات  �إد�رة  ل�����ش��م��ان 
وبتك��لفة  ��شتباقي  نحو  على  �لنا�شئة 
�ل تقنيات �لرقابة  منخف�شة. كما ت�شكِّ
�أ���ش��ا���ش��اً ���ش��روري��اً لنجاح  و�الإ����ش���ر�ف 
�جل��ي��ل �ل��ق��ادم م��ن �خل��دم��ات �ملالية 

وحلول �لتكنولوجيا �ملالية«.
و�أك�����دَّ ل��وك�����ا ب��ي��ان��ك��وين، �مل��دي��ر �لعام 
�الأو�شط«،  �ل�شرق  »�أك�شن�شرت  ل�شركة 
تتفادى  �أن  �ل�شروري  من  “�أنه  على 
�الأ�شهم  و�أ���ش��و�ق  �لتنظيمية  �لهيئات 
�إذ  �لتكتيكية؛  �حل��ل��ول  �إىل  �ل��ل��ج��وء 
يتعني عليها �أواًل حتديد روؤيتها ب�شاأن 
قد  و�لتي  و�الإ�شر�ف  �لرقابة  تقنيات 
�لرقمية  تطلعاتها  م��ن  ج���زء�ً  ت�كون 
�ل�شاملة، ومن ثم و�شع ��شرت�تيجية 

لتنفيذها«. 

•• اأبوظبي-الفجر:

�ل�شلع  �مل��ال��ي��ة  �الأور�ق  هيئة  نظمت 
�لبور�شات  �حت�������اد  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�مللتقى  �الإن�����رتن�����ت،  ع���رب  �ل���ع���رب���ي���ة، 
“تقنيات  �ل���  ملناق�شة  �الأول  �مل�شرتك 
 SupTech و�الإ�شر�فية  �لرقابية 

للهيئات �ملنظمة الأ�شو�ق �ملال«. 
عبيد  �لدكتور  �شعادة  �مللتقى  �فتتح   
لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��زع��اب��ي، 
رئي�س  نائب  و�ل�شلع،  �ملالية  �الأور�ق 
�شلط  ك���م���ا  “�أيو�شكو”،  م��ن��ظ��م��ة 
�لعام  �الأم��ني  �لدكاين  ر�م��ي  �ل�شيد: 
كلمته  يف  �لعربية  �لبور�شات  الحت��اد 
�لرقابة  تقنيات  �أهمية  على  �ل�شوء 
و�الإ�شر�ف و�شلتها باملنطقة �لعربية. 
عر�شاً  كذلك  �مللتقى  ت�شمن  كذلك 
هيئة  ممثلو  �أع���ده  م�����ش��ور�ً  تقدميياً 
�ل�شلوك �ملايل يف �ململكة �ملتحدة حول 
�ل�شحابية  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات  ����ش��ت��خ��د�م��ه��م 
وروؤى  م��ع��ل��وم��ات  ت���ق���دمي  ���ش��ب��ي��ل  يف 
حتليلية. وتل �لعر�س حلقة نقا�شية 
من  �مل�شتوى  رفيعي  ممثلني  ت  �شمَّ
�ل��ب��ح��ري��ن، و���ش��ري��ف �شامي  ب��ور���ش��ة 
�ل�شابق  �ملالية  �ل��رق��اب��ة  هيئة  رئي�س 
يونغ  �آن��د  »�إرن�شت  وموؤ�ش�شة  مب�شر، 
�لبور�شات  و�حت�������اد  ����ش���ن���غ���اف���ورة«، 
�ل�شرق  »�أك�شنت�شر  و�شركة  �لعربية، 
�الأو�شط«، و�شركة »فينتك جاالك�شي«، 
ب��ح��ث��و� ف��ي��ه��ا �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي تقف 

فاعلية  �أك���رث  �أع��م��ال  عمليات  �إي��ج��اد 
و�أكرث مرونة«.

�ل�شابق  �لرئي�س  �شامى،  �شريف  و�أكد 
للهيئة �لعامة للرقابة �ملالية مب�شر، 
تتيح  �حل���دي���ث���ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أن  ع��ل��ى 
خماطر  الإد�رة  ك���ف���اءة  �أك����رث  �أدو�ت 
�أكرب  �ملالية، وحتقيق �شرعة  �الأ�شو�ق 
يف �كت�شاف �لتلعبات و�لتحذير من 
�ملمار�شات �لتي قد توؤثر على ��شتقر�ر 
�مل�شتثمرين،  ح��ق��وق  �أو  �ل��ت��ع��ام��لت 
�لرقابية   �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �أن  و�أو����ش���ح 
يعنى  �الأول  ف���رع���ني،  �إىل  ت��ن��ق�����ش��م 
و�لتحقق منها  �لبيانات رقمياً  بجمع 
وحتليل موؤ�شر�تها، و�لثاين ي�شتخدم 
وغرها  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء  �آل��ي��ات 
عن  للك�شف  �ل��رق��م��ي��ة  �ل��ن��م��اذج  م���ن 
فى  و�ال�شتباه  �ال�شو�ق  فى  �لتلعب 
�الن���ذ�ر  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �الأم�����و�ل،  غ�شل 
مبخاطر تتعلق بال�شيولة �أو �الئتمان 
�ملتعلقة  �الأم����������ور  م�����ن  غ����ره����ا  �أو 
�أن  �إىل  م�����ش��ر�ً  �مل�����ايل،  ب��اال���ش��ت��ق��ر�ر 
�لتوريق  و�شند�ت  �ال�شتثمار  �شناديق 
ومت���وي���ل �ل�������ش���ر�ء ب��ال��ه��ام�����س متثل 
جماالت خ�شبة لتطبيق �لتكنولوجيا 
�ل���رق���اب���ي���ة  ل��لك��ت�����ش��اف �مل��ب��ك��ر الأى 
�إخلل �أو م�شكلت قد تو�جهها، بداًل 
م��ن �ن��ت��ظ��ار �ل��ت��ق��اري��ر �ل��دوري��ة �لتي 
وحتليلها  �لرقابية  �جلهة  بها  تو�فى 

و�لتنظيمية؛  �الإ���ش��ر�ف��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات 
م�شتويني  ع��ل��ى  �إي���ج���اب���اً  ت��ن��ع��ك�����س  �إذ 
�الأول: عمليات جمع �لبيانات؛ )حيث 
�إعد�د  يف  تطبيقاتها  ��شتخد�م  ميكن 
�لبيانات  و�إد�رة  �ل��رق��اب��ي��ة  �ل��ت��ق��اري��ر 
و�مل�شاعدة �الفرت��شية، مبا ميكن يف 
�لتكاليف  خف�س  م��ن  �مل��ط��اف  نهاية 
ب�شورة  �الإ�شر�فية  �ملو�رد  وتخ�شي�س 
فاإنه  �ل��ث��اين  �مل�شتوى  �أم���ا  �أف�����ش��ل(.. 
يتعلق بتحليل �لبيانات؛ )وين�شب على 
ه��ي: مر�قبة  رئي�شة  �أرب��ع��ة جم��االت 
و�الإ�شر�ف  �ل�شلوك،  وحتليل  �ل�شوق، 
�ل�شغر  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ت��ح��وط��ي 
micro ، و�الإ�شر�ف �لتحوطي على 
macro(، وهو �أمر  �مل�شتوى �لكلي 
من �شاأنه حتقيق هدف رئي�س للهيئات 
�لتنظيمية يتمثل يف تعزيز �لثقة بها 
من قبل �ملتعاملني وموؤ�ش�شات �ل�شوق 
�الأخ�����رى«.  ب��دوره��ا ذك���رت �ل�شيدة” 
�لرئي�س  ج�����م�����ال،  ف��������روخ  ن���رج�������س 
بور�شة  يف  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
“بو�شفنا  م�شاركتها:  يف  �لبحرين، 
�إحدى �ملوؤ�ش�شات ذ�تية �لتنظيم، فاإننا 
يف ب��ور���ش��ة �ل��ب��ح��ري��ن من��ار���س رقابة 
فاعلة، ونلت�زم بالتحقيق يف �الأن�شطة 
�ملثرة لل�شك �لتي قد تتم يف �ل�شوق. 
م�شتثمرينا،  ث��ق��ة  ك�����ش��ب  �أج����ل  وم���ن 
ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ن��ا ت���اأك���ي���د ق���درت���ن���ا على 
مر�قبة خمتلف �الأن�شطة �لتي جتري 
باالأخذ يف �العتبار �لتعقيد�ت �ملحيطة 
يتم  �ل��ت��ي  �ملالية  �الأور�ق  مبعاملت 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف �الأ�����ش����و�ق ع���رب �حل���دود 
وبعملت متعددة. وبناء عليه، �أ�شبح 
ذ�تية  �ملوؤ�ش�شات  على  �ل�شروري  من 
�ملنا�شبة  �الأدو�ت  ت��وف��ر  �أن  �لتنظيم 
من تقنيات �لرقابة و�الإ�شر�ف بهدف 

ت��ق��ن��ي��ات �لرقابة  ت��ط��ور  �أم����ام  ع��ائ��ق��اً 
�لعربية.  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  و�الإ�������ش������ر�ف 
�شمن  �لفعالية  ه���ذه  �ن��ع��ق��اد  ي��ن��درج 
��شرت�تيجية هيئة �الأور�ق �ملالية �لتي  
تلتزم بالروؤية �ال�شتباقية و��شت�شر�ف 
�مل���ب���ادرة يف  ب��زم��ام  و�الأخ����ذ  �مل�شتقبل 
ت��ط��وي��ر �ل�������ش���وق �مل������ايل، م���ن خلل 
�لعمل �لدوؤوب على تطوير �أطر عمل 
�لتعديلت  و�إج�����ر�ء  ب��امل��رون��ة  تت�شم 
�لعمل  و��شرت�تيجيات  �الأنظمة  على 
م�شطرد  ب�شكل  �لت�شغيل  و�إج����ر�ء�ت 
ملو�كبة تطور �لقطاع �ملايل، و�الرتقاء 
ورقمنة  �الأمتتة،  با�شتخد�م  بالكفاءة 
وتوظيف  �ل��ع��م��ل،  و�أدو�ت  �ل��ب��ي��ان��ات 
تب�شيط  يف  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �مل�����ش��ت��ح��دث��ات 
و�لت�شغيلية،  �الإد�ري�������ة  �الإج��������ر�ء�ت 
باأ�شاليب  �لرقابية  �لتقارير  و�إع���د�د 
و�لدقة  ب��ال�����ش��رع��ة  ت��ت�����ش��م  م��ب��ت��ك��رة 
و�ل���������ش����ك����ل و�الإخ����������������ر�ج �الأف���������ش����ل، 
�لرقابة  م��ن  للمزيد  �مل��ج��ال  و�إت��اح��ة 
�متثال  م���ن  و�ل���ت���اأك���د  �ال���ش��ت��ب��اق��ي��ة، 
�جل��ه��ات �خل��ا���ش��ع��ة الإ����ش���ر�ف �لهيئة 
وفق  و�ل��ق��ر�ر�ت  باالأنظمة  و�لتز�مها 

�أف�شل �ملعاير و�ملمار�شات �لعاملية.
عبيد  �ل����دك����ت����ور  ق������ال  ك���ل���م���ت���ه  ويف 
�ل���زع���اب���ي- رئ��ي�����س جل��ن��ة �الأ�����ش����و�ق 
منظمة  يف  و�ل����ن����ا�����ش����ئ����ة  �ل����ن����ام����ي����ة 
IOSCO - »ت�شر تقنيات �لرقابة 
و�الإ�شر�ف �إىل �لتقنيات �ملبتكرة �لتي 
توظفها �لهيئات �لرقابية و�الإ�شر�فية 
و�لتعلم  �ال���ش��ط��ن��اع��ي  �ل��ذك�����اء  م��ث��ل 
�لرقابة  عمليات  دعم  �شبيل  يف  �الآيل 
و�الإ����ش���ر�ف، وق���د ب���رزت ل��ل��و�ج��ه��ة يف 
بقبول  وح��ظ��ي��ت  �الأخ��������رة،  �الآون�������ة 
�لرقابية  �ل��ه��ي��ئ��ات  �أو����ش���اط  يف  ك��ب��ر 
�لعامل.  �أنحاء  جمي��ع  يف  و�لتنظيمية 

عن  �لعمل  جت��رب��ة  فيه  نعي�س  �ل���ذي 
ز  وتركِّ �الج��ت��م��اع��ي«.   و�لتباعد  بعد 
عموماً  و�الإ����ش���ر�ف  �ل��رق��اب��ة  تقنيات 
ع���ل���ى �أمت����ت����ة �الإج�����������ر�ء�ت �الإد�ري��������ة 
عن  ف�شًل  وتي�شرها،  و�لت�شغيلية 
�أ�شلوب  وحت�����ش��ني  �ل��ب��ي��ان��ات  رق��م��ن��ة 
�لتنظيمية.  �لهيئات  ل��دى  حتليلها 
ت��ع��رب ع���ن تقنيات  ف���اإن���ه���ا  ث���م  وم����ن 

�لهيئات �لتنظيمية ذ�تها. 
و�أكدت �لنقا�شات �لتي �شهدها �مللتقى 
�ملهار�ت  جمموعة  تو�فر  �أهمية  على 
و�العتبار�ت  �ل�����ش��روري��ة،  و�ل��ق��در�ت 
�لبيانات،  بالتك�اليف، وتو�فر  �ملتعلقة 
رقمي  حت���ول  عملية  �إل�����ى  و�حل���اج���ة 
�لرقابة  تقنيات  جناح  ل�شمان  فاعلة 
وقد  �خلليج.  منطقة  يف  و�الإ����ش���ر�ف 
مت����ت م��ن��اق�����ش��ة خم��ت��ل��ف �جل���و�ن���ب 
تقنيات  ح���ل���ول  ب��ت��ط��وي��ر  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�لهيئات  ل���دى  و�الإ�����ش����ر�ف  �ل��رق��اب��ة 
�لتنظيمية من ز�وية ما �إذ� ك�ان ينبغي 
تطوير هذه �حللول من قبل �لهيئات 
مزودي  �إىل  �ملهمة  تعهيد  �أم  نف�شها، 
�خلدمات �لتقنية و�مل�شت�شارين ب�شبب 

�حل�شا�شية �ملحيطة بهذه �لتقنيات. 
من جانبه قال �ل�شيد: ر�مي �لدك�اين، 
�لبور�شات  الحت������اد  �ل����ع����ام  �الأم�������ني 
�لكث�ر  “ثمة  �أن  كلمته  يف  �لعربية، 
من �لفر�س لتوظيف تقنيات �لرقابة 
و�الإ����ش���ر�ف يف �ل��ع��دي��د م��ن جماالت 
�خل��دم��ة يف �أ���ش��و�ق ر�أ����س �مل��ال بهدف 
�مل�شتثمرين.  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  حت�شني 
�أ�شو�ق ر�أ�س �ملال متهيد  وينبغي على 
�شناً  �الأ�شغر  �الأج��ي��ال  �أم���ام  �لطريق 
حال  ويف  في�ها؛  �ال�شتثمار  يف  للبدء 
ت��ك��ن �الأ����ش���و�ق ع��ل��ى ق���در من  �إذ� مل 
�الإبد�ع، فاإنها �شرعان ما �شتخلو من 

وهناك �أمثلة بارزة على توظيف هذه 
مة  �ملُنظِّ �لهيئات  قبل  م��ن  �لتقنيات 
�أجمع”.  �لعامل  �ملال يف  ر�أ�س  الأ�شو�ق 
“يف ظل جائحة كورونا  �أن��ه  و�أ���ش��اف 
�ليوم  نعي�شها  �ل��ت��ي  )كوفيد-19( 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل�شريعة  و�ل��ت��غ��ر�ت 
نظم  �أن  جند  �القت�شادية،  �الأو���ش��اع 
و�لتاأثر  وحت��ل��ي��ل��ه��ا  �ل��ب��ي��ان��ات  ج��م��ع 
�لرقابة  ت��ق��ن��ي��ات  يف  حت���دث���ه  �ل�����ذي 
و�الإ�شر�ف و�لتقنيات �لتنظيمية تعّد 
معلومات  ت�قدم  كونها  مهمة  �أدو�ت 
�آنية و�أكرث دقة ب�شاأن �ل�شلمة �ملالية، 
�ملوؤ�ش�شات  ع��ل��ى  ي��ح��تِّ��م  �ل����ذي  �الأم����ر 
بالبيانات  ت��ق��اري��ر  ت��ق��دمي  �ل��ك��ب��رة 
�ملتاح  �خل���ي���ار  وي�����ش��ب��ح  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة. 
لهذه  �ال�شتجابة  كيفية  �خ��ت��ي��ار  ه��و 
�لتي  �ل�شغوط  مبقاومة  �لتغر�ت: 
ل  �ل��ق��وى �خل��ارج��ي��ة وتقبُّ مت��ار���ش��ه��ا 
تعي�شها  �لتي  �ال�شتقر�ر  �نعد�م  حالة 
�الأ�����ش����و�ق �مل��ال��ي��ة ع���ن ط��ري��ق �لعمل 
�ملوؤ�ش�شات وعرب  مع  و�ل���دوؤوب  �جل��اد 
�حلدود بهدف �شياغة جمموعة من 
ثمرة  �ل  ت�شكِّ �لتي  �الإيجابية  �لنتائج 

�لروؤية و�لقيادة و�حلوكمة �ل�شليمة«
و�أ�شاف �لزعابي “فيما يخ�س �أ�شو�ق 
�أطلقت  �الإم��ار�ت��ي��ة، فقد  �مل���ال  ر�أ����س 
كربيات  �إح��دى  مع  بالتعاون  �لهيئة، 
�ل���ر�ئ���دة يف جم���ال تقنية  �ل�����ش��رك��ات 
جلميع  ي�شمح  م�����ش��روع��اً  �مل��ع��ل��وم��ات، 
�مل�����ش��ارك��ني يف �ل�����ش��وق ب���االإب���لغ عن 
وتبادل  ح��دوث��ه��ا  حل��ظ��ة  �مل��ع��ل��وم��ات 
بد�أ  وق��د  وتقا�شمها.  �ملعلومات  ه��ذه 
�ل��ع��م��ل بالفعل  �أي�����ش��اً  ف��ري��ق �ل��ه��ي��ئ��ة 
و�لتنفيذ  �ل��رق��اب��ة  �أدو�ت  ن�شر  ع��ل��ى 
رقابة  حتقيق  �شبيل  يف  �الإلكرتونية 
�جلديد  �لع�شر  ه��ذ�  يف  فاعلة  مالية 

�الأف��ر�د. ويحر�س �حتاد  �مل�شتثمرين 
ع��ل��ى معاجلة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ب��ور���ش��ات 
�مللتقى  ��شتقطب  �ل��ق�����ش��اي��ا«.   ه���ذه 
وح�شره  ك���ب���ر�ً،  و�إق����ب����ااًل  �ه��ت��م��ام��اً 
تنظيمية  ه���ي���ئ���ات  م����ن  م�������ش���ارك���ون 
و�أطر�ف  دولية،  ومنظمات  ورقابية، 
�ل���������ش����وق، وغ����ره����م من  ف���اع���ل���ة يف 
�ملعنيني من جميع  �مل�شلحة  �أ�شحاب 
ت�شمن  كما  �لعربية،  �ملنطقة  �أن��ح��اء 
جانب  م��ن  فاعلة  م�����ش��ارك��ات  �مللتقى 
ممثلني عن كل من “�ل�شبكة �لعاملية 
“�أنلوك  ودوري�����ة  �ملايل”  ل��لب��ت��ك��ار 
و�شيتم جتميع �لنتائج  لوك ت�شني”. 
وتدوينها  �مللتقى  �إليها  تو�شل  �لتي 
و�حت���اد  للهيئة  م�����ش��رتك  ت��ق��ري��ر  يف 
�لعربية؛ لل�شتفادة منها  �لبور�شات 
�أن  وي��ذك��ر  �مل�شتقبلية.   �الأب��ح��اث  يف 
�إىل  ي�شر   SupTech م�شطلح 
����ش��ت��خ��د�م �ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل��ب��ت��ك��رة- مثل 
و�لتعلم   AI �ال���ش��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء 
�لهيئات  ج���ان���ب  م���ن   -ML �الآيل 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل��دع��م م��ه��ام �الإ����ش���ر�ف 
�لرقابة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  و�أن  و�ل���رق���اب���ة، 
�أن  ميكن    SubTechو�الإ�شر�ف
توؤدي دور�ً هاماً يف معاجلة م�شكلت 
�لبيانات وعدم  �جلودة )مثل فجو�ت 
�ت�����ش��اق��ه��ا و�ك��ت�����ش��اف �الأخ���ط���اء بها(، 
�لبيانات  ومطابقة  تدقيق  تتيح  كما 
وكذلك  م��ن��ه��ا،  و�ل��ت��ح��ق��ق  ودجم���ه���ا 
�ملر�قبة �لفورية و�للحظية للتد�والت 
يف �أ�شو�ق ر�أ�س �ملال، وتوفر تنبيهات 
�ملنا�شب وحت��دي��د �حلاالت  �ل��وق��ت  يف 
غر �العتيادية �لتي تتطلب �لتحقيق 

فيها �أو �كت�شافها عند �لتنفيذ.
�الإ�شر�فية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وت����ق����دم 
مهماً  دع���م���اً  ب��ال��ت��ايل   suptech

للمرة الأوىل يف املنطقة العربية

تنظيم امللتقى الإلكرتوين امل�سرتك لهيئة الأوراق املالية واحتاد البور�سات العربية
د. عبيد الزعابي: الهيئة اأطلقت نظاما اإلكرتونيا ي�سمح 

للم�ساركني يف ال�سوق بالإبالغ اللحظي عن املعلومات وتبادلها وتقا�سمها

كافة  تلبية  وبهدف  و�ال�شتد�مة  �جل��ودة  معاير  �أعلى  وف��ق 
متطلبات �ل�شوق �ملحلية. وتوظف “حديد �الإمار�ت” �أف�شل 
معتمدة  �ل�شناعية  �ل��ت��ح��دي��ات  مل��و�ج��ه��ة  �مل��ت��ط��ورة  �حل��ل��ول 
ملنتجات  متكامًل  م�شنعاً  باعتبارها  �لعالية  قدر�تها  على 

�حلديد.
وت�شكل �خلردة حالياً 30 يف �ملائة من �ملو�د �خلام �مل�شتخدمة 
��شتخد�م  زي���ادة  �إىل  �ل�شركة  وت��ه��دف   1 �ل�شلب  م�شنع  يف 
�خل��ردة كمادة �أولية يف وح��د�ت �لت�شنيع �الأخ��رى خا�شة يف 
ظ��ل �رت��ف��اع �أ���ش��ع��ار م��ك��ور�ت خ��ام �حل��دي��د. ويف ع��ام 2019 
��شتخدمت حديد �الإمار�ت 280 �ألف طن فقط من حديد 

�خلردة.
وجنحت “حديد �الإمار�ت” يف عام 2017 يف ت�شغيل من�شاأة 

“تلعب �شناعة �حلديد دوًر� حيوًيا يف رفد �القت�شاد �ملحلي 
خلل  من  �القت�شادي  للتنويع  �أبوظبي  ��شرت�تيجية  ودعم 

تعزيز قدر�ت �لت�شنيع �ملحلية«.
وتبذل “حديد �الإمار�ت” جهود�ً حثيثة للم�شاهمة يف حتقيق 
�لطبيعية  وم��و�رده��ا  �لبيئة  بحماية  �الإم����ار�ت  دول��ة  �ل��ت��ز�م 
�لعمل  ب��رن��ام��ج  �ل��ب��ارزي��ن يف  �الأع�����ش��اء  �أح���د  �ل�شركة  وت��ع��د 
على  ح�شلت  حيث  لل�شلب  �لعاملي  ل��لحت��اد  �لتابع  �ملناخي 
�لفاعلة  وم�شاركتها  لدورها  تتويجاً  �الحت��اد  تقدير  �شهادة 
�أك�شيد �لكربون وهي  يف برنامج جمع بيانات �نبعاثات ثاين 
�ملعنية  ل�شر�كتها مع �جلهات  متميز�ً  ت�شكل منوذجاً  مبادرة 
تقع  �ل��ت��ي  �ل��ك��رب��ون  اللتقاط  “�لريادة”  من�شاأة  بينها  م��ن 

بالقرب من مباين “حديد �الإمار�ت«.

•• اأبوظبي - وام:

�إحدى �ل�شركات �لتابعة   - “حديد �الإمار�ت”  �أعلنت �شركة 
��شتعد�دها ل�شر�ء   - “ “ �شناعات  لل�شركة �لقاب�شة �لعامة 
�أكرث من مليون طن من منتجات خردة �حلديد �شنوًيا وذلك 
�ملتخ�ش�شة يف  �لوطنية  لل�شركات  �لد�عمة  �إطار جهودها  يف 
جتارة خردة �حلديد من خلل �شر�ء هذه �ملنتجات من �ل�شوق 
�ملحلي ال�شتخد�مها كمو�د �أولية يف عملياتها �الإنتاجية وفًقا 

للأ�شعار �لعاملية.
�إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  وت�شتخدم ح��دي��د �الإم�����ار�ت خ���ردة �حل��دي��د 
�لقو�س  �أف��ر�ن  �أولية رئي�شية يف  مكور�ت خام �حلديد كمو�د 
�ل��ك��ه��رب��ائ��ي وذل���ك الإن��ت��اج جم��م��وع��ة م��ن منتجات �حلديد 

�أفر�ن  لتغذية  3000 ح�شان  ب�شعة  �ل�شلب  لتقطيع خردة 
�ملن�شاأة  هذه  وتلعب  �ل�شلب  �إنتاج  مل�شانع  �لكهربائي  �لقو�س 
دور�ً ب���ارز�ً يف �إع���ادة ت��دوي��ر خ���ردة �حل��دي��د و�ال���ش��ت��ف��ادة من 
�ملخلفات �لناجتة عن عمليات �لبناء و�الإن�شاء�ت وغرها من 

�الأن�شطة �ملنتجة حلديد �خلردة يف دولة �الإمار�ت.
ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملهند�س �شعيد غمر�ن �لرميثي،  وقال 
فيه خدمة  نو��شل  �ل��ذي  �لوقت  يف   “ �الإمار�ت”:  “حديد 
و�لطاقة  �لبناء  فيها  مب��ا  �ل��دول��ة  يف  �لرئي�شية  �لقطاعات 
و�ل��ن��ق��ل، ف��اأن��ن��ا ف���خ���ورون ب���ال���دور �ل���ري���ادي �ل���ذي نلعبه يف 
“حديد �الإمار�ت” يف دعم جتار �خلردة �ملحليني يف �لدولة 
�أهد�ف  وحتقيق  �خل��ردة  تدوير  �إع���ادة  يف  دورن��ا  �إىل  �إ�شافة 
�لرميثي:  �ملهند�س  و�أ���ش��اف  �الإمار�ت.”  لدولة  �ال�شتد�مة 

خالل جل�سة افرتا�سية نظمتها جمعية رواد الأعمال ودبي لال�ست�سارات 

روؤ�ساء عدد من امل�سارف الوطنية يوؤكدون على ا�ستمرارية دعم 
قطاع الأعمال ال�سغرية واملتو�سطة مبا يتوافق مع توجهات حكومة الإمارات

•• دبي-الفجر:

�أكد عدد من روؤ�شاء �مل�شارف �لوطنية، 
تعزيز  ع���ل���ى  م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��م  ح���ر����س 
وتطوير  �ل�شابة  �الإمار�تية  �لطاقات 
و�ملتو�شطة،  �ل�شغرة  �الأعمال  قطاع 
وت����وف����ر �ل����دع����م ل����ه ل��ل��ت��غ��ل��ب على 
�ملرتبطة  �ل��ر�ه��ن��ة  �مل��رح��ل��ة  حت��دي��ات 
كورونا  ف���رو����س  ت��ف�����ش��ي  ب��ت��د�ع��ي��ات 
مبا يتو�فق  �مل�شتجد “كوفيد-19”، 
مع توجهات حكومة �الإمار�ت يف دعم 
دعم  يف  و�مل�شاهمة  �ل�شباب  ومت��ك��ني 
�ملتنوعة،  بقطاعاته  �ملحلي  �القت�شاد 
الفتني �إىل �أن دولة �الإمار�ت وبف�شل 
�لر�شيدة  ق��ي��ادت��ه��ا  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي����ة 
غدت منارة عاملية للم�شاريع �ل�شغرة 
وذل����ك يف ظ���ل �جلهود  و�مل��ت��و���ش��ط��ة، 
�لقطاع  تناف�شية  لتعزيز  �ملتو��شلة 
وتوفر �لبيئة �لت�شريعية �ملنا�شبة له 

وفقا الأف�شل �ملعاير �لدولية.
�حلو�رية  �جلل�شة  خ���لل  ذل���ك  ج���اء 
جمعية  نظمتها  �ل��ت��ي  �الف��رت����ش��ي��ة 
و�شركة  �الإم���ار�ت���ي���ني  �الأع���م���ال  رو�د 
خلل  من  موؤخر�  لل�شت�شار�ت  دب��ي 
�الت�شال �ملرئي، بعنو�ن “نظرة عامة 
نتيجة  و�ل���ف���ر����س  �ل��ت��ح��دي��ات  ح����ول 
ناق�شت  و�لتي  كوفيد19”،  فرو�س 
�ل�شركات  ت���و�ج���ه  �ل���ت���ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
�لر�هنة،  �الأزم�������ة  ظ���ل  يف  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة 
تفاعل  م���دى  ر���ش��د  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�ملالية  و�ملوؤ�ش�شات  �لوطنية  �مل�شارف 
م��ع ت��ل��ك �ل�����ش��رك��ات، و�ل��ت��ع��رف على 
�الآليات �ملطبقة من قبلهم يف توفر 

�لدعم �للزم لرو�د �الأعمال.
و�شهدت �جلل�شة م�شاركة �شعادة حمد 
�أحمد �لرحومي �لنائب �الأول لرئي�س 
و�شعادة  �الحت����ادي،  �لوطني  �ملجل�س 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �هلل  عبد  حممد 
و�شعادة  �الإ�شلمي،  �ل�شارقة  مل�شرف 
�لرئي�س  �ملن�شوري  ط��ر�ف  بن  �شهيل 
�الإمار�ت  �لتنفيذي لعمليات م�شرف 
�الإ���ش��لم��ي، و���ش��ع��ادة م��ه��دي كيلين 
�مل�شرفية  �خلدمات  جمموعة  رئي�س 
�أب����وظ����ب����ي  م���������ش����رف  ل�����لأع�����م�����ال يف 
�أحمد  ع���م���اد  و�ل�����ش��ي��د  �الإ�����ش����لم����ي، 
�لوطنية  �مل�������ش���اري���ع  مت���وي���ل  رئ��ي�����س 
بنك  يف  لل�شركات  �لعقاري  و�لتمويل 
�شند  و�شعادة  �لوطني،  �خليمة  ر�أ���س 
جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملقبايل 
و�شعادة  �الإم��ار�ت��ي��ني،  �الأع��م��ال  رو�د 

خلل  �لبنك  �ىل  �ل��و���ش��ول  لت�شهيل 
نظام  ��شتحدث  �لبنك  ف��ان  �جلائحة 
�شهولة  بكل  �لكرتونيا ً  فتح �حل�شاب 
وي�شر من �أي مكان، ويف نف�س �ل�شياق 
ر�شوم خدمات  باإلغاء  قام  �لبنك  ف��اإن 
وجمانية  �جلائحة،  خلل  �النرتنت 
�لتحويلت د�خل �لدولة، وباالإ�شافة 
�إىل تقدمي حو�فز مالية حيث يح�شل 
بقيمة  ن��ق��دي  ����ش��رتد�د  على  �لعميل 
بعمليات  �لقيام  عند  دره���م  خم�شني 
�إط����لق  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة  �ل���ت���ج���اري���ة، 
 ”SMEsouk �إل��ك��رتون��ي��ة  من�شة 
بيانات  ق����اع����دة  ت�������ش���م  ل���ل���م���وردي���ن 
برو�د  خا�شة  �ملوردين  الأهم  عملقة 
�الأعمال، مع تقدمي خ�شومات ت�شل 
مما  �ل�شركات  الأ�شحاب   30% �إىل 
�لنا�شئة  �ل�شركات  م�شاعدة  يف  ي�شهم 
يف ب���دء رح��ل��ت��ه��م ب��اأق��ل ت��ك��ل��ف��ة، الفتا 
ب�شر�كته  ي�����ش��ي��د  �مل�����ش��رف  �أن   �إىل 
م�شرف  مع  �لناجحة  �ال�شرت�تيجية 
�الإم�����������ار�ت ل��ل��ت��ن��م��ي��ة �ل���ت���ي �أت���اح���ت 
�الإمار�تيني  �الأعمال  ل��رو�د  �لفر�شة 
للو�شول حللول متويلية ت�شل �ىل 5 

مليون درهم. 

من�سة حوارية لرواد الأعمال
�إىل  �ملقبايل  �شند  �شعادة  �أ�شار  ب��دوره 
�ل�����دور �ل����ذي ����ش��ط��ل��ع��ت ب���ه جمعية 
رو�د �الأع��م��ال �الإم��ار�ت��ي��ني، ف��ور بدء 
خلل  من  كورونا،  فرو�س  تد�عيات 
�أع�����ش��اء �جلمعية من  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل 
�لتحديات  �ملت�شررة لر�شد  �ل�شركات 
�ل�شرر  ون�������ش���ب���ة  ت���و�ج���ه���ه���م  �ل����ت����ي 
�ل����ذي حل��ق ب��ه��م ع��ن ط��ري��ق �إط���لق 
��شتبيان لدر��شة �لو�شع بكل جو�نبه، 
�لبنوك  م���ع  �ل���ت���و�����ش���ل  ع���ن  ف�����ش��ل 
�ل�شغرة  لل�شركات  �ملمولة  و�جلهات 
ممنهجة  ب��ر�م��ج  الإي��ج��اد  و�ملتو�شطة 
على  كورونا  جائحة  �آث��ار  من  تخفف 
قطاع �الأعمال، م�شر� �إىل �أن تنظيم 
ب���ه���دف توفر  ه�����ذه �جل��ل�����ش��ة ج�����اء 
�الأع��م��ال من  رو�د  ب��ني  ح���و�ر  من�شة 
ج��ه��ة و�ل��ب��ن��وك م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى، يف 
قنو�ت  �أف�����ش��ل  وت��ط��وي��ر  بحث  �شبيل 
�لتو��شل و�لتعاون �ملمكنة، مبا يخدم 
م�شلحة �لطرفني، موؤكد� �أن ح�شول 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�لفرتة  ه��ذه  �ل��لزم يف  �لتمويل  على 
�الأهمية  غاية  يف  يعترب  �ال�شتثنائية، 

لتعزيز روح �ملبادرة و�البتكار.

�لتعاملت  ملعاجلة  م��ت��ط��ورة  رقمية 
�لنقد،  و�إد�رة  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل�����ش��رف��ي��ة 
و�ل���ت���ي ���ش��ت�����ش��ك��ل ج������زء�ً ح���ي���وي���اً من 
ومنتجاته  �مل�شرف  خدمات  حمفظة 
�ملخ�ش�شة لقطاع �الأعمال و�ل�شركات 
ك��م��ا �شتمكن  �ل�����ش��غ��رة و�مل��ت��و���ش��ط��ة، 
يف  �ملتخ�ش�شني  �ل�����ش��رك��ات  م��وظ��ف��ي 
�ملوؤ�ش�شي و�خلزينة  �لتمويل  جماالت 
من �إج��ر�ء كل �لعمليات، مبا يف ذلك 
�إد�رة �لنقد و�شرف �لعملت ومتويل 
�الإنرتنت  ع��رب  �ل��ت��ج��اري��ة  �خل��دم��ات 
متطلبات  مع  يتما�شى  مبا  ب�شهولة، 
�مل��رح��ل��ة �ل���ر�ه���ن���ة وم��رح��ل��ة م���ا بعد 

كورونا.

متويل الأعمال اململوكة 
ملواطنني 

و�أ����ش���ار �ل�����ش��ي��د ع��م��اد �أح���م���د، �إىل �أن 
�خليمة  ر�أ��������س  ب���ن���ك  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لوطني لتمويل �مل�شروعات �ل�شغرة 
و�ملتو�شطة تتمثل يف تقدمي جمموعة 
ت�شمل  و�لتي  �لقرو�س،  من  منتجات 
و�لقرو�س  �لعامل،  �ملال  ر�أ���س  متويل 
�ل���ت���ج���اري���ة، و�ل���ت���م���وي���ل �ل���ع���ق���اري، 
�أكد  �ملدعوم باالأ�شول، كما  و�لتمويل 
دعم  يف  ثابتة  �لبنك  �أول��وي��ة  �أن  على 
�لبنك  يركز  �لوطنية، حيث  �مل�شاريع 
ع��ل��ى مت��وي��ل �الأع���م���ال �مل��م��ل��وك��ة من 
��شتك�شاف  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  م��و�ط��ن��ني 
ف���ر����س �ل��ن��م��و �جل���دي���دة م���ن خلل 
ت��وق��ي��ع ����ش���ر�ك���ات ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة مع 
موؤ�ش�شات و�شركات كربى متخ�ش�شة، 
بهدف �إطلق بر�مج لدعم �ل�شركات 
و�أن  �شيما  ال  و�مل��ت��و���ش��ط��ة  �ل�����ش��غ��رة 
�فتتاحه  مت  كامل  ق�شم  ي�شم  �لبنك 
�الأعمال  2017 لدعم رو�د  �لعام  يف 
�ملو�طنني، �إىل جانب ذلك فاإن �لبنك 
�ن��ت�����ش��ار فرو�س  ب����دء  ح���ر����س م��ن��ذ 
كورونا �مل�شتجد على تكثيف �لتو��شل 
�مل�شاريع  �أ���ش��ح��اب  م��ن  ع��م��لئ��ه  م��ع 
�لوطنية �لنا�شئة لتقدمي �ال�شت�شار�ت 
ت�شرر�،  �الأك����رث  ل��ل�����ش��رك��ات  وخ��ا���ش��ة 

ح�شاباتهم عرب �شبكة �أجهزة �ل�شر�ف 
�الآيل و�أجهزة �الإيد�ع �لنقدي �لتابعة 

للبنك. 

م�ست�سار مايل لل�سركات النا�سئة 
مهدي  �شعادة  �أك��د  �ل�شياق  نف�س  ويف 
�أب����وظ����ب����ي  م���������ش����رف  �أن  ك�����ي�����لين، 
�الإ������ش�����لم�����ي ي���ع���ط���ي �مل���������ش����روع����ات 
خا�شة،  �أهمية  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة 
�مل������ح������وري يف �الق���ت�������ش���اد  ل������دوره������ا 
�إد�رة  �أن�����ش��اأ  ذل���ك  �ل��وط��ن��ي، والأج�����ل 
خ����ا�����ش����ة ب�����اخل�����دم�����ات �مل�������ش���رف���ي���ة 
ح�شتها  زي���ادة  �إىل  ت�شعى  ل��لأع��م��ال، 
�ل�شغرة  �الأع��م��ال  ق��ط��اع مت��وي��ل  يف 
من�شبط  م��ن��ه��ج  وف�����ق  و�مل���ت���و����ش���ط���ة 
وموجه لقطاعات �قت�شادية حمددة، 
وذل��ك من خلل زي��ادة �لرتكيز على 
مت��وي��ل �خل���دم���ات �ل��ت��ج��اري��ة ور�أ�����س 
�مل�شرفية،  و�مل��ع��ام��لت  �لعامل،  �مل��ال 
�مل�شرف  �أن  �إىل  �لنقد، م�شر�  و�إد�رة 
م�شت�شار  ب����دور  ل��ل���ش��ط��لع  ي�����ش��ع��ى 
و�ل�شغرة  �لنا�شئة  لل�شركات  م��ايل 
و�مل��ت��و���ش��ط��ة يف دول����ة �الإم�������ار�ت، كما 
ي�شتثمر ب�شكل مكثف لتطوير من�شة 

على  باحل�شول  �ل��ر�غ��ب��ني  �الإم����ار�ت 
منتجات وخدمات م�شرفية متو�فقة 
مع �أحكام �ل�شريعة �الإ�شلمية لدعم 
»�الإمار�ت  يوفر  حيث  �أعمالهم،  منو 
�الحتياجات  تلبي  حلواًل  �الإ�شلمي« 
�شركة  �ألف   46 �مل�شرفية الأكرث من 

�شغرة ومتو�شطة يف �لدولة.
“�الإمار�ت  �أن  �إىل  �ملن�شوري،  ولفت 
�إل���ت���ز�م���ه  �إط�������ار  ويف  �الإ�شلمي” 
�ل�شغرة  �ل�شركات  بدعم  �ملتو��شل 
ككل  �لوطني  و�القت�شاد  و�ملتو�شطة 
حر�س  �لع�شيبة،  �لفرتة  هذه  خلل 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر م���ن���ت���ج���ات وخ����دم����ات 
�لر�هنة،  للتحديات  تت�شدى  مبتكرة 
ح��ي��ث �أط��ل��ق م��وؤخ��ر� ب��ط��اق��ات خ�شم 
�خلدمات  ملتعاملي  ج��دي��دة  جمانية 
�ل�شركات  م���ن  ل��لأع��م��ال  �مل�����ش��رف��ي��ة 
�ل��ت��ي تنطبق  �ل�����ش��غ��رة و�مل��ت��و���ش��ط��ة 
�لبطاقة  �ل�شروط، حيث توفر  عليها 
للمتعاملني  ب��دي��ل��ة  ق��ن��اة  �جل���دي���دة 
�ملبالغ  ع��ل��ى  ب��احل�����ش��ول  �ل���ر�غ���ب���ني 
�حتياجاتهم  ل���ت���ل���ب���ي���ة  �ل����ن����ق����دي����ة 
�ملتو��شلة لل�شيولة �لنقدية، كما تتيح 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني �ل�����ش��ح��ب �ل��ن��ق��دي من 

م�شرف  �إد�رة  جمل�س  �ع��ت��م��د  ح��ي��ث 
�ل�������ش���ارق���ة �الإ�����ش����لم����ي ح����زم����ة من 
وجه  يف  ع��م��لئ��ه  ل��دع��م  �لت�شهيلت 
لفرو�س  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��د�ع��ي��ات 
�أنو�ع  جميع  تاأجيل  ت�شمنت  كورونا، 
�أ�شهر،   6 �إىل  و�لت�شهيلت  �لقرو�س 
�ل�شرفة  ق����ن����و�ت  ج��م��ي��ع  وت��ف��ع��ي��ل 
�ل��رق��م��ي��ة وت��خ��ف��ي�����س ر����ش���وم و�أرب�����اح 
بامل�شروعات  �خل���ا����ش���ة  �مل���ع���ام���لت 
�ل�����ش��غ��رة و�مل��ت��و���ش��ط��ة، ف�����ش��ل عن 
للمتعامل  �ملقدمة  �لدفعة  تخفي�س 
 %  15 �إىل  م�شكن  ل�����ش��ر�ء  �مل��و�ط��ن 

. وغر �ملو�طن �إىل 20% 

حلول م�سرفية 
لرواد الأعمال املواطنني

من جهته قال �شعادة �شهيل بن طر�ف 
�مل��ن�����ش��وري: ن��ب��ذل يف ب��ن��ك �الإم����ار�ت 
�الإ�شلمي ق�شارى جهدنا يف بناء بيئة 
�الأعمال  ل���رو�د  تتيح  مو�تية  �أع��م��ال 
طموحاتهم  حت��ق��ي��ق  �مل��و�ط��ن��ني  م���ن 
بالنجاح،  م��ك��ل��ل��ة  م�����ش��رة  وخ���و����س 
كوجهة  �لبنك  مكانة  على  وت��اأك��ي��د�ً 
يف  �ملو�طنني  �الأعمال  ل��رو�د  مف�شلة 

الدور املحوري لل�سركات النا�سئة
من جانبه �أ�شار �شعاد حممد عبد �هلل، 
�إىل �أن دولة �الإمار�ت كانت من �لدول 
من  حزمة  �إط��لق  يف  عاملياً  �ل�شباقة 
�مل�شاريع  لقطاع  �لتحفيزية  �ملبادر�ت 
�الأعمال،  ورو�د  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة 
الإدر�كها �ملبكر باأهمية �لدور �ملحوري 
لل�شركات �لنا�شئة يف خمتلف �ملجاالت 
�أن ه��ذ� �لدعم  �الق��ت�����ش��ادي��ة، م��وؤك��د� 
�لعودة  على  �شي�شاعدها  �حل��ك��وم��ي، 
�إىل م�شتويات ما قبل �الأزمة، مبجرد 
�نح�شار جائحة كوفيد 19، و�شي�شهم 
وقطاع  �الب��ت��ك��اري��ة  �لبيئة  حماية  يف 

ريادة �الأعمال من �الأ�شر�ر �لد�ئمة.
ول����ف����ت �����ش����ع����ادة حم���م���د ع���ب���د �هلل، 
�أطلقها  �ل��ت��ي  �ل���دع���م  خ��ط��ة  �أن  �إىل 
و�لتي  م����وؤخ����ر�،  �مل����رك����زي  �مل�������ش���رف 
�شيولة  ت�����ش��ه��ي��لت  ت��ق��دمي  ت�شمنت 
حتى  دره���م  مليار   50 قيمتها  تبلغ 
يتمكن �ملتعاملون �ملوؤهلني من تاأجيل 
�أق�شاطهم ح�شب طلبهم، قد �شاهمت 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ر يف دع���م �مل�����ش��ارف على 
لل�شركات  �مل��ق��دم��ة  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ع��زي��ز 
�لوطنية خا�شة �ل�شغرة و�ملتو�شطة، 

�لرئي�س  �ل����ف����لح����ي  ح�������ارب  ول����ي����د 
لل�شت�شار�ت،  دبي  ل�شركة  �لتنفيذي 
�إىل ج��ان��ب ح�����ش��ور �أك���رث م��ن 100 
و�أ�شحاب  �الأع��م��ال  رو�د  من  م�شاركا 

�مل�شاريع �لوطنية و�ملهتمني.

حتقيق روؤية 
القيادة الر�سيدة

�لرحومي،  �أح��م��د  حمد  �شعادة  و�أك���د 
�حلو�رية  �جلل�شات  ه��ذه  �أهمية  على 
�لقيادة  روؤي����ة  حتقيق  يف  مل�شاهمتها 
تعزيز  �إىل  �ل����د�ع����ي����ة  �ل����ر�����ش����ي����دة 
و�لدعم  �الق���ت�������ش���ادي���ة  �ال����ش���ت���د�م���ة 
�مل�����ش��ت��م��ر ل���ق���ط���اع���ات �الأع�����م�����ال من 
ق�������رب على  �ل�����ت�����ع�����رف ع������ن  خ�������لل 
و�لوقوف  �ل��وط��ن،  �شباب  �حتياجات 
�ملرتبطة  �ملختلفة  �ل��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى 
مب��م��ار���ش��ة �الأع���م���ال، خ��ا���ش��ة يف ظل 
�الأو�������ش������اع �ل����ر�ه����ن����ة، ل��ل��ت��م��ك��ن من 
و�لنتائج  �حل��ل��ول  الأف�����ش��ل  �ل��ت��و���ش��ل 
�لدولة،  �ل��ع��م��ل يف  ب��ي��ئ��ة  ت��ع��زز  �ل��ت��ي 
�حلو�فز  توفر  �شرورة  على  م�شدد� 
�ال�شرت�تيجي  و�ل����دع����م  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
�شمن  �لنا�شئة  �ل��وط��ن��ي��ة  لل�شركات 
على  و�لعمل  و����ش��ح��ة،  ��شرت�تيجية 
وعلى  �لفاعلة  �جلهات  جهود  تن�شيق 
�لوطنية،وتطوير  �مل�����ش��ارف  ر�أ���ش��ه��ا 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ات و�الأن���ظ���م���ة خ��ا���ش��ة يف 
ظ����ل �ل����ت����غ����ر�ت �ل���ت���ي ط�������ر�أت على 
�أهمية  �إىل  منوها  �لعاملي،  �القت�شاد 
تبنتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��ف��ي��زي��ة  �مل����ب����ادر�ت 
دولة �الإمار�ت، لدعم قطاع �ل�شركات 
�ملحفز�ت  عرب  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرة 
للمتغر�ت  م���و�ك���ب���ة  ج������اءت  �ل���ت���ي 
على  وموؤكد�  �ملت�شارعة،  �القت�شادية 
�مل�����ش��ارف دعمها  ����ش���رورة م��و����ش��ل��ة 
�ال�شتمر�ر  �الأعمال من خلل  ل��رو�د 
و�لر�شوم  �ملدفوعات  �شد�د  تاأجيل  يف 
و�إيجاد  �لقرو�س  وتوفر  �مل�شتحقة، 
خ���ي���ار�ت �ل��ت��م��وي��ل �مل���رن���ة مب���ا يلبي 
��شتمر�رية  وي�����ش��م��ن  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م 

�أعمالهم.
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املال والأعمال

�الإج�����ر�ء�ت  ك��اف��ة  تنفيذ  ل�����ش��م��ان 
�الت�شال  تقليل  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  �ل��ت��ي 
�ملبا�شر مع �لعميل، مع بدء خدمة 
مناطق  جميع  يف  �ليومي  �لتعقيم 
وم��ر�ف��ق �ل�شوق، م��ن خ��لل خطة 
م�����درو������ش�����ة، ك����ج����زء م�����ن ت���د�ب���ر 
للمعاير  ووف��ق��اً  �ملتبعة  �ل�شلمة 
�ملعتمدة«.  �جلدير بالذكر �أن �شوق 
�حلر�ج �أعلن موؤخر�ً �إعفاء �أ�شحاب 
�مل��ع��ار���س �مل�����ش��ت��اأج��ري��ن ل��دي��ه من 
�الإي��ج��ار مل��دة ث��لث��ة �أ���ش��ه��ر، وذلك 
�أعمالهم و�شمان  �إ�شهاماً يف تعزيز 
تخفيف  يف  و�مل�شاهمة  ��شتمر�رها 
�الأع����ب����اء ع��ل��ي��ه��م ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
جتاوز �لظروف �لر�هنة، باالإ�شافة 
�إىل دعم قدر�ت �القت�شاد �لوطني 

وتناف�شية �إمارة �ل�شارقة. 

•• ال�سارقة-الفجر:

�أعلنت �إد�رة �شوق �حلر�ج لل�شيار�ت، 
�إحدى �إد�ر�ت �شركة �ل�شارقة الإد�رة 
�ال�شتثمارية  �ل�������ذر�ع  �الأ������ش�����ول، 
حل���ك���وم���ة �ل���������ش����ارق����ة ع�����ن ع�����ودة 
بن�شبة  �ل��ع��م��ل  م��ق��ر  �إىل  ك���و�دره���ا 
30 %، وعن ��شتقبال زو�ر �ل�شوق 
و�ملهتمني  و�الأف�������ر�د  �ل��ت��ج��ار  م���ن 
و�ك�ش�شو�ر�تها   �ل�����ش��ي��ار�ت  بقطاع 
م�����ع ت���ط���ب���ي���ق ك����اف����ة �الإج�����������ر�ء�ت 
�الح������رت�زي������ة �مل���ع���ت���م���دة، ووف����ق����اً 
من  �مل��ح��ددة  �ال�شتيعابية  للطاقة 
ويو��شل  �ملخت�شة.   �جل��ه��ات  قبل 
����ش���وق �حل������ر�ج ك���اف���ة �الإج��������ر�ء�ت 
�الإح�����رت�زي�����ة �مل��ت��ب��ع��ة يف �ل���دول���ة 
�لوطنية  �جل���ه���ود  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
فرو�س  م����ن  ل���ل���وق���اي���ة  �ل���ر�م���ي���ة 
ال  ك��ج��زء  )كوفيد-19(،  ك��ورون��ا 
يتجز�أ من ��شرت�تيجياتها �خلا�شة 
دعم  بهدف  �ملجتمعية،  بامل�شووؤلية 
ق��ط��اع جت���ارة �ل�����ش��ي��ار�ت، وجتديد 
�لعقود و�إنهاء كافة �ملعاملت بدون 
�أي تاأخر، للحفاظ على �شر عجلة 

بحث التعاون بني احتاد الغرف 
ورابطة التجارة الدولية الكورية

•• دبي - وام:

و�ل�شناعة  �لتجارة  غ��رف  الحت��اد  �لعام  �الأم��ني  �شامل  بن  حممد  حميد  بحث 
 -  KITA �لكورية  �لدولية  �لتجارة  ر�بطة  رئي�س  كيم  بالدولة وجي هيون 
�الإمار�تيني  �الأعمال  �أ�شحاب  �لتعاون بني  تعزيز  �أطر   - �ملرئي  �الت�شال  عرب 
�ل��ع��لق��ات �لتجارية  ن��ط��اق  ت��و���ش��ي��ع  ي�����ش��ه��م يف  �ل��ر�ب��ط��ة مب���ا  و�الأع�������ش���اء يف 
مناق�شة  ت�شمن  �الجتماع  �أن  �شامل  �بن  و�أو�شح  �جلانبني.  بني  و�ال�شتثمارية 
�أولية الأهم �ملو�د و�لبنود �لو�جب ت�شمينها يف مذكرة �لتعاون �ملزمع توقيعها 
بتوطيد  �الإم��ار�ت��ي  �خلا�س  �لقطاع  �هتمام  �شتعك�س  و�لتي  �لعاجل  بالقريب 
�لعلقات �لتجارية مع كوريا �جلنوبية . وقال �إن �ملذكرة تاأتي يف �إطار �لتعاون 
بتبادل  يتعلق  ما  يف   KITAو �لغرف  الحت��اد  �لعامة  �الأم��ان��ة  بني  �مل�شرتك 
�ملعلومات و�إيجاد �لفر�س �ال�شتثمارية و�لتجارية لل�شركات �الإمار�تية و�لكورية 
�القت�شادية  �لفعاليات  عقد  �إىل  �إ�شافة  ثنائية  �شر�كات  عمل  على  و�مل�شاعدة 
 KITA �أن  �إىل  و�أ�شار  و�ملعار�س.  �لنقا�شية  و�حللقات  كاملوؤمتر�ت  �ملختلفة 
يعملون حتت  �الأع�شاء ممن  �آالف  لديها  و�لتي  �لر�ئدة  �ملوؤ�ش�شات  تعترب من 
مظلتها وميكن �ال�شتفادة من خرب�تهم ل�شالح �مل�شاريع �ل�شغرة و�ملتو�شطة 
بالدولة . من جهته �أكد جي هيون كيم �أهمية �إبر�م مذكرة �لتفاهم مع �حتاد 
�لغرف �لتي من �شاأنها تعزيز علقات �لتعاون يف جمال تبادل �خلرب�ت وتنظيم 
جمتمع  على  و�لفائدة  بالنفع  تعود  �لتي  و�ملعار�س  �مل��وؤمت��ر�ت  وعقد  �ل��وف��ود 
و�أ�شار  �الأعمال يف كل �لبلدين ال�شيما يف �قت�شاد ما بعد “ كوفيد - 19” . 
و�ل�شركات  �مل�شاريع  و�مل�شاعدة الأ�شحاب  �لدعم  �لر�بطة لتقدمي  ��شتعد�د  �إىل 
ختام  يف   - هيون  ج��ي  وع��رب  �لبلدين.  يف  باال�شتثمار  ثقتهم  م��ن  تعزز  و�ل��ت��ي 
�حتاد  يقدمها  �لتي  للت�شهيلت  وتقديره  �شكره  عن   - �الفرت��شي  �الجتماع 
غرف �لتجارة و�ل�شناعة بالدولة .. وقال : “ �إننا نلقى كل م�شاندة وترحيب 
من �حتاد �لغرف، و�أكد �أن �لزيار�ت �ملتبادلة ال�شحاب �الأعمال �شاهمت بفاعلية 

يف تطوير �لعلقات �لتجارية و�لتعاون �القت�شادي بني �لبلدين ».

�القت�شاد �ملحلية وتعزيزها يف �إمارة 
�ملعل مدير،  �أكد ماجد  �ل�شارقة.  
���ش��وق �حل����ر�ج ب��ال�����ش��ارق��ة، ع��ل��ى �أن 
ومرتادي  موظفي  و�شلمة  �شحة 
�أولويتنا،  ر�أ�س  على  وزو�ره  �ل�شوق 
و�أن �الإج��ر�ء�ت جاءت حفاظاً على 
�إىل  م�شر�ً  و�شلمتهم،  �شحتهم 
حر�رة  درج�����ة  قيا�س  تت�شمن  �أنها 

وتوفر  و�مل��ت��ع��ام��ل��ني،  �مل���وظ���ف���ني 
و�ملعقمات  و�ل��ق��ف��از�ت،  �ل��ك��م��ام��ات 
ع���ن���د م���ك���ات���ب ت���ق���دمي �خل���دم���ات 
�إل�����ز�م �جلميع  ، م��ع  و�ال���ش��ت��ق��ب��ال 
و�أ�شار  �ل���وج���ه.   ك��م��ام��ة  ب���ارت���د�ء 
خا�شية  ت���وف���ر  مت  ب����اأن����ه  �مل���ع���ل 
�لعقود  جت���دي���د  ط���ل���ب���ات  ت���ق���دمي 
�لذكية  �لتطبيقات  عرب  ُبعد،  عن 

و�أي�شا من  �الإل��ك��رتوين،  و�ل��ربي��د 
خلل �شناديق �ال�شتلم �خلارجية 
�ل��ه��ات��ف �ملحمول  و�الت�����ش��ال ع��رب 
�لق�شرة.   �ل��ن�����ش��ي��ة  و�ل���ر����ش���ائ���ل 
بجانب توفر كافة �خلدمات �لتي 
و�أ�شحاب  للتجار  �ل�شوق  يقدمها 
على  كاالإجابة  و�لزبائن،  �ملعار�س 
�لفو�تر  و�إر���ش��ال  ��شتف�شار�تهم، 

�ل�����ش��ري��ب��ي��ة وج��م��ي��ع �الإخ����ط����ار�ت 
�جلديدة، ومناق�شة طلبات �لعملء 
و�قرت�حاتهم، وباالإ�شافة �إىل تلقي 
جميع �ملدفوعات من خلل خدمة 
�لتحويل  عرب  �أو  �مل�شريف  �الإي���د�ع 
�الإل��ك��رتوين. و�أ���ش��اف �ملعل: “مت 
تكليف دوريات �شوق �حلر�ج بالقيام 
�ل�شوق  د�خ������ل  ي���وم���ي���ة  ب����ج����والت 

عمليات تعقيم يومية وخدمات نوعية عرب التطبيقات الإلكرتونية 

�سوق احلراج بال�سارقة ي�ستقبل زواره ويوا�سل تطبيق الإجراءات الإحرتازية للوقاية من »كوفيد-19«

ي�ستهدف باملرحلة الأوىل دعم ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة عرب توجيه مهني من ال�سركات الكبرية 

غرفة دبي تطلق برنامج امل�سوؤولية املجتمعية لدعم وتوجيه واإر�ساد ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف الإمارة
•• دبي-الفجر:

دبي،  يف  �الأع��م��ال  بيئة  من  �مل�شتد�مة  �ملمار�شات  لتحفيز  جهودها  �إط��ار  يف 
�لقطاع  �شركات  ب��ني  �ملهني  و�لتوجيه  و�مل��ع��ارف  �خل���رب�ت  ت��ب��ادل  وت�شجيع 
لربنامج  �إطلقها  عن  دبي  و�شناعة  جتارة  غرفة  �أعلنت  باالإمارة،  �خلا�س 
“برنامج  جديد لدعم وتوجيه �ل�شركات �ل�شغرة و�ملتو�شطة حتت م�شمى 

�مل�شوؤولية �ملجتمعية لدعم وتوجيه و�إر�شاد �ل�شركات«.
دبي،  لغرفة  �لتابع  �الأعمال  �أخلقيات  مركز  يديره  �لذي  �لربنامج  ويتيح 
لتجاوز  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة  �ل�شركات  مل�شاعدة  �لفر�شة  �لكبرة  لل�شركات 
�شتقوم  حيث  )كوفيد-19(،  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س  �نت�شار  ت��اأث��ر�ت 
�ل�شغرة  لل�شركات  دع���م  ب��ت��وف��ر  ل��ل��ربن��ام��ج  �ملن�شمة  �ل��ك��ب��رة  �ل�����ش��رك��ات 

عرب  �أو  �ل�شركات،  لهذه  مبا�شرة  م���و�رد  توفر  طريق  ع��ن  �إم��ا  و�ملتو�شطة 
و��شتمر�رية  و�أد�ء  تناف�شية  لتعزيز  �مل�شوؤول  و�لتوجيهي  �الإر���ش��ادي  �لدعم 
هذه �ل�شركات من خلل بر�مج وتدريب متخ�ش�س. ويكر�س �لربنامج �لدور 
�لذي ميكن �أن تلعبه �ل�شركات �لكبرة يف دعم �مل�شاريع �ل�شغرة و�ملتو�شطة 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرة  لل�شركات  ميكن  حيث  �ملجتمعية،  م�شوؤوليتها  �إطار  يف 
�ال�شتفادة من خرب�ت ومعارف و�إر�شاد�ت ومو�رد �ل�شركات �لكبرة ملو�جهة 
تد�عيات جائحة كورونا على �أعمالها. و�شتقوم �شركة “كوكاكوال” باإطلق 
�ملبادرة �الأوىل �شمن هذ� �لربنامج، حيث �شتقوم عرب مبادرتها “�فتح قلبك 
�أكرث من قبل” بالتربع بحو�يل 250 �ألف كمامة٬ ومنتجات بقيمة 240 
دولة  �أن��ح��اء  جميع  يف  �شغر  ومتجر  مطعم  �آالف   3 ل�حو�يل  دوالر  �أل���ف 
من  �لتجزئة  لبائعي  و�لتوجيهات  �لن�شح  تقدمي  �إىل  باالإ�شافة  �الإم���ار�ت، 

لدعم  �لعملء  لت�شجيع  �مل�شممة  �الجتماعية  �لتوعوية  �حلملت  خ��لل 
�ملتاجر �ملحلية. و�أ�شار �لدكتور بلعيد رتاب، رئي�س قطاع �الأبحاث �القت�شادية 
و�لتنمية �مل�شتد�مة يف غرفة دبي �إىل �أن �لربنامج �جلديد يجمع �ل�شركات 
�زمة  ظل  يف  و�الإن�شانية  �ملجتمعية  مب�شوؤوليتها  �لقيام  يف  �لر�غبة  �لكبرة 
دعم  �إىل  حت��ت��اج  �ل��ت��ي  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة  �ل�����ش��رك��ات  م��ع  )كوفيد-19( 
�الأزم��ة هو  �لقطاع �خلا�س خلل هذه  �ن تكاتف  و�إر���ش��اد، معترب�ً  وتوجيه 
�لفريد من  �لربنامج  �إط��لق هذ�  تعزيزها عرب  �لغرفة على  تعمل  �أولوية 
نوعه. ولفت رتاب �إىل �أن فو�ئد �لربنامج تتخطى جمرد م�شاعدة �ل�شركات 
�ل�شغرة و�ملتو�شطة يف فرتة معينة، بل ي�شاهم �لربنامج كذلك يف تاأ�شي�س 
�آلية متطورة م�شتقبلية للدعم �ملهني، ويح�شن وينمي �لعلقات بني خمتلف 
�ن  مكونات �لقطاع �خلا�س من �شركات �شغرة ومتو�شطة وكبرة، موؤكد�ً 

�ملجتمع  �أكرث م�شوؤولية جتاه  �لربنامج هو خطوة مهمة نحو قطاع خا�س 
و�ل�شوق وبيئة �الأعمال.  وي�شتهدف �لربنامج �جلديد لغرفة دبي على �ملدى 
�ملتو�شط تاأ�شي�س �شبكة متكاملة وم�شتد�مة خا�شة بتوفر �لدعم و�لتوجيه 
�أد�ء  و�ملتو�شطة على  �ل�شغرة  �ل�شركات  ق��در�ت  تعزز من  �أن  �ملهني ميكنها 
�ل�شغرة  لل�شركات  �لربنامج  وي�شمح  و�لتميز.  �لنجاح  وحتقيق  �أعمالها 
�الحتياجات  ت��دع��م  �ل�شبكة  ه��ذه  �شمن  ك��ب��رة  �شركة  ب��اإي��ج��اد  و�ملتو�شطة 
�ملتخ�ش�شة لهذه �ل�شركات، حيث �شيقوم �لربنامج بجمع �ل�شركات �ل�شغرة 
و�مل��ت��و���ش��ط��ة م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات ك��ب��رة ت��ط��وع��ت ل��ت��ق��دمي خ��رب�ت��ه��ا ومو�ردها 
مركز  �شيقوم  كما  و�ملتو�شطة.  �ل�شغرة  �ل�شركات  ه��ذه  لدعم  ومهار�تها 
و�إعد�د  و�لتوجيه،  للدعم  �آلية  بتطوير  للغرفة  �لتابع  �الأعمال  �أخلقيات 

�أدلة �إر�شادية تدعم �لربنامج و�ل�شركات �مل�شاركة فيه.

�لزر�عي  �لقطاعني  يف  للأن�شطة  �الإجمايل  �لعدد  و�شل  وقد  �لطازجة.  �ملحلية 
�لتجارية  �الأن�شطة  ه��ذه  ت�شهم  حيث  ن�شاط   34 �إىل  بدبي  �حليو�نية  و�ل���رثوة 
يف توفر فر�س و�عدة ت�شهم يف حتقيق م�شتهدفات �الأمن �لغذ�ئي، وتعزيز دور 
�البتكار يف �الرتقاء باالأن�شطة �لزر�عية و�لرثوة �حليو�نية �إىل م�شتويات جديدة 
�لعتيبي، مدير ق�شم  �إبر�هيم  �أ�شارت فاطمة  �لريادة و�لتميز«. ومن جانبها،  من 
دعم وتطوير  �لد�ئم على  دبي  بلدية  �شعي  �إىل  دبي،  ببلدية  �لبيطرية  �خلدمات 
تنفيذ  و�لرب�مج مثل  �ملبادر�ت  �لعديد من  باالإمارة من خلل  �الإنتاج �حليو�ين 
�ل��رب�م��ج �ل��وق��ائ��ي��ة وم��ع��اجل��ة �حل��ي��و�ن��ات ب���امل���ز�رع و�حل��ظ��ائ��ر �خل��ا���ش��ة وتنفيذ 
�لبلدية  �مل�شوحات �لدورية للأمر��س �لوبائية و�مل�شرتكة. و�نطلقا من حر�س 
دبي  ب��اإم��ارة  �حليو�نات  ومربي  �خلا�شة  �رع  و�مل��ز  �حلظائر  م��لك  م�شاعدة  على 
�الأمن  �ملحلي يف  �الإنتاج  لتعزيز م�شاهمة  “�أكلنا من حللنا”  �إط��لق مبادرة  مت 
�لقومي وحت�شني �لبيئة �لد�خلية للحظائر و�ملز�رع و�شمان �إتباع �أف�شل �ملعاير 
و�ال�شرت�طات �ل�شحية �لبيطرية و�اللتز�م مبعاير �لرفق باحليو�ن، و�لعمل مع 

�ل�شركاء لدعم �ملنتجني وت�شويق منتجاتهم«. 
�لبيطرية  �خلدمات  بق�شم  متمثلة  دبي  بلدية  “قامت  �لعتيبي:  فاطمة  وقالت   
جمال  يف  �ملتقدمة  �ل��دول  لبع�س  �ملخت�شة  �لوطنية  �لكفاء�ت  من  ع��دد  بابتعاث 
�الإنتاج �حليو�ين و�ل�شحة �حليو�نية مثل هولند� وبريطانيا للطلع على �أحدث 
�لتجارب و�أف�شل �ل�شبل يف تاأهيل وتطوير قطاع �ملز�رع و�حلظائر �الأهلية، كما مت 
�لتو��شل مع �ملو�طنني من �أ�شحاب �حلظائر و�ملز�رع �خلا�شة لتعريفهم باملبادرة 
مز�رع  م��ن  منتجة، وحتويلها  وح��ظ��رة  م��زرع��ة   25 ع��دد  تاأهيل  ع��ن  �أ�شفر  مم��ا 
�إ�شافياً على مالكيها خلل �لعام �الأول من  هو�يات �إىل مز�رع منتجة تدر دخًل 

�إطلق �ملبادرة«.
�ملبادرة  يف  �لرئي�شي  بالدور  �لبيطرية  �خلدمات  ق�شم  “يقوم  �لعتيبي:  و�أ�شافت 

وتنفيذ  وت�شميم  للحيو�نات  �للزمة  �ل�شحية  �لرعاية  توفر  على  يعمل  حيث 
و�مل�����ش��رتك��ة كتح�شني  �الأم���ر�����س �حل��ي��و�ن��ي��ة  م��ن  �ل��وق��ائ��ي��ة حلمايتها  �ل��رب�م��ج 
وحت�شني  �خل��ارج��ي��ة  �لطفيليات  ومكافحة  �لوبائية  �الأم��ر����س  �شد  �حل��ي��و�ن��ات 
يف  �لبيطرية  و�لعياد�ت  �مل�شت�شفيات  من  متكاملة  بنية  توفر  خلل  من  �لن�شل 
�أكفاأ  ع��دد من  �مل���ز�رع و�حلظائر  ه��ذه  دب��ي. وي�شرف على  ب��اإم��ارة  مو�قع خمتلفة 
�الأطباء �لبيطريني �ملتخ�ش�شني، ويعمل �لق�شم �أي�شاً على �شمان �ل�شحة �لعامة 
ومنع �نت�شار �الأمر��س �لوبائية و�مل�شرتكة من خلل تنفيذ �لعديد من �لرب�مج 
�خلدمية و�لرقابية على �ملوؤ�ش�شات �حليو�نية و�أ�شو�ق �ملو��شي بدء�ً من مدخلت 
�الإنتاج من �أعلف و�أدوية و�إ�شافات علفية ل�شمان �شلمة وجودة �ملنتج من خلل 
�شلمة  من  للتاأكد  لدينا  �ملتخ�ش�شة  �لبيطرية  �ملخترب�ت  يف  �ملخربي  �لفح�س 
�ملنتجات �حليو�نية خلوها من متبقيات �الأدوية. ويتطلع �لق�شم يف �لوقت �حلايل 
�لبيطرية  �ل�شحية  لل�شرت�طات  �ملطبقة  �ملنتجة  و�حلظائر  �مل��ز�رع  عدد  لزيادة 
خلل �لفرتة �لقادمة«.  و�شمت قائمة �أ�شحاب �ملز�رع و�حلظائر �ملنتجة �لتي مت 
ترخي�شها كل من “مزرعة �لعيا�س لزر�عة وبيع �خل�شرو�ت و�لفو�كه و�لتمور”، 
حيث تتوفر م�شاحات �شا�شعة و�إمكانيات لزر�عة �أي نوع من �خل�شار مثل �خل�س 
و�لكال Kale من 1 �إىل 2 طن �شهرياً ع�شوي وغر ع�شوي، و�لب�شل، وبي�س 
ب�شعر درهم للبي�شة  200 بي�شة ع�شوية يومياً  �لدجاج �لع�شوي ما يقرب من 
�لو�حدة؛ و”مزرعة �لعوير لرتبية �لدو�جن و�الأر�نب” حيث يتم على �شبيل �ملثال 
�نتاج 1000 ر�أ�س من �الأر�نب �حلية �شهريا؛ و”�لطي لتجارة �ملو��شي و�الألبان” 
 300 ط��ازج غر مب�شرت: متو�شط  بقر  �نتاج حليب  �ملثال  �شبيل  يتم على  حيث 
�حلبوب  لزر�عة  مهايه  و”مزرعة  ليرت؛   1.5 لكل  دره��م   10 ب�شعر  يومياَ  ليرت 

و�خل�شار” حيث يتوفر �لعديد من �ملنتجات �لع�شوية. 
و�ملحا�شيل؛  �حلبوب  زر�ع��ة  م��ن:  كل  �ملثال  �شبيل  على  �الأن�شطة  قائمة  و�شمت 

�ملتطورة  �ل���زر�ع���ة  �خل�����ش��رو�ت؛  زر�ع����ة 
ل��ل��خ�����ش��رو�ت و�ل��ب��ط��ي��خ��ي��ات و�جل�����ذور 
�مل��ت��ط��ورة للنخيل  �ل���زر�ع���ة  و�ل����درن����ات؛ 
و�لفو�كه؛ �لزر�عة �ملتطورة للحم�شيات؛ 
ت��رب��ي��ة �الأب���ق���ار؛ ت��رب��ي��ة �الأغ���ن���ام؛ تربية 
�لع�شل؛  و�نتاج  �لنحل  تربية  �ل��دو�ج��ن؛ 
زر�عة �للوؤلوؤ؛ �شيد �الأ�شماك و�حليو�نات 

�الإنتاج  م��ن  �ملائية  �الأح��ي��اء  بيع  �لبحرية؛ 
�لياب�شة؛  على  �ملائية  �الأح��ي��اء  تربية  �لبحر؛  يف  �ملائية  �الأح��ي��اء  تربية  �ملحلي؛ 
وتربية  �ملائية؛  �الأحياء  مفارخ  ت�شغيل  �ملائية؛  للأحياء  �حل�شاد  بعد  ما  خدمات 
�ال�شماك و�لق�شريات. و�أظهرت �آخر �الح�شائيات �أن �إجمايل �حلظائر يف �إمارة دبي 
و�شل �إىل 2،000 حظرة، و�إجمايل �ملز�رع و�شل �إىل 550 مزرعة، يف حني بلغت 
بو�قع:  و�الأبقار و�جلمال،  و�الأغنام  �ملاعز  ر�أ�س من   340،000 �لرثوة �حليو�نية 
 10،000 جمال،  ر�أ���س   30،000 ماعز،  ر�أ���س   120،000 �أغ��ن��ام،  ر�أ���س   180،000
400،000 طر )الحم  و�مل��ز�رع  �لدو�جن يف �حلظائر  �أع��د�د  وبلغت  �أبقار.  ر�أ���س 
وبيا�س( �شنويا، بو�قع 50،000 طر لكل دورة وبو�قع 8 دور�ت يف �ل�شنة. وعلى 
�أبقار  حليب  لرت   10،000 بي�شة،   10،000 من  يقارب  ما  �نتاج  يتم  يومي،  نحو 
غر مب�شرت، 1000 لرت حليب ماعز. وعلى نحو �شهري، يتم �نتاج 1،200 كيلو 
حلم عجول، و1،000 ر�أ�س من �الأر�نب �حلية. وت�شتمر �قت�شادية دبي يف تطوير 
�ال�شرت�تيجيات و�خلروج مببادر�ت وحلول تتما�شى مع روؤية �حلكومة �لر�شيدة يف 
تطوير خمتلف �لقطاعات �القت�شادية، وخلق بيئة عمل تناف�شية، ويحر�س قطاع 
�أعمالهم  مز�ولة  يف  �الأعمال  رج��ال  خدمة  على  �لتجاري  و�لرتخي�س  �لت�شجيل 

ب�شكل �شحيح �الأمر �لذي ي�شاهم يف ��شتد�مة وتنمية قطاع �الأعمال يف دبي.

•• دبي-الفجر: 

بقطاع  متمثلة  دب���ي  �ق��ت�����ش��ادي��ة  ق��ام��ت 
�لت�شجيل و�لرتخي�س �لتجاري بالتعاون 
و�ل�شلمة  و�ل�����ش��ح��ة  �لبيئة  ق��ط��اع  م��ع 
�ملز�رع  �أ�شحاب  دبي برتخي�س  بلدية  يف 
و�حلظائر �ملنتجة باإمارة دبي وخ�شو�شاً 
�لدجاج  وم��ز�رع  و�ملو��شي  �الأغنام  م��ز�رع 
عر�س  م��ن  لتمكينهم  �أوىل  كمرحلة  �ل��زر�ع��ي��ة  و�مل��ن��ت��ج��ات  و�حل��ل��ي��ب  و�ل��ب��ي�����س 
منتجاتهم يف منافذ �لبيع �ملختلفة. وياأتي هذ� �لتعاون يف �إطار مبادرة “�أكلنا من 
حللنا” �لتي �أطلقتها بلدية دبي عام 2013، و�لتي توؤكد �أي�شاً حر�س �لطرفني 
على دعم �ملو�طنني و�ملنتجات �لزر�عية و�حليو�نية وتعزيز �لتنوع �لغذ�ئي �لوطني 
و�شمان ��شتد�مته. و�أكد وليد عبد �مللك، مدير �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري يف قطاع 
�لزر�عي  �لقطاعني  �أهمية  دبي، على  باقت�شادية  �لتجاري  و�لرتخي�س  �لت�شجيل 
و�لرثوة �حليو�نية وتطوير و�شائل �إنتاج �لغذ�ء �ملحلي كونهم توجها �إ�شرت�تيجيا 
تتبناه دولة �الإمار�ت، و�أحد �أبرز خيار�ت تعزيز �الأمن �لغذ�ئي يف �لدولة، وقال: 
�أكرث قدرة على  يكون  زر�ع��ي  لبناء قطاع  و��شحة  دولتنا �حلبيبة جهود�ً  “تبذل 
�مل�شاهمة يف �لتنوع �لغذ�ئي و�القت�شاد �لوطني، كما متتلك ثروة حيو�نية مهمة 
ت�شكل عن�شر�ً مهماً للأمن �لغذ�ئي و�القت�شاد �لوطني على حد �شو�ء. ومن هنا 

�شعينا �إىل ترخي�س ودعم �أ�شحاب �ملز�رع و�حلظائر �ملنتجة من �ملو�طنني«.
�لتي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  معنا يف  �لتعاون  على  دب��ي  بلدية  “ن�شكر  �مللك:  عبد  و�أ���ش��اف 
ت�شاهم يف ت�شهيل �إجر�ء�ت ممار�شة �الأعمال �شمن قطاع �الإنتاج �لزر�عي و�لرثوة 
�ملنتجات  ��شتهلك  وت�شجيع  �ملحلي،  �الإن��ت��اج  حت�شني  �إىل  باالإ�شافة  �حليو�نية، 

متا�سيًا مع الهتمام بق�سية الأمن الغذائي 

اقت�سادية دبي وبلدية دبي يتعاونان لرتخي�س اأ�سحاب املزارع واحلظائر املنتجة باإمارة دبي

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 3134/2019/305 ا�شتئناف جتاري 
مو�شوع �الإ�شتئناف: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/757 جتاري كلي و�لر�شوم 

و�مل�شاريف و�التعاب  
طالب �الإعلن : �جمد �حمد عبدروما�لرحيم نا�شر �لدين  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

وميثله :  �بر�هيم علي �ملو�شى �حلمادي - �شفته  بالق�شية : وكيل
 �ملطلوب �إعلنه : 1- ظلل �خلليج النظمة �حلا�شبات  - �شفته بالق�شية : �خل�شم �ملدخل.

جمهول حمل �الإقامة 
ب���ال���دع���وى رق����م 2019/757 جت����اري كلي  �ل�������ش���ادر  ����ش��ت��اأن��ف �حل��ك��م  ق���د  �الإع������لن :  م��و���ش��وع 
�مل��و�ف��ق 2020/7/22  �ل�شاعة 10٬00  ب���ت���اري���خ:2019/12/17-   وح��ددت لها جل�شه ي��وم �الرب��ع��اء 
�شباحا بقاعة �لتقا�شي عن بعد  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24

 اعالن بالن�شر
يف  االإ�شتئناف رقم 1549/2020/305 ا�شتئناف جتاري 

مو�شوع �الإ�شتئناف: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/749 جتاري كلي و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�التعاب  

طالب �الإعلن : �شركة �المر للتجارة ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
وميثله :  عبد�للطيف حممد �بوبكر �حمد �حلمادي - �شفته  بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعلنهم : 1- بايرتون للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 2-علي ر�شا ح�شني ب�شر�ن �شيد بنكد�ر 
 3- حممد نعيم �لدين جم�شيد  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شدهم.

جمهويل حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإعلن : قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 749/2019 جتاري كلي وحددت لها 
وعليه  بعد   �لتقا�شي عن  بقاعة  10٬00 �شباحا  �ل�شاعة    2020/7/1 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�شه 

يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2702/2019/16 جتاري جزئي  

مو�شوع �لدعوى : مطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بان يوؤدو� بالت�شامن و�لتكافل فيما بينهم للمدعيه مبلغ 
)596٬507٬28( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�شمول 

�حلكم بالنفاذ �ملعجل وبدون كفالة 
طالب �الإعلن :  مو�رد للتمويل �س.م.خ  - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله : عي�شى �شامل �حمد �حلر�شي �ملهري - �شفته بالق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعلنه : 1- حممد �شامي د�ود �شليمان - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل �الإقامة 
�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2019/10/6 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم   : �الإع��لن  مو�شوع 
عليهم  �ملدعي  مع  بالت�شامن  �الوىل  عليها  �ملدعي  �ل�شركة  بالز�م  ���س.م.خ  للتمويل  ل�شالح/مو�رد  �أع��له 
�لثاين و�لثالثة و�لر�بع بان ي�شددو� لل�شركة �ملدعية مبلغا وقدره )496٬853( درهم و�لزمت �ملدعي عليهم 
بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب حماماة   حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 903/2020/60 امر اداء    

مو�شوع �لدعوى :�ملطالبة با�شد�ر �الأمر بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ )300000( درهم و�لر�شوم 
و�مل�شاريف  

طالب �الإعلن : �بيك�س لل�شقاالت �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله :  ر��شد علي حممد �شعيد �حلريثي �لنقبي -  �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعلنه : 1- �شوميه خان �رني�شت كومود �شاندر� د��س - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
جمهويل حمل �الإقامة 

مو�شوع �الإعلن : 
قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2020/2/23 �لز�م �ملدعى عليها/ �شوميه خان �رني�شت كومود �شاندر� 
د��س بان توؤدي للمدعية/ �بيك�س لل�شقاالت �س.ذ.م.م مبلغ )300000( درهم و�لفائدة �لقانونية 9% �شنويا من 
تاريخ �ال�شتحقاق يف:2018/12/23 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 

�تعاب �ملحاماة.    ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �الأمر خلل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العلن.
رئي�ض الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية التجارية

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اإعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني 
عن طريق �شركة االإمارات للمزادات 

عن طريق الن�شر 
يف الق�شية التنفيذية رقم 2019/1386 

تعلن حمكمة ر�أ�س �خليمة �البتد�ئية - د�ئرة �لتنفيذ عن بيع �ملنقوالت �لعائدة ملكيتها 
�لتنفيذ يف  بناء على قر�ر قا�شي   ، �ل�شقاالت م م ح  �باد ل�شناعة وجت��ارة  �إ�شلم  ل�شركة 
 21٬400 ��شا�شي  ب�شعر   2020/6/29 بتاريخ  تنفيذ   2019/1386 رقم  �لتنفيذية  �لق�شية 
 ، �لثانية ع�شر ظهر�  �ل�شاعة  �الإم��ار�ت للمز�د�ت وذلك يف متام  درهم عن طريق �شركة 

علما بان قيمة �لتاأمني 20% تدفع نقد�. 
فعلى من يرغب باال�شرت�ك �و �الطلع �لدخول على �ملوقع �الإلكرتوين ل�شركة �الإمار�ت 
عليه  ب��االإع��رت����س  ي��رغ��ب  وم���ن   ،www.emiratesauction.ae ل��ل��م��ز�د�ت 

مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�شمي وحتى جل�شة �ملز�د �ملذكورة.
ماأمور التنفيذ / �شعيد ال�شحي          

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اإعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني 
عن طريق �شركة االإمارات للمزادات 

عن طريق الن�شر 
يف الق�شية التنفيذية رقم 2020/64 

تعلن حمكمة ر�أ�س �خليمة �البتد�ئية - د�ئرة �لتنفيذ عن بيع �ملنقوالت �لعائدة ملكيتها 
ل�شركة بيمو بروجيكت �جننرينج - مي - ذ م م بناء على قر�ر قا�شي �لتنفيذ يف �لق�شية 
عن  دره��م   10٬850 ��شا�شي  ب�شعر   2020/6/29 بتاريخ  تنفيذ   2020/64 رق��م  �لتنفيذية 
بان  ، علما  �لثانية ع�شر ظهر�  �ل�شاعة  وذل��ك يف متام  للمز�د�ت  �الإم���ار�ت  �شركة  طريق 

قيمة �لتاأمني 20% تدفع نقد�. 
فعلى من يرغب باال�شرت�ك �و �الطلع �لدخول على �ملوقع �الإلكرتوين ل�شركة �الإمار�ت 
عليه  ب��االإع��رت����س  ي��رغ��ب  وم���ن   ،www.emiratesauction.ae ل��ل��م��ز�د�ت 

مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�شمي وحتى جل�شة �ملز�د �ملذكورة.
ماأمور التنفيذ / �شعيد ال�شحي          

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اإعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني 
عن طريق �شركة االإمارات للمزادات 

عن طريق الن�شر 
يف الق�شية التنفيذية رقم 2019/1975 

تعلن حمكمة ر�أ�س �خليمة �البتد�ئية - د�ئرة �لتنفيذ عن بيع �ملنقوالت �لعائدة ملكيتها 
ل�شركة �ينوتيك ديكور �شوليو�شنز م م ح على قر�ر قا�شي �لتنفيذ يف �لق�شية �لتنفيذية 
رقم 2019/1975 تنفيذ بتاريخ 2020/6/29 ب�شعر ��شا�شي 15٬000 درهم عن طريق �شركة 
�لتاأمني  ، علما بان قيمة  �لثانية ع�شر ظهر�  �ل�شاعة  �الإم��ار�ت للمز�د�ت وذلك يف متام 

20% تدفع نقد�. 
فعلى من يرغب باال�شرت�ك �و �الطلع �لدخول على �ملوقع �الإلكرتوين ل�شركة �الإمار�ت 
عليه  ب��االإع��رت����س  ي��رغ��ب  وم���ن   ،www.emiratesauction.ae ل��ل��م��ز�د�ت 

مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�شمي وحتى جل�شة �ملز�د �ملذكورة.
ماأمور التنفيذ / �شعيد ال�شحي          

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12969 بتاريخ 2020/6/24
اإعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني 
عن طريق �شركة االإمارات للمزادات 

عن طريق الن�شر 
يف الق�شية التنفيذية رقم 2020/87 

تعلن حمكمة ر�أ�س �خليمة �البتد�ئية - د�ئرة �لتنفيذ عن بيع �ملنقوالت �لعائدة ملكيتها 
�لق�شية  يف  �لتنفيذ  قا�شي  ق��ر�ر  على  بناء  م  م  ذ  ���س  �ند�شرتيز  ميتال  بي�شت  ل�شركة 
�لتنفيذية رقم 2020/87 تنفيذ عمايل بتاريخ 2020/6/29 ب�شعر ��شا�شي 40٬000 درهم 
عن طريق �شركة �الإمار�ت للمز�د�ت وذلك يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر� ، علما بان 

قيمة �لتاأمني 20% تدفع نقد�. 
فعلى من يرغب باال�شرت�ك �و �الطلع �لدخول على �ملوقع �الإلكرتوين ل�شركة �الإمار�ت 
عليه  ب��االإع��رت����س  ي��رغ��ب  وم���ن   ،www.emiratesauction.ae ل��ل��م��ز�د�ت 

مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�شمي وحتى جل�شة �ملز�د �ملذكورة.
ماأمور التنفيذ / �شعيد ال�شحي          

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-د.جمال املجايدة :

رح������ل ح������امت �أن��������ور ن�����ش��ي��ب��ة عن 
تاركاً  �الآخ������رة  �ل�����د�ر  �إىل  ع��امل��ن��ا 
�إرث��اً عريقاً من �خل��ربة يف  ور�ءه 
هند�شة �شناعة �لنفط �الإمار�تية 
وحمبة  طيبة  و�شمعة  و�ل��ع��امل��ي��ة 
م���ن �ل���ن���ا����س �ل�����ذي ع��م��ل��و� معه 
وع��رف��وه ع��ن ق��رب – و�أن���ا و�حد 

من هوؤالء . 
رح�����ل ح�����امت ب���لم���وع���د وف�����ارق 
�حلياة �لفانية بل ترتيب م�شبق 
، لتظل ذك��ر�ه حية ل��دى كل من 
عرفه فهو �شاحب �لقلب �لطيب 
و�لعقل �لفذ و�البت�شامة �لد�ئمة 

و�لعطاء �ملتو��شل .
“لوفيغارو”  �شحيفة  يف  ن���ق���ر�أ 
عن  �النت�شار  �لو��شعة  �لفرن�شية 
وجه  ن�شيبة،  �أن���ور  ح��امت  “غياب 
�لفرن�شية  �لنفطية  توتال  �شركة 
يف �ل�شرق �الأو�شط “ كما عنونت 
�ملوؤثر عن هذ�  �ل�شحيفة مقالها 
�لفل�شطيني  �لفرن�شي  �ملهند�س 
�ل��ذي ت��ويف ي��وم �خلمي�س  �لفذ و 
�ملا�شي 18 يونيو  يف باري�س عن 

65 عاما. 
 “ �لفرن�شية  “لوفيغارو”  تقول 
حامت ن�شيبة �بن �لعائلة �ملقد�شية 
عاما  �رب��ع��ني  طيلة  ك��ان  �لعريقة 
عماد جمموعة توتال �لنفطية يف 

�ل�شرق �الأو�شط« .
كما لفت نظري �ملقال �لذي كتبه 
�ملخت�س  مالربونو”  “جورج 
ب���������ش����وؤون �ل�������ش���رق �الأو�������ش������ط يف 
“لوفيغارو” وقال فيه �أن “حامت 
ن�شيبة كان �ل�شفر �لفعلي لفرن�شا 
“مي�شال  ب�����ش��ه��ادة  �شوريا”  يف 
فرن�شي  ديبلوما�شي  وه��و  دكلو” 
“حامت  �إن  “لوفيغارو”  ل  ق���ال 
�شوريا  ع��ن  �لكثر  علمه  ن�شيبة 
و�لعامل �لعربي و�إن “غيابه ترك 
�ثر� عميقا يف �لعو��شم �لتي عمل 
�أب����و ظ��ب��ي �ىل �شنعاء  م��ن  ف��ي��ه��ا 

ودم�شق وطر�بل�س �لغرب« .
 وقد نقلت “لوفيغارو” عن �حد 
�أحبوه  “�ليمنيني  �ن  حم��ب��ي��ه 
الأن����ه م���ن �ل���ن���ادر وج����ود �شخ�س 

باإن�شانيته يف مثل من�شبه«.

وفاء توتال !
على  غ���ري���ب���اً  ي���ك���ن  مل  ول����ذل����ك 
�ل�شركة �لفرن�شية �ن تكون وفية 
و�ثرى  فيها  عمل  �ل���ذي  للرجل 
خ��رب�ت��ه��ا يف �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ع��رب��ي��ة ، 

 •• اأبوظبي-وام:
�أع����ل����ن����ت ����ش���رك���ة ب�������رتول �أب���وظ���ب���ي 
�إبر�م  عن  �م�س  “�أدنوك”  �لوطنية 
�ت��ف��اق��ي��ة م���ع �ئ���ت���لف ي�����ش��م ع���دد� 
م��ن ك��ب��ار �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن �ل��ع��امل��ي��ني يف 
و�شناديق  �لتحتية  �لبنية  م�شاريع 
�ل����رثوة �ل�����ش��ي��ادي��ة و�مل��ع��ا���ش��ات ه��م : 
بارترنز”،  �إنفر��شرتك�شر  “جلوبال 
�الأ�شول”،  الإد�رة  و”بروكفيلد 
�ل�������ش���ي���ادي���ة  �ل����������رثوة  و”�شندوق 
�شندوق  و”جمل�س  �ل�شنغافوري”، 
مقاطعة  ملعلمي  �ل��ت��ق��اع��د  م��ع��ا���ش��ات 
لل�شتثمار  �إت�����س  و”�إن  �أونتاريو”، 
و�الأور�ق �ملالية” و”�شنام”. وبح�شب 
�شي�شتثمر �الئتلف مبلغ  �التفاقية، 
20.7 مليار دوالر  76 مليار درهم 
�أم���ري���ك���ي يف جم��م��وع��ة حم����ددة من 
�أ���ش��ول �أن��اب��ي��ب �ل��غ��از �ل��ت��ي متتلكها 

�أدنوك.
ومب���وج���ب �الت���ف���اق���ي���ة، �ل���ت���ي متثل 
�ال�شتثمار  �شفقات  �أك��رب  من  و�ح��دة 
للطاقة يف  �لتحتية  �لبنية  �أ�شول  يف 
�الئتلف  �شركاء  �شيح�شل  �ل��ع��امل، 
%49 يف  ن�����ش��ب��ة  ع���ل���ى  جم��ت��م��ع��ني 
“�أدنوك الأنابيب �لغاز ذ.م.م”  �شركة 
�لتي مت �إن�شاوؤها حديثا و�لتي متتلك 
بو�قع  �الأغ��ل��ب��ي��ة  ح�شة  �أدن����وك  فيها 
�ل�شركة  ه������ذه  ومت���ت���ل���ك   .51%
�جل��دي��دة ح��ق��وق ����ش��ت��خ��د�م 38 من 
خطوط �الأنابيب بطول �إجمايل يبلغ 
هيكلية  وتتيح   .. كيلومرت   982.3
�ال�شتفادة  الأدنوك  �ملبتكرة  �التفاقية 
من روؤو�س �أمو�ل عاملية مع �الحتفاظ 
يف �لوقت نف�شه بحق �لتحكم وملكية 

�الأ�شول �لتي ي�شملها �ال�شتثمار.
“�أدنوك  �شتقوم  �التفاقية،  ومبوجب 
�حل�شة  با�شتئجار  �لغاز”  الأن��اب��ي��ب 
جمموعة  يف  �أدن�����وك  متتلكها  �ل��ت��ي 
م��ن �أ����ش���ول �أن��اب��ي��ب ن��ق��ل �ل��غ��از ملدة 
على  �حل�������ش���ول  م���ق���اب���ل  ع���ام���ا   20
بتعرفة  �الأ���ش��ول  تلك  ��شتخد�م  حق 
هذه  وحت��ق��ق  �ل��ك��م��ي��ات.  �إىل  ت�شتند 
�الت��ف��اق��ي��ة ع���ائ���د�ت ف��وري��ة الأدن����وك 
تبلغ 37.1 مليار درهم 10.1 مليار 
��شتكمالها  ويخ�شع   ، �أمريكي  دوالر 
ال�شتيفاء �ل�شروط و�الأحكام �ملتعارف 
مو�فقات  ع��ل��ى  و�حل�������ش���ول  ع��ل��ي��ه��ا 

�لهيئات �لتنظيمية �ملعنية.
وتربط �شبكة �أنابيب �لغاز بني �أ�شول 
و�شبكات  و�ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ربي��ة  �أدن����وك 
�ل��ن��ق��ل �مل��ح��ل��ي��ة ل��ع��م��لء �ل�����ش��رك��ة يف 
�أدن�������وك بحق  .. وحت��ت��ف��ظ  �ل����دول����ة 

“ ��شتئجار  “ ت��وت��ال  ق��ررت  فقد 
طائرة خا�شة لكي حتمل جثمان 
حامت من باري�س �ىل �لقد�س لكي 
ي���و�رى �ل���رثى ب��ج��و�ر و�ل��دي��ه يف 
�ملدينة  وه���ي  �ل�����ش��ري��ف  �ل��ق��د���س 
.. ورتبت  �لتي ولد فيها  �ملقد�شة 
�الذون������ات �خل��ا���ش��ة م��ن خمتلف 
�الأطر�ف يف هذ� �لظرف �ل�شعب 
لكي يدفن يف م�شقط ر�أ�شه بجو�ر 
و�ل���ده �ل��ر�ح��ل �أن���ور زك��ي ن�شيبة 
رجل �ملو�قف �لوطنية ، �ل�شيا�شي 
تاريخ  يف  �مل���وؤث���ر  و�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي 

فل�شطني و�الأردن و�ملنطقة.

توا�سع بالحدود
�ب���ن �لعائلة  ن�����ش��ي��ب��ة   ك���ان ح���امت 
�ملقد�شية �لعريقة ورجل �الأعمال 
�ملتميز يف قمة �لتو��شع �الإن�شاين 
و�لثقافة  و�مل����ع����رف����ة  و�ل����ع����ل����م  
�ل��و����ش��ع��ة ، مل ي��ك��ن ي��ت��ح��دث عن 
منا�شبه �طلقا والعن جناحاته 
بد�أها  و�ل��ت��ي  �لنفط  �شناعة  يف  
للعمليات  �ب���وظ���ب���ي  ����ش���رك���ة  يف 
�ل��ب��رتول��ي��ة �ل��ربي��ة ع���ام 1976 
ومن ثم �نتقل �ىل  �شركة توتال 
�حد  ل��ي��ظ��ل   1980 �ل����ع����ام  يف 

مهند�شيها �لكبار حتى وفاته .
�و  �ملنا�شبات  يف  نلتقي  كنا  حينما 
�بوظبي  يف  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �حل��ف��لت 
للر�غبني  نف�شه  يقدم  د�ئما  ك��ان 
يف �لتعرف �ليه �و �ل�شلم عليه “ 
“ يف حني �نه  �ن��ا �عمل يف توتال 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  كان 
ت��وت��ال يف دول��ة �الم����ار�ت و�ملدير 

عام  يف  “توتال”  �ىل  �ن�����ش��م  ث��م 
1980 ليتوىل من�شب مهند�س 
1984، توىل  ع��ام  �مل��ك��ام��ن، ويف 
يف  �مل�شتوى  رفيع  تدريب  من�شب 
وذلك  �إندوني�شيا،  “توتال”  فرع 
قبل �لعودة �إىل �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة يف عام 1987 حيث �شغل 
يف  �ملكامن  لد�ئرة  مدير  من�شب 
وتّرفع  �لبخو�س”  �أب���و  “توتال 
الحقاً �إىل مدير تطوير للبرتول، 
ويف عام 1993 �أم�شى �شنتني يف 
د�ئرة �ملكامن يف مقر “توتال” يف 
باري�س حيث �شغل من�شب رئي�س 
د�ئ������رة �مل���ك���ام���ن مل��ن��ط��ق��ة �أوروب������ا 
وذلك  �مل�شتقلة،  �ل���دول  ور�ب��ط��ة 
�مل�شاريع  ق�شم  �إىل  ينتقل  �أن  قبل 
تّوىل  حيث  للمجموعة  �جلديدة 
ملنطقة  �ل���د�ئ���رة  رئ��ي�����س  من�شب 
كما   ..1997 عام  حتى  �أفريقيا 
�شغل بني عامي 2000-1997 
من�شب �ملدير �لعام يف فرع �شركة 
و�الإنتاج  لل�شتك�شاف  “توتال” 
يف نيجريا، وبني عامي 2000- 
يف  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  من�شب   2003
فرع �شركة “توتال” لل�شتك�شاف 
ل��ي��ب��ي��ا، وب���ني عامي  و�الإن����ت����اج يف 
توىل من�شب   2009  -  2004
توتال  �شركة  فرع  يف  �لعام  �ملدير 
لل�شتك�شاف و�الإنتاج يف �شورية.. 
ثم �شغل قبل �أن يتقاعد من عمله 
“توتال”  �شركة  رئي�س  من�شب 
و�الإن����ت����اج وممثل  ل��ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
�ملجموعة يف دولة �الإم��ار�ت حتى 

عام 2019.

باأ�شول  �لكبر  �مل�شتثمرين  �هتمام 
�أدنوك ذ�ت �لعو�ئد �لكبرة و�ملخاطر 
منوذجا  متثل  �أن��ه��ا  كما  �ملنخف�شة، 
�ل�����ش��خ��م��ة يف جمال  ل��ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 
�لطاقة و�لبنية �لتحتية على م�شتوى 

دولة �الإمار�ت و�ملنطقة«.
وتابع : “ تعزز هذه �ل�شر�كة �لنوعية 
�شريكا  الأدن���������وك  �حل����ي����وي  �ل��������دور 
م��ث��ال��ي��ا ج���اذب���ا ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن، كما 
تر�شخ مكانة دولة �الإم��ار�ت و�شجلها 
لل�شتثمار�ت  ��شتقطاب  يف  �لطويل 
حتى  �ملنطقة،  يف  �ملبا�شرة  �خلارجية 
�لتي  �ال�شتثنائية  �ل��ظ��روف  ظ��ل  يف 
ي�����ش��ه��ده��ا �ل���ع���امل«. م��ن ج��ان��ب��ه قال 
جمل�س  رئي�س  �أوجونلي�شي،  �أديبايو 
“جلوبال  ل��  �ملنتدب  و�لع�شو  �الإد�رة 
نحن   “ بارترنز”:  �إنفر��شرتك�شر 
���ش��ع��د�ء ب��اب��ر�م ه��ذه �الت��ف��اق��ي��ة �لتي 
تتيح لنا بناء �شر�كة ��شرت�تيجية مع 
�أدنوك، �إحدى �شركات �لطاقة �لر�ئدة 
�لغاز  �أنابيب  �شبكة  تعد   .. �لعامل  يف 
رئي�شيا  ج���زء�  �أدن����وك  متتلكها  �ل��ت��ي 
من �لبنية �لتحتية �الأ�شا�شية يف دولة 
�التفاقية  ه��ذه  لنا  وتتيح  �الإم����ار�ت، 
ف��ر���ش��ة ف��ري��دة ل��ل���ش��ت��ث��م��ار يف �أحد 
�الأ�شول �ملهمة وذ�ت �جلودة �لعالية، 
دعم  �لوقت من  نف�س  كما متكننا يف 
��شرت�تيجيتها  لتنفيذ  �أدن��وك  جهود 
وتوؤكد   .. �ل���ذك���ي  ل��ل��ن��م��و  �مل��ت��ك��ام��ل��ة 
هذه �ل�شر�كة �لتز�منا با�شرت�تيجية 
بارترنز‘  �إن��ف��ر����ش��رتك�����ش��ر  ’جلوبال 
�أ�شول  يف  �ال�شتثمار  على  تركز  �لتي 
�ل���ب���ن���ي���ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة ع���ال���ي���ة �جل�����ودة 
وتطوير �شر�كات ��شرت�تيجية طويلة 
�الأمد مع �ل�شركات �لر�ئدة يف قطاع 

�لنفط و�لغاز يف �لعامل«.

�لبخو�س  �أبو  توتال  ل�شركة  �لعام 
يف �بوظبي !

حامت ن�شيبة ، رحمه �هلل ، �شاحب 
رح��ل��ة ط��وي��ل��ة وخ����ربة و����ش��ع��ة يف 
قطاع �أعمال �لنفط بجميع �أنحاء 
�لعامل.. من �خلليج �إىل �آ�شيا �إىل 
�أوروبا �إىل �أفريقيا.. ج�ّشد خلل 
“�لرجل  مقولة  �ملهنية  م�شرته 
�ملنا�شب”..  �مل���ك���ان  يف  �مل��ن��ا���ش��ب 
ي�شفه كل من عرفه عن قرب باأنه 
مثال �لرجل �خلبر �لذي ي�شخر 
يف  وعلمه  و�إمكانياته  جهده  ك��ل 
تقدمي  يف  يتفانى  عمله..  �شبيل 
�أق�شى ما ي�شتطيع خلدمة �ملكان 
�لنتيجة  فكانت  ف��ي��ه..  ه��و  �ل���ذي 
تركه  طيباً  و�أث��ر�ً  باهر�ً..  جناحاً 

خلفه �أينما ذهب.

رحلة العلم والعمل 
در�س حامت ن�شيبة رحمه �هلل ، يف 
الحقاً  ح�شل  ث��م  “�إيتون”  كلية 
�لكيميائية  �لهند�شة  �شهادة  على 
يف  “�شالفورد”  ج���ام���ع���ة  م����ن 
�ململكة �ملتحدة.. ويتميز بهو�ياته 
و�طلعه  و�ه��ت��م��ام��ات��ه  �مل��ت��ع��ددة 
�ل����و������ش����ع وث���ق���اف���ت���ه �ل����غ����زي����رة.. 
�ل�����ق�����ر�ءة و�مل���و����ش���ي���ق���ى و�الإمل��������ام 
و�لتفاعلت  �ل��ر�ه��ن��ة  ب��ال�����ش��وؤون 

�لثقافية.
�ملهني  م�����ش��اره  ن�شيبة  ح���امت  ب���د�أ 
م��ن دول���ة �الإم����ار�ت ع��ام 1976 
برتول  مهند�س  من�شب  بتوليه 
للعمليات  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  م���ع 
ومن  “�أدكو”  �لربية  �لبرتولية 

�لتحكم و�إد�رة عمليات تلك �الأ�شول، 
�لنفقات  م�������ش���وؤول���ي���ة  ت����ت����وىل  ك���م���ا 
�ملرتبطة  و�ل��ر�أ���ش��م��ال��ي��ة  �لت�شغيلية 

بخط �الأنابيب.
وت�شهم هذه �التفاقية يف دعم �أهد�ف 
�لغاز،  ق��ط��اع  يف  �لطموحة  �أب��وظ��ب��ي 
فريدة  فر�شة  للم�شتثمرين  وتتيح 
للبنية  ممتازة  �أ�شول  يف  لل�شتثمار 
�ملخاطر  منخف�شة  للطاقة  �لتحتية 
تدفقات  للم�شتثمرين  حتقق  و�لتي 
من  �الأج��ل  وطويلة  م�شتقرة  نقدية 
�لطاقة  ����ش���رك���ات  �أه�����م  م���ن  و�ح������دة 
�لت�شنيف  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �ل���ع���امل  يف 

�الئتماين.
�لدكتور  معايل  قال  �ملنا�شبة،  وبهذه 
دولة  وزير  �جلابر  �أحمد  بن  �شلطان 
برتول  ل�شركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س 
�أب����وظ����ب����ي �ل���وط���ن���ي���ة “ �أدن����������وك “ 
متا�شيا   “  : �شركاتها”  وجمموعة 
�لر�شيدة،  �ل���ق���ي���ادة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع 
ب��ن��اء �شر�كات  �أدن�����وك ع��ل��ى  حت��ر���س 
قيمة ممكنة من  �أق�شى  ذكية حتقق 
�ملجاالت،  خمتلف  يف  �ل�شركة  �أ�شول 
مب���ا ف��ي��ه��ا �ل��ن��ق��ل و�ل���ت���وزي���ع، وذلك 

��شتثمار�ت  ����ش��ت��ق��ط��اب  خ����لل  م���ن 
 .. �إ�شافية  قيمة  ��شرت�تيجية حتقق 
من  ع��دد  مع  �لتوقيع  �ليوم  وي�شرنا 
�ال�شتثمارية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شناديق 
�لعاملية �لر�ئدة على �تفاقية جديدة 
�لبنية  ��شتثمار يف جمال  �أكرب  متثل 
�ل���ط���اق���ة على  ق���ط���اع  �ل��ت��ح��ت��ي��ة يف 

م�شتوى �ملنطقة«.
“ مت���ث���ل هذه   : م��ع��ال��ي��ه  و�أ������ش�����اف 
ل�شجل  ن���وع���ي���ة  �إ����ش���اف���ة  �ل�����ش��ف��ق��ة 
دول���ة �الإم�����ار�ت �ل��ن��اج��ح و�مل��ت��م��ي��ز يف 
�الأجنبية  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت  ����ش��ت��ق��ط��اب 
�ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة، ك��م��ا ت��ع��ك�����س ثقة 
�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن �ل��ع��امل��ي��ني يف �أدن�����وك 
على  �لتوقيع  وي��اأت��ي   .. وم�شاريعها 
تعزيز  يف  ت�شهم  �لتي  �التفاقية  هذه 
�لتحتية  �لبنى  حمفظة  من  �لقيمة 
�أدنوك  �إجن��از  �أع��ق��اب  بنا يف  �خلا�شة 
يف �لعام �ملا�شي ل�شر�كة مع عدد من 
�شناديق �لرثوة �ل�شيادية و�ملوؤ�ش�شات 
�لعامل  يف  �ل�����ر�ئ�����دة  �ال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
�لتحتية  �لبنية  �أ�شول  لل�شتثمار يف 
�خلا�شة باأنابيب نقل وتوزيع �لنفط 
.. وتوؤكد هذه �ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية 

رحيل حامت ن�سيبة .. 

غياب وجه »توتال « يف ال�سرق الأو�سط !
اأدنوك تعلن عن �سفقة لال�ستثمار يف البنية التحتية بقيمة 76 مليار درهم 

ت�ستقطب ا�ستثمارات اأجنبية مبا�سرة بقيمة 37.1 مليار درهم يف 
واحدة من اأكرب �سفقات البنية التحتية للطاقة على م�ستوى العامل

موانئ وجمارك ال�سارقة تطلق حملة �ساهرون على خدمتك يا وطن
•• ال�سارقة -وام:

�شعار  حت��ت  حملة  �ل�شارقة  يف  و�جل��م��ارك  �لبحرية  �مل��و�ن��ئ  د�ئ���رة  �أطلقت 
“�شاهرون على خدمتك ياوطن” تهدف �إىل ت�شليط �ل�شوء على دور �لعمل 
�جلمركي يف حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة ودعم �القت�شاد �لوطني من خلل 
�خلطط و�لرب�مج �لطموحة �لتي �أ�شهمت يف �الرتقاء باخلدمة �جلمركية 
�ملقدمة �إىل �أف�شل �مل�شتويات �ىل جانب �لتاأكيد على �لثو�بت �لوطنية �لتي 
�ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  ل���روؤى  تنفيذ�  تطبيقها  على  �ل��د�ئ��رة  حتر�س 
حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
و�ل�شلع  �لب�شائع  �ن�شيابية حركة  تاأمني  �ملتمثلة يف �حلر�س على  �ل�شارقة 
�ملنتجات  وكافة  و�ل��دو�ء  �لغذ�ء  �الأ�شا�شية من  �الحتياجات  و�شول  ل�شمان 
من  �لتجارة  حركة  وتي�شر  للم�شتهلكني  �للزمة  بالكميات  �الأ���ش��و�ق  �إىل 

و�ل��ربي��ة و�جل��وي��ة ل��لإم��ارة . وتبذل د�ئ��رة �مل��و�ن��ئ �لبحرية و�جل��م��ارك يف 
�ن�شيابية  ت��اأم��ني  �أج���ل  م��ن  مر�فقها  تطوير  يف  م�شتمرة  ج��ه��ود�  �ل�شارقة 
�شل�شة حلركة �لب�شائع و�لركاب عرب �حلدود باالإ�شافة �إىل تطبيق �لقانون 
�جلمركي و�لتنظيمات و�لت�شريعات �لناظمة لذلك بالتعاون مع �ملوؤ�ش�شات 
خلل  من  �اللتز�مات  تلك  تنفيذ  يف  تعتمد  حيث  �لعلقة  ذ�ت  �حلكومية 
�أجل  من  جهدهم  ق�شارى  يبذلون  �لذين  �جلمركية  �لكفاء�ت  من  نخبة 

تذليل �ل�شعاب ومو�جهة �لتحديات وتوفر �خلدمات.
ن�شر  �لتي تت�شمن  “�شاهرون على خدمتك ياوطن”  �إط��لق حملة  وياأتي 
�ل�����ش��ارق��ة يف مو�قع  �مل����و�د �لفلمية ع��رب ح�����ش��اب��ات ج��م��ارك  جم��م��وع��ة م��ن 
�إطلع  بهدف  �ملختلفة  �الإعلمية  �ملوؤ�ش�شات  وع��رب  �الجتماعي  �لتو��شل 
بدور  وتعريفه  �جل��م��رك��ي  للعمل  �مل�شتقبلي  �ل��ت��ط��ور  �آف���اق  على  �جل��م��ه��ور 
جمارك �ل�شارقة وريادتها �لعاملية يف �البتكار �جلمركي و�لعمل على تو�شيع 

�إطار جهود  �ملبا�شر يف  �إليهم عرب �لتو��شل  �لتفاعل مع �ملجتمع و�لو�شول 
�لد�ئرة لت�شجيعهم و�إ�شر�كهم يف دعم م�شرة �لتنمية �القت�شادية �مل�شتد�مة 
�جل��م��ارك يف  تبذله عنا�شر  �ل���ذي  �ل��ه��ام  ب��ال��دور  تعريفهم  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
حماية �لوطن وتي�شر حركة �لتجارة من و�إىل �لدولة يف ظل هذه �لظروف 
�جلمركي  بالتهريب  �ملتمثلة  �ملخالفات  من  �ملجتمع  وحماية  �ال�شتثنائية 
بال�شحة  �مل�شرة  �أو  �ملقلدة  �لتجارية  و�مل���و�د  ك��امل��خ��در�ت  �ملمنوعة  للمو�د 

�لعامة.
وت��ق��وم د�ئ����رة �مل��و�ن��ئ �ل��ب��ح��ري��ة و�جل���م���ارك يف �ل�����ش��ارق��ة ب��ه��ذه �الإج�����ر�ء�ت 
ك���االإد�ر�ت  �لعلقة  ذ�ت  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  من  و��شع  طيف  مع  بالتعاون 
من  وغ��ره��ا  �ل�شو�حل  وح��ر���س  و�ل�شرطة  �لبيطرية  و�مل��ح��اج��ر  �ل�شحية 
�الحتادية  �لهيئة  مع  �مل�شتمر  و�لتو��شل  �لتن�شيق  �إىل  باالإ�شافة  �ل��دو�ئ��ر 

للجمارك و�لدو�ئر �جلمركية يف �لدولة.

�أر�س �لوطن.  و�إىل �لدولة ال�شتد�مة �شل�شلة �الإم��د�د لكل من يعي�س على 
�لنجاح  �إر�دة  �أن  �ل�����ش��ارق��ة  �ل��ب��ح��ري��ة و�جل���م���ارك يف  �مل��و�ن��ئ  د�ئ����رة  و�أك����دت 
و�الإجناز لدى �ل�شباط و�ملفت�شني �جلمركيني يف جمارك �ل�شارقة وحتليهم 
تخطي  من  �ملجتمع  لتمكني  �لوطن  خدمة  يف  و�لتفاين  �الإخ��ل���س  ب��روح 
كافة �الأزمات ت�شتحق �أن توجه لهم ر�شالة �شكر من خلل توعية كافة فئات 
�ملجتمع بدورهم �لوطني وت�شليط �ل�شوء على �إجناز�تهم وت�شحياتهم �لتي 
�ل�شارقة  �إم��ارة  تظل  �أن  على  وعزمهم  �لر�هنة  �الأزم��ة  ب��دء  منذ  �أظهروها 

ودولة �الإمار�ت منوذجاً يقتدي به �لعامل يف �لتعامل مع �الأزمات.
تقدمي  على  �جلمركية  منافذها  خ��لل  وم��ن  �ل�شارقة  ج��م��ارك  وحر�شت 
�لعالية  �خل���رب�ت  م��ن  م�شتفيدة  و�مل�شدرين  للموردين  �خل��دم��ات  �أف�شل 
�إجناز  يف  و�مل��ت��ط��ورة  �حل��دي��ث��ة  ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات  وم�شتعينة  �الأك���ف���اء  ملوظفيها 
�ملعاملت وتخلي�س �لب�شائع جمركيا و�لك�شف عليها عرب �ملنافذ �لبحرية 

الحتادية لل�سرائب: 77 م�سرفا و�سركة تتيح �سداد ال�سريبة با�ستخدام رقم »جي اآي بان«
•• اأبوظبي-وام:

لل�شر�ئب  �الحتادية  �لهيئة  �أك��دت 
�ل�شريبية  �ل�����دف�����ع  �آل�����ي�����ة  �أن 
ب���ان(  �آي  ب��ا���ش��ت��خ��د�م رق����م )ج����ي 
للتحويلت  �الإم�����ار�ت  ن��ظ��ام  ع��رب 
حققت   »UAEFTS« �مل��ال��ي��ة 
متز�يد�ً  و�إق����ب����ااًل  ك���ب���ر�ً  جن���اح���اً 
م������ن ق����ب����ل د�ف������ع������ي �ل���������ش����ر�ئ����ب 

ل�شد�د  �ل����ف����ر�����س  وف��������رت  ح���ي���ث 
�ل�����ش��ر�ئ��ب م���ن خ���لل ف����روع 77 
�ل�شر�فة  و���ش��رك��ات  �مل�����ش��ارف  م��ن 
و����ش���رك���ات �ل��ت��م��وي��ل �مل��ن��ت�����ش��رة يف 
ل��و���ش��وح، و�شهولة،  �ل��دول��ة وذل���ك 
�الأمو�ل  حتويل  �إج���ر�ء�ت  و�شرعة 
�لنظام.  خ����لل  م���ن  �إل���ك���رتون���ي���اً 
ودعت �لهيئة �الحتادية لل�شر�ئب 
�إىل  �مل�شجلني يف �لنظام �ل�شريبي 
لل�شتفادة  �الآل��ي��ة  ه��ذه  ��شتخد�م 
�إمكانية  وم��ن��ه��ا  مم���ي���ز�ت���ه���ا،  م���ن 
من  �ملبا�شر  �الإل��ك��رتوين  �لتحويل 
�لهيئة،  �إىل  �مل�شرفية  ح�شاباتهم 
م�شرة �إىل �أنها تقلل �العتماد على 
�ل��ن��ق��دي��ة مب��ا يتو�فق  �ل��ت��ع��ام��لت 
م��ع �الإج������ر�ء�ت �الح���رت�زي���ة �لتي 
�لظروف  ظل  يف  �ل��دول��ة  تنتهجها 
�ل��ر�ه��ن��ة . و�أو����ش���ح���ت �ل��ه��ي��ئ��ة �أن 
رقم »GIBAN« هو رقم ح�شاب 
م�شريف دويل »IBAN« »�آي بان” 
لكل م�شجل  �لهيئة  ُت�شدره  خا�س 

��شتخد�مه  ع��رب  ي��ق��وم  لل�شريبة 
من  �لعديد  من  �الأم���و�ل  بتحويل 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ال��ي��ة د�خ�����ل وخ����ارج 
�الإمار�ت وميكن ��شتخد�مها لدفع 
�مل�شافة  �ل��ق��ي��م��ة  ���ش��ري��ب��ة  ق��ي��م��ة 
�مل�شتحقة،  �النتقائية  و�ل�شريبة 
م�شتحقة.  �إد�ري�����ة  غ���ر�م���ات  و�أي����ة 
دف���ع  مي���ك���ن  �أن�������ه  �إىل  و�أ��������ش�������ارت 
بالتحويل  �مل�����ش��ت��ح��ق��ة  �ل�����ش��ري��ب��ة 

�إدر�ج رقم �ل�”جي �آي بان” �خلا�س 
�أي  لتجنب  �لهيئة  ل��دى  بامل�شجل 
و��شتكمال  �ل��ت��ح��وي��ل  يف  �أخ���ط���اء 
�أن  �إىل  و�أ����ش���ارت  �ل�����ش��د�د.  عملية 
�لتي  �الإلكرتونية  �ل��دف��ع  عمليات 
متت من قبل �خلا�شعني لل�شريبة 
با�شتخد�م رقم »GIBAN« عرب 
�ملالية  للتحويلت  �الإم���ار�ت  نظام 
حيث  من  م�شطردة  زي��ادة  �شهدت 

وكافة  �لهيئة  ب��ني  �ال�شرت�تيجية 
خ�شو�شاً  بالدولة  �ملعنية  �جلهات 
�إىل  �مل�������ش���رف �مل����رك����زي، م�������ش���ر�ً 
ل��ه��ا دور  �أن ه���ذه �ل�����ش��ر�ك��ات ك���ان 
�أ�شا�شي يف �لتطبيق �ل�شل�س للنظام 

�ل�شريبي.
وقال �إن �لهيئة حر�شت من خلل 
�مل�شتحقة  �ل�شر�ئب  ���ش��د�د  �إت��اح��ة 
للتحويلت  �الإم�����ار�ت  ن��ظ��ام  ع��رب 

رقم  با�شتخد�م  �ل��دول��ة  خ��ارج  م��ن 
�مل�شجل  ك����ان  �إذ�   »GIBAN«
م�شرف  م��ع  يتعامل  �لهيئة  ل��دى 
يقع خارج �لدولة ، ب�شرط �أن يكون 
ن��ظ��ام �شويفت  �مل�����ش��رف ع�����ش��و�ً يف 
“جمعية �الت�شاالت �لعاملية �ملالية 
على  �لهيئة  و�أك��دت  �لبنوك«.  بني 
�ل��دق��ة عند �إجر�ء  ���ش��رورة حت��ري 
من  و�لتاأكد  �الإلكرتوين  �لتحويل 

�لعامني  خ����لل  و�ل��ق��ي��م��ة  �ل���ع���دد 
من  �ملنق�شية  و�ل��ف��رتة  �مل��ا���ش��ي��ني 
�ل��ع��ام �حل���ايل. و�أك���د ���ش��ع��ادة خالد 
�لهيئة  ع��ام  مدير  �لب�شتاين،  علي 
�لنجاح  �أن  لل�شر�ئب،  �الحت��ادي��ة 
�ل�شر�ئب  ���ش��د�د  ل��ن��ظ��ام  �مل�شتمر 
با�شتخد�م رقم »GIBAN« من 
�الإم���ار�ت للتحويلت  خ��لل نظام 
لل�شر�كات  ث����م����رًة  ج������اء  �مل���ال���ي���ة 

�ملالية على تقدمي �أق�شى ت�شهيلت 
ممكنة لد�فعي �ل�شر�ئب، ومو�كبة 
للدولة  �ل���ع���ام���ة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ل��ت��ق��ل��ي��ل �الع���ت���م���اد ع��ل��ى �ل��ن��ق��د يف 
من  و�ال�شتفادة  �ملالية،  �لتعاملت 
�ملتطورة  �لرقمية  �لتحتية  �لبنى 
يف �لدولة ، و�لتي تعد من �ملقومات 
�الأ�شا�شية للتطوير �مل�شتمر للقطاع 

�ملايل و�القت�شاد �لوطني.

ل����وري����ن����ا   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�لفلبني   ، �مي��ي��و���س  الب���ت���ك 
�شفره ج�������و�ز   -  �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EC1800332( رق����م 
�ىل  ت�شليمه  عليه  يجده  من 
�شفارة �لفلبني �و �أقرب مركز 

�شرطة   

فقدان جواز �سفر
بت  �ن   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�ندوني�شيا   ، �م����ني  �ي���ج���ني 
�شفره ج�������و�ز   -  �جل��ن�����ش��ي��ة 
من   )B9729495( رق��م 
ي���ج���ده ع��ل��ي��ه ت�����ش��ل��ي��م��ه �ىل 
�أقرب  �و  �ندوني�شيا  ���ش��ف��ارة 

مركز �شرطة   

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د �مل���دع���و / ج��ه��اب��ار مال 
 ، ر�م  ب��ه��اغ��ري��ت  ب��ي��ج��ارن��ي��ا 
 �لهند �جلن�شية - جو�ز �شفره
من   )7212231L( رق��م 
ي���ج���ده ع��ل��ي��ه ت�����ش��ل��ي��م��ه �ىل 
مركز  �أق��رب  �و  �لهند  �شفارة 

�شرطة   

دولة االإمارات العربية املتحدةفقدان جواز �سفر
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  24  يونيو  2020 العدد 12969 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  24  يونيو  2020 العدد 12969 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  24  يونيو  2020 العدد 12969 
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الفجر الريا�ضي

�أع���ل���ن م���رك���ز ح���م���د�ن ب���ن حممد 
الإح�����ي�����اء �ل��������رت�ث ع����ن ف���ت���ح باب 
“رحلة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��دري��ب  �لت�شجيل 
“مار�ثون  و  �ل�����ش��ن��وي��ة  �لهجن” 
�ل����رت�ث����ي����ة لغر  �ل���ه���ج���ن  رح����ل����ة 
�ملو�طنني” �لذي �نطلقت ن�شخته 
وجاء  �ملا�شي.  فرب�ير  �لتجريبية 
طلبات  ����ش��ت��ق��ب��ال  ع����ن  �الإع��������لن 
�الن�����ش��م��ام الأي من  �ل��ر�غ��ب��ني يف 
على  تعليمهم  ب��ه��دف  �لفعاليتني 
و�لتعود  �مل��ط��اي��ا  ورك����وب  ت�شمر 
�ل��ط��وي��ل��ة وكيفية  �مل�����ش��اف��ات  ع��ل��ى 
على  و�مل��ح��اف��ظ��ة  باملطية  �لتحكم 
�ل�شباقات  يف  �مل���ت�������ش���اب���ق  ت�������و�زن 

�ملخ�ش�شة للهجن. 
رئي�شاً  رم���ز�ً  �الإب���ل متثل  �أن  ومب��ا 
�ل������������رت�ث يف دول������ة  م������ن رم����������وز 
�الإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة على 

وجه �خل�شو�س، و�ملنطقة �لعربية 
ف��اإن مركز حمد�ن بن  ب�شكل ع��ام، 
�ل�����رت�ث خ�ش�س  حم��م��د الإح���ي���اء 
�ملرتبطة  �لفعاليات  من  جمموعة 
ب���اجل���م���ال و�ل���ه���ج���ن �����ش����ر�ً على 
ن���ه���ج م����درو�����س ال����ش���ت���د�م���ة �أح����د 
�ل�شنو�ت  �ل��ب��ادي��ة. ويف  رم���وز  �أه���م 
�الأن�شطة  عدد  ز�د  �ملا�شية  �لقليلة 
�مل��خ�����ش�����ش��ة الإح���ي���اء ه���ذ� �مل����وروث 
�لثقايف و�الجتماعي نتيجة �لطلب 
�ملو�طنني  قبل  من  عليها  �ملتز�يد 

و�الأجانب.  
من جانبها ك�شفت هند بن دميثان، 
مركز  يف  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إد�رة  م��دي��ر 
حمد�ن بن حممد الإحياء �لرت�ث 
ب�����اأن ف��ت��ح ب����اب �ل��ت�����ش��ج��ي��ل يحدد 
عو�مل كثرة ت�شتند عليها �الإد�رة 
و�إعد�د �لرب�مج  بهدف �لتخطيط 

�ل��ت��دري��ب��ي��ة الح��ت��و�ء �ل��ر�غ��ب��ني يف 
�لفعاليتني  هاتني  �إىل  �الن�شمام 
�لعمل  لفرق  �ملهام  و�إ�شناد  وتوزيع 
�خلدمات  �أف�����ش��ل  لتقدمي  �ملعنية 
فعالية  هي  �لهجن  رحلة  وق��ال��ت: 
ت���ط���ورت ع���رب �ل�����ش��ن��ني م���ن حيث 
وتنوع  و�ل����ط����رق  �مل�������ش���اف���ة  ط�����ول 
ثقافات وجن�شيات �مل�شاركني فيها، 
كل  على  خا�شاً  طابعاً  �أ�شفى  مما 
فرب�ير  ويف  �ل��رح��ل��ة.  م��ن  ن�شخة 
�إط��������لق م����ار�ث����ون  �مل����ا�����ش����ي، مت 
من  �مل�شاركني  م��ن  لعدد  جتريبي 
�لهجن،  “رحلة  ل����  ���ش��اب��ق��ة  ن�����ش��خ 
�مل���ار�ث���ون خ���لل مهرجان  و�أق��ي��م 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي للهجن �لعربية �الأ�شيلة، حيث 
ووجه  �مل���ار�ث���ون  ه��ذ�  �شموه  �شهد 

بعد فرتة وجيزة باإطلق مار�ثون 
�ملو�طنني،  ل��غ��ر  ل��ل��ه��ج��ن  ���ش��ن��وي 
�ملهرجان.  خ���لل  �مل���رك���ز  ي��ن��ظ��م��ه 
و�أو���ش��ح��ت هند ب��ن دم��ي��ث��ان: لذ�، 
للتدريب  �لت�شجيل  ب���اب  ف��ت��ح  مت 
على �لفعاليتني ��شتعد�د�ً للمو�شم 
�مل���ق���ب���ل، ف��ال��ق��ا���ش��م �مل�������ش���رتك هو 
�ملطايا  رك��وب  يف  �الأ�شا�شيات  تعلم 
و�لعناية بها وو�شع �ل�شد�د و�لتعود 
و�ل�شرعة  �مل�������ش���اف���ات  ق��ط��ع  ع��ل��ى 
وغرها من �جلو�نب �لهامة �لتي 
للتدريبات  �ملنت�شبني  جميع  ت�شع 
يف مر�حل مت�شاوية، ومن ثم يتم 
و�إقامة تدريبات  �ملجموعات  ف�شل 
للرحلة  �أو  لل�شباق  �إم��ا  خم�ش�شة 
�حلرفية  م�شتوى  لرفع  �ل�شنوية 
لديهم. و�ختتمت هند بن دميثان: 
�لرت�ثية  �لهجن  رحلة  “مار�ثون 

�شيقام  �ل����ذي  �ملو�طنني”  ل��غ��ر 
ويل  �شمو  مهرجان  مع  بالتز�من 
عهد دبي للهجن �لعربية �الأ�شيلة، 
ي�شكل بد�ية طيبة، وياأتي يف �إطار 
�لر�مية  �مل���رك���ز  �أه������د�ف  حت��ق��ي��ق 

�لعريق  �لثقايف  �مل���وروث  لرت�شيخ 
�ل��ت�����ش��ام��ح و�شط  وق���ي���م  ل���ل���دول���ة 
ع����دد ك��ب��ر م���ن �جل��ن�����ش��ي��ات �لتي 
�أخ���رى.   جدير  تنتمي حل�شار�ت 
بالذكر، �أن �إد�رة �لفعاليات �أدرجت 

https:// �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ر�ب������ط 
من  الأي   bit.ly/3cZLsKc
خا�شة  �شفحة  ع��ل��ى  �ل��ف��ع��ال��ي��ت��ني 
على موقع مركز حمد�ن بن حممد 
�ل�شفحة  وتزينت  �لرت�ث.  الإحياء 

تاريخاً  حت��ك��ي  م��ل��ه��م��ة  ب���ع���ب���ار�ت 
كما  �ل�شحر�ء”،  “فر�شان  �شنعه 
يطلق عليهم، و�أف��لم فيديو تعيد 
�ملا�شية  للرحلة  �لذكريات  �شريط 

و�ملار�ثون �لتجريبي.   

مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث يفتح باب الت�سجيل للتدريب على 
»رحلة الهجن« و »ماراثون رحلة الهجن الرتاثية لغري املواطنني« 

•• اأبوظبي-وام:

فعاليات  �الأول  �أم�������س  �خ��ت��ت��م��ت 
�لعمل  ور�����س  م��ن  �الأوىل  �ل���ن���دوة 
�للجنة  �أطلقتها  �ل��ت��ي  �لتاأهيلية 
�لتنفيذية لكرة �ل�شاالت باالإمار�ت 
�شمن �أكرب م�شروع عربي لتطوير 
جمل�س  برعاية  �لريا�شية  �لكو�در 
مع  وبالتعاون  �لريا�شي  �ل�شارقة 

�حتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم.
�مل��ل��ك جاين  ع��ب��د  �لعميد  و�أع����رب 
رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة لكرة 
ق���دم �ل�����ش��االت يف �الإم�������ار�ت - يف 
�فتتاحه  خ��لل  �لرتحيبية  كلمته 
�لندوة - عن �شعادته بتد�شني �أكرب 
ل��ت��اأه��ي��ل وتطوير  ع��رب��ي  م�����ش��روع 
مب�شاركة  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  �ل�����ك�����و�در 
و�ملحا�شرين  �خل���رب�ء  م��ن  نخبة 
�لقدم  ل��ك��رة  �ل�����دويل  �الحت�����اد  يف 
�الآ�شيوي  و�الحت���ادي���ن  فيفا”   “
�ملدربني  م���ن  وع����دد  و�الإف���ري���ق���ي، 
�لكبرة  �خل��ربة  �أ�شحاب  و�حلكام 
�لتي  �ل�������ش���االت  ك����رة  ري���ا����ش���ة  يف 

ت��ق��ف ع��ل��ى �أع��ت��اب نقلة ن��وع��ي��ة يف 
�ملنطقة.

د�ئما  �الإم�����ار�ت  “ ت�شعى   : وق���ال 
�لر�شيدة  قيادتها  روؤي���ة  لرتجمة 
ب����اأن ت��ك��ون �أر�����س �مل����ب����ادر�ت، ومن 
�مل��ن��ط��ل��ق وج���دن���ا ك���ل �لدعم  ه����ذ� 
�لريا�شي  �ل�����ش��ارق��ة  جم��ل�����س  م���ن 
ر�عي �حلدث، ومن �حتاد �الإمار�ت 
لكرة �لقدم �لذي تعمل جلنة كرة 
و�لهدف  مظلته،  حت��ت  �ل�����ش��االت 
م����ن ت���ل���ك �ل������ن������دو�ت و�ل����������دور�ت 
�لكو�در  ك��ف��اءة  رف��ع  ه��و  �لتاأهيلية 
�ل�������ش���االت  ك������رة  �ل���ري���ا����ش���ي���ة يف 
و�شرح  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات،  مب��خ��ت��ل��ف 
�مل�شتجد�ت  و�آخ���ر  �للعبة  ق��و�ن��ني 

و�لتعديلت �لتي طر�أت عليها ».
وتوجه بال�شكر �إىل كل �ملحا�شرين 
�ل����ذي����ن �أب��������دو� ت���ع���اون���ا ك���ب���ر� يف 
و�لفريق   ، الإجن��اح��ه��ا  �مل�����ش��اه��م��ة 
�إقامة  يف  ���ش��اه��م  �ل�����ذي  �ل��ت��ق��ن��ي 
متمنيا  بعد”،  “عن  �حل���دث  ه��ذ� 
و�ال���ش��ت��ف��ادة يف  للجميع  �ل��ت��وف��ي��ق 
كل تخ�ش�شات �للعبة على مد�ر 3 

�أ�شهر بو�قع ور�شة �أ�شبوعيا.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه �أ����ش���اد ���ش��ع��ادة عي�شى 
�أم��ني عام جمل�س  هلل �خلز�مي 
�ل���������ش����ارق����ة �ل����ري����ا�����ش����ي مب����ب����ادرة 

لل�شاالت،  لكرة  �لتنفيذية  �للجنة 
عناوين  يف  �ل���ك���ب���ر  وب����ال����ت����ن����وع 
�لتي  �لتاأهيلية  �ل���دور�ت  وحم��اور 
ت�شمل جماالت �لتحكيم و�لتدريب 

و�ل���ل���و�ئ���ح  و�ل����ق����و�ن����ني  و�الإد�رة 
و�لبطوالت،  �مل�����ش��اب��ق��ات  وت��ن��ظ��ي��م 
يف ظ���ل م�����ش��ارك��ة ع����دد ك��ب��ر من 
خرب�ء �للعبة على �مل�شتوى �لدويل 

�للعبة  منت�شبي  مطالبا  و�لقاري، 
�أكرب  بتحقيق  �ل��ع��رب��ي  �ل��وط��ن  يف 
�����ش���ت���ف���ادة م����ن �ل���������دور�ت وور������س 

�لعمل.

�لتنفيذية  للجنة  �ل�����ش��ك��ر  ووج����ه 
جهودها  ع���ل���ى  �ل���������ش����االت  ل���ك���رة 
�لدولة  �للعبة يف  �لكبرة لتطوير 

و�ملنطقة �لعربية.
و���ش��ه��دت �ل��ور���ش��ة - �ل��ت��ي �أد�ره����ا 
�حلكم �ملونديايل خمي�س �ل�شام�شي 
�الأوىل عن معاير  - حما�شرتني 
�خ����ت����ي����ار الع������ب ك������رة �ل�������ش���االت 
و�أل��ق��اه��ا �مل��ح��ا���ش��ر �ل��ك��وي��ت��ي حمد 
كرة  وحم��ل��ل  م���درب  �لعثمان  علي 
�ل�شاالت �ملعتمد،�لذي قدم �شرحا 
ل��ل��م��و�ه��ب و�مل����ه����ار�ت �ل��ت��ي يجب 

تو�فرها يف العب كرة �ل�شاالت.
�لثانية  �مل���ح���ا����ش���رة  يف  وحت������دث 
�ملحا�شر  ذي����ب  ح�����ش��ني  �ل��ل��ب��ن��اين 
�الآ�����ش����ي����وي �ل���ن���خ���ب���ة ع����ن حم���ور 
تطوير كرة �ل�شاالت يف �لبطوالت 
خرب�ته  م��ن  م�شتفيد�  �ل��وط��ن��ي��ة، 
�ل�شد�قة  لفريق  كمدرب  �لطويلة 
�لدرجتني  دوري  وبطل  �للبناين، 
م������ر�ت/،   3/ و�الأوىل  �ل���ث���ان���ي���ة 
وب����ط����ل ك����اأ�����س ل���ب���ن���ان 3 م������ر�ت، 
وب���ط���ل ك���اأ����س �ل�����ش��وب��ر 4 م����ر�ت، 

وث���ال���ث �آ���ش��ي��ا ل���لأن���دي���ة، وم����درب 
منتخب �ل�شيد�ت �للبناين، ومدير 
جلنة  وع�شو  �لوطنية،  �لبطوالت 
وحما�شر  �الآ�شيوية  �ل�شاالت  كرة 
�لنخبة يف �الحتاد �الآ�شيوي. و�أ�شاد 
ذي��ب ب��امل��ب��ادرة �الإم��ار�ت��ي��ة �ملميزة، 
حتول  نقطة  �شتكون  �أن��ه��ا  م��وؤك��د� 
�ل��ل��ع��ب��ة على  م�������ش���رة  ك���ب���رة يف 
قال  جانبه  م��ن  �لعربي.  �مل�شتوى 
خمي�س �ل�شام�شي �إن �لندوة �الأوىل 
 250 ���ش��ارك فيها م��ا ي��ق��رب م��ن 
م���درب���ا وح��ك��م��ا و�إد�ري��������ا م���ن 16 
ندوة  �أن  �إىل  الفتا   .. عربية  دول��ة 
فيها  �شيحا�شر  �مل��ق��ب��ل  �الأ���ش��ب��وع 
�الأ�شباين بيدرو جاالن رئي�س جلنة 
باالحتادين  �ل�����ش��االت  ك���رة  ح��ك��ام 
�ل���������دويل و�الأوروب���������������ي و�مل�������ش���رع 
�الأ����ش���ا����ش���ي ل��ل��ت��ع��دي��لت �الأخ�����رة 
�شي�شرح  و�ل���ذي  �للعبة،  ق��ان��ون  يف 
تلك �لتعديلت بالتف�شيل بجانب 
عبد�لرحمن  �لبحريني  م�شاركة 
باالحتاد  �حلكام  مقّيم  عبد�لقادر 

�الآ�شيوي.

»تنفيذية كرة ال�سالت« تنظم اأول ندوة �سمن اأكرب م�سروع عربي لتطوير الكوادر الريا�سية
• عي�س�ى ه�الل: البني�ة التحتي�ة الرقمي�ة بالإم�ارات توؤهله�ا لإدارة اأعماله�ا بكف�اءة يف ك�ل الظ�روف  

• ح�س�ني ذي�ب: املب�ادرة نقط�ة حت�ول رئي�سي�ة يف م�سي�رة اللعب�ة عل�ى م�ست�وى املنطق�ة

•• اأبوظبي-وام:

�لعربي  �خل��ل��ي��ج  دول  يف  �لن�شائية  �ل��ل��ج��ان  روؤ����ش���اء  ع��ق��د 
�الت�شال  تطبيق  ع��رب  �لثلثاء  �أم�����س  بعد  ع��ن  �جتماعاً 
�ملرئي zoom مب�شاركة كل من �ل�شيخة ح�شة �آل خليفة 

رئي�شة �للجنة �لن�شائية يف مملكة �لبحرين، و�ل�شيخة نورة 
�ل�شباح وفاطمة �آل حيات وفرح بودي من �لكويت، و�أمل 
بو �شلخ ع�شوة جمل�س �إد�رة �حتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم، 
�إد�رة �الحتاد �ل�شعودي،  و�أ�شو�ء �لعريفي ع�شوة جمل�س 
وهاجر �ملزيني ممثلة �للجنة �لن�شائية يف �شلطنة عمان. 

وناق�س �الجتماع برنامج �لن�شاط �لن�شائي �خلليجي لكرة 
�لقدم، و�ملوعد �جلديد لبطولة كاأ�س �خلليج �الأوىل لكرة 
قدم �ل�شاالت �لن�شائية، �لتي كانت مقررة بالكويت ب�شهر 
�ل�شحية  �لظروف  ب�شبب  تاأجلت  �أنها  �إال  �ملا�شي  مار�س 

�لر�هنة.

اأمل بو�سلخ متثل الإمارات يف اجتماع اللجان 
الن�سائية اخلليجية لكرة القدم

مباريات  �أرب��ع  �أ�شل  من  تو�ليا  ثالث  بتعادل  �لنقاط  �إه��د�ر  �إ�شبيلية  و��شل 
خا�شها بعد �لعودة من �لتوقف �لذي فر�شه فرو�س كورونا �مل�شتجد، وهذه 
من  و�لثلثني  �حلادية  �ملرحلة  �فتتاح  يف   2-2 فياريال  م�شيفه  �أم��ام  �مل��رة 

�لدوري �الإ�شباين لكرة �لقدم.
وعاد �لنادي �الأندل�شي بنقطة �لتعادل �لذي و�شعته موقتا يف �ملركز �لثالث 
بفارق نقطة �أمام �أتلتيكو مدريد قبل لقاء �الأخر مع م�شيفه ليفانتي من 
ملعب فياريال ب�شعوبة بالغة �إذ كان �الأخر �شاحب �الأ�شبقية مرتني، قبل �أن 

يتوقف يف نهاية �ملطاف م�شل�شل �نت�شار�ته �ملتتالية بعد �لعودة عند ثلثة.
و�شهدت �ملبار�ة عودة برونو �شوريانو �ىل فياريال بعد غياب الأكرث من ثلثة 

�أعو�م ب�شبب �إ�شابة خطرة يف ركبته هددت م�شرته.
ودخل �شوريانو �للقاء بدال من �لكا�شر و�شارك يف مبار�ته �الأوىل بعد غيابه 
1128 يوما عن �مللعب، وهو علق على �لعودة بالقول “ال �أعلم ما يجب �أن 
�أقول. مرت فرتة طويلة جد� منذ �أن لعبت... هذ� �شيء هام جد� بالن�شبة يل. 
حاولت �لعودة يف �لكثر من �ملر�ت. ال �أخفي �أين فكرت يف بع�س �الأحيان �أنه 

من �الأف�شل عدم �ملو��شلة«.
بعد  عقب  على  ر�أ�شا  و�شعه  قلب  و�فتتح فريق “�لغو��شة �ل�شفر�ء” �لذي 
�ملو�شم(،  تعليق  قبل  �الأخ���رة  �لثلث  مبارياته  )خ�شر  �لتوقف  من  �ل��ع��ودة 
�لت�شجيل يف �لدقيقة 18 عرب باكو �ألكا�شر �لذي �شقطت �لكرة �أمامه بعدما 
�أندري  للكامروين  ر�أ�شية  فا�شليك حماولة  توما�س  �لت�شيكي  �شد �حلار�س 

ز�مبو �أنغي�شا، فتابعها يف �ل�شباك.
على  وه��و  �ل�شوطني  ��شرت�حة  �ىل  �شيدخل  �أن��ه  �الأندل�شي  �ل�شيف  و�عتقد 

�شجله  ر�ئ��ع  بهدف  �ل��ت��ع��ادل  �أدرك  �أن  بعد  وذل��ك  �شيفه،  م��ن  ذ�ت��ه��ا  �مل�شافة 
�شرخيو �إ�شكوديرو بت�شديدة ي�شارية من خارج �ملنطقة �ىل �لز�وية �لي�شرى 

ملرمى �شرخيو �أ�شينخو )39(.
لكن باو توري�س �أعاد فياريال �ىل �ملقدمة يف �لوقت �لقاتل من كرة ر�أ�شية �ىل 
ك��ازورال من �جلهة  �شانتي  �ملخ�شرم  نفذها  ركنية  ركلة  �إث��ر  �ليمنى  �لز�وية 

�ليمنى )45+4(.
بهدف  �لتعادل  �إ�شبيلية  �أدرك  حني  �لثاين  يف  �الأول  �ل�شوط  �شيناريو  وتكرر 
�إثر عر�شية من  “على �لطاير” ملنر �حل��د�دي  �آخر جاء من ت�شديدة  ر�ئع 
خي�شو�س نافا�س )63(، ثم بقيت �لنتيجة على حالها حتى �شافرة �لنهاية، 

ليكتفي فياريال بنقطة رفع بها ر�شيده �ىل 48 يف �ملركز �ل�شاد�س موقتا.
�ىل  ي�شافر  ثم  فالن�شيا  �الأح��د مع  يتو�جه  �إذ  فياريال فرتة �شعبة،  وتنتظر 
�الأندل�س للقاء ريال بيتي�س �الأربعاء �ملقبل، قبل �أن ي�شتقبل بر�شلونة حامل 
يف  �أي�شا  مدريد  ري��ال  على  �شيفا  يحل  باأنه  علما  �الأ�شبوع،  نهاية  يف  �للقب 

�ملرحلة قبل �الأخرة.
ويف مبار�ة ثانية، فرط ليغاني�س بفوز ثمني ل�شر�عه من �أجل جتنب �لهبوط 
�ىل �لدرجة �لثانية، باهد�ره ركلة جز�ء يف �لدقيقة 65 من مبار�ته و�شيفه 

غرناطة، ليكتفي يف نهاية �ملطاف بنقطة �لتعادل �ل�شلبي.
ويلتقي بلد �لوليد مع خيتايف وبر�شلونة مع �أتلتيك بلباو، ثم ت�شتكمل �ملرحلة 
�الأربعاء بلقاء�ت ريال �شو�شييد�د مع �شلتا فيغو، �أالفي�س مع �و�شا�شونا، وريال 
مدريد مع ريال مايوركا. وتختتم �خلمي�س بلقاءي �إيبار مع فالن�شيا، وريال 

بيتي�س مع �إ�شبانيول.

اإ�سبيلية يعود من ملعب فياريال بتعادل ثالث تواليا 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

للجوجيت�شو  �الإم���ار�ت  �حت��اد  �أعلن 
ب��������ال��������ت��������ع��������اون م����������ع جم�����م�����وع�����ة 
�نف�شتمنت”  “�إنرتنا�شيونال فيجن 
مغلق  ت��دري��ب��ي  مع�شكر  تنظيم  ع��ن 
ي��ق��ام ع��ل��ى ف��رتت��ني خ����لل �شهري 

يوليو و�أغ�شط�س 2020. 
من  �الأوىل  �مل���رح���ل���ة  و���ش��ت��ن��ط��ل��ق 
�ملقبل  يوليو  و25   5 ب��ني  �ملع�شكر 
ب��ي��ن��م��ا ت��ل��ي��ه��ا �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة بني 
تنظيم  وي��اأت��ي  �أغ�شط�س.  و22   2
بجميع  ي����رح����ب  �ل�������ذي  �مل���ع�������ش���ك���ر 
يف  �مل�شاركة،  يف  �لر�غبني  �للعبني 
�ملع�شكر  حققه  �لذي  �لنجاح  �أعقاب 
�ل��ت��دري��ب��ي �ل���ذي ن��ّظ��م��ه �الحت����اد يف 
�ملنتخب  �ملا�شي للعبي  مايو  �شهر 
بطولة  ت��ن��ظ��ي��م  و���ش��ه��د  �ل���وط���ن���ي، 

�أبطال  حت���دي  وب��ط��ول��ة  تن�شيطية 
و�شعتا  و�ل����ل����ت����ان  �جل���وج���ي���ت�������ش���و، 
�لتي  �أج��و�ء �لبطوالت  �للعبني يف 

لطاملا �أبدعو� على ب�شاطها.
و�شت�شهد �ملر�فق �لريا�شية يف فندق 
�ل�شاالت  من  �مل�شلحة  �لقو�ت  نادي 
�ملع�شكر  �أن�شطة  و�مل�شبح  �لريا�شية 
لكافة  �مل�����ش��ارك��ة  و�شتتاح  �ل��ت��دري��ب��ي 
�ل��ري��ا���ش��ي��ني �ب���ت���د�ًء م���ن ���ش��ن 14 
تخ�شي�س  �شيجري  �أّن��ه  علماً  عاماً، 
�مل�شاركني.  �أع����د�د  وف��ق  �ل��ت��دري��ب��ات 
�ملع�شكر  يف  �حل�������ال  ك����ان����ت  وك����م����ا 
�ل��ت��دري��ب��ي �ل�����ش��اب��ق، ُي�����ش��رتط على 
�ملقبل  �ملع�شكر  يف  �مل�����ش��ارك��ني  ك��اف��ة 
�شارمة  طبية  لفحو�شات  �خل�شوع 
�لتوجيهية  �مل���ب���ادئ  م���ع  ت��ت��م��ا���ش��ى 
�نت�شار  من  للحد  و�لعاملية  �ملحلية 

جائحة كوفيد19-.

و������ش�����ي�����ت�����وىل �حت������������اد �الإم����������������ار�ت 
خمتلف  ت�����اأم�����ني  ل���ل���ج���وج���ي���ت�������ش���و 
�حتياجات �للعبني خلل �ملع�شكر، 
من تاأمني �ملدربني و�لكو�در �لفنية 
و�لطبية وخدمات �لنقل بني �لفندق 
وتوفر  �أري��ن��ا،  جوجيت�شو  و���ش��ال��ة 
�شتغطي  �ل��ت��ي  �الإع���لم���ي���ة  �ل���ف���رق 
�جلد�ول  وو���ش��ع  �ملع�شكر  فعاليات 

�لتدريبية جلميع �للعبني.
ويف �شياق تعليقه، قال �ل�شيد مبارك 
�شالح �ملنهايل، مدير �الإد�رة �لفنية 
للجوجيت�شو:  �الإم��ار�ت  �حتاد  لدى 
�لذي  �ل��ت��دري��ب��ي  �مل��ع�����ش��ك��ر  “ترك 
�إيجابياً  �أثر�ً  �ملا�شي  �أقمناه يف مايو 
�ملنتخب  ل��دى جميع الع��ب��ي  ك��ب��ر�ً 
لتنظيم  ���ش��ج��ع��ن��ا  م����ا  �مل�������ش���ارك���ني، 
ن�شتقطب فيه العبي  �أو�شع  مع�شكٍر 
�أنحاء  خم��ت��ل��ف  م���ن  �جل��وج��ي��ت�����ش��و 

�لوزن  ف��ئ��ات  وم��ن خمتلف  �ل��دول��ة 
14 عاماً.  ب��دء�ً من �شن  و�الأحزمة 
وغره  �ملع�شكر  ه��ذ�  تنظيم  وينبع 
من �الأن�شطة �ملتعاقبة �لتي نقدمها 
م���ن ح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى �حل���ف���اظ على 
م�شرة  ملتابعة  �لريا�شيني  جاهزية 
�الإجناز و�لتمّيز �شو�ء يف �لبطوالت 
�لدولية  �ال�شتحقاقات  �أو  �ملحلية 

�ملرتقبة«.
بال�شكر  نتقدم   “ �مل��ن��ه��ايل:  و�أردف 
“�إنرتنا�شيونال  جم���م���وع���ة  �إىل 
فيجن �نف�شتمنت” على هذه �ملبادرة 
تعزيز  يف  �الحت������اد  م���ع  وت��ع��اون��ه��م 
����ش��ت��ع��د�د�ت وحت�����ش��ر�ت �للعبني 
لقادم �مل�شابقات. و�إىل جانب تاأمني 
و�الإعلمية  و�لطبية  �لفنية  �لفرق 
�ملع�شكرين،  فعاليات  �شتو�كب  �لتي 
�لوقائية  �الإج�����ر�ء�ت  جميع  نتخذ 

�للعبني  ����ش���ح���ة  ت�����ش��م��ن  �ل����ت����ي 
�ملع�شكرين،  يف  �مل�����ش��ارك��ة  و�ل���ف���رق 
لفحو�شات  �جلميع  �شيخ�شع  حيث 
كوفيد19-  ف��رو���س  ع��ن  �ل��ك�����ش��ف 
يكونو�  ول�����ن  �مل��ع�����ش��ك��ر،  ب�����دء  ق���ب���ل 
ع��ل��ى �ت�������ش���اٍل ج�����ش��دي م��ب��ا���ش��ر مع 
كما  �ملع�شكر.  خ��ارج  من  �شخ�س  �أٍي 
�لفني  �مل��ع�����ش��ك��ر  ب��رن��ام��ج  وي�����ش��ت��م��ل 
�لبدنية  �ل��ت��دري��ب��ات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
لتقنيات  �لتخ�ش�شية  و�ل��ت��دري��ب��ات 
فريق  �شر�شد  فيما  �جلوجيت�شو، 
�مل����درب����ني ت���ط���ور �ل���لع���ب���ني خلل 
ف���رتة �مل��ع�����ش��ك��ر ب�����ش��ك��ٍل مي��ك��ن��ن��ا من 
يف  �أد�ئ��ه��م  م�شتويات  على  �ل��وق��وف 
ن��ه��اي��ة �مل��ع�����ش��ك��ر وم��ق��ارن��ت��ه��ا م��ع ما 

قدموه يف بد�يته«.
ومن جانبه، عّلق �شامل مبارك ز�يد 
�مليد�لية  ع��ل��ى  �حل��ائ��ز  �ل��ظ��اه��ري، 

�أبوظبي  ب���ط���ول���ة  يف  �ل����ربون����زي����ة 
�جلوجيت�شو  يف  للنا�شئني  �لعاملية 
�ملرتقبة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ع��ل��ى   ،2019
يف  للم�شاركة  متحم�س  “�أنا  قائًل: 
�ملع�شكر �لتدريبي �ل�شيفي، ال �شيما 
بعد �لفائدة �لكبرة �لتي مل�شتها من 
م�شاركتي يف �ملع�شكر �ل�شابق يف �شهر 
�ملع�شكر  منحني  �إذ  �مل��ا���ش��ي.  م��اي��و 
�لبدنية  �لناحيتني  من  قوية  دفعة 
و�لفنية؛ ملا حظيت به من تدريبات 

على يد مدربي �ملنتخب«. 
�لفائدة  ج���ان���ب  “�إىل  و�أ������ش�����اف: 
للمع�شكر  ك��ان  �لكبرة،  �لريا�شية 
�أتاح  �إذ  كبر  ونف�شي  ترفيهي  بعٌد 
�للقاء  �ملنتخب فر�شة  يل وللعبي 
جمدد�ً بعد فرتة �لتباعد �ل�شابقة. 
�ل�شيفي  �مل��ع�����ش��ك��ر  الأن  وب��ال��ن��ظ��ر 
ي���رح���ب ب��لع��ب��ي ج��م��ي��ع �الأن����دي����ة، 

�الأج������و�ء  ت���وق���ع  �الآن  م���ن  مي��ك��ن��ن��ا 
�شنعي�شها  �لتي  و�ل��ودي��ة  �حلما�شية 

م���ع زم���لئ���ن���ا و�إخ���وت���ن���ا م���ن جنوم 
�جلوجيت�شو يف �لدولة«.

بتنظيم »اإنرتنا�سيونال فيجن انف�ستمنت« واإ�سراف احتاد الإمارات للجوجيت�سو

مع�سكر اجلوجيت�سو ال�سيفي ينطلق يوليو املقبل على مرحلتني
املع�سكر يرحب بالالعبني ابتداًء من �سن 14 عامًا ومن خمتلف فئات الوزن والأحزمة

••  اأبوظبي-الفجر 

ن��ت��ائ��ج م��ث��م��رة  خ��رج��ت  ب��ه��ا �ل����دورة 
�لتدريبية على �أ�ش�س تدريب وتنظيم 
�لطائرة للأوملبياد  �لري�شة  م�شابقات 
�خلا�س بتنظيم �إمار�تي برعاية �حتاد 
�حتاد�ت �لريا�شة �لعربية و�الأوملبياد 
�لعربي  و�الحت������اد  �ل�����دويل  �خل���ا����س 
�شهدت  و�ل���ت���ي   ، �ل���ط���ائ���رة  ل��ل��ري�����ش��ة 
م�شاركة 163 مدربا ومدربة  ميثلون 
 ، �الإم����ار�ت  ه��ي   عربية  دول���ة    11
 ، �الأردن   ، �ملغرب   ، �لبحرين   ، م�شر 
�ل�شعودية ، لبنان ،  فل�شطني ، �لعر�ق 
، �ل�شود�ن ، موريتانيا  ، �أبرزها �لعمل 
برعاية  مم��اث��ل��ة  دور�ت  �إق���ام���ة  ع��ل��ى 
و  �لعربية  �لريا�شة  �حتاد �الحت��اد�ت 
�الأوملبياد �خلا�س �لدويل و�الحتاد�ت 
�ل�30  للريا�شات  �لعربية  �لريا�شية 
�ل���ت���ي مي���ار����ش���ه���ا العبو  �ل�����ش��ي��ف��ي��ة 
بر�مج  خمتلف  يف  �خلا�س  �الأومل��ب��ي��اد 
�ملنطقة  ، �إىل جانب �لثماين ريا�شات 

�شتوية.
و�شاركت �الإمار�ت  يف هذه �لدورة من 
و�شاركت  و�مل���درب���ات  �مل��درب��ني  خ���لل 
�الإم�����ار�ت يف تلك �ل����دورة م��ن خلل 
�ملدربني و�ملدربات نو�ل ماهر حممد 
�جلعفري ، عامر �أحمد �بر�هيم فايت 

،عبد�حلكيم �لتيجاين حر�س، عمرو 
عبد�ملق�شود  ،�أمي�����ن  ل��ط��ف��ي  حم��م��د 
حم��م��د ح�����ش��ن ،���ش��ري��ف حم��م��د �شيد 
حممد ،�الإم��ام حممد حممد �لنادى 
�بر�هيم  ع��ب��د�هلل  ،حم��م��د�إ���ش��م��اع��ي��ل 
،فوزي بن �لكيلين بن �شالح عا�شور 
،حمدى �شحات �بر�هيم �حمد ،حنان 
طلعت غازي ،حازم �أحمد �شيد �أحمد 
،�بر�هيم حممد عبا�س ريحان ،ه�شام 
ح�شيني  ،ح�شام  �مل�شري  فهمي  علي 
،�أح��م��د �أب��و�مل��ك��ارم �ملر�شي �ل��ن��رب�وي ، 
،ك��رمي حمدى على  كمال بن �شديق 
�إ�شماعيل  ،حم��م��ود  م�شطفى  �ح��م��د 
�ل�شحات  ،من�شور  �إب��ر�ه��ي��م  ع��ب��د�هلل 
،مروى  نادية  ،م�شاعدي  زي��د  حممد 
عبد�هلل  ،نبيلة  �ل�شيخ  حممد  �شريف 
�لقوي  عبد  ع�شمت  ،ر�نيا  �ل�شاحلي 
عجيزه  طه  حممد  �خلبري،�شيماء 
�لدين حممد  ، �شيماء حممد �شم�س 

�شبح ،وردة خليفة بن �حمد عيفة.

وكانت �جلل�شة �الفتتاحية قد �شهدت 
قيام �شعد بن �شالح �ل�شفياين �الأمني 
�لعام �مل�شاعد الحتاد �للجان �الوملبية 
�ل��وط��ن��ي��ة �ل���ع���رب���ي���ة  ب��امل�����ش��ارك��ة فى 
ممثًل  ل��ل��دورة  �الف��ت��ت��اح��ي��ة  �جلل�شة 
ع���ن �مل��ج��ل�����س �ل���ري���ا����ش���ي �ل���ع���رب���ي و 
�لعربية  �لريا�شية  �الحت���اد�ت  �حت��اد 
ن��ق��ل حت��ي��ات ���ش��اح��ب �ل�شمو  ، ح��ي��ث 
ب��در رئي�س  ب��ن  �الأم���ر ط��لل  �مللكي 
�ل��ع��رب��ي ورئي�س  �ل��ري��ا���ش��ي  �مل��ج��ل�����س 
�حتاد �الحتاد�ت �لريا�شية �لعربية و  
�شعود �لعبد �لعزيز �الأمني �لعام .. و 
متنياتهم بدو�م �لتوفيق و ��شتمر�رية 
بالوطن  �ل��ري��ا���ش��ة  خل��دم��ة  �ل��ع��م��ل 
�لعربي، و توجيه �ل�شكر �إىل �الوملبياد 
�الو�شط  ب��ال�����ش��رق  �ل�����دوىل  �خل���ا����س 
ورئ��ي�����ش��ة �القليمى    �ف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال 
�ملهند�س �أمين عبد�لوهاب  ، و �الحتاد 
�لعربي للري�شة �لطائرة  برئا�شة  د. 
�الأوملبياد  و   ، ت��ق��وى    حاجي  �شو�شن 

�خلا�س �الإمار�تي  برئا�شة  �شما بنت 
�شهيل �ملزروعي وزيرة �لدولة ل�شوؤون 
رئي�س   ، �الإم��������ار�ت  ب���دول���ة  �ل�����ش��ب��اب 
�الأوملبياد  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أم���ن���اء  جم��ل�����س 
�خلا�س �الإم��ار�ت��ي ،  و�الإ���ش��ادة بعمل 
�خلا�س  �الأومل���ب���ي���اد  �ل��ري��ا���ش��ة  �إد�رة 
�الإم�����ار�ت�����ي   و�ل���ت���ع���اون م���ع �جلهات 

�لفنية �لعربية ذ�ت �الخت�شا�س.
�الإقليمى  �لرئي�س  كلمة  �أل��ق��ى  فيما 
�ل��دك��ت��ور ع��م��اد حم��ي��ي �ل��دي��ن مدير 
نقل  و�ل��ذي  و�لتدريب  �لريا�شة  ع��ام 
حت��ي��ات �ل��رئ��ي�����س �الإق��ل��ي��م��ى ل��ك��ل من 
�إقامة تلك �لدورة ،  �شارك فى �إجناح 
و�لتي حظيت مب�شاركة عدد كبر من 
�ملدربني من عدد من �لدول �لعربية 
مما يب�شر باأن ريا�شة �لري�شة �لطائرة 
و�أن     ، وبقوة  �لقادمة  �لريا�شات  من 
�إقامة هذه  �أجل  �لتعاون و�لدعم من 
�لندوة و�ملتمثل فى  �حتاد �الحتاد�ت 
�لعربي  و�الحت���اد  �لعربية  �لريا�شة 

للري�شة �لطائرة ، وبتنظيم ر�ئع من 
�الأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س �الإم���ار�ت���ي يجعل 
�الإن�شان �شديد �لتفاوؤل من �أد�ء عمل 
�الإعاقة  ذوى  �أج����ل  م���ن  ور�ئ�����ع  ر�ق 
ن�شعى  �لذي يجعلنا  �الأم��ر   ، �لفكرية 
مع  �لنجاح  ه��ذ�  ال�شتثمار  جاهدين 
خمتلف �الحتاد�ت �لريا�شية �لعربية 
ف��ى خمتلف  دور�ت مماثلة  و�إق��ام��ة   ،
ذل��ك �شوف  ك��ل  و�أن   ، ب��ر�م��ج �ملنطقة 
م�شيد�   ، �للعب  فى م�شلحة  ي�شب 
�الإمار�تي ومديره  �لربنامج  بتنظيم 

�لوطني  طلل �لها�شمي  .
فيما ق��ام  جعفر �إب��ر�ه��ي��م  �أم��ني عام 
�لطائرة    ل��ل��ري�����ش��ة  �ل��ع��رب��ي  �الحت�����اد 
للري�شة  �ل��دويل  ب��االحت��اد  و�ملحا�شر 
�لطائرة و هو �أي�شا العب دويل �شابق  
بتوجيه �ل�شكر �ىل �الوملبياد �خلا�س 
�لدوىل و �الإمار�تى على �لتعاون فى 
و�أن   �لعمل.  وور����س  �ل����دور�ت  تنظيم 
�جلميع يعمل لتمكني �أ�شحاب �لهمم 

ب��امل��ج��ت��م��ع��ات �ل��ع��رب��ي��ة.  م�����ش��ر� باأن  
��شتخد�م �لريا�شة كو�شيلة هامة جد� 
من �جل تعزيز �لدمج �ملجتمعى، و�أن  
�الحتاد �لعربي للري�شة �لطائرة  ومن 
خلل  �لعلقة �ملتميزة مع �الأوملبياد 
�أثمر عن تعاون   ، �الإم��ار�ت��ي  �خلا�س 
كبر و نعمل على مد �أو��شر �لتعاون 
مع كافة بر�مج �ملنطقة، و�ن  �الحتاد 
�لعربى يهتم خلل تلك �لفرتة بن�شر 
ت�شافر  و���ش��رورة  �لريا�شية  �لثقافة 
�لعربية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �جل��ه��ات  ج��ه��ود 

لتقدمي م�شمون متميز.
وك����ان ���ش��ري��ف �ل���ف���وىل �مل���دي���ر �لعام 
�الأوملبياد  يف  و�مل�����ش��اب��ق��ات  ل��لأل��ع��اب 
�خل��ا���س �ل���دويل ق��د �أل��ق��ى حما�شرة 
و�الألعاب  بامل�شابقات  تعريفية  �شاملة 
�خلا�س   �الومل���ب���ي���اد  ي�����ش��ه��ده��ا  �ل���ت���ى 
وطنية  �أو  حملية  �ألعاب  بني  و�لفرق 
وك���ذل���ك   ، ع���امل���ي���ة  �و  �ق���ل���ي���م���ي���ة  �و 
فى  تكون  �ن  ميكن  و�ل��ت��ى  �مل�شابقات 

ريا�شة و�حدة ، وبني هيئة �أو مدر�شة 
�ل�شيفية  ���ش��و�ء  �لعاملية  و�الأل���ع���اب   ،
�ملوحدة  �ل��ري��ا���ش��ات  و  �ل�����ش��ت��وي��ة،  �أو 

و�أهميتها .
�ملدير  ت��ه��ام��ي  ب��ا���ش��م  د.  ق����ام  ف��ي��م��ا 
�مل�شرى   �خلا�س  للوملبياد  �لوطنى 
ورئي�س جلنة �حلكام باالحتاد �مل�شرى 
للعبة ، ومدير بطولة م�شر �لدولية 
�لتابعة للحتاد �لدويل منذ 2015 
و�ملندوب  �شنو�ت،   5 مل��دة  �الآن  وحتى 
�الألعاب  يف  �ل��ط��ائ��رة  للري�شة  �لفني 
�جنلو�س  ل���و����س  �ل�����ش��ي��ف��ي��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
  2019 �أب��وظ��ب��ي  وع��امل��ي��ة   2015
وع�شو جلنة تطوير قو�نني �الأوملبياد 
2012حتى  م���ن  �ل�����دويل  �خل���ا����س 
كيفية  ع��ن   باحلديث   2020 يناير 
ت��ق�����ش��ي��م الع��ب��ي �ل��ري�����ش��ة �ل��ط��ائ��رة ، 
درجة  وف��ق  �ل��لع��ب��ني  تقييم  وط���رق 
�لفردية  ل��ل��م��ه��ار�ت  �ل��لع��ب��ني  �أد�ء 
، وم�����ش��اب��ق��ات �ل��ري�����ش��ة �ل���ط���ائ���رة يف 

�الأوملبياد �خلا�س.
وق������ام ج��ع��ف��ر �ب����ر�ه����ي����م  �أم������ني عام 
�لطائرة  ل��ل��ري�����ش��ة  �ل��ع��رب��ي  �الحت�����اد 
للري�شة  �لعربي  ب��االحت��اد  بالتعريف 
ودور  �ملختلفة  ب��ر�جم��ه  و  �ل��ط��ائ��رة 
�لطائرة  ل��ل��ري�����ش��ة  �ل�����دويل  �الحت�����اد 
ف��ى دع��م ري��ا���ش��ة �الأومل��ب��ي��اد �خلا�س، 
�لري�شة  ري��ا���ش��ة  ف��و�ئ��د  و����ش��ت��ع��ر���س 
فى  �لرئي�شية   و�مل���ه���ار�ت  �ل��ط��ائ��رة.، 
�لطائرة.،و�ملهار�ت  �لري�شة  ريا�شة 
بها  ي��ت��م��ت��ع  �أن  ي��ج��ب  �ل���ت���ي  �ل���ه���ام���ة 
�أ�شحاب  ب��ق��ط��اع  �ل��ري��ا���ش��ي  �مل�����درب 
و�لهيكل  �خلا�س؟،  للأوملبياد  �لهمم 
�لتدريبية  �ل����وح����دة  ل���در����س  �ل���ع���ام 
�لتي  و�ملتغر�ت   ، �لطائرة.  للري�شة 
�لوحدة  ك��م��درب خ��لل  بها  ق��د تقوم 
�للعبني.  د�فعية  لزيادة  �لتدريبية 
�لري�شة  وق���ت  ب��ربن��ام��ج  ،و�ل��ت��ع��ري��ف 
�لتابع للحتاد �لدويل، و�أدو�ر �ملدرب 

�أثناء �لتدريبات و �ملباريات.

للري�سة الطائرة لالأوملبياد اخلا�ش  التدريبية  الدورة  يف  �ساركوا   الإمارات   من  ومدربة   مدربا   28

ا�ستثمار جناح الدورة بدورات يف 29 ريا�سة اأوملبية   
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

ينظم �حتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم بال�شر�كة مع ر�بطة �ملحرتفني �الإمار�تية و /
ISC/ �ليوم موؤمتر�ً ريا�شياً دولياً “عن بعد “ حتت عنو�ن “كوفيد19- وكرة 
َ �شكل �مل�شتقبل؟ “ . و�ملوؤمتر هو �الأول من نوعه يف منطقة  �لقدم – كيف َتغرَّ
�ل�شرق �الأو�شط وُي�شارك فيه ُنخبة من �ل�شخ�شيات �لريا�شية �ملحلية و�لعاملية 
�لقدم،  لكرة  �الإم��ار�ت  �حت��اد  رئي�س  �لنعيمي  ر��شد بن حميد  �ل�شيخ  يتقدمهم 
ومعايل �ل�شيخ �شلمان بن �إبر�هيم �آل خليفة رئي�س �الحتاد �الآ�شيوي لكرة �لقدم، 
وعدد من �خلرب�ء �لعامليني �لذين �شيتحدثون عن م�شتقبل كرة �لقدم ما بعد 
جائحة كورونا. وياأتي �ملوؤمتر �شمن جهود جلنة �لعلقات �لدولية باحتاد �لكرة 
�لتي يرت�أ�شها �شامل علي �ل�شام�شي ع�شو جمل�س �الإد�رة، ال�شتثمار فرتة توقف 
و�لور�س  �مل��وؤمت��ر�ت  عقد  و  �لهادفة،  �مل��ب��ادر�ت  من  �لعديد  �إط��لق  يف  �لن�شاط 
و�لندو�ت، مب�شاركة �خلرب�ء من �أ�شحاب �الخت�شا�س يف �شتى جماالت �للعبة، 
�الأن�شطة و�لبطوالت  �لعاملية لعودة  �لتجارب و�ملمار�شات  �أف�شل  للطلع على 

�لريا�شية تدريجيا ومنها م�شابقات كرة �لقدم.
ينطلق برنامج �ملوؤمتر يف �لثانية ظهر� بتوقيت �الإمار�ت مت�شمنا كلمة لنايجل 
�ل�شيخ  �شيلقيها  �لتي  �الفتتاح  كلمة  ثم   ،  /ISC/ ���ل �لتنفيذي  �ملدير  فليت�شر 
ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س �حتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم ، وكلمة ملعايل �ل�شيخ 

�شلمان بن �إبر�هيم �آل خليفة رئي�س �الحتاد �الآ�شيوي لكرة �لقدم،.
�الأمني  �ل��ظ��اه��ري  ه���ز�م  ع��ب��د�هلل  م��ن حممد  ك��ل  يتحدث  �الأوىل  �جلل�شة  ويف 
�لعام الحتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم، ود�تو ويند�شور جون �الأمني �لعام للحتاد 
للدوري  �لعاملي  �لت�شويق  ق�شم  رئي�س  ن��اوب��رت  وبير  �ل��ق��دم،  لكرة  �الآ�شيوي 
�الأملاين” �لبوند�شليجا”، ويديرها كيفني روبرت�س حتت عنو�ن “ كرة �لقدم 

بعد؟. – ماذ�   19 – كوفيد 
بعد  �لقدم  كرة  ل�شناعة  �لقانونية  �لتحديات  عنو�ن  �لثانية حتت  �جلل�شة  �أما 
 Fortus Sport جلائحة، �شيرت�أ�شها ر�ج كوريا، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة�
يف  �الح���رت�ف  �إد�رة  رئي�س   ، بيليا  �أورن��ي��ل  فيها  وي�شارك   ،  and Media
FIFA، و�أن��درو مر�شر �ملدير �لقانوين باالإنابة  �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم 
�لقانوين  �ل��دع��م  رئ��ي�����س  ري�شكي  وفيليب  �ل��ق��دم،  ل��ك��رة  �الآ���ش��ي��وي  �الحت����اد  يف 
�لثالثة / �الأمل��اين. وتناق�س �جلل�شة  و�جلماهري بنادي �نرت�خت فر�نكفورت 

 ،/COVID-19 حلالة �لتناف�شية – توظيف �للعبني وكفاءة �لتنمية بعد�
و�لتي �شيديرها كيفني روبرت�س، وي�شارك فيها كل من خو�شيه ر�مون كابديفيل 
ممثل �شركة /Player Lens/ ومدير �شابق يف نادي ريال مدريد �الإ�شباين ، 
وكري�س فورتني من جامعة جوهان�شربج FIFPro بجنوب �أفريقيا، ومي�شيل 
�شابلون �ملدير �لفني الحتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم. �ما �جلل�شة �لر�بعة ف�شتكون 
 ،19 كوفيد  بعد  �لقدم  ك��رة  ل�شناعة  �لتجارية  و�لفر�س  �الآث���ار  عنو�ن  حتت 
�لتنفيذي  �ملدير  �حلو�شني  وليد  من  كل  مب�شاركة  ك��لرك  ريت�شارد  ويديرها 

 Snavie لر�بطة �ملحرتفني �الإمار�تية، و�إميي يل خبرة �حلقوق �الإعلمية
ليفربول.  بجامعة  و�ملحا�شر  �لقدم  كرة  �ملالية يف  ك��ر�ن ماكجو�ير خبر  و   ،
فيما تناق�س �جلل�شة �خلام�شة /بر�عم كرة �لقدم – تاأمني م�شتقبل �لكرة بعد 
�أول  مدير  دياز  خورخي  من  كل  مب�شاركة  �إيرفينغ،  كامل  ويديرها  �جلائحة/، 
 Football بر�عم كرة �لقدم يف �الحتاد �لدويل” فيفا”، وتوم باير، موؤ�ش�س
م�شت�شار تطوير كرة �لقدم.  رو�شيل،  روبن  و   Starts At Home / T3
ثم تليها �جلل�شة �ل�شاد�شة و�الأخرة عن طرق تدريب وتطوير �لتحكيم ما بعد 
ع�شو  �ل��ب��دو�وي  حمد  علي  فيها  وي�شارك  روبرت�س،  كيفني  ويديرها  ك��ورون��ا، 
جمل�س �إد�رة �حتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم ورئي�س جلنة �حلكام، وعلي �لطريفي 
�ملحا�شر �الآ�شيوي ومدير �إد�رة �حلكام باحتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم. وبعد �جلل�شة 
�الأخرة �شيلقي �لكلمة �خلتامية عبد �هلل نا�شر �جلنيبي �لنائب �الأول لرئي�س 
�حتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم رئي�س ر�بطة �ملحرتفني �الإمار�تية . من ناحيته �أكد 
�شامل علي �ل�شام�شي ع�شو جمل�س �إد�رة �الحتاد رئي�س جلنة �لعلقات �لدولية 
بتنظيم  �شعيد  و�أن��ه  �ملهم،  �حل��دث  ه��ذ�  الإط��لق  �تخذت  قد  �لرتتيبات  كل  �أن 
�لكروي ال�شتعر��س  �لريا�شي  �لقر�ر  �شيجمع �شناع  �لذي  �لعاملي  �ملوؤمتر  هذ� 
م�شتقبل �للعبة من منرب �الإمار�ت �أر�س �ملبادر�ت، م�شر� �إىل �أن �الحتاد يف ظل 
�لتكنولوجيا  توظيف  على  يحر�س  �لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  توجيهات 
�ملتطورة يف مو��شلة �أعماله �لتي مل تتوقف رغم توقف �لن�شاط �لكروي ، و�أن 
وقامت  عالية،  وبكفاءة  م�شتمر  ب�شكل  �أعمالها  و��شلت  و�للجان  �الإد�ر�ت  كافة 
بتنظيم عدد كبر من �لور�س و�ملوؤمتر�ت �ملختلفة، و�أنه يتطلع �إىل م�شاركة كل 
منت�شبي �للعبة يف �لدولة من �أجل حتقيق �كرب ��شتفادة. و�أكد حممد عبد�هلل 
هز�م �لظاهري �أن �الأ�شماء �لكبرة للخرب�ء �مل�شاركني يف �جلل�شات من خمتلف 
دول �لعامل تعك�س قيمة �ملوؤمتر، و�أن �ملحاور �ملختلفة �شتقدم لكل منت�شبي كرة 
�لقدم وجبة د�شمة من �ملعلومات عن م�شتقبل �للعبة بعد جائحة كورونا، م�شر� 
�إىل �أن �ختيار هذ� �لعنو�ن ين�شجم مع متطلبات �ملرحلة �لر�هنة، ويقدم روؤية 
علمية م�شتنرة عن �النتقال �الآمن للمرحلة �ملقبلة، وحتقيق �لتطور �ملاأمول 
ملو��شلة حتقيق �أهد�ف �لريا�شة ب�شكل عام وكرة �لقدم �للعبة �ل�شعبية �الأوىل 
يف �لعامل على وجه �خل�شو�س. ويعد هذ� �لربنامج �لتوعوي و�لتثقيفي جزًء� 
من عملية �لتحول �الإلكرتوين �لتي يقودها �حتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم، وجلنة 
�لعلقات �لدولية به، لل�شتفادة من �ملوؤمتر�ت وحتويلها �إىل مو�رد ومكت�شبات 
لدعم كرة �لقدم يف �المار�ت ب�شكل خا�س و�لعامل ب�شكل عام ، كما يعد هو ثاين 
موؤمتر يتم تنظيمه “عن بعد “ بعد �لندوة �لطبية �لتي عقدت بال�شر�كة مع 
�الحتاد �لدويل لكرة �لقدم /�لفيفا/ �الأ�شبوع �ملا�شي. ومن �ملنتظر �أن ت�شتثمر 
خمرجات هذ� �لربنامج يف بناء �ملو�شوعات �لرئي�شية خللوة كرة �الإمار�ت، و�لتي 
ور�شم  �الإمار�تية،  �لكرة  تطوير  بهدف  �ملقبل،  يوليو  يف  يتعقد  �أن  �ملتوقع  من 
خارطة �مل�شتقبل لها من خلل بلورة روؤية �الحتاد مع �ملتخ�ش�شني و�مل�شاركني 

يف �شوؤون كرة �لقدم �ملحلية و�لدولية .

••  الكويت-الفجر

�لفهد  �أح��م��د  �ل�شيخ  ���ش��ع��ادة  �أع���رب 
�الأوملبي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ب��اح 
�الآ����ش���ي���وي ع���ن �ع��ت��ق��اده ب����اأن جناح 
�شر�كة  �إىل  �أدى  �الآ�شيوية  �الأل��ع��اب 
�مللب�س  �شركة  مع  جديدة  رئي�شية 

�لريا�شية �ل�شينية 361.
ووق����ع����ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل�����دورة 
ع�شرة  �لتا�شعة  �الآ�شيوية  �الأل��ع��اب 
�مل����ق����ررة يف ه��ان��غ��زه��و ب��ال�����ش��ني يف 
�شر�كة  �ت��ف��اق��ي��ة   2022 �شبتمرب 
�ل���ري���ا����ش���ي���ة يف   361 ����ش���رك���ة  م����ع 

هانغزهو.
�لفهد يف  �أحمد  �ل�شيخ  �شعادة  وقال 
تهاين  �أر���ش��ل  �أن  �أود  تهنئة:  ر�شالة 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  �إىل  �ل�������ش���ادق���ة 
ل��لل��ع��اب �ال���ش��ي��وي��ة و���ش��رك��ة 361 
�لريا�شية على ت�شكيل �شر�كة ر�ئعة 
�لتا�شعة  �ال�شيوية  �الل��ع��اب  ل���دورة 
ع�شرة هانغزهو 2022. كما �أود �أن 
�أرحب بعودة �شركة 361 �لريا�شية 
�إىل �أ�شرة �اللعاب �ال�شيوية ك�شريك 

مميز.
�الل���ع���اب  دورة  م����ن  ب������دء�  وت����اب����ع: 
ع����ام  غ����و�ن����غ����زه����و  �ال�����ش����ي����وي����ة يف 
2010، ثم دورة �اللعاب �ال�شيوية 
 ،2012 ه���اي���ان���غ  يف  �ل�����ش��اط��ئ��ي��ة 
لل�شباب  �ال���ش��ي��وي��ة  �الل��ع��اب  ودورة 
�اللعاب  ودورة   ،2013 ناجنني  يف 
 ،2014 �إن�������ش���ي���ون  يف  �ال����ش���ي���وي���ة 
�ال�شيوية يف جاكرتا  �اللعاب  ودورة 
�شركة  ف���اإن   ،2018 ع��ام  وباملبانغ 

جزء�  د�ئما  كانت  �لريا�شية   361
�ال�شيوية  �الومل���ب���ي���ة  �حل���رك���ة  م���ن 
و�شريكا للمجل�س �الوملبي �ال�شيوي 

حتى �الن.
�لفهد  �أحمد  �ل�شيخ  �شعادة  و�أ�شاف 
�أث��ب��ت ف���وز �ل�شركة  ل��ق��د  �ل�����ش��ب��اح: 
للملب�س  �لر�شمي  �مل��ورد  تكون  باأن 
�ال�شيوية  �اللعاب  لدورة  �لريا�شية 
�شعبية  ج���دي���دة  م���رة  ه��ان��غ��زه��و  يف 
�أن��ا و�ث��ق من �أن هذه  هذه �اللعاب. 
ت��ع��اون��ا مربحا  ���ش��ت��ك��ون  �ل�����ش��ر�ك��ة 
و�شركة  �مل��ن��ظ��م��ة  ل��ل��ج��ن��ة  ل��ل��ج��م��ي��ع 

�لريا�شية.  361
�الوملبي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  وم�����ش��ى 
�لفر�شة  هذه  �أغتنم  �أن  �أود  قائل: 

�للجنة  و�ج���ت���ه���اد  �ه���ت���م���ام  الأق������در 
خا�شة  �ال�شيوية،  لللعاب  �ملنظمة 
�لعامة،  و�لعلقات  �لت�شويق  فريق 
خ����لل ه����ذه �ل���ف���رتة �ل�����ش��ع��ب��ة من 
�جلائحة )كورونا(. كما �أود �أن �أ�شكر 
361 �لريا�شية على دعمها  �شركة 
�اللعاب  يف  وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا  �مل�����ش��ت��م��ر 
�لكبر  �ال���ش��ت��ث��م��ار  �إن  �ال���ش��ي��وي��ة. 
ل�شركة 361 �لريا�شية يف منتجات 
�شاهم  �لريا�شية  �اللب�شة  وخدمات 
يف �لنجاح �لهائل لللعاب �ال�شيوية 
�أرق��ى �الحد�ث  و�ح��دة من  وجعلها 

متعددة �لريا�شات يف �لعامل.
 وختم �ل�شيخ �أحمد �لفهد بالقول: 
�لريا�شية   361 �شركة  ب��اأن  �أعتقد 

�البتكار  م����ن  �مل����زي����د  ع���ل���ى  ق�������ادرة 
و�أف�����ش��ل �خل��دم��ات الإر���ش��اء جميع 
�ل�شركاء و�مل�شاركني يف دورة �الألعاب 
�الآ�شيوية �لتا�شعة ع�شرة يف هانغزهو 

.2022
�مل��ن��ظ��م��ة لللعاب  �ل��ل��ج��ن��ة  ووق��ع��ت 
باالإجمال  ه��ان��غ��زه��و  يف  �ال���ش��ي��وي��ة 
�شركاء  ث���م���ان���ي���ة  م�����ع  �ت����ف����اق����ي����ات 
 10 م��ن  �مل��ق��ررة  ل��ل��دورة  رئي�شيني 
وهم:   2022 ���ش��ب��ت��م��رب   25 �إىل 
موبايل،  ت�شاينا  لل�شيار�ت،  جيلي 
�لبنك  ل��وون��غ��ر،  تيليكوم،  ت�شاينا 
جمموعة  و�ل���ت���ج���اري،  �ل�����ش��ن��اع��ي 
ع��ل��ي ب��اب��ا، �ل��ي��ب��اي، و���ش��رك��ة 361 

�لريا�شية.

�أبدى �ملدرب �الإ�شباين جو�شيب غو�رديوال تخوفه من �إمكانية �نتهاء مو�شم مهاجمه �لدويل 
�الأرجنتيني �شرخيو �أغويرو بعد تعر�شه الإ�شابة يف نهاية �ل�شوط �الأول من �ملبار�ة �لتي 

فاز بها مان�ش�شرت �شيتي �الثنني على �شيفه برنلي -5�شفر يف ختام �ملرحلة �لثلثني 
من �لدوري �الإنكليزي لكرة �لقدم.

و�أ�شيب �أغويرو بعد تدخل من قائد برنلي بن مي يف �لوقت بدل �ل�شائع من 
�ل�شوط �الأول، ما �أ�شفر عن �حت�شاب ركلة جز�ء ل�شيتي �نربى لها �جلز�ئري 
ريا�س حمرز بنجاح، و��شطر�ر غو�رديوال �ىل ��شتبد�ل �الأرجنتيني بالرب�زيلي 

غابريال جيزو�س.
لقر�بة  توقف  من  �لعودة  بعد  لفريقه  �لثانية  �ملبار�ة  عقب  غو�رديوال  وق��ال 

“�إ�شابة  �إن  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  ف��رو���س  تف�شي  نتيجة  �أ���ش��ه��ر  ث��لث��ة 
ما  ركبته” ملعرفة  ب�شيء ما يف  �شعر  تبدو جيدة،  �أغويرو ال 

يعاين منه” لكن �لو�شع يف �لوقت �حلايل ال يطمئن«.
و�أكد �شيتي �شد برنلي �لنتيجة �لتي حققها �الأربعاء 

�أر�شنال  وف��ادة  �أك��رم  حني  �لعودة  م�شتهل  يف  �ملا�شي 
�ملرحلة  م��ن  م��وؤج��ل��ة  م���ب���ار�ة  يف  نظيفة  ب��ث��لث��ي��ة 

�ل��ث��ام��ن��ة و�ل��ع�����ش��ري��ن، ح���ارم���ا يف �ل���وق���ت ذ�ت���ه 
ليفربول من فر�شة ح�شم �للقب �الأربعاء �أمام 

كري�شتال باال�س.
بامل�شتوى  �شعادته  و�أعرب غو�رديوال عن 

�ل����ذي ق��دم��ه ف��ري��ق��ه، م��و���ش��ح��ا “لقد 
جيد�  �الأد�ء  وك���ان  جيد  ب�شكل  لعبنا 

�قرتبنا  �ل��ب��د�ي��ة.  يف  ال�شيما  وق��وي��ا 
�لتاأهل  ح�شم  م��ن  ج��دي��دة  خ��ط��وة 

�أوروبا للمو�شم  �أبطال  �ىل دوري 
�ملقبل«.

ث���م���اين مر�حل  ب���ق���اء  وم����ع 
ع����ل����ى �ن����ت����ه����اء �مل����و�����ش����م، 
جاره  ع��ل��ى  �شيتي  ي��ت��ق��دم 

يونايتد  مان�ش�شرت  �للدود 
�أ�شقط  �ل������ذي  �خل���ام�������س 
-2�شفر  غو�رديوال  فريق 
�مل��رح��ل��ة �الأخ�����رة قبل  يف 
ب�شبب  �مل����و�����ش����م  ت���ع���ل���ي���ق 

17 نقطة ما يعني �أنه بحاجة �ىل �شبع نقاط ل�شمان �لتاأهل �ىل  بفارق  “كوفيد19-”، 
دوري �الأبطال بغ�س �لنظر عن نتائج “�ل�شياطني �حلمر«.

لكن �مل�شاركة �ملو�شم �ملقبل يف دوري �الأبطال �لذي قطع فيه �شيتي هذ� �ملو�شم 
�لنهائي خارج ملعبه  �لنهائي بفوزه يف ذهاب ثمن  �شوطا كبر� نحو ربع 
على  متوقفة  �ملناف�شات،  تعليق  قبل   1-2 �الإ�شباين  مدريد  ري��ال  على 
�ال�شتئناف �لذي تقدم به �أمام حمكمة �لتحكيم �لريا�شي “كا�س” لرفع 
�ملايل  �للعب  ب�شبب خمالفته قو�عد  ملدة عامني  �لقاري  �الإيقاف  عقوبة 
�لنظيف بني 2012 و2016. ومن �ملتوقع �أن ت�شدر “كا�س” حكمها 
يف �ال�شتئناف �ملقدم �أمامها �ل�شهر �ملقبل. و�شهدت مبار�ة �الثنني تاألق 
فودن  فيل  عاما  �لع�شرين  �بن 
�أ���ش��ا���ش��ي��ا و�شجل  ل��ع��ب  �ل����ذي 
ث���ن���ائ���ي���ة ع���ل���ى غ�������ر�ر حم����رز، 
�الإ�شباين  مدربه  با�شادة  ليحظى 
�أجل  م��ن  �شعيد  “�أنا  ق���ال  �ل���ذي 
ف������ودن... ق��ل��ت �أك����رث م��ن م���رة باأنه 
مل يلعب يوما ب�شكل �شيء، ال�شيما من 
ناحية ت�شرفاته و�شلوكه... ي�شتحق �لدقائق 
ب�شبب  لي�س فقط  �أ�شا�شيا(،  لعبها )بد�أ  �لتي 
�لهدفني بل لكل �شيء، �لقتال و�لطريقة �لتي 

يلعب بها«.
ور�أى �أنه “�شيكون العبا حا�شما يف هذ� �لنادي. ال 

يجب �أن نن�شى �أنه يف �لع�شرين من عمره فقط«.
وت���األ���ق يف م���ب���ار�ة �الث���ن���ني �الإ����ش���ب���اين �مل��خ�����ش��رم د�فيد 
دور�  ولعب  �لنادي  بقمي�س  �ل�75  هدفه  �شجله  �ل��ذي  �شيلفا 
�ل�34 ع��ام��ا مو�شمه  يف �ل��ه��دف �ل��ث��اين ل��ف��ودن. وي��خ��و���س �ب��ن 
2010، وقد  �ألو�نه منذ عام  �الأخ��ر مع �لفريق �لذي يد�فع عن 
ُي�شمح  �الأ�شاطر عندما  باأن مو�طنه �شيحظى بود�ع  وعد غو�رديوال 
�لنا�س  باإمكان  ي�شبح  “حني  مو�شحا  �مللعب،  �ىل  بالعودة  للجمهور 
�لعودة �ىل �شتاد �الحتاد، �شنحر�س على �أال يكون هناك �أي مقعد �شاغر 

�أثناء ود�ع هذ� �الأ�شطوري �ملذهل«.
ور�أى �أن العبني “مثله ومثل جو هارت، فن�شان كومباين، يايا توريه، بابلو 
ز�باليتا... �رتقو� بالنادي �ىل م�شتوى �آخر، هم ي�شتحقون ذلك”، �أي �لود�ع 

�مللئم، معترب� �أن “د�فيد فريد من نوعه«.

غوارديول متخوف من اإمكانية 
انتهاء مو�سم اأغويرو 

»الإمارات لكرة القدم« ينظم موؤمترا دوليا 
اليوم عن م�ستقبل كرة القدم بعد كورونا

اتفاقية �سراكة بني 361 ومنظمي الألعاب الآ�سيوية

اأحمد الفهد: جناح الألعاب اأدى اإىل �سراكة رئي�سية

�شجل كري�شتيانو رونالدو هدفا من ركلة جز�ء يف �ل�شوط 
-2�شفر  للفوز  �ل�شد�رة  �شاحب  يوفنتو�س  ليقود  �الأول 
ويخفف  �الث��ن��ني  �الأول  �أم�����س  بولونيا  م�شت�شيفه  على 

�ل�شغوط عن �ملدرب ماوريت�شيو �شاري.
�إيطاليا  ك��اأ���س  �أم���ام ميلن يف  ركلة ج��ز�ء  �أه���در  �أن  وبعد 
قبل 10 �أيام، و�شع كري�شتيانو رونالدو �لكرة يف �ل�شباك 
ديباال  باولو  23، و�شاعف  �لدقيقة  �ملرة يف  بنجاح هذه 

�لنتيجة بهدف ر�ئع قبل �ال�شرت�حة ليمنحا فريقهما 
�لقادم من تورينو فوز� مريحا.

 27 من  نقطة   66 �ل��ذي ميلك  يوفنتو�س،  وو�شع 
�ل�������ش���د�رة عن  يف�شله يف  �ل����ذي  �ل���ف���ارق  م���ب���ار�ة، 
�أرب��ع نقاط. ويحل الت�شيو �شيفا على  �إىل  الت�شيو 
بخم�س  ميلنز  �إنرت  ويتاأخر  �الأربعاء.  يوم  �أتلنتا 
بينما يحتل  �ل��ث��ال��ث،  �مل��رك��ز  ع��ن الت�شيو يف  ن��ق��اط 

بولونيا �ملركز �لعا�شر بر�شيد 34 نقطة.
و�أثار ف�شل يوفنتو�س يف �لت�شجيل يف مبار�تني 

�ملو�شم  ��شتئناف  بعد  �إيطاليا  بكاأ�س 
ب�شبب فرو�س كورونا،  �لتوقف  عقب 
�لرتجيح  بركلت  للهزمية  باالإ�شافة 
�إيطاليا  ك��اأ���س  نهائي  يف  ن��اب��ويل  �أم���ام 
�الأربعاء �ملا�شي، �شكوكا متعلقة ب�شاري 

�أ�شلوب  ف��ر���س  يف  �شعوبات  و�ج���ه  �ل���ذي 
لعبه يف مو�شمه �الأول مع �لفريق.

���ش��ك��وك ح���ول دفاع  �أي  ي��ك��ن ه��ن��اك  ل��ك��ن مل 
يوفنتو�س، �لذي حافظ على نظافة �شباكه 

ل��ل��م��ب��ار�ة �ل��ر�ب��ع��ة ع��ل��ى �ل���ت���و�يل بجميع 
�مل�شابقات.

�إ���ش��ر�ك رون��ال��دو يف مركز قلب  وبعد 
له  بالن�شبة  �مل��األ��وف  غ��ر  �لهجوم 

�شد نابويل، �أعاد �شاري �للعب 
�ملعتاد  مركزه  �إىل  �لربتغايل 

على �جلناح.
وجن��������ح ي����وف����ن����ت����و�����س يف 

�ل��ت��ق��دم ع��ن��دم��ا جذب 
دين�شويل  ���ش��ت��ي��ف��ان��و 
ماتي�شدي  ق��م��ي�����س 
ركلة  �أث�����ن�����اء  ل���ي���خ���ت 
لي�شجل  رك������ن������ي������ة، 

22 يف �ل���دوري ه��ذ� �ملو�شم م��ن علمة  رون��ال��دو ه��دف��ه 
�جلز�ء.

بتمريرة  �ل��ث��اين  �ل��ه��دف  برناردي�شكي  فيدريكو  و�شنع 
ذكية بكعب �لقدم ليطلق ديباال ت�شديدة ال ت�شد يف �شباك 

�حلار�س �أوكا�س �شكوروب�شكي.
و�شدد برناردي�شكي يف �لعار�شة، و�ألغي 
هدف �آخر �شجله رونالدو بد�عي 

�لت�شلل يف �ل�شوط �لثاين.
وكان م�شدر �الإحباط �لوحيد 
�إ�شابة  �مل��ب��ار�ة  يف  ليوفنتو�س 
�ملد�فع ماتيا دي �شيليو، وطرد 
على  ح�شوله  بعد  د�نيلو  بديله 

�إنذ�رين متتاليني قرب �لنهاية.

رونالدو ينقذ مدربه.. 
ويعو�س خطاأ نهائي الكاأ�س

••  دبي-الفجر

ح�شم �ملكتب �لتنفيذي للحتاد �لدويل للكار�تيه موعد �إقامة بطولة �لعامل ب�شكل ر�شمي يف نوفمرب 2021 
�الإ�شباين �نطونيو �شبينو�س،  �أم�س �الأول �الثنني برئا�شة  �الإمار�تية، وذلك يف �جتماعه عن بعد  ب�شيافة دبي 
وح�شور �للو�ء نا�شر عبد �لرز�ق �لرزوقي نائب �لرئي�س، رئي�س �الحتادين �الإمار�تي و�الآ�شيوي، وح�شور �أع�شاء 
�ملكتب.  وكان مقرر� �إقامة بطولة �لعامل يف دبي نوفمرب 2020، �إال �أن ظهور فايرو�س كورونا حال دون �إقامة 
�حلدث �لعاملي �لكبر يف �ملوعد �ملحدد م�شبقا، ليتم نقله �إىل �ملوعد �جلديد �لذي مت حتديده ب�شورة ر�شمية 
�مل�شاركني يف  �إطار �ملحافظة على �شلمة كل  بعد �شل�شلة لقاء�ت وم�شاور�ت بني خمتلف �الأط��ر�ف �ملعنية، ويف 
�لبطولة.  وقال �للو�ء �لرزوقي: تو�شلنا �إىل �تخاذ قر�ر�ت حا�شمة يربز من بينها، حتديد موعد �إقامة بطولة 
“فايرو�س كورونا”، يف ظل حر�س  نتيجة  �مل�شبق  �ملوعد  �إقامتها يف  تعذر  بعد   2021 نوفمرب  دبي  �لعامل يف 

�الأ�شرة �لدولية للكار�تيه على حتمية �ملحافظة على �شلمة جميع �مل�شاركني يف �لبطولة.

تاأجيل بطولة العامل للكاراتيه يف دبي اإىل العام املقبل
�أم�����س �الأول  �أم��رك��ي��ة يف م��ان��ه��ات��ن  ����ش��ت��ئ��ن��اف  �أك����دت حمكمة 
�الثنني �إد�نة م�شوؤولني �شابقني يف �الحتاد �الأمركي �جلنوبي 
لكرة �لقدم، وهما �لبارغوياين خو�ن �أنخل نابوت و�لرب�زيلي 
جوزيه ماريا مارين، وذلك يف �طار ف�شيحة “فيفاغايت” �لتي 

�شربت �الحتاد �لدويل للعبة )فيفا(.
�ل�شابق  �الأمركي �جلنوبي  �الحت��اد  رئي�س  نابوت،  على  وُحكم 
�لبالغ من �لعمر 62 عاما، بال�شجن ت�شعة �أعو�م يف نهاية �آب/

�أغ�شط�س 2018 لتلقيه مليني �ل��دوالر�ت من ر�شى دفعتها 
�لتلفزيوين  �لبث  حقوق  مقابل  �لريا�شي  �لت�شويق  �شركات 
وكوبا  �أمركا  كوبا  ذلك  يف  مبا  �لقارية،  للبطوالت  و�لرتويج 

ليربتادوري�س.
ك��م��ا غ���رم ن��اب��وت، ن��ائ��ب رئ��ي�����س �لفيفا ���ش��اب��ق��ا، مب��ل��ي��ون دوالر 
�إطار  يف  �ل��ر���ش��ى  م��ن  دوالر  مليون   3،3 �إع����ادة  على  و�إج���ب���اره 
ف�شيحة �لف�شاد �ل�شخمة د�خل �لفيفا و�لتي حب�س على �إثرها 
�أي�شا �لرئي�س �ل�شابق للحتاد �لرب�زيلي جوزيه ماريا مارين 

�أربعة �أعو�م.
�أوقفتهم  �لفيفا  يف  م�����ش��وؤول��ني  �شبعة  م��ن  و�ح���د  ه��و  ون��اب��وت 
مدينة  يف  �لفخمة  �ل��ف��ن��ادق  �أح���د  يف  �ل�شوي�شرية  �ل�شلطات 
زيوريخ يف 27 �أيار/مايو 2015، وو�حد من م�شوؤولني �ثنني 
�إد�نتهما يف حماكمة،  فقط )م��ع ج��وزي��ه م��اري��ا م��اري��ن( مت��ت 

و�أدت  عاملية  كروية  هيئة  �أعلى  �لتي هزت  �لف�شائح  �شل�شلة  يف 
�ل�شابق  رئي�شها  ال�شيما  فيها،  ك��ب��رة  ب��روؤو���س  �الإط��اح��ة  �ىل 

�ل�شوي�شري جوزيف بلتر.
ني�شان/�أبريل  يف  �أي�����ش��ا  �حل��ي��اة  م��دى  م��اري��ن  �لفيفا  و�أوق����ف 
2019. وخلل �ال�شتئناف، �أثار �لرجلن �شل�شلة من �الأ�شئلة 
�لقانونية، بحجة �أن �ملحاكم �الأمركية لي�س لها �الخت�شا�س 
مبو�طن  تتعلق  وال  �أر����ش��ي��ه��ا  خ���ارج  وق��ع��ت  ق�شية  يف  ب��ال��ب��ت 
�أمركي. ومت ��شتبعاد هذه �حلجة من قبل �لق�شاة �لثلثة يف 
�لتحقيق  ب��اأن  ب�شكل خا�س  ��رو�  ذكَّ و�لذين  �ال�شتئناف  حمكمة 

�أظهر �أن جزًء� من �الأمو�ل قد مر عرب بنك �أمركي.

خوان نابوت ومارين بف�سيحة »فيفاغايت« 



 
قتل زوجته اجلميلة ب�سيف و�ساطور

بتهمة  تاك�شي  �شائق  على  �لقب�س  �الأي��رل��ن��دي��ة،  �ل�شلطات  �أل��ق��ت 
قتل زوجته بطريقة ب�شعة، دون �أن يعرف �ل�شبب �لذي دفعه �إىل 

�رتكاب تلك �جلرمية �ل�شنعاء.
وقتلت، جني �إيغرز، 57 عاما، بعدما مت �خرت�ق ج�شدها با�شتخد�م 
و�شاطور  �لعتيقة،  �ليابانية  �ل�شامور�ي  �شيوف  ط��ر�ز  من  �شيف 

لتقطيع �للحوم ، وفقا لتقارير ن�شرت �أم�س �الأول �الثنني.
�ل�شحية  �الأح��د، يف منزل  �أم�س  �أول  �أول  �ملاأ�شاوي  ووق��ع �حل��ادث 

�لكائن خارج مدينة دبلن.
وو�شفت جني، وهي �أم لديها طفلن، باأنها �شيدة ودودة و�جتماعية، 
"كانت  �إندبندنت":  "�إيري�س  ل�شحيفة  جر�نها  �أح��د  قال  بينما 

جني �مر�أة جميلة )..( ما حدث �أمر ي�شعب فهمه".
من  �لع�شرينيات  يف  وه��و  �ل�شحية،  جن��ل  �أن  �ل�شحيفة  وذك���رت 
عمره، رك�س فور �حلادث �إىل منزل �أحد �جلر�ن جللب �مل�شاعدة، 

دون �أن ينجح يف �إنقاذ حياتها.
وق���د ع���رثت �ل�����ش��رط��ة ع��ل��ى ���ش��ي��ف �ل�����ش��ام��ور�ي و���ش��اط��ور �للحم 

�ملرتكبني يف �جلرمية، وفق موقع "فوك�س نيوز".
وقال زميل عمل جلني �إن �ل�شحية كانت تتطلع �إىل زيارة م�شفف 
�ل�شعر يف  �شالونات  �إغ��لق  بعدما مت  �شهور  منذ  الأول مرة  �شعر 
�أيرلند� ب�شبب فرو�س كورونا، فيما مل تت�شح �أي �أ�شباب حمتملة 

الإقد�م �لزوج على �رتكاب فعلته.

عائلة حتول منزلها اإىل فندق لتخفيف امللل
عائلة  ك��ورون��ا  ف��رو���س  �نت�شار  ملنع  �مل��ف��رو���س  �الإغ���لق  مل مينع 
بريطانية من نقل جتربة �ل�شفر و�لرتفيه �إىل منزلها، عن طريق 

حتويل غرفة �لنوم �إىل غرفة فندقية فاخرة.
وت�شافر عائلة �أوفاريل دوردينز بانتظام عرب �ململكة �ملتحدة، عند 
عائلية  رح��لت  و�ل��ذه��اب يف  ب��ول،  �ل�شوفت  ب��ط��والت  �مل�شاركة يف 
�الإغ��لق فر�س عليهم  لكن  �الأ�شبوع،  نهاية  خ��لل عطلة  �أخ��رى 

�لبقاء خلل �الأ�شهر �لثلثة �ملا�شية يف �ملنزل.
�لعائلة  �ملنزيل، قررت  �لعزل  بامللل خلل  �ل�شعور  وللتخل�س من 
�إن�شاء فندق  �ملنزل، عن طرق  �إىل  �لفندق  نقل جتربة �الإقامة يف 
خا�س بهم. وخطرت فكرة �إن�شاء �لفندق على بال �ل�شيدة ليند�شي 
�شنو�ت،   3 �لعمر  �لتي تبلغ من  �بنتها  �شاألتها  )44 عاماً( عندما 
�أثناء  �أخ��رى،  م��رة  �الإق��ام��ة يف فندق  قادرين على  �شيكونون  متى 

مرور �لعائلة بال�شيارة بالقرب من �أحد �لفنادق.
�لفندق  يف  �الإق��ام��ة  جت��رب��ة  تعي�س  �أن  ت�شتيطع  ال  �لعائلة  والأن 
ع��ل��ى �ل���و�ق���ع، ف��ق��د ق����ررو� �إن�����ش��اء ذك��ري��ات��ه��م خ���لل عطلة نهاية 
�الأ�شبوع يف فندق �فرت��شي د�خل �ملنزل، بح�شب �شحيفة مرور 

�لربيطانية.
�لتي يحتاجون  �أ�شبوعاً يف كتابة قائمة باال�شياء  �الأ�شرة  و�أم�شت 
منزلهم،  �إىل  �إن  برميير  فندق  يف  �الإق��ام��ة  جتربة  لنقل  �إليها، 
بدء�ً من �لبطاقات وعلمات �الأب��و�ب، �إىل �لقو�ئم د�خل �لغرفة 

و�الإ�شاءة وغر ذلك.
��شتن�شاخ جتربة �الإقامة يف �لفندق، هي  وكان �جلزء �الأخر من 
تناولها يف  �عتادو� على  �لتي  �الأخ��رى  و�لوجبات  �لبيتز�  حت�شر 

�لفنادق.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

امراأة غا�سبة تهاجم ال�سرطي الذي اعتقل فلويد ببقالة
بعد �أيام من خروجه بكفالة من �ل�شجن، تعر�س �أحد عنا�شر �ل�شرطة �الأربعة �ملتهمني بقتل جورج فلويد، مل�شاءلة 

ومو�جهة من �إحدى �لن�شاء، خلل ت�شوقه يف متجر غذ�ئي.
و�نت�شر فيديو المر�أة وهي تو�جه جيه �أليك�شاندر كيونغ، خلل �شر�ئه للمو�د �لغذ�ئية، يف مدينة مينيابولي�س، بعد 

خروجه من �ل�شجن بكفالة بلغت 750 �ألف دوالر.
�أن يطلب منها تركه بحال �شبيله و�أن  �أكده �ملتهم قبل  �مل��ر�أة �لغا�شبة كيونغ و�شاألته عن ��شمه، وهو ما  وو�جهت 

ترتكه يت�شوق حاجياته.
"كاب فودز"، وكاأنك مل تفعل  �ل�شجن و�ليوم تت�شوق بر�حة يف حمل  "�أنت خرجت من  �مل��ر�أة يف �لفيديو:  وقالت 

�أي �شيء".
ورد عليها �ل�شرطي �ل�شابق: "ال �أت�شوق بر�حة، �أنا فقط �أت�شوق ل�شر�ء �الأمور �ل�شرورية من �لغذ�ء"، بينما كان 

يحمل علبة من ب�شكويت "�أوريوز" يف يده.
و��شتمرت �ملر�أة بالهجوم على كيونغ يف �ل�شوبرماركت، قائلة: "ال �أعتقد �أنك ت�شتحق �لتب�شع هكذ�. ال �أظن �أنك 

ت�شتحق �خلروج بكفالة حتى".
وت�شاعدت حدة �لهجوم من �ملر�أة يف �لفيديو، موجهة عبار�ت مثل "�لقاتل"، و"�أنت قتلت �شخ�شا بدم بارد" لكيونغ، 

�لذي قرر �لتز�م �ل�شمت بينما �نتظر لدفع حاجياته.
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1000دولر  وال�سعر   .. �سالون  انتظار  بقائمة   1200
�أ�شبح و�شع �لكمامات و�لقفاز�ت وقيا�س درجة �حلر�رة من �لقو�عد �ملرعية 
قبل ق�س �ل�شعر مقابل �ألف دوالر يف �شالون جوليان فاريل �لفاخر، �لذي 
�إىل مرحلة متقدمة من  نيويورك  �نتقال مدينة  �أب��و�ب��ه جم��دد� مع  فتح 
�لذي  كوفيد19-  م��ر���س  تف�شي  ج���ر�ء  �الإغ���لق  بعد  �لن�شاط  ��شتئناف 

ي�شببه فرو�س كورونا.
�ل�شرقي  �لو�قع يف �جلانب  �الأنيق  �ل�شالون  �ل�شعر يف  وبد�أ كبار م�شففي 
من مانهاتن �لعليا يتعاملون مع قائمة �نتظار ت�شم 1200 من �لزبائن 
ب�شبب  �أ�شهر  ثلثة  د�م  �إغ���لق  بعد  �ل�شعثاء  �شعورهم  ت�شفيف  ي��ري��دون 

فرو�س كورونا.
قالت �شوز�ن و�رين وهي جال�شة على مقعد للت�شفيف وقد �أز�حت �لكمامة 
بكل  يعتني بك  الأن��ه  بن�س،  ي�شتحق كل  "�إنه  روي��رتز  للتحدث مع مر��شل 
�شهولة". وم�شت و�رين �لتي تعي�س يف نيويورك تقول "�أ�شعر �أن �الأمر ر�ئع 
للغاية. �الآن، �شاآكل �جليلي مع زبدة �لفول �ل�شود�ين و�شاأح�شل على �شعر 
ر�ئع وم�شبوغ". يبد�أ هذ� �ل�شعور �لر�ئع بتطهر �ليدين وو�شع �لكمامة يف 
حماولة للحفاظ على �لو�قع �جلديد �لذي تتباهي به نيويورك باعتبارها 
�لتي  �الأقل بفرو�س كورونا، وهي  �الإ�شابة  �الأمريكية ذ�ت معدل  �لوالية 
فاريل،  �شيلني  وق��ال��ت  �جل��ائ��ح��ة.  ب����وؤرة  فح�شب  قليلة  ���ش��ه��ور  ق��ب��ل  ك��ان��ت 
�لرئي�شي  �ل�شعر  م�شفف  جوليان،  وزوج��ة  لل�شالون  �لتنفيذي  �لرئي�س 

بقيا�س درجة حر�رته من على �لباب". نقوم  �لزبون  و�شول  "حلظة 

مئات املوظفني يف »غوغل«: ل للرتبح من ال�سرطة العن�سرية
"�ألفابت" بالتما�س ل�شركة  �لعاملني يف �شركة  1600 من  �أكرث من  تقدم 
"غوغل" �لتابعة لها، للتوقف عن بيع خدمات �لربيد �الإلكرتوين وغرها 
الإد�ر�ت �ل�شرطة �الأمركية �لتي و�شفوها بالعن�شرية، ح�شبما قال م�شدر 
مطلع لوكالة "رويرتز". وعرب �لعاملون يف �اللتما�س عن خيبة �أملهم من 
عدم �ن�شمام "غوغل" �إىل "�ملليني �لذين يطالبون بنزع خمالب �إد�ر�ت 
يف  �ملدنية  �حلقوق  نا�شطو  ويطالب  �لتمويل".  من  وحرمانها  �ل�شرطة 
�أرجاء �لواليات �ملتحدة منذ �شنو�ت بتقلي�س وظائف �ل�شرطة �لتقليدية، 
و�كت�شبت جهودهم قوة د�فعة خلل �الحتجاجات على مقتل جورج فلويد 
�ملا�شي.  �ل�شهر  منيابولي�س  مدينة  يف  �ل�شرطة  قبل  من  �حتجازه  �أث��ن��اء 
�أن نرتبح من �ل�شرطة  "ال يجب  "غوغل":  وجاء يف �لتما�س �لعاملني يف 
�لعن�شرية"، وخ�س �لعاملون بالذكر مبيعات حزمة منتجات غوغل  الإد�رة 
للربيد  �أدو�ت  �حلزمة  هذه  وت�شمل  بنيويورك.  كلرك�شتاون  يف  �ل�شرطة 
�الإلكرتوين وحترير �لوثائق وتخزين �مللفات. وقال متحدث با�شم عملق 
حمركات �لبحث يف تعليقه على �اللتما�س: "لدينا �شروط ��شتخد�م طويلة 
�الأمد ملن�شات �حلو�شبة �ملتاحة ب�شكل عام، مثل خدمة �لربيد �الإلكرتوين 

وحزمة منتجات غوغل ومن�شة غوغل لتخزين �مللفات".

ويل �سميث يبكي 
اأثناء حديثه عن ابنه

�مل�شاهر  م���ن  �ل��ك��ث��رون  ح��ر���س 
�ل�شاعات  خ�����لل  �ل����ع����امل  ح�����ول 
�الحتفاء  على  ب��االأم�����س،  �ملا�شية 
�لنجم  ب��ي��ن��ه��م  وم����ن  �الأب،  ب��ع��ي��د 
�ل���ذي حتدث  وي��ل �شميث  �ل��ع��امل��ي 
�أب  �أ�شبح  �شعوره حني  عن حت��ّول 
للمرة �الأوىل يف �شن �ل� 24، وذلك 
�أث���ن���اء ����ش��ت�����ش��اف��ت��ه زوج���ت���ه ج���اد� 
 Facebook " :شميث يف برنامج�

."Red Table Talk
���ش��م��ي��ث متالك  وي����ل  ي�����ش��ت��ط��ع  مل 
�لهو�ء،  على  دموعه  ونزلت  نف�شه 
��شتفاد  �لتي  �لدرو�س  يتذكر  وهو 
"يف  ك��اأب قائًل:  فيها من جتربته 
و�شعيد  منده�س  �أن��ا  �للحظة  تلك 
�الأبوة  �لتي غر�شتها  �لدرو�س  بكل 
�ل��ف��رتة �ملا�شية،  يف د�خ��ل��ي خ��لل 
حيث ��شتمتعت كثر�ً بكوين �أب"، 
�أمتالك  "مل   : ق���ال  ���ش��ع��وره  وع���ن 
دموعي �آنذ�ك و�شرت �أنظر ب�شدة 
البني حيث مل �أتخيل كم �مل�شوؤولية 
ب�شبب  عاتقي  على  حملتها  �ل��ت��ي 
�شاأعود  �لذي  �ل�شغر  �لطفل  هذ� 

به من �مل�شت�شفى للمنزل".

رحيل املخرج الهوليوودي جويل �سوماخر 
�شل�شلة  م��ن  فيلَمني  ���ش��وم��اخ��ر خم���رج  ت���ويف ج��وي��ل 
عاما   80 ع��م��ر  ع���ن  بويز"  و"لو�شت  "بامتان" 
ب��ال�����ش��رط��ان، وف���ق م��ا �أف����اد وك����لء �أع��م��ال��ه لوكالة 

فر�ن�س بر�س �أم�س �الأول �الثنني.
ب��د�أ حياته  �ل��ذي  �ل�شخ�س  ه��ذ�  �إن  بيان  وق��ال��و� يف 
ب��ارز� يف  ��شما  ي�شبح  �أن  �أزي��اء قبل  �ملهنية كم�شمم 
عام  "بعد  ن��ي��وي��ورك  "ب�شلم" يف  ت���ويف  ه��ول��ي��وود، 
معروف  و���ش��وم��اخ��ر  �ل�شرطان".  م��ع  معركته  م��ن 
فوريفر"  "بامتان  ف��ي��ل��م��ي  ب���اإخ���ر�ج���ه  خ�����ش��و���ش��ا 

)1995( و"بامتان �أند روبن" 1997"
تيم  "بامتان" م��ن  �شل�شلة  �إخ���ر�ج  �شوماخر  وت��وىل 
برتون وكان �أول فيلم �أخرجه من بطولة فال كيلمر 
ناجحا جد�. لكن فيلمي "بامان فوريفر" و"بامتان 
و�جلمهور  �لنقاد  من  النتقاد�ت  روبن" تعر�شا  �أند 
�للتني  �حللمتني  من  ��شتيائهم  عن  �أع��رب��و�  �لذين 

�أ�شافهما �شوماخر �إىل زي بامتان.
ملجلة  ���ش��وم��اخ��ر  ق����ال   ،2017 �ل���ع���ام  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
حمبي  جميع  م��ن  "�العتذ�ر  ي��ري��د  �إن���ه  "فاي�س" 
�ل�شل�شلة لت�شببه بخيبة �أمل" م�شيفا �أنه �شعر باأنه 

طفل". "قتل 

ت�ستعيد �سوتها بعد �سهرين وتتكلم ب� 4 لهجات 
ملدة  �لتحدث  من  تتمكن  مل  بريطانية  �م���ر�أة  ��شتعادت 
وبات  �شوتها،  �لدماغ  يف  غام�شة  �إ�شابة  ب�شبب  �شهرين 

باإمكانها �لتحدث باأربع لهجات خمتلفة.
�إي���ج���ان )31 ع���ام���اً( ���ش��وت��ه��ا يف يناير  �إمي��ي��ل��ي  وف��ق��دت 
)كانون �لثاين( من هذ� �لعام، و�شعر �الأطباء باالرتباك، 
تف�شر  عليها يف  �أجريت  كثرة  �ختبار�ت  ف�شلت  �أن  بعد 
�شبب حالتها �لغريبة. وبحلول نهاية مار�س )�آذ�ر(، بد�أت 
�أخ��رى، لكن لهجتها مل  �لتحدث مرة  �أخ��ر�ً يف  �إمييلي 
تكن تبدو مثل لهجة مدينة �إ�شيك�س �لتي كانت تتحدث 
بها من قبل، وتتحدث �الآن يف �لغالب بلكنة بولندية، مع 
لهجتها  لكن  �الأح��ي��ان،  بع�س  يف  مك�شرة  �إجنليزية  لكنة 

ميكن �أن تتغر فجاأة �إىل لكنة فرن�شية و�إيطالية.
لكنتها  ت�شبح  �الإج��ه��اد،  من  �لكثر  �إمييلي  و�جهت  و�إذ� 
�لقدرة  تفقد  �أن  ميكن  مرهقة،  تكون  وعندما  رو�شية، 
على �لتحدث ب�شكل كامل. وقالت �إمييلي "هذه �لتجربة 
ال  فاأنا  فقط،  لهجتي  تتغر  مل  للغاية،  مرهقة  برمتها 
من  عليها  كنت  �لتي  نف�شها  بالطريقة  �أفكر  �أو  �أحت��دث 

قبل، وال ميكنني بناء �جلمل كما �عتدت يف �ل�شابق".

جثة يف حقيبة.. حلظة مريعة على تيك توك
�شاهد م�شتخدمو تطبيق "تيك توك" حلظة خميفة عرث 
فيها �شاب و�أ�شدقاوؤه على جثة د�خل حقيبة، على �شاطئ 
"�شيء  ب��ع��ن��و�ن  فيديو  ويف  �الأم��رك��ي��ة.  �شياتل  مبدينة 
�شادم غر حياتي"، عرثت جمموعة من �ملر�هقني على 
حقيبة ملقاة بني �ل�شخور على �ل�شاطئ، بد�خلها كي�س 
�ل�شاب هرني،  �أن��ه يحتوي على جثة. وق��ال  �ت�شح  �أ�شود 
�لذي ن�شر �لفيديو، �أن ر�ئحة "مريعة" خرجت من �لكي�س 
عند فتحه، �الأمر �لذي دفعهم للت�شال بال�شرطة على 
�أكيا�س حتتوي  �إنها وجدت عدة  �لفور. وقالت �ل�شلطات 
�شياتل  مدينة  غربي  م��ا،  جثة  م��ن  ب�شرية  �أع�شاء  على 
بوالية و��شنطن �الأمركية، و�أن هذ� �لكي�س كان و�حد� 
للمنزل"،  ع��ودت��ه  ف��ور  "�نهار  �أن���ه  ه��رني  وك�شف  منها. 
�أ�شدقائه.  برفقة  بها  مر  �لتي  �ملروعة  �لتجربة  ب�شبب 
ووفقا ملوقع "ميرتو"، فتحت �ل�شلطات حتقيقا يف �شياتل 

الكت�شاف هوية �شاحب �جلثة وملب�شات �لوفاة.
وح�����ش��ل ف��ي��دي��و �ل��ع��ث��ور ع��ل��ى �جل��ث��ة ع��ل��ى �أك���رث م��ن 16 
قر�بة  ن��ال  كما  ت��وك،  تيك  تطبيق  على  م�شاهدة  مليون 

3.5 مليون "�إعجاب".
بني  ك��ب��ر  ب�شكل  منت�شر  ت���وك  ت��ي��ك  تطبيق  �أن  ي��ذك��ر 
�ملر�هقني، ويعترب من �لتطبيقات ذ�ت �ل�شعبية �ملت�شارعة 

جد� يف عامل و�شائل �لتو��شل �الجتماعي.

دب يهاجم رجل وابنه 
ت��ع��ّر���س رج����ل و�ب���ن���ه ل��ه��ج��وم م�����ش��اء م���ن دب يف جبال 
�أع��ل��ن��ت مقاطعة  �إي��ط��ال��ي��ا وف��ق م��ا  دول��وم��ي��ت��ي يف �شمال 
ترينتو. ونقلت وكاالت �أنباء �إيطالية عن هذ� �مل�شدر �أن 
بيلر  �إىل مونتي  ي��وؤدي  كانا على درب  �للذين  �لرجلني 

نقل �إىل �مل�شت�شفى لتلقي �لعلج.
نف�شه  وج��د  رمب��ا  �الب��ن  �أن  �الأول��ي��ة  �لتحقيقات  وتظهر 
وجها لوجه مع �لدب و�شقط على �الأر�س وكان حما�شر� 

حتت �حليو�ن.
ثم �ألقى �لو�لد بنف�شه على �لدب لتحرير �بنه.

جا�سنت بيرب ينفي 
الغت�ساب امل�ستحيل

ن��ف��ى م��غ��ن��ي �ل��ب��وب ج��ا���ش��نت بيرب 
باالعتد�ء  �تهمته  �م����ر�أة  م��ز�ع��م 
مقدما   ،2014 ع��ام  جن�شيا  عليها 
فو�تر و�أدلة �أخرى قال �إنها تثبت 
�مل�شتحيل وج��وده يف فندق  �أن من 
زعمت  �الأمركية،  تك�شا�س  بوالية 

�ملر�أة باأنه م�شرح �حلادث.
26 عاما،  �ل��ك��ن��دي،  �مل��غ��ن��ي  وق����ال 
على  مطولة  تغريد�ت  �شل�شلة  يف 
غر  �لق�شة  "هذه  �الأح���د  ت��وي��رت 
حقيقية" م�شيفا �أنه �شيتخذ �إجر�ء 
�لق�شة  "هذه  ق�شائيا. وقال بيرب 
ولذلك  ل��ل��و�ق��ع  وف��ق��ا  م�شتحيلة 
و�ل�شلطات  ت���وي���رت  م���ع  ���ش��اأع��م��ل 
وكانت  قانوين".  �إج�����ر�ء  الت��خ��اذ 
بيرب  �تهمت  د�نييل  تدعى  �م���ر�أة 
باالعتد�ء  �ل�شبت  يوم  تويرت  على 
�إنه �عتدى  �مل��ر�أة  �جلن�شي. وقالت 
�أو�شنت  ف��ن��دق مب��دي��ن��ة  ع��ل��ي��ه��ا يف 
�لتا�شع من  ي��وم  تك�شا�س  يف والي��ة 
مار�س 2014، عقب و�شوله فجاأة 

حل�شور مهرجان مو�شيقي.
وحذفت تغريد�ت �ملر�أة ومل يت�شن 

�لو�شول �إليها للتعقيب.

يبحر 85 يومًا يف قارب لل�سفر اإىل والده
�أجنزت"، بهاتني �لكلمتني عرب �لبحار  "�ملهمة 
�الأرج��ن��ت��ي��ن��ي خ����و�ن م��ان��وي��ل ب��اي��ي�����ش��ت��رو عن 
فرحته بعدما جنح يف عبور �ملحيط �الأطل�شي 
يف مركب �شغر مبفرده، لروؤية و�لديه �مل�شنني 
�لربتغال  ��شتقلل طائرة من  �إث��ر عجزه عن 

�إىل دياره ب�شبب جائحة كوفيد19-.
و�شاح بايي�شترو �لبالغ 47 عاماً لدى و�شوله 
دي��ل بلتا:  م��ار  ر�أ���ش��ه  �إىل مر�شى يف م�شقط 
"لقد جنحت! لقد جنحت!". و�أم�شى �لرجل 
�لبالغ  �ل�شغر  مركبه  على  منهكا  يوما   85

طوله ت�شعة �أمتار. 
وقد خ�شع لدى و�شوله لفح�س كوفيد19-، 
�إىل  �ل��ن��زول  م��ن  فتمكن  �شلبية  نتيجته  و�أت���ت 
82 عاماً  �لبالغة  نيلد�  �لياب�شة لروؤية و�لدته 

وو�لده كارلو�س �بن �لت�شعني. 
حققت  "لقد  ب��ر���س:  فر�ن�س  لوكالة  و�أو���ش��ح 
�لثلثة  �الأ���ش��ه��ر  يف  �شبيله  يف  �أج��ه��د  كنت  م��ا 
�الأخ������رة. ل��ق��د ����ش��ط��ررت ل��ذل��ك الأك����ون مع 

عائلتي. لهذ� �ل�شبب �أتيت".

 15 يف  �الأرجنتني  �إىل  بالو�شول  ياأمل  وك��ان 
�لت�شعني.  و�ل��ده  بلوغ  مع  تز�مناً  )�أي��ار(  مايو 
لكنه عجز عن ذلك �إال �أنه متكن من �الحتفال 
بعيد �الأب مع عائلته. وخطط بايي�شترو �لذي 
مبفرده،  �لطموحة  لرحلته  �إ�شبانيا  يف  يعمل 
بعدما �ألغيت �لرحلت �جلوية �إىل �الأرجنتني 
ب�شبب �جلائحة. وقد قطع بايي�شترو م�شافة 
12 �ألف كيلومرت خلل مغامرته. وكانت �أول 
و�الأخرة  �ل��رب�زي��ل  يف  فيتوريا  يف  ل��ه  حمطة 
قبل و���ش��ول��ه �إىل �الأرج��ن��ت��ني يف ال ب��ال��وم��ا يف 

�ورغو�ي.
"�لنا�س  �أن  ع��ل��م  �ل��ط��وي��ل��ة  رح��ل��ت��ه  وخ�����لل 
ب��االآالف يف حني كنت يف و�شط  ميوتون يومياً 
فيما  و�لدالفني  �حليتان  �أرى  �لطبيعة..كنت 
�لب�شرية متر بهذه �ملحنة". و�نقطعت �أخباره 

عن �لعائلة مدة 54 يوماً.
وقال و�لده كارلو�س مبت�شماً "لكننا كنا ندرك 
�شي�شل  باأنه  �ل�شكوك  ت�شاورنا  مل  �شياأتي.  �أنه 

�إىل مار ديل بلتا ليكون مع �الأهل".

توبا بويوك�ستون 
تثري اجلدل يف �سورة

�أثارت �لنجمة �لرتكية توبا بويوك�شتون جداًل كبر�ً، بعد �نت�شار �شورة لها ظهرت 
فيها بالبكيني �أثناء تو�جدها على �لبحر، وت�شدرت على �إثرها �أحد مو�قع �لتو��شل 

�الجتماعي يف تركيا، حيث وثقت �ل�شورة بويوك�شتون مرتدية �لبكيني.
وحظيت �شورة توبا بويوك�شتون باإ�شاد�ت كبرة، وعّلقت عليها قائلة: "هذه �ل�شورة 

قدمية لكن حمبتكم تتجدد د�ئما، �أحبكم كثر� �أنتم �جلممهور �الأف�شل".
يف  قدمتها  �لتي  �لدر�مية  ل���لأدو�ر  نظر�ً  و��شعة،  جماهرية  مبحبة  توبا  وحتظى 
عرب  بكرثة  ويتد�ولونها  كما  �جلمهور،  �أذه���ان  يف  عالقة  بقيت  و�لتي  �مل�شل�شلت، 
مو�قع �لتو��شل �الجتماعي، ويرتقب حمبوها �أي م�شل�شل ت�شارك فيه، �إ�شافة �إىل 

�إطلالتها وجل�شات �لت�شوير �لتي تخ�شع لها.

ال�سيف �سموئيل برييكو ، من »تراتوريا �سانت امربويو�ش«، يعد طبق املعكرونة النموذجي يف مدينة بريغامو العليا التي 
ت�سررت ب�سدة من وباء كورونا، وت�سعى املدينة لإعادة احلياة اإىل طبيعتها مع اللتزام بالإجراءات الحرتازية. ا ف ب


