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�أبوظبي ت�سمح بالتنقل بني 
مدن �لإمارة �عتبار� من �ليوم

•• اأبوظبي-وام:

الناجمة عن جائحة  والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  اإدارة  اأعلنت جلنة 
اأبوظبي ودائرة ال�صحة  اأبوظبي بالتعاون مع �صرطة  اإمارة  كورونا يف 
بالتنقل واحلركة بني مدن  الإم��ارة  �صكان  ال�صماح جلميع  اأبوظبي،   -
الإمارة »اأبوظبي والعني والظفرة« اعتباراً من 6 �صباحاً اليوم الثالثاء 
23 يونيو. ياأتي القرار بعد املوؤ�صرات الإيجابية لن�صب احلالت املوؤكدة 
من اإجمايل فحو�صات كوفيد19-.. ويكون التنقل داخل الإمارة تبعاً 
لأوقات برنامج التعقيم الوطني.  وي�صتمر تقييد الدخول اإىل الإمارة 
والربيد،  اأن��واع��ه��ا  بكل  الب�صائع  نقل  حركة  با�صتثناء  اآخ���ر،  لأ�صبوع 
دون  الإم����ارة  م��ن  ب��اخل��روج  ال�صماح  م��ع  امل�صبقة،  الت�صاريح  وحملة 

ت�صريح.. وي�صتمر منع دخول العمالة غري املقيمة يف الإمارة اإليها.
 ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ت�����ص��ري��ح جت���ول ي��رج��ى زي�����ارة امل���وق���ع الإل���ك���روين 
https://es.adpolice.gov.ae/trafficServices/publicservices/

.  movepermit.a spx?Culture=ar

التطبيق العام الدرا�سي املقبل
�للغة �ل�سينية لغة ثالثة بـ 59 مدر�سة ليبلغ �لإجمايل 

�لدولة م�ستوى  على   200 لـ  لت�سل   مرحليًا  وتعمم   119
•• دبي - حم�شن را�شد

ثالثة  كلغة  ال�صينية  اللغة  تطبيق  والتعليم  الربية  وزارة  تعتزم 
العام  59 مدر�صة حكومية  ب�  والجنليزية  العربية  اللغتني  بجانب 
الدرا�صي املقبل، �صمن خطتها املرحلية التي ت�صتهدف تطبيق اللغة 

ال�صينية ب� 200 مدر�صة حكومية على م�صتوى الدولة.
)التفا�صيل �ص3(
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•• عوا�شم-وكاالت

يف  الوفاق  حكومة  تخطط  بينما 
للو�صول  ت��رك��ّي��اً  امل��دع��وم��ة  ليبيا 
املتحدث  ن�صر  ���ص��رت،  مدينة  اإىل 
امل�صلحة  ال��ق��وات  با�صم  الر�صمي 
اأم�ص  امل�����ص��م��اري،  اأح��م��د  الليبية، 
الر�صمي يف  الثنني، عرب ح�صابه 
ملنطقة احلظر  في�صبوك خريطة 
الأحد،  اأع��ل��ن عنها  ال��ت��ي  اجل���وي 
من  املمتدة  املنطقة  اأن  اإىل  لفتاً 
اإىل  �صرت،  �صرق  يف  �صلطان  بلدة 
امل��دي��ن��ة، هي  غ���رب  الهي�صة  ب��ل��دة 
ي�صمح  ل  ج����وي  ح��ظ��ر  م��ن��ط��ق��ة 
اجلو  ل�صالح  اإل  فيها  بالطريان 

الليبي.
كما حدد اأي�صاً املتحدث الع�صكري 

اإحداثيات منطقة احلظر تلك.
ج����اء ذل����ك ب��ع��دم��ا مت��ك��ن��ت قوات 
هجوم  ���ص��د  م��ن  الليبي  اجل��ي�����ص 
�صرق  ميلي�صياتها  واإب��ع��اد  للوفاق 

�صرت.
هجومها،  ف�����ص��ل  وب��ع��د  ب��امل��ق��اب��ل، 
اأنها  ال����وف����اق  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا  اأع���ل���ن���ت 
اإمتام  ب��ع��د  بالهجمات  �صتم�صي 

ن�صب منظومات للدفاع اجلوي.
اأعلن،  امل�صماري كان  اأن  اإىل  ي�صار 

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

�صياح ي�صلون اىل اأ�صبانيا عقب الغائها فرة احلجر ال�صحي للم�صافرين   )رويرز(

امللي�سيات تخطط لدخول �سرت ..واجلي�ش الليبي يحذر

�لحتاد �لأوروبي: تركيا م�ستمرة يف �إر�سال �آلف �ملرتزقة �إىل ليبيا
حديث  �لأمــــل  م�سبار 
�ل�ساعة يف �لإعالم �لعاملي

•• اأبوظبي -وام:

حت������ول������ت م����ه����م����ة م�������ص���ب���ار 
التاريخية  الإم���ارات���ي  الأم���ل 
اإىل  املريخ  كوكب  ل�صتك�صاف 
تغطيات  يف  ال�����ص��اع��ة  ح��دي��ث 
ك��������ربى و������ص�����ائ�����ل الإع����������الم 
ال��ع��امل��ي��ة، وذل����ك م��ع اق���راب 
امل���وع���د امل�����ص��ت��ه��دف لإط����الق 
املقبل  يوليو   15 يف  امل�صبار 
وهو اليوم الأول �صمن نافذة 
الإطالق التي متتد حتى 13 

اأغ�صط�ص املقبل.
وحت����دث����ت و����ص���ائ���ل الإع������الم 
التاريخية  املهمة  عن  العاملية 
م�صيدة  وال���ع���رب،  ل���الإم���ارات 
الدولة  بذلتها  التي  باجلهود 
يف �صبيل الو�صول اإىل حتقيق 
وال�صتفادة  املرتقب،  الإجن��از 
من جمالت علوم الف�صاء يف 

النطالق نحو امل�صتقبل.
اإن(  اإن  )���ص��ي  ���ص��ب��ك��ة  وق���ال���ت 
الإمارات  دولة  اإن  الأمريكية، 
اإىل  الن��ط��الق  ملهمة  ت��ت��اأه��ب 
امل���ري���خ مب�����ص��ب��ار الأم�����ل لفك 
األ��غ��از م��ن��اخ ال��ك��وك��ب الأحمر 
واأ�صراره، م�صرية اإىل اأن املهمة 
املقرر  م��وع��ده��ا  ع��ل��ى  ب��ق��ي��ت 
بالرغم من جميع التحديات 
فريو�ص  انت�صار  فر�صها  التي 

كورونا. )التفا�صيل �ص4(

مرتزقة اأردوغان يتدفقون على ليبيا 

8.96 ماليني اإ�سابة واأكرث من 467 األف وفاة حول العامل

منظمة �ل�سحة �لعاملية حتذر: فريو�س كورونا يف ت�سارع

�خلبز ي�سعل مناطق �ل�سيطرة 
ــة �ــســمــال �ــســوريــا �لــركــي

•• بريوت-وكاالت

اأ�صعل ارتفاع �صعر اخلبز يف مناطق 
الف�صائل  ل�����ص��ي��ط��رة  خ���ا����ص���ع���ة 
املدعومة من اأنقرة �صمال �صوريا 
نزلوا  ال�����ذي  امل���واط���ن���ني  غ�����ص��ب 

للتعبري عن �صخطهم.
اأم�ص  ف��ق��د خ��رج��ت اح��ت��ج��اج��ات 
اأبي�ص  ت��ل  منطقتي  يف  الث��ن��ني 
و�صلوك �صمال الرقة اخلا�صعتني 
ل�������ص���ي���ط���رة ال������ق������وات ال���رك���ي���ة 
ل��ه��ا �صمال  امل��وال��ي��ة  وال��ف�����ص��ائ��ل 

الرقة.
املجال�ص  اأم���ام  الع�صرات  وجتمع 
امل���دن���ي���ة، اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ت���ردي 
الأو�����ص����اع امل��ع��ي�����ص��ي��ة ورف����ع �صعر 
املر�صد  اأف����اد  م��ا  بح�صب  اخل��ب��ز، 

ال�صوري حلقوق الإن�صان.
املحال  اأ���ص��ح��اب  بع�ص  عمد  كما 
الإ�صراب  معلنني  الإغ���الق،  اإىل 
ال��ع��ام، اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ق���رار بيع 
يعادل  ما  اأي  تركية  بلرية  اخلبز 
اأكرث من 300 لرية �صورية، بعد 
اأن كان �صعرها يوازي ن�صف هذا 

املبلغ.

طالبان تقتل �ملئات من قو�ت �لأمن �لأفغاين
•• كابول-وكاالت

قتلت حركة طالبان، 291 عن�صرا على الأقل من قوات الأمن الأفغانية، 
خ��الل الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي، ح�صب م��ا اأع��ل��ن م�����ص��وؤول حكومي ك��ب��ري، يوم 
الثنني، متهما احلركة باإطالق موجة من اأعمال العنف قبل حمادثات 
حمتملة. وقال املتحدث با�صم جمل�ص الأمن القومي الأفغاين، جاويد 
النزاع  19 عاما من  الأك��رث دموية يف  املا�صي كان  الأ�صبوع  اإن  في�صل، 

الدائر بالبالد.
ونفذت طالبان 422 هجوما يف 32 حمافظة، خالل الأ�صبوع املا�صي، 
مما اأدى اإىل مقتل 291 عن�صرا من قوات الأمن واإ�صابة 550 اآخرين 

بجروح، وفق ما كتب في�صل على توير.
واأ�صاف اأن التزام طالبان بخف�ص العنف ل قيمة له، واأفعالهم تتعار�ص 
اأق��وال��ه��م ع��ن ال�����ص��الم، فيما رف�����ص��ت ط��ال��ب��ان الأرق�����ام احلكومية  م��ع 

الأخرية.
اإن العدو  اأفغان�صتان، ذبيح اهلل جماهد  وقال املتحدث با�صم احلركة يف 
بن�صره  الأفغانية  الداخلية  واملحادثات  ال�صالم  بعملية  لالإ�صرار  ي�صعى 
الأ�صبوع  الهجمات  بع�ص  ح�صلت  واأ�صاف  الزائفة.  التقارير  تلك  مثل 

املا�صي لكنها كانت دفاعية يف معظمها.
اإعالن  اأفغان�صتان، منذ  اأنحاء  العنف يف معظم  اأعمال  وتراجعت وترية 
24 م��اي��و مبنا�صبة عيد  اأي���ام يف  ال��ن��ار لثالثة  ط��ال��ب��ان وق��ف��ا لإط���الق 
الفطر، لكن امل�صوؤولني اتهموا املت�صددين بتكثيف الهجمات يف الأ�صابيع 

املا�صية.
وتاأتي اتهامات احلكومة يف وقت اأ�صارت كابل وطالبان اإىل اقرابهما من 

بدء حمادثات �صالم طال انتظارها.
من  ال�صجناء  �صراح  اإط��الق  عملية  اإمت��ام  غني  اأ���ص��رف  الرئي�ص  وتعهد 
وطي  احلركة  مع  �صالم  مفاو�صات  لبدء  اأ�صا�صي  �صرط  وه��و  طالبان، 

�صفحة قرابة عقدين من النزاع.

•• عوا�شم-وكاالت

اإ�صابة  ل���روي���رز  اإح�����ص��اء  ك�����ص��ف 
8.96 ماليني �صخ�ص  اأك��رث من 
كورونا،  ب��ف��ريو���ص  ال���ع���امل  ح����ول 

ووفاة 467390 �صخ�صاً.
يف  ب��ال��ف��ريو���ص  اإ���ص��اب��ات  و�صجلت 
اأكرث من 210 دول ومناطق منذ 
دي�صمرب )كانون الأول( 2019 .

وت�صدرت الوليات املتحدة القائمة 
و2.289.021   ،119916 ب��� 
اإ�صابة، بعدها الربازيل يف  مليون 
وفاة،   50617 ب���  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
ثم  اإ�����ص����اب����ة،  م���ل���ي���ون  و1.850 
 8111 ب�  رو�صيا يف املركز الثالث 

وفاة، و584680 اإ�صابة.
العام  امل����دي����ر  ح�����ذر  ج���ان���ب���ه  م����ن 
تيدرو�ص  العاملية  ال�صحة  ملنظمة 
الإثنني،  غ��ربي�����ص��و���ص،  اأده����ان����وم 
امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  اأن  م��ن 
العامل،  ح����ول  ي��ت�����ص��ارع  ي�����زال  ل 
متوقعا اأن تدوم اآثاره القت�صادية 

والجتماعية لعقود.
الفيديو  ع���رب  م��ن��ت��دى  يف  وق�����ال 
على  دب��ي:  مدينة  حكومة  نظمته 

بدء  منذ  ومنطقة  بلدا   196 يف 
الأرقام  تعك�ص  ول  ال��وب��اء.  تف�صي 
احلقيقي  ال���ع���دد  م���ن  ج�����زءا  اإل 
ل  ع����دة  دول  اإن  اإذ  ل���الإ����ص���اب���ات، 
الإ�صابة  لك�صف  فحو�صا  جت��ري 
دخول  و���ص��ع��ه  ي�����ص��ت��دع��ي  مل���ن  اإل 
احل���الت،  ه���ذه  وب���ني  امل�صت�صفى. 
األفا  اأعلن تعايف 4 ماليني و139 
الأق��ل، بح�صب  ومئة �صخ�ص على 

ما ذكرت وكالة فران�ص بر�ص.
وي��ت�����ص��در رف���ع اإج������راءات احلجر 
واملتاجر  امل���ط���ارات  اأغ��ل��ق��ت  ال��ت��ي 
اأعمال  وامل��دار���ص وغريها، ج��دول 
م��ن فريو�ص  م��ت�����ص��ررة  ع���دة  دول 
ل��ك��ن منظمة  امل�����ص��ت��ج��د،  ك���ورون���ا 
اجلمعة  ح���ذرت  ال��ع��امل��ي��ة  ال�صحة 
ال����ع����امل يف  ي���دخ���ل  اأن ذل�����ك  م����ن 

مرحلة خطرية.
وخ������الل ك��ل��م��ت��ه الف���ت���ت���اح���ي���ة يف 
م���ن���ت���دى ال�����ص��ح��ة الف���را����ص���ي، 
الث����ن����ني، دع�����ا غ��ربي�����ص��و���ص اإىل 
ا�صتجابة �صريعة وموحدة للتعامل 
مع الوباء وال�صتعداد ب�صكل اأكرب 
اأخ��رى قد تهدد  اأم��را���ص  ملواجهة 

ماليني الب�صر يف امل�صتقبل.

الوباء  ي���زال  ل  ال��ع��امل��ي،  ال�صعيد 
ي��ت�����ص��ارع. ل��ق��د ا���ص��ت��غ��رق الإب����الغ 
اأك����رث من  اأول م��ل��ي��ون ح��ال��ة  ع��ن 
الب��الغ عن  جرى  لكن  اأ�صهر،   3
املليون حالة الأخري يف غ�صون 8 

اأيام فقط.
اأكرث  الوباء  اأن  نعلم  لكننا  وتابع: 
اأزم����ة �صحية،  ب��ك��ث��ري م��ن جم���رد 

اقت�صادية  اأزم�����ة  ع���ن  ع���ب���ارة  ان���ه 
واأزم��ة اجتماعية، ويف العديد من 
و�صتظهر  �صيا�صية،  اأزم��ة  البلدان 

اآثاره لعقود قادمة.
اأثر  كوفيد19-  وب��اء  اأن  واع��ت��رب 
ا�صتجابة  ف��اإن  ل��ذا  على كل قطاع، 
ككل  واملجتمع  باأ�صرها  احلكومة 
لهزمية  فقط  لي�ص  اأ���ص��ا���ص��ي  اأم���ر 

الوباء ولكن للتعايف.
 465،300 اجل��ائ��ح��ة  وخ��ل��ف��ت 
اأن��ح��اء العامل  وف��اة على الأق���ل يف 
كورونا  ف���ريو����ص  ظ��ه��ر  اأن  م��ن��ذ 
ال�صني،  يف  دي�صمرب  يف  امل�صتجد 
ا�صتنادا اىل م�صادر  بح�صب تعداد 
اأكرث من  ر�صمية. و�صجلت ر�صميا 
اإ�صابة  األ���ف  و890  م��الي��ني   8

�ص 02

�ص 09

�ص 19

برنامج ال�شيخة فاطمة للتطوع يطلق 

عيادة �شحة املراأة والطفل املتنقلة 

اأخبار الإمارات

املفاو�شات الأمريكية الرو�شية 

للحد من الت�شلح بال اأمل 

عربي ودويل

هاميلتون ي�شارك يف 

تظاهرة �شد العن�رصية 

الفجر الريا�شي

م�صاء الأحد، عن منطقة للحظر 
���ص��رت بطول  اجل����وي يف حم��ي��ط 

كلم.  200
وق���ال يف م��وؤمت��ر ���ص��ح��ايف، منعنا 
حترك  ع��ن  معلومات  اأي  ت���داول 

قوات اجلي�ص الليبي.
بدوره، اأكد العميد خالد املحجوب، 
يف  املعنوي  التوجيه  اإدارة  م��دي��ر 
القوات امل�صلحة الليبية يف ات�صال 

م���ع ال��ع��رب��ي��ة، ع���دم ال��ت��خ��ل��ي عن 
الركية،  لالأطماع  �صرت  مدينة 
����ص���رت لركيا  ن����رك  ل���ن  وق�����ال 
مهما كانت الت�صحيات والتن�صيق 

مع م�صر على اأعلى م�صتوى.
الأول  للهجوم  ت�صدينا  ق��ال  كما 
و�صيطرنا  اأردوغ���ان،  من مرتزقة 
للتعامل  وج��اه��زون  امل��وق��ف  على 

معها اإذا حاولت التقدم جمدداً.

القوات  وحت�صيد  زي��ادة  مت  وتابع 
ملواجهة اأي مرتزقة.

اإىل ذلك اعترب الحتاد الأوروبي، 
لغة  ت�صتخدم  تركيا  اأن  الث��ن��ني، 
اآلف  اإر����ص���ال  يف  وت�صتمر  ال��ق��وة 

املقاتلني اإىل ليبيا.
لل�صيا�صة  الأع���ل���ى  امل��م��ث��ل  ودع�����ا 
الحتاد  والأم��ن��ي��ة يف  اخل��ارج��ي��ة 
الأوروبي جوزيف بوريل، للتو�صل 

ب���ني الأط������راف  ل��ل��ن��ار  اإىل وق����ف 
حمادثات  وا���ص��ت��ئ��ن��اف  ال��ل��ي��ب��ي��ة، 
الحت����اد  اأن  اع���ت���رب  ك��م��ا   ،5+5
بني  ج��دي��دا  اأ�صتانا  م�صار  ي��واج��ه 
املرة  هذه  ليبيا  يف  وتركيا  رو�صيا 
وفق  امل�صالح،  يف  ت�صركان  حيث 

تعبريه.
الر�صمي  امل��ت��ح��دث  ق���ال  ب�����دوره، 
املوؤمتر  يف  �صتانو  بير  الأوروب���ي 
ندعو  ال���ت���ف���اع���ل���ي:  ال�������ص���ح���ايف 
الفعالة  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الأط��������راف 
خف�ص  اإىل  ال��ل��ي��ب��ي��ة  الأزم������ة  يف 
ال���ت�������ص���ع���ي���د وت�������ص���ج���ي���ع ج���ه���ود 
لي�صت  ليبيا  واأ�صاف  املفاو�صات. 
الت�صعيد  م��ن  للمزيد  ح��اج��ة  يف 
توؤجج  اخل���ارج���ي���ة  وال���ت���دخ���الت 
اأكد  مت�صل،  �صعيد  على  ال��ن��زاع. 
وزير خارجية اأملانيا، هايكو ما�ص، 
زيارة  خ��الل  الإي��ط��ايل،  لنظريه 
ملقر عملية ايريني )ملراقبة حركة 
املتو�صط(  يف  وال�����ص��الح  ال�����ص��ف��ن 
بح�صب ما اأفادت اخلارجية اأم�ص 
ال�صالح  و�صول  منع  اأن  الث��ن��ني، 
واإيطاليا،  لأمل��ان��ي��ا  م��ه��م  ل��ل��ي��ب��ي��ا 
من  امل��زي��د  ن��ح��ت��اج  ل��ه��ذا  م�صيفاً 
جانب  من  الطموحة  امل�صاهمات 

دول الحتاد الأوروبي.

ك�سب جولة وقد يخ�سر الثانية:
جون بولتون، �لرجل �لذي 

تكرهه كل و��سنطن!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

ميتلك جون بولتون موهبة ل ميكن اإنكارها: اأينما 
ذه����ب، مت��ّك��ن م��ن ت��ك��وي��ن ج��ح��اف��ل م��ن الأع������داء... 
بو�ص  ج��ورج  الرئي�ص  عينه   ،2005 ع��ام  لتحكموا: 
جمل�ص  يف  تثبيته  عند  املتحدة.  الأمم  ل��دى  �صفرياً 
من  طوفانا  ال�صابقون  زم��الوؤه  عليه  �صكب  ال�صيوخ، 
الفظائع اىل درجة ان اجلمهوريني رف�صوا دعمه... 

اإذلل نادر.
والرهيب،  وال��غ��ط��ر���ص��ة  ب��ال��ع��ن��ف  خ�����ص��وم��ه  يتهمه 
وم�صايقة الذين يتجروؤون على مقاومته، باخت�صار 
�صر�ص. واجرب جورج بو�ص على تعيينه خالل عطلة 
ال��ك��ون��غ��ر���ص بتفوي�ص م��وؤق��ت )وه���و م��ا ي��ن��ق��ذه من 

تثبيت جمل�ص ال�صيوخ(.
بعد ثالثة ع�صر عاًما، عّينه دونالد ترامب م�صت�صاره 
لالأمن القومي. واإذا حكمنا من خالل الرواية، التي 
ت�صنع احلدث اليوم، عن الأ�صهر ال�صبعة ع�صر التي 
ق�صاها يف البيت الأبي�ص، مل يكن يف حزامه اأ�صدقاء 

ا.                    )التفا�صيل �ص13( كثريون اأي�صً

�سكري: على جمل�س �لأمن منع �إثيوبيا من ملء �ل�سد
•• القاهرة-وكاالت

ب����ع����د ات�����ه�����ام وزي��������ر اخل����ارج����ي����ة 
مبحاولة  ل���ل���ق���اه���رة  الإث����ي����وب����ي 
حتى  وال�صيطرة  اإم���الءات  فر�ص 
على  امل�صتقبلية  ال��ت��ط��ورات  على 
اخلارجية  وزي��ر  ق��ال  النيل،  نهر 
م�صر  اإن  �صكري  �صامح  امل�����ص��ري 
الدويل  الأم��ن  جمل�ص  من  تريد 
القيام مب�صوؤولياته، ومنع اإثيوبيا 
ال����ب����دء يف م�����لء خ������زان �صد  م����ن 

النه�صة.
واع���ت���رب ���ص��ك��ري يف م��ق��اب��ل��ة مع 
م�صوؤولية  اأن  ب��ر���ص،  اأ�صو�صييتد 
تتمثل يف معاجلة  الأم��ن  جمل�ص 
بال�صلم  ال�����ص��ل��ة  وث���ي���ق  ت���ه���دي���د 
اأن  والأم��ن الدوليني، م�صريا اإىل 
الإجراءات الأحادية التي تتخذها 
ال�����ص��دد �صتخلق  اإث��ي��وب��ي��ا يف ه���ذا 

مثل هذا التهديد.
كما حذر وزير اخلارجية امل�صري 
من اأن ملء خزان ال�صد دون اتفاق 
من �صاأنه اأن ينتهك اإعالن املبادئ 
يحكم  وال��������ذي   ،2015 ل����ع����ام 

حمادثات الدول الثالث.

بعمل  ت��ه��دد  مل  م�����ص��ر  اأن  واأك�����د 
�صيا�صي،  حل  اإىل  و�صعت  ع�صكري 
وعملت على اإقناع ال�صعب امل�صري 
باأن اإثيوبيا لها احلق يف بناء ال�صد 
لتحقيق اأهدافها التنموية، م�صددا 
مطلقا  ت��ق��م  "مل  م�����ص��ر  اأن  ع��ل��ى 
املا�صية  ال�����ص��ت  ال�����ص��ن��وات  خ���الل 
اإىل  مبا�صر  غري  ب�صكل  ب��الإ���ص��ارة 

مثل هذه الحتمالت.
اإذا مل يتمكن  اإن��ه  اإىل ذل��ك، ق��ال 
اإثيوبيا  اإع��ادة  الأم��ن من  جمل�ص 
ملء  وب��داأ  املفاو�صات  طاولة  اإىل 
ال�����ص��د، ف�����ص��وف جن���د اأن��ف�����ص��ن��ا يف 

معه.  التعامل  علينا  يتعني  و�صع 
الوقت،  ي��ح��ني  ع��ن��دم��ا  واأ�����ص����اف 
ووا�صحني  ���ص��ري��ح��ني  ���ص��ن��ك��ون 
للغاية يف الإجراء الذي �صنتخذه.

واأع�صاء  املتحدة  ال��ولي��ات  ودع���ا 
جمل�ص الأمن الآخرين، اإىل جانب 
للم�صاعدة  الإف���ري���ق���ي���ة،  ال�����دول 
يف ال��ت��و���ص��ل اإىل ات��ف��اق ي��اأخ��ذ يف 
الثالث،  ال��دول  م�صالح  العتبار 

م�صر وال�صودان واإثيوبيا.
وزي�����ر  ت�������ص���ري���ح���ات  ع���ل���ى  وردا 
جيدو  الإث�����ي�����وب�����ي  اخل�����ارج�����ي�����ة 
فيها،  ق����ال  ال���ت���ي  اأن���دارغ���ا����ص���ي���و 
ي���ب���داأ مع  ����ص���وف  ال�����ص��د  اإن م����لء 
متهما  يوليو،  يف  الأمطار  مو�صم 
اإم���الءات  ف��ر���ص  مبحاولة  م�صر 
التطورات  على  حتى  وال�صيطرة 
اأو�صح  ن��ه��رن��ا،  ع��ل��ى  امل�صتقبلية 
���ص��ك��ري اأن اإث��ي��وب��ي��ا ت��راج��ع عن 

النقاط املتفق عليها من قبل.
ك���ث���ري من  ك���ن���ا يف  وا����ص���ر����ص���ل: 
ومت�صاهلني.  م���رن���ني  الأح����ي����ان 
هناك  اإن  ال��ق��ول  ميكنني  ل  لكن 
جانب  من  مماثلة  �صيا�صية  اإرادة 

اإثيوبيا.

حتمل اأ�سماء اجلرناالت الكونفدراليني
هل يجب �إعادة ت�سمية قو�عد �جلي�س �لأمريكي؟

•• الفجر -رومان ميلكريك –ترجمة خرية ال�شيباين

اإن اأ�صماء هذه القواعد تكرم خونة لأمتنا قتلوا اجلنود الأمريكيني دفاعا 
عن العبودية. يف ر�صالة مفتوحة اإىل وزير الدفاع، مايكل جي�صون، وجون 
نغل، وبول ينغلينغ، ثالثة �صباط بي�ص من اجلي�ص الأمريكي )جي�ص 
ل  احلزينة.  الرموز  هذه  بت�صحيح  اليوم  يطالبون  متقاعدين،  ال��رب( 
كونفدراليني  �صباط  اأ�صماء  حتمل  الع�صكرية  القواعد  ع�صرات  ت��زال 
قادوا قوات اجلنوب، خالل احلرب الأهلية الأمريكية، من اأجل احلفاظ 

على النموذج العبودي يف نهاية القرن التا�صع ع�صر.
كنت �صابًطا �صاًبا يف الثمانينات والت�صعينات، مل اأفكر يف الأمر  "عندما 

كثرًيا، يروي بول ينغلينغ. 
لقد ركزت على اأن اأكون جندًيا جيًدا، وكان لدي الكثري لأتعلمه. واأنا، 
مثل الآخرين الذين خدمت معهم، مل نفكر كثرًيا يف ال�صكالية، على 

الأقل لي�ص ب�صوت عال.              )التفا�صيل �ص11(

ــالق  �إط من�سة  على  �لعثور 
ــد�د ــغ �ـــســـو�ريـــخ جــنــوب ب

•• بغداد-وكاالت

بداخلها  من�صة  على  ال��ع��راق��ي  اجلي�ص  ع��رث 
لالإطالق  معدة  كاتيو�صا  نوع  من  �صاروخني 
ج��ن��وب غ��رب��ي ب���غ���داد، وف���ق م���ا ن��ق��ل��ت وكالة 
احلربي  الإع���الم  خلية  عن  العراقية  الأن��ب��اء 
اأم�ص. وقال الأمن العراقي اإن ال�صواريخ التي 
عرث عليها كانت موجهة ملطار بغداد الدويل.

قتيالن وجرحى باإطالق نار يف نورث كارولينا 
•• كاروالينا-وكاالت

يف  اآخ���رون  �صبعة  واأ�صيب  قتال  �صخ�صني  اإن  ال�صرطة  قالت 
اإطالق نار يف اأكرب مدينة يف ولية كارولينا ال�صمالية يف وقت 

مبكر من �صباح الثنني.
ال�صمالية،  كارولينا  ولي��ة  يف  �صارلوت،  مدينة  �صرطة  وكانت 
م��ك��ان احل����ادث،  اأول مب��ق��ت��ل �صخ�ص يف  ت��وي��ر  ع��ل��ى  غ����ردت 
واإ���ص��اب��ة ع���دد اآخ���ر يف اإط����الق ن���ار، ل��ك��ن ن��ائ��ب ق��ائ��د �صرطة 
�صارلوت مكلنبورغ، جوين جينينغز، قال لل�صحفيني فيما بعد 

اإنه مت التاأكد من مقتل �صخ�صني.

جي�ص الرب مازال يعاين من ارث التاريخ

وزير اخلارجية امل�صري 

بولتون يطلق النار على اجلميع
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اأخبـار الإمـارات
»�سد�د �أبوظبي« تعيد �سياغة مفهوم �إجناز �ملعامالت �حلكومية

•• اأبوظبي-وام:

موؤخراً  اإطالقها  مت  اأبوظبي" التي  "�صداد  من�صة  ت�صكل 
"مت"،  املوحدة  اأبوظبي احلكومية  عرب منظومة خدمات 
اأحدث من�صات الدفع الرقمية املوحدة جلميع اخلدمات 

احلكومية يف اإمارة اأبوظبي.
ب�صهولة  تتميز  كلياً  ج��دي��دة  دف��ع  طريقة  املن�صة  وت��وف��ر 
ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا وم�����ص��ت��واه��ا ال���ع���ايل م���ن الأم��������ان، وتتيح 
للمتعاملني �صداد ر�صوم جميع اخلدمات احلكومية رقمياً، 
املراكز  اأو  املكاتب  لزيارة  حاجتهم  من  يحد  اأو  يلغي  مما 
احلكومية على اأر�ص الواقع. وتاأتي املن�صة يف اإطار اجلهود 

التي تبذلها حكومة اأبوظبي لالرتقاء بجودة حياة النا�ص 
بكل  احلكومية  اخلدمات  اإىل  املتعاملني  و�صول  وت�صهيل 

�صهولة وُي�صر.
احلكومية  اخل��دم��ات  من  جديد  لع�صر  املن�صة  وتوؤ�ص�ص 
التي تت�صم بال�صال�صة وال�صرعة والكفاءة العالية يف اإجناز 
التعامالت احلكومية ف�صاًل عن كونها متثل قفزة نوعية 
نحو تعزيز ا�صتدامة اخلدمات الرقمية على امتداد اإمارة 

اأبوظبي.
احلكومي  العمل  ملنظومة  اأ�صا�صية  ركيزة  املن�صة  وت�صكل 
اإىل  الرامية  الأه���داف  ين�صجم مع  اأبوظبي مبا  اإم��ارة  يف 
يف  والعاملية  الإقليمية  وري��ادت��ه��ا  الإم����ارة  مكانة  تر�صيخ 

جمال احلكومة الرقمية اإىل جانب �صمان م�صتقبل اأكرث 
ا�صتدامة وتعزيز التنمية القت�صادية والجتماعية.

وتقدم "�صداد اأبوظبي" فوائد ملمو�صة للجهات احلكومية 
للجهات  توفر  اإذ  ���ص��واء،  حد  على  الإم���ارة  يف  واملتعاملني 
الدفع،  قنوات  جلميع  موحدة  رقمية  من�صة  احلكومية 
..لي�ص  ي��دوي��اً  املعامالت  اإجن���از  مب��ا ي�صاهم يف احل��د م��ن 
من خيارات  اأي�صاً  املتعاملون  ي�صتفيد  هذا فح�صب، حيث 
دفع متعددة ذات م�صتوى عاٍل من الأمان، واإمكانية اإجراء 
عمليات دفع مرة واحدة خلدمات جهات متعددة من خالل 
للمتعاملني  موحدة  جتربة  ي�صمن  مما  "مت"،  منظومة 

عرب جميع القنوات احلكومية.

برنامج �ل�سيخة فاطمة للتطوع يطلق عيادة �سحة �ملر�أة و�لطفل �ملتنقلة 

ال��ط��ب��ي��ة م���ن خ���ط دف��اع��ن��ا الأول 
خدمة  يف  ومت��ك��ي��ن��ه��ا  وت���اأه���ي���ل���ه���ا 
انطالقاً  ودولياً  حملياً  املجتمعات 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ن 
اأطباء الإمارات  بدعم ال�صباب من 
العلم  فر�ص  جميع  يف  ومتكينهم 
والعمل ومببادرة من �صمو ال�صيخة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ال��ت��ي عملت 
ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف ق������درات وم���ه���ارات 
الإم���ارات حتى  اأطباء  ال�صباب من 
املراتب  اأعلى  اإىل  وو�صلوا  جنحوا 
و�صاهموا  وال���ع���م���ل���ي���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
املحلية  اجل���ه���ود  ف��اع��ل يف  ب�����ص��ك��ل 
والدولية الإن�صانية للتخفيف من 

الطب  ب��ني  م��ب��ادرة مبتكرة جتمع 
وتكنولوجيا  امل��ت��ن��ق��ل  امل��ج��ت��م��ع��ي 

التطبيب عن ُبعد.
التخ�ص�صية  العيادة  اأن  واأ�صافت 
وحدات  تت�صمن  والطفل  للمراأة 
ل��ل��ك�����ص��ف الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي ع��ل��ى امل����راأة 
وال��ط��ف��ل ووح�����دة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ب عن 
الت�صخي�ص  اإ�صافة اىل وحدة  ُبعد 
امل����خ����ت����ربي ل���ل�������ص���ك���ر وال�����ده�����ون 
ال��ك��ل��ى وال��ك��ب��د ووحدة  واأم���را����ص 
ال�صوتية  باملوجات  القلب  فح�ص 
وف���ح�������ص ج���ه���د ال���ق���ل���ب ووح������دة 
ل��ل��ت��ث��ق��ي��ف وال��ت��وع��ي��ة وه����ي تقدم 
ُبعد  ع��ن  التخ�ص�صية  خ��دم��ات��ه��ا 

وفريق  ُبعد  عن  للتطبيب  املتنقلة 
اأن�صطة  ق��دم��ا  ال�����ص��ح��ي  ال��ت��ط��وع 
عدة  ووق��ائ��ي��ة  وت��وع��وي��ة  تثقيفية 
واخلا�صة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  يف 
ال�صباب  وم��راك��ز  الت�صوق  وم��راك��ز 
و خ���دم���ات ت��وع��وي��ة جم��ان��ي��ة اإىل 
داخل  والأطفال  الن�صاء  من  املئات 
املتنقلة  العيادة  خالل  من  الدولة 
للتطبيب عن ُبعد واملجهزة باأحدث 
الأجهزة الطبية للتوعية ال�صحية 

والت�صخي�ص املبكر.
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا ق����ال����ت ال����دك����ت����ورة 
املراأة  ع��ي��ادة  م��دي��رة  اآل علي  ن���ورة 
عن  للتطبيب  امل��ت��ن��ق��ل��ة  وال��ط��ف��ل 

وامل�صتفيات  ال����ع����ي����ادات  وادارة 
امليدانية واملتنقلة والفرا�صية يف 

خمتلف اأنحاء العامل.
خليفة  ن���������ورة  �����ص����ع����ادة  وق�����ال�����ت 
ال�صويدي مديرة الحتاد الن�صائي 
امل�������راأة  ����ص���ح���ة  ع����ي����ادة  اإن  ال����ع����ام 
والطفل املتنقلة للتطبيب عن ُبعد 
العمل  ثقافة  تر�صيخ  اىل  ت��ه��دف 
والعطاء  التخ�ص�صي  ال��ت��ط��وع��ي 
الطبية  ال����ك����وادر  ب���ني  الإن�������ص���اين 
الكفاءات  ا���ص��ت��ق��ط��اب  خ����الل  م���ن 
يف  ومتكينها  وتاأهيلها  وت��دري��ب��ه��ا 
للحد  ال�صحي  ال��ت��ط��وع  جم���الت 
م��ن خالل  الأم��را���ص  انت�صار  م��ن 

انت�صار  واحل��د من  املر�صى  معاناة 
اللون  النظر عن  بغ�ص  الأمرا�ص 

اأو اجلن�ص اأو العرق اأو الدين.
واأك�����دت اأن رع��اي��ة وح��م��اي��ة امل���راأة 
حتظى  الإم�������������ارات  يف  وال����ط����ف����ل 
ق���ب���ل �صمو  ك���ب���ري م����ن  ب���اإه���ت���م���ام 
مما  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة 
اخلدمات  م�صتوى  تطور  اإىل  اأدى 
والطفل  للمراأة  املقدمة  ال�صحية 
ت�����ص��اه��ي م�صتوى  اأ���ص��ب��ح��ت  ال��ت��ي 
اخل���دم���ات ال�����ص��ح��ي��ة امل��م��اث��ل��ة يف 

اأف�صل املراكز الطبية يف العامل.
الن�صائي  الحت����اد  م��دي��رة  وق��ال��ت 
العام اإن عيادة �صحة املراأة والطفل 

امل�صابني  والأط�������ف�������ال  ل���ل���ن�������ص���اء 
امل�صابني  اأو  م��زم��ن��ة  ب���اأم���را����ص 
اأو امل�صتبه  مبر�ص فريو�ص كورونا 
العزل  اأم��اك��ن  يف  واملخالطني  بهم 
تكنولوجيا  خ����الل  م���ن  واحل���ج���ز 
التطبيب عن ُبعد وبا�صراف نخبة 
م��ن ك��ب��ار الأط���ب���اء امل��ت��ط��وع��ني يف 
ب���رن���ام���ج ال�����ص��ي��خ��ة ف���اط���م���ة بنت 

مبارك للتطوع.
ال�صيخة  ب��رن��ام��ج  اأن  واأو����ص���ح���ت 
فاطمة بنت مبارك للتطوع جنح يف 
تقدمي منوذج عاملي مبتكر ومتميز 
من  التخ�ص�صي  ال�صحي  للتطوع 
الكفاءات  اأف�صل  ا�صتقطاب  خالل 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�صيخة  ���ص��م��و  م����ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد 
املجل�ص  رئ��ي�����ص��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ص��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 
ال�صيخة  برنامج  اأطلق   ، الأ�صرية 
فاطمة بنت مبارك للتطوع مبادرة 
عيادة �صحة املراأة والطفل املتنقلة 
ل��ل��ت��ط��ب��ي��ب ع���ن ُب��ع��د ل��ل��م��ئ��ات من 

الن�صاء والأطفال يف الدولة.
وتوفر املبادرة الأوىل من نوعها يف 
الدولة الرعاية الطبية واخلدمات 
الت�صخي�صية والوقائية والعالجية 
ل��الأ���ص��ر يف الأح����ي����اء ال�����ص��ك��ن��ي��ة يف 
باإ�صراف  ال��دول��ة  اإم����ارات  خمتلف 
املتطوعني  م��ن  الإم������ارات  اأط���ب���اء 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�صيخة  ب��رن��ام��ج  يف 

مبارك للتطوع.
املتنقلة  ال���ع���ي���ادة  م����ب����ادرة  ت����اأت����ي 
ا�صتكمالأ  ُب���ع���د  ع����ن  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ب 
اأطلقتها  التي  ال�صابقة  للمبادرات 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو 
التي �صاهمت ب�صكل فاعل يف متكني 
اأطباء الإمارات من تقدمي خدمات 
للمجتمعات  اجل���ودة  فائقة  طبية 
واإك�صابهم  وال����دول����ي����ة  امل��ح��ل��ي��ة 
جمال  يف  وعملية  علمية  م��ه��ارات 
التطوعية  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ص��ت��ج��اب��ة 

وفرت  املتنقلة  ال��ع��ي��ادة  اإن   - ُب��ع��د 
للمئات  املتكامل  الطبي  الفح�ص 
من الن�صاء والأطفال والذي �صمل 
الفح�ص الوقائي ال�صامل وفح�ص 
املوؤ�صرات احليوية ، وفح�ص القلب 
برامج  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  وال����رئ����ة 
الكاملة و�صملت  التوعية ال�صحية 
واملتابعة  بال�صحة  العناية  كيفية 
الدورية و�صبل الوقاية من مر�ص 
وذل������ك ح�صب  ك����ورون����ا  ف����ريو�����ص 

املعايريال�صحية املعتمدة.
املراأة  عيادة �صحة  اأن  اإىل  واأ�صارت 
والطفل املتنقلة للتطبيب عن ُبعد 
وقائية"  "فحو�صات  كذلك  تقدم 
والتي تهدف لت�صهيل و�صول املراأة 
الوقائية  اخل��دم��ات  اإىل  وال��ط��ف��ل 
م�صاعدتهم  ����ص���اأن���ه���ا  م����ن  ال����ت����ي 
ال�صحية  ح��ال��ت��ه��م  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
وب���ال���ت���ايل مت��ك��ي��ن��ه��م م���ن حت�صني 
من���ط ح��ي��ات��ه��م ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
�صحتهم وجتنب الأمرا�ص املزمنة 

اأو املعدية.
واأكدت اأن برنامج ال�صيخة فاطمة 
على  حر�ص  للتطوع  م��ب��ارك  بنت 
امل�صاركة الفاعلة يف اجلهود املبذولة 
ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����ص��ار الأم����را�����ص يف 
باأول  امل�صاهمة  املجتمع من خالل 
عيادة ذكية للمراأة والطفل متنقلة 
املجانية  خدماتها  تقدم  ُبعد  ع��ن 

للمراأة والطفل .

خريية �ل�سارقة تفرج كربة 800 من نزلء �ملوؤ�س�سات �لعقابية و�لإ�سالحية
•• ال�شارقة- وام:

اأيادي املعنية بتنفيذ برامج م�صاعدات تفريج الكربة لنزلء املوؤ�ص�صات العقابية والإ�صالحية  اأ�صفرت جهود جلنة 
واأ�صرهم بالتعاون مع القيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة يف تفريج كربة 800 نزيل خالل الن�صف الأول من العام 

اجلاري بقيمة مالية جتاوزت املليون درهم.
وقال عبداهلل �صلطان بن خادم املدير التنفيذي جلمعية ال�صارقة اخلريية اإن اجلمعية قدمت م�صاعدات عاجلة ل� 
مل�صاعدتهم يف العودة اإىل بلدانهم اإىل جانب الإفراج عن عدد اآخر بعد ت�صوية ق�صاياهم  النزلء  من  حالة   750

املالية .
من جانبه اأ�صاد العميد اأحمد عبدالعزيز �صهيل مدير اإدارة املوؤ�ص�صة العقابية والإ�صالحية ب�صرطة ال�صارقة بجهود 
والهتمام  والتاأهيل  الإ���ص��الح  يف  ر�صالتها  لتحقيق  العقابية  املوؤ�ص�صة  دع��م  يف  املتمثلة  اخلريية  ال�صارقة  جمعية 

بالأو�صاع الإن�صانية للنزلء واأ�صرهم .

برئا�سة من�سور بن زايد

�ملجل�س �لوز�ري للتنمية يناق�س �إ�سد�ر قو�نني ويطلع على تقارير يف �ل�ساأن �حلكومي
•• اأبوظبي-وام:

اأم�ص  عقد  ال��ذي  اجتماعه  خ��الل  للتنمية  ال����وزاري  املجل�ص  ا�صتعر�ص 
�صمو  برئا�صة  امل��رئ��ي،  الت�صال  تقنية  با�صتخدام  بعد  عن  "الثنني" 
ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �صوؤون 
اأبرز القرارات احلكومية املتعلقة باحلد من مر�ص  الرئا�صة، م�صتجدات 
القرارات  من  ع��دد  اإىل  بالإ�صافة  نتائجها،  واأب��رز  الدولة  يف  كوفيد19 
واملبادرات والتقارير يف ال�صاأن احلكومي وتطوير اأداء املوؤ�ص�صات يف خمتلف 

القطاعات يف احلكومة الحتادية.
وتف�صيال.. ا�صتعر�ص املجل�ص الدرا�صة املقدمة من الفريق امل�صكل بقرار 
دعم  وتعزيز  التعايف  ملرحلة  اقت�صادية  خطة  لتطوير  ال���وزراء  جمل�ص 
تت�صمن  درا���ص��ة  الفريق  ق��دم  حيث  ال��دول��ة،  يف  القت�صادية  القطاعات 
ال�صيا�صات  وو���ص��ع  والجتماعية  القت�صادية  امل��ج��الت  ل��دع��م  الفر�ص 

والت�صريعات املالئمة لرفع جاهزيتها يف امل�صتقبل، اإىل جانب اأبرز ما نفذه 
الفريق من تدابري مع خمتلف اجلهات الحتادية واملحلية مبا يخدكم 
والتدابري  ل���الإج���راءات  الفعلي  الأث���ر  وتقييم  منها،  امل��رج��وة  الأه����داف 
التحول  يحقق  مما  امل�صتجدات،  مع  للتعامل  فعاليتها  وم��دى  املقرحة 

نحو منوذج اقت�صادي اأكرث مرونة.
كما ا�صتعر�ص املجل�ص خالل اجتماعه التقرير الأول لفريق تنمية قطاع 
الوزراء،  جمل�ص  من  بقرار  موؤخراً  ت�صكيله  مت  وال��ذي  احلديثة  الزراعة 
بهدف و�صع اأ�ص�ص وممكنات حتفيز تبني التكنولوجيا الزراعية احلديثة 
�صمن روؤية م�صتقبلية ت�صاهم يف تنمية قطاع الزراعة احلديثة واملتطورة 
املتوائمة مع البيئة يف دولة الإم��ارات، من خالل تعزيز الكتفاء الذاتي 
اأو�صى  وقد  املتجددة،  الطبيعية  امل��وارد  با�صتخدام  املحلي  الإنتاج  وزي��ادة 
التقارير  ورفع  وحتديثها  املهام  تنفيذ  مبتابعة  الجتماع  خالل  املجل�ص 

الدورية ب�صاأن م�صتجدات �صري العمل.

من جانب اآخر، ا�صتعر�ص املجل�ص مقرح اإعداد قانون احتادي ب�صاأن احلد 
من تاأثريات التغري املناخي، الهادف اإىل اإدارة النبعاثات يف الدولة، وو�صع 
برامج وخطط لبناء املرونة وتعزيز قدرة خمتلف القطاعات على التكيف 
مع اآثار التغري املناخي، ودعم البتكار والبحث والتطوير يف جمال التغري 
والتمويل  القدرات  لبناء  الدولية  الدعم  اآليات  من  وال�صتفادة  املناخي 
املناخي ونقل التكنولوجيا، اإىل جانب مواءمة اخلطط وال�صراتيجيات 
�صمن  ال��دول��ة  مكانة  وتعزيز  امل��ن��اخ��ي،  التغري  تاأثي���رات  م������ن  لل����حد 
والقت�صاد  امل�صتدامة  التنمية  جهود  ودعم  العاملية  التناف�صية  موؤ�صرات 
يف  القت�صادي  التنوع  خطط  لدعم  الفر�ص  م��ن  وال�صتفادة  الأخ�صر 

الدولة.
ب�صاأن  ال��وزراء  اإ�صدار قرار جمل�ص  وناق�ص املجل�ص كذلك خالل جل�صته 
الالئحة التنفيذية للقانون الحتادي يف �صاأن تنظيم مزاولة مهنة الطب 
الب�صري، والتي تاأتي ل�صتكمال الإطار الت�صريعي لتنظيم مزاولة مهنة 

قواعد  من  ذل��ك  يتطلبه  وم��ا  وم�صتجداتها  وتفا�صيلها  الب�صري  الطب 
تنظيمية دقيقة تراعي كافة املتغريات التي يجب التعامل معها باملرونة 

الالزمة.
الدائمة  املندوبية  مكتب  اإن�صاء  املجل�ص  ناق�ص  احلكومية،  ال�����ص��وؤون  يف 
جانب  اإىل  املتحدة،  اململكة  يف  الدولية  البحرية  املنظمة  ل��دى  للدولة 
تو�صيات املجل�ص الوطني الحتادي يف �صاأن مو�صوع �صيا�صة وزارة تنمية 
�صاأن  �صاأن اخلدمات املقدمة لأ�صحاب الهمم، والتو�صيات يف  املجتمع يف 

�صيا�صة وزارة املوارد الب�صرية والتوطني.
�صمن  املوا�صيع  م��ن  ع��ددا  املجل�ص  ا�صتعر�ص  التنظيمية،  ال�����ص��وؤون  ويف 
املالية  والأوراق  النقدية  الأم���وال  و�صوابط  �صروط  ت�صمنت،  الأج��ن��دة 
املبا�صر، ويف  الأجنبي  ال�صتثمار  �صركة  يتم توظيفها يف  التي  والتجارية 
التقارير احلكومية اطلع املجل�ص على تقرير ب�صاأن الأرباح النقدية غري 

امل�صتلمة من م�صاهمي ال�صركات امل�صاهمة العامة املحلية.

�لربية تنفذ حملة حل�سر �لحتياجات �لتدريبية للكو�در �لتعليمية و�لإد�رية
•• اأبوظبي -وام:

ام�ص  والتعليم  الربية  وزارة  يف  املهنية  والتنمية  التدريب  اإدارة  با�صرت 
حملة وا�صعة حل�صر الحتياجات التدريبية للكوادر التعليمية والإدارية يف 

الوزارة لتحقيق التميز يف تقدمي خدماتها التدريبية.
املهنية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ت��دري��ب  اخت�صا�صيي  ت��زوي��د  ع��ل��ى  احل��م��ل��ة  وت��رت��ك��ز 
تعد  التي  التدريبية  الحتياجات  حتليل  كيفية  عن  وم��ع��ارف  مبعلومات 
التدريب  من  الهدف  وهما  التدريب  لعملية  الأ�صا�صيني  املكونني  حم��ور 

ومنهاج التدريب.
الحتياجات  حت��دي��د  يف  والإداري������ة  التعليمية  ال���ك���وادر  م�����ص��ارك��ة  وت�صهم 

ال��وزارة من بناء اخلطة التدريبية التي تتنا�صب مع  التدريبية يف متكني 
الكفايات املهنية لتحقيق اأهداف عمليات التعلم والتعليم.

وقدم معهد تدريب املعلمني اأدوات عدة حل�صر الحتياجات التدريبية منها 
الربوية  حاجاتهم  حتديد  من  املعلمني  متكن  خا�صة  ا�صتمارة  ت�صميم 
وفقا  متخ�ص�ص  فريق  قبل  م��ن  ت�صميمها  ومت  والتخ�ص�صية  والتقنية 
اإىل  املعلم  التي يحتاج  الكفايات الربوية والتخ�ص�صية والتقنية  لتحليل 

حتقيقها اأثناء منوه املهني.
ومتت مراعاة الحتياجات الربوية خالل عملية احل�صر وهي منظومة 
حتقيق  م��ن  املعلم  متكن  ال��ت��ي  وال�صلوكية  وامل��ه��اري��ة  املعرفية  ال��ك��ف��اي��ات 
معايري  اأربعة  ت�صم  التي  الإماراتية  املدر�صة  يف  للمعلمني  املهنية  املعايري 

اأ�صا�صية وهي ال�صلوك املهني والأخالقي واملعرفة املهنية واملمار�صات املهنية 
والتطوير املهني.

وهي  التقنية  الح��ت��ي��اج��ات  على  احل�صر  عملية  خ��الل  ال��رك��ي��ز  مت  كما 
منظومة الكفايات املعرفية واملهارية وال�صلوكية التي يحتاج املعلم حتقيقها 
ليتمكن املعلم من امتالك الأدوات التي جتعله قادرا على مواكبة التغري يف 
اأ�صاليب التدري�ص واأدواته يف الوقت احلايل وتعده لدخول جيل جديد من 

التعلم الذكي .
من  املعلمني  جميع  لتمكني  يهدف  املعلمني  ت��دري��ب  معهد  اأن  اإىل  ي�صار 
املتعلمني من خالل التدريب والتنمية املهنية مبا  التاأثري الإيجابي على 
وفق  تدريبية متخ�ص�صة  برامج  وبناء  التدري�ص  نوعية  ي�صهم يف حت�صني 

امل�صتدامة  املهنية  والتنمية  التدريب  عمليات  ورب��ط  الوظيفية  امل�صارات 
واعتماد  التعليم  جم��ال  يف  العاملية  وامل�صتجدات  الفعلية  بالحتياجات 
ا�صراتيجيات جديدة لتنفيذ التدريب القائم على جمتمعات التعلم املهنية 
التدري�صية  الهيئة  احتياجات  تلبية  اإىل  يهدف  كما  الإماراتية.  باملدر�صة 
املهنية وربطها بالتدرج الوظيفي وكذلك ت�صميم  التدريب والتنمية  من 
تدريب  اإىل  اإ���ص��اف��ة  العاملية  امل��ع��اي��ري  وف��ق  التدريبية  ال��ربام��ج  واخ��ت��ي��ار 
ومتابعة  املتبعة  املمار�صات  اأح��دث  وف��ق  منهم  الكفاءات  واعتماد  املدربني 
اأثر التدريب �صمن منهجية علمية حمددة من خالل عقد �صراكات فاعلة 
املتخ�ص�صة  والدولية  والإقليمية  املحلية  التدريب  ومراكز  اجلامعات  مع 

واخلرباء الدوليني يف جمال تدريب املعلمني.
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اأخبـار الإمـارات
بعد عملية جراحية كربى

م�ست�سفى ر�أ�س �خليمة يعيد �حلركة ملف�سل �لركبتني مل�سن نيجريي 
•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

جنح  الفريق اجلراحي يف م�صت�صفى راأ�ص اخليمة يف عالج اإ�صحاق من ت�صوه 
وا�صطرابات يف احلركة  �صديدة  اآلم  بعد معاناته من  الركبة،  ملف�صل  نادر 
على مدى ال�صنوات الأربع  عالوة على اإ�صابته بفقر الدم املنجلي، مما �صكل 

حتدياً �صعباً لإجراء العمل اجلراحي.
واأو�صح الدكتور جون بريا، كبري اأخ�صائي جراحة العمود الفقري والعظام 
طبية  حالة  املتال�صقة  الركبة  ت�صوه  "يعترب  اخليمة:  راأ���ص  م�صت�صفى  يف 
الركبتني  اإح��دى  ال��داخ��ل يف  املفا�صل نحو  اأو  العظام  ان��زلق  ت�صبب  ن��ادرة 

ونحو اخلارج يف الركبة الأخ��رى، مما يوؤدي اإىل اآلم �صديدة و�صعوبات يف 
امل�صي، كما تعترب هذا احلالة غري �صائعة لدى البالغني، مما يجعل العمل 
وجود  لحظنا  ا�صحاق،  ال�صيد  حالة  ويف  و�صعوبة.  تعقيداً  اأك��رث  اجلراحي 
انزلق مبقدار 10 درجات نحو الداخل يف الركبة الي�صرى و30 درجة نحو 
اخلارج يف الركبة اليمنى، وبينما جرت اجلراحة ب�صهولة يف الركبة الي�صرى، 
اإل اأننا واجهنا بع�ص ال�صعوبات يف مف�صل الركبة اليمنى".  واأ�صاف: "تطرح 
عملية ال�صتبدال الكامل ملف�صل الركبة حتدياً �صعباً يف هذه احلالة، فنظراً 
لنزلق العظم بزاوية غري ماألوفة، يجب اأن يتم قطع العظام باحلد الأدنى 
ومبنتهى الدقة مع مراعاة دوران وحماذاة عظمي الفخذ وال�صاق، بالإ�صافة 

اإىل املوازنة اجليدة بني الأن�صجة الرخوة و�صمان ثبات عظمة راأ�ص الركبة 
يف مكانها عند حترك الركبة. وعالوة على ذلك، كان املري�ص يعاين اأي�صاً 
من فقر الدم املنجلي، مما يطرح خطورة خ�صارة الدم اأثناء العملية، لكننا 
اأثناء  جنحنا يف ال�صيطرة على النزف ومل ن�صطر لإج��راء نقل الدم �صواء 
ا�صحاق  ال�صيد  اأ�صبوعني من اجلراحة، متكن  اأو بعدها".   وبعد  اجلراحة 
من امل�صي دون ال�صعور باي اأمل يف ركبتيه وعاد اإىل وطنه الأم نيجرييا، وعلق 
راأ���ص اخليمة  اإىل م�صت�صفى  القدوم  اأن  القول بكل ثقة  "ميكنني  ق��ائ��اًل:   
اأمام  اإج��راءات يف منتهى ال�صهولة  كان خياراً �صائباً، حيث يوفر امل�صت�صفى 
ال�صياح بهدف العالج. كما كانت الإدارة والبيئة والعالج والطاقم الطبي يف 

امل�صت�صفى على م�صتويات عالية من الكفاءة. وقبل اإجراء العمل اجلراحي، 
ب�صكل  تنثي  اليمنى  ركبتي  وكانت  امل�صي  اأث��ن��اء  �صديد  اأمل  من  اأع��اين  كنت 
وامل�صي  الوقوف  العالج ميكنني  بعد  والآن  ال��وق��وف،     اأثناء  تلقائي حتى 
ب�صكل طبيعي جمدداً،  لذا اأود توجيه خال�ص ال�صكر للدكتور جون بريا على 
هذا العمل الرائع".  ويف معر�ص تعليقه على العمل اجلراحي الناجح، قال 
"ي�صكل  راأ�ص اخليمة:  مل�صت�صفى  التنفيذي  املدير  ال�صديقي،  ر�صا  الدكتور 
راأ���ص اخليمة لر�صيخ مكانته كوجهة  هذا الإجن��از حمطة فخر مل�صت�صفى 
تعزيز  اإىل  بالإ�صافة  ال��دول،  العديد من  الطبية عرب  رائ��دة لال�صت�صارات 

�صمعته املرموقة يف جمال العمليات اجلراحية   . .

�أكادمييون �إمار�تيون: �أزمة كوفيد- 19 �أثبتت للعامل فاعلية ومرونة �سانع �لقر�ر يف �لإمار�ت

ب��ل��دان ال��ع��امل وك��ان��ت رائ���دة يف  بطريقة حم��رف��ة �صبقت بها ك��ث��ريا م��ن 
التعامل الحرايف مع الوباء على خمتلف الأ�صعدة، على ال�صعيد ال�صحي 
وفرت كافة الإمكانيات ال�صحية من اأطقم طبية حمرفة اأو خمتربات اأو 
اأول من  ال�صكنية  واملجمعات  امل��دن  كل  وموزعة يف  مراكز فح�ص جمانية 
عن  النظر  بغ�ص  امل�صابني  ل�صت�صافة  وراقية  مثالية  اأماكن  توفر  ناحية 
جن�صياتهم اأو م�صتوياتهم الوظيفية اإ�صافة اإىل ا�صت�صافة اأطقم طبية من 

اخلارج".
اما على ال�صعيد القت�صادي يتابع الدكتور عتيق جكة اأن احلكومة �صخت 
احلكومية  الر�صوم  كافة  وجمدت  الوطني  القت�صاد  يف  الدراهم  مليارات 
حماية  وت��وف��ري  اخل��ا���ص  القطاع  لدعم  ق���رارات  وات��خ��ذت  املتعاملني  على 
للعمالة الوطنية، م�صريا اىل اأن ا�صتثمارات احلكومة ونظرتها امل�صتقبلية 

�صاهمتا م�صاهمة فاعلة يف التقليل من اآثار الأزمة اقت�صاديا.
الدكتور عتيق جكه  او�صح  القرارات احلكومية  الثقة بكفاءة  وحول درجة 
ان دولة المارات الأوىل عامليا وفقا للتقارير الدولية من حيث الثقة وهذا 
�صاهم ب�صورة كبرية يف ان�صجام وتناغم اأفراد املجتمع مع القرارات املنظمة 
اأدوات  تفعيل  ب��دون  حتى  بالقرارات  التزم  فاجلميع  ك��ورون��ا،  اأزم��ة  لإدارة 

ال�صبط العامة.
اف��رزت متطلبات م�صتقبلية على متخذ  19- قد  اأزم��ة كوفيد  ان  واعترب 
احلكومي  العمل  منظومة  كفاءة  زي��ادة  �صرورة  منها  فيها،  النظر  القرار 
املواطنة خا�صة يف بع�ص  الب�صرية  القدرات  من خالل زيادة ال�صتثمار يف 

الوظائف ال�صحية والتقنية والتعليمية.
اأدوات ال�صتقطاب  النظر يف  اإع��ادة  اإىل  ال�صياق  الدكتور جكة يف هذا  ودعا 
موؤ�ص�صات  يف  خا�صة  العلمية  املختربات  كفاءة  رفع  و�صرورة  الفئات  لهذه 

التعليم العايل فهي من�صات البحث والخراع.
املرحلة  خ��الل  الم���ارات  لدولة  ال�صراتيجية  باخلطط  يتعلق  فيما  ام��ا 
واملجتمع  احلكومة  ق�صم  رئي�ص  ه��وي��دن  ب��ن  حممد  الدكتور  ق��ال  املقبلة 

ال�صحية، واأن�صاأت مدناً ومراكز رعاية �صحية متطورة.
وبدوره توقع الدكتور ح�صن حممد النابودة عميد كلية العلوم الإن�صانية 
املتمثلة  اللوج�صتية  القطاعات  ت�صهد  باأن  الإم��ارات  بجامعة  والجتماعية 
..موؤكدا  ال�صلع والب�صائع نقلة نوعية  ال�صحن والنقل وتوزيع  يف خدمات 

�صرورة ان يتم الركيز عليها والهتمام بها وتطويرها وال�صتثمار فيها.
واعترب النابودة ان تطوير هذه القطاعات يتطلب ابتكارات علمية رائدة يف 
جمالت الهند�صة وتقنية املعلومات والربجميات ..وقال ان الفرة القادمة 
�صوف ت�صهد تناف�صا حادا يف هذه املجالت ..معتربا ان البتكارات العلمية 
العلم  فقوة  امل�صتقبل  وا�صراتيجيات  بخطط  الرت��ق��اء  على  ال��ق��ادرة  هي 
املتفوقة  للدول  كبرية  حماية  توفر  �صوف  والتكنولوجي  التقني  والتفوق 

وجتعلها رائدة اقت�صاديا وح�صاريا و�صحيا.
تتطلب  امل�صتقبلية  ا�صراتيجياتنا  "اإن  ال��ن��اب��ودة  ح�صن  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
والتكنولوجيا  الطبية  بالكوادر  والهتمام  التعليم  تطوير  على  الركيز 
ومهنياً  علمياً  اإع���داداً  واإع��داده��ا  ال�صابة  العقول  فبناء  الغذائي،  والأم���ن 
امل�صتقبلية هي ال�صتثمار احلقيقي حلماية مكت�صباتنا  التحديات  ملواجهة 
املجالت؛  كافة  يف  لتفوقنا  اأكيد  �صمان  اأي�صاً  وهي  الإن�صانية،  احل�صارية 
جمالت  يف  نحققه  ال��ذي  التطور  مدى  على  يتوقف  القت�صاد  فم�صتقبل 

الطب والهند�صة والتكنولوجيا بكافة فروعها املختلفة.
ومتثل الحرافية يف ادارة الأزمة العامل املف�صلي يف التمييز بني احلكومات 
الفاعلة واحلكومات املرهلة كما يرى الدكتور عتيق جكه النائب امل�صارك 
الفاعل  التعامل  "اأول موؤ�صر يف  الإم��ارات، وقال:  الطلبة بجامعة  ل�صوؤون 
مع الأزمة هو القدرة على اتخاذ القرار املنا�صب يف الوقت املنا�صب والعن�صر 

الفاعل الثاين هو درجة ثقة اأفراد املجتمع بالقرارات احلكومية".
واأ�صاف الدكتور جكه لوكالة انباء الإمارات: "ان توفر هذين العن�صرين 
19، يالحظ  اأزمة كوفيد  اإدارة  يوؤدي اإىل نتائج م�صمونة فاملتابع لتطور 
ان الإمارات كانت �صباقة يف اتخاذ قرارات منوذجية يف التعامل مع الوباء 

•• اأبوظبي-وام:

المارات  لدولة  مواتيه  فر�صة   2020 للخم�صني  ال�صتعداد  ع��ام  ميثل 
والتي  املقبلة  للمرحلة  الرئي�صة  املالمح  ر�صم  يف  للبدء  املتحدة  العربية 
اخ��ت��ب��ارا حقيقيا  ال��ت��ي مثلت   19 ك��وف��ي��د-  ازم���ة  بعد  �صريعا  ت��ربز  ب���داأت 
لقدرة حكومة الم��ارات على حتقيق اكرب ا�صراتيجية وطنية من نوعها 
ل��ال���ص��ت��ع��داد ل��رح��ل��ة ت��ن��م��وي��ة رائ����دة ل���الع���وام اخل��م�����ص��ني امل��ق��ب��ل��ة يف كافة 

القطاعات احليوية.
وكانت ازمة كوفيد 19- التي جنحت الدولة اىل حد بعيد يف اإدارتها ب�صكل 
منوذجي مبثابة م�صرع حكومي �صاهم يف حتويلها اإىل فر�صة لإعادة النظر 
يف الأولويات والتاأكيد على اأهمية ال�صتثمار يف القطاعات احليوية ف�صال 
عن اأن الزمة �صاهمت كذلك يف متكني المارات من توظيف قوتها الناعمة 
خالل الزمة ومتثلت يف م�صاعداتها الإن�صانية والتي �صملت حتى الن اكرث 
من 65 دولة من قارات العامل وكانت الدولة الوحيدة التي بادرت ومازالت 

تقدم امل�صاعدات للحد من تف�صي الفريو�ص.
كما  ب���رزت  فقد  الأزم����ة  ل��ت��داع��ي��ات  احلكومية  الإدارة  ك��ف��اءة  ج��ان��ب  واإىل 
يرى الدكتور �صلطان النعيمي مدير مركز المارات للدرا�صات والبحوث 
الطوارئ  اإدارة  يف  الدولة  راكمتها  التي  امللمو�صة  اخل��ربة  ال�صراتيجية 
الوطنية والتعبئة ال�صريعة للموارد لإدارة الأزمات حيث متكنت الإمارات 
من توظيف �صيا�صاتها وما متتلكه من بنية تقنية وخربات خمتلفة لتحييد 

الأزمة بكفاءة عالية واحلد من انت�صار الفريو�ص والوفيات.
واإ�صار الدكتور النعيمي يف ت�صريح لوكالة اأنباء الإمارات "وام" اإىل تقييم 
التقارير  اإىل  بالنظر  "وقال  اجلائحة  تعاملها مع  الإم���ارات يف  دول��ة  اداء 
والتقييم الدويل فاإن دولة الإمارات حلت يف مرتبة رائدة اإقليميا ومتقدمة 
يف  ال��ع��امل  دول  اأداء  بتقييم  اهتمت  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  التقارير  ك��ل  يف  عامليا 
الأمان  وتقييم  تقرير  اإىل  لفتا  وتداعياته"  الفريو�ص  تف�صي  مواجهة 
الإقليمي يف مواجهة كوفيد19- ال�صادر عن جمموعة "املعرفة العميقة" 
حيث حلت الإمارات يف املرتبة الأوىل عربيا واحلادية ع�صرة عامليا والثانية 

�صرق اأو�صيطا يف كفاءة مواجهة هذه الفريو�ص واحتوائه.
واكد الدكتور �صلطان النعيمي ان اأهمية هذا التقرير تنبع من كونه اعتمد 
ال��دول وت�صنيفها ف�صال عن منهجية حتليل  اأداء  130 معيارا يف تقييم 
واملو�صوعية.  الدقة  من  كبريا  ق��درا  نتائجه  مينح  ما  ال�صخمة  البيانات 
واأ�صار النعيمي اىل ان التقرير اأو�صح اأن الإم��ارات حققت متيزا يف جمال 
الرعاية ال�صحية والإدارة احلكومية لتداعيات الأزمة على ال�صواء ..ويعود 
هذا التميز اإىل اأن الدولة باتت متتلك اأنظمة رعاية �صحية �صاملة ممولة 
ب�صكل جيد للغاية كما انها قامت يف ال�صنوات الأخرية با�صتثمارات �صخمة 
الرعاية  تقنيات وم��راف��ق  اأح����دث  وت��ط��وي��ر  ال��ط��ب��ي  ال��ت��ح��دي��ث  يف جم���ال 

بجامعة الإمارات: "القيادة الإماراتية تنظر اإىل امل�صتقبل وتخطط ب�صكل 
ا�صراتيجي، ولعل هذه الأزمة �صتلقي بظاللها على التفكري ال�صراتيجي 
لدولة الإم��ارات ب�صكل خا�ص حيث اإن خططها امل�صتقبلية �صت�صع يف عني 

العتبار الأولويات اجلديدة لالأمن الوطني".
الغذائي والأم��ن ال�صحي �صيدخالن ب�صكل قوي يف  "لعل الأمن  واأ�صاف: 
العملية التنموية يف الإمارات من خالل التخطيط لهما ب�صكل ا�صراتيجي 
فالأزمات حتدث تغريات كبرية وجتعل العقالء يفكرون يف ا�صراتيجيات 
واح��دة من  ..والإم���ارات  امل�صتقبل  التقليل من خطورة حدوثها يف  اأو  ملنع 
هذه الدول �صاحبة هذا التفكري". واأو�صح ابن هويدن: "نعم متكنت دولة 
الإمارات من احتواء خطر وباء كورونا من خالل الإجراءات التي اتبعتها 
ب�صكل ف��وري وح��ازم، لذلك ف��اإن تقييمي لتعامل الإم���ارات مع الأزم��ة هو 
متميز ..دولة الإمارات تعترب مركز للتنقل وال�صفر العاملي ومركز جتاري 
يف املنطقة وبالتايل فاإن احلد من هذا الدور مل يكن �صهاًل وكذلك مواجهة 
بف�صل  ولكن  �صهاًل،  كذلك  يكن  مل  اخل�صو�صية  ه��ذه  ظ��ل  يف  الفريو�ص 
التعامل مع الأزم��ة وفقاً لالإجراءات  امل�صوؤولة متكنت الدولة من  القيادة 
املفرو�ص اتباعها والتي اأعطت للراأي العلمي الأولوية يف التعامل معها". 
التعامل مع  اإىل ح��د بعيد يف  اب��ن ه��وي��دن ب�صفافية دول��ة الإم����ارات  ون��وه 
الأزمة حيث كانت اأول دولة يف املنطقة توؤكد وجود اإ�صابة لفريو�ص كورونا 
اإن تعامل الإم��ارات مع الأزم��ة كان وا�صحا من خالل احلجم  بها ..حيث 
بني  من  و�صعتها  والتي  الدولة  بها  قامت  التي  الختبارات  لعدد  الكبري 
قال  وب���دوره  للفح�ص.  متنقلة  ع��ي��ادات  وخلقت  ال��ع��امل  يف  ال���دول  اأف�صل 
يف  الإبداعية  وال�صناعات  الع��الم  ق�صم  رئي�ص  املن�صوري  اأحمد  الدكتور 
جامعة الإمارات: "دولة الإمارات �صاحبة ريادة يف التعامل مع م�صتجدات 
جائحة فريو�ص كورونا 19 ..فمنذ الوهلة الأوىل لنت�صار الفريو�ص خارج 
اإىل  ال��وب��اء  حت��ول  خطر  م��ن  العاملية  ال�صحة  منظمة  ووحت��ذي��ر  ال�صني 
حتت  احلكومية  امل�صتويات  اأعلى  من  فريقا  الدولة  �صكلت  عاملية،  جائحة 
اإ�صراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، التي متتلك �صالحيات 
وا�صعة لإدارة هذا امللف واإ�صدار القرارات ب�صاأنه وفق ا�صراتيجية وا�صحة 
وخطط مدرو�صة �صملت كافة القطاعات ..وتركزت هذه ال�صراتيجية على 
اتخاذ الإجراءات الوقاية والتوعية املجتمعية ..وبف�صل هذه ال�صراتيجية 
وتوحيد اجلهود ومركزية العمل، متكنت الدولة من جتاوز مرحلة انت�صار 

الوباء وال�صيطرة عليه، وباإذن اهلل �صن�صل اإىل ال�صفر يف احلالت قريبا.
واثنى الدكتور احمد املن�صوري على التنوع القت�صادي الذي ت�صهده الدولة 
بف�صل ا�صتعدادها املبكر ملا بعد النفط ..موؤكدا اأن القيادة يف الدولة واعية 
متاما لهذا التحدي وطورت ا�صراتيجيات وخطط لالعتماد على م�صادر 
واخلدمات  والتجارة  وال�صياحة  ال�صناعة  مثل  نفطية،  غري  بديلة  دخ��ل 

واإنتاج الطاقة وغريها من املجالت العديدة للدخل وال�صتثمار.

التطبيق العام الدرا�سي املقبل

�للغة �ل�سينية لغة ثالثة بـ 59 مدر�سة ليبلغ �لإجمايل 119 وتعمم مرحليًا لت�سل لـ 200 على م�ستوى �لدولة
•• دبي - حم�شن را�شد

والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ت��ع��ت��زم 
كلغة  ال�����ص��ي��ن��ي��ة  ال���ل���غ���ة  ت��ط��ب��ي��ق 
العربية  ال��ل��غ��ت��ني  ب��ج��ان��ب  ث��ال��ث��ة 
مدر�صة   59 ب������  والجن����ل����ي����زي����ة 
املقبل،  ال��درا���ص��ي  ال��ع��ام  حكومية 
التي  امل���رح���ل���ي���ة  خ��ط��ت��ه��ا  ���ص��م��ن 
ال�صينية  اللغة  تطبيق  ت�صتهدف 
على  ح��ك��وم��ي��ة  م��در���ص��ة   200 ب���� 

م�صتوى الدولة.
ال�صادر  الح�صائي  للبيان  ووفقاً 
ع��ن ال����وزارة �صيتم ت��وزي��ع ال��� 59 
م���در����ص���ة ع��ل��ى ع����دد م���ن اإم������ارات 

احلكومية  ب���امل���دار����ص  ال�����ص��ي��ن��ي��ة 
العالقات  تعميق  م��ع��اه��دة  �صمن 
امل�������ص���رك���ة ب����ني دول������ة الإم��������ارات 
جمهورية  و  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�صني ال�صعبية يف جمال التعليم. 
وزارة  ح���ر����ص���ت  ذل�����ك  اإط�������ار  ويف 
الربية والتعليم على التعاقد مع 
ال�صيني  "كونفو�صيو�ص"  معهد 
لإختيار  ه��ان��ب��ان  مل��وؤ���ص�����ص��ة  ال��ت��اب��ع 
اإليهم  اأ����ص���ن���دت  ال���ذي���ن  امل��ع��ل��م��ني 
ال�صينية  ال��ل��غ��ة  ت��دري�����ص  م��ه��م��ة 
ومتكنت  الإم����ارات����ي����ة.  ب��امل��در���ص��ة 
ال�����وزارة م��ن خ���الل ف��ري��ق �صيني 
مو�صع من و�صع اإطار منهج اللغة 

اللغة  ل��ت��ط��ب��ي��ق  ال��ت��م��ه��ي��د  ���ص��اأن��ه��ا 
ال�صينية باملدار�ص امل�صتهدفة.

وخ�����اط�����ب�����ت م������دي������ري امل������دار�������ص 
بهدف  امل�����ص��ت��ه��دف��ة،  احل���ك���وم���ي���ة 
مدار�صهم  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
التو�صعة  ب����رن����ام����ج  م����ن  ك����ج����زء 
العام  م��ن  اإع��ت��ب��اراً  ال�صينية  للغة 
الدرا�صي املقبل 2020 � 2021.

مو�صع  اج��ت��م��اع  ع��ق��د  اإىل  ودع����ت 
امل�صتهدفة  امل��دار���ص  م��دي��ري  ب��ني 
ال�صينية  باللغة  التو�صعة  وفريق 
من خالل برنامج "مايكرو �صوفت 
ع��ل��ى عدة  ل��ل��ت��ع��رف  تيمز" وذل���ك 

نقاط رئي�صية. 

16 يف  ب����واق����ع  ال�����دول�����ة  وم�������دن 
وال�صارقة   دب��ي  يف   19 و  ابوظبي 

و7 يف الظفرة و 17 يف العني.
اللغة  ح���ال���ي���اً  ال����������وزارة  وت���ط���ب���ق 
حكومية  مدر�صة   60 ب�  ال�صينية 
لي�صل  الدرا�صية،  مناهجها  �صمن 
امل���دار����ص املطبقة  اإج��م��ايل  ب��ذل��ك 
م�صتوى  ع���ل���ى  ال�����ص��ي��ن��ي��ة  ل���ل���غ���ة 
املقبل  ال���درا����ص���ي  ال���ع���ام  ال����دول����ة 

مدر�صة.  119
ووجهت ال��وزارة يف تعميم ح�صلت 
"الفجر" على ن�صخة منه مديري 
ال����ن����ط����اق����ات امل����در�����ص����ي����ة لإت����خ����اذ 
اخل���ط���وات الج���رائ���ي���ة ال���ت���ي من 

وت�����ص��درت ت��ل��ك ال��ن��ق��اط الإط���الع 
وم�صوغات  املنطقي  الأ�صا�ص  على 
الربنامج وتاريخه ومراحل منوه، 
وك��ذل��ك الإج������راءات امل��ت��وق��ع��ة من 
املدار�ص،  واإدارات  التدري�ص  هيئة 

ف�صاًل عن منهاج اللغة ال�صينية.
ي�صار اإىل اأن وزارة الربية والتعليم 
اللغة  ت���دري�������ص  ب���رن���ام���ج  ط��ب��ق��ت 
ال�صينية باملدار�ص احلكومية كلغة 
ثالثة اإ�صافة اإىل اللغة الإجنليزية 
 ،2019 ���ص��ب��ت��م��رب  يف  وال��ع��رب��ي��ة 
ب��ع��دم��ا ان��ت��ه��ت م��ن ف���رة تطبيقة 
جت���ري���ب���ي���اً ب����ع����دد م�����ن امل�����دار������ص 
احلكومية. كما ياأتي اعتماد اللغة 

الفريق  ويعمل  ال�صينية.   اللغة 
املنهج  اإط��ار  ال�صيني على حتديث 
احتياجات تطبيق  ل�صتيفاء  دورياً 

م على  ِمّ ال�صينية الوطنية الذي �صُ
الذين  ل��ل��ط��الب  ال��ت��ح��دي��د  وج����ه 
لتعلم  الأوىل  ب��ال��دورات  التحقوا 

املنهج، اإ�صافة اإىل تقدمي امل�صاعدة 
وتعيني  اخ��ت��ي��ار  عملية  يف  املهنية 

املعلمني اجلدد للغة ال�صينية.

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة �إلكرونية للحفاظ 
على �ملظهر �جلمايل لو�جهات �ملباين يف م�سفح

عودة موظفي حكومة �ل�سارقة
 �إىل مقار �لعمل بن�سبة 50 %

•• اأبوظبي -الفجر:

ن��ف��ذت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي، م��ن خ���الل م��رك��ز ب��ل��دي��ة م�����ص��ف��ح، حملة 
امل��ظ��ه��ر اجل��م��ايل لواجهات  "احلفاظ ع��ل��ى  ب��ع��ن��وان  ُب��ع��د  اإل��ك��رون��ي��ة ع��ن 
املباين"، ا�صتهدفت املالك وامل�صتثمرين والأفراد يف املناطق الواقعة �صمن 
النطاق اجلغرايف للمركز، والتي ت�صمل مناطق: م�صفح ال�صناعية، واملفرق 

ال�صناعية، وال�صبعية، وحميم.
وتاأتي احلملة متا�صياً مع ا�صراتيجية حكومة اأبوظبي للتحول الإلكروين 
حيث  ال��ظ��روف،  كافة  يف  ال�صلة  ذات  الوطنية  املوؤ�صرات  لتحقيق  والذكي 
بلدية م�صفح،  ُبعد يف مركز  العمل عن  اآليات  تطوير  اإىل  احلملة  هدفت 
وتوعية اأفراد املجتمع باأهمية اللتزام بقوانني اإمارة اأبوظبي للحفاظ على 
التوا�صل مع كافة �صرائح املجتمع،  املباين، وتعزيز  العام لواجهات  املظهر 
وتقدمي خدمات جمتمعية وتوعوية متنوعة ت�صاهم يف احلفاظ على البيئة 

وال�صحة وال�صالمة.
اإلكرونية  توعوية  ر�صائل  اأبوظبي، خالل احلملة،  بلدية مدينة  واأر�صلت 
تت�صمن  والأف�����راد،  وامل�صتثمرين  امل���الك  م��ن  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  اإىل 
عبارات توعوية باللغات العربية، والإجنليزية، والأوردو، حتث على اللتزام 
بالقوانني للحفاظ على واجهات املباين، تعزيزاً للمظهر احل�صاري الذي 
تتمتع به مدن اإمارة اأبوظبي. جدير بالذكر اأن احلملة تاأتي �صمن خطة 
العمل الإلكرونية التي و�صعها مركز بلدية م�صفح منذ الربع الأول من 
العام اجلاري للحفاظ على املظهر العام، حيث عمل من خاللها املركز على 
تنفيذ الكثري من احلمالت التوعوية عن ُبعد، والتي �صاهمت يف زيادة وعي 

اأفراد املجتمع وتثقيفهم بالقوانني.

•• ال�شارقة-الفجر:

التنفيذي  امل���ج���ل�������ص  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
لإمارة ال�صارقة اأعلنت دائرة املوارد 
الب�صرية زيادة الن�صبة املقررة للعودة 
 50% اإىل  اأدن���ى  كحد  العمل  اإىل 
 28 املوافق  الأح��د  اعتباراً من يوم 
يونيو للعام اجلاري. وذلك يف اإطار 
ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل احل���ك���وم���ي وع����ودة 
ب�صكل  ال��ع��م��ل  م��ق��ر  اإىل  امل��وظ��ف��ني 

تدريجي. 
وحدد التعميم ال�صادر يف هذا ال�صاأن 
اإىل  اأن زيادة الن�صبة املقررة للعودة 
الدوائر  ت�صمل   50% اإىل  العمل 
ال�صتعداد  ل��دي��ه��ا  ال��ت��ي  وال��ه��ي��ئ��ات 
الن�صبة.  واجلاهزية ل�صتقبال هذه 
على اأن تطبق هذه الن�صبة يف كافة 
يوم  من  اعتباراً  والهيئات  ال��دوائ��ر 

الأحد املوافق 5 يوليو 2020م . 
ا�صتثناء  م��راع��اة  التعميم  واأو���ص��ح 
ال��ف��ئ��ات ال������واردة يف ال��ت��ع��م��ي��م رقم 
ال�صادر  2020م  ل�����ص��ن��ة   )  9(
التي  ال��ف��ئ��ات  ح���دد  وال����ذي  م�صبقاً 

وذلك  دون  فما  التا�صع  ال�صف  من 
حل�����ني ان����ت����ه����اء ال�����ع�����ام ال����درا�����ص����ي 

احلايل.
الفح�ص  اإج����راء  اأن  التعميم  وب��ني 
املخطط  ل���ل���م���وظ���ف���ني  ال����ط����ب����ي 
مع  بالتن�صيق  يتم  للعمل  عودتهم 
وزارة ال�صحة عرب املواقع والأماكن 
املخ�ص�صة للفح�ص الطبي والتابعة 

للوزارة. 
التزام  التاأكيد على �صرورة  كما مت 
ك��اف��ة اجل��ه��ات ب��ات��خ��اذ الإج�����راءات 
املتعلقة  ال�����ص��ح��ي��ة  الح������رازي������ة 
بالتباعد الجتماعي بني املوظفني، 
ل�صتقبال  امل����ك����ات����ب  وج����اه����زي����ة 
املراجعني وفق التدابري الحرازية، 
لهذه  وفقاً  املراجعني  وحتديدعدد 
ل�صمان  والإج������������راءات  ال���ت���داب���ري 

�صالمة املوظفني واملراجعني. 
�صلطان  الدكتور طارق  �صعادة  واأكد 
التنفيذي  املجل�ص  ع�صو  خ��ادم  ب��ن 
املوارد  ال�صارقة رئي�ص دائرة  لإمارة 
تنفيذاً  ج���اء  ال���ق���رار  اأن  ال��ب�����ص��ري��ة 
ل�صاحب  احل��ك��ي��م��ة  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات 

اإىل  ال��ع��ودة  من  ا�صتثناوؤها  ي�صتمر 
ب�صاأنها  ي�صري  اأن  على  العمل  مقر 
األ  �صريطة  ؛  بعد  العمل عن  نظام 
تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم يف 
مقر العمل ، وهي فئات : املوظفات 
احلوامل ، واملوظفني ذوي الإعاقة ، 
وامل�صابني باأمرا�ص مزمنة وحالت 
�صعف املناعة وذلك مبوجب تقارير 
ط��ب��ي��ة م��ع��ت��م��دة. ب���الإ����ص���اف���ة اإىل 
املوظفني من الفئة العمرية )60( 
الالتي  وامل��وظ��ف��ات  ف���وق،  فما  �صنة 
بالدرا�صة  ملتحقني  اأب��ن��اء  لديهن 

بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�ص  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي  حم��م��د 
الأعلى حاكم ال�صارقة �صمن اخلطة 
للحياة  التدريجية  للعودة  ال�صاملة 
الطبيعية يف اإمارة ال�صارقة . و�صدد 
على اأهمية اللتزام من قبل جميع 
الأطراف "جهات العمل واملوظفني" 
التدابري  لكافة  الدقيق  بالتطبيق 
التي  الح�����رازي�����ة  والإج�������������راءات 
ت�صمن ال�صالمة العامة ، والوقاية 
العاملي.  ال���وب���اء  ه����ذا  ان��ت�����ص��ار  م���ن 
مع  ين�صجم  القرار  هذا  اأن  واأو�صح 
حكومة  اتعبته  ال���ذي  امل���رن  ال��ن��ه��ج 
الذي   ، الأزم��ة  بداية  ال�صارقة منذ 
التطورات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ب��دق��ة  وق���ف 
لتبعات  امل�����ص��ت��ج��دة  وال��ت��ح��دي��ث��ات 
العاملي. مثمناً  ال�صعيد  الوباء على 
اجلهود اجلبارة التي بذلت يف اإمارة 
وموؤ�ص�صاتها  جهاتها  م��ن  ال�صارقة 
وم��وظ��ف��ي��ه��ا ال���ذي���ن ع��م��ل��وا ب���روح 
جميعاً  و�صاهموا   ، الواحد  الفريق 
على  العمل  م��ن  الإم����ارة  يف متكني 

اجتياز هذه الأزمة مبرونة تامة.

ح�سن نابودةاحمد املن�سوري عتيق جكة�سلطان النعيمي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

حت�����ول�����ت م���ه���م���ة م�������ص���ب���ار الأم�������ل 
ل�صتك�صاف  ال��ت��اري��خ��ي��ة  الإم���ارات���ي 
ال�صاعة  ح��دي��ث  اإىل  امل���ري���خ  ك��وك��ب 
الإعالم  و���ص��ائ��ل  ك��ربى  تغطيات  يف 
ال��ع��امل��ي��ة، وذل���ك م��ع اق����راب املوعد 
 15 يف  امل�صبار  لإط���الق  امل�صتهدف 
يوليو املقبل وهو اليوم الأول �صمن 
حتى  متتد  الإطالق” التي  “نافذة 

املقبل. اأغ�صط�ص   13
وحتدثت و�صائل الإعالم العاملية عن 
املهمة التاريخية لالإمارات والعرب، 
م�صيدة باجلهود التي بذلتها الدولة 
حتقيق  اإىل  ال����و�����ص����ول  ���ص��ب��ي��ل  يف 
الإجن�����از امل��رت��ق��ب، وال���ص��ت��ف��ادة من 
جمالت علوم الف�صاء يف النطالق 

نحو امل�صتقبل.
اإن”  اإن  “�صي  ����ص���ب���ك���ة  وق������ال������ت 
الأمريكية، اإن دولة الإمارات تتاأهب 
مب�صبار  املريخ  اإىل  الن��ط��الق  ملهمة 
الكوكب  مناخ  األغاز  لفك  “الأمل” 
اأن  اإىل  الأح���م���ر واأ�����ص����راره، م�����ص��رية 
امل��ه��م��ة ب��ق��ي��ت ع��ل��ى م��وع��ده��ا املقرر 
التي  التحديات  جميع  من  بالرغم 
كورونا  ف���ريو����ص  ان��ت�����ص��ار  ف��ر���ص��ه��ا 

امل�صتجد “كوفيد 19«.
واأ�صارت ال�صبكة اإىل اأن م�صبار الأمل 
�صيقطع م�صافة تقارب 493 مليون 
كيلومر يف مهمته التي تهدف اإىل 
اأح����وال  ع��ن  متكاملة  ���ص��ورة  و���ص��ع 
الطق�ص على الكوكب الأحمر طوال 
العام، نظراً اإىل وجود ثغرة يف الفهم 

والبيانات ذات العالقة.

“دوت�صيه  م���وق���ع  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
م�صبار  م��ه��م��ة  اأن  الأمل�����اين  فيليه” 
وتطوير  ل���ب���ن���اء  م�����ص��م��م��ة  الأم�������ل 
قدرات الإمارات الف�صائية، وت�صجيع 
الأجيال  واإل���ه���ام  امل��ح��ل��ي،  الب��ت��ك��ار 
اجلديدة املقبلة من العلماء، مع اأفق 

وظيفي رحب، وم�صتقبل م�صتدام.
جمموعة  اإىل  امل�����وق�����ع  وت�����ط�����رق 
الذي  للم�صبار  العلمية  الأه�����داف 
تقدمي  يف  الأول  ي���ك���ون  اأن  ي���اأم���ل 
�صورة متكاملة حول الغالف اجلوي 
اأ�صباب  �صرح  �صيحاول  كما  للمريخ، 
الأحمر  ال��ك��وك��ب  خ�����ص��ارة  وك��ي��ف��ي��ة 
لعن�صري الهيدروجني والأك�صيجني 
�صنة  ام�����ت�����داد  ع���ل���ى  ال���ف�������ص���اء،  يف 
اأن  والأه�������م  ك���ام���ل���ة،  “مريخية” 
الدورة  با�صتك�صاف  �صيقوم  امل�صبار 

ال��ن��ه��اري��ة ل��ل��م��ري��خ، وه���و اأم����ر غري 
م�صبوق، م�صتعينا باأدوات ثالث، هي 
مطياف لالأ�صعة ما فوق البنف�صجية، 
وكامريا رقمية ومطياف لالأ�صعة ما 

دون احلمراء.
بدورها اأو�صحت �صبكة “بي بي �صي” 
تتمتع  الإم���ارات  دول��ة  اأن  الإخبارية 
ال�صفر  جم����ال  يف  م���رم���وق  ب�����ص��ج��ل 
العام  مت��ك��ن��ت  ح��ي��ث  ال��ف�����ص��اء  اإىل 
ف�صاء  رائ��د  اأول  ار���ص��ال  من  املا�صي 
اإماراتي وعربي اإىل حمطة الف�صاء 
واأع�صاء  ق��ادة  اأن  م�صيفة  الدولية، 
الإماراتيني  الأم�����ل  م�����ص��ب��ار  ف��ري��ق 
باملخرعني  ال��ع��امل  ت��ذك��ري  اأع�����ادوا 
العرب الذين كانوا يت�صدرون جمال 
ثمانية  ق��ب��ل  ال��ع��ل��م��ي  ال���ص��ت��ك�����ص��اف 

قرون.

اإي�����ان  ع����ن  �صي”  ب����ي  “بي  ون���ق���ل���ت 
بالت�صفورد، مدير جمموعة متحف 
العلوم الربيطاين، قوله.. “اإن كثري 
على  رك��زت  الف�صائية  البعثات  م��ن 
اجل���ان���ب اجل��ي��ول��وج��ي، ول��ك��ن هذه 
كلية  ���ص��ورة  لنا  توفر  �صوف  البعثة 

�صاملة عن مناخ املريخ«.
“غارديان”  �����ص����ح����ي����ف����ة  اأم������������ا 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة.. ف��ق��د اأف�������ردت على 
“م�صبار  مل��ه��م��ة  م���ق���اًل  ���ص��ف��ح��ات��ه��ا 
فيه  اأع����رب����ت  الإم�����ارات�����ي،  الأمل” 
الرغم  ع���ل���ى  ب����اأن����ه  اع���ت���ق���اده���ا  ع����ن 
 2020 �صيف  مو�صم  ان�صغال  م��ن 
لكل  املريخ  اإىل  الف�صائية  باملهمات 
من ال�صني والوليات املتحدة، اإل اأن 
تلك لن تكون مثرية لالهتمام بقدر 
�صتطلقه  ال���ذي  الأمل”  “م�صبار 

واأف����ادت ال�صحيفة  دول��ة الإم����ارات. 
باأن طموح دولة الإمارات يف الف�صاء 
رائ��ع��اً وجديراً  اأم���راً  اخل��ارج��ي يعد 
باملالحظة، نظراً لأن دولة الإمارات 
لكن  فقط  ع��ام��اً   50 منذ  تاأ�ص�صت 

طموحات اأبنائها لم�صت الف�صاء.
 RT »« م���ن ج��ه��ت��ه��ا ���ص��ل��ط��ت ق���ن���اة

على  ال�����ص��وء  الرو�صية   Arabic
ال�����ص����ت����ع����دادات الأخ��������رية لإط�����الق 
اأول  �صي�صبح  الأمل” الذي  “م�صبار 
لدرا�صة  عربية  دول��ة  تر�صله  م�صبار 
كوكب املريخ ومناخه. وقالت القناة 
مت  الأمل”  “م�صبار  اأن  ال��رو���ص��ي��ة 
درا�صة  تقدمي  يف  لي�صاعد  تطويره 

�صاملة عن مناخ كوكب املريخ وطبقات 
غالفه اجلوي، حيث �صي�صاهم خالل 
مهمته التي �صت�صتغرق �صنة مريخية 
اأ�صئلة  عن  اإج��اب��ات  تقدمي  كاملة يف 
فقدان  واأ���ص��ب��اب  امل��ري��خ  بجو  تتعلق 
الهيدروجني والأوك�صجني يف  غازي 

غالفه اجلوي.

م�سبار �لأمل حديث �ل�ساعة يف �لإعالم �لعاملي

•• ال�شارقة - وام:

اأطلق جممع ال�صارقة للبحوث والتكنولوجيا والبتكار 
�صل�صلة من احللقات واملختربات احلوارية الفرا�صية، 
من  وع��دد  واملتخ�ص�صني  العلماء  م��ن  نخبة  مب�صاركة 
العاملية  وال�صركات  املنطقة  يف  الذكية  ال�صناعة  ق��ادة 

الرائدة .
الرقمية،  منها  املوا�صيع  من  جمموعة  امللتقى  وناق�ص 
البيانات،  ق����وة  يف  و”البحث  ال�����ص��ح��ي��ة،  وال���رع���اي���ة 
البتكارية  ال�صناعية  وامل��خ��ت��ربات  العمل  وم�����ص��اح��ات 
اجليل  و�صبكة  ال��ذك��ي،  التنقل  يف  التطبيقية  الأب��ح��اث 
امل���دن الذكية”، وغ��ريه��ا من  ف��اي��ف ج��ي يف  اخل��ام�����ص 

املوا�صيع ذات العالقة.

واأجمع امللتقى على اأن ال�صارقة اأ�صبحت مركزا حمورياً 
التحول  يف  وال��ب��اح��ث��ني  امل��ط��وري��ن  م��ن  ع��امل��ي��ة  ل�صبكة 
خالل  ظهرت  نا�صئة  عمل  وملجالت  الذكي،  ال�صناعي 
هذه الفرة التحولية التي يعي�صها العامل يف عدد من 

الأعمال.
ل�صل�صلة  ام��ت��دادا  الف��را���ص��ي��ة  ال��ن��دوات  ه��ذه  وتعترب 
اأطلقها  امللتقيات واجلل�صات احلوارية التي كان املجمع 
ال�صارقة  يف  والبتكار  البحث  م�صتقبل  ا�صت�صراف  حول 
اأبرزت  عاملية  ت��غ��ريات  اأحدثتها  �صمولية  روؤي���ة  �صمن 
مالمح ثورة �صناعية رابعة بدت معاملها بتغريات غري 
ال�صناعية  التحولت  وتعد  الب�صرية،  حياة  يف  م�صبوقة 
وطرق الإنتاج احلديثة من اأهم التحولت التكنولوجية 

التي ي�صهدها العامل احلديث.

نخبة من �لعلماء يطلقون حزمة من م�سرعات �لذكاء �ل�سناعي يف �ل�سارقة 

•• اأبوظبي-وام:

لنيل درجة  ر�صالتني  اأول  ام�ص  اأبوظبي   - ناق�صت جامعة حممد اخلام�ص   
املاج�صتري عن بعد لطالبتني من مملكة البحرين ال�صقيقة وذلك بح�صور 
�صعادة ال�صيخ خالد بن عبداهلل بن علي بن حمد اآل خليفة �صفري البحرين 

لدى الدولة.
وعقدت املناق�صتان با�صتخدام من�صات التعليم الإلكرونية املعتمدة من وزارة 

الربية والتعليم وبح�صور نخبة من امل�صوؤولني والأكادمييني من الدولة.
وعرب �صعادة ال�صيخ خالد بن عبداهلل بن علي بن حمد اآل خليفة عن �صعادته 
بح�صور هذا احلدث العلمي املتميز الذي يعك�ص عمق عالقات التعاون بني 

البلدين يف �صتى املجالت وعلى راأ�صها املجال التعليمي.
اأبوظبي   - اخلام�ص  به جامعة حممد  قامت  ال��ذي  املتميز  بالتنظيم  واأ�صاد 
النعيمي  و�صيخة  ال��دو���ص��ري  م��رمي  الطالبتني  ر�صالتي  مناق�صة  جلل�صات 
العملية  ا�صتمرارية  ل�صمان  الإم���ارات  دول��ة  تبذلها  التي  باجلهود  ..منوها 

التعليمية لكافة الطلبة وفق اأف�صل املعايري.

على  البلدين  بني  الأخ��وي��ة  العالقات  لعمق  وتقديره  اع��ت��زازه  عن  واأع���رب 
امل�صتويات كافة ويف قطاعات التنمية الب�صرية والرتقاء باملخرجات التعليمية 

على وجه اخل�صو�ص.
جامعة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  املزروعي  م�صلم  حمدان  الدكتور  �صعادة  وتابع 
اجلامعة  حر�ص  موؤكدا   .. مناق�صة  كل  جل�صات  اأبوظبي   - اخلام�ص  حممد 
دون  التعليمية  م�صريتهم  ل�صتكمال  الطلبة  جلميع  الفر�صة  اإت��اح��ة  على 

تاأخري.
بن  عبداهلل  بن  خالد  ال�صيخ  ب�صعادة  اجلامعة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  ورح��ب 
علي بن حمد اآل خليفة وت�صريفه بح�صور هذه املنا�صبة العلمية التي تعك�ص 

البحرين  ومملكة  الإم����ارات  دول���ة  ب��ني  املثمر  الأك��ادمي��ي  ال��ت��ع��اون  م�صرية 
ال�صقيقة.

املتميز  الفني  والطاقم  التدري�صية  للهيئة  ال�صكر  بجزيل  �صعادته  وتوجه 
على جهودهم ودعمهم ل�صتمرارية م�صرية التعلم عن بعد ..موؤكدا حر�ص 

اجلامعة على دعم جميع الطلبة ملوا�صلة متطلبات تخرجهم دون تاأخري.
من جهتها عربت الباحثة �صيخة النعيمي عن فخرها بت�صريف �صعادة ال�صيخ 
خالد بن عبداهلل بن علي بن حمد اآل خليفة وح�صوره مناق�صتها ..وقالت: 
بفائق المتنان مل�صوؤويل وزارة الربية التعليم يف مملكة البحرين  “اأتوجه 
الذين منحوين كل اأ�صباب العون لإخراجي هذا العمل املتوا�صع، كما اأتقدم 

بجزيل ال�صكر والتقدير العميق اإىل جميع منت�صبي جامعة حممد اخلام�ص 
- اأبوظبي التي �صرفتني بالنت�صاب اإليها واأمدتني بالعزم على اإمتام بحثي 

و�صخرت يل كل الظروف ملناق�صة ر�صالتي عن بعد«.
وعربت الباحثة مرمي خليفه عبد اهلل الدو�صري عن �صكرها جلميع منت�صبي 
م�صريتها  الغزير  بعلمهم  اأن��اروا  الذين  اأبوظبي   - اخلام�ص  حممد  جامعة 
العلمية. واأ�صافت: “اأتوجه بجزيل ال�صكر اإىل وزارة الربية والتعليم واإدارة 
الأوقاف ال�صنية يف مملكة البحرين واأخ�ص بال�صكر وزير الربية والتعليم 
�صعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي و�صعادة ال�صيخ خالد بن عبداهلل بن 
علي بن حمد اآل خليفة على الثقة الكرمية التي منحوين اإياها وما قدموه 

يل من دعم وم�صاندة طيلة فرة درا�صتي«.
وناق�صت الطالبة مرمي خليفه عبد اهلل الدو�صري ر�صالتها بعنوان “الأمن 
البحرين  .. جت��رب��ة مملكة  ت��ع��زي��زه  ال��دي��ن��ي��ة يف  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ودور  ال��ف��ك��ري 
مو�صوع  النعيمي  ج��رب  حممد  �صيخه  الباحثة  ناق�صت  فيما   .. اأمنوذجا” 
يف  مقا�صدي  درا�صة  املكلفني  واأغ��را���ص  والقوانني  املقا�صد  بني  “الطالق 

�صوء قانون مملكة البحرين«.

جامعة حممد �خلام�س- �أبوظبي تناق�س
 ر�سالتي ماج�ستري عن بعد من خارج �لدولة

•• دبي - وام:

�صهدت معايل ح�صة بنت عي�صى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع ور�ص املهارات 
الداعم  دوره��ا  اإط��ار  يف  الإم���ارات  جامعة  نظمتها  التي  الأ�صا�صية  ال�صريرية 

للمبادرة التطوعية املتطوع امل�صاعد للطاقم الطبي.
املتطوعني  لتدريب  الوطنية  امل��ب��ادرة  يف  اجلامعة  م�صاركة  �صمن  ذل��ك  ياأتي 
والتي  الدولة  م�صتوى  على  والتمري�صي  الطبي  الكادر  لدعم  املتخ�ص�صني 
املواطنني واملقيمني حتت  التي ت�صتهدف  تعد واحدة من الفر�ص التطوعية 
مظلة احلملة الوطنية “الإمارات تتطوع” مل�صاندة اجلهود امليدانية للت�صدي 

لتداعيات فريو�ص “كوفيد 19«.
كما �صهد معايل �صعيد اأحمد غبا�ص الرئي�ص الأعلى جلامعة الإمارات الور�ص 
غالب  الدكتور  بح�صور  ال�صحية  والعلوم  الطب  كلية  رح��اب  يف  عقدت  التي 
علي الربيكي مدير اجلامعة بالإنابة وممثلني عن ال�صركاء ال�صراتيجيني 

واجلهات احلكومية يف الدولة و”موؤ�ص�صة الإمارات” وعدد من اأع�صاء الهيئة 
اإم���ارات  خمتلف  م��ن  امل�صاركني  واملتطوعني  الإم����ارات  بجامعة  التدري�صية 

الدولة.
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  عقد  اأهمية  املجتمع  تنمية  وزي���رة  معايل  واأك���دت 
الإم����ارات  دول���ة  جمتمع  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  للم�صاعدة  للمتطوعني 
العربية املتحدة باعتبار اأن الدورات التدريبية لي�صت مهمة تطوعية عابرة بل 
فكرة تخ�ص�صية م�صتدامة للقيام مب�صوؤوليات وطنية لدعم الطواقم الطبية 

ملواجهة هذا الفريو�ص حتى ينعم املواطن واملقيم بالأمن والآمان.
امل�صوؤولية  لهذه  وحتملكم  ومهاراتكم  بقدراتكم  ثقة  على  اإن��ن��ا   “  : وق��ال��ت 
الإم��ارات تعمل  الدور ..فالوزارة وبالتعاون مع جامعة  الوطنية للقيام بهذا 
على تعزيز جهود اإجناح هذه الور�ص والدورات التدريبية املتخ�ص�صة لتاأهيل 
املتطوعني من مواطنني ومقيمني بالتعاون مع وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 
الأمثل  بال�صكل  ال��دور  بهذا  للقيام  املعنية  واملوؤ�ص�صات  احلكومية  واجل��ه��ات 

والآمن«.
اأعلى م�صتوى  املوؤهلة واملدربة �صتكون على  الب�صرية  املوارد  اأن هذه  واأ�صافت 
الدولة.. اإم��ارات  الطبية يف خمتلف  الوطنية  لكوادرنا  اإ�صافة حقيقية  وهي 

والإيجابي  والوطني  ال��ري��ادي  دوره��ا  على  الإم���ارات  جلامعة  ال�صكر  مقدمة 
وم�صاهمتها الفاعلة يف تعزيز جهود الدولة حلماية املجتمع من تاأثري جائحة 

كورونا.
الإيجابي مع  التعاون  اأهمية  اأحمد غبا�ص على  �صعيد  اأكد معايل  من جانبه 
الربنامج  ه��ذا  تنفيذ  يف  ال�صراتيجيني  وال�����ص��رك��اء  احلكومية  املوؤ�ص�صات 
الوطنية  ك��وادرن��ا  م��ه��ارات  لتعزيز  املتخ�ص�صة  التدريبية  وال��ور���ص  الوطني 
كلية  يف  الطبية  وامل��ح��اك��اة  التدريب  مركز  ع��رب  املجتمع  حماية  يف  امل�صاركة 

الطب والعلوم ال�صحية بجامعة الإمارات.
وخالل الور�ص ا�صتعر�ص الدكتور علي الفزاري مدير مركز التدريب واملحاكاة 
الطبية عدة حماور وحمطات تدريبية خمتلفة للمتطوعني من اأبرزها فرز 

والإنعا�ص  الأول��ي��ة  والإ���ص��ع��اف��ات  احليوية  ال��ع��الم��ات  واأخ���ذ  املري�ص  وتقييم 
القلبي.

التوا�صل  اأهمية  امل�صاركني  مع  بعد  عن  الفيديو  تقنية  عرب  ا�صتعر�ص  كما 
مع  الفعال  التوا�صل  مهارات  وكذلك  كورونا  بفريو�ص  امل�صابني  مع  الفاعل 
 ”19 “كوفيد  ع���دوى  م��ن  ال��وق��اي��ة  وم��ه��ارات  الطبية  والأط��ق��م  املتطوعني 
من  الطبية  امل�صوحات  عمل  ومهارات  الطبية  النفايات  مع  التعامل  وكيفية 
خالل الدمية الذكية “جانو” وغريها العديد من املهارات الطبية والإدارية 
والفنية. وي�صعى مركز التدريب واملحاكاة الطبية يف جامعة الإمارات اإىل اأن 
يكون من�صة علمية وتدريبية تطبيقية يف خدمة جمتمع دولة الإمارات عن 
امليدانية املتخ�ص�صة والفنية  التدريبية  طريق العديد من الور�ص والدورات 
للح�صول على نتائج التدريب امليداين ومنها حت�صني رجع ال�صدى وتطوير 
الأفراد  يعزز مهارات  الدولة مبا  للمتطوعني يف  امل�صتقبلية  التدريب  برامج 

املكت�صبة يف املجتمع للم�صتقبل يف مواجهة اأزمات وحتديات طبية اأخرى.

•• عجمان-وام: 

اأجرت منطقة عجمان الطبية حملة فح�ص طبية جلميع العاملني يف الأ�صواق 
الفواكه  ال�صمك و اللحوم واخل�صراوات و  اأ�صواق  احليوية يف الإم��ارة �صملت 
ال�صحة ووقاية  ال�صعبي وامل�صاتل وذلك متا�صيا مع خطة وزارة  و�صوق �صامل 
بهدف  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  جميع  يف  الفحو�صات  نطاق  وزي���ادة  لتو�صيع  املجتمع 
“كوفيد  امل�صتجد  امل�صابة بفريو�ص كورونا  املبكر وح�صر احلالت  الكت�صاف 

- 19” واملخالطني لهم وعزلهم .
متنقلة  طبية  وح��دة  ع��رب  بعجمان  الوقائي  الطب  مركز  احلملة  يف  ���ص��ارك 
و  التوطني  و  الب�صرية  امل��وارد  ووزارة  املتنقل  امليداين  الإم��ارات��ي  للم�صت�صفى 

دائرة البلدية و التخطيط يف عجمان .
تاأتي  احلملة  اإن  الطبية  عجمان  منطقة  مدير  ال�صام�صي  ت��رمي  حمد  وق��ال 

تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�صيدة و�صمن ا�صراتيجية وزارة ال�صحة ووقاية 
املجتمع يف تغطية كافة فئات و�صرائح املجتمع يف حملة امل�صح الوطني والتي 
الفحو�صات  نطاق  وتو�صيع  والفح�ص  التق�صي  اإج���راءات  تكثيف  علي  تقوم 

لت�صمل كافة املناطق و الفئات.
يبلغ  ال��ي��وم  امل�صتهدفة  احل��ي��وي��ة  الأ���ص��واق  يف  العاملني  جم��م��وع  اأن  واأو���ص��ح 
عامال يتوزعون على اأ�صواق ال�صمك واللحوم والدواجن واخل�صراوات   678
والفواكه و�صوق �صامل وامل�صتل الذي يحتوي على ع�صرات املحالت املتخ�ص�صة 

يف بيع الأ�صجار و م�صتلزمات الزراعة.
واأكد ال�صام�صي اأن احلملة تقوم كذلك بفح�ص جمهور املت�صوقني املتواجدين 

يف الأ�صواق امل�صتهدفة ملن يرغب منهم و دون اأي مقابل.
مكتب  يف  التفتي�ص  ق�صم  رئي�ص  ال�صعيدي  عبدالرحمن  عمر  قال  جانبه  من 
تاأتي �صمن  اإن احلملة احلالية  التوطني يف عجمان  الب�صرية و  امل��وارد  وزارة 

عجمان  يف  العمالية  لالأزمات  امل�صركة  العليا  اللجنة  مع  امل�صركة  احلملة 
لفح�ص جميع العمال يف الإمارة ..م�صريا اإىل اأن احلملة قطعت �صوطا كبريا 

من خالل اإجراء فحو�صات فريو�ص كورونا يف جميع مقرات �صكن العمال.
90 يف املئة من �صكن العمال  واأو�صح اأن احلملة جنحت يف تغطية اأكرث من 
اإىل  النزول  اأم�ص وهي مرحلة  ب��داأت  الثانية  املرحلة  اأن  ..م��وؤك��دا  الإم��ارة  يف 
العمال  التاأكد من خلو  الفحو�صات  الأ�صواق لإج��راء  داخل  و  العمل  ميادين 
يف  ي�صكنون  ل  الأ���ص��واق  عمال  م��ن  كبرية  اأع���دادا  واأن  خا�صة  الفريو�ص  م��ن 
مقرات �صكن بقية فئات العمالة لذلك تقرر الو�صول اإليهم يف مقر اأعمالهم 

وفح�صهم.
عجمان  يف  ال��ت��وط��ني  و  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد  وزارة  مكتب  اأن  ال�����ص��ع��ي��دي  وذك���ر 
وبالتعاون مع اجلهات املخت�صة يف الإمارة وفريق الأزمات العمالية املنبثق عن 
اللجنة العليا لالأزمات والطوارئ يف اإمارة عجمان متكن من فح�ص اأكرث من 

ع�صرة اآلف عامل ..م�صريا اإىل اأن الوزارة تقوم خالل احلملة بالتاأكد من عدم 
خمالفة العمال لقوانني الإقامة يف الدولة ..فيما يتم اإجراء الفح�ص لكافة 

العمال بغ�ص النظر عن مدى م�صروعية اإقامتهم يف الدولة.
من جهته قال را�صد اإبراهيم البلو�صي رئي�ص ق�صم الرقابة الغذائية يف دائرة 
البلدية والتخطيط يف عجمان اإن احلملة ت�صتهدف جميع املن�صاآت الغذائية يف 

عجمان و التي �صت�صتمر حتي يتم فح�ص جميع العاملني فيها.
واأكد حر�ص الدائرة على تن�صيق تنفيذ فحو�صات فريو�ص كورونا مع جميع 
املجتمع من  �صريحة كبرية من  التاأكد من خلو  ل�صمان  اجلهات يف عجمان 
لكافة  العامة  ال�صالمة  حتقيق  يف  والإ�صهام  العمال  �صريحة  وهي  الفريو�ص 
ال��ت��ي تقوم  الكبرية  الإم����ارة ودع���م اجل��ه��ود  اأر����ص  امل��واط��ن��ني واملقيمني على 
ال��دول��ة يف تنفيذ كافة الإج����راءات الح��رازي��ة التي ت�صهم يف احل��د من  بها 

انت�صارهذا الوباء العاملي واحلفاظ على �صالمة و�صحة اأفراد املجتمع.

د�ر �لرب تطلق مبادرة �إن�سانية لإعانة 
�ملتعرثين يف �سد�د �إجار�ت منازلهم

•• دبي -وام:

اأيام  اإن�صانية خريية مو�صعة ت�صتمر �صبعة  اأطلقت جمعية دار الرب مبادرة 
الفقراء  م��ن  وغ��ريه��م  والأرام����ل  الأي��ت��ام  اأ���ص��ر  اإىل تخفيف معاناة  تهدف 
وامل��ح��ت��اج��ني م��ن خ���الل اإع��ان��ت��ه��م ف��ى ���ص��داد اإي���ج���ارات م�صاكنهم لإع���ادة 

ال�صتقرار والطماأنينة لهم واإدخال ال�صعادة اإىل قلوبهم.
اأن  اإدارة الت�صويق بالإنابة يف جمعية دار الرب  واأكد فار�ص احلمادي مدير 
اأهداف املبادرة تتمثل يف �صداد قيمة ا�صتئجار عدد كبري من الأ�صر حمدودة 
الدخل ملنازلها فيما ت�صتهدف املبادرة جمع ميزانية اإجمالية لهذا الغر�ص 
من  امل��ب��ادرة  وتتوا�صل  دره��م  مليون  ن�صف  اإىل  ت�صل  املجتمعي  الإن�صاين 

ال�صاد�ص ع�صر اإىل الثاين والع�صرين من يونيو احلايل.

ح�سة بوحميد ت�سهد ور�س �ملهار�ت �ل�سريرية �لأ�سا�سية للمتطوع �مل�ساعد للطاقم �لطبي

طبية عجمان جتري فحو�سات كورونا لعمال �لأ�سو�ق
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اأخبـار الإمـارات

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

الر�صيدة  ال���ق���ي���ادة  ح���ر����ص  اإط�����ار  يف 
ا�صراتيجي  خمزون  واإدارة  بناء  على 
م�صتدام من ال�صلع الغذائية، واحلفاظ 
على �صال�صل الإمداد الغذائية يف كافة 
اإر�صاء  ل�����ص��م��ان  والأوق������ات  ال���ظ���روف 
ال��غ��ذائ��ي، وو�صول  الأم����ن  م��ن��ظ��وم��ة 

غذاء اآمن و�صليم للمجتمع.
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  اإح�����ص��ائ��ي��ات   ك�صفت 
ل���ل���زراع���ة وال�����ص��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة عن 
الغذائية، خالل  ال���واردات  منو حجم 
الفرة من مار�ص اإىل مايو من العام 
الكميات  اإج��م��ايل  بلغ  حيث  اجل���اري، 

الواردة عرب املنافذ الربية والبحرية 
األف طن،   357.7 واجلوية لالإمارة 
بارتفاع بلغ %7.6 مقارنة مع الفرة 
ذاتها من العام املا�صي 2019، والتي 
الغذائية  ال�����واردات  ح��ج��م  فيها  ق���در 
بنحو  لالإمارة  احلدودية  املنافذ  عرب 

 . طن  األف   332.3
واأ���ص��اف��ت ال��ه��ي��ئ��ة، اأن ه���ذه ال����واردات 
جاءت عرب 14.312 �صحنة، اأ�صرفت 
ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى اإج������راءات دخ��ول��ه��ا اإىل 
الإم��ارة خالل الفرة من مار�ص اإىل 
مايو من العام اجلاري، لفتًة اإىل اأنها 
املواد  م��ن  78.7 ط��ن  ن��ح��و  رف�����ص��ت 
الغذائية، لعدم مطابقتها للموا�صفات 

واملعايري املعتمدة، حيث تخ�صع كافة 
مكثفة  لإج��راءات  الغذائية  ال�صحنات 
تت�صمن  ���ص��الم��ت��ه��ا،  م����ن  ل��ل��ت��ح��ق��ق 
الك�صف والتحليل واملطابقة، وت�صهيل 
اأعلى  ع��ل��ى  للحفاظ  ع��ب��وره��ا  عملية 
م�صتويات ال�صالمة الغذائية يف اإمارة 
و�صالمة  رفاهية  يعزز  مب��ا  اأب��وظ��ب��ي، 

املجتمع.
وحت���ر����ص ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ات���خ���اذ كافة 
الحرازية  والإج��������راءات  ال��ت��داب��ري 
وال��وق��ائ��ي��ة، ال���واج���ب ات��ب��اع��ه��ا للحد 
»كوفيد-  كورونا  فريو�ص  انت�صار  من 
و�صالمة  اأم���ن  ت�صمن  وال��ت��ي   ،»19
املواد الغذائية يف اإمارة اأبوظبي، �صواء 

قبل  �صالمتها  من  التاأكد  خ��الل  من 
عمليات  خ���الل  اأو  ال���دول���ة،  دخ��ول��ه��ا 
البيع والتداول داخل منافذ البيع يف 
اأ�صدرت  قد  الهيئة،  وكانت  اأبوظبي. 
دلياًل بثالث لغات، خا�صاً بالإجراءات 
والتدابري الالزمة للتعامل الآمن مع 
كورونا  فريو�ص  جائحة  اأثناء  الغذاء 

وا�صتالم  تو�صيل  وخدمات  امل�صتجد، 
الظروف  ظ��ل  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  املنتجات 
العاملية الراهنة، واألزمت الهيئة كافة 
اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  الغذائية  املن�صاآت 
ب��ج��م��ل��ة م���ن ال���ت���داب���ري الح����رازي����ة، 
واجلهود  الإج����������راءات  م���ع  مت��ا���ص��ي��اً 

احلكومية.

•• دبي-وام:

اأعلنت وزارة الربية والتعليم عن حتديد ر�صوم رمزية للح�صول على “رخ�ص 
املهن التعليمية “ التي متكن العاملني يف امليدان الربوي من مزاولة ن�صاطهم 
ال���وزارة  ح��ددت��ه��ا  ال��ت��ي  القيا�صية  امل��ع��اي��ري  ال��رب��وي ح�صب  احل��ق��ل  املهني يف 
لالرتقاء بالأداء الربوي ودفع عجلة التعليم يف الدولة قدما وذلك بناء على 

قرار جمل�ص الوزراء لعام 2019 .
قطاع  يف  العاملني  اأداء  قيا�ص  اإىل  التعليمية”  املهن  “رخ�ص  نظام  وي��ه��دف 
قدرتهم  ل�صمان  املدر�صية  واملهن  املدر�صية  والقيادات  املعلمني  /من  التعليم 
على مزاولة مهنتهم بكفاءة عالية ولإتاحة املجال لتطويرهم امل�صتمر ودعمهم 
املعرفة  بح�صب برامج دعم ذات فاعلية، و�صمان تزويدهم مب�صتوى عال من 
ب�صكل  ينعك�ص  مب��ا  للطلبة  امل�صتوى  رفيع  نوعي  تعليم  ولتقدمي  وال��ك��ف��اءة، 

اإيجابي على م�صرية التعليم يف الدولة وي�صمن مواكبة متطلبات ع�صر املعرفة 
والتحديات امل�صتقبلية.

وقالت الوزارة - بح�صب بيان اأ�صدرته - اإن ر�صوم رخ�ص املهن التعليمية �صيتم 
ولن  بعد  ما  و   2020-2019 الدرا�صي  العام  يف  املختربين  على  تطبيقها 
يتم تطبيق ر�صوم الختبارات على املتقدمني لالختبارات قبل العام الدرا�صي 
2020 من املعلمني واملعلمات وذلك تقديرا جلهودهم يف امل�صارعة   - 2019
اأنه  مبينة   .. ومعلمة  معلما   5783 ويبلغ عددهم  الرخ�صة  على  باحل�صول 

�صيتم بدء حت�صيل الر�صوم يف �صبتمرب املقبل.
دولية  للرخ�صة لغري احلا�صلني على رخ�ص مهنية  الإجمالية  القيمة  وتبلغ 
املهنية،حيث حددت  الرخ�صة  واإ�صدار  الختبارات  تقدمي  �صاملة  درهم   300
جلميع  للتقدم  درهما   250 مبلغ  املعلم  رخ�صة  لر�صوم  التنظيمية  القائمة 
الختبارات  اإع��ادة  ح��ال  اإ�صافية يف  دره��م   100 و  الأوىل  امل��رة  الختبارات يف 

اأو اأداء التقييم ب�صكل منفرد،فيما يتعني دفع مبلغ 50 درهما للح�صول على 
الرخ�صة بعد النتهاء من كافة الإجراءات.

  كما حددت القائمة مبلغ 100 درهم لتقييم ملف الإجناز املهني بعد احل�صول 
على الرخ�صة يف عملية التجديد و�صيتم الدفع ب�صكل اإلكروين عرب منظومة 

الدرهم الإلكروين .
وبينت الوزارة اأن الر�صوم التي حددتها للح�صول على رخ�صة املهن التعليمية 
املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  بكل  م��ق��ارن��ة  ال��ع��امل��ي  امل�صتوى  على  تكلفة  الأق���ل  تعد 
القوائم  بح�صب  وذل���ك  واإي��رل��ن��دا  ا�صراليا  وج��ن��وب  ونيوزيلندا  الأم��ري��ك��ي��ة 
املعتمدة لديها لر�صوم مزاولة املهن التعليمية اإذ تبلغ يف الوليات املتحدة -نيو 
557 درهما ويف  1873 درهما ويف نيوزيلندا ما يعادل  مك�صيكو- ما يعادل 
اإيرلندا 833 درهما وجنوب ا�صراليا ما يعادل 938 درهما وذلك ف�صال عن 

ر�صوم جتدديها بح�صب املدة التي تكون فيها الرخ�صة �صارية املفعول.

وتعترب رخ�صة املهن التعليمية �صرطا ملزاويل مهنة التعليم يف الدولة بحلول 
نهاية عام 2020 ول ميكن لغري احلا�صلني عليها مزاولة املهنة.

املعلم”  “رخ�صة  الأول  اأن����واع  ث��الث��ة  اإىل  التعليمية  امل��ه��ن  رخ�����ص  وت��ت��ف��رع 
العمل  التي يجري  الدرا�صية واملهنية واللغات  املواد  وت�صتهدف جميع معلمي 

عليها.
�صريانها  يعلن  اأن  على  لهما  الت�صجيل  ميكن  والثالثة  الثانية  والرخ�صتان 
وم��واق��ي��ت اإج����راء الإخ���ت���ب���ارات لهما يف وق���ت لح���ق م��ن ه���ذا ال��ع��ام  وه��م��ا “ 
“رخ�صة  و  ون��واب��ه��م  امل����دراء  ت�صتهدف  “ وال��ت��ي  امل��در���ص��ي��ة  ال��ق��ي��ادات  رخ�صة 
التعلم واأمناء  املكتبات، ومراكز م�صادر  اأمناء  املدر�صية” التي ت�صتهدف  املهن 
واأخ�صائيي  واملهنيني  الأكادمييني  واملر�صدين  املعلمني  وم�صاعدي  املختربات 
باأخ�صائيي  املدر�صية اخلا�صة  املهن  اأن رخ�صة  اإىل  الإ�صارة  واإر�صاد مع  توجيه 

اأ�صحاب الهمم �صيبداأ العمل بها قريباً وفق خطوات �صيعلن عنها.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

جنحت القيادة العامة ل�صرطة راأ�ص 
التحريات  اإدارة  يف  ممثلة  اخليمة 
وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال�صارقة  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
يف ���ص��ب��ط ع�����ص��اب��ة م��ك��ون��ة م���ن 6 
اآ�صيوية  ج��ن�����ص��ي��ات  م���ن  اأ���ص��خ��ا���ص 
خالل  مركبات   3 �صرقت  خمتلفة 
اإحدى  الوطني يف  التعقيم  �صاعات 

املناطق بالإمارة.
وثمن اللواء علي عبد اهلل بن علوان 
ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د ع���ام ���ص��رط��ة راأ����ص 
اخل��ي��م��ة ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر م��ن قبل 
ال�صارقة  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
يف التو�صل اإىل اأفراد هذا الت�صكيل 
ال��ع�����ص��اب��ي ، م�����ص��ي��دا ب��ال��وق��ت ذاته 

واملباحث  التحريات  اإدارة  بجهود 
وجه  على  العمل  وفريق  اجلنائية 
التو�صل  الذي جنح يف  اخل�صو�ص 

واإلقاء  اجل��ن��اة  ه��وي��ة  اإىل  ب�صرعة 
القب�ص عليهم وتقدميهم للجهات 

املخت�صة .

ك��م��ا ج����اء ع��ل��ى ل�صان  وت��ف�����ص��ي��ال 
العميد عبد اهلل منخ�ص مديرعام 
العمليات ال�صرطية يف �صرطة راأ�ص 

اخليمة وردت بالغات عن �صرقة 3 
مركبات متوقفة يف �صاعة متاأخرة 
اأث���ن���اء ���ص��اع��ات برنامج  م��ن ال��ل��ي��ل 
عليه  ب��ن��اء  ليتم  ال��وط��ن��ي  التعقيم 
ت�صكيل فريق بحث وحتري لك�صف 

مالب�صات وظروف هذه ال�صرقة .
املكلف  الفريق  اأن  �صعادته  واأ�صاف 
مت��ك��ن م��ن خ���الل ج��م��ع املعلومات 
وع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ري من 
ي�صتقلها  ك��ان  التي  املركبة  حتديد 
�صرقة  ع��م��ل��ي��ة  خ�����الل  امل����ن����ف����ذون 
التعرف  ثم  وم��ن  الثالث  املركبات 
ع���ل���ى ه���وي���ات���ه���م وت���ب���ني اأن����ه����م 6 
اآ�صيوية  ج��ن�����ص��ي��ات  م���ن  اأ���ص��خ��ا���ص 
خمتلفة واأنهم قاموا بنقل املركبات 
اإم������ارة ال�����ص��ارق��ة ،  امل�����ص��روق��ة اإىل 
الفور  ع��ل��ى  مت  اأن�����ه  اإىل  م�����ص��ريا 

يف  املخت�صة  اجل��ه��ات  م��ع  التن�صيق 
تعاونا  اأب��دت  التي  ال�صارقة  �صرطة 
تاما �صاهم يف �صبط اجلناة ال�صتة 
ال����ذي����ن ق����ام����وا ب��ت��ق��ط��ي��ع اح����دى 
امل���رك���ب���ات مت��ه��ي��دا ل��ب��ي��ع��ه��ا كقطع 
العثور  مت  ف��ي��م��ا  م�صتعملة  غ��ي��ار 
على املركبتني الأخريني بحالتهما 

الطبيعية .
واأفاد العميد منخ�ص اأنه بالتحقيق 
م�����ع امل�������ص���ب���وط���ني ات�������ص���ح اأن���ه���م 
مطلوبني على ذمم ق�صايا مماثلة 
يف ع��دد م��ن اإم���ارات ال��دول��ة ومتت 
بعد  العامة  للنيابة  اإىل  اإحالتهم 
الالزمة  التحقيقات  م��ن  النتهاء 

م���ع���ه���م ل����ص���ت���ك���م���ال الإج�����������راءات 
م�صيدا   ، بحقهم  املتبعة  القانونية 
القيادة  قبل  من  الكامل  بالتعاون 
ال��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة ال�����ص��ارق��ة الذي 
هذا  اأف���راد  اإىل  التو�صل  يف  �صاهم 
يف  و�صبطهم  الع�صابي  الت�صكيل 

وقت قيا�صي.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

بالتعاون  اخليمة  راأ���ص  ل�صرطة  العامة  القيادة  اأعلنت   
والتن�صيق مع �صركة ) مرجان ( اكتمال و ت�صغيل املرحلة 
املرجان  ج��زي��رة  بوليفارد  يف  امل�صاة  معابر  م��ن  الأوىل 
تقليل  و  امل��رن  للتنقل  الرامية  خطتها  �صمن  ذل��ك  و   ،
احلوادث يف مناطق اجلذب ال�صياحي يف الإمارة بناء على 
ما ت�صهده اجلزيرة من زيادة يف عدد ال�صكان و املرتادين 

وال�صياح خالل الفرة املا�صية. 
العميد  امل��رج��ان  جزيرة  يف  امل�صاة  معابر  تد�صني  ح�صر 
الدكتور حممد احلميدي مدير عام العمليات املركزية 
النقبي  ال�صم  اأحمد  العميد  و  اخليمة  راأ���ص  �صرطة  يف 
اإدارة املرور والدوريات و املهند�ص عبد اهلل را�صد  مدير 
واأي�صاً  املرجان”  “جزيرة  ل�  املنتدب  الع�صو  العبدويل 

�صباط الهند�صة املرورية.
عاملية  حتتية  بنية  بتطوير  امل��رج��ان  ج��زي��رة  تتميز  و 
تعزيز  خ��الل  من  تتكامل  للجميع،  �صديقة  و  امل�صتوى 
ال��رب��ط ب��ني امل�����ص��اري��ع ال��ت��ط��وي��ري��ة م��ن ج��ه��ة ومناطق 
حديقة  مثل  اأخ���رى  جهة  م��ن  فيها   ال�صياحي  اجل���ذب 
الطعام  عربات  و  العوائل  ا�صراحة  منطقة  و  الأل��ع��اب 
امل�صي  مثل  التقليدية  غ��ري  التنقل  و�صائل  با�صتخدام 
مت  الكهربائي(حيث  و)ال�صكوتر  الهوائية  وال��دراج��ات 
مب�صارات  اخلا�صة  الإن�����ص��اءات  اأع��م��ال  جميع  ا�صتكمال 
ال��ري��ا���ص��ي ذو  ال��ه��وائ��ي��ة و م�صمار اجل���ري  ال���دراج���ات 
الأر���ص��ي��ة امل��ط��اط��ي��ة، وم��ع��اب��ر وا���ص��راح��ات امل�����ص��اة على 
املياه و  املم�صى واملناطق املظللةو خدمات دورات  امتداد 
امل�صلى، والزراعة التجميلية، ومواقف املركبات اخلا�صة، 

ومواقف الدراجات الهوائية.
و وي�صجع امل�صروع ريا�صة امل�صي كاأف�صل طريقة للتنقل 
العتبار  لت�صع يف  وقد �صممت اخلطة  اجلزيرة  داخ��ل 
اك��ت��م��ال امل��ن�����ص��اآت ال��ع��م��ران��ي��ة و ح����وادث امل����رور وحجم 
وال�صرعة  ال�صيارات  مواقف  عدد  و  ال�صكنية  التجمعات 
املقررة على امتداد بوليفارد جزيرة املرجان وعدد امل�صاة 
وامل�صاحات  وال�صياح  ال�صكان  من  ال�صارع  يعربون  الذين 

ال�صاغرة يف اجلزيرة.
ت��ت�����ص��م��ن امل��رح��ل��ة الأوىل ت��رك��ي��ب اإ�����ص����ارات ���ص��وئ��ي��ة و 
تخفيف  بهدف  امل�صاة  و  للمركبات  اإلكرونية  ح�صا�صات 
�صرعة ال�صيارات والتقليل من العبور الع�صوائي للم�صاة 
موؤهلة  ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ري  الأرواح،  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً 
لأ�صحاب الهمم �صمن حرم الطريق، و تركيب اللوحات 
الأر�صفة  وتعديالت  التحذيرية،  والعالمات  الإر�صادية 
ال�صالمة  يف  املمار�صات  اأف�صل  واتباع  الطرق  وم�صارات 
امتداد  ع��ل��ى  امل�����ص��اة  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى  للمحافظة  امل���روري���ة 
مدخل اجلزيرة خا�صة  يف املناطق التي مت اكتمال عملية 
الإن�صاءات فيها، و تهدف املرحلة الأوىل ل�صمان تقليل 
فر�ص احلوادث على مدخل اجلزيرة التي ت�صهد حركة 
متنوعة خا�صة يف  كثافة مركبات  و  مت�صارعة  عمرانية 
كبري  وب�صكل  �صي�صاهم  مم��ا  املنا�صبات  و  الأع��ي��اد  ف��رة 
الطريق  هذا  على  القانونية  غري  ال�صرعة  تخفيف  من 
احل��ي��وي م��ن الإم����ارة وخ��ا���ص��ة م��ع ازدي����اد اأع����داد امل�صاة 
الذين يعربون الطريق وحتديداً خالل الفرة امل�صائية 
لتمكنهم من الو�صول اإىل وجهتهم على مم�صى اجلزيرة 
ب�صهولة و ي�صر و اأمان بالإ�صافة اإىل قدرة هذه املعابر يف 

حتقيق ال�صالمة املرورية امل�صتدامة بالإمارة 

ر�سوم رمزية للح�سول على رخ�س �ملهن �لتعليمية للعام �لدر��سي �ملقبل

�سبط �لآ�سيويني �سارقي �ملركبات يف ر�أ�س �خليمة 

�كتمال �ملرحلة �لأوىل ملعابر 
�مل�ساة يف جزيرة �ملرجان

رقابة م�ستمرة على االأ�سواق واملنافذ

» �أبوظبي للزر�عة« ت�سعى لبناء خمزون 
��سر�تيجي  م�ستد�م من �ل�سلع �لغذ�ئية 

•• دبي –الفجر:

ال�صارقة  بجامعة  ال��ق��ان��ون  كلية  م��ن  طالباً   40 التحق 
ع��رب تقنية  دب���ي  العملي يف حم��اك��م  ال��ت��دري��ب  ب��ربن��ام��ج 
من  جمموعة  الربنامج  يت�صمن  حيث  امل��رئ��ي  الت�صال 
املحا�صرات تهدف اإىل تعريف الطلبة بطبيعة عمل جميع 
الوحدات القانونية مبحاكم دبي وما هي الإجراءات التي 
تقوم بها يف خمتلف الدعاوى الق�صائية واخلدمات التي 

تقدمها لتعامليها يف خمتلف املجالت ذات ال�صلة بطبيعة 
ح�صور  للطلبة  ال��ربن��ام��ج  يتيح  وك��ذل��ك  ال���دائ���رة،  عمل 
اجلل�صات الق�صائية عن بعد دون احلاجة حل�صورهم اإىل 
مبنى املحاكم وذلك لتحقيق التباعد الجتماعي حفاظاً 

على �صالمتهم و�صالمة املوظفني. 
واأكد اإبراهيم احلمادي رئي�ص ق�صم تنمية وا�صتثمار املوارد 
الب�صرية، باأن اإدارة املوارد الب�صرية يف حماكم دبي حري�صة 
ع��ل��ى دع����م ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ات وال��ك��ل��ي��ات ل��ل��ح�����ص��ول على 

الراهنة  الظروف  وم�صاعدتهم يف ظل  العملية  اخل��ربات 
من  عليهم  امل��ق��ررة  العملي  ال��ت��دري��ب  �صاعات  اإن��ه��اء  على 
اجلامعة وفتح جمال التدريب امليداين اأمامهم دون توقف 
لهذه اخلدمة وذلك بهدف متكني الطالب من تطبيق ما 
اكت�صبه من معارف نظرية خالل فرة الدرا�صة تطبيقاً 
عملياً، حيث اأن فرة التدريب ت�صاعده على رفع م�صتوى 
حتمل امل�صوؤولية والعتماد على الذات، فهي متهيد حلياة 

وظيفية وبيئة عمل م�صتقبلية.

�إد�رة �ملو�رد �لب�سرية تقدم �لتدريب �لعملي 
لطلبة �جلامعات و�لكليات بتقنية �لت�سال �ملرئي

•• ال�شارقة-وام: 

لق�صم  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ع��م��اري��ني  ال��ط��ل��ب��ة  جمعية  ن��ظ��م��ت 
الهند�صة املعمارية بكلية الهند�صة يف جامعة ال�صارقة 
اح��ت��ف��ال ع���ن ب��ع��د ، وذل�����ك مب��ن��ا���ص��ب��ة ن��ه��اي��ة العام 

الأكادميي 2019-2020، وتخريج طلبة الق�صم.
حققها  التي  الإجن���ازات  اأه��م  عرو�ص  احلفل  ت�صمن 
ال��ع��ام الأك���ادمي���ي وك��ذل��ك م�صاركات  ال��ق�����ص��م خ���الل 
والأن�صطة  واجل������ولت  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خ����الل  ال��ط��ل��ب��ة 

املتنوعة، واملعار�ص والفعاليات التي مت تنظيمها من 
قبل جمعية الطلبة، اإىل جانب الت�صميمات املقرحة 
التي  والبتكار  للتكنولوجيا  ال�صارقة  واح��ة  مل�صروع 
عمل عليها طلبة ق�صم الت�صميم املعماري خالل العام 

ومت عر�صها على اإدارة اجلامعة.
ق�صم  رئي�ص  املعلم  عبا�ص  الدكتور  الحتفال  ح�صر 
ال�����ص��ارق��ة و100  امل��ع��م��اري��ة يف ج��ام��ع��ة  ال��ه��ن��د���ص��ة 
التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  جانب  اإىل  وطالبة  طالب 

والإدارية.

جامعة �ل�سارقة حتتفل بتخريج طلبة ق�سم �لهند�سة �ملعمارية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

اإم��ارات��ي��ت��ان برنامج  ف��ت��ات��ان  اأك��م��ل��ت 
الف�صاء  جم���ال  يف  الأويل  ال��ت��دري��ب 
�صي�صتمز   - اإي  اأي��ه  ب��ي  نظمته  ال��ذي 
باململكة  لال�صتثمار  مبادلة  و�صركة 

املتحدة.
واأم���������ص����ت اأ������ص�����واق ����ص���ال���ح وم����رمي 
ال��ن��ع��ي��م��ي ���ص��ت��ة اأ���ص��ه��ر يف ال���ف���رة ما 
مار�ص  وح��ت��ى   2019 �صبتمرب  ب��ني 
م��ن ال��ع��ام احل����ايل، يف خم��ت��ربات بي 
التطبيقي  ل��ل��ذك��اء  �صي�صتمز  اإي  اأي���ه 
العاملية يف مدينة  ال�صهرة  »AI« ذات 
مت  التي  اإ�صيك�ص”،  “ت�صيلم�صفورد، 

فيها اخراع الراديو.
وهما  الإم����ارات  اإىل  الفتاتان  وع���ادت 
قطاع  يف  العمل  ل��ب��دء  ا�صتعداد  على 
الف�صاء الذي ي�صهد ازده��ارا لفتا يف 

دولة الإمارات.

وتتزامن عودة اأ�صواق ومرمي اإىل دولة 
الإمارات مع اليوم العاملي لعمل املراأة 
ال�صوء  ي�صلط  وال���ذي  الهند�صة،  يف 
املهند�صات  م�صاهمة  على  ال��ع��ام  ه��ذا 
يف ت�صكيل عاملنا وجعل كوكب الأر�ص 
وابتكارا«. اأمانا  واأكرث  اأف�صل  “مكانا 

وقالت فاطمة املرزوقي، رئي�صة ق�صم 
“ ي�صعدنا يف  م��ب��ادل��ة..  ال��ت��وط��ني يف 
مبادلة الدخول يف �صراكة مع بي اأيه 
الفر�صة  ه��ذه  واإت��اح��ة  �صي�صتمز  اإي 
ال���ف���ري���دة ل��ك��ل م���ن اأ�����ص����واق وم���رمي 
لقد  الف�صاء..  �صناعة  على  للتعرف 
ا�صتفادة  وم����رمي  اأ�����ص����واق  ا���ص��ت��ف��ادت 
ك��ب��رية م��ن ف���رة ال��ت��دري��ب، وقدمتا 
يوؤهلهما  الأداء  م��ن  ع��ال��ي��ا  م�صتوى 
ل���ت���ق���دمي م�������ص���اه���م���ة ق���ي���م���ة ل���دول���ة 
جمال  يف  وط���م���وح���ات���ه���ا  الإم�����������ارات 

الف�صاء«.
وع����م����ل����ت اأ��������ص�������واق وم���������رمي خ����الل 

كبار  م��ع  جنب  اإىل  جنبا  ال��ربن��ام��ج، 
خمتربات  يف  ال���ف�������ص���اء  م��ه��ن��د���ص��ي 
اإجراء  و�صاركتا يف  التطبيقي،  الذكاء 
تكنولوجيا  وتطوير  متقدمة  اأبحاث 
جتربتهما  اإىل  وب���الإ����ص���اف���ة  رائ������دة 
اأي�صا  وم��رمي  اأ�صواق  �صاركت  املهنية، 
والتجارية  الثقافية  الأن�صطة  ببع�ص 
املتحدة،  اململكة  مناطق  خمتلف  يف 
والتي �صملت زيارات اإىل مركز �صاري 
 Surrey Space« ل���ل���ف�������ص���اء 
اآي  اإي  اإ�ص  Centre« ومعر�ص دي 

»DSEI« يف لندن.
كري�صب،  اأن������دي  ق����ال   ، ج��ان��ب��ه  م���ن 
�صي�صتمز”  اإي  اأي��ه  “بي  �صركة  مدير 
“ هناك حما�ص كبري  الإم����ارات..  يف 
الف�صاء  ق��ط��اع  ال��وق��ت احل���ايل يف  يف 
الإماراتي مع قرب انطالق اأول مهمة 
ف�صائية عربية اإىل املريخ بعد اأ�صابيع 
الوقت  ه��و  فهذا  لذلك  فقط.  قليلة 

املثايل لعودة اأ�صواق ومرمي من �صركة 
بي اأيه اإي �صي�صتمز اإىل الدولة«.

املهام  ال��ع��دي��د م��ن  “ تعترب  واأ���ص��اف 
ال��ت��ي ���ص��ارك��ت ف��ي��ه��ا اأ����ص���واق وم���رمي، 
خمتربات  يف  بع�صها  ق��ي��ادة  وت��ول��ت��ا 
للتطبيق  ق��اب��ل��ة  التطبيقي  ال���ذك���اء 
يف ال��ع��دي��د م���ن امل�����ص��اري��ع ال��ت��ي يتم 
تنفيذها حاليا يف الإمارات ..واأعجب 
اإي �صي�صتمز ب�صدة  اأيه  اأفراد فرق بي 
اأ�صواق ومرمي، ونتمنى لهما  بقدرات 

التوفيق والتقدم يف امل�صتقبل«.
برنامج  م����ن  الن���ت���ه���اء  ومب��ن��ا���ص��ب��ة 
ال��ت��دري��ب، مت ت��ق��دمي ع��ر���ص خا�ص 
و�صط  يف  التطبيقي  الذكاء  مكتب  يف 
اأيه  ب��ي  �صركة  ممثلو  ح�صره  ل��ن��دن، 
اأعمال  ق�صم تطوير  �صي�صتمز من  اإي 
الإلكرونية،  النظم  املجموعة وق�صم 
بالإ�صافة اإىل وفد من �صفارة الدولة 
يف اململكة املتحدة مبا يف ذلك امللحق 

الثقايف ال�صيد عبداهلل الكعبي.
ورك�����ز امل�������ص���روع ال��رئ��ي�����ص��ي لأ����ص���واق 
التدريب على ت�صميم  خالل برنامج 
ملعالج  ت���ب���دي���ل  م�������ص���ف���وف���ة  وح��������دة 
والقيادة  ب��ع��د  ع��ن  وال��ق��ي��ا���ص  التتبع 
نظاما  امل��ع��ال��ج  وي���ع���د   .»TTCP«
بالأر�ص  لالت�صال  الدقة  عايل  مرنا 
القريبة اأو الف�صاء العميق “البعيد”. 
�صناعة  يف  اأداء  الأع��ل��ى  امل��ع��ال��ج  وه��و 
ال��ف�����ص��اء وق���د مت ا���ص��ت��خ��دام��ه لدعم 
مثل  الأوروب��ي��ة  الف�صاء  وك��ال��ة  مهام 
بعثة غايا »Gaia« ولي�صا باثفايندر 
واإك�صو   »Lisa Pathfinder«

.»Exomars« مار�ص
وتعليقا على جتربتها، قالت اأ�صواق.. 
“ كنت حمظوظة يف العمل عن قرب 
م���ع ك��ب��ار امل��ه��ن��د���ص��ني وامل���وج���ه���ني يف 
خمتربات الذكاء التطبيقي، وتعلمت 
منهم الكثري. كما قمت بدرا�صة حالة 

مفيدة  جتربة  كانت  لقد  بي.  خا�صة 
املهني  الل��ت��زام  اأه��م��ي��ة  منها  تعلمت 

وال�صعور بامل�صوؤولية«.
على  م�صروعها  رك��ز  فقد  م��رمي  اأم���ا 
البيانات  ل��ت��ق�����ص��ي��م  ب���رن���ام���ج  ك��ت��اب��ة 
جديد  ت�صغيل  ن��ظ��ام  ت��ع��ل��م  وت��ط��ل��ب 
متاما. وقد عملت مرمي بنجاح على 
الرتباط  حتليل  نظام  اأدوات  ت�صغيل 
اخلا�صة   »RLAS« ال���ال����ص���ل���ك���ي 
والتي  �صي�صتمز  اإي  اأي���ه  ب��ي  ب�صركة 
الالحقة  ل��ل��م��ع��اجل��ة  ت�����ص��م��ي��م��ه��ا  مت 

عن  والقيا�ص  التتبع  معالج  لبيانات 
.»TTCP« بعد والقيادة

الف�صاء  ب��ع��ث��ة  ب��ي��ان��ات  وب��ا���ص��ت��خ��دام 
 »Rosetta« روزي����ت����ا  الأوروب�����ي�����ة 
عملت مرمي على حتديد الختالفات 
اأدوات  ع�����ن  ال����ن����اجت����ة  ال���ن���ت���ائ���ج  يف 
ال�صحيحة  املعاجلة  ل�صمان  خمتلفة 

للبيانات.
وقالت مرمي بهذا ال�صدد “ كان من 
ب�صكل وثيق مع خرباء  العمل  الرائع 
بي اأيه اإي �صي�صتمز والعمل با�صتخدام 

بيانات مهمة وكالة الف�صاء الأوروبية 
قامت  وال���ت���ي   Rosetta روزي����ت����ا 
نظام  ب��ت��وف��ري  �صي�صتمز  اإي  اأي����ه  ب��ي 

الت�صال بني الكواكب اخلا�ص بها«.
ال���ت���دري���ب مبثابة  “ ك����ان  واأ����ص���اف���ت 
يل  بالن�صبة  مذهلة  ان��ط��الق  من�صة 
�صناعة  يف  امل��ه��ن��ي��ة  م�����ص��ريت��ي  ل���ب���دء 
لروؤية  ب��احل��م��ا���ص  واأ���ص��ع��ر  ال��ف�����ص��اء، 
بالتاأكيد  الآن.  حتقيقه  ميكنني  م��ا 
ل�صتك�صاف  الإم��ارات  م�صروع  �صاأتابع 

املريخ واأمتنى اأن اأكون جزءا منه«.

•• دبي-الفجر:

قال العميد الدكتور حممد عبد اهلل 
حلقوق  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر  امل���ر، 
الإدارة  اإن  دب��ي،  �صرطة  يف  الإن�صان 
الفريق  م���ع���ايل  م���ن  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
امل��ري، القائد العام  عبد اهلل خليفة 
ل�صرطة دبي، ومتابعة اللواء الدكتور 
عبد القدو�ص عبد الرزاق العبيديل، 
م�صاعد القائد العام ل�صوؤون التميز 
لدعم  عمل  فريق  �صكلت  وال��ري��ادة، 
العليا  وال���ل���ج���ن���ة  ال�����دول�����ة  ج���ه���ود 
لإدارة الأزمات والكوارث يف دبي، يف 
" كوفيد- مكافحة فريو�ص كورونا 

وتعزيز  انت�صاره،  من  واحلد   "19
ن�صر الوعي داخلياً وخارجياً، خا�صة 
ب��ني الأ���ص��ر والأط��ف��ال ويف املدار�ص 
قنوات  وع��رب  واخلا�صة،  احلكومية 

التوا�صل اللكرونية املختلفة.
الوباء  اأزم���ة  اأن  امل���ر،  العميد  واأك���د 
العاملية تطلبت فكراً مغايراً، وعماًل 

مكثفاً، و�صاماًل جلهود الإدارة العامة 
م�صارات  عدة  على  الإن�صان  حلقوق 
اأبرزها العمل على اجلانب التوعوي 
الواجب  الح���رازي���ة  ب����الإج����راءات 
فايرو�ص  م��ك��اف��ح��ة  يف  ات����خ����ذاه����ا 
ك���ورون���ا اإىل ج��ان��ب ال���ص��ت��م��رار يف 
للمجتمع  التوعية  خدمات  تقدمي 
يف جمالت مكافحة التنمر والعنف 

املنزيل والإ�صاءة بكافة �صورها.

اأجندة ملواجهة االأزمة
م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال ال��ع��م��ي��د ع����ارف 
الطفل  ح��م��اي��ة  اإدارة  م��دي��ر  اأه��ل��ي، 
حلقوق  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  وامل������راأة 
ترمي  الإدارة  ج��ه��ود  اإن  الإن�����ص��ان، 
الدولة  ج��ه��ود  وتر�صيخ  تعزيز  اإىل 
يف حماية الطفل وامل��راأة يف خمتلف 
كافة  م�������ص���ت���وى  وع����ل����ى  ال���ق�������ص���اي���ا 
توعية  ع��ل��ى  واحل���ر����ص  الأزم��������ات، 
ق��د مي�صهم  م��ا  ك��ل  الفئتني يف  ك��ال 
وانطالقا  بال�صرر،  عليهم  يعود  اأو 

اأج����ن����دة خا�صة  م���ن ذل����ك و���ص��ع��ن��ا 
م��ن��ذ ب���دء الأزم����ة ال��ع��امل��ي��ة ملواجهة 
ت��ف�����ص��ي ف����ريو�����ص ك�����ورون�����ا، وذل����ك 
والربامج  امل��ب��ادرات  من  جملة  عرب 
ثقافة  وتر�صيخ  امل�صتمرة،  التوعوية 
الأ���ص��رة، وتعزيز  اأف��راد  الوقاية بني 
التوا�صل والر�صائل التثقيفية حول 
الإج���راءات الح��رازي��ة يف املدار�ص 
احلكومية واخلا�صة، وت�صميم مواد 

تعليمية وفلمية للطلبة.

مبادرات وبرامج
وت��ف�����ص��ي��ل��ي��اً، اأو����ص���ح���ت الأ����ص���ت���اذة 
رئ���ي�������ص ق�صم  ال���ب���ل���و����ص���ي،  ف���اط���م���ة 
حماية  اإدارة  يف  والتثقيف  التوعية 
الطفل واملراأة، اأنهم �صمموا ون�صروا 
4 بو�صرات  خالل الفرة ال�صابقة 
اإىل  والإجنليزية،  العربية  باللغتني 
جانب اإعداد 8 اأفالم توعوية للطلبة 
مادتني  واعتماد  ُبعد،  عن  وعر�صها 
للجمهورين  م��وج��ه��ة  ت��دري��ب��ي��ت��ني 

الداخلي واخل��ارج��ي، واإع��داد ون�صر 
العربية  باللغتني  تعليمية  مواد   7
املدار�ص  ط��ل��ب��ة  ب���ني  والإجن��ل��ي��زي��ة 
منها  ا�صتفاد  واخلا�صة،  احلكومية 
اخلا�صة  املدار�ص  من  طالب   207
و59 طالبا من املدار�ص احلكومية.
كذلك  " اأطلقنا  البلو�صي  واأ�صافت 
مبادرة "اأ�صعدمتوين" بالتعاون مع 
العقابية  للموؤ�ص�صات  العامة  الإدارة 
والإ�صالحية، والتي ا�صتهدفت اأبناء 
مبنا�صبة  هدايا  ومنحهم  النزيالت 
اأطلقنا  ك��م��ا  ال�صعيد،  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د 
الأول"،  دفاعنا  خط  "�صكرا  مبادرة 
قرابة  منها  ا�صتفاد  م�صابقات  و4 
متعددة،  اإدارات  من  موظف   400
م����ن احل�����الت   85 ك���م���ا مت دع������م  
وت�صوية  ال�����ص��ج��ون  يف  الإن�����ص��ان��ي��ة 

الأو�صاع املادية لعدد منهم.

"بيتي اأمان يل"
اإدارة حماية الطفل  اأن  اإىل  واأ�صارت 

اأمان  "بيتي  م��ب��ادرة  اأطلقت  وامل���راأة 
والطلبة  الأط����ف����ال  ل��ت��وع��ي��ة  يل" 
بال�صتخدام الآمن ل�صبكة النرنت 
الجتماعي،  ال���ت���وا����ص���ل  وم����واق����ع 
اأثناء تواجدهم يف املنازل يف  خا�صة 
ظل الإجراءات الحرازية الهادفة 
كورونا،  ف��اي��رو���ص  انت�صار  منع  اإىل 
مبا ي�صهم يف حمايتهم من خمتلف 

اأنواع اجلرائم اللكرونية.

اآليات التوا�سل
ا�صتثمروا  اإن��ه��م  البلو�صي"  وق��ال��ت 
الداخلية  التوا�صل  اآل��ي��ات  خمتلف 
يف �صرطة دبي واخلارجية للو�صول 
خالل  م��ن  ال�����ص��رائ��ح،  خمتلف  اإىل 
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ال�����ذك�����ي�����ة لإق�����ام�����ة 
الجتماعات عن ُبعد، وعرب الربيد 
التوا�صل  وم����واق����ع  الل�����ك�����روين، 
الجتماعي، واملطبوعات الإعالمية 
اخل��ارج��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة، مثل جملة 
ال�صادرتان  خ��ال��د  وجم��ل��ة  الأم�����ن 

عن اإدارة الإع��الم الأمني يف الإدارة 
امل��ج��ت��م��ع، وتوجيه  ال��ع��ام��ة لإ���ص��ع��اد 
ن�����ص��ائ��ح ل��ل��ط��ف��ل واأول����ي����اء الأم�����ور، 
ويف  اإم،  اإف  ب��ريل  ب��اإذاع��ة  والتوعية 
300 جمعية تعاونية من جمعيات 
الحتاد، وخمتلف ح�صابات التوا�صل 
ليتجاوز  دب��ي  ل�صرطة  الجتماعي 
األف   25 ع��ربه��ا  امل�صتفيدين  ع��دد 

�صخ�ص.

ر�ساقة ومرونة
حلقوق  العامة  الإدارة  و�صعت  كما 
تت�صم  م�صتقبلية  خ��ط��ة  الإن�������ص���ان 
بعمل  تخت�ص  وال��ر���ص��اق��ة،  ب��امل��رون��ة 
لطلبة  التدريبية  ل��ل��دورات  ت��دوي��ر 
"�صفراء  ب��رن��ام��ج  ���ص��م��ن  امل����دار�����ص 
الأمان"، وذلك وفقا للفئة العمرية 
بني 6 و16 عاما، وتطوير الربامج 
وتنفيذ  وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة،  ال���ت���وع���وي���ة 
وامل�����ص��اري��ع ح�صب اخلطة  امل���ب���ادرات 

التنفيذية املو�صوعة.

•• دبي-وام:

للم�صتقبل  دب���ي  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأع��ل��ن��ت 
مبتكرة  م�صاريع   5 اأف�صل  قائمة 
“مليون  م��ب��ادرة  خريجو  ط��وره��ا 
على  ب��الع��ت��م��اد  عربي”  م��ربم��ج 
م���ه���ارات���ه���م ال���ت���ي اك��ت�����ص��ب��وه��ا يف 
والتكنولوجيا  الربجمة  جم��الت 
ذكية  تطبيقات  لتطوير  احلديثة 
ج����دي����دة خلدمة  اأف�����ك�����اراً  ت��ت��ب��ن��ى 
جمتمعاتهم والرتقاء بجودة حياة 
اأفرادها. وت�صمنت امل�صاريع الفائزة 
طورته  ال������ذي  “�صند”  ت��ط��ب��ي��ق 
امل���ربجم���ة ال��ع��راق��ي��ة ف���رح مهدي 
الفرازة”  “على  وتطبيق  خ�صري، 
اإميان وجدي  امل�صرية  للمربجمة 
الغري”  “�صاعد  وتطبيق  �صليم، 
�صبحي  حممد  امل�صري  للمربمج 
“طمني”  وت��ط��ب��ي��ق  امل��ج��ي��د،  ع��ب��د 
ل��ل��م��ربم��ج ال��ي��م��ن��ي ���ص��ع��ي��د عو�ص 
“منبه الألغام  اأبو �صياح، وتطبيق 
م������روان  ل���ل���م���ربم���ج  الأر�صية” 

احلكيمي من اليمن.
مدربني  اأرب����ع����ة  ت���ك���رمي  مت  ك���م���ا 
دع����م  مل�������ص���اه���م���ت���ه���م يف  ت�����ق�����دي�����راً 

“مليون  م����ب����ادرة  يف  امل�������ص���ارك���ني 
م��ربم��ج عربي” ودوره����م امل��ه��م يف 
اأف��ك��ار امل��ربجم��ني العرب  ت��ط��وي��ر 
تالم�ص  ج����دي����دة  م�������ص���اري���ع  اإىل 
الواحد  عبد  وه��م:  املجتمع،  حياة 
اجل��م��ايل م��ن ال��ي��م��ن، واإي����اد ر�صاد 
و�صارة  �صوريا،  م��ن  املهلي  وبا�صلة 

الزهراوي من املغرب.
وكان �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال������وزراء 
اأطلق  قد  اهلل”،  “رعاه  دبي  حاكم 
عربي”،  مربمج  “مليون  م��ب��ادرة 
اإىل  ي�صعى  برجمة  م�صروع  كاأكرب 
ت��دري��ب م��ل��ي��ون ���ص��اب ع��رب��ي على 
ومواكبة  وت��ق��ن��ي��ات��ه��ا  ال����ربجم����ة 
التطور املت�صارع يف علوم احلا�صوب 
وبرجمياته وذلك لتمكني ال�صباب 
ال����ع����رب����ي وت�������ص���ل���ي���ح���ه���م ب���������اأدوات 
وبناء  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
ق���درات���ه���م وت����وف����ري ف���ر����ص عمل 
مهاراتهم  ا�صتغالل  م��ن  متكنهم 
الحتياجات  يخدم  مبا  وتوجيهها 
تطوير  يف  وامل�صاهمة  امل�صتقبلية 
�صي�صكل  ال��ذي  الرقمي  القت�صاد 

اقت�صاد امل�صتقبل.
�صلطان  ب����ن  ع���م���ر  م���ع���ايل  واأك�������د 
ال����ع����ل����م����اء وزي��������ر دول��������ة ل���ل���ذك���اء 
املنتدب  الع�صو  نائب  ال�صطناعي 
اأهمية  للم�صتقبل،  دب���ي  ملوؤ�ص�صة 
ت�����ص��ج��ي��ع ال�������ص���ب���اب ال���ع���رب���ي على 
التي  املعرفية  خرباتهم  ا�صتخدام 
اك��ت�����ص��ب��وه��ا خ���الل م�����ص��ارك��ت��ه��م يف 
عربي”  م��ربم��ج  “مليون  م��ب��ادرة 
وابتكاراتهم  اإبداعاتهم  وتوظيف 
ودعمها،  جم��ت��م��ع��ات��ه��م  خل���دم���ة 
وبناء  اأف�����ص��ل،  م�صتقبل  و�صناعة 
�صاملة  اقت�صادية  لنه�صة  الأ�ص�ص 

ي�صهم  ال��ع��رب��ي��ة، مب���ا  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  روؤي�����ة  يف حت��ق��ي��ق 
اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
، باأن تكون لغة الربجمة من اأهم 

مهارات واأدوات �صباب امل�صتقبل.
مبادرة  “حتر�ص  م��ع��ال��ي��ه:  وق���ال 
مليون مربمج عربي على التعريف 
بامل�صاريع املتميزة باأفكارها النوعية 
ذكية  تطبيقات  لتطوير  واملبتكرة 
وت�صهم  الإن�������ص���ان  ب��ح��ي��اة  ت��رت��ق��ي 
جديدة  ع���م���ل  ف���ر����ص  اإي����ج����اد  يف 
ومتنوعة يف خمتلف اأنحاء العامل، 
و�صنوا�صل ت�صجيع املواهب ال�صابة 
لعر�ص  ل���ه���ا  ال���ف���ر����ص���ة  وت����وف����ري 
اأف����ك����اره����ا وال���ع���م���ل م����ع اخل�����رباء 
يف  دوره����ا  ل��ت��ع��زي��ز  واملتخ�ص�صني 

م�صرية التنمية«.
الذي  “�صند”،  ت��ط��ب��ي��ق  وي���ه���دف 
ف��رح مهدي خ�صري، وهي  ط��ورت��ه 
اململكة  يف  مقيمة  ع��راق��ي��ة  ���ص��اب��ة 
اإىل   ، 26 �صنة  الها�صمية  الأردنية 
اخلدمات  اإىل  ال��و���ص��ول  ت�صهيل 
اأفراد املجتمع يف  ال�صحية ملختلف 
العا�صمة الأردنية عّمان وتوفريها 
ب�صكل اأي�صر واأقل كلفة، حيث يتيح 

ل����الأف����راد ط��ل��ب موعد  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
للرعاية  م��ن�����ص��اأة  ع���ن  ال��ب��ح��ث  اأو 
توفري  اإىل  اإ�����ص����اف����ة  ال�������ص���ح���ي���ة، 
ال�صحية  اخل��دم��ات  من  جمموعة 
فعالية  اأك�������رث  ب�����ص��ك��ل  الأخ���������رى 
حالياً  التطبيق  ويعمل  للجمهور. 
ال�صاعة،  م���دار  ع��ل��ى  ك��ام��ل  ب�صكل 
م����ن جميع  ا����ص���ت���خ���دام���ه  ومي���ك���ن 

ال�صكان يف العا�صمة الأردنية.
“على  ت��ط��ب��ي��ق  م�������ص���روع  وي����وؤك����د 
املربجمة  ط��ورت��ه  الفرازة” ال��ذي 
�صليم  وج������دي  اإمي�������ان  امل�������ص���ري���ة 
توظيف  جم����الت  اأن   ، ���ص��ن��ة   35
لتمكني  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لها،  ح�صر  ل  املجتمعات  يف  امل���راأة 
اإمي��ان من خالل  ا�صتطاعت  حيث 
توفري  الفرازة”  “على  م�����ص��روع 
الطعام  لت�صويق  لل�صيدات  فر�صة 
تو�صيله  واإمكانية  منزلياً  املح�صر 
ل��ل��ع��ائ��الت، و���ص��اه��م ح��ت��ى الآن يف 

دعم 800 عائلة يف م�صر.
امل���������ص����ري حممد  امل�����ربم�����ج  اأم��������ا 
�صنة   35 امل���ج���ي���د  ع���ب���د  ���ص��ب��ح��ي 
“�صاعد  ت��ط��ب��ي��ق  ف��ك��رة  ف��ا���ص��ت��ل��ه��م 
الغري” عندما فكر يف كيفية اإعادة 

تدوير الثياب امل�صتعملة والقدمية، 
مبنح  للراغبني  الفر�صة  وتوفري 
احلاجة  ع��ل��ى  ال���زائ���دة  مالب�صهم 
ل��ل��م��ح��ت��اج��ني اإل���ي���ه���ا، خ��ا���ص��ة اأن 
الكثري من النا�ص يرغبون بالتربع 
التربع  اآل���ي���ة  ي��ع��رف��ون  ل  ل��ك��ن��ه��م 
واملوؤ�ص�صات الر�صمية املعنية. وعمل 
حممد على تطوير التطبيق لربط 
اجلهات واملوؤ�ص�صات غري احلكومية 
يف م�صر مع املجتمع، ويتم العمل 

على اللم�صات الأخرية لإطالقه.
�صعيد  ال���ي���م���ن���ي  امل����ربم����ج  وجن�����ح 
اململكة  يف  املقيم  �صياح  اأب��و  عو�ص 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة 27 ���ص��ن��ة يف 
توظيف مهاراته التي اكت�صبها بعد 
البيانات  حتليل  ب����دورة  ال��ت��ح��اق��ه 
عربي،  م��ربم��ج  مليون  م��ب��ادرة  يف 
الذي  “طمني”  تطبيق  وتطوير 
ملتابعة  مبتكرة  ف��ك��رة  على  يرتكز 
الطالب و�صري البا�صات مع توفري 
للم�صتخدمني  حلظية  اإ���ص��ع��ارات 
�صمان  بهدف  اأوتوماتيكي  ب�صكل 
اأعلى م�صتويات ال�صالمة.  ووظف 
احلكيمي   م���روان  اليمني  امل��ربم��ج 
35 �صنة خرباته يف عامل الربجمة 

اأماكن  ي��ك�����ص��ف  ت��ط��ب��ي��ق  ل��ت��ط��وي��ر 
الألغام  مناطق  وي��ع��ر���ص  الأل��غ��ام 
النا�ص  ي��ت��م��ك��ن  ح���ت���ى  امل��ح��ت��م��ل��ة 
اإىل تقدمي  اإ���ص��اف��ة  م��ن جت��ن��ب��ه��ا، 
الإر�����ص����ادات ح���ول م���ا ي��ج��ب فعله 
اإذا وجد  ب��ه  الت�����ص��ال  وم��ن يجب 
�صخ�ص ما نف�صه يف موقع اخلطر، 
امل�صاعدة  يف  التطبيق  جن��ح  حيث 
ع���ل���ى اإزال��������ة الأل�����غ�����ام م����ن ثالث 
“مليون  مبادرة  وتوا�صل  مناطق. 
ت�صرف  ال���ت���ي   - عربي”  م���ربم���ج 
للم�صتقبل-  دب��ي  موؤ�ص�صة  عليها 
العرب  لل�صباب  ال��ت��دري��ب  ت��وف��ري 
الربجمة  مب����ه����ارات  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
على  احل�صول  يف  فر�صهم  لتعزيز 

التكنولوجيات  ق��ط��اع  يف  وظ��ائ��ف 
تاأهيلهم  خ�����الل  م����ن  احل���دي���ث���ة، 
واإثراء معارفهم  و�صقل مهاراتهم 
خرباتهم  وبناء  قدراتهم  وتطوير 
يف العلوم املتقدمة وتوفري التدريب 
العلمي املتخ�ص�ص لهم لإتقان لغة 
الكربى  املبادرة  وتوفر  الربجمة. 
امل��ن��ط��ق��ة جمموعة  ن��وع��ه��ا يف  م��ن 
التعليمية  امل�����ص��ارات  م��ن  متنوعة 
ميكن ال�صتفادة منها من اأي مكان 
املواقع  تطوير  وت�صمل  العامل،  يف 
اأندرويد،  وتطبيقات  الإلكرونية، 
الإلكرونية،  امل���واق���ع  و���ص��ف��ح��ات 
الآيل،  والتعلم  البيانات،  وحتليل 

واإنرنت الأ�صياء، وغريها.

•• دبي-الفجر:

ل�صرطة  العامة  للقيادة  التابعة  اإ�صعاد  بطاقة  للجنة  امليداين  الفريق  ب��داأ 
دبي، ن�صاطه يف خمتلف اإمارات الدولة، وذلك وفق خطة مبنية على القيام 
بزيارات اإىل ال�صركات واملوؤ�ص�صات التجارية املن�صمة اإىل برنامج اخل�صومات 
بعد فرة من  تلك اجلهات  املبا�صر مع  التوا�صل  تن�صيط  “اإ�صعاد”، بهدف 

التي  الوطني  التعقيم  برنامج  بعملية  العام  اللتزام  الناجتة عن  الإغ��الق 
نفذته اجلهات املعنية يف الدولة.

اإ�صعاد :”اإنه ومع عودة الن�صاط  وقالت منى العامري، رئي�ص جلنة بطاقة 
والفنادق  املطاعم  وقطاعات  وال�صياحية  التجارية  القطاعات  خمتلف  اإىل 
وغ��ريه��ا م��ن ال��ق��ط��اع��ات، ك��ان لب��د م��ن تعزيز ال��ت��وا���ص��ل م��ع �صركائنا يف 
وذلك  الدولة،  اإم��ارات  خمتلف  يف  املنت�صرة  التجارية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات 

اخل�صومات  ن�صب  على  لالطالع  لهم،  ميدانية  بزيارات  القيام  خالل  من 
العرو�ص،  �صريان  مب��دة  الل��ت��زام  على  وحثهم  البطاقة،  حلاملي  املقدمة 
ون�صب اخل�صومات املتفق عليها، بالإ�صافة اإىل التاأكد من توفر الالفتات” 
وال�صركات  امل��ح��الت  واج��ه��ة  اإ���ص��ع��اد على  ببطاقة  “ اخل��ا���ص��ة  ال���ص��ت��ان��دات 

التجارية، وعلى منافذ املحا�صبة.
يف  امل�صاركة  التجارية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  ع��دد  اأن  اإىل  العامري  ولفتت 

�صركة   )4835( من  يقرب  ما  اإىل  “اإ�صعاد”  ي�صل  اخل�صومات  برنامج 
وموؤ�ص�صة جتارية، الأمر الذي يتطلب منهم متابعة م�صتمرة لتقييم مدى 
“نحن حري�صون على  املوقعة معها، واأ�صافت  التزام تلك اجلهات بالعقود 
اللجنة  و�صت�صعى  بذلك،  وملتزمون  فعلي،  ب�صكل  البطاقة  حاملي  اإ�صعاد 
خالل الفرة القادمة اإىل التو�صع اأكرث يف ا�صتقطاب العرو�ص داخل الدولة، 

ل�صيما يف الإمارات التي يقل ن�صاط اللجنة فيها عن الإمارات الأخرى.«

متا�سيًا مع عودة الن�ساط التجاري

فريق »�إ�سعاد �سرطة دبي« �مليد�ين يعاود ن�ساطه يف خمتلف �إمار�ت �لدولة

فتاتان �إمار�تيتان تكمالن برناجما تدريبيا 
يف قطاع �لف�ساء باململكة �ملتحدة

و�ملد�ر�س لالأ�سرة  توعوية  "كورونا" مببادر�ت  تكافح  دبي  �سرطة  �لإن�سان" يف  "حقوق 

جت�سد روؤية حممد بن را�سد يف تعزيز قدرات ال�سباب العربي ومتكينهم باأدوات امل�ستقبل

مليون مربمج عربي تعلن قائمة �أف�سل 5 م�ساريع مبتكرة يف خدمة �ملجتمع
• »�سند« و »على الفرازة« و »�ساعد الغري« و »طمني« و »منبه االألغام االأر�سية« م�ساريع طورها �سباب عرب با�ستخدام لغة الربجمة خلدمة املجتمعات 

م�ساريع جديدة تالم�ش حياة املجتمع اإىل  وحتويلها  العرب  املربجمني  اأفكار  • تطوير 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

بداأت يف الإدارة العامة للموؤ�ص�صات 
�صرطة  يف  والإ�صالحية  العقابية 
العامة  الثانوية  امتحانات  دب���ي، 
  -2020  2019 الدرا�صي  للعام 
عن بعد، وذلك بالتعاون مع وزارة 
دبي  ومنطقة  والتعليم  ال��رب��ي��ة 
اإدارة  اإ����ص���راف  وحت���ت  التعليمية 

تعليم وتدريب النزلء.
وقال العميد علي ال�صمايل، مدير 
الإدارة العامة للموؤ�ص�صات العقابية 
والإ�صالحية، اإن المتحانات لهذا 

ا�صتثنائية  ت��اأت��ي يف ظ���روف  ال��ع��ام 
“كوفيد- ك��ورون��ا  جائحة  ظ��ل  يف 
بالتباعد  ول�����الل�����ت�����زام   ،”19
اجل���������ص����دي وحت����ق����ي����ق احل���م���اي���ة 
والوقاية من الإ�صابة بالفريو�ص، 
ارت��اأت الإدارة  انت�صاره،  واحلد من 
العامة اأن تكون امتحانات الثانوية 

العامة للنزلء عن بعد.
باب  ف��ت��ح��ت  الإدارة  اأن  واأو�����ص����ح 
للطلبة  امل��ن��ازل  لتعليم  الت�صجيل 
امل�����راح�����ل  ال������ن������زلء يف خم���ت���ل���ف 
ال����درا�����ص����ي����ة، وذل��������ك ب���ال���ت���ع���اون 
الربية  وزارة  م����ع  وال��ت��ن�����ص��ي��ق 

والتعليم ومنطقة دبي التعليمية.
ال�����ص��م��ايل حر�ص  ال��ع��م��ي��د  واأك�����د 
ال����ق����ي����ادة ال���ع���ام���ة ل�����ص��رط��ة دبي 
للنزلء،  الإن�صانية  املعاملة  على 
الجتماعية  ح��ق��وق��ه��م  وت���اأك���ي���د 
يف م�����ص��اع��دت��ه��م ع���ل���ى الن����دم����اج 
بعد  اأنف�صهم  ليعولوا  باملجتمع، 
ف�����رة ال���ع���ق���وب���ة، وق�������ص���اء امل����دة 
اإىل  م�����ص��رياً  عليهم،  ب��ه��ا  امل��ح��ك��وم 
للموؤ�ص�صات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اأن 
اأ�صبحت  والإ���ص��الح��ي��ة  العقابية 
للنزلء  وتثقيفية  تعليمية  منارة 
م���ن خ����الل ال����ربام����ج وال�������دورات 

تعليم  اإدارة  تقدمها  التي  الهادفة 
وت���دري���ب ال����ن����زلء، م���ا ي����دل على 
الإرادة والعزمية الأكيدة يف الأخذ 
الرجعة  دون  الإ����ص���الح  مب�����ص��ع��ل 

فيه.
واأو�صح اأن دور املوؤ�ص�صات العقابية 
ل يقت�صر فقط على عزل اجلاين 
عن املجتمع، بل يت�صمن اإ�صالحه 

�صريفة،  اجتماعية  وتاأهيله حلياة 
توفري  على  الإدارة  عمدت  لذلك 
كافة الإمكانات للنزيل ل�صتغالل 
التعليمية  ال���ربام���ج  ع��رب  ط��اق��ت��ه 
من  ال����ع����دي����د  يف  وال����ت����دري����ب����ي����ة 
باب  فتح  �صمنها  وم��ن  امل��ج��الت، 
ا�صتكمال  يف  ل��ل��راغ��ب��ني  ال��درا���ص��ة 

مراحلهم الدرا�صية.

الإدارة  اأن  ال�صمايل،  العميد  وبنّي 
ال��ع��ام��ة ق��ام��ت ب��ت��وف��ري الأج�����واء 
المتحانات،  ه��ذه  لأداء  املالئمة 
ب�صورة مُتكن النزلء من اجتيازها، 
حما�صرات  بتنظيم  ق��ام��ت  ح��ي��ث 
ودرو�������ص ع���ن ب��ع��د ب��ال��ت��ع��اون مع 
النزلء  وتاأهيل  لإع���داد  ال�صركاء 

لالمتحانات النهائية.

•• حتقيق : رم�شان عطا

الإماراتية  الطريان  �صركات  ب��داأت 
للرحالت  بقبول حجوزات جديدة 
وجهاتها  �صبكة  امتداد  على  حالياً 
لعودة  مت���ه���ي���داً  وذل������ك  ال���ع���امل���ي���ة 
بدءا  امل��ن��ت��ظ��م��ة  رح��الت��ه��ا  ت�صغيل 
بناًء على  القادم،  من مطلع يوليو 
املفرو�صة، وذلك  ال�صفر  رفع قيود 
بني  ال���رب���ط  رح�����الت  ج���ان���ب  اإىل 
وذلك  واأ�صراليا،  املتحدة  اململكة 
بت�صغيل  ال��ن��اق��الت  ا���ص��ت��ع��داد  م���ع 
واإىل  الدولية من  جدول رحالتها 
�صركات  ع���م���دت  وق����د   ، ظ��ب��ي  اأب�����و 
الطريان اإىل تطبيق برنامج تعقيم 
اأعلى  ل�����ص��م��ان  م��ك��ث��ف  و����ص���الم���ة 
م�����ص��ت��وي��ات ال��ن��ظ��اف��ة يف ك��ل نقطة 
م��ن ن��ق��اط رح��ل��ة �صيوفها، مب��ا يف 
ال��ط��ع��ام، والتنظيف  ذل��ك خ��دم��ات 
واملق�صورات،  ل��ل��ط��ائ��رات  ال��ع��م��ي��ق 
عند  ال�صحية  الفحو�ص  وتطبيق 
تخلي�ص اإجراءات ال�صفر وال�صعود 
اخلدمات  وت��ق��دمي  ال��ط��ائ��رة،  اإىل 
طاقم  وتفاعل  الرحلة،  م��ن  على 
الطائرة، وتطبيق اإجراءات خا�صة 
ع��ن��د اخل����روج م��ن ال��ط��ائ��رة ونقل 

امل�صافرين براً وغريها.
وقال �صعادة ال�صيخ حممد بن حمد 
بن طحنون اآل نهيان رئي�ص جمل�ص 

اإدارة مطارات اأبوظبي: 
اإن ا�صتئناف رحالت الرانزيت عرب 
مطار اأبوظبي الدويل يعترب قراراً 
الطريان  لقطاع  بالن�صبة  جوهريا 
وتتويجاً  ال���دول���ة،  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
لتوجيهات  ال��ف��اع��ل��ة  ل��ال���ص��ت��ج��اب��ة 
اتخاذ  ب�������ص���اأن  ال��ر���ص��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
الحرازية  والإج���راءات  التدابري 
ال�صاملة للحد من تاأثريات انت�صار 
اإجراءات  ولحقا  ك��ورون��ا،  فريو�ص 
اآث��اره وخ�صو�صاً على قطاع  جتاوز 

الطريان. 
وه���و م��ا ي��ع��زز م��ن م��ك��ان��ة الدولة 
ومف�صلة  عاملية  وجهة  باعتبارها 
جانب  اإىل  ال���ران���زي���ت،  ل��رح��الت 
من  للم�صافرين  ال��ف��ر���ص��ة  اإت��اح��ة 
ليحظوا  ال����ع����امل  اأن�����ح�����اء  ج��م��ي��ع 
ومريحة،  ���ص��ل�����ص��ة  ���ص��ف��ر  ب��ت��ج��رب��ة 
ن������ك������ون قد  وب�������ه�������ذه اخل�������ط�������وة 
ب���داأن���ا ا���ص��ت��ئ��ن��اف ت�����ص��غ��ي��ل رحالت 
عودة  يف  وامل�����ص��اه��م��ة  امل�����ص��اف��ري��ن، 
النتعا�ص القت�صادي على م�صتوى 
املنطقة بعد تاأثره بانت�صار فريو�ص 

كورونا .
اأبوظبي  مطارات  اتخذت  واأ���ص��اف 
ا�صتقبال  لبدء  �صاملة  ا�صتعدادات 
امل�صافرين  م��ن  امل��ت��زاي��دة  الأع����داد 

لل�صركة،  ال��ت��اب��ع��ة  امل���ط���ارات  ع���رب 
�صركائنا  م���ع  ال��ع��م��ل  و���ص��ن��وا���ص��ل 
لتطبيق  ل���ل���ط���ريان،  الحت�������اد  يف 
الالزمة  وال���ت���داب���ري  الإج���������راءات 
ال�صحة  م�صتويات  اأع��ل��ى  لتحقيق 
وال�صالمة يف جميع مرافقنا، حيث 
تعترب �صالمة امل�صافرين واملوظفني 
و�صن�صتمر  اأول��وي��ات��ن��ا،  راأ�����ص  ع��ل��ى 
ب��ال��ع��م��ل م����ع خم��ت��ل��ف الأط�������راف 
م�صتوى  ع��ل��ى  ال��ق��ط��اع  يف  امل��ع��ن��ي��ة 
ال����دول����ة ل�����ص��م��ان ال��ت��ن��ق��ل الآم����ن 

خالل �صفرهم عرب اأبوظبي.
وات�������خ�������ذت م�������ط�������ارات اأب����وظ����ب����ي 
جم��م��وع��ة وا���ص��ع��ة م��ن الإج�����راءات 
م�����ص��ت��وى مطار  ع���ل���ى  ال���وق���ائ���ي���ة 
اأبوظبي الدويل، والتي ت�صمل اأخذ 
عينة م�صحة الأنف، واختبار تفاعل 
 ،)PCR( املت�صل�صل  البوليمرياز 
بالإ�صافة اإىل تبني اأحدث التقنيات 
تعمل  والتي  بالتعقيم  املتخ�ص�صة 
باأنظمة الروبوت اجلديدة، لتدعم 
بها من  املو�صى  الأخ��رى  التدابري 
قبل وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 

يف دولة الإمارات.
����ص���امل املدفع  ����ص���ع���ادة ع��ل��ي  وق�����ال 
لرحالت  الأج�������واء  ف��ت��ح  ق����رار  اإن 
الرانزيت يب�صر بخطوات اإ�صافية 
�صت�صل قريباً اإىل الفتح ب�صكل كامل 
اأمام الرحالت اجلوية من خمتلف 

اإىل  ال��ع��امل وع���ودة الن�صاط  اأن��ح��اء 
ح��رك��ة ال�����ص��ي��اح��ة وال�����ص��ف��ر، ونحن 
ال���دويل،  ال�����ص��ارق��ة  يف هيئة م��ط��ار 
ك��اف��ة اخل��ط��وات الالزمة  ات��خ��ذن��ا 
ال�����ص��روري��ة لهذه  وال���ص��ت��ع��دادات 
العودة �صواء على �صعيد الإجراءات 
التي  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة 
ان�صيابية و�صال�صة احلركة  ت�صمن 
الإجراءات  حيث  من  اأو  امل��ط��ار،  يف 
والتدابري ال�صحية والوقائية التي 
امل�صافرين  و�صالمة  �صحة  ت�صمن 

واملوظفني. 
�صركات  ت���ب���داأ  اأن  امل���دف���ع  وت���وق���ع 
اإىل  رحالتها  با�صتئناف  ال��ط��ريان 
طلباً  ت�صهد  التي  الوجهات  بع�ص 
م��رت��ف��ع��اً ع��ل��ى ال�����ص��ف��ر م���ن واإىل 
مركزاً  ُتعترب  التي  ال�صارقة  اإم��ارة 
ال�صياحية  واحل����رك����ة  ل���الأع���م���ال 

والتجارية.
توين  لالحتاد  التنفيذي  الرئي�ص 
اإن الحت����اد، التي  ق���ال  دوج���ال����ص، 
اأوق����ف����ت ب��ال��ف��ع��ل ال����رح����الت اإىل 
الفريو�ص،  ب�صبب  املقا�صد  ع�صرات 

�صتجتاز اأزمة الوباء.
للطريان،  الحت�������اد  ت����ب����داأ  ح���ي���ث 
ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الإم����ارات 
رحالت  بت�صغيل  املتحدة،  العربية 
رب���ط ب��ني 20 م��دي��ن��ة يف اأوروب�����ا، 

اآ�صيا واأ�صراليا عرب اأبوظبي. 

و�صت�صمح هذه اخلدمة للم�صافرين 
بال�صفر  اخل��ا���ص��ة  ال���رح���الت  ع��ل��ى 
ب�صهولة عرب عا�صمة دولة الإمارات 
اإىل عدد من الوجهات الرئي�صية يف 

خمتلف اأنحاء العامل.
وقد اأطلقت الحتاد موؤخراً رحالت 
رب���ط ب���ني م��ل��ب��ورن و���ص��ي��دين اإىل 
لندن، ما يوفر رحلة ربط مبا�صرة 

من واإىل لندن عرب اأبوظبي.
وخالل �صهر يونيو، ت�صتمر الحتاد 
ب��ت�����ص��غ��ي��ل ���ص��ب��ك��ة م����ن ال����رح����الت 
عدد  اإىل  اأب���وظ���ب���ي  م���ن  اخل��ا���ص��ة 
�صابقاً،  عنها  املعلن  ال��وج��ه��ات  م��ن 
و����ص���ت���ت���وف���ر ب���ذل���ك رح������الت ربط 
جاكرتا،  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  ع��رب  �صل�صة 
مانيال،  ك����والمل����ب����ور،  ك���ارات�������ص���ي، 
�صنغافورة،  �����ص����ي����وؤول،  م���ل���ب���ورن، 
اأ�صا�صية  �صيدين وطوكيو اإىل مدن 
يف اأوروبا منها اأم�صردام، بر�صلونة، 
ب���روك�������ص���ل، دب����ل����ن، ف���ران���ك���ف���ورت، 
م���دري���د، ميالن،  ل���ن���دن،  ج��ن��ي��ف، 

باري�ص وزيورخ.
باللتزام  الحت��اد  ت�صتمر  واأ���ص��اف 
الإمارات  دول��ة  حكومة  بتوجيهات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة واحل���ك���وم���ات 
اخلارجية،  التنظيمية  وال��ه��ي��ئ��ات 
برنامج  تطبيق  اإىل  ع��م��دت  وق���د 
ل�صمان  م��ك��ث��ف  و���ص��الم��ة  ت��ع��ق��ي��م 
اأع���ل���ى م�����ص��ت��وي��ات ال��ن��ظ��اف��ة يف كل 

�صيوفها،  رح��ل��ة  ن��ق��اط  م��ن  نقطة 
مب����ا يف ذل������ك خ����دم����ات ال���ط���ع���ام، 
للطائرات  ال��ع��م��ي��ق  وال��ت��ن��ظ��ي��ف 
الفحو�صات  وتطبيق  واملق�صورات، 
اإج����راءات  تخلي�ص  عند  ال�صحية 
الطائرة،  اإىل  وال�����ص��ع��ود  ال�����ص��ف��ر 
تقدمي اخلدمات على من الرحلة، 
وتقدمي  ال��ط��ائ��رة،  ط��اق��م  وتفاعل 
الوجبات، وتطبيق اإجراءات خا�صة 
ع��ن��د اخل����روج م��ن ال��ط��ائ��رة ونقل 

امل�صافرين براً وغريها.
تيم  ال�صري  اأك��د  نف�صه  ال�صياق  ويف 
ك���الرك، رئي�ص ط���ريان الإم����ارات، 
جاهزية اأ�صطول الناقلة ل�صتئناف 

احلركة اجلوية
�صت�صهد  الرحالت اجلوية  اأن  اإىل   
العام  م��ل��ح��وظ��اً يف ���ص��ي��ف  حت�����ص��ن��اً 
النمو،  م�صار  اإىل  و�صتعود  املقبل، 

واأن �صرعة النمو 
ل��ق��اح لفريو�ص  ب��اإي��ج��اد  م��ره��ون��ة 
 ،)19 )كوفيد  “كورونا” امل�صتجد 
اأن تبداأ  امل��اأم��ول  اأن��ه من  اإىل  لفتاً 
من  اعتباراً  ال���زوار  با�صتقبال  دب��ي 

يوليو املقبل.
وق��ال ك��الرك، اإن ط��ريان الإمارات 
ات������خ������ذت اإج������������������راءات وت�����داب�����ري 
احرازية، ل�صمان بقاء مق�صورات 
الطائرات نظيفة و�صحية، ذلك اأن 
جمهزة  الأ�صطول،  طائرات  جميع 

 ،HEPA ه��������واء  مب����ر�����ص����ح����ات 
ال��ق��ادرة على اإزال����ة اأك���رث م��ن 99 
واجلراثيم  ال��ف��ريو���ص��ات  م��ن   %
وال��ف��ط��ري��ات وال���غ���ب���ار، م���ا يجعل 
واآمنة  ن��ظ��ي��ف��ة  امل��ق�����ص��ورة  اأج������واء 

ومريحة للركاب واأفراد الطاقم، 
طائراتها  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
وتعقيم  تنظيف  لعمليات  تخ�صع 

مكثفة.
اأن م��ط��ارات دب��ي اتخذت  واأ���ص��اف 
اإج������������راءات اح������رازي������ة م�������ص���ددة، 
بيئة  �صتوا�صل �صمان  اأنها  واأعلنت 
م��ط��ار اآم��ن��ة و���ص��ح��ي��ة، م��ن خالل 
ج��م��ي��ع مراحل  ت���داب���ري يف  ات���خ���اذ 
ت��ن��ظ��ي��ف عميق  ال�����ص��ف��ر، واإج�������راء 
التخفيف  يف  للم�صاعدة  وتعقيم، 
من خماوف العمالء، ب�صاأن ال�صفر 
اخلدمات  وا���ص��ت��ئ��ن��اف  ب��ال��ط��ائ��رة، 

املجدولة، 
التباعد  ف���ر����ص  اأن  اإىل  م�������ص���رياً 
الطائرات  م��ن  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع��ي 
م���ن خ���الل ع���دم ب��ي��ع م��ق��اع��د، لن 

يكون ذا جدوى اقت�صادية.
للعمليات،  التنفيذي  الرئي�ص  قال 
الإمارات”،  “طريان  ���ص��رك��ة  يف 
�صت�صغل  الناقلة  اإن  الر�صا:  ع��ادل 
ب���داي���ة �صهر  اإ���ص��اف��ي��ة يف  رح����الت 
القائمة  ع��ل��ى  ب��ن��اء  امل��ق��ب��ل  ي��ول��ي��و 
اجل����دي����دة ل���ل���وج���ه���ات وب���ع���د نيل 

ال�صلطات  م��ن  ال��الزم��ة  امل��واف��ق��ات 
املخت�صة.

ال����دول بداأت  امل��زي��د م��ن  اأن  وذك���ر 
بال�صفر  املتعلقة  القيود  بتخفيف 
التي  الح�����رازي�����ة  والإج������������راءات 
الفريو�ص،  ت��ف�����ص��ي  ب��ع��د  ات��خ��ذت��ه��ا 
وجهات  افتتاح  مع  اأن��ه  اإىل  م�صرياً 
ا�صراطات  هناك  �صيكون  ج��دي��دة 
واإجراءات احرازية �صيتم تطبيقها 
ق��ب��ل ال�����ص��ف��ر وع��ن��د ال��و���ص��ول اإىل 

الدولة.
عقد  �صيتم  اأن��ه  اإىل  الر�صا  واأ���ص��ار 
اج���ت���م���اع ت��ن�����ص��ي��ق��ي ل���ب���ح���ث ه���ذه 
على  والط�����������الع  ال������ص�����راط�����ات 
بناء  اأن  اإىل  ول��ف��ت  امل�����ص��ت��ج��دات. 
ج�����ص��ور ج��وي��ة ب��ني ال��وج��ه��ات اأمر 
م���ه���م، ب��ح��ي��ث ي��ت��م الت����ف����اق على 
الت�صغيل  لإج���راءات  ذاتها  املعايري 
حتى دون تطبيق متطلبات احلجر 
البدء  اأن��ه مت  اإىل  ال�صحي، م�صرياً 
ب���ال���ن���ق���ا����ص م����ع ب��ع�����ص ال�������دول يف 
الأم��ر بحاجة  اأن  اأوروب���ا، مو�صحاً 
الدول  بني  والتفاق  املوافقات  اإىل 
ع��ل��ى ه���ذه الإج�������راءات. وق���ال :اإن 
فرة  �صي�صكل  املقبل  يوليو  �صهر 
اخ��ت��ب��ار جلميع ال��ق��ط��اع��ات مب��ا يف 
الطلب  وم�صتويات  الطريان  ذل��ك 
ع��ل��ى ال��ن��ق��ل اجل����وي. واأك����د جمال 
مطارات  يف  الرئي�ص  احلاي-نائب 

اأمام  اإع���ادة فتح الأج���واء  اأن  دب��ي- 
رحالت الرانزيت عرب املطارات

دور  ت��ع��زي��ز  يف  ي�صاهم  الإم��ارات��ي��ة 
للربط  رئي�صي  كمحور  الإم�����ارات 
وتاأتي  جريئة  خطوة  وهي  العاملي، 
ل�صيا�صة  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال�������ص���ي���اق  يف 
النفتاح التدريجي التي اعتمدتها 

الدولة. 
�صيكون  ال���ق���رار  اإن  احل����اي:  وق���ال 
اأداء  اإيجابي كبري على  انعكا�ص  له 
مطارات دبي ل�صيما واأن اأكرث من 
مطار  عرب  امل�صافرين  من   50%
م�صافري  م���ن  ه���م  ال������دويل  دب����ي 
ال����ران����زي����ت، ل���ذل���ك ���ص��ي��ع��زز من 
مكانة املطار باعتباره نقطة و�صل 
و�صماله  بغربه  العامل  �صرق  تربط 
حلركة  لت�صهيل  وب��واب��ة  بجنوبه، 
والب�صائع عرب  امل�صافرين  وانتقال 
ال���ق���ارات وامل��ح��ي��ط��ات، م���ن خالل 
نهج مبتكر وتطلع دائم نحو تعزيز 

الفر�ص.
كافة  ات���خ���ذ  امل���ط���ار  اأن  واأ�����ص����اف 
ال�صحية  وال���ت���داب���ري  الإج��������راءات 
و�صالمة  ����ص���ح���ة  ت�����ص��م��ن  ال����ت����ي 
بالإ�صافة  وامل��وظ��ف��ني  امل�����ص��اف��ري��ن 
وتنظيمية  ت�صغيلية  اإج���راءات  اإىل 
ت�صمن �صال�صة وان�صيابية احلركة 
عودة  اأن  اإىل  ول��ف��ت  امل���ط���ار.  ع��رب 
عهدها  �صابق  اإىل  الطريان  حركة 
ال��وق��ت خا�صة  م��ن  تتطلب م��زي��داً 
واأن هناك العديد من الدول لتزال 
تتخذ اإجراءات مت�صددة حيال عودة 
ملواجهة  اح���رازي  ك��اإج��راء  ال�صفر 
فريو�ص »كورونا«.  وتوقع اأن تقوم 
العديد من �صركات الطريان خالل 
املقبلة بالإعالن عن مزيد  الفرة 
وغري  املنتظمة  ال�صفر  برامج  من 

املنتظمة عرب مطارات دبي.
وقال عمرو عبا�ص املدير الإقليمي 
دبي:  يف  ل��ل��ط��ريان  م�صر  ل�����ص��رك��ة 
اإن م�صر للطريان قامت  بت�صغيل 
للمواطنني  ع�������ودة  رح����ل����ة   15
رحلتني  اأو  رحلة  بواقع  امل�صريني، 
مطار  م��ن  رح��ل��ة   11 منها  يومياً 
دبي الدويل و4 رحالت من مطار 
عبا�ص  واأو���ص��ح  ال����دويل.  ال�صارقة 
اأن ال��رح��الت رف��ع��ت اإج��م��ايل عدد 
ت�صغلها م�صر  التي  العودة  رحالت 
ل��ل��ط��ريان م��ن م��ط��ار دب���ي م��ن��ذ 7 
لفتاً  رحلة،   25 اإىل  املا�صي  مايو 
الأوىل  ال��ع�����ص��ر  ال���رح���الت  اأن  اإىل 
نقلت اأك��رث من 2400 راك��ب من 
مطار  اإىل  راك���ب���اً   1220 ب��ي��ن��ه��م 
مطار  اإىل  رك���اب  و608  ال��ق��اه��رة 
مطار  اإىل  راك��ب��اً  و570  اأ���ص��ي��وط 

مر�صى علم.

ا�ستئناف الرتانزيت ميهد لرحالت منتظمة

�لطائر�ت تعود �إىل �سماء �لإمار�ت تدريجيًا وترُقب لفتح �لأجو�ء بالكامل

بدء �متحانات �لثانوية �لعامة 
لنزلء �ملوؤ�س�سات �لعقابية بدبي 

بن حمد اآل نهيان: اتخذت مطارات اأبوظبي ا�ستعدادات �ساملة لبدء ا�ستقبال االأعداد املتزايدة من امل�سافرين   • حممد 
• عادل الر�سا: �سهر يوليو املقبل �سي�سكل فرتة اختبار جلميع القطاعات مبا يف ذلك الطريان

الرتانزيت م�سافري  من  هم  الدويل  دبي  مطار  عرب  امل�سافرين  % من  احلاي50   • جمال 
• علي املدفع: تبداأ �سركات الطريان با�ستئناف رحالتها للوجهات التي ت�سهد طلبًا مرتفعًا على ال�سفر

بت�سغيل 15 رحلة عودة للمواطنني امل�سريني قامت   للطريان  م�سر  عبا�ش:  • عمرو 
• توين دوجال�ش: برنامج تعقيم مكثف ل�سمان اأعلى م�ستويات النظافة يف كل نقطة من رحلة �سيوفها

امل�ستجد »كورونا«  لفريو�ش  لقاح  باإيجاد  مرهونة  النمو  �سرعة  كالرك:  • تيم 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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عربي ودويل
جتدد �ل�ستباكات بني �لأمن وحمتجني يف جنوب تون�س 

الكامور التابعة للولية. وقال وايل املنطقة عادل الورغي يف ت�صريح لإذاعة 
العت�صام  يف  نا�صط  توقيف  اث��ر  ب���داأت  الح��ت��ج��اج��ات  اإن  الأح���د  حكومية 
م�صيفا “منذ اأكرث من �صهر والطرقات مغلقة  “مطلوب لدى العدالة”، 

وخيم العت�صامات و�صط الطريق وهذا خارج عن القانون«.
كما اأكدت وزارة الداخلية يف بيان الأحد ان جمموعة من الأ�صخا�ص عمدت 
الزجاجات  بوا�صطة  باجلهة  الأمنية  املقرات  على  العتداء  حماولة  “اإىل 
الإجراءات  اتخاذ  على  الأمنية  الوحدات  اأجرب  مما  مولوتوف...  احلارقة 
الالزمة حلماية هذه املقرات وا�صتعمال الو�صائل املتاحة قانونا يف مثل هذه 

الو�صعيات«.
وا�صافت “اأمكن تبعا لذلك اإلقاء القب�ص على ع�صرة اأ�صخا�ص من حماويل 

العتداء على املقرات الأمنية«.
وتوا�صلت ليل الأحد-الثنني عمليات الكّر والفّر بني املحتجني وال�صرطة 

 •• تطاوين-اأ ف ب

ومتظاهرين  التون�صية  الأم��ن  ق��وات  بني  الأول  اأم�ص  ال�صتباكات  جت��ددت 
�صهر  منذ  متوا�صلة  احتجاجات  يف  يطالبون  )ج��ن��وب(  تطاوين  ولي��ة  يف 

بوظائف ويعربون عن رف�صهم للتهمي�ص يف املنطقة.
من  امل��ئ��ات  لتفريق  ل��ل��دم��وع  امل�صيل  ال��غ��از  بكثافة  الأم����ن  ق���وات  واأط��ل��ق��ت 

املحتجني يف �صوارع ولية تطاوين، على ما اأفاد مرا�صل فران�ص بر�ص.
وحاول رجال الأمن الأحد تفريق حمتجني يف الولية واأطلقوا الغاز امل�صيل 
الر�صمي  الناطق  �صراح  باطالق  يطالبون  الذين  املتظاهرين  على  للدموع 

با�صم اعت�صامهم طارق احلداد الذي مت توقيفه.
كما يطالب املحتجون احلكومة التون�صية بالتزام اتفاق مت اإقراره يف العام 
2017 بتوظيف عدد من العاطلني عن العمل يف �صركات نفطية يف منطقة 

تطاوين )جنوب(، يف اأّيار/مايو 2017 اإىل اتفاق لإنهاء اعت�صام عطل ملدة 
اأ�صهر اإنتاج النفط بهذه الولية ال�صحراوية، و�صهد مواجهات مع ال�صرطة 

اأ�صفرت عن مقتل متظاهر.
ومت التو�صل اآنذاك اىل التفاق بف�صل “و�صاطة” من الأمني العام لالحتاد 

العام التون�صي لل�صغل )املركزية النقابية( نور الدين الطبوبي.
والغرا�صات”  البيئة  “�صركة  يف  �صخ�ص   1500 بتوظيف  التفاق  وق�صى 
و500   ،2018 الثاين/يناير  كانون  من  ب��دءا  اآخرين  وال��ف  )حكومية(، 

مطلع العام 2019.
يورو(  مليون   29 )ح��واىل  دينار  مليون   80 مبلغ  بتخ�صي�ص  ق�صى  كما 

ل�صندوق التنمية وال�صتثمار يف تطاوين �صنويا.
وت��اأت��ي ه��ذه الح��ت��ج��اج��ات فيما ل ت���زال ال��ب��الد ت��واج��ه وب���اء كوفيد-19 

وتداعياته على القت�صاد الذي يواجه اأزمات منذ ثورة 2011.

املوؤ�ص�صات  حل��م��اي��ة  ع�صكرية  وح����دات  ال��ت��ون�����ص��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة  ون�����ص��رت 
وزارة  با�صم  الر�صمي  الناطق  اأف���اد  م��ا  على  امل��دي��ن��ة،  ���ص��وارع  يف  احلكومية 
الدفاع حممد زكري وكالة فران�ص بر�ص. من جانبه دعا فرع الحتاد العام 
التون�صي لل�صغل بتطاوين يف بيان الأحد اىل ا�صراب عام يف الولية الثنني 

معربا عن “رف�صه ل�صتعمال العنف املفرط وغري املربر” على املحتجني.
واأغلقت املوؤ�ص�صات احلكومية اأبوابها الثنني بينما وا�صلت املحالت التجارية 

ن�صاطها ب�صفة عادية ح�صب مرا�صل فران�ص بر�ص.
ون�صب حمتجون منذ اأ�صابيع خيما يف مناطق من الولية واأغلقوا الطريق 
والغاز  النفط  ا�صتخراج  ت�صتثمر يف  التي  لل�صركات  التابعة  ال�صاحنات  اأمام 
يف منطقة الكامور بالولية املهم�صة والتي �صهدت مواجهات بني املحتجني 

وقوات الأمن يف العام 2017.
ولية  يف  ب��وظ��ائ��ف  يطالبون  وحم��ت��ّج��ون  الّتون�صية  احل��ك��وم��ة  ��ل��ت  وت��و���صّ

•• عوا�شم-وكاالت

ال�صوء  �صحافية  تقارير  �صلطت 
امل�صبوهة  املخططات  اإحباط  على 
النفوذ  ل��ت��ع��زي��ز  وق���ط���ر  ل���رك���ي���ا 
�صقطرى  اأرخ���ب���ي���ل  يف  الإخ�������واين 
القبائل  رح��ب��ت  ف��ي��م��ا  ال��ي��م��ن،  يف 
امل�صري  الرئي�ص  ب��اإع��الن  الليبية 
ا�صتعداد  ال�����ص��ي�����ص��ي  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د 
ليبيا  يف  الع�صكري  للتدخل  ب��الده 

لتخلي�صهم من املحتل الركي.
�صادرة  ع��رب��ي��ة  ل�����ص��ح��ف  ووف����ق����اً 
تركيا  ت���وا����ص���ل  الث����ن����ني،  اأم���������ص 
ب���رئ���ا����ص���ة رج�����ب ط���ي���ب اأردوغ��������ان 
الداخل  يف  “الأمننة”  ���ص��ي��ا���ص��ة 
وال��ع�����ص��ك��رة يف اخل�����ارج، ك��م��ا يبدو 
للتدخل  املتنامية  التدخالت  من 
يف ال�صوؤون العربية من �صوريا، اإىل 

ليبيا ومن العراق اإىل اليمن.

خمططات يف �سقطرى
يف اليمن نقلت �صحيفة “العرب” 
�صيا�صية  م�����ص��ادر  ع���ن  ال��ل��ن��دن��ي��ة، 
الإخوان  جماعة  نفوذ  “اإنهاء  اأن 
�صقطرى،  ج���زي���رة  يف  الإره���اب���ي���ة 
ت���رك���ي���ا حتويل  مل����ح����اولت  ن���ه���اي���ة 
اجل���زي���رة اإىل ب���واب���ة ل��ل��ت��دخ��ل يف 

امللف اليمني«.
واأك��دت امل�صادر وجود ارتباط بني 
�صقطرى  �صهدتها  التي  التوترات 
وتركيا  بقطر  مرتبطة  وق��ي��ادات 
ال�صراعات،  ت��اأج��ي��ج  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت 
التيار  �صيطرة  لإح��ك��ام  والتهيئة 
املوايل للدوحة يف احلكومة اليمنية 
ع��ل��ى اجل��زي��رة الإ���ص��رات��ي��ج��ي��ة يف 

املحيط الهندي.
وقالت امل�صادر اإن “م�صاركة الإعالم 
القطري والركي يف الهجوم على 
التحالف العربي على وقع اأحداث 
جزيرة �صقطرى، وم�صاركة قيادات 

الت�صكيك  �صيا�صية مينية يف حملة 
حماولة  ال���ت���ح���ال���ف،  اأه��������داف  يف 
وجر  ال�صيا�صي  ل��الب��ت��زاز  ج��دي��دة 
ق�������وات ال���ت���ح���ال���ف ل���ل�������ص���دام مع 
مكونات مينية مناه�صة لالنقالب 
املجل�ص  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  احل����وث����ي 
ت�صارك  ال��ذي  اجلنوبي  النتقايل 
ق���وات���ه يف م��واج��ه��ة احل��وث��ي��ني يف 
وال�صاحل  �صعدة  يف  جبهات  ع��دة 

الغربي وال�صالع«.
�صيا�صية  م�صادر  اأك��دت  وبالتوازي 
حمافظة  اأن  اأي�����ص��اً  ل�”العرب”، 
ت�صعيد  مل����وج����ة  ت�����ص��ت��ع��د  ����ص���ب���وة 
بالتزامن  قطرياً،  ممول  اإخوانية 
م�����ع ت���ن���ام���ي ن�������ص���اط مم����اث����ل يف 

جبهات اأردوغان 
���ص��ل��ط م���وق���ع قناة  وم�����ن ج��ه��ت��ه 
“احلرة” الأمريكية، ال�صوء على 
اأردوغ�����ان،  ع��ه��د  يف  ت��رك��ي��ا  �صيا�صة 
برئا�صة رجب طيب اأردوغان، التي 
اأ�صحت اأقرب اإىل النموذج الإيراين 

منها للنموذج الدميقراطي.
ويف م��ق��ال��ه ع��ن ذل���ك ق���ال عريب 
املعتمد  اأردوغ�������ان  اإن  ال���رن���ت���اوي، 
خا�صًة  ال���داخ���ل،  “اأمننة”  ع��ل��ى 
ب��ع��د الن����ق����الب ال���ف���ا����ص���ل، وال�����زّج 
يف  الألف  ب���ع�������ص���رات  ب��ن��ت��ي��ج��ت��ه��ا 
ال�صجون وم�صادرة حقوق وحريات 
�صيا�صة  يف  ان���خ���رط  اأ���ص��ع��اف��ه��م،  

خارجية تقوم على الع�صكرة.

حمافظتي ح�صرموت واملهرة.

قبائل ليبيا ترد
 على اأردوغان

باإعالن  القبائل  رحبت  ليبيا  ويف 
الفتاح  ع���ب���د  امل�������ص���ري  ال���رئ���ي�������ص 
للتدخل  ب��الده  ا�صتعداد  ال�صي�صي 
من  ال��ب��الد  لتخلي�ص  ال��ع�����ص��ك��ري 

املحتل الركي.
“ال�صرق  ����ص���ح���ي���ف���ة  واأف���������������ادت 
م�صايخ  جم��ل�����ص  ب����اأن  الأو�صط”، 
تاأكيدات  له،  بيان  اأي��د يف  ترهونة، 
الليبية،  ال�����ص��ي��ادة  ع��ل��ى  ال�صي�صي 
و�����ص����رورة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا، من 

الأقليات  بورقة  تركيا  لعب  ويعد 
يف العراق، منوذجاً لهذه ال�صيا�صة 
ال�صيا�صة  اأب�����ع�����اد  ت��ك�����ص��ف  ال����ت����ي 
غاب  فعندما  املنطقة،  يف  الركية 
وليبيا،  ���ص��وري��ا،  يف  كما  الإخ�����وان، 
خا�صًة  الركمان  ح�صر  واليمن، 
يحرك  ال��ذي  ونفطها  كركوك،  يف 

الأطماع الركية.
الركمان  تركيا  ت�صجيع  ويك�صف 
حميطهم  ع����ن  الن���������ص����الخ  ع���ل���ى 
حقيقية  تركية  مطامع  العراقي، 
يف ث�����روة ك���رك���وك ال��ن��ف��ط��ي��ة، ما 
الركمان  ورق���ة  لتحريك  دفعها 
و����ص���د حكومة  ال���ع���راق���ي���ني،  ���ص��د 

اإقليم كرد�صتان.

خ��الل ال��دف��اع عن الأم��ن القومي 
ال���ع���رب���ي، م�����وؤك�����داً ع���ل���ى ����ص���رورة 
ال��ف��وري يف تطبيق م��ا جاء  ال��ب��دء 
يف خ��ط��اب ال�����ص��ي�����ص��ي، واع���ت���رب اأن 
وف���ق���اً  م�������ص���روع  م�������ص���ر  “تدخل 
امل�صرك،  العربي  ال��دف��اع  ملعاهدة 
مل��ا ���ص��ه��ده ال��ت��اري��خ الليبي  ووف���ق���اً 
واحداً  �صفاً  الوقوف  من  امل�صري 
�صد العدو الأجنبي عرب التاريخ«.

اإذا غاب االإخوان
 ح�سر الرتكمان

“اأحوال”  م��وق��ع  ن��ق��ل  جهته  م��ن 
“العرب  يف  م���ق���ال  ع���ن  ال���رك���ي، 
الإخ��������وان  ح����رك����ة  اأن  ويكلي”، 

امل�����ص��ل��م��ني، ظ��ل��ت ب��ف��روع��ه��ا عرب 
خدمة  يف  ال���ع���رب���ي���ة،  امل��ن��ط��ق��������������ة 
اأج���ن���دة ت��رك��ي��ا م��ن��ذ ���ص��ن��وات، منذ 
ال���رئ���ي�������ص رج������ب طيب  و������ص�����ول 
اإىل ال�صلطة، الذي جعل  اأردوغ��ان 
ت�صلل  و�صيلة  الإخ�����������وان،  تنظي���م 
لتحقيق  ال��ع��رب��ي  ال��داخ�����������������ل  اإىل 
جيو�صراتيجية  ط�����م�����وح�����ات 

واقت�صادية.
ول��ك��ن يف ال��وق��ت ال���ذي كثفت فيه 
تركيا تدخالتها يف الدول العربية، 
عرب ج�صر الإخوان، فاإنها مل تعدم 
الأقليات  ورق��ة  ل�صتغالل  و�صيلة، 
�صوريا،  الآخ���ر،م���ث���ل  ب��ع�����ص��ه��ا  يف 

والعراق ب�صكل خا�ص.

باتت  “تركيا  اأن  ال��ك��ات��ب  واأو���ص��ح 
دفعة  ح���روب   3 يف  ال��ي��وم  ت�صتبك 
وطائراتها  ف��ج��ي��و���ص��ه��ا  واح�������دة، 
و�صفنها احلربية تقاتل يف �صوريا، 
وال���ع���راق، ول��ي��ب��ي��ا، ومت��خ��ر عباب 
امل���ت���و����ص���ط، والأح������م������ر، وال����ق����رن 
و”الع�صكريتاريا  الأف����ري����ق����ي، 
الركية” تعزز ح�صورها البحري 
يف املتو�صط ول تتورع عن ا�صتفزاز 
والفرن�صية،  ال��ي��ون��ان��ي��ة  ال�����ص��ف��ن 
بحرية  ق��واع��د  ب��ن��اء  اإىل  و���ص��ول 
وجوية وبرية يف ليبيا، اإىل جانب 
ال�صومال،  م���ن  ك���ل  يف  ق��واع��ده��ا 
امتيازاتها  خ�صرت  اأن  بعد  وقطر، 
اإثر  ال�صودانية  �صواكن  جزيرة  يف 
ي�صبه  فيما  الب�صري،  نظام  �صقوط 
القو�ص العثماين الذي يكاد ياأخذ 

�صكل الدائرة املكتملة«.
واإي���ران  تركيا  ب��ني  الت�صابه  وع��ن 
“الفارق  اإن  الكاتب،  يقول  اليوم، 
اأن  ال���ت���ج���رب���ت���ني،  ب����ني  ال����وح����ي����د 
التجربة الإيرانية قائمة على نظام 
وملي�صيات  بالأيديولوجيا  مدجج 
غ���ري مرتبطة  ال���ث���وري،  احل���ر����ص 
واإن  حتى  واح���د،  �صخ�ص  مب�صري 
اأو  اخلميني  ووزن  مب�صتوى  ك��ان 
احلالة  يف  اأم���ا  خ��ام��ن��ئ��ي...  خلفه 
التجربة  زال������ت  ف���م���ا  ال����رك����ي����ة، 
م��رت��ب��ط��ة مب�����ص��ري رج�����ل واح�����د، 
واإن  ح�صرت،  ح�صر  اإن  اأردوغ����ان، 
غاب اأو ُغيب غابت، مع اأننا لحظنا 
اأخرياً، مياًل تركياً ل�صتلهام بع�صا 
الإي��ران��ي��ة يف  التجربة  اأوج���ه  م��ن 
الداخل، وهو ما حذرت منه قوى 
م��ن��اق�����ص��ة م�صروع  ع��ن��د  امل��ع��ار���ص��ة 
وقدرات  �صالحيات  لتعزيز  قانون 
حرا�ص الأحياء، خ�صية حتولها اإىل 
احلاكم  للحزب  با�صيج،  ميلي�صيا 
احتمالتفي  لأي  حت�صباً  وزعيمه 

امل�صتقبل«.

القبائل الليبية ترد على الرئي�ش الرتكي بالرتحيب بقرارات ال�سي�سي

�سحف عربية: من �ليمن �إىل ليبيا م�سروع �أردوغان يرنح

•• عوا�شم-وكاالت

يونيو   14 يف  ت����رك����ي����ا  د�����ص����ن����ت 
عملية  اجل�����������اري  )ح���������زي���������ران( 
ع�صكرية مب�صاركة طائرات حربية 
ال����ع����راق،  ����ص���م���ال  وم������درع������ات يف 
العمال  “حزب  م���ق���ات���ل���ي  ����ص���د 
العملية  واأث�����ارت  الكرد�صتاين”، 
التي  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  غ�صب 
انتهاك  لوقف  اأنقرة  بدورها  دعت 
قواتها  و�صحب  العراقية  الأرا�صي 

من املناطق ال�صمالية.
مل تكرث اأنقرة ملطالب احلكومة 
املناطق  يف  وت���وغ���ل���ت  ال���ع���راق���ي���ة، 
الكردية، �صنجار، قرة جوخ، قنديل، 
خممور،  با�صيان،  اآفا�صني،  ال��زاب، 
يف  م��ا  ك��ل  م�صتهدفة  وخ���واك���ورك 
طريقها من مدنيني وبنى حتتية، 
النمر”  “خملب  ع��م��ل��ي��ة  واأدت 
مدنيني   5 م��ق��ت��ل  اإىل  ال���رك���ي���ة 
وكالة  اأكدتها  ح�صيلة  اآخ��ر  ح�صب 

الأنباء الفرن�صية اأم�ص الأول.

اأطماع نفطية
عملية  اإط��الق  منذ  تركيا  حاولت 
خملب النمر الت�صر على مزاعمها 
احلقيقية يف �صمال العراق، بتربير 
اأن العملية ت�صتهدف مقاتلي حزب 
وحماية  ال���ك���رد����ص���ت���اين  ال���ع���م���ال 

اأك���دت  ال��ت��ق��اري��ر  اأن  اإل  احل�����دود، 
على  لل�صيطرة  ت�صعى  اأن���ق���رة  اأن 
بالنفط  ال��غ��ن��ي��ة  ك��رك��وك  منطقة 
اإ�صافة  الركمان،  اأقلية  دعم  عرب 
اإىل ال�صيطرة على مناطق الب�صرة 
واملو�صل من خالل الدعاء بوجود 
من  اأك��رث  منذ  تاريخية  اتفاقيات 
قرن تتيح لركيا هذا احلق، وهو 

اأمر غري �صحيح.

�صفقة اإعمار العراق
كما اأكدت وكالة “فرات” لالأنباء 
ي�صعى  اأردوغ���ان،  اأن  لها  تقرير  يف 
لأن تكون له ح�صة يف �صفقة اإعادة 
العراقية،  امل���دن  م��ن  ع���دد  اإع���م���ار 
تنفيذ  يف  احل��ك��وم��ة  ت�صتعد  حيث 
اإعمار  لإع���ادة  �صخمة  م�صروعات 
ت��رك��ي��ا لإيجاد  وت��ت��ح��رك  ال���ب���الد، 
اإطار  خمرج لالقت�صاد الركي يف 
احل�صول على ح�صة من م�صروعات 

الإعمار للمدن العراقية.

ا�صتغالل ورقة الركمان
ت���زاي���د دع���م اأن���ق���رة ل��ل��رك��م��ان يف 
منطقة كركوك موؤخراً لمتالكهم 
م���ي���زت���ان ت���ت���ق���اط���ع���ان ح���ت���م���اً مع 
“معاقل  اأول��ه��م��ا  ت��رك��ي��ا،  م�صالح 
املناطق  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال��رك��م��ان 
ال�صراتيجية،  الأه���م���ي���ة  ذات 

العراقية،  ال��ك��ردي��ة  وال�صليمانية 
وا����ص���ع���ة من  اأج�������زاء  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
�����ص����وري����ا، ك����ج����زء م����ن الأرا������ص�����ي 

الركية.
يف  ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذ  ويوؤكد 
اأن  ال��ف��ار���ص،  ل��وؤي  املو�صل  جامعة 
مطامح  ذي  بعقل  تعمل  “تركيا 
دول  خم����ت����ل����ف  م������ع  ت�����اأري�����خ�����ي�����ة 
مبيناً  العراق”،  �صيما  ل  جوارها، 
على  ع��ام��اً   70 م���رور  “رغم  اأن���ه 
تبعية  ب�صاأن  اتفاقية  تركيا  توقيع 
اأنها  اإل  املو�صل لل�صيادة العراقية، 
م��ا ت���زال مو�صع ج��ذب لأن��ق��رة يف 
انتزعت  منطقة  اع��ت��ب��اره��ا  اجت���اه 
ذكره  ملا  وفقاً  عنها”،  رغماً  منها 
يونيو   15 يف  “حفريات”  موقع 

)حزيران( اجلاري. 
الركمان  ب��ني  العالقات  ت��ط��ورت 
واأن���ق���رة ب��ع��د ان��ه��ي��ار ن��ظ��ام �صدام 
ذلك  وب���ع���د   ،2003 يف  ح�����ص��ني 
ال������ت������اري������خ ات�������خ�������ذت الأح�������������زاب 
للمكون  ال���ت���اب���ع���ة  ال���رك���م���ان���ي���ة 
اأنقرة  م���ن  ال��ع��راق��ي  ال��رك��م��اين 
داخل  ال�صيا�صي  لقرارها  عا�صمًة 
العراق، لعتبارات قومية بامتياز. 
اأحمد  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  امل��ح��ل��ل  وي���وؤك���د 
الركمانية  “اجلبهة  اأن  امل���ان���ع، 
املكونة من 5 اأحزاب �صيا�صية، هي 
املمثل الرئي�ص للمكون الركماين 

يف العراق، على امل�صتوى ال�صيا�صي 
والت�صريعي واحلكومي”، مبيناً اأن 
تركيا،  من  املقربة  اجلبهة  “هذه 
يف  ان��ت��خ��اب��ي��ة  دورة  ك��ل  يف  تنت�صر 
�صيما  ل  ال��رك��م��ان،  نفوذ  مناطق 
وكركوك  امل��و���ص��ل  حم��اف��ظ��ت��ي  يف 
ال�����ص��م��ال��ي��ت��ني، ومت��ت��ل��ك ن��ح��و 10 

مقاعد داخل الربملان الحتادي«.

�صعف اإخوان العراق
اأنقرة  اأن  اإىل  ال��ت��ق��اري��ر  وت�����ص��ري 
ح��ول��ت دع��م��ه��ا ل��ل��رك��م��ان، ب�صبب 
يف  “الإخوان”  ت��ن��ظ��ي��م  ���ص��ع��ف 
�صقوط نظام �صدام  العراق، فبعد 
يتمكن  مل   ،2003 يف  ح�����ص��ني 
الإخ�������وان يف ال����ع����راق، مم��ث��ل��ني ب� 
“احلزب الإ�صالمي العراقي” من 
العراق،  حكم  يف  رئي�صي  دور  لعب 
القوية  ال��ه��ي��م��ن��ة  ب�����ص��ب��ب  وذل�����ك 
املدعومة  ال�����ص��ي��ع��ي��ة  ل�����الأح�����زاب 
ملوؤ�ص�صات  واح��ت��ك��اره��ا  اإي�����ران  م��ن 
ال��دول��ة، واأه��م��ه��ا رئ��ا���ص��ة ال����وزراء. 
و���ص��اع��د ال��ن��ظ��ام ال����ذي ن�����ص��اأ بعد 
2003 على  الغزو الأمريكي عام 
تقييد جتربة الإخوان احلاكمة يف 
ما  يف  والثانوية  التكميلية  الأدوار 
اأ�صا�ص  على  بالدميقراطية  ي�صمى 
والعرقية  احل���زب���ي���ة  احل�����ص�����ص 

والطائفية.

متلك  ال���ت���ي  ك����رك����وك  ���ص��ي��م��ا  ول 
�صخمة”،  ن��ف��ط��ي��ة  اح��ت��ي��اط��ي��ات 
ال���رك���م���ان  “�صراع  وث���ان���ي���ه���م���ا 
الأي��دي��ول��وج��ي م��ع الأك���راد الذين 
اأردوغان،  زع��م  ي��زال��ون، بح�صب  ل 
ي�صكلون تهديداً ب�صبب م�صروعهم 

يف ال�صتقالل«.
جلاأت  اأن��ق��رة  اأن  التقارير،  وت��وؤك��د 
الأقليات  اإىل لعب ورقة  املرة  هذه 
ال��ع��رق��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأط��م��اع��ه��ا يف 
ت�صتغل  باتت  فهي  العربي،  العامل 
بدًل  والقومية  العرقية  الهويات 
والطائفية،  الدينية  الأب��ع��اد  م��ن 
القليلة  ال�������ص���ن���وات  م�����دى  ف��ع��ل��ى 
جهودها  اأن��ق��رة  ُتخف  مل  املا�صية، 
مل��ح��اول��ة دع���م ت��رك��م��ان ال���ع���راق يف 
اأن يتمكنوا من  اأمل  كركوك، على 
خالل حتويلهم اإىل مواقع قيادية، 
من ال�صيطرة على املوارد النفطية 
ع���ل���ى تركيا  ي�����ص��ه��ل  ه����ن����اك، مم����ا 
النفطية  الأرا����ص���ي  اإىل  ال��و���ص��ول 

الوفرية.

وم������ع ت���ع���اظ���م ال�����دع�����م ال���رك���ي 
“اجلبهة  ������ص�����ددت  ل����ل����رك����م����ان، 
مطالبتها  العراقية”  الركمانية 
حكم  ت��رك��م��ان��ي��ة  �صخ�صية  ب��ت��ويل 
من  ذل���ك  ك���ان  اأن  “بعد  ك���رك���وك 
ن�صيب العرب والأك��راد على مدى 
وذلك  املا�صية”،   17 ال�  ال�صنوات 
ع���ن رئي�ص  ب���ي���ان ����ص���در  ب��ح�����ص��ب 
اجلبهة الركمانية اأر�صد �صاحلي 
ودعا  )ح����زي����ران(،  ي��ون��ي��و   12 يف 
ال�صيا�صيني  ال��ب��ي��ان  يف  ���ص��احل��ي 
من  ح���وار  يف  للدخول  العراقيني 
يف  امل��ح��ل��ي��ة  الإدارة  ت��غ��ي��ري  اأج�����ل 

املحافظة
“احلركة  ح�����زب  زع���ي���م  وي�����وؤك�����د 
بهجلي  دول��ت  الركية”  القومية 
لأردوغان  قوياً  يعد حليفاً  وال��ذي 
موؤخراً،  ن�صرت  ل��ه  ت�صريحات  يف 
اأن “الأقلية الركمانية العراقية، 
بركيا،  عرقية  ���ص��الت  لها  ال��ت��ي 
كركوك”،  يف  وح���ده���ا  ت���رك  ل���ن 
املتطوعني  اآلف  ه��ن��اك  اأن  زاع��م��اً 

الأحد.
ال���ت���دخ���ل ال��ع�����ص��ك��ري ال���رك���ي يف 
���ص��ب��ق��ه تدخالت  ال����ع����راق،  ���ص��م��ال 
���ص��ي��ا���ص��ي��ة ك����ث����رية، ف���ف���ي اأب����ري����ل 
دعا  امل��ا���ص��ي،   ،2019 )ن��ي�����ص��ان( 
ال��رك��ي مولود  وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
اإ�صراك  اإىل  بغداد  اأوغ��ل��و  جاوي�ص 
البالد.  اإدارة  يف  ال��ع��راق  ت��رك��م��ان 
اأوغ��ل��و عرب توير،  وق��ال جاوي�ص 
اأك�����رب  ث�������اين  ال�����رك�����م�����ان  “يعد 
�صمال  اإقليم  يف  عرقية  جمموعة 
البالد،  عموم  يف  والثالثة  العراق، 
اإدارة  يف  امل�������ص���ارك���ة  ح��ق��ه��م  وم����ن 

الإقليم والبلد«.

تزييف احلقائق
ت�����ص��ع��ى اأن����ق����رة ل��ت�����ص��ل��ي��ل ال������راأي 
وع��ك�����ص احلقائق  ت��رك��ي��ا  ال��ع��ام يف 
املناهج  يف  تعتمد  فهي  التاريخية، 
الدرا�صية خرائط جغرافية تظهر 
وكركوك  املو�صل  حمافظات  فيها 
واأربيل  وده�����وك  ال���دي���ن  و����ص���الح 

ا�����ص����ت����ع����داد  “على  ال����وط����ن����ي����ني 
ل���الن�������ص���م���ام ل���ل���ق���ت���ال م����ن اأج����ل 
الوجود والوحدة وال�صالم يف املدن 
وخا�صة  ال��رك��م��ان  ي�صكنها  ال��ت��ي 

كركوك«.
الرئا�صة  با�صم  املتحدث  ق��ال  كما 
اإن  اإب����راه����ي����م ك����ال����ني،  ال���رك���ي���ة 
والعرب،  الأك����راد  ت�صم  “كركوك 
للمحافظة  الأ�صا�صية  الهوية  لكّن 
ومن  تركماين”.  اإقليم  اأن��ه��ا  ه��ي 
العراقيون  امل��ث��ق��ف��ون  ُي��ح��ذر  ه��ن��ا، 
ال�صتهانة  م����ن  ال���������راأي  وق��������ادة 
ال����ع����راق.  ب���ط���م���وح���ات ت���رك���ي���ا يف 
التدخل  زي���ادة  اأن  اإىل  وُي�����ص��ريون 
الع�صكري الركي يف العراق حتت 
ذري����ع����ة م��ك��اف��ح��ة الإره����������اب، من 
وو�صيلة  ح��ج��ة  ي��ك��ون  اأن  املحتمل 
املحلية  ال���ف���ع���ل  ردود  لخ���ت���ب���ار 
الغزو  قبل  وال��دول��ي��ة  والإقليمية 
امل�صتقبلي  والح����ت����الل  ال��ف��ع��ل��ي 
لأرا�������ص ع���راق���ي���ة، وف���ق���اً مل���ا ذكره 
اليوم  تركية”  “اأحوال  م���وق���ع 

 تركيا تعمل بعقل ذي مطامح تاأريخية

»�لركمان«.. ج�سر �أردوغان لنهب نفط كركوك
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اإن  الثنني  اأم�ص  الربيطاين جيم�ص بروكن�صاير  الأم��ن  وزي��ر   قال 
بلدة ريدينج كان عمال مروعا  اأوق��ع ثالثة قتلى يف  ال��ذي  الهجوم 
و�صادما لكنه رف�ص التعليق على تقارير اأفادت باأن املهاجم امل�صتبه 

به كان معروفا للمخابرات الربيطانية.
يف  الواقعة  البلدة  �صهدتها  التي  الطعن  عملية  اإن  ال�صرطة  وقالت 
جنوب اإجنلرا كانت عمال اإرهابيا وو�صفت الهجوم الذي ا�صتهدف 

جمموعات ت�صتمتع ب�صم�ص املغيب يف متنزه باأنه من الفظائع.
وق����ال ب��روك��ن�����ص��اي��ر “عمل م����روع و����ص���ادم ذل���ك ال����ذي ���ص��ه��دن��اه يف 
ريدينج«. وقال م�صدر اأمني غربي لرويرز م�صرطا األ ين�صر ا�صمه 

اإن املقبو�ص عليه ليبي ا�صمه خريي �صعد اهلل.
)اإم.اآي5(  الربيطانية  الداخلية  املخابرات  اإن  الأمني  امل�صدر  وقال 
لل�صفر  تطلعاته  عن  معلومات  بعد  املا�صي  العام  اهلل  �صعد  ر�صدت 

�صعيا وراء اأعمال متطرفة رغم اأن خططه مل تكتمل.
وقال بروكن�صاير لدى �صوؤاله عن تلك التقارير اإن احلكومة ل تعلق 
اأي من  اأ�صماء  اإىل الآن عن  على �صوؤون املخابرات. ومل يتم الك�صف 
يعمل مدر�صا.  وك��ان  عاما(   36( �صوى جيم�ص فريلوجن  ال�صحايا 
ك��ان جميال وذكيا  “كان جيم�ص رج��ال رائعا.  وق��ال وال��داه يف بيان 

واأمينا ومرحا... لن نن�صاه ما حيينا و�صيعي�ص يف قلوبنا اإىل الأبد«.
 

قالت كوريا اجلنوبية اأم�ص اإن رواية م�صت�صار الأمن القومي الأمريكي 
ال�صابق جون بولتون ب�صاأن املناق�صات بني الرئي�ص الأمريكي دونالد 
ترامب وزعيمي الكوريتني يف كتابه اجلديد لي�صت دقيقة وتنطوي 
على حتريف. وي�صرد بولتون يف كتابه تفا�صيل احلوارات التي دارت 
قبل وبعد ثالثة اجتماعات بني ترامب وزعيم كوريا ال�صمالية كيم 
جوجن اأون مبا يف ذلك قمتهما الثانية التي انهارت يف فيتنام. ومن 
البيت  م��ذك��رات من  احل��دث:  قاعة  )م��ن  بولتون  كتاب  ن�صر  املقرر 

الأبي�ص( اليوم الثالثاء لكن و�صائل اإعالم �صربت مقتطفات منه.
ونقلت تقارير عن بولتون قوله يف الكتاب اإن رئي�ص كوريا اجلنوبية 
ال�صمالية  العالقات مع كوريا  اإن احلري�ص على حت�صني  مون جيه 
اأجندة  ب�صاأن  وت��رام��ب  كيم  م��ن  ك��ل  م��ع  واقعية  غ��ري  توقعات  ط��رح 
كوريا  يف  القومي  الأم��ن  م�صت�صار  وق��ال  ب��ه.  اخلا�صة  “التوحيد” 
اأ����ص���ار اإىل و���ص��ف بولتون  ب��ي��ان  ت�����ص��وجن ي���وي ي���وجن يف  اجل��ن��وب��ي��ة 
“اإنه ل يعك�ص حقائق دقيقة ويحرف احلقائق كثريا«.  للم�صاورات 
كوريا  تعتربها  نقاط حم��ددة  ع��ن  احل��دي��ث  ت�صوجن يف  ي�صهب  ومل 

اجلنوبية غري دقيقة لكنه قال اإن الكتاب ميثل “�صابقة خطرية«.
“اإن الإق��دام من جانب واح��د على ن�صر م�صاورات جرت بناء  وق��ال 
على الثقة املتبادلة ينتهك املبادئ الأ�صا�صية للدبلوما�صية وقد ي�صر 
ترامب  ب��ني  الثانية  القمة  كانت  امل�صتقبل«.  يف  باملفاو�صات  كثريا 
وكيم انعقدت يف فيتنام يف مطلع عام 2019 وانهارت عندما رف�ص 
الرئي�صية يف كوريا  النووية  املن�صاأة  لتفكيك  ترامب عر�صا من كيم 

ال�صمالية مقابل رفع بع�ص العقوبات.
 

اأ�صارت بيانات رفينيتيف اأيكون لتعقب حركة ال�صفن وال�صفارة الإيرانية 
يف فنزويال اإىل اقراب �صفينة اإيرانية من ميناء ل جويرا الفنزويلي 
حمملة مبواد غذائية لأول �صوبر ماركت اإيراين يف تلك الدولة الواقعة 
باأمريكا اجلنوبية. وزودت اإيران فنزويال مبليون ون�صف مليون برميل 
من الوقود ال�صهر املا�صي و�صط انهيار لعمل امل�صايف وت�صديد الوليات 
زاد من �صعوبة ح�صول فنزويال على وقود يف  العقوبات مما  املتحدة 
التي ترفع علم  الب�صائع جول�صان  واأبحرت �صفينة  الدولية.  الأ�صواق 
اإيران يف 15 مايو اأيار من بندر عبا�ص. واأ�صارت بيانات اأيكون اإىل اأن 
خم�ص ناقالت اأبحرت اإىل الكاريبي من نف�ص امليناء يف مار�ص اآذار بعد 
حتميل وقود. وقالت ال�صفارة الإيرانية يوم اأول اأول اأم�ص ال�صبت على 
ح�صابها على توير اإن “جول�صان �صت�صل حاملة مواد غذائية لفتح اأول 
�صوبر ماركت اإيراين يف فنزويال«. ومل ترد وزارة الإعالم الفنزويلية 
بعد على طلب للتعليق. ومن املتوقع اأن تر�صل اإيران ما بني �صحنتني 
قالت  فنزويال ح�صبما  �صهريا حلليفتها  البنزين  �صحنات من  وثالث 
م�صادر مطلعة على الأمر مما �صي�صاعد على تخفيف خمزون البنزين 
ال��ذي ي�صاعد فيه على تخفيف نق�ص  الوقت  اإي��ران يف  ل��دى  املراكم 

الوقود يف فنزويال.

عوا�شم

لندن

�شول

كراكا�ص

توقيف �سوري يف �أملانيا بتهمة 
»جر�ئم �سد �لإن�سانية« 

 •• برلني-اأ ف ب

طبيب  توقيف  مت  اأن��ه  الث��ن��ني  اأم�����ص  الأمل��ان��ي��ة   الفدرالية  النيابة  اأعلنت 
“جرمية  ارت��ك��اب  ب�صبهة   ،2015 العام  منذ  يقيم  حيث  اأملانيا  يف  �صوري 
امل�صتبه  واأوق��ف  ال�صوري.  للنظام  تابع  �صجن  وتعذيب يف  الإن�صانية”  �صد 
بناء  19 حزيران/يونيو يف هي�صن  م. يف  با�صم ع��الء  ع��ّرف عنه  ال��ذي  به 
على مذكرة توقيف �صادرة عن قا�ص فدرايل. وهو متهم بارتكاب “جرمية 
�صد الإن�صانية” عرب تعذيب متظاهر حتى املوت يف 2011 يف �صجن �صري 
املكلفة  كارل�صروه  نيابة  بيان  اأو�صح  كما  حم�ص،  يف  ال�صوري  للنظام  تابع 
يف  طبيبا  عالء  وعمل  الحتياطي.  التوقيف  قيد  وو�صع  ح�صا�صة.  ق�صايا 
اأحد �صجون اأجهزة املخابرات الع�صكرية وجاء يف البيان اأنه قام حيث ي�صتبه 
باأنه قام اعتبارا من 23 ت�صرين الأول/اأكوبر 2011، بتعذيب رجل اعتقل 

مل�صاركته يف تظاهرة �صد النظام ال�صوري.
)املوقوف(  اأ�صيب  تعذيب”  “جل�صة  “بعد  اإن��ه  الفدرالية  النيابة  وقالت 
بيان  وت��اب��ع  طبيب«.  ا�صتدعاء  بعدها  احل��را���ص  اأح��د  وطلب  ���ص��رع،  بنوبة 
فجاأة  طبيبا،  ب�صفته  حا�صرا  ك��ان  ال��ذي  املتهم  ق��ام  و�صوله  “بعد  النيابة 
ا�صتمر  وقوعه،  بعد  “وحتى  م�صيفا  البال�صتيك”  من  باأنبوب  اأ.  ب�صرب 
اأ.  ع��الء م. يف ���ص��رب ال�صحية ورك��ل��ه. ويف ال��ي��وم ال��ت��ايل ت��ده��ورت ح��ال��ة 

ال�صحية ب�صكل كبري«.

البلدان ميتلكان اأكرث من 90 باملئة من االأ�سلحة النووية يف العامل

�ملفاو�سات �لأمريكية �لرو�سية للحد من �لت�سلح بال �أمل 

�ل�سرطة �لهولندية توقف ع�سر�ت �ملحتجني على �سيا�سة �حلكومة 
•• الهاي-اأ ف ب

الهولندية  ال�������ص���رط���ة  اأوق����ف����ت 
ال�صيا�صة  على  املحتجني  ع�صرات 
ال���ت���ي ان��ت��ه��ج��ت��ه��ا احل���ك���وم���ة يف 
وذلك  ك��ورون��ا،  فريو�ص  مواجهة 
مواجهات  �صهدت  تظاهرة  خالل 
ا�����ص����ت����خ����دم����ت خ����الل����ه����ا ق������وات 
لتفريق  امل���ي���اه  خ��راط��ي��م  الأم�����ن 

املتظاهرين.
امل��ئ��ات يف و���ص��ط مدينة  وجت��ّم��ع 
لهاي، وقد رفع بع�صهم لفتات 
على  احتجاجا  اأي��دي��ه��م  و�صبكوا 
فر�صتها  ال���ت���ي  ال��ت��ب��اع��د  ق���ي���ود 
مب�صافة  التقّيد  وبينها  احلكومة 

اآمنة تبلغ 1،5 مر.
بالوكالة  ال��ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ص  وك����ان 
ق������د حظر  ي������وه������ان رمي���ك���ي�������ص 
لكنه  الأم�������ر  ب������ادئ  ال���ت���ظ���اه���رة 
م�صرطا  بتنظيمها  و�صمح  ع��اد 

ح�صرها زمنيا.
التظاهرة  اإن  ال�����ص��رط��ة  وق���ال���ت 
ا�صتبكت  اأن  اإىل  ���ص��ل��م��ي��ة  ك��ان��ت 
جم���م���وع���ة م����ن م�����ص��ّج��ع��ي ك���رة 

•• فيينا-اأ ف ب

ت�صتاأنف الوليات املتحدة ورو�صيا 
احلّد  ب�صاأن  املفاو�صات  فيينا  يف 
املحادثات  اأن  اإل  ال��ت�����ص��ّل��ح  م���ن 
تبدو مهددة منذ البداية باإ�صرار 
ال�صني،  ت�صمل  اأن  على  وا�صنطن 

الأمر الذي ترف�صه الأخرية.
وينبغي اأن يناق�ص ال�صفري مار�صل 
الرئي�ص  مم���ث���ل  ب��ي��ل��ي��ن��غ�����ص��ل��ي، 
مع  الت�صّلح،  ل�����ص��وؤون  الأم��ريك��ي 
الرو�صي  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  ن��ائ��ب 
����ص���ريغ���ي ري����اب����ك����وف م���ع���اه���دة 
ال�صراتيجية  الأ�صلحة  خف�ص 
اجلديدة “نيو �صتارت” الثنائية 
وال���ت���ي   2010 ع������ام  امل����وق����ع����ة 
���ص��ب��اط/  5 يف  م��ف��ع��ول��ه��ا  ينتهي 

نهاية  بعيد   --2021 ف��رباي��ر 
ترامب  الولية احلالية لدونالد 
املر�صح لإعادة انتخابه يف ت�صرين 

الثاين/نوفمرب.
املفاو�صات  اأن جتري  املقرر  ومن 
يف ق�����ص��ر ن��ي��دروي�����ص��رري��ت�����ص ، 
النم�صاوية.  العا�صمة  و���ص��ط  يف 
وقد ت�صتمر على مدى عدة اأيام، 
وكالة  التقته  دبلوما�صي  بح�صب 

فران�ص بر�ص.

الذي فر�ص يف دول اأوروبية عدة، 
ومل يفر�ص على ال�صكان مالزمة 

منازلهم طوال الوقت.
ال�صينما  ودور  للمطاعم  و�صمح 

القدم مع �صرطة مكافحة ال�صغب 
للقطارات  امل��رك��زي��ة  امل��ح��ط��ة  يف 
باحلجارة  ال��ع��ن��ا���ص��ر  ور����ص���ق���ت 

والقوارير.
ال�صرطة  ق��وات  حا�صرت  ولحقاً 
ع�صرات املتظاهرين الذي رف�صوا 

املغادرة.
لهاي  ل�صرطة  تغريدة  يف  وج��اء 
الباقني رف�صوا  “املتظاهرين  اأن 
على  بناء  توقيفهم  ومت  امل��غ��ادرة 
ق����ان����ون ال���ت���ظ���اه���ر يف الأم����اك����ن 

العامة«.
توقيف  “ت�م  ّ��ه  اأن������������ واأ���ص�����������اف��ت 
حوايل 400 �صخ�ص” لكّنها ما 
لبثت اأن اأطلقت �صراح عدد كبري 

منهم.
وتابعت ال�صرطة اأنه “مت توقيف 
املحطة  يف  اأ����ص���خ���ا����ص  خ��م�����ص��ة 
لر�صقهم  ل��ل��ق��ط��ارات  امل���رك���زي���ة 

احلجارة«.
“الإغالق  ك��رث مب��ق��ارب��ة  واأ����ص���اد 
هولندا  اعتمدته  ال��ذي  الذكي” 
يف احتواء الفريو�ص، والذي كان 
بالإغالق  م��ق��ارن��ة  ���ص��رام��ة  اأق���ل 

وت���ن�������ّص اأح����ك����ام امل���ع���اه���دة على 
النووية  ال��ق��اذف��ات  ع���دد  حت��دي��د 
ب�700  املن�صورة  ال�صراتيجية 
املن�صورة  النووية  الروؤو�ص  وعدد 
ب�1550.  ال��ق��اذف��ات  ه���ذه  ع��ل��ى 
وت��ن�����ّص اأي�����ص��اً ع��ل��ى اإن�����ص��اء نظام 
من  وال��ت��ح��ق��ق  للتفتي�ص  ج��دي��د 

احرام بنود التفاقية.
وتطالب مو�صكو مبناق�صات حول 
اأواخر  املعاهدة منذ  جتديد هذه 
العام 2019 اإل اأن اإدارة ترامب 
الإ�صرار  م��ع  الآن  حتى  مت��اط��ل 

على اإ�صراك بكني يف املحادثات.
واأو������ص�����ح امل���م���ث���ل الأم�����ريك�����ي يف 
الت�صلح  للحّد من  موؤمتر جنيف 
قناة  ع���رب  اجل��م��ع��ة  وود  روب�����رت 
“م�صكلتنا  اأن  ا�ص”  ب���ي  “�صي 
الأك����رب ه��ي اف��ت��ق��ار ال�����ص��ني اإىل 

ال�صفافية«.

ال�صينية  “الر�صانة  واأ����ص���اف 
الع�صر  ال�����ص��ن��وات  يف  �صتت�صاعف 
املقبلة. وهذا الأمر يثري بالتاأكيد 

قلقنا ال�صديد«.
و�������ص������رح ري������اب������ك������وف ل����وك����ال����ة 
ال�صبت  ال���رو����ص���ي���ة  اأن���رف���اك�������ص 
معاهدة  متدي�����د  اأن  “نعتق����د 
اأمرا  ���ص��ي��ك��ون  �ص������تارت”  “نيو 
العامل  لكن  ومنطق�����ا،  �صحيحا 
ه�ذه  ع����ل����ى  ف����ق����ط  ي����ت����وق����ف  ل 

املعاهدة«.
ول تزال رو�صيا والوليات املتحدة 
متلكان معاً اأكرث من 90 يف املئة 
العامل،  يف  النووية  الأ�صلحة  من 
وفق التقرير الأخري ال�صادر عن 
املعهد الدويل لأبحاث ال�صالم يف 

�صتوكهومل )�صيربي(.
 2020 يف  وا����ص���ن���ط���ن  ومت���ل���ك 
حواىل 5800 راأ�ص حربي نووي 

الدفاع،  ���ص��وؤون  يف  �صيني  خبري 
بالن�صبة  امل����ث����ايل  امل�������ص���ت���وى  اأن 
نووي.  راأ���ص  األفي  �صيكون  لبكني 
اأن  بر�ص  فران�ص  لوكالة  واأو�صح 
“ال�صني لن ت�صارك اأبداً يف هذه 
املفاو�صات حول احلّد من الت�صلح 

بني الوليات املتحدة ورو�صيا«.
وق�������ال داري��������ل ك���ي���م���ب���ال امل���دي���ر 
�صبط  جل���م���ع���ي���ة  ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
ك����ون����رول  “اآرمز  الأ�����ص����ل����ح����ة 
فران�ص  ل��وك��ال��ة  اأ�صو�صيي�صن” 
ال��راه��ن، لي�ص  ال��وق��ت  “يف  بر�ص 
لدى اإدارة ترامب اأي نية لتمديد 
���ص��ت��ارت ول تردد  ن��ي��و  م��ع��اه��دة 
ال�صني  اهتمام  عدم  ا�صتخدام  يف 
كذريعة”  ث��الث��ي��ة  مب��ف��او���ص��ات 

للتخلي عن املعاهدة.
و�صحب ترامب بالده من ثالثة 
ات��ف��اق��ات دول��ي��ة ح���ول احل���ّد من 

 320 مقابل   6375 ومو�صكو 
و215  ل��ب��اري�����ص  و290  لبكني 

للندن، وفق املعهد ال�صويدي.
ال���ت���ي تعترب  ال�����ص��ني  وت���رف�������ص 
ب��ك��ث��ري من  اأق������ّل  ت��ر���ص��ان��ت��ه��ا  اأن 
ووا�صنطن،  م��و���ص��ك��و  ت��ر���ص��ان��ت��ي 
الثالثية  املفاو�صات  يف  امل�صاركة 
انفتاحها ملحادثات  اأب��دت  اأنها  اإل 

متعددة الأطراف.
وكتبت وزارة اخلارجية ال�صينية 
على  “ينبغي  م��وؤخ��راً  تغريدة  يف 
تخفي�ص  امل����ت����ح����دة  ال������ولي������ات 
النووية  الأ�صلحة  من  خمزونها 
�صيخلق  م���ا  ك��ب��ي�����������������ر،  ب�����ص�����������������ك��ل 
ق���وى نووية  ل��ت��ن�����ص��ّم  ال���ظ���روف 
املتعددة  امل���ح���ادث���ات  اإىل  اأخ�����رى 
الت�صّلح  م���ن  ل��ل��ح��ّد  الأط��������راف 

النووي«.
وهو  جتونغبينغ  ���ص��ون��غ  واع��ت��رب 

النووي  ح��ول  الت��ف��اق  الت�صّلح: 
الأ�صلحة  وم���ع���اه���دة  الإي��������راين 
النووية املتو�صطة املدى ومعاهدة 
“الأجواء املفتوحة”، التي تهدف 
التحركات  م����ن  ال���ت���ح���ق���ق  اإىل 
من  احل���ّد  واإج�����راءات  الع�صكرية 

ت�صّلح الدول املوقعة عليها.
الرو�صي  ال�صيا�صي  املحلل  وراأى 
فيودور لوكيانوف اأنه “ل ينبغي 
توقع اإحراز اأي نوع من التقدم” 

يف فيينا.
و�صرح لفران�ص بر�ص اأن “موقف 
هي  ج����داً:  مت�صق  ت��رام��ب  اإدارة 
القيود  ك���ل  ع���ن  ع��م��ل��ي��اً  ت��ت��خ��ل��ى 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ات��ف��اق��ات م��وق��ع��ة يف 
هناك  “لي�ص  م�صيفاً  املا�صي” 
هذه  اأن  نعتقد  يجعلنا  �صبب  اأي 

املعاهدة �صت�صكل ا�صتثناًء«.
ك���اي���ل مديرة  ���ص��ان��ون  واأ�����ص����ارت 
النووية  الأ���ص��ل��ح��ة  ن���زع  ب��رن��ام��ج 
انت�صار  الت�صّلح وعدم  واحل��ّد من 
ال������دويل  امل���ع���ه���د  الأ�����ص����ل����ح����ة يف 
�صتوكهومل،  يف  ال�صالم  لأب��ح��اث 
اإىل اأن “ع�صر التفاقات الثنائية 
بني  النووية  الأ�صلحة  من  للحّد 
ميكن  املتحدة  وال��ولي��ات  رو�صيا 

اأن ينتهي«.

وامل����ق����اه����ي وامل����ت����اح����ف وامل����ح����ال 
ال��ق��ادرة على خ��دم��ة ال��زب��ائ��ن يف 
العمل  با�صتئناف  الطلق  ال��ه��واء 
حزيران/ من  الأول  من  اعتبارا 

بقواعد  ال���ت���ق���ّي���د  م����ع  ي����ون����ي����و، 
التباعد الجتماعي التي تفر�ص 
 30 ال��زب��ائ��ن  ع���دم تخطي ع���دد 

�صخ�صا.

و�صّجلت هولندا 49 األفا و593 
بكوفيد-19،  م����وؤك����دة  اإ����ص���اب���ة 
حالة  ب��ي��ن��ه��ا  وف��������اة،  و6090 

�صّجلت منت�صف ليل ال�صبت.

هوؤلء �ساهمو� يف �إف�ساد موؤمتر تر�مب �لنتخابيرئي�سة بوليفيا ت�سادق على �لنتخابات �لرئا�سية  
•• وا�شنطن-وكاالت

ت�صبب م�صتخدمو تطبيق تيك توك وهواة مو�صيقى البوب الكورية يف املبالغة يف توقعات عدد احل�صور 
باأول موؤمتر انتخابي للرئي�ص الأمريكي، دونالد ترامب، منذ �صهور وذلك بعدما ظهرت مقاعد عديدة 

خاوية مبقر احلدث يف مدينة تول�صا يف ولية اأوكالهوما ال�صبت.
توك  تيك  تطبيق  بينها  من  خمتلفة  من�صات  عرب  الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  م�صتخدمو  وزع��م 
اأنهم �صجلوا طلبات  امل�صورة، يف من�صورات وت�صجيالت فيديو على الإنرنت  املقاطع  ال�صهري مل�صاركة 
للح�صول على تذاكر جمانية حل�صور املوؤمتر النتخابي على �صبيل الدعابة دون اأن تكون لديهم نية 
للذهاب. وقال براد بار�صكيل مدير حملة ترامب قبل احلدث اإن هناك اأكرث من مليون طلب للح�صول 
على تذاكر، لكن ظهرت مقاعد عديدة خاوية يف امللعب، الذي ا�صت�صاف املوؤمتر النتخابي وي�صع 19 
األف �صخ�ص، كما األغى ترامب ونائبه مايك بن�ص كلمتني كانتا مقررتني اأمام ح�صد كبري متوقع خارج 

املقر. وذكرت حملة ترامب اأن الدخول كان باأ�صبقية احل�صور واأنها مل ت�صدر تذاكر فعلية.

اأرجاأت  ال�صلطات  لكّن  اأي��ار/م��اي��و   3 يف  بوليفيا  يف 
امل�صتجّد  كورونا  فريو�ص  تف�ّصي  ب�صبب  ال�صتحقاق 

يف البالد.
الربملان  ب���ني  لّت���ف���اق  ب��ول��ي��ف��ي��ا  يف  ��ل  ال��ت��و���صّ ومت 
ال�صيا�صية  والأح����زاب  العليا  النتخابية  واملحكمة 
اأقّر  اأيلول/�صبتمرب، وقد   6 النتخابات يف  لإج��راء 
هذا الّتفاق يف م�صروع قانون، لكّن الرئي�صة املوؤّقتة 
ت����رّددت يف امل�����ص��ادق��ة ع��ل��ى م�����ص��روع ال��ق��ان��ون ك��ي ل 
يتزامن ال�صتحقاق مع املوعد املتوّقع لبلوغ الوباء 

يف البالد ذروته.
و اأم�ص الأول الأحد اأعلنت وزيرة ال�صحة اإيدي روكا 

لل�صحافيني اأّن فريو�ص كورونا امل�صتجّد �صيبلغ ذروة 
انت�صاره يف بوليفيا يف غ�صون ثالثة اأ�صهر، اإذ يتوّقع 
اإىل  23.500 حالياً  امل�صابني من  يرتفع عدد  اأن 

130 األفاً يف منت�صف اأيلول/�صبتمرب.
وال�صبت �صّجلت بوليفيا اأكرث من األف اإ�صابة جديدة 
بالفريو�ص خالل 24 �صاعة، يف اأعلى ح�صيلة يومية 

على الإطالق منذ بدء انت�صار الوباء.
اآذار/مار�ص  اأجري يف  للراأي  ا�صتطالع  لآخر  ووفقاً 
فاإّن لوي�ص اآر�صي املر�ّصح املدعوم من الرئي�ص ال�صابق 
ب�33،3%  الت�صويت  نوايا  يت�صّدر  اإيفو مورالي�ص 

من الأ�صوات.

•• الباز-اأ ف ب

اآنييز  جانني  امل��وؤّق��ت��ة  البوليفية  الرئي�صة  �صادقت 
الرئا�صية  اإجراء النتخابات  على قانون ين�ّص على 
نف�صه من  الوقت  اأيلول/�صبتمرب، حم��ّذرة يف   6 يف 

خماطر القراع يف خ�صّم وباء كوفيد-19.
تعّر�صت  “لقد  م�صّجلة  ر���ص��ال��ة  يف  اآن��ي��ي��ز  وق��ال��ت 
اأيلول/�صبتمرب،   6 النتخابات يف  ل�صغوط لإجراء 
م�صّددة على اأنها ل ت�صعى  اأي يف خ�صّم اجلائحة”، 

باأي �صكل من الأ�صكال اإىل البقاء يف من�صبها.
وك���ان م��ن امل��ف��ر���ص اإج����راء الن��ت��خ��اب��ات الرئا�صية 

فح�س �سمري لالأمريكيني من �أ�سول �آ�سيوية  •• وا�شنطن-اأ ف ب

تظاهرات  فلويد  ج���ورج  مقتل  اأث���ار 
امل��ت��ح��دة ف�صال عن  ال���ولي���ات  ع��م��ت 
فح�ص �صمري يف �صفوف الأمريكيني 

من اأ�صول اآ�صيوية الذين لطاملا كانت عالقتهم متوترة بال�صود.
ت��رع��رع يف  امل��ول��ود يف فيتنام لكنه  ع��ام��ا(  ت���ران )27  ه���واي  ي��ق��ول فييت 
والتغيري  والتحرر  العدالة  اأجل  من  الن�صال  اأردن��ا  “اإذا  املتحدة  الوليات 
علينا اأن نكون جزءا من هذه احلركة” اأي التظاهرات املناه�صة للعن�صرية 
�صرطي  بعدما �صغط  اختناقا  الأ���ص��ود ج��ورج فلويد  الأم��ريك��ي  بعد مقتل 

اأبي�ص لفرة طويلة على عنقه.
ويوؤكد فييت هواي تران “ثمة الكثري من العن�صرية جتاه ال�صود يف �صفوف 

الأمريكيني من اأ�صول اآ�صيوية ومن جزر املحيط الهادئ«.
را�صخة يف   1992 العام  ال�صغب يف لو�ص اجنلي�ص  اأعمال  ول تزال ذكرى 
اأذهان كثريين بعد تربئة اأربعة عنا�صر بي�ص من ال�صرطة انهالوا بال�صرب 

املربح على ال�صائق رودين كينغ واأحلقوا به اإ�صابات خطرة.
وجرت غالبية التظاهرات يومها يف حي ي�صمى كوريتاون. وقد اطلق جتار 
على  ال��ن��ار  عنهم،  تخلت  املحلية  ال�صرطة  ب��اأن  �صعروا  ك��وري��ة  اأ���ص��ول  م��ن 

املتظاهرين ال�صود من اأعلى اأ�صطح اأبنيتهم حلماية متاجرهم.
ويقول كيفن كوا�ص من جمعية الدفاع عن الأمريكيني من اأ�صول اآ�صيوية 
“نحن الأمريكيني من اأ�صول اآ�صيوية �صاهمنا يف  “او �صي ايه نا�صونال”، 

ا�صتمرار ال�صعور املعادي لل�صود وا�صتفدنا من تفوق البي�ص«.
وي�صدد كوا�ص على وجود فح�ص �صمري ملا يعرف ب”الأقلية املثالية” وهي 
�صمنا  يعني  ما  اأقلية  اأف�صل”  “هم  الآ�صيويني  اأن  مفادها  منطية  فكرة 

اأقل  اأن الأق��ل��ي��ات الأخ���رى ق��د تكون 
اإىل مت��ي��ي��ز حيال  وي�����وؤدي  م�����ص��ت��وى 
الداكنة  الب�صرة  اأ�صحاب  الأ�صخا�ص 

اأكرث.
الالفتات  اأن  ك���وا����ص  ك��ي��ف��ن  وي����رى 
التي كتب عليها “اخلطر الأ�صفر يدعم القوة ال�صوداء” اأو “الأمريكيون 
تتجاهل اأو تخفف من  من اأ�صول اآ�صيوية يدعمون “حياة ال�صود مهمة”، 
ال�صنوات  يف  بال�صود  اآ�صيوية  اأ���ص��ول  م��ن  اجلاليات  اأحلقته  ال��ذي  ال�صرر 

اخلم�صني الأخرية” حتى لو كان ذلك غري متعمد.
وا�صتخدم مفهوم “اخلطر الأ�صفر” يف نهاية القرن التا�صع ع�صر لتهمي�ص 
ال�صعوب الآ�صيوية ل �صيما خالل موجات الهجرة ال�صينية الأوىل باجتاه 

الوليات املتحدة.
وحّورت العبارة وا�صتحالت �صعارا لدعم حركة “بالك بانرث” للمرة الأوىل 
العام 1969 من قبل الأمريكي من اأ�صل ياباين ريت�ص اأوكي الذي تبني 

لحقا اأنه خمرب ملكتب التحقيقات الفدرايل )اأف بي اآي(.
وت���ق���ول ب���و ث�����او-اأوراب�����ي اإح�����دى م��وؤ���ص�����ص��ات ج��م��ع��ي��ة “�صي اي���ه اي���ه األ” 
لالأمريكيني من اأ�صول اآ�صيوية ومقرها يف ميني�صوتا “من املهم جلالياتنا 

األ جتد نف�صها يف مواجهة بع�صها بع�صا«.
واأجرت منظمات كهذه التي تتعاون كثريا مع جمتمعات ال�صود ومن اأ�صول 
اأمريكية لتينية، حتركات عدة دعما للتظاهرات املناه�صة للعن�صرية مثل 

تنظيم قمة افرا�صية حول الت�صامن بني ال�صود والآ�صيويني.
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•• �شيول-اأ ف ب

اأعلنت كوريا ال�صمالية اأنها جّهزت 
الدعائية  امل���ن�������ص���ورات  م���الي���ني 
املناه�صة ل�صيول واآلف البالونات 
يف  اجلنوبية  كوريا  اإىل  لإر�صالها 
خطوة من �صاأنها اأن تزيد التوتر 
الرت��ب��اط بني  بعد تدمري مكتب 

البلدين.
ال�صمايل  ال��ك��وري  ال��ن��ظ��ام  وك��ث��ف 
الهجمات  امل��ا���ص��ي��ة  الأ���ص��اب��ي��ع  يف 
ال�صفوية �صد �صيول منتقدا ب�صكل 
كوريني  م��ن�����ص��ق��ني  ق���ي���ام  خ���ا����ص 
اجلنوب  يف  ي��ق��ي��م��ون  ���ص��م��ال��ي��ني 
باإر�صال من�صورات دعائية مناه�صة 

لبيونغ يانغ عرب احلدود.
وب����ع����د ق���ط���ع ق����ن����وات الإت�������ص���ال 
ال�صمالية  كوريا  دمرت  الر�صمية، 
الرتباط  مكتب  املا�صي  الأ�صبوع 
الذي فتح بني البلدين يف اأيلول/
�صبتمرب 2018 يف �صمال املنطقة 
املنزوعة ال�صالح وكان ي�صكل رمزا 
ال���ت���ي ظ���ه���رت يف تلك  ل��ل��ت��ه��دئ��ة 

ال�صنة يف �صبه اجلزيرة الكورية.
ك���م���ا ه��������ددت ب���ت���ع���زي���ز ال����وج����ود 
املنطقة  حم���ي���ط  يف  ال��ع�����ص��ك��ري 
حمللون  وراأى  ال�صالح.  املنزوعة 
اإىل  ت�صعى  ال�����ص��م��ال��ي��ة  ك��وري��ا  ان 
اف���ت���ع���ال اأزم�������ة ك�����ربى م����ن اأج����ل 
احل�����ص��ول ع��ل��ى ت���ن���ازلت يف وقت 
الدولية  امل��ف��او���ص��ات  فيه  و�صلت 
اإىل  ال��ن��ووي��ة  اأ�صلحتها  ن��زع  ح��ول 

طريق م�صدود.
ور�صميا، فاإن اأ�صباب غ�صب كوريا 

ال�صمالية هي املن�صورات املناه�صة 
ل��ل��زع��ي��م ال���ك���وري ال�����ص��م��ايل كيم 
جونغ اون والتي ير�صلها من�صقون 
بالونات توجه  م��ن اجل��ن��وب ع��رب 

اإىل ال�صمال.
الكورية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  واأوردت 
اأن  الث��ن��ني  الر�صمية  ال�صمالية 
ت�����ص��ت��ع��د للرد  ال�����ص��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا 
ب�����ص��ك��ل وا����ص���ع ال��ن��ط��اق ق��ائ��ل��ة اإن 
“التجهيزات لأكرب حلملة توزيع 
من�صورات �صد العدو �صارفت على 
النتهاء«. واأ�صافت اأّن “موؤ�ص�صات 
امل�صتويات  جميع  من  وطبع  ن�صر 
مليون   12 ج��ّه��زت  العا�صمة  يف 
م��ن�����ص��ور م����ن ج��م��ي��ع الأ����ص���ن���اف 

تعك�ص غ�صب وحقد ال�صعب«.
اأكرث  اإع������داد  اأّن�����ه مت  واأو����ص���ح���ت 
من  ب����ال����ون  اآلف  “ثالثة  م����ن 
ج���م���ي���ع الأ�����ص����ن����اف ق��������ادرة على 
اإىل عمق كوريا  املن�صورات  اإي�صال 
و�صائل  اىل  م�����ص��رية  اجلنوبية” 

اإر�صال اأخرى مل تعلن عنها.
وحذرت الوكالة الكورية ال�صمالية 
العقاب  “وقت  اأن  م��ن  الر�صمية 

يقرب«.
ال����ذي ك�صفت  امل��ن�����ص��ورات  واأح�����د 
�صينمون  رودون�����غ  �صحيفة  ع��ن��ه 
الكوري  الرئي�ص  تظهر  الر�صمية 
ي�صرب  ج��اي-اي��ن  م��ون  اجلنوبي 
“تناول  بانه  ويتهمه  فنجان  من 
ك����ل ����ص���يء مب����ا ي�����ص��م��ل الت���ف���اق 
ب����ني ك����وري����ا ال�����ص��م��ال��ي��ة وك���وري���ا 

اجلنوبية«.
وك��ان��ت ال��ك��وري��ت��ان ت��ر���ص��الن مثل 

ه��ذه امل��ن�����ص��ورات يف ال�����ص��اب��ق، لكن 
هذه  وقفها  على  اتفقا  الطرفني 
بث  ي�صمل  مبا  الدعائية  العمال 
ر�صائل عرب مكربات ال�صوت على 
احلدود، خالل اأول قمة بني مون 

وكيم يف 2018.
الأنباء  وك��ال��ة  و�صفت  اأي���ام  وقبل 
هذه  الر�صمية  ال�صمالية  الكورية 
“حرب  اأدوات  ب��اأن��ه��ا  امل��ن�����ص��ورات 
وقائي  “هجوم  وب��اأن��ه��ا  نف�صية” 

ي�صبق احلرب«.
ارتفاع  وراء  ك���ان���ت  وامل���ن�������ص���ورات 
ت�صرين  يف  ح�����ص��ل  ك��م��ا  ال���ت���وت���ر 
الأول-اكتوبر 2014 حني فتحت 

كوريا ال�صمالية النار على بالونات 
ق���د رب��ط��ت ف��ي��ه��ا م��ن�����ص��ورات، ما 
بني  النار  لإط��الق  بتبادل  ت�صبب 

جانبي املنطقة املنزوعة ال�صالح.
واأثر هذه املن�صورات على اجلنوب 
غالبية  لأن  ج��دا  حم���دودا  يبقى 
يتكبدون  ل  اجلنوبيني  الكوريني 

حتى عناء قراءتها.
امل��ن�����ص��ورات عموما  وت�����ص��ي��د ه���ذه 
لكوريا  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ب����الإجن����ازات 
م�صوؤولني  ت��ن��ت��ق��د  اأو  ال�����ص��م��ال��ي��ة 
اأمريكيني وكوريني جنوبيني ويف 

بع�ص الأحيان بطريقة لذعة.
ووا�صلت العالقات بني الكوريتني 

التدهور ال�صنة املا�صية بعد ف�صل 
القمة الثانية بني الزعيم الكوري 
الأمريكي  وال��رئ��ي�����ص  ال�����ص��م��ايل 
عقدت  ال����ت����ي  ت�����رام�����ب  دون�����ال�����د 
�صباط/فرباير  يف  ه����ان����وي  يف 

.2019
وت��ع��رث احل�����وار ب���ني ب��ي��ون��غ يانغ 
ووا�����ص����ن����ط����ن ح������ول ع������دم ق�����درة 
ال���ط���رف���ني ع���ل���ى الت�����ف�����اق حول 
تقدمها  اأن  يجب  التي  التنازلت 
ك����وري����ا ال�����ص��م��ال��ي��ة م���ق���اب���ل رفع 
ال��ع��ق��وب��ات ع��ن��ه��ا لإرغ���ام���ه���ا على 
النووية  ب��راجم��ه��ا  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي 

والبال�صتية.

كوريا �ل�سمالية جتهز ماليني �ملن�سور�ت �لدعائية  

تر�مب م�ستعد للقاء نظريه �لفنزويلي 
ولية ثانية بعد انتخابات قاطعتها املعار�صة وندد بها 

املجتمع الدويل معتربا اأنها مزورة.
الوليات  مقدمها  يف  دول���ة  �صتني  ح���وايل  واع��رف��ت 
ورو�صيا  ال�صني  لكن  بالوكالة  رئي�صا  بغوايدو  املتحدة 
دعمتا مادورو الذي يخ�صع نظامه لعقوبات اأمريكية.

وقال  م���ادورو.  لقاء  على  انفتاحه  اأب��دى  ترامب  لكن 
نلتقي.  اأن  يف  يرغب  م���ادورو  بذلك،  اأفكر  اأن  “ميكن 
ومل اأعار�ص اأبدا اللقاءات، كما تعلمون مل اأعار�ص عقد 
ال��دوام، ل  “لقد قلت على  م�صيفا  اإل نادرا”  لقاءات 
نخ�صر كثريا عرب عقد لقاءات. لكن حتى الآن، رف�صت 
اآذار/ ذل��ك«. ووجه الق�صاء الأمريكي اىل م��ادورو يف 

 •• وا�شنطن-اأ ف ب

اأب������دى ال��رئ��ي�����ص الأم����ريك����ي دون���ال���د ت���رام���ب الباب 
الفنزويلي  نظريه  لقاء  اإمكانية  يف  للنظر  ا�صتعداده 
اأهمية  من  نف�صه  الوقت  يف  مقلال  م���ادورو  نيكول�ص 
املعار�ص خوان غواديو، وذلك يف مقابلة ن�صرها موقع 

الأخبار “اك�صيو�ص«.
وت�صهد فنزويال منذ 23 كانون الثاين/يناير 2019 
�صراعا على ال�صلطة بني خوان غوايدو رئي�ص اجلمعية 
يف  للبالد  بالوكالة  رئي�صا  نف�صه  اأعلن  الذي  الوطنية 
حماولة لإق�صاء مادورو فيما بداأ الرئي�ص ال�صراكي 

املخدرات”  بتهريب  املرتبط  “الإرهاب  تهمة  مار�ص 
مع منح مكافاأة بقيمة 15 مليون دولر موعودة لقاء 
اعتقاله. وبالتوازي، واإثر ف�صل ا�صراتيجيتها لإزاحة 
املتحدة يف  ال��ولي��ات  اق��رح��ت  ال�صلطة،  م��ن  م���ادورو 

اآذار/مار�ص “اإطارا جديدا لالنتقال الدميوقراطي«.
التي  املقابلة  خ��الل  ت��رام��ب  اأمل���ح  اأك�صيو�ص،  وبح�صب 
اأجريت اجلمعة اإىل “اأنه ل يثق كثريا بغوايدو. معربا 
فنزويال”،  يف  يح�صل  مل��ا  “ال�صديدة  معار�صته  ع��ن 
وح���ول الع����راف ب��غ��واي��دو ق���ال “كنت م��واف��ق��ا على 
ذل��ك، ل اعتقد اأن ه��ذا الأم��ر ت��رك اأث��را كبريا ب�صكل 

اأو باآخر«.

�أوفيد يدعم جهود منظمة �ل�سحة 
�لعاملية يف �أمريكا �لالتينية 

•• فيينا-وام: 

 10 بقيمة  قر�ص  منح  على  “اأوفيد”  الدولية  للتنمية  الأوب���ك  �صندوق  واف��ق 
ال�صحة  ا�صراتيجية قطاع  العام يف غواتيمال، لدعم  القطاع  اإىل  ماليني دولر 

العامة و�صد احتياجات الطوارئ الناجمة عن انت�صار وباء كورونا امل�صتجد.
واأعلن ال�صندوق - يف بيان �صادر عن مقره الرئي�ص يف العا�صمة فيينا - عن املوافقة 
على منح م�صاعدات طارئة بقيمة مليون دولر لدعم جهود منظمة ال�صحة العاملية 
ذات ال�صلة بفريو�ص كورونا امل�صتجد يف دول اأمريكا الالتينية، وتعزيز الك�صف عن 
البنية  وتعزيز  ال�صحة،  العاملني يف قطاع  وتدريب  بالفريو�ص،  امل�صابة  احلالت 

التحتية للرعاية ال�صحية الطارئة.

م�صيفا  يهزاأ من كل هذا الأمر” 
عر�صها  ال����ت����ي  “الر�صائل  اأن 
ال��رئ��ي�����ص ع��ل��ى ال�����ص��ح��اف��ة، كتبها 
الدعاية  مكتب  يف  ر�صمي  موظف 
الكوري  ال���ع���م���ال  حل����زب  ال���ت���اب���ع 

ال�صمايل«.
وتابع “رغم ذلك، عر�صها الرئي�ص 

�صداقتهما”  ع��م��ق  ع��ل��ى  ك��دل��ي��ل 
ل  ال���������ص����داق����ة  اأن  اىل  م�������ص���ريا 
الدبلوما�صية  م�صتوى  اىل  ترقى 

الدولية.
واأكد بولتون اأي�صا اأنه ل يعترب اأن 
ترامب موؤهل للرئا�صة معربا عن 

اأمله يف عدم توليه ولية ثانية.
)التاريخ(  يذكره  اأن  “اآمل  وق��ال 
ك��رئ��ي�����ص ���ص��غ��ل ولي����ة واح�����دة مل 
يغرق البالد ب�صكل ل عودة عنه يف 
النهو�ص  انحدار ل ميكننا  دوامة 
منه. ميكننا جتاوز تداعيات ولية 

واحدة«.
اأن�����������ه لن  واأ����������ص���������اف ب�����ول�����ت�����ون 
ملناف�صه  ول  ل���رام���ب  ل  ي�����ص��وت 
ال����دمي����وق����راط����ي ج����و ب����اي����دن يف 
يف  املرتقبة  الرئا�صية  النتخابات 

ت�صرين الثاين/نوفمرب.
ت��رام��ب وق��ف ن�صر  اإدارة  وح��اول��ت 

كتاب بولتون لكن قا�صيا اأمريكيا 
رف�ص ذلك ال�صبت قائال اإن الآوان 
بتقييد  اأم�����ر  لإ�����ص����دار  ف����ات  ق���د 

ن�صره.
وكتب القا�صي يف القرار “يف حني 
لبولتون  الأح����ادي  ال�صلوك  يثري 
خماوف كربى على �صعيد الأمن 

اجل��دي��دة هذه،  الإع����ادة  عملية  يف 
اإىل  “بالنظر  تعاملت  اأنها  موؤكدة 
ال�صعفاء  الأط���ف���ال  ه����وؤلء  و���ص��ع 
املوافقات  اإط���ار  ويف  خ��ا���ص  ب�صكل 

التي قدمها امل�صوؤولون املحليون«.
“اخلالفة”  ������ص�����ق�����وط  وم������ن������ذ 
اأع���ل���ن ع��ن��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م داع�ص  ال��ت��ي 
الإره��اب��ي يف اآذار/م���ار����ص 2014 
مع�صلة  ال���دويل  املجتمع  ي��واج��ه   ،
اإع����ادة ع��ائ��الت امل��ت��ط��رف��ني الذين 
�صوريا  يف  ق��ت��ل��ه��م  اأو  اأ����ص���ره���م  مت 

والعراق.
بينها  ع��دة،  اأوروب��ي��ة  دول  واكتفت 
با�صتعادة  وفرن�صا،  واأملانيا  النم�صا 

عدد حمدود من اأبناء املتطرفني.
وت����ردد ف��رن�����ص��ا يف ا���ص��ت��ع��ادة نحو 
الرجال  من  بالغاً،  مواطناً   150
جتري  اأن  يف  وت���رغ���ب  وال���ن�������ص���اء، 

حماكمتهم هناك.
كما اأن الو�صع يبدو معقدا بالن�صبة 
من  يتيم  غ��ري  طفل   300 لنحو 
اأب��ن��اء الإره��اب��ي��ني ال��ذي��ن يحملون 
تتطلب  حيث  الفرن�صية  اجلن�صية 

ا�صتعادتهم موافقة الأم.
وت������وؤوي خم��ّي��م��ات اأب���رزه���ا خميم 
ال���ه���ول يف حم��اف��ظ��ة احل�����ص��ك��ة يف 
األف   12 �صوريا، نحو  �صرق  �صمال 
اأجنبي، هم 4000 امراأة و8000 
الذين  الأجانب  عائالت  طفل من 

داع�ص،  تنظيم  ���ص��ف��وف  يف  ك��ان��وا 
بح�صب ال�صلطات الكردية.

املعنية  ال�����دول  الأك������راد  وي��ط��ال��ب 
املحتجزين  م��واط��ن��ي��ه��ا  ب��ا���ص��ت��ع��ادة 
لديهم، موؤكدين عدم قدرتهم على 

اإبقائهم لديهم ملدة اأطول.
كما تنادي بذلك الوليات املتحدة 
ب��ان��ت��ظ��ام م��ع��رب��ة ع���ن ق��ل��ق��ه��ا من 

املتطرفني  وان��ت�����ص��ار  ه���روب  مغبة 
امل��ح��ت��ج��زي��ن يف اأم���اك���ن اأخ�����رى اأو 
للبع�ص نحو اأوروبا من اأجل تنفيذ 

هجمات هناك.
ودعا  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر،  ك���ان���ون  ويف 
املتحدة  ل���الأمم  ت��اب��ع��ون  حمققون 
اأبناء  م��ن  الأط���ف���ال  اآلف  لإع�����ادة 
املتطرفني اإىل بلدان ذويهم كونهم 

تتمكن احلكومة من  القومي، مل 
املنع الق�صائي هو احلل  اأن  اإثبات 

املنا�صب«.
ت���وزي���ع ع���دد ك��ب��ري م���ن ن�صخ  ومت 
كتاب “ذا روم وير اإت هابند” على 
اليوم  لن�صره  ا���ص��ت��ع��دادا  امل��ك��ت��ب��ات 
الثالثاء، وقد اأوردت و�صائل اإعالم 
عدة ق�صما كبريا مما يت�صمنه من 

انتقادات حادة لرامب.
توىل  التي  الفرة  الكتاب  يتناول 
م�صت�صار  م��ن�����ص��ب  ب��ول��ت��ون  ف��ي��ه��ا 
الأمن القومي للرئي�ص الأمريكي 
وان���ت���ه���ت  ������ص�����ه�����را،   17 ط���������وال 
اأيلول/�صبتمرب  يف  ب��ا���ص��ت��ق��ال��ت��ه 
ال��ف��ائ��ت. واع���ت���رب ب��ول��ت��ون الذي 
ينتمي اإىل احلزب اجلمهوري منذ 
�صقوره  من  ويعترب  طويل،  وق��ت 
“غري  ت����رام����ب  اأن  ال��ي��م��ي��ن��ي��ني، 

منا�صب للمن�صب«.

يف  اخل�صو�ص”  وج������ه  و”على 
“و�صع خطر«.

وق���ال م�����ص��وؤول يف ال��ه��الل الأحمر 
فران�ص  لوكالة  املخيم  يف  ال��ك��ردي 
ال��ث��اين/ ك��ان��ون  ب��ر���ص يف منت�صف 

بينهم  �صخ�صا،   517 اإن  ي��ن��اي��ر، 
يف  ح��ت��ف��ه��م  ل����ق����وا  ط����ف����ال،   371

خميم الهول عام 2019.

بولتون: �لزعيم �لكوري �ل�سمايل يهز�أ من تر�مب 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

م�صت�صار  ب����ول����ت����ون  ج������ون  ق������ال 
ال�صابق  الأمريكي  القومي  الأم��ن 
الكوري  ال��زع��ي��م  ب����اأن  يعتقد  اإن����ه 
“يهزاأ”  اون  جونغ  كيم  ال�صمايل 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ص  م��ف��ه��وم  م���ن 
ال�صداقة  لعالقة  ترامب  دون��ال��د 

بينهما.
“اي  �صبكة  اىل  ب��ول��ت��ون  وحت���دث 
بي �صي نيوز” يف اأول مقابلة قبل 
الذي  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  كتابه  ن�صر 

يت�صمن انتقادات حادة لرامب.
مارثا  ال�صحافية  ���ص��األ��ت��ه  وح���ني 
“يعتقد  اذا كان ترامب  رادات��ز ما 
له  يكن  اون  ج��ون��غ  كيم  اأن  فعليا 
هناك  لي�ص  ان  بولتون  رد  الود” 

اأي تف�صري اآخر.
اون  جونغ  كيم  اأن  “اأعتقد  وق��ال 

•• باري�س-اأ ف ب

الفرن�صية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
اأن ع�صرة اأطفال من اأبناء الدواع�ص 
الفرن�صيني املحتجزين يف خميمات 
ال�صيطرة  حتت  الواقعة  النازحني 
اأع���ي���دوا اإىل  ال��ك��ردي��ة يف ���ص��وري��ا، 

فرن�صا ليل الأحد الثنني.
فرن�صا  “قامت  ب��ي��ان  يف  وذك�����رت 
هم  فرن�صيني  اأب��ن��اء  ع�صرة  ب��اإع��ادة 
ق�صر اأو اأيتام اأو يعانون من حالت 
اإن�صانية كانوا يعي�صون يف خميمات 

يف �صمال �صرق �صوريا«
تفا�صيل  اأي  ال���ب���ي���ان  ي���ذك���ر  ومل 
فرن�صا  اإىل  و�صولهم  م��ك��ان  ح��ول 
فيها  غ���������ادروا  ال����ت����ي  وال�����ظ�����روف 

�صوريا.
“لقد مت ت�صليم  واأو�صحت الوزارة 
ال�صلطات  اإىل  الأط����ف����ال  ه������وؤلء 
الآن  وه���م  الفرن�صية،  الق�صائية 
مل��ت��اب��ع��ة ط��ب��ي��ة خا�صة  ي��خ�����ص��ع��ون 
ورع�������اي�������ة م������ن ق����ب����ل اخل�����دم�����ات 

الجتماعية«.
اآذار/ داع�ص يف  تنظيم  انهيار  منذ 
 28 اأعادت فرن�صا   ،2019 مار�ص 

طفاًل من �صوريا.
اإىل  “ال�صكر”  ب��اري�����ص  ووج���ه���ت 
يف  ال��ذات��ي��ة  �صبه  ال��ك��ردي��ة  الإدارة 
�صمال �صرق �صوريا على “تعاونها” 

فرن�سا تعيد 10 �أطفال من �أبناء �لدو�ع�س يف �سوريا 

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• بيري مارتن

الأي��ام الخرية  الرئي�ص المريكي يف  لقد تكبد 
هزميتني مريرتني يف املحكمة العليا، لكنها من 

الهزائم التي قد تكون مفيدة له �صيا�صياً.
الوليات  ب����الأح����داث يف  م��ل��يء  اأ����ص���ب���وع  خ����الل 
امل��ت��ح��دة، اأ����ص���درت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ق���راري���ن مت 
تف�صريهما على اأنهما هزميتان للرئي�ص ترامب، 
على  الع��ت��م��اد  بامكانهم  اأن���ه  يعتقدون  للذين 
دائ��ًم��ا بقوة  ال��ك��ف��ة  امل��ح��اف��ظ��ة لتميل  الأغ��ل��ب��ي��ة 

ل�صاحلهم.
اأوًل، اإنه �صوء فهم لطبيعة املحكمة، الفرا�ص 
والق�صاة  امل��ح��اف��ظ��ني  اخل��م�����ص��ة  ال��ق�����ص��اة  ب����اأن 
الليرباليني الأربعة ي�صكالن دائًما كتلة مندجمة 

حول جميع امل�صائل ذات الأبعاد الإيديولوجية.
تف�صري هذه احللقة،  ا  اأي�صً التب�صيط  ثانًيا، من 

على اأنها م�صيئة لرامب.

اهانة لليمني الديني
اأيدت املحكمة الثنني املا�صي، باأغلبية 6 مقابل 
قانونية  ب��ع��دم  يق�صي  اأدن����ى  حمكمة  ق���رار   ،3
اأ�صكال معينة من التمييز يف العمل �صد املثليني 
الهويات  م��ن  غريهما  اأو  جن�صياً  املتحولني  اأو 

اجلن�صية غري التقليدية.
راأت  احلكم،  يغطيها  التي  املحددة  الق�صية  ويف 
املحكمة اأن حظر طرد �صخ�ص على اأ�صا�ص هويته 
ي��ع��ل��و ع��ل��ى احل���ري���ة الدينية  اجل��ن�����ص��ي��ة ف��ق��ط، 
ل�صاحب العمل، الذي احتج بهذا احلق لتربير 

الف�صل.
الق�صية  ت��غ��ط��ي��ة  ف��ق��د مت  امل��ح��ك��م��ة،  وب��ح�����ص��ب   
اأ�صا�ص  بالقيود احلالية التي متنع التمييز على 

اجلن�ص.
ال��ق��رار مفاجًئا مت��اًم��ا م��ن جانب  ه��ذا  مل يكن 
نف�ص  من  الأ�صخا�ص  حق  اأك��دت  التي  املحكمة، 
اجل��ن�����ص، جت���اه و���ص��د امل��ق��اوم��ة ال��ق��وي��ة لليمني 
الديني، ولكن م��ا ف��اج��اأ اأك��رث م��ن واح��د ه��و اأن 
يعينه  قا�صي  اأول  جور�صو�ص،  نيل  كتبه  القرار 

دونالد ترامب.
الق�صاة  جميع  اأن  اعتقدوا  الذين  واملحافظون 
اليا ل�صاحلهم،  �صيميلون  الذين عينهم ترامب 

اأ�صيبوا بنزلة برد.

عقبة اأمام اأجندة ترامب للهجرة
مثرًيا  اآخ���ر  ق����راًرا  املحكمة  اأ���ص��درت  اخلمي�ص، 
للجدل، باأغلبية 5 �صد 4 ، كتبه رئي�ص الق�صاة 
جون روبرت�ص، يلغى مر�صوًما رئا�صًيا من دونالد 
اأوباما  لباراك  الرئا�صي  املر�صوم  ميحو  ترامب، 
مهاجر  �صاب  األ��ف   650 ي�صمح حل��وايل  ال��ذي 
على  بالبقاء  “احلاملون”،  امللقب  نظامي،  غري 

الأرا�صي الأمريكية ب�صروط معينة.
وي�صمح مر�صوم اأوباما، امل�صمى “الإجراء املوؤجل 
لالأ�صخا�ص الذين هاجروا  للطفولة الوافدة”، 
ب�صكل غري قانوين اإىل الوليات املتحدة عندما 
ت�صوية  ويتم  الرحيل  بتفادي  قا�صرين،  كانوا 

و�صعهم موؤقًتا اإذا جتنبوا امل�صاكل الق�صائية.
اأوباما جتديًدا  اأ�صدرها  التي  القاعدة  وتتطلب 
كل ثالث �صنوات، وتريد اإدارة ترامب، ا�صتجابة 
املناه�صة  النتخابية  الرئي�ص  ق��اع��دة  لطلبات 
عملية  يف  والبدء  الربنامج  هذا  اإنهاء  للهجرة، 

الرحيل ال�صعبة للحاملني.
من حيث املبداأ، ان مر�صوما رئا�صيا واحًدا يكون 
كافًيا لإلغاء مر�صوم رئا�صي اآخر، ولهذا ال�صبب 
حكم  ع��ل��ى  ب��احل�����ص��ول  ت���رام���ب  اإدارة  ف��وج��ئ��ت 
املحكمة هذا، الذي كتبه رئي�ص الق�صاة روبرت�ص 

و�صارك يف توقيعه اأربعة ق�صاة ليرباليون.
املو�صوعية  والأ���ص�����ص  الأ���ص��ل  وب���دون احلكم يف 
للق�صية، ق�صت الأغلبية باأن احلكومة ت�صرفت 
يف �صعيها لإنهاء  “تع�صفية ومزاجية”  بطريقة 

هذا الربنامج دون تقدمي مربرات كافية.
واجتهد رئي�ص الق�صاة ليذكر يف حكمه اأن بع�ص 
بعد  الإدارة  قبل  من  قدمت  ال�صحيحة  احلجج 
اأن تكون  فوات الوان، وهي تربيرات كان يجب 

جزًء من الإجراء الأويل 
وبعبارة اأخرى، فاإن املحكمة 
اكتفت بدفع هذه امل�صكلة اإىل 
“الإجراء  لربنامج  ال�صماح  خ��الل  م��ن  الأم���ام 
حتى  ب��ال��ب��ق��اء  الوافدة”  ل��ل��ط��ف��ول��ة  امل����وؤج����ل 
كانت  اإذا  ينهيه  اأن  الذي ميكن  الالحق،  القرار 

التربيرات واحليثيات اأف�صل.

ترامب يلعب دور ال�سحية
كان رد فعل الرئي�ص الفوري على هذه القرارات 
بتثبيت  التزامه  م��ك��رراً  ال�صحية،  دور  لعب  هو 
املحكمة العليا ب�صكل اأقوى على اليمني للح�صول 
على دعم ل يتزعزع لليمني الديني واملحافظني 
ركيزة  ي�صكلون  ال��ذي��ن  ل��الأج��ان��ب،  املناه�صني 

قاعدته احلزبية.
الذي يحد من  القرار  اإن  العملية،  الناحية  من 
اجلن�صي  التوجه  اأ�صا�ص  على  التمييز  اإمكانية 

رمبا يكون مفيًدا لرامب.
مثلما لوحظ يف حالة الزواج من نف�ص اجلن�ص، 
فاإن الراأي العام بات مييل بن�صبة كبرية ل�صالح 
الأخرية،  ال�صنوات  يف  احلقوق  بهذه  الع��راف 
للمحكمة  اآخر  �صُينظر اىل قرار يف اجتاه  وكان 
ب�صكل �صلبي من قبل جزء كبري من الراأي العام، 
الذي قد مييل نحو الدميقراطيني ملنع املحكمة 
من اأن ت�صبح حمافظة للغاية يف هذه الق�صايا.

وبالن�صبة لرامب، ي�صمح له القرار بال�صتمرار يف 
القول باأنه يتفق مع اليمني الديني، لكنه مينعه 
من اتخاذ قرارات غري �صعبية �صيا�صيا خارج هذه 
املوؤجل  “الإجراء  لربنامج  املجموعة.وبالن�صبة 
اأخرى  حارقة  جمرة  فهو  الوافدة”،  للطفولة 
التي يتخذها �صد مئات  املواقف  يف يد ترامب. 
ب�صعبية  حتظى  ال�����ص��ب��اب،  احل��امل��ني  م��ن  الآلف 
ل���دى ق��اع��دت��ه الن��ت��خ��اب��ي��ة.يف امل��ق��اب��ل، مب��ا اأن 
الغالبية العظمى من احلاملني مندجمون ب�صكل 
ترحيلهم  فاإن  لهم،  امل�صيفة  املجتمعات  جيد يف 
ب�صكل  الناخبني  لدى  كبرية  ب�صعبية  يحظى  ل 
الذين  م��ن  منهم  الآلف  لع�صرات  خا�صة  ع��ام، 
اآب����اء لأط���ف���ال ول����دوا ع��ل��ى الأرا�صي  اأ���ص��ب��ح��وا 
دفع  خ��الل  الأمريكية.ومن  اجلن�صية  يحملون 
العليا  املحكمة  ت�صمح  الأم���ام،  اإىل  امل�صكلة  ه��ذه 
حول  ال�صجيج  �صنع  يف  ب��ال���ص��ت��م��رار  ل��رام��ب 
ال�صطرار  دون  اأن�����ص��اره،  �صفوف  يف  امل��و���ص��وع 
اإىل دفع الثمن ال�صيا�صي حلملة الرحيل التي 
كبري  وا�صتياء  ب�صخط  العام  ال��راأي  �صي�صتقبلها 
الرئي�ص  ي�صّيع  النتخابية.مل  ال�صنة  ه��ذه  يف 
كما  ال��و���ص��ع،  م��ن  لال�صتفادة  وق��ت  اأي  ت��رام��ب 
اأن�صاره  وع��د  حيث  ال��ت��غ��ري��دة  ه��ذه  م��ن  يت�صح 
املوؤجل  “الإجراء  القتال �صد برنامج  مبوا�صلة 
الإج���راءات  ب��اأن  اأق��ر  لكنه  الوافدة”،  للطفولة 
تنتظر حتى  اأن  ال�صعبية( يجب  امللمو�صة )غري 

بعد النتخابات.

اأخبار جيدة يف ثوب هزائم
ب�����ص��ك��ل ع�����ام، مل ي��ك��ن اخل������ربان ال�����ص��ي��ئ��ان من 
الذي  بال�صوء  املنق�صي،  الأ�صبوع  العليا  املحكمة 
قد يت�صوره البع�ص بالن�صبة لرامب.من املهم 
ا اأن املحكمة نف�صها تدرك مكانتها  اأن نفهم اأي�صً
على  وحري�صة  وا�صنطن،  يف  ال��ق��وى  م��ي��زان  يف 

�صالحياتها.
التي  الأخ���رية  اأو  الأوىل  امل��رة  ه��ذه هي  ولي�صت 
املعار�صة  ه����ذه  حت���وي���ل  رئ��ي�����ص  ف��ي��ه��ا  ي���ح���اول 
القيام  يف  ترامب  دونالد  يتاأخر  ول��ن  ل�صاحله، 

بذلك.
ورغ���م ك��ل ���ص��يء، ل ي��ب��دو اأن���ه ق���ادر على تبديد 
ظهر  ال��ذي  وال�صعف  بالهزمية  العام  النطباع 

يف هذه احللقة.
ي��ح��ب دون���ال���د ت��رام��ب ت��ذك��ري ال��ذي��ن يريدون 
بوعوده،  للوفاء  ب��ه  ال��وث��وق  ميكن  اأن��ه  �صماعه، 
ولكن مبا اأنه ل ميلك كل ال�صلطات التي يدعي 
احلالتني  ه��ات��ني  اإب�����راز  فيمكن  مي��ت��ل��ك��ه��ا،  اأن����ه 
�صعف،  كعالمات  خ�صومه  ط��رف  م��ن  ب�صهولة 
اأنه يقدم وع��وًدا فارغة دون  اأخ��رى على  وكاأدلة 

اأن يتمكن بال�صرورة من الوفاء بها.
ترجمة خرية ال�سيباين

هزميتان مريرتان لكن يف 
�لوقت �ملنا�سب لر�مب...!

*اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية / مركز الدرا�صات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية 
املعرفة حول الرهانات الدولية
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عربي ودويل
حتمل اأ�سماء اجلرناالت الكونفدراليني

هل يجب �إعادة ت�سمية قو�عد �جلي�س �لأمريكي...؟
•• الفجر -رومان ميلكريك 

ترجمة خرية ال�شيباين
قتلوا  الأمتنا  خونة  تكرم  القواعد  هذه  اأ�سماء  »اإن 
اجلنود االأمريكيني دفاعا عن العبودية”. يف ر�سالة 
وجون  جي�سون،  مايكل  الدفاع،  وزير  اإىل  مفتوحة 

نغل، وبول ينغلينغ، ثالثة �سباط بي�ش من اجلي�ش 
االأمريكي )جي�ش الرب( متقاعدين، يطالبون اليوم 

بت�سحيح هذه الرموز احلزينة.
اأ�سماء   ال تزال ع�سرات القواعد الع�سكرية حتمل 
خالل  اجلنوب،  ق��وات  ق��ادوا  كونفدراليني  �سباط 
احلفاظ  اأجل  من  االأمريكي���ة،  االأهلي����ة  احلرب 

التا�سع  ال��ق��رن  نهاية  يف  العبودي  النموذج  على 
ع�سر.

»عندما كنت �سابًطا �ساًبا يف الثمانينات والت�سعينات، 
لقد  ينغلينغ.  بول  يروي  كثرًيا،  االأم��ر  يف  اأفكر  مل 
ركزت على اأن اأكون جندًيا جيًدا، وكان لدي الكثري 
الأتعلمه. واأنا، مثل االآخرين الذين خدمت معهم، مل 

ب�سوت  لي�ش  االأقل  على  اال�سكالية،  يف  كثرًيا  نفكر 
عال.

 يف وقت الحق من م�سريتي املهنية، اكت�سفت التاريخ 
االأكرث تعقيًدا للجي�ش يف امل�سالة العرقية. ب�سفتي 
فورت  يف  كتيبة  بقيادة  قمت  مقدم،  برتبة  �سابط 

هود، ومل اأ�سرح اأبًدا جلنودي من هو هود ».

تاريخ للتن�سيب؟
دي�صفا�صيلز،  اأول��ي��ف��ي��ي��ه  وي�����رى 
م���وؤل���ف اأط����روح����ة يف ال���ت���اري���خ يف 
القيادة  ح�����ول  اأم�����ي�����ان  ج���ام���ع���ة 
الع�صكرية خالل ذاك ال�صراع، اأنه 
التي  ال�صردية  تن�صيب  امل��ه��م  م��ن 
“ال�صياق  الفرة:  لتلك  نوؤ�ص�صها 
اأن كل  الإيديولوجي يجعل اليوم 
الكونفدرايل  ال����زي  ارت�����دى  م���ن 
مرتبط بالرق. لكن هناك العديد 
من الأ�صباب التي دفعت الوليات 
الن����ف���������ص����ال.  اإىل  اجل����ن����وب����ي����ة 
ك�����ان غ��ال��ب��ي��ة اجل����ن����ود يف ال����زي 
الكونفدرايل من �صغار املزارعني 
اأبراهام  يخر  ومل  عبيد.  ب��دون 
كعمل  ال��ع��ب��ودي��ة  اإل��غ��اء  لينكولن 
ع�صكرية.  لأ�صباب  وامن��ا  خ��ريي، 
ويقول ذلك بنف�صه: التحرير كان 

ورقته الأخرية ».
ل����ق����د واج���������ه رئ����ي���������ص الحت���������اد، 
ال����ذي ب��ق��ي يف ال���ذاك���رة ع��ل��ى اأنه 
العبودية يف  اأنهى  الذي  ال�صخ�ص 
انتكا�صات  عدة  املتحدة،  الوليات 
اجل��������رال  �����ص����د   1862 ع��������ام 
الكونفدرايل روبرت يل. اإن دعوة 
اإىل  لالن�صمام  املحررين  ال�صود 
كانت  ال�صمالية  الوليات  �صفوف 
الذاتية  ق���وات���ه  ل��ت��ع��زي��ز  ط��ري��ق��ة 
الذي  اجلنوب،  اقت�صاد  واإ�صعاف 
يعتمد ب�صكل كبري على العبودية.  
م���ن �صباطه،  ان��ق�����ص��م ج���زء  وق���د 
وكان ل بد من اإجراء فرز معني، 
النموذج  الأكرث عداء لهذا  لطرد 

اجلديد.
بالن�صبة اإىل اأوليفييه ديفا�صيليز، 
الذين  اجل����رالت  غالبية  اأث��ب��ت 
القواعد  اإىل  اأ���ص��م��اءه��م  اأع���ط���وا 
الع�صكرية،  ق��درات��ه��م  الأم��ري��ك��ي��ة 
مدافعني  دائ���ًم���ا  ي��ك��ون��وا  اأن  دون 

متحم�صني عن العبودية. 
التعامل  يجب  م��ادة  التاريخ  “اإن 
معها ب��ح��ذر ودق���ة، ي��دع��و امل���وؤرخ، 
ل��ق��د ك���ان اجل������رال    روب����رت يل 
الناحية  م���ن  الأه���م���ي���ة  غ���اي���ة  يف 

الع�صكرية. 
�صهادة  اأدن������ى  ب��ق��ل��م��ه،  جن����د،  مل 
عليه  وعر�ص  العبودية،  لتقريظ 
اأحد جيو�صه. ظل  لينكولن قيادة 
فرجينيا.  ل��ولي��ت��ه،  ا  خمل�صً يل 
ول���و ان�����ص��م��ت ه���ذه الخ����رية اإىل 
الحتاد، لكان له م�صري اآخر. لقد 
عن  م��وؤث��رة  �صهادة  زوج��ت��ه  تركت 
اإذا مت حمو  اأن���ه  ع��ذاب��ه، واأخ�����ص��ى 
ا�صمه من قاعدة ع�صكرية، ف�صوف 
التاريخ  م���ن  م���ا  ي���وًم���ا  ي�����ص��ط��ب 

الأمريكي«.

اأبطال بدل 
موؤيدي العبودية

ا�صم  يعّد  املتحدة، ل  ال��ولي��ات  يف 
ه����ذه ال���ق���واع���د اأك����رث م���ن جمرد 
من  اأك��رث  يعي�ص  �صغري.  تف�صيل 
هود،  ف���ورت  �صخ�ص يف  األ���ف   50
على ا�صم جون بيل هود. معروف 
ب��وح�����ص��ي��ت��ه يف ال���ق���ت���ال، جن���ا هذا 
اجلرال الكونفدرايل من احلرب 
ال انه فقد �صاقه وذراعه. �صجاع، 
بالتاأكيد، لكنه يعترب ا�صراتيجًيا 
ق��وات��ه يف  ا�صتنفد  ل��ق��د  ���ص��ع��ي��ًف��ا: 

هجمات دموية وغري فعالة.
بدل من هذا املدافع املندفع على 
موؤلفو  يقرح  امل�صتعبد،  اجلنوب 
امل��ف��ت��وح��ة ت�صمية  ال��ر���ص��ال��ة  ه���ذه 
بح�صن  ال��ت��ك�����ص��ان��ي��ة  ال����ق����اع����دة 
للرقيب  ت���ك���رمي���ا  ب���ي���ن���اف���ي���دي���ز، 
املك�صيكي- ه��ذا  بينافيديز.  روي 
فيتنام،  يف  متّيز  ال��ذي  الأمريكي 
اخلا�صة.  ال����ق����وات  ����ص���ف���وف  يف 
الإ�صراف  وا�صل  ب��ج��روح،  م�صاب 
اإخ��الء رجاله حتت النريان،  على 
ودمر وثائق ح�صا�صة ملنع وقوعها 
ب��ي��د ال���ع���دو. اع��ت��رب ب��ط��اًل، وكان 
اأن ينتظر ثالثة ع�صر عاًما  عليه 
ال�صرف،  ميدالية  على  للح�صول 
اأع��ل��ى الو�صمة  وه��ي واح���دة م��ن 
روي  كتب  الأم��ري��ك��ي.  اجلي�ص  يف 
بينافيديز �صرية ذاتية يروي فيها 
ح��روب��ه ال��ث��الث��ة: ���ص��د ال��ف��ق��ر يف 

فيتنام والعراف بدوره.
وه���ك���ذا مت ت���ق���دمي ال���ع���دي���د من 
الأ�صماء  ل���ص��ت��ب��دال  امل��ق��رح��ات 
القدمية ل�صباط ت�صببوا يف موت 
الأمريكيني  اجل��ن��ود  م��ن  العديد 
فيهم،  ج�����دال  ل  ح����رب  ب���اأب���ط���ال 
اأ�صول  م��ن  ي��ك��ون��وا  اأن  ��ل  وي��ف�����صّ
من  ي��زال  ول  اأفريقية-اأمريكية. 
لكل ولية  عليهم  العثور  ال�صعب 

من الوليات املعنية.
ن�صمة،  األ��ف   120 بنينغ،  ح�صن 
كونفدرايل،  ج���رال  ا���ص��م  يحمل 
ال�صود،  لتحرير  معاد  وه��و حم��ام 
كا�صي،  ف����ورت  ي�����ص��ب��ح  اأن  مي��ك��ن 
اأ�صود تويف  على ا�صم �صابط �صف 
اإنقاذ  بعد   2005 عام  العراق  يف 

العديد من رفاقه. 
فورت براج، 50 الفا من ال�صكان، 
براج،  براك�صتون  ا�صم  على  �صمي 
الكونفدرايل،  اجل��ي�����ص  ���ص��اب��ط 
م��زارع وعبيد، قد ي�صبح  �صاحب 
يوم فورت جون�صون، تخليدا  ذات 
لذكرى الرقيب هري جون�صون. 
عنا�صر  م����ن  الأخ�������ري  ه�����ذا  ك�����ان 
ا�صول  م��ن  اأم��ري��ك��ي��ة  وح���دة  اأول 
اأفريقية مت ن�صرها خالل احلرب 
اأول  اأي�����ص��ا  وه��و  الأوىل.  العاملية 
اأم��ري��ك��ي ي��ت��ل��ق��ى، يف هذا  ج��ن��دي 
ال�������ص���راع، ���ص��ل��ي��ب احل������رب، وهو 
اأعلى درجات التمّيز يف  واحد من 

اجلي�ص الفرن�صي.
اأج�����ل ترميم  ال�������ص���راع م���ن  ه����ذا 
ال����ذاك����رة ل��ي�����ص ب���اجل���دي���د، فقد 
ا����ص���ط���ر ال����ع����دي����د م�����ن اجل���ن���ود 
الأمريكيني املنتمني لالأقليات، يف 
ل�صنوات  النتظار  الأحيان،  بع�ص 
ع�����دي�����دة ح���ت���ى ي���ت���م الع��������راف 

مبكانتهم وقيمتهم بالكامل.
توما�ص،  ت�������ص���ارل���ز  ال��ل��ف��ت��ن��ان��ت 
الذي مت اقراح  الأ�صود  ال�صابط 
ل��� ف��ورت روك���ر، مل يح�صل  ا�صمه 
ال عام  ال�����ص��رف  م��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى 
1996، بعد �صتة ع�صر عاًما من 
وفاته. ويف ذلك اعراف بالتمييز 
ال�صود  اجل���ن���ود  ���ص��د  ال��ع��ن�����ص��ري 
العاملية  احل���رب  يف  قاتلوا  ال��ذي��ن 
ال��ث��ان��ي��ة. وق���د مت��ّي��ز ت��وم��ا���ص يف 

كليمبا�ص، يف الألزا�ص، حيث رغم 
قيادة  وا���ص��ل  ال�صديدة،  اإ�صاباته 
للتاأكد  للدبابات  امل�صادة  وحدته 
اأن���ه���ا ن��ف��ذت م��ه��م��ت��ه��ا ب�صكل  م���ن 

جيد.

املوؤقت الذي يدوم
الع�صكرية  القواعد  ه��ذه  بناء  مت 
الهائلة يف بداية القرن الع�صرين 
ل����ت����دري����ب اأف�����������واج م�����ن ال����ق����وات 
املخ�ص�صة للذهاب مل�صاعدة فرن�صا 
خالل احلرب العاملية الأوىل. “يف 
العثور  علينا  ك���ان  ال���وق���ت،  ذل���ك 
يو�صح  اأرا���ص غري مكلفة”،  على 
مايكل جي�صون، كنا يف فرة ف�صل 
قوانني  ذروة  ويف  قوية،  عن�صري 
اجلي�ص  ���ص��األ  وعندما  ك��رو،  جيم 
الأ�صماء  ع���ن  امل��ح��ل��ي��ني  ال�����ص��ك��ان 
القواعد،  ل��ه��ذه  ي��ري��دون��ه��ا  ال��ت��ي 
اأ�صماء كونفدرالية. كان  اقرحوا 
لكنها  موؤقتة،  تكون  اأن  يفر�ص 

اأن��ه فقد حقه  وال���ص��ت��ه��زاء، حتى 
اأن  مي���ك���ن  ال  ال���ت�������ص���وي���ت.  يف 
تعقيد  مل���دى  ال��رم��ز  ه���ذا  ي�صتمر 
ال��ت��اري��خ الأم��ري��ك��ي ع��ل��ى مدخل 
ال���ق���اع���دة ال���ت���ي حت��م��ل ا���ص��م��ه يف 
لويزيانا؟ م�صتحيل، بح�صب جون 
من  ال���ع���دي���د  ق��ت��ل  “لقد  جن����ل: 

الأمريكيني«.
اأن  ي��ع��ت��ق��د م��ي��ك��ائ��ي��ل ج���ي�������ص���ون 
ميكنه  ل  الأم����ري����ك����ي  ال���رئ���ي�������ص 
ا�صتطاع  لقد  ال��ت��ط��ور.  ه��ذا  منع 
وثائق  م��ن  العديد  على  الط���الع 
اجل��ي�����ص ال���داخ���ل���ي ال���ت���ي اق���رح 
الع�صكريون  امل�������ص���وؤول���ون  ف��ي��ه��ا 
اإ�����ص����الًح����ا وق�����وائ�����م ب���الأ����ص���م���اء 
يقول،  وع���ي،  “هناك  اجل���دي���دة. 
اإىل  ال�����ص��ن��وات اخلم�ص  ت�����ص��ارع يف 
ال��ع�����ص��ر الخ�����رية، اجل��ي�����ص جاهز 
دونالد  يدعمه  مل  اإذا  ومتحم�ص، 
الربملان  اأن  املرجح  فمن  ت��رام��ب، 

هو الذي �صيمرر القرار.

بهجوم  ال����ذاك����رة  ب��ي��ك��ي��ت  ج�����ورج 
دم���وي وغ��ري ���ص��روري يف معركة 

جيتي�صبريغ ال�صهرية.
ا، ن�صتعر�ص.  من اأجل احلرية اأي�صً
اأعطى  ال�����ذي  ج��������وردون،  ب������راون 
ا�صمه لقاعدة يف جورجيا، ويعترب 
ال�صاعات  يف  امل��ه��ّم��ة  ال���ك���وادر  م��ن 
كالن.  كلوك�ص  كو  ملنظمة  الأوىل 
غالبية هوؤلء الرجال ا�صتمروا يف 
بعد  العبودية  زمن  على  التح�ّصر 

احلرب.
غو�صتاف  ب���ي���ري  ف���ق���ط،  واح������د   
نا�صًطا  اأ���ص��ب��ح  ب��وري��غ��ارد،  ت��وت��ان 
م��ن اأج���ل ح��ق��وق ال�����ص��ود، مطالباً 
ي���زال  ب��ت��ح��ري��ره��م يف ج���ن���وب ل 

معادًيا لالأمريكيني الأفارقة.
 واأك�������ص���ب���ت���ه اأف������ك������اره ال���رف�������ص 

بب�صاطة  لأننا   ... دائمة  اأ�صبحت 
توقفنا عن التفكري يف الأمر. »

يف ال���ولي���ات اجل��ن��وب��ي��ة، ال��ت��ي ل 
بحقبة  ب�������ص���دة  م��ط��ب��وع��ة  ت������زال 
اجلي�ص  ي�صم  العن�صري،  الف�صل 
ويدربهم  ال�������ص���ود  الأم���ري���ك���ي���ني 
ع���ل���ى نطاق  ت��ك��وي��ن��ه��م  وي����ت����وىل 
وا�صع، يف حني ظل و�صول ال�صود 
واخلدمات  وال��ن��ق��ل  امل��دار���ص  اإىل 

العامة حمظورا.
ل  واأيديولوجية  ثقافية  ه��اوي��ة   
ترج  وا�صطراباتها  هزاتها  ت���زال 

املوؤ�ص�صة اليوم.
الأمريكية  القوات  وبينما حظرت 
ال���رئ���ي�������ص���ي���ة الأخ����������رى ال����رم����وز 
جي�ص  ي�����زال  ل  ال���ك���ون���ف���درال���ي���ة، 
الإرث. هنا  الرّب يت�صارع مع هذا 

وهناك، ل يزال اجلنود يعر�صون 
الأعالم واملل�صقات باألوان موؤيدي 
�صغرًيا،  كنت  “عندما  العبودية. 
يتذكر بول ينغلينغ، كان ُينظر اإىل 
رمز  اأن��ه  على  الكونفدرايل  العلم 
الي��وم  ال�صباب  اأن  ويبدو  للتمرد، 

ي�����دركون اأن����ه رمز عن�صري ».
ل��ك��ن دون���ال���د ت��رام��ب ���ص��رع��ان ما 
 10 ويف  الق�صري.  النقا�ص  قطع 

يونيو، ح�صم على توير:
اإن تلك “القواعد الهائلة والقوية 
الراث  اأ�صبحت جزء من  للغاية 
الأم���ري���ك���ي ال��ع��ظ��ي��م وت���اري���خ من 
واحلرية”،  والن���ت�������ص���ار  ال���ف���وز 
م�صيفا اأن “الأبطال الذين فازوا 
بحربني عامليتني تدربوا على هذه 
الأرا�صي املقد�صة لتلك القواعد«.

وتابع ترامب قائال “ولذلك فاإن 
اعتبارها من  تاأخذ يف  اإدارت��ي لن 
الأ�صا�ص اإعادة ت�صمية تلك املن�صاآت 
تاريخنا  ال��رائ��ع��ة...  الأ���ص��ط��وري��ة 
ك��اأع��ظ��م اأم����ة يف ال���ع���امل ل���ن يتم 

العبث به... احرموا جي�صنا!«.
يتمّيز  لئن  لالنت�صارات؟  ت��اري��خ 
اجلرال يل بنجاحاته، فاإن معظم 
اجل�������رالت ال��ع�����ص��رة ال���ذي���ن مت 
خمتلطة  ذك��رى  ت��رك��وا  تكرميهم 
كاأمراء  مواهبهم  ع��ن  وملتب�صة 
براج  براك�صتون  اأن  ويقال  ح��رب. 
�صابط متهور افتقر ب�صكل خا�ص 
ليونيدا�ص  وك��ان  الكاريزما.  اإىل 
نف�صه  وج��د  عندما  اأ�صقًفا  بولك 
يكون  اأن  دون  ج��ي�����ص  راأ�����ص  ع��ل��ى 
لديه اأدنى خربة ع�صكرية. وطبع 

 هذا ال�سراع من اأجل ترميم الذاكرة االأمريكية لي�ش جديدا

�نتظر �لعديد من �جلنود �لأمريكيني من �لأقليات 
�ســنو�ت عديــدة حتى يتــم �لعتــر�ف مبكانتهم

كان ُينظر اإىل العلم الكونفدرايل على اأنه رمز للتمرد 
ويب��دو اأن ال�س��باب ي��درك الي�وم اأن��ه رم��ز عن�سري

لئ�ن منع��ت الق����وات االأم�ريكي���ة االأخ����رى ال��رم�������وز 
الكونفدرالية، ال يزال جي�ش الرّب يت�سارع مع هذا االإرث

مل يخر �أبر�هام لينكولن �إلغاء �لعبودية كعمل خريي، ولكن لأ�سباب ع�سكرية

 �ل�سياق �لإيديولوجي يجعل �ليوم �أن كل من �رتدى �لزي �لكونفدر�يل مرتبط بالرق

جي�ص الرب مازال يعاين من ارث التاريخ

اىل اي مدى يذهب التغيري

فورت براج �صميت على ا�صم �صابط كونفدرايل �صاحب مزارع وعبيد

من راية التمرد اىل راية العن�صرية

اقتالع متثال جلرال كونفدرايل من قبل املتظاهرينجنود احلر�ص الوطني خالل مظاهرة بعد وفاة جورج فلويد
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العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بلو اند 

بالك ليذر
رخ�صة رقم:CN 2929487   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/تتويج  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة
رخ�صة رقم:CN 2699255   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
انفوتك  ال�ص�����ادة/انفلك�صن  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لال�صت�صارات التكنولوجية ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2321521 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة جباره حممد جباره ح�صن املرر %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خليفه حارب خلفان حممد النيادي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صايت واي للنقليات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2775433 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صالح حممد را�صد حممد املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صامل �صعيد �صامل �صعيد احلو�صني

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
للنقليات  ال�ص�����ادة/فك�صنت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملقاولت العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2882066 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صالح حممد را�صد حممد املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صامل �صعيد �صامل �صعيد احلو�صني

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
للنقليات  وي  ال�ص�����ادة/فور�صت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�صة رقم:2868689 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صالح حممد را�صد حممد املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صامل �صعيد �صامل �صعيد احلو�صني

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كار ملتيد لعناية ال�صيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2392996 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ماجد بن نا�صر بن �صليمان املعمري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صامل عبداهلل م�صبح يروان ال�صام�صي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صمر باغ لتجارة العطور 

وال�صاعات
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2794506 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة مرمي �صيف را�صد البادي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صعيد مبارك حممد برمان ال�صام�صي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
للنقليات  �صتار  ال�ص�����ادة/�صبني  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملقاولت العامه
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2799620 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صالح حممد را�صد حممد املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صامل �صعيد �صامل �صعيد احلو�صني

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
للتكنولوجيا  غرافني  ال�ص�����ادة/بو  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والبتكار - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2976815 

تعديل مدير/ا�صافة حمد جا�صم الدروي�ص فخرو
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مداد القاب�صة 

MEDAD HOLDING LLC
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حامد بن زايد بن �صلطان اآل نهيان

تعديل مدير/حذف حمد جا�صم الدروي�ص فخرو
تعديل ن�صاط/حذف التدريب يف جمال الذكاء ال�صطناعي )8549063(

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان  القت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اوتوماتيد للنقليات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2698657 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صالح حممد را�صد حممد املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صامل �صعيد �صامل �صعيد احلو�صني

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
للهواتف  جي  ام  ال�ص�����ادة/اي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب املتحركة  رخ�صة رقم:2782632 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة مبارك جمعه عبداهلل عو�ص املزروعي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صلطان مبارك جمعه عبداهلل املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/برج العرب للتجاره العامه  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2793686 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل حم�صن يحيى دويل ال�صعيدي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف اجمد �صليمان علي حممد املعمري

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة �صيف عبداهلل ال�صام�صي 

لبيع الغنام واملوا�صي
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1107684 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عمر �صيف عبداهلل ال�صام�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيف بن عبداهلل بن حميد ال�صام�صي

تعديل ا�صم جتاري من
موؤ�ص�صة �صيف عبداهلل ال�صام�صي لبيع الغنام واملوا�صي

SAFI ABDULLAH AL SHAMSI LIVESTOCK SALES EST

اىل/جزيرة املا�ص لبيع الغنام واملوا�صي
JAZERA ALMAS SHEEP LIVESTOCK SALES EST

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ح�صن الوثبة لهدم املباين

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1867914 

تعديل ا�صم جتاري من/ ح�صن الوثبة لهدم املباين

HOSEN AL WATHBAH BUILDING DEMOLITION

اىل/ح�صن الوثبة للمقاولت وهدم املباين

HOSEN AL WATHBAH CONSTRUCTION & BUILDING DEMOLITION

تعديل ن�صاط/ا�صافة مقاولت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فر�ص فون للهواتف

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2451231 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة اريكق جيم�ص ري�ص هورلري %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد علي �صيف علي ال�صام�صي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خليفه دوي�ص علي خمي�ص اخلييلي

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/ فر�ص فون للهواتف

FRESH PHONE FOR MOBILES

اىل/منرب ون موبايل بروتك�صن ذ.م.م
NUMBER ONE MOBILE PROTECTION LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم ميو هيانغ

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1964864 
تعديل ا�صم جتاري من/ مطعم ميو هيانغ

MYOHYANG RESTAURANT

اىل/برايت بالنت للتجارة العامة
BRIGHT PLANET GENERAL TRADING

تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة عامة )4690018(
تعديل ن�صاط/حذف مطعم )5610001(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/معجنات روز ماري

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2883059 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صامل هويدن ذيبان علي الكتبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف خالد حممد ال�صغري يروان ال�صام�صي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/معر�ص 

الفخامة موتورز لل�صيارات امل�صتعملة
رخ�صة رقم:CN 1352676   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

�صركة ت�صنيف- رينا ل�صمان العمال ذ.م.م
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : Tasneef    ت�صنيف- رينا ل�صمان الأعمال

املودعة بالرقم : 329439 بتاريخ :2020/5/5   
بيانات الأولوية :

باإ�صم : �صركة ت�صنيف- رينا ل�صمان العمال ذ.م.م
املوطن : جزيرة ابوظبي

�سورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
خدمات التدريب وال�صت�صارات املتعلقة بها مثل- التدريب يف جمال حماية البيئة- التدريب على العمال 
التدريب  ال�صيارات-  تكنولوجيا  جمال  يف  التدريب  والتدقيق-  املحا�صبة  علي  التدريب  الداري��ة-  والنظم 
املهنية  ال�صالمة  اإج��راءات  التدريب على  والبناء-  الت�صييد  اأعمال  –التدريب على  والغاز  النفط  يف جمال 
والوقاية من احلريق- التدريب يف جمال الأمن وال�صالمة –التدريب على هند�صة الطريان- التدريب على 
ال�صالمه الغذائية –التدريب الفني على الأجهزة الكهربائية والإلكرونية- التدريب على برامج احلا�صب 

الأيل.
كامل  ال�صركه  وا�صم  الخ�صر  باللون  ال�صم خطني  بالجنليزي وحتت  ال�صم  عباره عن   : العالمة  و�صف 

بالعربي والجنليزي
ال�صراطات :

فعلى من لديه اإعرا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 
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عربي ودويل
ك�سب جولة وقد يخ�سر الثانية:

جون بولتون، �لرجل �لذي تكرهه كل و��سنطن...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

ميتلك جون بولتون موهبة ال ميكن اإنكارها: اأينما ذهب، 
متّكن من تكوين جحافل من االأعداء... لتحكموا: عام 
االأمم  لدى  �سفريًا  بو�ش  جورج  الرئي�ش  عينه   ،2005
عليه  �سكب  ال�سيوخ،  جمل�ش  يف  تثبيته  عند  املتحدة. 

ان  درج��ة  اىل  الفظائع  من  طوفانا  ال�سابقون  زم��الوؤه 
اجلمهوريني رف�سوا دعمه... اإذالل نادر.

والرتهيب،  والغطر�سة  بالعنف  خ�سومه  يتهم��ه 
باخت�سار  مقاومته،  على  يتجروؤون  الذين  وم�سايقة 

“�سر�ش”.  
واجرب جورج بو�ش على تعيينه خالل عطلة الكونغر�ش 

جمل�ش  تثبيت  م��ن  ينقذه  م��ا  )وه��و  م��وؤق��ت  بتفوي�ش 
ترامب  دونالد  عّينه  عاًما،  ع�سر  ثالثة  بعد  ال�سيوخ(. 
م�ست�ساره لالأمن القومي. واإذا حكمنا من خالل الرواية، 
التي ت�سنع احلدث اليوم، عن االأ�سهر ال�سبعة ع�سر التي 
اأ�سدقاء  حزامه  يف  يكن  مل  االأبي�ش،  البيت  يف  ق�ساها 

ا.  كثريون اأي�سً

متوّرم  “الكتاب  ال��ت��ع��اط��ف.  م��ن 
ب���ال���غ���رور، ح��ت��ى ل���و اأظ���ه���ر على 
وج���ه اخل�����ص��و���ص اأن ب��ول��ت��ون مل 
تلّخ�ص �صحيفة  الكثري”،  يحقق 

نيويورك تاميز.
ع��ل��ى ال���ي���م���ني، ي����وؤاخ����ذون����ه على 
دونالد  مهاجمة  ع��ل��ى  جت���راأ  اأن���ه 
ترامب. وعلى الي�صار، يو�صف باأنه 
لقد  وطني.  وغري  وي�صرى  يباع 
ل��الإدلء ب�صهادته  رف�ص احل�صور 
اأمام جمل�ص النواب اأثناء اإجراءات 
كتابه،  اىل  بالنظر  بينما،  العزل، 
اأن��واع التهامات  يف حوزته جميع 
اخلطرية �صد الرئي�ص... كل هذا 
مبعلوماته  الحتفاظ  ف�صل  لأنه 
مليوين  اأع��ط��اه  اإن���ه  ي��ق��ال  لنا�صر 

دولر.
ميكن  احل����ا�����ص����ر،  ال����وق����ت  يف     
ل���ل���م�������ص���ت�������ص���ار ال���������ص����اب����ق اإع�������الن 
البيت  ج���ه���ود  ف���رغ���م  ان���ت�������ص���اره. 
الكتاب،  توزيع  مينع  مل  الأبي�ص 
مقاطعه  الإع��الم  و�صائل  ون�صرت 
بخ�صارة  يخاطر  لكنه  ال�صا�صية. 
املعركة الثانية، لأن الإدارة �صتفعل 

كل �صيء مل�صادرة اأرباح مبيعاته.

خا�ص،  ب�صكل  الرئي�ص  مع  ولكن 
ي�صفه  ح�������ص���اب.  ب����ج����ردة  ي���ق���وم 
ومهوو�ص  وجاهل  فا�صد  ب�صخ�ص 
بالن�صبة  وال��ذي  انتخابه،  ب��اإع��ادة 
اأ�صلوب  ال���ع���دال���ة  “اعاقة  ال���ي���ه 

حياة«.

�سد النخب الي�سارية
كان   ،2016 ع�����ام  ذل������ك،  وم�����ع 
جون بولتون، حتت �صاربه الفظ، 
اأخ���رى مت��ام��ا. معلق  اأغنية  ي���رّدد 
ن��ي��وز حينها،  ف��وك�����ص  ق��ن��اة  ع��ل��ى 
ق�صائد  ن��ظ�����������������م  ع���ن  ي��ت��وق��ف  مل 
لأنه  اجل��دي��د،  الرئي�ص  امل��دي��ح يف 
الإدارة  يف  مب��ن�����ص��ب  ي��ح��ل��م  ك����ان 

اجلديدة. 
وان���ت���ه���ى الأم������ر ب�����اأن ان��ت��ب��ه اليه 
املعجب  وه�����و  ت����رام����ب،  دون����ال����د 
املدوية  ب��ال��ت�����ص��ري��ح��ات  ال��ك��ب��ري 
بالثناء،  ع��ل��ي��ه  ت��ب��خ��ل  ل  وال���ت���ي 
-رغم   2018 م��ار���ص  يف  وع��ّي��ن��ه 
-م�صت�صاره  ل��ل�����ص��ع��ر  ح�����ص��ا���ص��ي��ت��ه 

الثالث لالأمن القومي.
املواقف  عديد  ال��رج��الن  يتقا�صم 
العمل  ازدراء  م��ن��ه��ا  والأف�����ك�����ار، 

اأف������ك������اره. وهو  ل���ف���ر����ص  اأخ��������رية 
�صحب  على  خ��ا���ص  ب�صكل  ي�صجع 
ان  ال  الإي���راين.  النووي  التفاق 
ي��دم ط��وي��اًل بني  الع�صل مل  �صهر 
ف��ق��ط لأن كال  ل��ي�����ص  ال���رج���ل���ني، 
خمالفة  ت��ت��م  ان  ي��رف�����ص  منهما 
رايه، بل لإن بولتون يتدخل كثريا 
ول يعرف ال �صيا�صة الع�صا –”اأنا 

كما يقول.  ل األوح باجلزرة”، 
اأف�صل  ���ص��يء  ي��وج��د  ل  ب�صماعه، 
من احلل الع�صكري حلل اي اأزمة، 
يف حني ان دونالد ترامب يحب اأن 
يلعب دور الرجال الأقوياء، ولكن 
الأمر  ك��ان  “اإذا  ل يريد احل��رب. 
مروًكا جلون، �صن�صارك يف اأربعة 

حروب يف اليوم” قال �صاخرا.

واملوؤ�ص�صات  الط�������راف  امل���ت���ع���دد 
تنتهك  التي  الدولية  واملعاهدات 
����ص���ي���ادة ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة. كما 
اأوًل”،  “اأمريكا  ي���وؤي���دان  اأن��ه��م��ا 
ولكن  العنيفة.  ال��ق��وة  وع��الق��ات 
ال���رئ���ي�������ص، مل يغري  ع��ل��ى ع��ك�����ص 
ودافع  اأب��ًدا،  بولتون موقفه  جون 
خم�صني  طيلة  الأف��ك��ار  نف�ص  ع��ن 

عاًما بحما�صة عقائدية. 
 ن�صاأ ابن رجل الإطفاء هذا يف حي 
بالتيمور.  يف  حم��اف��ظ  م��ت��وا���ص��ع 
التي  وال�����دت�����ه،  م����ن  وم����دف����وًع����ا 
ال�صخ�صية  عنها،  ورث  اإن��ه  يقال 
على  ح�صل  والثاأرية،  النتقامية 
خا�صة  مدر�صة  يف  درا�صية  منحة 
قبل ان�صمامه اإىل ييل، حيث كان 

النخب  �صد  وقتها!(  )م��ن  يرعد 
الي�صارية.

�سقر جدا بالن�سبة لل�سقور
ب���ع���د ال���ت���خ���رج م����ن ال���ك���ل���ي���ة، مت 
حماماة  �صركة  قبل  م��ن  ان��ت��داب��ه 
م��رم��وق��ة يف وا���ص��ن��ط��ن، ث��م �صغل 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ا���ص��ب يف اإدارت����ي 
اكت�صب  حيث  الب،  وبو�ص  ريغان 

�صمعة باعتباره �صوبر �صقر. 
جورج  انتخاب  بعد   ،2000 ع��ام 
ب����و�����ص الب��������ن، مت ت���ع���ي���ني ج���ون 
باحلد  م��ك��ل��ف��ا  وك����ي����اًل  ب���ول���ت���ون 
الأمنية  وال�������ص���وؤون  ال��ت�����ص��ل��ح  م��ن 
ال����دول����ي����ة. وه�����ن�����اك، ع���م���ل على 
بالأحرى،  اأو  امل��ع��اه��دات  تخريب 

“رف�ص  م��ذك��رات��ه،  ي��ق��ول يف  كما 
الب�صيطة  والت��ف��اق��ات  ال�صيا�صات 
وا������ص�����ت�����ب�����دال�����ه�����ا مب�������زي�������د من 
واأقل  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال���ص��ت��ق��الل��ي��ة 

اكراهات �صطحية«. 
اإىل  املتحدة  الوليات  دفع  وهكذا 
الن�صحاب من معاهدة ال�صواريخ 
امل�صادة لل�صواريخ البالي�صتية مع 
املحكمة  م��ن  والن�صحاب  رو�صيا، 
ال���دول���ي���ة، وه����و ن�صر  اجل��ن��ائ��ي��ة 
باأنه  ال�صابق  ال��وزارة  و�صفه وكيل 
يف حياته املهنية يف  “اأ�صعد يوم” 

وزارة الدفاع. 
لكن هذا الرا�صخ يف منا�صرة خيار 
بدعمه  �صهرته  اكت�صب  احل����رب، 
العراقية.  ل��ل��م��غ��ام��رة  امل��ت��ح��م�����ص 

ل��ل��ت��ق��ارب مع  ب���ول���ت���ون م���ع���اد  ان 
ب��وت��ني، و���ص��د عملية  ف��الدمي��ري 
زعيم   ، اأون  ج���ون���غ  ك��ي��م  اغ������واء 
ويعار�ص   ، ال�������ص���م���ال���ي���ة  ك����وري����ا 
ديفيد  كامب  يف  طالبان  ا�صتقبال 
�صالم.  ات��ف��اق��ي��ة  ح���ول  للتفاو�ص 
بالإعالن  ترامب  دونالد  وانتهى 
يف �صبتمرب 2019، عرب تغريدة، 
عن اقالته يف حني يدعي بولتون 

اأنه ا�صتقال من من�صبه باإرادته.
ينتقم  بقليل،  ع���ام  م��ن  اأق���ل  ب��ع��د 
�صاحب ال�صارب امل�صت�صار ال�صابق، 
م��ن خ��الل اإط���الق ���ص��اروخ �صكود 
ق��ات��ل��ة وكما  ���ص��ف��ح��ة،   500 م��ن 
يحلو له. لكن هذا الكتاب الناري، 
الكثري  ي���ج���ذب  ل  اأخ�������رى،  م����رة 

نهاية  يف  املت�صّرعة  اأ�صاليبه  واأدت 
ال�صقور  انزعاج حتى  اإىل  املطاف 
منه،  ب���و����ص  اإدارة  يف  الآخ����ري����ن 
الأمم  ل�����دى  ����ص���ف���ريا  وار�����ص����ل����وه 
املتحدة، حيث – كما كان منتظرا 

–ا�صتعدى املوؤ�ص�صة باأكملها. 
�صبعة  بعد  ولي��ت��ه  انتهت  عندما 
ع�صر �صهًرا، ل زال جمل�ص ال�صيوخ 
بولتون  ���ص��ع��ر  ت��ث��ب��ي��ت��ه.  ي��رف�����ص 
وبالإ�صافة  وان�����ص��ح��ب،  مب�����رارة، 
اإىل توليه رئا�صة معهد جات�صتون، 
متطرفة  ميينية  جمموعة  وه��ي 
م��ع��ادي��ة ل��الإ���ص��الم، اأ���ص��ب��ح واحدا 

من ركائز فوك�ص نيوز.
تعيينه  م���ن���ح���ه   ،69 �����ص����ن  يف 
فر�صة  القومي  لالأمن  كم�صت�صار 

ميت�لك ج�ون بولتون موهب�ة ال ميكن اإنكاره�ا: اأينم�ا ذهب، متكن من تكوين جحاف�ل من االأع��داء
مل يغري جون بولتون موقفه اأبًدا ودافع عن نف�ش االأفكار طيلة خم�س�ني عاًما بحما�سة عقائدية

يتقا�سم الرجالن ازدراء املوؤ�س�سات 
واملعاهدات الدولية ويوؤيدان »اأمريكا اأواًل«

ك�سب معركة �لتوزيع، لكنه يخاطر بخ�سارة 
�ملعركة �لثانيــة، م�ســادرة �أربـاح مبيعاتـه

بعد �أقل من عام، ينتقم �مل�ست�سار �ل�سابق 
من خالل �إطالق �سكود من 500 �سفحة

نيكي هايل تتملق عائلة ترامب

وزير اخلزانة يجهل موا�صيعهوزير اخلارجية منافق

ترامب... خيانة جديدة

الكتاب املثري للجدل بورتريه

بولتون يطلق النار على اجلميع

�أو�سن فايكينغ ت�ستاأنف عمليات �إنقاذ �ملهاجرين يف �ملتو�سط  •• اأو�شن فايكينغ-اأ ف ب

اأ�ص  اأو  “اأ�ص  التابعة ملنظمة  الإن�صانية  “اأو�صن فايكينغ”  �صفينة  ا�صتاأنفت 
الأزمة  ب�صبب  اأ�صهر  لثالثة  توقفها  بعد  الثنني  الإبحار  ميديتريانيه” 
اأوروب��ا وليبيا التي ل يزال املهاجرون  ال�صحية، لبدء عمليات الإنقاذ بني 

يفرون منها معّر�صني حياتهم للخطر.
وغادرت “اأو�صن فايكينغ” التي حّلت حمل ال�صفينة “اأكواريو�ص” املعروفة 
يف مهماتها لالإنقاذ على مدى ثالث �صنوات، نحو ال�صاعة 08،30 )06،30 
اإىل  ت غ(، ميناءها الأ�صا�صي يف مر�صيليا يف جنوب �صرق فرن�صا، متوّجهًة 
و�صط البحر املتو�صط، طريق املهاجرين البحري الأكرث خطورة يف العامل، 
حيث ُيتوقع اإيجاد كثريين غارقني. ومل ي�صاهم حتى تف�صي فريو�ص كورونا 

امل�صتجّد يف منع املهاجرين من �صلوك ذلك الطريق.
وقال نيكول�ص رومانيوك الذي ين�ّصق عمليات الإنقاذ على من ال�صفينة 
الأرواح يف  اإن��ق��اذ  هو  و”دورنا  النطالق”  ح��ادة يف عمليات  زي��ادة  “هناك 
و�صط البحر املتو�صط، حيث هناك فراغ بني ليبيا والدول الأوروبية” التي 

ل تتوىل مهمة الإنقاذ هناك.
ل�صوؤون  املتحدة  ال�صامية لالأمم  املفو�صية  لدى  الأخ��رية  املعطيات  وتوؤكد 
اأي��ار/ واأواخ����ر  الثاين/يناير  ك��ان��ون  مطلع  فبني  ال��ك��الم.  ه��ذا  الالجئني 

تو�صلها اإىل اتفاق مع منظمة “اأطباء بال حدود” يف ني�صان/اأبريل. وتابع 
رومانيوك اأنها “م�صاكل تزيد تعقيد عملياتنا«.

التي  والبي�صاء  احلمراء  ال�صفينة  طريق  اأف��ق  يف  يلوح  انفراج  هناك  لكن 
اخلمي�ص.  الليبية  امل��ي��اه  اإىل  ت�صل  اأن  وُي��ف��ر���ص  ال��روج��ي  العلم  ت��رف��ع 
اإنزال  وكذلك  الإنقاذ  عمليات  جّمدت  كوفيد-19  تف�صي  اأزم��ة  كانت  واإذا 
املهاجرين يف اأوروبا، فاإن اإعادة فتح احلدود الأوروبية تدريجياً تتزامن مع 

ا�صتئناف ال�صفن مهماتها.
ووت�ص  “�صي  �صفينة  وهما  الهجرة،  منطقة  اإىل  �صفينتني  اأول  ع��ادت  وقد 
3” التابعة ملنظمة “�صي ووت�ص” الأملانية غري احلكومية و�صفينة “ماري 
يف  الإيطالية،  هيومن”  �صافينغ  “ميديتريانيا  ملنظمة  التابعة  جونيو” 
الثامن والعا�صر من حزيران/يونيو على التوايل. وبعد 13 يوماً، اأعلنت 
على من عبارة  غارقاً  211 مهاجراً  نقل  الأح��د  ووت�ص”  “�صي  منظمة 
اإىل مرفاأ يف جزيرة �صقلية حيث �صيخ�صعون للحجر ال�صحي. ويف اليوم 
 67 �صقلية  يف  اأي�صاً  اأن��زل��ت  اأنها  جونيو”  “ماري  �صفينة  اأعلنت  نف�صه، 

مايو، ارتفعت حماولت العبور انطالقاً من ليبيا بن�صبة %150 مقارنًة 
بالفرة نف�صها من العام املا�صي، اأي اأن 8311 �صخ�صاً اأبحروا على من 

قوارب مقابل 3712 العام املا�صي.
واأ�صار نيكول�ص رومانيوك يف حديث لوكالة فران�ص بر�ص اإىل اأنه “قيل على 
مدى �صنوات اإنهم يبحرون لأن هناك منظمات غري حكومية” ت�صاعدهم 
لعدة  املنطقة  اإن�صانية يف  �صفينة  اأي  يكن هناك  باأنه مل  البحر، مذكراً  يف 
باإمكاننا  بات  هناك،  نكن  “مل  واأ�صاف  الوباء.  تف�صي  فرة  خالل  اأ�صابيع 

القول ب�صكل قاطع اإن النا�ص تعرب )املتو�صط( على اأي حال«.
تف�صي  اإ���ص��ايف: جتّنب  مع حتد  فايكينغ”  “اأو�صن  �صفينة  ع��ودة  وت��راف��ق 
اأ�ص  اأو  “اأ�ص  منظمة  و�صعت  لذلك  ال�صفينة.  من  على  امل�صتجّد  كورونا 
للبحارة  جراحية  �صبه  م��ع��دات  م��ن  ���ص��ارم��اً،  ب��روت��وك��وًل  ميديتريانيه” 
املنقذين و�صوًل اإىل حجرة تعقيم على من ال�صفينة، مروراً بغرف عزل 

يف حاويات عند احلاجة.
ب��ع��د عدم  ف��ري��ق ط��ب��ي  ت�صكيل  ع��ل��ى  املنظمة  اأُرغ���م���ت  ذل���ك،  اإىل  واإ���ص��اف��ة 

�صخ�صاً اأُنقذوا يف الليلة ال�صابقة.
اأ�ص  اأو  “اأ�ص  م��ن��ظ��م��ة  اآخ����ر يف  م�������ص���وؤول  وه����و  ب��ي��ن��ار  ف��ري��دي��ري��ك  وق����ال 
هما  احل��ادث��ت��ان  ه��ات��ان  ق�����ص��وى.  ب�صرعة  ذل���ك  “ح�صل  ميديتريانيه”، 
موؤ�صران م�صجعان للغاية. ر�صو )�صفية ماري جونيو( يف بودزالو )�صقلية(، 
انتعا�ص  ن��رى  �صار،  نباأ  ه��ذا  اإذاً  الأ���ص��رع على الإط���الق.  هو رمب��ا )الر�صو( 

الت�صامن الأوروبي«.
لكنه اأكد “اأننا نعود اإذاً اإىل الو�صع الذي كان قائماً قبل كوفيد-19، عندما 
كان قرار اإنزال املهاجرين ُيتخذ بح�صب كل حالة. هذا لي�ص كافياً لأنه لي�ص 

هناك اآلية تلقائية«.
اأيلول/�صبتمرب  يف  بو�صع  �صمح  ال��ذي  الأويل  فاليتا  ات��ف��اق  توقيع  ومنذ 
دول  يف  املهاجرين  ا�صتقبال  جتعل  القبيل  ه��ذا  م��ن  اآل��ي��ة  ���ص��روط  املا�صي 
اأوروبية عدة تلقائياً، تركز اإيطاليا ومالطا وهي اأكرث الدول عر�صة لتدفق 
املهاجرين، على ميثاق الهجرة الذي ُيفر�ص اأن يتم الإعالن عنه يف الأيام 

املقبلة يف بروك�صل.
ل�صوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�صامية  املفو�صية  ممثل  اأرت��ي��ن��ي،  ب��اول��و  وق���ال 
الالجئني يف فرن�صا، لفران�ص بر�ص “اإنها حال طارئة. ناأمل اأن ُيبذل جهد 
من اأجل نظام اأوروب��ي يحمي ويدمج وي��درك اأن لي�صت ال��دول الغنية هي 

التي حتمل عبء ا�صتقبال املهاجرين” يف العامل.
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يف الدعوى رقم: AJCAPCICIV2019/ 0000835  مدين )كلي(

بالن�صر وعلى لوحة اعالنات املحكمة
امل�صتاأنف �صده:�صركة وردة ال�صام للتجارة العامه ذ.م.م

هاتف  املو�صوي  احمد  ملك   1 رقم  حمل   2 الرو�صه  الزهراء  عنوانه:عجمان 
رقم:0508884992

اعالن امل�صتاأنف �صدهما بالن�صر بالتاأجيل الداري
امل�صتاأنف:حممد ح�صني مهنام

ا�صتئناف رقم 835 ل�صنة 2019 م )مدين كلي( عجمان
علي  �صعيد  2-وداد  ذ.م.م  العامة  للتجارة  ال�صام  وردة  �صدهما:1-�صركة  امل�صتاأنف  اىل 
�صعيد اخل�صر - العنوان )ن�صرا( اعلم ان ال�صتئناف يف الدعوى اعاله �صتنظره املحكمة 
يف ال�صاعة 10:30 من يوم 3 من �صهر 8 �صنة 2020 فان مل حت�صر ب�صخ�صك او بوا�صطة 

وكيلك املعتمد فان ال�صتئناف �صي�صمع ويف�صل فيه يف غيبتك
حرر العالن يف:2020/6/22

مدير مكتب اخلدمات الق�سائية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23
اعالن منفذ �صده بالن�صر

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية
اخطار دفع يف الق�صية رقم: SHCEXCICOMS2020/ 0000266  جتاري

اخلر�صانة  ل�صناعة  2-�صتار  �ص.ذ.م.م  اجلاهزه  اخلر�صانة  ل�صناعة  عليهما:1-كيومك�ص  املحكوم  اىل 
اجلاهزة ذ.م.م حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املنفذ ال�صويدي اخلليج 
للنقل العام �ص.ذ.م.م - يف الق�صية امل�صار اليها اعاله ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ 

احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي:
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف:12250576 درهم ، بال�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 

من تاريخ 2019/11/18
تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اعاله  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اليوم التايل للن�صر ويف حالة عدم ح�صوركم او ار�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �صتبا�صر 

الجراءات القانونية يف غيابكم
اأمينه حممد را�سد
حمكمة ال�سارقة

املحكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23
اداء  اأمر   - املدنية  البتدائية  SHCFICICPL2020/0002246/املحكمة 

 ل ينطبق يف الدعوى رقم  

اىل املدعي عليه/�صاجي اومن فارجي�ص ومطبعة النجم ذ.م.م
بعد الطالع بتاريخ:2020/5/15

فيما  بالت�صامن  للمدعي  يوؤدي  ان  عليهما  املدعي  بالزام  نامر 
بالفائدة  والزمتهما  درهم   )79115.50( وقدره  مبلغا  بينهما 
ال�صداد  الدعوى وحتى متام  قيد  تاريخ  �صنويا من   %5 مبقدار 

والزمتهما بامل�صروفات
رمي علي

حمكمة ال�سارقة

املحكمة االبتدائية املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : كرايبت�سرمي للخدمات ال�سحابية �ش.ذ.م.م  
العنوان : مكتب رقم 34 ملك كونكرد تاور - تيكوم - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية 
 1337521  : التجاري  بال�صجل  القيد  رق��م   803897  : الرخ�صة  رق��م   ، حم��دودة 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2020/6/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/6/4 وعلى من 
لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ار ايه ايه ملراجعة احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 1401 ملك بيينافي�صتا ديفيلومبينت ليمتد - اخلليج التجاري - 
هاتف : 5667473-04 فاك�ص : 2955728-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : ار ايه ايه ملراجعة احل�سابات
 العنوان : مكتب رقم 1401 ملك بيينافي�صتا ديفيلومبينت ليمتد - اخلليج التجاري 
- هاتف : 5667473-04 فاك�ص : 2955728-04   مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  
حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  ���ش.ذ.م.م  ال�سحابية  للخدمات  كرايبت�سرمي 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2020/6/4 بتاريخ   دبي 
2020/6/4 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 
كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 1929/2020/60 امر اداء    
مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )100000( درهم مع نفوذ المر 

بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه  
طالب الإعالن : حممد اقبال ماداتهوم بارمباث -  �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله :  عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�صعيدي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- �صركة ماركوين للتجارة العامه �ص.ذ.م.م 2-جماد عثمان حممد كويا موتريا برامب 

- �صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما   - جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/5/21 بالزام املدعي عليهما/ �صركة ماركوين 
للتجارة العامه �ص.ذ.م.م وجماد عثمان حممد كويا موتريا برامب بان يوؤديا بالت�صامن للمدعي/ حممد 
اتعاب  درهم مقابل  وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة  والر�صوم  درهم  بارمباث مبلغ )100000(  اقبال ماداتهوم 

املحاماة. ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية
العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23

انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/2654(

املخطر:�صانتو�ص كوناكال بادمانابهابيالي - هندي اجلن�صية - بوكالة املحامي/يو�صف حممد 
ح�صن البحر.

املخطر اليه:ا�صوك كومار غوديبيندا بانديرا غوديبيندا بانديرا - هندي اجلن�صية )جمهول 
حمل القامة(

لوفاء  الخطار  بهذا  تبلغه  تاريخ  اعتبارا من  اي��ام  يهمله مدة خم�صة  و  اليه  املخطر  يخطر 
ارق���ام:829388 و 829389 و 829390 و 829391 و 829392 و  املرجتعة  ال�صيكات  و�صداد قيمة 
829393 و 829394 و 829395 املح�صوب على بنك راأ�ص اخليمة الوطني مببلغ اجمايل وقدره 
)111.820( درهم مائة واحدى ع�صر الفا وثمامنئة وع�صرين درهما - للمخطر وبخالف ذلك 
فان املخطر �صيكون م�صطر اىل اتخاذ الج��راءات القانونية واقامة الدعوى يف �صبيل الزام 

املخطر اليه ب�صداد املبلغ املذكور بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف والفوائد 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/1/2961(

املنذر:�صركة الغاز املتحدة - يونيغاز ذ.م.م -بوكالة املحامية/�صيخة احمد
املنذر اليه:ا�صرف ارنهويل كاندي

وذلك  للمنذر  دره��م   )90379( وق��دره  مبلغ  ب��اداء  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل )5( ايام من تاريخ هذا النذار وال �صي�صطر املنذر اىل اتخاذ كافة 
الجراءات القانونية �صدكم مع حتميلكم كافة امل�صاريف والر�صوم واتعاب 
نتيجة  �صرر  من  ا�صابها  عما  والتعوي�ص  التاأخريية  والفوائد  املحاماة 

التاأخر يف ال�صداد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 2005/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1131/2019 اأمر اأداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 236.229 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : لوخاندوال للتجاره �ص.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهما : 1- طائف املدينة للمقاولت ���ص.ذ.م.م  2-نبي بخ�ص ماديا- �صفتهما 
بالق�صية : منفذ �صدهما  -  جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
للر�صوم  �صامال  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )236.229( وق��دره  به  املنفذ 
وامل�صاريف.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23
يف الدعوى 2020/949 جتاري جزئي - دبي  

بان  لعالمكم  هذا  �ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ا�ص  �صي  عليها/ايه  املدعي  اىل 
املدعية/ال�صركة العربية المريكية للتكنولوجيا )ارامتك( قد اقامت عليكم 
الدعوى اعاله ومت انتدابنا خبريا فيها لذا يلزم ح�صوركم او من ميثلكم قانونا 
وامل�صريف مكتب معاذ  املحا�صبي  املزمع عقده يف مقر اخلبري  اجتماع اخلربة 
حممد - حما�صبون قانونيون الكائن يف �صقة 1507 الطابق 15 يف برج لوؤلوؤة دبي 
- ميدان بني يا�ص - ديرة - دبي تليفون 042213941 - فاك�ص:042214912 وذلك 
خالل ا�صبوع من تاريخ الن�صر ويف حالة عدم احل�صور �صيتم اعداد التقرير على 

�صوء امل�صتندات املقدمة من املدعية ، هذه الدعوى اعمال لن�ص القانون. 
اخلبري املنتدب / معاذ حممد - حما�صب قانوين 

اإعالن حل�صور اجتماع خربة

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اإعالن بالن�صر

رقم )2020/2939(
من املنذرين : 1- موزه �صليمان �صامل �صليمان املازمي )اإماراتي اجلن�صية(

2-حمدان �صليمان �صامل �صليمان املازمي )اإماراتي اجلن�صية(   
بوكالة املحامي / احمد ح�صن املازمي 

املنذر اليها : رويال اأند �صن الالين�ص للتاأمني )ال�صرق الو�صط( �ص م ب )ج( 
مبوجباتها  اللتزام  بوجوب  مبوجبه  اليها  املنذر  تخطر  املنذرة  اجلهة   ، الإن��ذار  هذا  مبوجب 
التاأمينية و�صداد التعوي�ص عن تلف وخ�صارة املركبة واملقدر مببلغ 350.000 درهم )ثالثمائة 
اتخاذ  اىل  اآ�صفني  �صن�صطر  واإل   ، تاريخه  من  يوما   15 خ��الل  وذل��ك   ، دره��م(  ال��ف  وخم�صون 
بالتعوي�ص عن ال�صرار  املنذرة واملطالبة  القانونية الالزمة حلماية حقوق اجلهة  الإج��راءات 
املنذرة مع  تتكبدها اجلهة  التي قد  ال�صافية  امل�صاريف  كافة  بالإ�صافة اىل  كانت  نوع  اأي  من 
الفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ الإخطار وحتى ال�صداد التام  مع الر�صوم وامل�صاريف  

الق�صائية وذلك على م�صوؤوليتكم ونفقتكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اإعالن بالن�صر

رقم )2020/2940(
املخطر : جمدي ا�صماعيل حممد عبدالعزيز 

بوكالة املحامي / اأحمد ح�صن املازمي 
�صد املخطر اليه : �صليم عاطف عبدالغفار احمد 

جئنا مبوجب هذا الكتاب ننذركم بوجوب �صرعة �صداد املبالغ املر�صدة بذمتكم  
والبالغة قدره )80.000( درهم اإماراتي ، ثمانون الف درهما للمخطر ، وذلك 
اآ�صفني  ن�صطر  �صوف  واإل   ، الن�صر  تاريخ  اأي��ام من  اأق�صاها خم�صة  خالل مدة 
ن�صطر اآ�صفني لتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم وعلى م�صوؤوليتكم ونفقتكم، 

حمتفظني بكافة احلقوق لأية جهة كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - الزهرة للبرتوكيماويات ذ م م املدين ال�صلي الزهرة 
للبرتوكيمياوت �س ذ م م )ب�صفتها كفيل للمديونية حمل طلب احلجز( �صركة حتت الت�صفية ميثلها امل�صفي  معاذ 

حممد )حما�صبون قانونيون( ر�صوان حممد اظم حممد اظم زاهارا اإيرنجي م د م �س )ب�صفتها املديونية حمل 
طلب احلجز( حممد عظم عمري جهان. 

اإخطار دفع يف الق�صية رقم SHCEXCICOM2020 /0000843 جتاري )كلي( 
اإىل املحكوم عليه : الزهرة للبروكيماويات ذ م م املدين ال�صلي - اإمارة ال�صارقة منطقة ال�صجعة ال�صناعية خلف �صارع الذيذ مكتب ار�ص م�صورة 

عقار رقم 3235 بناء ملك حممد عبيد مفتاح بن الركن ال�صام�صي هاتف املتحرك : 7868676 055 
الزهرة للبروكيمياوت �ص ذ م م )ب�صفتها كفيل للمديونية حمل طلب احلجز( �صركة حتت الت�صفية امل�صفي معاذ حممد )حما�صبون قانونيون( 
عنوان مكتب امل�صفي اإمارة دبي ديرة دوار بني يا�ص )�صاحة نا�صر �صابقا( بناية لوؤلوؤة دبي فوق جي�صكو �صوبرماكت الطابق 15 مكتب 1507 هاتف 
2213941 02 ،  ر�صوان حممد اظم حممد اظم - اإمارة دبي ابراج بحريات جمريا مزايا بزن�ص افينيو بي بي 2 ار�ص رقم جي ال تي بي اأت�ص 2 
الطابق 18 مكتب )1801 هاتف متحرك : 0557868676  ،  زاهارا اإيرجي م د م �ص )ب�صفتها كفيل املديونية حمل طلب احلجز(  - اإمارة دبي ابراج 
بحريات جمريا مزايا بزن�ص افينيوي بي 2 ار�ص رقم جي ال تي بي اأت�ص 2 الطابق 18 مكتب 1801 هاتف متحرك 0557868676 ،  حممد عظم عمري 

جهان - اإمارة دبي بردبي برج خليفة  مكتب  رقم 1703 1704 1705 ملك فريبردج اإ�صتيت�ص ليمتد هاتف 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي  املنفذ بنك اخلليجي فرن�صا ا�ص ايه - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله ،  ومبا 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي 
�صامال الر�صوم وامل�صاريف : 1.0331032E7  -  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )املدة( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق - ال�صاعة - امام املحكمة 

املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
اأحمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة حمكمة التنفيذ املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
تكليف بالوفاء بالن�صر

رقم )2020/2930(
املنذر : انذار تكليف بالوفاء ملبلغ وقدر 106240 درهم 

مائة و�صتة الف ومائتني واربعون درهم 
املنذرة : �صركة ربوع زاخر لتجارة املوا�صي والأغنام - �ص ذ م م

بوكالة املحامي / علي املناعي 
املنذر اليه : جنيد تونثا كا�صي - هندي اجلن�صية - جمهول حمل الإقامة 

فاإنه ومبوجب هذا الإن��ذار  تنذر املنذرة املنذر اليه بدفع املبلغ املر�صد يف ذمته 
والبالغ قدره 106240 درهم )مائة و�صتة الف ومائتني واربعون درهما( خالل 5 
ايام من تاريخ اإ�صتالم هذا الإن��ذار  القانوين ويف حالة اإخفاقكم يف ال�صداد �صوف 

نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية �صدكم بالنيابة عن املنذرة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

 حمكمة التنفيذ املدنية - جتاري )جزئي( - العقود التجارية 
 ajcexcipor2020 / 0000336 يف الدعوى

اأحمد الطاهر حممد الطيب /اىل املدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

لذا يتوجب عليكم 34450.0 قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب��� �صركة ربوع زاخر 
لتجارة املوا�صي والأغنام �ص ذ م م / نعلمكم باأن املدعي 

ال�صاعة املوافق �صباح يوم مبحكمة احل�صور اأمام 
ار�صال وكيل معتمد  اأو  ، ويف حالة عدم ح�صوركم  دفاع وم�صتندات  لتقدمي ما لديكم من 

ينوب عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
 مركز �صعادة املتعاملني

حرر بتاريخ  2020/6/10  حرر بوا�صطة املوظف
علي املهلبي 
حمكمة عجمان / حمكمة التنفيذ املدنية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 1308/2020/60 امر اداء    
مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ 381.057 درهم 

والر�صوم وامل�صاريف   
طالب الإعالن : الغرير لالن�صاءات خر�صانة - �ص ذ م م -  �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- اأبك�ص جلف للمقاولت - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
جمهول  حمل الإقامة 

اأبك�ص  املدعي عليها  الزام  بتاريخ 2020/4/6  الإع��الن : قررت حمكمة دبي البتدائية  مو�صوع 
جلف للمقاولت �ص ذ م م  بان توؤدي للمدعية الغرير لالن�صاءات خر�صانة �ص ذ م م مبلغ وقدره 
)381.057 درهم( )ثالثمائة وواحد وثمانون الف و�صبعة وخم�صون درهم( والفائدة القانونية 
اإ�صتئناف الأمر  بواقع 9% من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك ، والر�صوم وامل�صاريف.  ولكم احلق يف 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 1983/2020/60 امر اداء    
مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ 28.134 درهم 

والر�صوم وامل�صاريف.   
طالب الإعالن : الغرير لالن�صاءات خر�صانة �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- �صيالء للمقاولت - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
جمهول  حمل الإقامة 

مادة  املحكمة يف  اأم��رت   2020/5/31 بتاريخ  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة   : الإع��الن  مو�صوع 
جتارية : بالزام املدعى عليها  �صيالء للمقاولت - �ص ذ م م بان توؤدي للمدعي الغرير لالن�صاءات 
درهما(  وثالثون  واربعة  ومائة  الفا  وع�صرون  )ثمانية  دره��م   28.134 مبلغ  م  م  ذ  �ص  خر�صانة 
والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ الإ�صتحقاق لكل �صيك وحتى ال�صداد التام والر�صوم 
وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 

يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23

اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 1759/2020/60 امر اداء    

مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام امل�صتدعي �صده بان يوؤدي للم�صتدعية مبلغ وقدره 2.364.107.00 درهم 
اإماراتي فقط وقدره مليونني وثالثمائة واربعة و�صتون الف درهم ومائة و�صبعة درهم اإماراتي ل غري املر�صدة يف ذمته 

واملحرر عنهم ال�صيك رقم 000077 ، وامل�صتحق ال�صداد بتاريخ 2017/3/1 وامل�صحوب على البنك الحتاد الوطني فرع 
جممع دبي لالإ�صتثمار مع الفائدة القانونية بن�صبة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام ، والزام امل�صتدعي �صده 

بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
طالب الإعالن : �صركة القاهرة للمقاولت / ه�صام املهند�ص و�صريكه / فرع دبي - �صفته بالق�صية : مدعي  وميثله :  اأحمد 

عبداهلل حممد ملك اأنوهي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �صيف �صعيد �صليمان حممد املزروعي - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  

جمهول  حمل الإقامة 
�صليمان حممد  �صعيد  �صيف  عليه   املدعى  بالزام  بتاريخ 2020/4/29  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة    : الإع��الن  مو�صوع 
املزروعي بان توؤدي للمدعية �صركة القاهرة للمقاولت / ه�صام املهند�ص و�صريكه / فرع دبي مبلغ 2.364.107.00  درهم 
)مليونني وثالثمائة واربعة و�صتون الف ومائة و�صبعة دراهم( والفائدة القانونية 9% �صنويا من تاريخ الإ�صتحقاق بتاريخ 
اإ�صتئناف  التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الفني درهم مقابل اتعاب املحاماة.   ولكم احلق يف  ال�صداد  2017/3/1 وحتى 

الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة / خليفه �صيف ال�صباح          

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 86/2020/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بحل وت�صفية ال�صركة والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة.  
طالب الإعالن :  نبيل عبدالهادي ندم  - �صفته بالق�صية : مدعي   وميثله : ماأمون عي�صى 
باملواد  للتموين  ال�صامي  املطبخ   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب   ، وكيل   : بالق�صية  �صفته   - اخل��ويل 

الغذائية �ص ذ م م - �صفته  بالق�صية : اخل�صم املدخل  - جمهول حمل الإقامة 
ال�صركة  وت�صفية  بحل  املطالبة  ومو�صوعها   ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   : الإع���الن  مو�صوع 
وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف وم��ق��اب��ل ات��ع��اب امل���ح���ام���اة.    وح����ددت ل��ه��ا جل�صة ي���وم الح����د  املوافق  
اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�صي  قاعة  يف  �صباحا   8.30 ال�صاعة    2020/7/5
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 7416/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1868 اأمر اداء ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 1641380.50 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : عبداهلل ح�صني ر�صتكار - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله : �صعيد احمد حممد حممود العو�صي -  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه  : 1- عبداهلل حممود حممد - �صفته  بالق�صية : منفذ �صده 
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )1641380.50(  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 3724/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1402 جتاري كلي ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 5769294.47 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
�صفته   - امل�صرف   - اخل��ارج��ي��ة  وال��ت��ج��ارة  لال�صتثمار  العربي  امل�صرف   : الإع���الن  طالب 

بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- عا�صم عبدالكرمي حممد العزب - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره    درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�صافة اىل مبلغ       ر�صوم 
خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 884/2020/305 ا�صتئناف جتاري  
مو�صوع الإ�صتئناف: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/3605 جتاري 

جزئي ، والر�صوم وامل�صاريف والتعاب   
طالب الإعالن : البنك العربي املتحد  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

املطلوب اإعالنه : 1- حممد نور عالم حممد  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده. 
جمهول حمل الإقامة 

بالدعوى رقم 2019/3605  ال�صادر  القرار/احلكم  ا�صتاأنف  : قد  الإعالن  مو�صوع 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�صه  ل��ه��ا  وح����ددت    2020/3/10 ب��ت��اري��خ  ج��زئ��ي  جت���اري 
يقت�صي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�صي  بقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة   2020/6/30

ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 517/2020/11 مدين جزئي  

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�صامن فيما بينهم مببلغ وقدره )530.662.50 
درهم( خم�صمائة وثالثني الف و�صتمائة واثني و�صتني درهم وخم�صني فل�ص والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 9% من ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب الإعالن :  �صوميدا �صهني - �صفته بالق�صية : مدعي   وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر - �صفته بالق�صية 
: وكيل ،  املطلوب اإعالنهم : 1- فا�صيليا الينا باباليونتيو 2- نادين هاين عبدالغفار كحيله 3- تنوير �صيف الدين 

ح�صني عبدالنبي - �صفتهم  بالق�صية : مدعي عليهم - جمهويل حمل الإقامة .
بالتكافل والت�صامن فيما  بالزام املدعي عليهم  اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  املطالبة  الإع��الن : قد  مو�صوع 
فل�ص  درهم وخم�صني  و�صتني  واثني  و�صتمائة  الف  دره��م( خم�صمائة وثالثني  وق��دره )530.662.50  بينهم مببلغ 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص  املوافق  2020/6/25  ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
 انذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/1/2978( 

املنذر : ال�صادة / دانية لالإدارة وال�صت�صارات العقارية )�ص ذ م م ( 
العنوان : دبي  -  الرب�صاء 1 - بناية دو�صلدورف بيزن�ص بوينت - هاتف : 044472444 - 0501908882 

املنذر اليها : ال�صادة/ حممد اإبراهيم عبداهلل عبدالكرمي كلندر 
وعنوانها : دبي - النهدة 2 - ار�ص رقم )197 - 241( ببناية احلباي - حمل رقم )8( 

رقم مكاين )98309 - 36016( ت - 234559502 - 050 
تنذر املنذرة املنذر اليه / حممد اإبراهيم عبداهلل عبدالكرمي كلندر

الف  ع�صرون  دره���م(   20.750( وق���دره  مببلغ   2020/5/10 بتاريخ   )887897( رق��م  الي��ج��ار  �صيك  ب�صداد 
و�صبعمائة وخم�صون درهم وامل�صحوب على بنك دبي الإ�صالمي ،  وذلك خالل مهلة اق�صاها )30( يوما من 
تاريخ ن�صر هذا الإعالن ، وحتتفظ املنذرة بحقها كامال مبطالبة املنذر اليه بالتعوي�ص عن العطل وال�صرر 
عند اأي تاأخري يف �صداد �صيك الإيجار ، وخالف ذلك �صت�صطر املنذرة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �صده 
وم�صاريف  ر�صوم  بكافة  اليها  املنذر  حتميل  مع  الأداء  اأمر  وا�صت�صدار  الق�صائية  الدعوى  اإقامة  فيها  مبا 

التقا�صي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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عربي ودويل

••ريو دي جانريو-اأ ف ب

امل�صتجّد  كورونا  فريو�ص  يوا�صل 
اأمريكا  يف  وا����ص���ع  ب�����ص��ك��ل  تف�صيه 
األف   50 اأك��رث من  الالتينية مع 
وفاة يف الربازيل، يف وقت توا�صل 
اإىل احلياة  ال��ع��ودة  ب��ح��ذر  اأوروب����ا 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، م���ع اإع������ادة ف��ت��ح دور 
ال�صينما يف فرن�صا وفر�ص العودة 

اإىل املدار�ص ب�صكل اإلزامي.
ملنّظمة  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر  وح���������ّذر 
ال�صحة العاملية تيدرو�ص اأدهانوم 
“الوباء  ب��اأّن  الثنني  غربي�صو�ص 
ال�صعيد  ع��ل��ى  ي��ت�����ص��ارع  ي����زال  ل 
“ا�صتغرق  م�����ص��ي��ف��اً  العاملي” 
حالة  م��ل��ي��ون  اأول  ع���ن  الإب�������الغ 
اأك����رث م���ن 3 اأ���ص��ه��ر، ل��ك��ن جرى 
الأخري  حالة  املليون  عن  الب��الغ 

يف غ�صون ثمانية اأيام فقط«.
الفيديو  ع���رب  م��ن��ت��دى  يف  وق����ال 
“نعلم  دبي  اإم��ارة  نّظمته حكومة 
بكثري من جمرد  اأك��رث  الوباء  اأن 
اأزمة  اإنه عبارة عن  اأزم��ة �صحية، 
ويف  اجتماعية،  واأزم��ة  اقت�صادية 
العديد من البلدان اأزمة �صيا�صية، 

و�صتظهر اآثاره لعقود قادمة«.
وجت�������اوزت ال����ربازي����ل ث����اين دول 
ال����ع����امل الأك�������رث ت�������ص���رراً ج����راء 
ال������ولي������ات  ب����ع����د  كوفيد-19 
املتحدة، عتبة اخلم�صني األف وفاة 
�صاو  ومدينتا  اإ���ص��اب��ة،  وامل��ل��ي��وين 
باولو وريو دو جانريا هما الأكرث 

تاأثراً.
الالتينية،  اأم��ريك��ا  دول  �صائر  يف 
ب����وؤرة ال��وب��اء ال��ع��امل��ي وال��ت��ي دخل 

ج��زوؤه��ا اجلنوبي الأح��د يف ف�صل 
ال�����ص��ت��اء، جت������اوزت احل�����ص��ي��ل��ة يف 
الأي�����ام الأخ�����رية ال��ع�����ص��ري��ن األف 
وف��اة يف املك�صيك والأل���ف وف��اة يف 
وفاة  اآلف  والثمانية  الأرج��ن��ت��ني 
يف ال����ب����ريو. وت���ق���رر ع����دم اإع�����ادة 
العائد  بيت�صو  مات�صو  موقع  فتح 
وي��ع��ت��رب معلما  الإن���ك���ا  حل�����ص��ارة 
���ص��ي��اح��ي��ا رئ��ي�����ص��ي��ا يف ال���ب���ريو، يف 
وكان  مت���وز/ي���ول���ي���و.  م���ن  الأول 
الذين  ال�����ص��ي��اح��ي��ون  امل���ر����ص���دون 
نيتهم  اأع��ل��ن��وا  ال��ع��دوى،  يخ�صون 

التظاهر �صد اإعادة الفتح.
اأوروبية  دول  توا�صل  امل��ق��اب��ل،  يف 
الوقائية  ال��ت��داب��ري  تخفيف  ع��دة 

من جديد.
وك���ذل���ك يف اأذرب���ي���ج���ان ح��ي��ث مّت 
ف��ر���ص ع��زل ���ص��ارم م��ن ج��دي��د يف 
الإ�صابات  عدد  ت�صاعف  مواجهة 

خالل الأ�صبوعني املا�صيني.
اآب/اأغ�صط�ص،  م��ن  الأول  وح��ت��ى 
مراكز  اإغ�������الق  جم�������دداً  ���ص��ي��ت��ّم 
ال���ت�������ص���ّوق وامل����ق����اه����ي وامل���ط���اع���م 
و���ص��ال��ون��ات ت�����ص��ف��ي��ف ال�����ص��ع��ر يف 
وم������دن كبرية  ب���اك���و  ال���ع���ا����ص���م���ة 
لل�صكان  ُي�������ص���م���ح  ول�����ن  اأخ���������رى. 
مبغادرة منازلهم اإل “مرة واحدة 
يف اليوم ملدة �صاعتني كحد اأق�صى 
عرب  اإذن  ع���ل���ى  ح�����ص��ول��ه��م  ب���ع���د 
ال�صلطات،  م���ن  ن�صية”  ر���ص��ال��ة 

بعد تراجع حدة الوباء.
اإ�صبانيا الأحد حال  كذلك، رفعت 
ال��ت��اأه��ب ال�����ص��ح��ي��ة واأع������ادت فتح 
ال�صياح  اأم��ام  فرن�صا،  مع  حدودها 
الأوروب����ي����ني ال���ذي���ن مت��ك��ن��وا من 

العودة اإىل �صواطئ املتو�صط.
ال�صينما  ل���دور  ���ُص��م��ح  ف��رن�����ص��ا،  يف 
اأبوابها  فتح  باإعادة  والكازينوهات 
دور  بع�ص  وب����داأت  الث��ن��ني.  منذ 
ال�صينما عر�ص اأفالم يف �صالتها 

عند منت�صف الليل.
وق���ال���ت ل���وري���ان ال��ت��ي ج����اءت مع 
عر�ص  اأول  حل�����ص��ور  ���ص��دي��ق��ت��ه��ا 
عرفنا  “عندما  ف��رن�����ص��ي  ل��ف��ي��ل��م 
منت�صف  ع��ن��د  ع��ر���ص��اً  ه��ن��اك  اأن 
ا�صتئناف  ب��ي��وم  لالحتفال  الليل 
على  مقعدين  حجزنا  ال��ع��رو���ص، 

الفور. اإنها فكرة رائعة«.
عودة  �صُتفر�ص  فرن�صا،  يف  واأي�صاً 
امل���دار����ص،  اإىل  ال��ت��الم��ي��ذ  ج��م��ي��ع 

الثانويات،  ت��الم��ي��ذ  ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء 
اعتباراً من الثنني قبل اأ�صبوعني 

من العطلة ال�صيفية.
فتحت  الفرن�صية  املدار�ص  وكانت 
لكن  اأيار/مايو،  يف  جزئياً  اأبوابها 
ترك لالأهل اأن يقرروا ما اإذا كانوا 

يريدون اإر�صال اأولدهم اأم ل.
وق�����ال غ���ي���الن ت���ي���ن���اراج وه����و اأب 
�صنة  و11   10 يبلغان  ل��ول��دي��ن 
يف جنوب فرن�صا، اإن ولديه “هما 

املدر�صة  يف  اأف�صل  بحال  بو�صوح 
لأ�صبوعني  لو  حتى  رفاقهما،  مع 
بع�ص  �صيمنحهما  ذلك  اإن  فقط. 
قد  ���ص��ي��ك��ون��ا  واإل  الن�������ص���ب���اط. 
و�صيكون  اأ�صهر  ل�صتة  اأخ��ذا عطلة 

التعوي�ص عن ذلك معقداً«.
يف املقابل، ل يزال الو�صع مقلقاً يف 
غويانا، الإقليم الفرن�صي ما وراء 
البحار على احلدود مع الربازيل، 
حيث تطرح اإمكانية فر�ص العزل 

ال��وزراء علي  اأعلن رئي�ص  وفق ما 
اأ�صادوف.

القوة  رئي�ص  اعترب  �صوي�صرا،  يف 
الفدرالية  ال��ع��ل��م��ي��ة  اخل���ا����ص���ة 
اأن  امل��ر���ص، الأح���د  ���ص��وؤون  املكلفة 

رفع العزل كان �صريعاً يف بالده.
واأعلن عامل الأوبئة بليك ماتيا�ص 
ال�صبعة  الأي����ام  “خالل  اأن���ه  اإي��غ��ر 
الإ�صابات  ع���دد  ارت��ف��ع  امل��ا���ص��ي��ة، 
“يف  واأ�����ص����اف   .”30% ب��ن�����ص��ب��ة 
ظل هذا الو�صع املتقلب، نحن يف 
نعترب  العلمية،  العمل  جمموعة 
ال�����ص��اب��ق لأوان������ه اتخاذ  اأن�����ه م���ن 
تدابري جديدة لتخفيف القيود«.

ر�صمياً  كوفيد-19  وب���اء  واأودى 
بحياة ما ل يقّل عن 465،300 
�صخ�صاً يف العامل واأ�صاب اأكرث من 
من  تعافى  �صخ�ص،  مليون   8،8
ماليني،  اأرب��ع��ة  م��ن  اأك���رث  بينهم 
ظهور  ال�����ص��ني  اأع���ل���ن���ت  اأن  م��ن��ذ 

املر�ص يف كانون الأول/دي�صمرب.
يف ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة، ال���دول���ة 
الأك����رث ت�����ص��رراً ج����راء ال���وب���اء يف 
ال���ع���امل، ب��ل��غ��ت احل�����ص��ي��ل��ة الأح���د 
اأ����ص���ل  م����ن  وف�������اة   119،959
قرابة 2،3 مليون اإ�صابة، بح�صب 

جامعة جونز هوبكنز.
الأو�صط  وال�صرق  اآ�صيا  ت��زال  ول 
واإف���ري���ق���ي���ا واأوق���ي���ان���ا حت���ت خّط 
املليون الإ�صابة. لكن قفزة مقلقة 
ب���ع���دد الإ����ص���اب���ات ب��امل��ر���ص تثري 
الأ�صبوع  م��ن��ذ  ال�����ص��ني  يف  ال��ق��ل��ق 
املا�صي مع اأكرث من 220 اإ�صابة 
الأول  اأم�������ص   22 ب��ي��ن��ه��ا  ج���دي���دة 

الأحد.

�ل�سحة �لعاملية حتذر: كورونا ل يز�ل يت�سارع يف �لعامل 
•• دبي-اأ ف ب

حّذر املدير العام ملنّظمة ال�صحة العاملية تيدرو�ص اأدهانوم غربي�صو�ص 
من اأّن فريو�ص كورونا امل�صتجد ل يزال يت�صارع حول العامل، متوقعا اأن 

تدوم اآثاره والقت�صادية والجتماعية لعقود.
وقال يف منتدى عرب الفيديو دبي “على ال�صعيد العاملي، ل يزال الوباء 
يت�صارع. لقد ا�صتغرق الإبالغ عن اأول مليون حالة اأكرث من 3 اأ�صهر، 
اأيام  ثمانية  الأخ���ري يف غ�صون  ح��ال��ة  املليون  ع��ن  الب���الغ  ج��رى  لكن 

فقط«.
انه  اأزم��ة �صحية،  اأكرث بكثري من جمرد  الوباء  اأن  “لكننا نعلم  وتابع 
البلدان  العديد من  ويف  اجتماعية،  واأزم��ة  اقت�صادية  اأزم��ة  عن  عبارة 

اأزمة �صيا�صية، و�صتظهر اآثاره لعقود قادمة«.
ا�صتجابة احلكومة  ف��اإن  ل��ذا   ، ك��ل قطاع  “اأّثر على  ال��وب��اء  اأّن  واع��ت��رب 
ولكن  ال��وب��اء  لهزمية  فقط  لي�ص  اأ�صا�صي  اأم��ر  ككل  واملجتمع  باأ�صرها 

للتعايف«.
العامل منذ  اأن��ح��اء  الأق��ل يف  وف��اة على   465،300 وخّلفت اجلائحة 
تعداد  ال�صني، بح�صب  الأول/دي�صمرب يف  كانون  الفريو�ص يف  اأن ظهر 

ا�صتنادا اىل م�صادر ر�صمية.
اأكرث من ثمانية ماليني و890 األف اإ�صابة يف 196  و�ُصّجلت ر�صمّياً 
اإّل ج��زءاً من  بلداً ومنطقة منذ بدء تف�صي الوباء. ول تعك�ص الأرق��ام 
لك�صف  ع��ّدة ل جتري فحو�صا  دوًل  اإّن  اإذ  لالإ�صابات،  احلقيقي  العدد 

الإ�صابة اإل ملن ي�صتدعي و�صعه دخول امل�صت�صفى.

وبني هذه احلالت، اأُعلن تعايف اأربعة ماليني و139 األفا ومئة �صخ�ص 
على الأقّل.

ويت�صّدر رفع اإجراءات احلجر التي اأغلقت املطارات واملتاجر واملدار�ص 
وغريها، جدول اأعمال دول عّدة مت�صّررة من فريو�ص كورونا امل�صتجّد، 
لكّن منّظمة ال�صحة العاملية حّذرت اجلمعة من اأّن ذلك يدِخل العامل 

يف “مرحلة خطرية«.
الثنني،  الف��را���ص��ي  ال�صحة  منتدى  يف  الفتتاحية  كلمته  وخ���الل 
الوباء  م��ع  للتعامل  وم��وح��دة  �صريعة  ا�صتجابة  اإىل  غربي�صو�ص  دع��ا 
وال�صتعداد ب�صكل اأكرب ملواجهة اأمرا�ص اأخرى قد تهّدد ماليني الب�صر 

يف امل�صتقبل.
وقال “ميكن اأن تبداأ جائحة مدمرة يف اأي بلد يف اأي وقت وتقتل املاليني 

النا�ص لأننا ل�صنا م�صتعدين. ل نعلم اأين ومتى �صيحدث الوباء التايل، 
لكننا نعلم اأنه �صيحدث خ�صائر فادحة يف احلياة والقت�صاد العاملي«.

الوباء وحده،  اأن يحارب هذا  بلد  اأو  اأي منظمة  ت�صتطيع  “ل  واأ�صاف 
اإل بالعمل معا. التهديد الأكرب  ولن نتغلب على هذا التهديد العاملي 
الذي نواجهه الآن لي�ص الفريو�ص نف�صه، اإنه انعدام الت�صامن العاملي 

والقيادة العاملية«.
وحذر امل�صوؤول من اّنه “ل ميكننا هزمية هذا الوباء بعامل منق�صم ، اأدى 
اأم��ان حتى ي�صبح جميعنا  اأحد منا يف  اإىل تفاقمه، ول  ت�صيي�ص الوباء 

باأمان«.
وكان الرئي�ص المريكي دونالد ترامب وجه انتقادات حادة اإىل املنظمة 

الأممية حيال تعاملها مع الفريو�ص عند بداية ظهوره يف ال�صني.

األف وفاة بكوفيد-19 يف الربازيل   50

�أوروبا تو��سل بحذر �لعودة �إىل �حلياة �لطبيعية  

•• وا�شنطن-اأ ف ب

 305 املّتحدة  ال��ولي��ات  �صّجلت 
وباء  عن  ناجمة  اإ�صافّية  وفيات 
�صاعة،   24 خ���الل  كوفيد-19 
ال�صاعة  يف  ن�صرتها  بيانات  وف��ق 
املحّلي  ب���ال���ت���وق���ي���ت   20،30
الثنني(  اأم�����ص  غ   ت   00،30(
التي  ه���وب���ك���ن���ز  ج����ون����ز  ج���ام���ع���ة 
الإ�صابات  تتّبع  يف  مرجعاً  ُتعترب 
فريو�ص  ع��ن  الناجمة  وال��وف��ي��ات 

كورونا امل�صتجّد.
الّتوايل  على  العا�صر  اليوم  وه��و 
ح�صيلة  ف���ي���ه  ت��ن��خ��ف�����ص  ال������ذي 
الوفيات من جراء كوفيد-19 يف 
البالد اإىل ما دون الألف، واليوم 
الثالث الذي تنخف�ص فيه اإىل ما 
الوباء  بلغ  منذ  وف��اة   400 دون 
ذروته يف منت�صف ني�صان/اأبريل.

ل����ك����ن ع����ل����ى ال������ّرغ������م م������ن ه����ذا 
الن����خ����ف����ا�����ص ت���ب���ق���ى ال�����ولي�����ات 
امل����ّت����ح����دة وب�����ف�����ارق ����ص���ا����ص���ع عن 
الأكرث  البلد  ال��ع��امل  دول  �صائر 
كوفيد-19،  جائحة  من  ت�صّرراً 
����ص���واء ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د الإ����ص���اب���ات 
)2.278.373 اإ�صابة( اأو على 
 119.959( ال��وف��ي��ات  �صعيد 

وفاة(.
الأ�صا�صية  ال��ب��وؤرة  كانتا  وبعدما 
ال������ولي������ات  يف  لكوفيد-19 

األف   20 دون  م��ا  اإىل  اجل��دي��دة 
اإ�صابة يومياً لكّن هذا العدد عاود 
اأيام متخّطياً عتبة  الرتفاع منذ 

ال�30 األف اإ�صابة.
الإغالق  اإج����راءات  تخفيف  وم��ع 
الوليات  خم��ت��ل��ف  يف  ت��دري��ج��ي��اً 
اإىل  اآلف املحتجني  ونزول مئات 
البالد  اأن��ح��اء  �صائر  يف  ال�����ص��وارع 
زادت  العن�صرية،  �صد  للتظاهر 

امل�����ت�����ح�����دة، جن����ح����ت ن����ي����وي����ورك 
على  ال�صيطرة  يف  ونيوجري�صي 
انتقل  كوفي��د-19  لكّن  ال��وب��اء، 
والغرب  ال�صرقي  ال�صمال  باجتاه 
حالياً  ي��ت��ف�����ّص��ى  وه����و  واجل���ن���وب 
 20 ح��واىل  بوترية مت�صارعة يف 

ولية اأمريكية.
وجنحت الوليات املتحدة لفرة 
الإ�صابات  عدد  خف�ص  يف  وجيزة 

الوليات  ت�صهد  اأن  من  امل��خ��اوف 
تف�ّصي  من  ثانية  موجة  املتحدة 

الوباء.
كما واجه الرئي�ص دونالد ترامب 
م�صاء  لتنظيمه  ح���اّدة  ان��ت��ق��ادات 
انتخابياً يف تول�صا  ال�صبت جتّمعاً 
الأول  ه���و  اأوك���اله���وم���ا،  ب���ولي���ة 
يف  ال��ب��الد  يف  ال��وب��اء  تف�ّصى  منذ 
م��ن��ت�����ص��ف اآذار/م�������ار��������ص، وذل���ك 

اأن�صار  من  ح�صد  م�صاركة  ب�صبب 
ال��رئ��ي�����ص اجل���م���ه���وري ف��ي��ه من 
التباعد  اح��رام لقواعد  اأي  دون 
لتفادي  امل��ف��رو���ص��ة  الج��ت��م��اع��ي 
انتقال العدوى، مما دفع البع�ص 
النتخابي  املهرجان  لعتبار هذا 
اأف�����ص��ل ف��ع��ال��ي��ة ممكنة  مب��ث��اب��ة 
ل��ن�����ص��ر ال���ف���ريو����ص ع���ل���ى اأو����ص���ع 

نطاق.

وفيات جديدة بكورونا يف �أمريكا  خالل 24 �ساعة   305

•• بوينو�س اير�س-اأ ف ب

اأعلنت الأرجنتني اأّن ح�صيلة الوفيات الناجمة عن وباء 
الأل��ف وف��اة، يف حني جت��اوز عدد  كوفيد-19 تخّطت 
امل�صابني بفريو�ص كورونا امل�صتجّد يف البالد 40 األفاً.

وزارة  ع��ن  “تيالم”  الر�صمية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
للم�صابني  الإج�����م�����ايل  ال����ع����دد  اإّن  ق���ول���ه���ا  ال�������ص���ّح���ة 
بالفريو�ص بلغ 41191 �صخ�صاً تويف منهم اأكرث من 

األف �صخ�ص.
ال�صحية  ال�صحة لال�صراتيجيات  وقال م�صاعد وزير 
اإّن  “تيالم”،  نقلت عنه  األيخاندرو كو�صتا، بح�صب ما 
معّدل الوفيات بالن�صبة اإىل عدد امل�صابني بلغ 2،4%، 
لكل  وف���اة   21،9 مت��ّث��ل  الن�صبة  ه��ذه  اأّن  اإىل  م�����ص��رياً 

مليون ن�صمة.
ارتفاعاً  الأرج��ن��ت��ني  يف  ال��وب��اء  تف�ّصي  وت���رية  وت�صّجل 
مّطرداً. وبناء على ن�صيحة اأطبائه قّلل الرئي�ص األربتو 

فرنانديز )61 عاماً( من اأن�صطته لتفادي الإ�صابة.

ويف الأيام الأخرية �صّجلت اإ�صابة العديد من املوظفني 
اأو يف  ال�����ص��ل��ط��ة  ����ص���واء يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني  وامل�������ص���وؤول���ني 

املعار�صة.
اأمريكا  يف  كوفيد-19  ان��ت�����ص��ار  وت�����رية  وت�����ص��ارع��ت 
والبريو  واملك�صيك  ال���ربازي���ل  تعترب  ال��ت��ي  الالتينية 

وت�صيلي اأكرث الدول ت�صرراً فيها من الفريو�ص.
و300  األفا  ب�465  امل�صتجّد  ك��ورون��ا  فريو�ص  واأودى 
�صخ�ص على الأقّل حول العامل منذ ظهوره يف ال�صني 
يف ك��ان��ون الأّول/دي�����ص��م��رب، وف��ق ت��ع��داد اأج��رت��ه وكالة 
ال�صاعة  ر���ص��م��ّي��ة  اإىل م�����ص��ادر  ا���ص��ت��ن��اداً  ب��ر���ص  ف��ران�����ص 

19،00 ت غ اأم�ص الأول الأحد.
اإّل ج��زءاً من العدد احلقيقي  ول تعك�ص ه��ذه الأرق���ام 
اإل  فحو�صات  جت��ري  ل  ع���ّدة  دوًل  اإّن  اإذ  ل��الإ���ص��اب��ات، 
للحالت الأكرث خطورة، فيما تعطي دول اأخرى اأولوّية 
يف اإجراء الفحو�ص لتتّبع املخالطني للم�صابني، بينما 
ل ميلك عدد من الدول الفقرية �صوى اإمكانات فح�ص 

حمدودة.

وفيات كورونا يف �لأرجنتني تتخطى �لألف 

•• ملبورن-اأ ف ب

تلقى الأ�صراليون حتذيرا لتجنب التوجه اإىل ملبورن 
مع قيام البالد بت�صديد القيود ملواجهة انت�صار فريو�ص 
من  ثانية  موجة  من  خم��اوف  و�صط  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
الوباء. و�صجلت ولية فيكتوريا اأكرث من 110 حالت 
الأ�صبوع املا�صي ومعظمها يف ملبورن، ما دفع مب�صوؤويل 
اأخ��رى اىل التحذير من زي��ارة �صت مناطق يف  مناطق 

املدينة اعتربت عالية املخاطر.
املجاورة  ويلز  نيو�صاوث  ولي��ة  وزراء  رئي�صة  واأعلنت 
زيارة  ي��ن��وي  �صخ�ص  اأي  اأن  برييجيكليان  غ��الدي�����ص 

املدينة “يجب اأن يعيد النظر مبخططاته«.
واأ�صافت لل�صحافيني يف �صيدين، التي كانت بوؤرة وباء 
كوفيد-19 لكنها �صجلت عددا قليال من احل��الت يف 
الأ�صابيع املا�صية، “يف هذه املرحلة، الن�صيحة هي عدم 

ال�صفر اىل هذه املنطقة العالية املخاطر«.

•• ليما-اأ ف ب

اأعلنت وزارة ال�صحة يف البريو اأّن عدد الوفيات الناجمة 
الأمريكية  ال��دول��ة  امل�صتجّد يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  ع��ن 
الالتينية تخّطى 8000 وفاة، يف ح�صيلة تاأتي قبل 
�صاعات من اإعادة فتح مراكز الت�صّوق يف البالد. وقالت 
ال�صاعات  خ��الل  ح�صد  كوفيد-19  وب��اء  اإّن  ال���وزارة 
بذلك  لريتفع  �صخ�صاً،   184 اأرواح  الأخ���رية  ال�24 

اإجمايل عدد الوفيات اإىل 8045 �صخ�صاً.
بلغ  بالفريو�ص  امل�صابني  ع��دد  اإج��م��ايل  اأّن  واأ���ص��اف��ت 
ال��ب��الد خالل  ���ص��ّج��ل��ت  ب��ع��دم��ا  م�����ص��اب��اً   254.936

ال�صاعات ال�24 الأخرية 3598 اإ�صابة جديدة.
اآلف وفاة  ال�����ص��ب��ع��ة  ع��ت��ب��ة  ال���ب���ريو جت�����اوزت  وك���ان���ت 

بالفريو�ص يوم الثالثاء الفائت.
اإعادة  ع�صّية  اجل��دي��دة  احل�صيلة  ع��ن  الإع���الن  واأت���ى 
فتح مراكز الت�صّوق يف �صائر اأنحاء البالد �صباح  اأم�ص 
اإغ���الق �صارمة  99 ي��وم��اً م��ن ت��داب��ري  الث��ن��ني، بعد 

فر�صتها ال�صلطات لكبح جماح الوباء.
وكانت احلكومة اأعلنت يف 15 حزيران/يونيو اجلاري 
ع���ن خ��ط��ة ل���ص��ت��ئ��ن��اف الأن�����ص��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة ب�صورة 

وقالت “نن�صح املواطنني بعدم التوجه اىل ملبورن يف 
هذه املرحلة اإل يف حالت ال�صرورة«.

ال�صماح  خطط  فيكتوريا  ولي��ة  يف  م�صوؤولون  واأوق���ف 
برفع اأعداد ال�صخا�ص يف املطاعم واملقاهي كما اأعادوا 
يف  امل��ن��ازل  يف  التجمعات  على  م�صددة  اإج���راءات  فر�ص 

م�صعى لوقف انت�صار الفريو�ص.
ال��ب��الد ت�صجيل  اأن��ح��اء  ت��وا���ص��ل بقية  ي��اأت��ي ذل��ك فيما 
اأعداد قليلة من احلالت اجلديدة وتعمل على تن�صيط 
قليلة  ت��زال  ل  الأرق����ام  اأن  رغ��م  القت�صادية.  احل��رك��ة 
التي ل تتمكن  اأن عدد احل��الت  اإل  ن�صبيا يف ملبورن، 
يخرج  اأن  م��ن  خم���اوف  اأث����ارت  تتبعها،  م��ن  ال�صلطات 
يف  ال�صحة  وزي��ر  وق��ال  �صريعا.  ال�صيطرة  عن  الو�صع 
الرتفاع  اأن  ال�صبت  لل�صحافيني  �صاتون  بريت  الولية 
يف احلالت ناجم عن عدم اللتزام باجراءات الإغالق، 
م�صريا اإىل اأن الو�صع و�صل الآن اإىل “نقطة خطرة” 

يف حني “ل توجد خطة بديلة«.

ت��دري��ج��ي��ة ب��ه��دف اإن��ع��ا���ص الق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي الذي 
ب�صبب  ني�صان/اأبريل  %40 يف  قاربت  بن�صبة  تدهور 
مليون   33 �صّكانها  ع��دد  يبلغ  التي  وال��ب��ريو  ال��وب��اء. 
اجلاري  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  مطلع  منذ  ت�صّجل  ن�صمة، 
معّدل اإ�صابات يومياً يبلغ 4800 اإ�صابة، اأي اأقّل من 
نظريه يف �صهر اأيار/مايو. واأّكد وزير ال�صحة فيكتور 
�صرعة  ت��راج��ع...  ال��وب��اء  تف�ّصي  “وترية  اأّن  زام���ورا 

العدوى انخف�صت«.
اأم��ريك��ا الالتينية  ث��اين دول��ة يف  وال��ب��ريو ه��ي حالياً 
خلف الربازيل من حيث اأعداد امل�صابني بكوفيد-19، 
اأعداد  حيث  م��ن  واملك�صيك  ال��ربازي��ل  خلف  والثالثة 

الوفيات.
امل�صابني  ع���دد  ف����اإّن  ال�����ص��ّح��ة  وزارة  ل��ب��ي��ان��ات  ووف���ق���اً 
الذين يتعاجلون يف امل�صت�صفيات يبلغ حالياً 10566 
على  الفقرية  ال��دول��ة  يف  ال�صّحي  وال��ن��ظ��ام  مري�صاً. 
ب�صورة  تفتقر  ال�صحية  وم��راف��ق��ه��ا  الن��ه��ي��ار  ح��اف��ة 
خا�صة اإىل الأوك�صجني الالزم لعالج احلالت الأكرث 

خطورة.
وظائفهم  البريو  يف  عامل  مليوين  من  اأك��رث  وخ�صر 

من جراء التداعيات القت�صادية للجائحة.

بلغاريا جتعل و�سعخماوف من موجة �نت�سار ثانية لكورونا يف ملبورن 
 �لكمامات �إلز�ميا مرة �أخرى  

•• �شوفيا-رويرتز

جعلت بلغاريا اأم�ص و�صع كمامات الوجه الواقية يف جميع الأماكن العامة 
املغلقة اإلزاميا مرة اأخرى وذلك بعد ت�صجيل اأعلى زيادة اأ�صبوعية يف عدد 

حالت الإ�صابة بفريو�ص كورونا امل�صتجد يف البالد.
وجاء الأمر الذي اأ�صدره وزير ال�صحة كرييل اأنانييف بعد ع�صرة اأيام من 
لكنه  ب�صدة”  به  “مو�صى  املغلقة  الأماكن  الكمامات يف  ق��راره جعل و�صع 
لي�ص اإجباريا با�صتثناء يف املوا�صالت العامة وال�صيدليات واملن�صاآت الطبية. 
وقال اأنانييف “الغر�ص الوحيد من ذلك هو حماية �صحة وحياة املواطنني 
ودور  املتاجر  يف  الكمامات  و�صع  النا�ص  على  يتعني  اأن��ه  واأ�صاف  البلغار” 
ال�صينما وامل�صرح وخالل الأحداث الريا�صية. واأ�صاف اأن ترك م�صافة مر 

ون�صف املر بني كل �صخ�صني اإلزامي كذلك.
وتابع اأن ما ي�صل اإىل األف م�صجع �صي�صمح لهم بح�صور مباريات الدوري 
البلغاري لكرة القدم يف ال�صتاد. واأعادت الدولة املطلة على البحر الأ�صود 
واملقاهي  املطاعم  فتح  ن�صمة  ماليني  �صبعة  نحو  �صكانها  عدد  يبلغ  والتي 
 606 �صجلت  لكنها  املناطق.  اأغلب  يف  املنزل  يف  بالبقاء  التو�صية  ورفعت 
حالت اإ�صابة جديدة مبر�ص كوفيد-19 الأ�صبوع املا�صي وهي اأعلى زيادة 
و199 حالة  اإ�صابات   3905 بلغاريا  و�صجلت  البالد.  ت�صهدها  اأ�صبوعية 

وفاة باملر�ص الناجت عن الإ�صابة بالفريو�ص.

ثمانية �آلف وفاة بفريو�س كورونا يف �لبريو  
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العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 1520/2020/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليها باآداء مبلغ وقدره )39.375( د.اإ )ت�صعة وثالثون الفا وثالثمائة 
وخم�صة و�صبعون درهما( الفائدة القانونية 12% �صنويا من تاريخ الإ�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. الزام 

املدعي عليها بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن :  كابارول للدهانات - �ص ذ م م  - �صفته بالق�صية : مدعي  

وميثله : ماجد اأ�صد اأكرب ا�صد المريي - �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنه  : 1- ا�صرف نور الدين لالعمال الفنية - �ص ذ م م - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه 

جمهول حمل الإقامة 
ب��اآداء مبلغ وق��دره )39.375(  املدعي عليها  ال��زام  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�صوع 
تاريخ  من  �صنويا   %12 القانونية  الفائدة  دره��م��ا(  و�صبعون  وخم�صة  وثالثمائة  الفا  وث��الث��ون  )ت�صعة  د.اإ 
الإ�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف  ال�صاعة 8.30 �صباحا بقاعة  املوافق 2020/7/6   لها جل�صة يوم الثنني 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 370/2020/18 عقاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها واخل�صم املدخل بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره 

)1903119( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ القب�ص وحتى ال�صداد التام 
و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب الإعالن : حار�ص الفاق - �ص ذ م م  - �صفته بالق�صية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- الفار�ص امللكي ملقاولت البناء - ذ م م - فرع دبي - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
املدخل  واخل�صم  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها   ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   : الإع���الن  مو�صوع 
بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره )1903119( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ القب�ص وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص 
املوافق 2020/6/25 ال�صاعة 10.00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
اأيام على الأقل  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

)علما بان مت تعديل طلبات الدعوى(. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 3637/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : املطالبة بالزام املنفذ �صدها بان توؤدي للمنفذة املبلغ املحكوم به وقدره 

)2.047.919( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 
طالب الإعالن : �صركة بركات للخ�صار والفواكه - ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ  

وميثله : عبدالكرمي جودت عبداهلل اإ�صتيتية - �صفته بالق�صية : وكيل
بالق�صية : منفذ  م م( - �صفته   العامة )ذ  : 1- �صركة غالمي للتجارة  اإعالنه   املطلوب 

�صده - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )2047919( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 223/2016/211 تنفيذ عقاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2014/992 عقاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )10411738 

درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : حممد علي اكرب ر�صتمي �صفا - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- �صركة كيان لال�صتثمار والتطوير العقاري - ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )10411738( درهم خالل 15 
يوم من التبليغ واإل بيع العقار الر�ص رقم 79 مبنطقة الرب�صاء جنوب اخلام�صة  ب- الر�ص رقم 113 مبنطقة مر�صى 
 S06 ج��� - الر�ص رقم 113 مبنطة مر�صى دبي - املبنى دره باي-  العقار G الطابق S19 دبي باملبنى درة باي العقار
الطابق G د- الر�ص 113 - املبنى 1 - املبنى درة باي - رقم العقار S05 - الطابق G ه�� - الر�ص رقم 111 املبنى ذا 
جيول�ص تي 1 - الوحدة S08 الطابق G د- الر�ص رقم 74 - املنطقة الثنية الوىل - املبنى كيان بيزن�ص �صنر - العقار 
1202 و - الر�ص رقم 74 املنطقة الثنية الوىل - املبنى كيان بيزن�ص �صنر - العقار 1203 والعائد لكم بطريق املزايدة 
وفقا ملقت�صيات ن�ص املادة 295 من قانون الإجراءات املدنية. او خزينة املحكمة وذلك خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا 

الإعالن وغال فاإن املحكمة �صتتخذ الإجراءات القانونية بحقكم. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 2128/2020/209 تنفيذ عمايل  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/13192 عمايل جزئي ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 65135 درهم( ل�صالح العامل ن بالإ�صافة اىل مبلغ وقدره )1303 
درهم( ر�صوم تنفيذ احلكم ومبلغ )2740 درهم( ر�صوم الدعوى الإبتدائية ل�صالح املحكمة. 

طالب الإعالن : حممد بن �صالح زايد - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله : هاين رجب مو�صى عبداهلل اجل�صمي -  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �صافن �صبايك�ص - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )65135( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�صافة اىل مبلغ )4043( درهم 
ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 1957/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال�صتئناف رقم 2019/1901 ا�صتئناف جتاري ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 6199515.51 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : بنك امل�صرق - �ص م ع - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 1- ال�صمال لل�صياحة - �ص ذ م م 2- ريك�ص مطعم عائم �ص ذ م م 3- بهارتى 
�صوري�صكومار كنعانى 4- ريكي �صوري�صكومار كناين  5- �صوري�ص كومار لجلي - �صفتهم بالق�صية 

: منفذ �صدهم - جمهول حمل الإقامة 
املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   : الإع���الن  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )6199515.51( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 3261/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 522/2020 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره ) 1975165 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : موؤ�ص�صة الفخامة لتاأجري ال�صيارات ملالكها جمال راجح نا�صر ال�صعدي - 
�صفته بالق�صية : طالب التنفيذ - وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�صني - �صفته بالق�صية 
: وكيل ، املطلوب اإعالنه : 1- ا�صرف مر�صد داود الغامن اردين اجلن�صية - �صفته بالق�صية 

: منفذ �صده  - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1975165( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 45/2020/250 بيع عقار مرهون  

بايقاع احلجز  والم��ر  التنفيذية  بال�صيغة  اعاله  املذكور  العقار  بتذييل عقد رهن  القرار  اإ�صدار   : التنفيذ  مو�صوع 
التنفيذي وتثمني وبيع حق منفعة )تاأجري( العقار رقم 356 البالغ م�صاحته 5999.98 مر مربع مبنطقة جممع دبي 
لال�صتثمار الثاين املرهون للبنك الطالب باملزاد العلني وفقا لالإجراءات القانونية  لتح�صيل حقوق البنك الطاللب 
قبل املطلوب �صدهم املقررة مببلغ 69.923.977.16 درهم )فقط ت�صعة و�صتني مليون وت�صعمائة وثالثة وع�صرين الف 
وت�صعمائة و�صبعة و�صبعني درهم و�صتة ع�صر فل�صا ل غري( من ح�صيلة بيع حق منفعة العقار املذكور اعاله وما يرتب 
عليها من فائدة قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا لحكام القانون واملواد )25( و )26( وما بعدهما من قانون 

الرهن التاأميني رقم 14 ل�صنة 2008 باإمارة دبي. 
طالب الإعالن : البنك العربي املتحد - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ - وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي 
- �صفته بالق�صية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- انتغرايتد توبولرز & اويلفيد �صباليز �ص م ح - �صفته بالق�صية : 

منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة 
وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�صداد  اعالنكم   )2020/6/18( بتاريخ  الإبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   : الإع���الن  مو�صوع 
)69.923.977( درهم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاله  واإل بيع العقار حمل الرهن 
بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار )حق منفعة( - املنطقة : جممع دبي 

لال�صتثمار الثاين - امل�صاحة : 5999.98 مر مربع - رقم الر�ص : 356(
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/2948(

املنذر  : ال�صيخ / �صعيد بن حممد بن ح�صر ال مكتوم 
املنذر اليها : فوك�صتار للخدمات الفنية - �ص ذ م م 

املو�صوع : تكليف بالوفاء بالجرة امل�صتحقة مببلغ 57.735 )�صبعة وخم�صون الفا 
و�صبعمائة وخم�صة وثالثون درهما( 

وعليه ، فاإننا نيابة عن املوكل نكلفكم وننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املر�صد بذمتكم 
والبالغ 57.735 )�صبعة وخم�صون الفا و�صبعمائة  وخم�صة وثالثون درهما( وذلك خالل  
مدة ل تتجاوز ثالثون يوما من تاريخ  ا�صتالمكم لهذا الن�صر ، واإل فاإنه �صن�صطر اىل 
اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلتنا مع ت�صمينكم 

الر�صوم وامل�صروفات وكامل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اعالن انذار عديل بالن�صر

رقم حمرر )2020/2960(
املنذرة / كيو اي كون�صركت للمقاولت �ص ذ م م - بوكالة املحامي / را�صد بن عرب 

�صد املنذر اليه / ماهر علي عارف ال�صقريات - اردين اجلن�صية 
مبوجب الإنذار العديل رقم حمرر 2020/1/53759 تنذر املنذرة املنذر اليه ب�صرورة �صداد قيمة 
ال�صيك رقم 000011 امل�صحوب على بنك امل�صرق ال�صالمي املوؤرخ يف 2019/10/20 مببلغ وقدره 
155.489.60 درهم )مائة وخم�صة وخم�صون الف واربعمائة وت�صعة وثمانون درهم و�صتون فل�ص( 
اي��ام عمل من تاريخ  الإع��الن بالن�صر ، وخالف  ، وذل��ك خ��الل خم�صة  اليه  املنذر  واملوقع من 
ذلك فاإن املنذرة �صت�صطر ا�صفة لتخاذ جميع الإجراءات القانونية املتاحة لها للزام املنذر اليه 
ب�صداد املبلغ املطالب به مع الفوائد القانونية بواقع 12% والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة ، 

مع حفظ كافة حقوق املنذرة املدنية بالتعوي�ص عما حلقها من اأ�صرار. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اإعالن بالن�صر

رقم )2020/3938(
املنذر : عو�ص حممد عو�ص حممد عبداخلالق - م�صري اجلن�صية 

بوكالة املحامي / اأحمد ح�صن املازمي 
املنذر اليه : اأحمد عبد احلميد مغيب الحول - م�صري اجلن�صية 

مبوجب هذا الإخطار نخطر فيه املخطر اليه ب�صرعة �صداد قيمة ال�صيك اأعاله 
البالغ )11.000( درهم اأحمد ع�صر الف درهم اإماراتي ، وذلك خالل خم�صة ايام 
من تاريخ الن�صر ، واإل �صوف ن�صطر اآ�صفني ن�صطر اآ�صفني لتخاذ الإجراءات 
 ، القانونية  بالفوائد  والزامكم  ونفقتكم  م�صوؤوليتكم  وعلى  بحقكم  القانونية 

حمتفظني بكافة احلقوق لأية جهة كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اإعالن  بالن�صر

رقم )2020/2962(
املنذر : حممد اأحمد علي ح�صن الزرعوين 

وميثله بالتوقيع احمد احل�صيني عبداملنعم ال�صويني مبوجب وكالة م�صدقة ا�صول بالكاتب العدل 
يف دبي مبحرر رقم )2017/1/159588 بتاريخ 2017/7/19 

املخطر اليه : مطعم غولو هوتبوت - �ص ذ م م 
نظرا لتاأجريكم �صقة )104( الكائنة مببنى حممد الزرعوين والواقع على قطعة ار�ص رقم )512( - 
رقم البلدية )373- 1176( رقم يف منطقة الرب�صاء الوىل بدبي والعائد ملكيته للمخطر ، مبوجب 
بتجديد عقد  الإخطار  فاإننا نخطركم مبوجب هذا    ، بتاريخ 2020/1/31  فعليا  انتهي  ايجار  عقد 
للمخطر  خالل  اليجار  املتاأخر عن عقد  اليجار  بدل  و�صداد   2020/1/31 بتاريخ  املنتهي  اليجار 
ال��ق��ان��ون رقم  امل���ادة )25/اأ( م��ن  امل��ق��رر ب�صريح  امل��اث��ل وف��ق  ا�صتالمكم الخ��ط��ار  ث��الث��ون يوما م��ن 
2008/33 واإل �صن�صطر ا�صفني اىل اتخاذ الإجراءات القانونية  بحقكم ملطالبتكم ب�صداد املتاأخر من 

بدل اليجار والخالء ، مع الزامكم  بالر�صوم وامل�صروفات. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اإعالن بالن�صر

رقم )2020/2952(
املخطر )املوؤجر( : بوتن�صال للعقارات 

املخطر اليه )امل�صتاأجر( : مطعم كمايان 
املو�صوع / اإعالن بالن�صر يف اإخطار عديل رقم )2020/1/72462(

بتاريخ  انتهي  الذي  العقد  املتاأخرات على  �صداد  اليه ب�صرورة  املخطر  املخطر يخطر  فاإن 
2020/2/29 خالل موعد اق�صاها ثالثني يوما من تاريخ ن�صر هذا الإنذار واإل �صي�صطر 
املخطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه واملطالبة باخالء العقار 
طبقا لن�ص املادة 1/25 من القانوين رقم 26 ل�صنة 2007 وتعديالته واعتبار العقد منتهيا 
بالقيمة  والزامها  امل�صتحقات  بكافة  للمطالبة  املو�صوعية  الدعوى  ورفع  نف�صه  تلقاء  من 
الكهرباء  فاتورة  و�صداد  ال�صواغل  جميع  من  خايل  العقار  ا�صتالم  تاريخ  حتى  اليجارية 

واملايه وت�صمينكم الر�صوم وامل�صاريف.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اإعالن بالن�صر

رقم )2020/2953(
املخطر )املوؤجر( : بوتن�صال للعقارات 

املخطر اليه )امل�صتاأجر( : �صركة الرتباط للتجارة )�ص ذ م م( فرع دبي 
املو�صوع / اإعالن بالن�صر يف اإخطار عديل رقم )2020/1/72453(

بتاريخ  انتهي  الذي  العقد  املتاأخرات على  �صداد  اليه ب�صرورة  املخطر  املخطر يخطر  فاإن 
2020/1/31 خالل موعد اق�صاها ثالثني يوما من تاريخ ن�صر هذا الإنذار واإل �صي�صطر 
املخطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه واملطالبة باخالء العقار 
طبقا لن�ص املادة 1/25 من القانوين رقم 26 ل�صنة 2007 وتعديالته واعتبار العقد منتهيا 
بالقيمة  والزامها  امل�صتحقات  بكافة  للمطالبة  املو�صوعية  الدعوى  ورفع  نف�صه  تلقاء  من 
الكهرباء  فاتورة  و�صداد  ال�صواغل  جميع  من  خايل  العقار  ا�صتالم  تاريخ  حتى  اليجارية 

واملايه وت�صمينكم الر�صوم وامل�صاريف.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 227/2020/13 عمايل جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )575733 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 

  )mb992727085ae( رقم ال�صكوى
طالب الإعالن : قا�صم ابراهيم حممد ابراهيم الناحل - �صفته بالق�صية : مدعي  

وميثله : احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي - �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- ماركة )م�صاهمة عامة( - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه 

جمهول حمل الإقامة 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�صوع 
لها  وحددت   )mb992727085ae( ال�صكوى  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(   575733(
لذا  بعد  عن  التقا�صي  بقاعة  �صباحا   11.00 ال�صاعة   2020/6/30 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�صة 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : ا�ش بي اك�ش فلو ال�سرق االو�سط - ذ م م  
التجاري   اخلليج   - بردبي   - ثنيه  بن  خلفان  ماجد  جمال  ملك   504 مكتب   : العنوان 
ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 651665 رقم القيد بال�صجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1073506  : التجاري 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2020/6/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/6/4 
فرتك�ش ملراجعة  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�ص  وعلى من لديه 
 -  1707  -  1706  -  1705  -  1704-1703 مكتب    : ال��ع��ن��وان  احل�سابات 
1708 الغرير لالن�صاءات املنيوم - ا�صتدامة B - هاتف :     فاك�ص :     م�صطحباً معه 

كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : اينوك�ش التجارية - �ش ذ م م  
 - احل�صة  ند   - بردبي   - ليمتد  ا�صو�صيت�ص  كاي�صرو  ملك   207 رق��م  مكتب   : العنوان 
ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 803831 رقم القيد بال�صجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1337339  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/6/18 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
ات�ش  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2020/6/18
ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم  914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد 
لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور�صعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 04-2973071  
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي :  فرتك�ش ملراجعة احل�سابات
 1708  -  1707  -  1706  -  1705  -  1704-1703 مكتب    : العنوان 
الغرير لالن�صاءات املنيوم - ا�صتدامة B - هاتف :     فاك�ص :        مبوجب هذا تعلن 
اأعاله لت�صفية  املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية القت�صادية بدبي  دائرة 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م   م  ال�سرق االو�سط - ذ  ا�ش بي اك�ش فلو 
بتاريخ  2020/6/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/6/4 وعلى 
من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
م�صاريع  لدعم  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 
ال�صباب - ديرة - بور�صعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 04-2973071  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي 
وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  - �ش  التجارية  اينوك�ش  لت�صفية  اأع��اله  امل��ذك��ور 
ال��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/6/18 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم 
دبي بتاريخ 2020/6/18 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه 

ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان حمكمة  ال�صتئناف املدنية الإحتادية 
)كلي(  جتاري   AJCAPCICOM2020 /0000385 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مطعم ق�صر اآ�صيا 
جمهول حمل الإقامة - اإمارة عجمان ، املنطقة ال�صناعية 2 ، تقاطع �صارع عمان مع 
�صارع بريوت ، جممع ذي فاكتوري مارت التجاري ، حمل رقم 13 ، هاتف : 067409987 

، رقم مكاين : 4645208658
عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2020/6/30 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
حمكمة ال�صتئناف املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى - ال�صتئناف 1( �صخ�صيا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   - معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2020/6/15 

مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

  حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  
مدين   SHCEXCICIVS2020 /0000751 اإخطار دفع يف الق�صية رقم

اإىل : املحكوم عليه : �صياء اهلل بوت عنايت اهلل بوت 
بحقك حكما  ا�صدرت  قد  الإبتدائية  الإحتادية  ال�صارقة  بان حمكمة  لديكم  معلوما  ليكن 
بالزامك بدفع مبلغ )66429( درهم بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5% �صنويا من 

تاريخ املطالبة 2018/6/21 وحتى متام ال�صداد. 
ل�صالح املدعي :بنك امل�صرق )�ص م ع( - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

املحدد  الر�صم  ، ودفع  املذكور  لتنفيذ احلكم  تقدم بطلب  املذكور قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
القرار خالل 15 يوم  ، لذا يتوجب عليكم تنفيذ  اأعاله  اليه  امل�صار  بالرقم  ، و�صجل  لذلك 
من تاريخ اليوم التايل للن�صر ، يف حال تخلفك عن احل�صور يف امليعاد والتاريخ  املحدد فان 

املحكمة �صتبا�صر النظر يف الق�صية يف غيابك. 
 زينب حممد ح�صني البلو�صي
حمكمة ال�صارقة / حممد التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
ق�صم التنفيذ - اخطار بالن�صر 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية رقم  3147 ل�صنة 2018    
اىل املحكوم عليه / ح�صن عبد ح�صن احل�صناوي 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�صارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�صدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )427366( درهم )اربعمائة و�صبعة وع�صرون الفا وثالثمائة 

و�صتة و�صتون درهم( 
ل�صالح املحكوم له/ ام ام بي تات�ص لتجارة الهواتف املتحركة )ذ م م( 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل برقم امل�صار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�صر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�صية  النظر  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�صور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         
العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23

ق�صم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية رقم  3150 ل�صنة 2018    

اىل املحكوم عليه / خديجة ثريبو ديفيد�صون 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�صارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�صدرت بحقكم حكما  
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )127635( درهم ، بالإ�صافة  اىل الفائدة القانونية بواقع 

5% درهم من تاريخ 2017/10/16 حتى ال�صداد التام. 
ل�صالح املحكوم له/ بنك م�صر - فرع ال�صارقة 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل برقم امل�صار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�صر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�صية  النظر  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�صور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         

العدد  12968 بتاريخ 2020/6/23
    يف الق�صية رقم 2019/1440 جتاري كلي 

املرفوعة من : �صتاندرد ت�صارترد بنك 
بوكالة : اجلالف للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 

للمدعي  م ب�صفتها كفيلة  م  ذ  اند�صريز �ص  باكينغ  تيكنوفا   : املدخل  �صد اخل�صم 
واملت�صمن   2020/6/21 يف  امل���وؤرخ  دب��ي  حمكمة  كتاب  اىل  بال�صارة   - الوىل  عليها 
اجتماع  عقد  تقرر  بانه  علما  نحيطكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  الق�صية  يف  خبريا  تكليفي 
ال�صاعة 11.00 �صباحا  املوافق 2020/7/1  الأربعاء  املذكورة يوم  الق�صية  اخلربة يف 
باجراءات  لعالمه  اخلبري  مكتب  بهاتف  بالإت�صال  املدخل  اخل�صم  يلتزم  ان  على 
والآلية املتبعة لعقد الجتماع املراد عقده بالتاريخ والتوقيت املبني اأعاله ... علما اأن 

بيانات التوا�صل مع مكتب اخلبري هي : هاتف رقم 04/2999000 
experts@alhilalcapital.ae : بريد اإلكروين

اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�صر اجتماع خربة
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

ا�صتكمال خلطة التدريب اخلا�صة 
و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  مبنطقة 
والتي  اخلا�ص  لالأوملبياد  اأفريقيا 
املدربني  اأع����داد  زي����ادة  اإىل  ت�صعى 
الأوملبية  ال��ري��ا���ص��ات  يف  امل��وؤه��ل��ني 
الأوملبياد  لع��ب��و  مي��ار���ص��ه��ا  ال��ت��ي 
اخل����ا�����ص وه������ي ع����ب����ارة ع����ن 29 
ريا�صة �صيفية و8 ريا�صات �صتوية 
تتوا�صل  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  ب�����ص��ب��ب 
املن�صة  ع���رب  ب��ع��د  ع���ن  ال��������دورات 
والتى   ،  ZOOM الفرا�صية 
�صهدت اأم�ص الدورة التدريبية على 
م�صابقات  وتنظيم  ت��دري��ب  اأ���ص�����ص 
الري�صة الطائرة ، وقام  بتنظيمها 
تراأ�ص  التي  الإماراتي   الربنامج 
�صما  ال�����وزي�����رة  اأم����ن����ائ����ه  جم��ل�����ص 
، برعاية احت��اد احتادات  امل��زروع��ي 
يراأ�صها  والتي  العربية  الريا�صة 

����ص���اح���ب ال�����ص��م��و امل���ل���ك���ي الأم�����ري 
العزيز  عبد  ب��ن  �صعود  ب��ن  ط��الل 
العربي  الحت�����اد  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون   ،
للري�صة الطائرة  برئا�صة  �صو�صن 
الإقليمية  الرئا�صة  تقوي  حاجي 
لالأوملبياد اخلا�ص الدويل برئا�صة 

املهند�ص اأمين عبد الوهاب. 
الدين  حم���ي���ي  ع���م���اد  د.  و�����ص����رح 
والتدريب  ال��ري��ا���ص��ة  ع���ام  م��دي��ر 
ب��ال��رئ��ا���ص��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة ب�����اأن تلك 
ال����دورة ���ص��ارك فيها م��درب��ون من 
ع��دد م��ن ال����دول  ال��ع��رب��ي��ة  والتي 
الدورات  ملجموعة  ا�صتكمال   تاأتي 
الإقليمية  الرئا�صة  اأقامتها  التي 
القليلة  ال�������ص���ن���وات  م������دى  ع���ل���ى 
املا�صية يف خمتلف برامج املنطقة 
بهدف زيادة عدد الريا�صيات التى 
مي��ار���ص��ه��ا ال��الع��ب��ون ف��ى خمتلف 
برنامج املنطقة ، واأن بداية تطوير 
تبداأ  جديدة  ريا�صة  اي  اإدخ��ال  اأو 

م��ن امل���درب امل��وؤه��ل ت��اأه��ي��ال علميا 
وهو ما نقوم به حاليا ، ومل توقفنا 
التعوي�ص  ومت  ك����ورون����ا  ج��ائ��ح��ة 
ب�����ال�����دورات ال���ت���ي اأق���م���ن���اه���ا  على 
املن�صة الفرا�صية ، والتي �صهدت 
جناحا واإقبال كبريا  على امل�صاركة 
من خمتلف برامج املنطقة ، ولعب 
ال��ربن��ام��ج الإم����ارات����ي م���ن خالل 
الها�صمي  ال��وط��ن��ي ط��الل  م��دي��ره 
فيما  كبريا  دورا  الفنية  وال��ك��وادر 

حتقق من جناح. 

اأكرب م�ساركة لالإمارات
اأكرب م�صاركة من  ال��دورة  و�صهدت 
م��درب��ني وم���درب���ات م��ن الإم����ارات 
الأندية والهيئات  ميثلون خمتلف 
واملوؤ�ص�صات املعنية باأ�صحاب الهمم  
اجلعفري   حم���م���د  م����اه����ر  ن�������وال 
 ، الهمم  لأ���ص��ح��اب  عجمان  م��رك��ز 
فايت مدينة  ابراهيم  اأحمد  عامر 

فرع  الإن�صانية  للخدمات  ال�صارقة 
العليا  زاي��د  موؤ�ص�صة  ومن   ، الذيد 
عبداحلكيم  ال���ه���م���م  لأ�����ص����ح����اب 
،  عمرو حممد  التيجاين حري�ص 
، اأمين عبداملق�صود حممد  لطفي 
ح�����ص��ن ، ف����وزي ب���ن ال��ك��ي��الين بن 
عبداهلل  ن��ب��ي��ل��ة   ، ع���ا����ص���ور  ���ص��ال��ح 
ال�����ص��احل��ي ،ران����ي����ا ع�����ص��م��ت عبد 
القوي اخلبريي ، من�صور ال�صحات 
حممد زيد ، وردة خليفة  بن احمد 
ع���ي���ف���ة ، وم������ن م����رك����ز الم��������ارات 
ل���ل���ت���وح���د  ،����ص���ري���ف حم���م���د �صيد 
عبداهلل  حممداإ�صماعيل   ، حممد 
عبا�ص  حممد  ابراهيم   ، ابراهيم 
ال�صارقة  م��دي��ن��ة  وم����ن    ، ري���ح���ان 
للخدمات الإن�صانية  الإمام حممد 
�صحات  ،ح���م���دى  ال����ن����ادى  حم��م��د 
ابراهيم احمد ،حنان طلعت غازي 
، ومن  اأح��م��د  اأح��م��د �صيد  ، ح���ازم 
وتاأهيل  ل��رع��اي��ة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 

فهمي  علي  ه�صام  الهمم   اأ�صحاب 
امل�صريي ، ومن مركز دبي ملتالزمة 
الداون  ح�صام ح�صيني ، ومن مركز 
اأ�صحاب  وتاأهيل  لرعاية  عجمان 
الهمم ونادي دبي لأ�صحاب الهمم 
النرباوي  املر�صي  اأبواملكارم  اأحمد 
، ومن نادي الثقة بال�صارقة كمال 
النور  م���رك���ز  وم����ن   ، ���ص��دي��ق  ب���ن 
ذوى  الأ�صخا�ص  وتاأهيل  لتدريب 
الإعاقة- دبي : كرمي حمدى على 

احمد م�صطفى  وم��ن  ن��ادى دبي 
م�صاعيدى  نادية  الهمم  لأ�صحاب 
للخدمات  ال�صارقة  مدينة  وم��ن   ،
الإن�����ص��ان��ي��ة م���روى ���ص��ري��ف حممد 
ال�صيخ ، ومن مركز العني للرعاية 
�صيماء  الهمم  لأ�صحاب  والتاأهيل 
مدينة  وم��ن   ، عجيزة  ط��ه  حممد 
فرع  الإن�صانية  للخدمات  ال�صارقة 
�صم�ص  حم��م��د  ���ص��ي��م��اء   : ال���ذي���د 

الدين حممد �صبح . 

ثالث حما�سرات هامة
ال���دورة مبحا�صرة  ل�صريف  ب��داأت 
لالألعاب  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ال����ف����وىل 
وامل�صابقات على الألعاب وامل�صابقات 
األعاب  ب���ني  وال���ف���رق  اأاخل���ا����ص  يف 
اإقليمية  اأو  وط���ن���ي���ة  اأو  حم��ل��ي��ة 
امل�صابقات  وك����ذل����ك   ، ع���امل���ي���ة  اأو 
ريا�صة  ف��ى  تكون  ان  وال��ت��ى ميكن 
 ، ، وب���ني هيئة او م��در���ص��ة  واح����دة 

ال�صيفية  ���ص��واء  العاملية  والل��ع��اب 
او ال�صتوية.

املدير  تهامي  با�صم  د.  ق��ام  فيما   
الوطني لالوملبياد اخلا�ص امل�صري  
بالحتاد  احل���ك���ام  جل��ن��ة  ورئ���ي�������ص 
، وم���دي���ر بطولة  ل��ل��ع��ب��ة  امل�����ص��ري 
لالحتاد  ال��ت��اب��ع��ة  ال��دول��ي��ة  م�صر 
الآن  وح��ت��ى   2015 منذ  ال���دويل 
الفني  وامل���ن���دوب  ���ص��ن��وات،   5 مل���دة 
للري�صة الطائرة يف الألعاب العاملية 
 2015 اجنلي�ص  لو�ص  ال�صيفية 
وع�صو   ،2019 اأبوظبي  وعاملية 
الأوملبياد  ق���وان���ني  ت��ط��وي��ر  جل��ن��ة 
اخلا�ص الدويل من 2012 حتى 
يناير 2020 باحلديث عن  كيفية 
 ، الطائرة  الري�صة  لعبي  تق�صيم 
وطرق تقييم الالعبني وفق درجة 
الفردية  للمهارات  الالعبني  اأداء 
يف  ال��ط��ائ��رة  الري�صة  وم�صابقات   ،

الأوملبياد اخلا�ص.

فيما قام جعفر اإبراهيم  اأمني عام 
الطائرة  للري�صة  العربي  الحت��اد 
العربي  ب������الحت������اد  ب���ال���ت���ع���ري���ف 
ب���راجم���ه  ال����ط����ائ����رة و  ل���ل���ري�������ص���ة 
ال����دويل  الحت������اد  ودور  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ريا�صة  دع��م  يف  ال��ط��ائ��رة  للري�صة 
وا�صتعر�ص  اخل���ا����ص،  الأومل���ب���ي���اد 
الطائرة.،  الري�صة  ريا�صة  ف��وائ��د 
ريا�صة  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  يف  وامل����ه����ارات 
الري�صة الطائرة.،واملهارات الهامة 
املدرب  ب��ه��ا  يتمتع  ان  ي��ج��ب  ال��ت��ى 
الهمم  اأ���ص��ح��اب  بقطاع  الريا�صى 
لالأوملبياد اخلا�ص؟، والهيكل العام 
للري�صة  التدريبية  الوحدة  لدر�ص 
ال���ط���ائ���رة ، وامل���ت���غ���ريات ال���ت���ي قد 
ت��ق��وم ب��ه��ا ك��م��درب خ���الل الوحدة 
التدريبية لزيادة دافعية الالعبني 
، والتعريف بربنامج وقت الري�صة 
واأدوار  ال�����دويل،  ل��الحت��اد  ال��ت��اب��ع 
املدرب اأثناء التدريبات و املباريات.

•• دبي -الفجر :

ن��ادي دبي  املنظمة يف  اللجنة  اأعلنت   
الدويل للريا�صات البحرية عن فتح 
امل�صاركة  يف  للراغبني  الت�صجيل  باب 
�صتقام  التي  الريا�صية  الفعاليات  يف 
ال��ب��ح��ري ال�صيفي  يف م��ه��رج��ان دب��ي 
ال���ن���ادي  ي��ن��ظ��م��ه  وال�������ذي   2020
الريا�صي  دب��ي  جمل�ص  مع  بالتعاون 
ال�صيخ  ���ص��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت���ن���ف���ي���ًذا 
م��ن�����ص��ور ب���ن حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
الريا�صي  دبي  جمل�ص  رئي�ص  مكتوم 
رئي�ص النادي على �صوء قرار اجلهات 
املناف�صات  بعودة  الإم��ارة  يف  امل�صوؤولة 
ال��ري��ا���ص��ي��ة اإىل خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق يف 
اإمارة دبي  واأكدت اللجنة املنظمة اأن 
عرب  �صيكون  الفعاليات  يف  الت�صجيل 
املوقع الر�صمي للنادي على النرنت 
املناف�صات  ان����ط����الق  م����وع����د  ح���ت���ى 
املوقع  زي������ارة  ال���راغ���ب���ني  وب���اإم���ك���ان 

و�صيتم  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ا���ص��ت��م��ارة  وم����لء 
خدمة  ع��رب  امل�صاركني  م��ع  التوا�صل 
ال��ر���ص��ائ��ل ال��ن�����ص��ي��ة ال��ق�����ص��رية فيما 
النادي  ينظم  اأن  املنتظر  وم��ن  بعد. 
والفعاليات  الأن�����ص��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د 
بعد  يوم  اعتبارا من  دبي  �صواطئ  يف 
غد اخلمي�ص وت�صتمر يومي اجلمعة 
خمتلف  مب�صاركة  املقبلني  وال�صبت 
الريا�صات  املجتمع وحمبي  قطاعات 
البحرية الفردية ان�صجاًما مع خطة 
العليا  اللجنة  وتعليمات  احل��ك��وم��ة 
بدبي  وال�����ك�����وارث  الأزم��������ات  لإدارة 
فيما  املخت�صة  احلكومية  واجل��ه��ات 
احلياة  قطاعات  جميع  بفتح  يتعلق 
ووف��ق لئحة ال�����ص��روط والإج����راءات 
ال��ر���ص��م��ي��ة امل��و���ص��وع��ة وال��ت��ي تراعي 
البيئة  وت���وف���ر  امل�����ص��ارك��ني  ���ص��الم��ة 
الآم������ن������ة. وت�����ب�����داأ ال���ف���ع���ال���ي���ات ي���وم 
ال�صروق  �صاطئ  من  املقبل  اخلمي�ص 
امل�صائية عرب  ال��ف��رة  ج��م��ريا  يف  يف 

املائية  الأل������واح  ا���ص��ت��ع��را���ص  ت��ن��ظ��ي��م 
وا�صتعرا�ص  ب���ورد(  )ف��الي  الطائرة 
النادي  ينظمه  ال���ذي  ���ص��ريف  م��وت��و 

دب���ي على  ���ص��واط��ئ  الأوىل يف  ل��ل��م��رة 
ملدة  وت�صتمر  خ��ا���ص  تناف�صي  م�صار 

�صاعة كاملة بني امل�صاركني.

وت����ق����ام ي�����وم اجل���م���ع���ة امل���ق���ب���ل ثالث 
م�صابقة  هي  �صائقة  بحرية  فعاليات 
الكاياك  ب���ق���وارب  الأ����ص���م���اك  ���ص��ي��د 

ال�صغرية للمرة الأوىل يف دبي وكذلك 
)واقف(  التجديف  األ���واح  مناف�صات 
للمرة  ال����ن����ادي  ���ص��ي��ن��ظ��م��ه��ا  وال����ت����ي 

الفرة  بيت�ص خالل  كايت  الأوىل يف 
األواح  مظالت  ترتفع  ثم  ال�صباحية 
التزحلق على املاء )كايت �صريف( يف 

امل�صائية.  ال��ف��رة  يف  ن�صنا�ص  �صاطئ 
اأ�صبوع  و�صيكون م�صك ختام فعاليات 
ال�صبت  ي��وم  ال�صيفي  ال��ب��ح��ري  دب��ي 
ال�صراعية  م��ن��اف�����ص��ات  م����ع  امل���ق���ب���ل 
احلديثة حيث �صتقام �صباقات قوارب 
بالتعاون مع  واوبتم�صت   4.7 الليزر 

نادي دبي لزوارق ال�صاطئ )دو�صك( 

املوقع الر�سمي:
/https://dimc.ae

الربنامج
املائية  الأل��واح  يونيو:   25 اخلمي�ص 
الطائرة )فالي بورد( وموتو �صريف 
اجلمعة 26 يونيو : األواح التجديف 
واق�����ف واأل�������واح ال��ت��زح��ل��ق ع��ل��ى امل���اء 
الأ�صماك  و���ص��ي��د  ����ص���ريف(  )ك���اي���ت 

بقوارب الكاياك
ال�صراعية  ي���ون���ي���و:   27 ال�������ص���ب���ت 

احلديثة ليزر 4.7 واوبتم�صت 

برعاية »احتاد احتادات الريا�سة العربية« و االأوملبياد  اخلا�ش الدويل واالحتاد العربي للري�سة الطائرة

جناح كبري للدورة �لتدريبية على �أ�س�س تدريب وتنظيم م�سابقات �لري�سة �لطائرة لالأوملبياد �خلا�س 

عرب املوقع الر�سمي للنادي

فتح �لت�سجيل للم�ساركة يف فعاليات �أ�سبوع دبي �لبحري
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•• �شلوفينيا -وام:

ق����دم ت�����ادي ب��وج��ات�����ص��ار م���ن فريق 
بعد  قوياً  اأداء  للدراجات  الإم���ارات 
اإىل  الأح�������د  الأول  اأم���������ص  ع����ودت����ه 
بطولة  يف  وم�����ص��ارك��ت��ه  ال�����ص��ب��اق��ات، 
يف  ح��ل  ح��ي��ث  ال��وط��ن��ي��ة،  �صلوفينيا 
املركز الثاين متاأخراً بفارق 10 ثواٍن 
فقط عن مناف�صه برميوز روجليك 
/فريق جامبو فيزما/ بعد مناف�صة 
حما�صية بينهما . واعتمد الدراجان 
خ��ط��ط��اً م��ت�����ص��اب��ه��ة ل���الن���ط���الق يف 
اإىل  و�صولهما  م��ع  ال�صرعة  �صباق 
معاً  انطلقا  حيث  الأخ���ري،  املنحدر 
املتقدمة، ومتكنا  باملجموعة  للحاق 
ال�صدارة  واح��ت��الل  اج��ت��ي��ازه��ا  م��ن 
التي  الأخ���رية  الت�صلق  م�صافة  على 
%8. ومع  ان���ح���داره���ا  م��ع��دل  ب��ل��غ 
و�صول الدراجني اإىل نهاية ال�صباق، 
متكن روجليك من التقدم متجاوزاً 
بوجات�صار ليحتل املركز الأول فيما 
املركز  الإم����ارات يف  فريق  دراج  ح��ل 
اأ�صهر من توقفه  الثاين بعد ثالثة 

عن امل�صاركة يف ال�صباقات.
جداً  “�صعيد  ب��وج��ات�����ص��ار:  ق����ال  و 
وب�صعودي  ال�صباقات،  اإىل  بعودتي 
اإىل من�صة التتويج. كانت معنوياتي 
مرتفعة خالل ال�صباق، وقد تاأكدت 

اأنني  ل��ل�����ص��ك  جم�����ال  ي�����دع  ل  مب����ا 
اأثناء  تدريباتي  من  كثريا  ا�صتفدت 
متكنت  حيث  الن�صاط،  توقف  فرة 
م�صتوى  على  احلفاظ  من  خاللها 
اللياقة البدنية.. قدم روجليك اأداء 

م�صتحقاً..  ف��وزاً  وحقق  اليوم،  قوياً 
العمل،  من  الكثري  اأمامي  زال  وم��ا 
كنت متعط�صا للعودة اإىل ال�صباقات 
اأف�صل  اأداء وحتقيق  اأف�صل  لتقدمي 

النتائج«.

ب��ولن��ك من  ي��ان زميله  ���ص��ارك  كما 
ال�صباق،  اأي�����ص��ا يف  الإم�����ارات  ف��ري��ق 
وحل يف املركز ال�صاد�ص �صمن اأف�صل 
ليثبت  ب��ال��ب��ط��ول��ة  دراج�������ني   10
م���ن ج��دي��د اأن����ه اأح����د اأب�����رز دراج���ي 

�صلوفينيا.
�صباقات  اإىل  حاليا  الأن��ظ��ار  وتتجه 
�صت�صتاأنف  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ول���ة 
ب�صباق �صراده بيانكه يف اإيطاليا يف 

الأول من اأغ�صط�ص املقبل.

•• اأبوظبي - وام:

اليومية  التدريبات  الأث��ق��ال  لرفع  منتخبنا  ا�صتاأنف 
يف مركزين اأحدهما يف دبي والثاين يف راأ���ص اخليمة، 
وذلك مع اللتزام ب�صوابط واإجراءات وقاية الالعبني 
واأجهزة  مل��ع��دات  ال���دوري  والتعقيم  الفنية  والأج��ه��زة 

التدريب، وتطبيق التباعد الجتماعي ب�صكل �صارم.
اإدارة  ي��زال فيه جمل�ص  ال��ذي ل  الوقت  ذل��ك يف  ياأتي 
الحتاد برئا�صة �صعادة �صلطان بن جمرن ينتظر الرد 
من الحتاد الدويل بخ�صو�ص تر�صيح دبي ل�صت�صافة 
يف  الريا�صية  ال��ك��وادر  وتاأهيل  لتطوير  م�صروع  اأك��رب 
دي�صمرب  �صهر  خ��الل  الأو���ص��ط  ال�صرق  ومنطقة  اآ�صيا 

املقبل بالتن�صيق مع الحتادين القاري والدويل.
واأكد في�صل احلمادي ع�صو املكتب التنفيذي بالحتاد 
الآ���ص��ي��وي اأم���ني ال�����ص��ر ال��ع��ام لحت���اد الإم�����ارات لرفع 
 “ الإم�����ارات  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  الأث���ق���ال - يف ت�صريحاته 
وام” - اأن����ه ع��ل��ى ���ص��وء ال�����ص��م��اح ب��ع��ودة الأن�����ص��ط��ة يف 
ال�صماح لالعبي  دب��ي مت  والأن��دي��ة يف  املرافق  خمتلف 
ومت  الق�صي�ص،  مركز  يف  بالتدريب  ال��رج��ال  منتخب 
والأجهزة  لل�صالة  تعقيم  من  كافة  الإج���راءات  اتخاذ 
بالإجراءات  والل��ت��زام  املعنية،  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون 
ال��وق��ائ��ي��ة امل��ع��ت��م��دة يف م��رك��ز دب���ي اأو يف م��رك��ز راأ����ص 
اخليمة، وبالن�صبة لالعبات منتخب ال�صيدات �صيعدن 
تقدير،  اأق�صى  اأ�صبوع على  بال�صالة خالل  للتدريبات 
يف  ال�صابقة  ال��ف��رة  اجل��م��ي��ع  ا�صتثمر  اأن  ب��ع��د  وذل���ك 

التدريبات املنزلية.
التباعد  حتقيق  ع��ل��ى  حر�صنا  منطلق  “من  وق����ال: 
الج��ت��م��اع��ي مت ت��وزي��ع ال��الع��ب��ني ع��ل��ى م��رك��زي دبي 
اأدوات���ه اخلا�صة،  وراأ���ص اخليمة، وك��ل لع��ب ي�صتخدم 
فور  وي��خ��رج  ال��ت��دري��ب،  ���ص��ال��ة  م��راف��ق  ي�صتعمل  ول 
والأدوات  الأج��ه��زة  تعقيم  م��ع  التدريب  م��ن  النتهاء 

املدير  البطوطي  ر�صا  حر�ص  اإىل  لفتا  دوري،  ب�صكل 
الفني للمنتخب على ح�صور تدريبات املنتخب �صباحا 
املدربة  دب��ي، كما حتر�ص  راأ���ص اخليمة، وم�صاء يف  يف 
هبة عبدالرحيم على التوا�صل ب�صكل يومي والإ�صراف 

على تدريب منتخب ال�صيدات.
وعن اأهم بطولة ي�صتعد لها منتخب املالكمة يف الوقت 
الآ�صيوي  لالحتاد  التنفيذي  املكتب  اأن  ..ذك��ر  الراهن 
لأوملبياد  الأخ����رية  التاأهيلية  اجل��ول��ة  م��وع��د  اع��ت��م��د 
اأوزبك�صتان  يف  �صتقام  التي  اآ�صيا  بطولة  وه��ي  طوكيو 
خالل �صهر نوفمرب املقبل اإذا كان ال�صفر م�صموحا، ويف 
حال عدم وجود اأي م�صتجدات حتول دون ذلك، يف ظل 
والبطولت  الأن�صطة  بعودة  الآ�صيوي  توقعات الحتاد 
ب�صكل كامل يف الربع الأخري من العام اجلاري وتنظيم 

البطولت القارية واجلولت التاأهيلية.
واأ�صاف: “نويل اهتماما خا�صا باإعداد منتخب ال�صباب 
من  نوفمرب  يف  برومانيا  العامل  بطولة  يف  للم�صاركة 
العام اجلاري اأي�صا، اأما بخ�صو�ص البطولت الإقليمية 
مثل البطولة العربية والبطولة اخلليجية ف�صراعي 
م��واع��ي��د ال��ب��ط��ولت ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة ال��ق��اري��ة ع��ن��د اإع����ادة 
تقام يف مواعيد  برجمة م�صابقاتها من جديد بحيث 
منا�صبة«. وعن ت�صورات عودة امل�صابقات قال احلمادي: 
عودة الالعبني للتدريبات يف ال�صالت، والتاأكد  “بعد 
ن�صتاأنف  اأن  املرجح  من  للم�صاركات،  ا�صتعدادهم  من 
امل�صابقات الر�صمية املحلية يف �صهر �صبتمرب املقبل، من 
خالل بطولت ر�صمية وتن�صيطية، وللعلم فاإن مو�صم 
رفع الأثقال يختلف عن مو�صم الألعاب الأخرى، لأنه 
اليوم  وم��ن  اإج�����ازات،  اأو  راح���ات  فيه  لي�ص  م��ت��وا���ص��ل، 
يف  املقبلة  ال�صهور  �صن�صتثمر  املقبل  �صبتمرب  وح��ت��ى 
لكوادر  والتثقيفية  التاأهيلية  ال���دورات  بع�ص  اإق��ام��ة 
اللعبة من لعبني ومدربني وحكام بالتن�صيق والتعاون 

مع مركز اإعداد القادة«.

•• اأبوظبي-وام:

يعكف احتاد الإمارات للبولينج حاليا 
حول  الأخ���رية  اللم�صات  و�صع  على 
للتدريبات  ال��الع��ب��ني  ع���ودة  اآل���ي���ات 
واأب����وظ����ب����ي، على  دب����ي  م���رك���زي  يف 
للريا�صة  العامة  الهيئة  ق��رار  �صوء 
الحت����ادات  بتكليف  اأخ����ريا  ال�����ص��ادر 
الريا�صية بو�صع ت�صوراتها من اأجل 
وقت  اأق����رب  يف  الأن�����ص��ط��ة  ا�صتئناف 
املجال�ص  ممكن. ويتابع الحت��اد مع 
الريا�صية اإجراءات جتهيز ال�صالت 
ل�صتقبال الالعبني، يف ظل توقعات 
التجهيز  م���رح���ل���ة  م����ن  ب���الن���ت���ه���اء 
وال�����ص��م��اح ب��ع��ودة ال��ت��دري��ب��ات مطلع 

�صهر يوليو املقبل.
واأك�����د اأح���م���د خ��م��ي�����ص ال��ع��ل��ي ع�صو 
م���دي���ر  الحت�����������اد  اإدارة  جم���ل�������ص 
ت�صريحاته  يف  الوطنية  املنتخبات 
“وام” اأن  الإم������ارات  ان��ب��اء  ل��وك��ال��ة 
الحتاد يعمل على حمور رئي�صي يف 

املرحلة الراهنة بالتوازي مع العودة 
اخلا�ص  وهو  ال�صالت،  للتدريب يف 
ب��اإج��راء عملية اإح���الل وجت��دي��د يف 
توا�صل  ل�����ص��م��ان  امل��ن��ت��خ��ب  ع��ن��ا���ص��ر 
ب��ان الإم����ارات كانت  الأج��ي��ال، علما 
البولينج  رائ��دة يف ريا�صة  ت��زال  ول 
والعربية  اخلليجية  امل�صتويات  على 
اأن حققت  ل��ه��ا  و���ص��ب��ق  والآ���ص��ي��وي��ة، 
اإجن�����ازات ع��امل��ي��ة ع��رب اأب��ط��ال��ه��ا منذ 
ع�صرات ال�صنني، حينما ح�صل البطل 
الحتاد  ورئي�ص  ال�صابق  الإم���ارات���ي 
احلايل حممد خليفة القبي�صي على 
عام  املك�صيك  العامل يف  بطولة  لقب 

.1988
مع  وتن�صيق  متابعة  “هناك  وق���ال: 
املجال�ص الريا�صية يف اأبوظبي ودبي 
و�صوابط  اإج������راءات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
ال�صالت،  يف  ل��ل��ت��دري��ب��ات  ال����ع����ودة 
تتخذ  فاإنها  دب��ي  ل�صالة  وبالن�صبة 
تعقيم  م���ن  ال����الزم����ة  الإج����������راءات 
وجتهيز، ونحن ننتظر انتهاء لعبينا 

يف  والمتحانات  الدرا�صة  من  اأي�صا 
هذه الأي��ام، ونتوقع اأن يتحقق ذلك 
ولدينا  امل��ق��ب��ل،  ي��ول��ي��و  �صهر  مطلع 
اأع������داد ك���ب���رية م���ن مم��ار���ص��ي لعبة 
دبي،  اأو  اأبوظبي  يف  �صواء  البولينج 
يف  لع��ب��ني   6 اأف�صل  منهم  ونختار 
البطولت  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  م���رة  ك���ل 
اخل���ارج���ي���ة ومت��ث��ي��ل امل��ن��ت��خ��ب��ات يف 
تر�صيحات  �صوء  على  املحافل،  كافة 

اجلهاز الفني للمنتخب«.
وع�����ن ت��ف��ا���ص��ي��ل ع��م��ل��ي��ة الح�����الل 

والتجديد قال: “نعمل على تاأ�صي�ص 
امل�صرية  جيل جديد ميكنه موا�صلة 
ال��ن��اج��ح��ة لأج��ي��ال��ن��ا ال�����ص��اب��ق��ة التي 
راأ�صها  ع��ل��ى  ك��ب��رية  اأ����ص���م���اء  ���ص��م��ت 

القبي�صي  خ��ل��ي��ف��ة  حم���م���د  ����ص���ع���ادة 
اإبراهيم،  و���ص��ي��د  الحت������اد،  رئ��ي�����ص 
وحليمان  ال���������ص����وي����دي،  وح�������ص���ني 
الهاملي، بالإ�صافة اإىل بطلنا املميز 

نايف عقاب الذي نتمنى له اأن يعود 
لال�صتفادة  ق��وة  بكل  للعبة  جم���ددا 
الأ�صماء  من خرباته وقدراته، ومن 
التي نتوقع لها اأن تربز يف امل�صتقبل 

لدعم  كثريا  عليها  ون��ع��ول  القريب 
القبي�صي،  اأح���م���د  ل��دي��ن��ا  امل��ن��ت��خ��ب 
القبي�صي،  و�صلطان  وحمد اخلييلي، 
بالإ�صافة اإىل اأ�صماء اأخرى يراقبها 

الفني  م����دي����ر  م���ي���ك���ي  الأم����ري����ك����ي 
املواطن  املدرب  وم�صاعده  للمنتخب 

اأحمد عتيق املري«.
قال  الدولية  الأن�صطة  اجندة  وع��ن 
ارتباطات  ت��وج��د  ل  الآن  ح��ت��ى  اإن���ه 
ع��ل��ى الج���ن���دة ال���دول���ي���ة، ح��ي��ث اإن 
القارية  الحت������ادات  يف  امل�����ص��وؤول��ني 
كل  ي�صعون  واخلليجية  وال��ع��رب��ي��ة 
تركيزهم حاليا على عودة الالعبني 
ي�صمن  اآم������ن  ب�����ص��ك��ل  ل���ل���ت���دري���ب���ات 
���ص��الم��ت��ه��م، ق��ب��ل ال��ت��ف��ك��ري يف اإع���ادة 
لنا  وبالن�صيبة  ال��ب��ط��ولت،  ب��رجم��ة 
كانت  لنا  عربية  م�صاركة  اآخ��ر  ف��اإن 
وحققنا   ،2019 ع�����ام  م�����ص��ر  يف 
كانت  اأن��ن��ا  كما  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  فيها 
ل��ن��ا م�����ص��ارك��ة خ��ل��ي��ج��ي��ة ن��اج��ح��ة يف 
ي�صتعر�ص  و����ص���وف   ،2018 ع����ام 
اجتماعه  يف  الحت����اد  اإدارة  جمل�ص 
امل�صتجدات  اآخ��ر  يوليو  ب�صهر  املقبل 
الالعبني  ع��ودة  ونتائج  الأجندة،  يف 

للتدريبات.

» �لإمار�ت للدر�جات « يفوز باملركز 
�لثاين يف بطولة �سلوفينيا �لوطنية

»�لأثقال« ي�ستاأنف تدريبات �ملنتخب ويوزعها على 
دبي ور�أ�س �خليمة لتحقيق �لتباعد �لجتماعي

»�لإمار�ت للبولينج« ي�ستعد لعودة لعبي �ملنتخب للتدريبات

••  دبي-الفجر:

الأمور  يف  بوج�صيم  علي  برئا�صة  الريا�صي  للتحكيم  الإم���ارات  مركز  بحث 
راأ�صها  وعلى  املقبلة،  املرحلة  يف  املركز  بعمل  اخلا�صة  والقانونية  التنظيمية 

اعتماد النظام الأ�صا�صي وبحث اآلية اختيار املدير التنفيذي.
وعقد مركز الإمارات للتحكيم الريا�صي اجتماعه الأول مبقر اللجنة الأوملبية 
الوطنية عقب اعتماد ت�صكيله، وح�صره اإ�صافة اإىل بو ج�صيم كل من الأع�صاء 
اخلارجيون  واخل��رباء  البطران،  ويو�صف  بالهول  و�صرار  الغفار  عبد  �صعيد 

الثالثة وهم : حمدة ال�صام�صي و�صعيد العاجل واأحمد الظاهري، بالإ�صافة 
اإىل حممد بن دروي�ص املدير التنفيذي للجنة الأوملبية الإماراتية.

واأكد علي بو ج�صيم اأن ثقة �صمو رئي�ص اللجنة الأوملبية الإماراتية يف اختيار 
تلك املجموعة لإدارة مركز التحكيم الريا�صي اإمنا تعد دافعاً كبرياً للم�صي 
قدماً نحو حتقيق النتائج املرجوة وقال: ناأمل اأن نكون عند ح�صن ظن قيادتنا 
الر�صيدة دائما، ونحن نعلم متاماً اأن الإمارات تنتظر منا التميز والريادة يف 
نتكاتف جميعاً  املركز  الأوىل من عمل  املرحلة  واليوم نحن يف  املجالت،  كل 

ونقف �صوياً لتد�صني عمله يداً بيد.

مركز �لإمار�ت للتحكيم �لريا�سي 
يبحث �عتماد �لنظام �لأ�سا�سي

••  الريا�س -الفجر

يف  الريا�صية  والأن��دي��ة  وامل��راك��ز  ال�����ص��الت  جميع  اإىل  الن�صاط  ع��اد 
اأعلنت  2020 بح�صب ما  21 يونيو  ال�صعودية بدءا من يوم الأحد 
وزارة الريا�صة، وذلك بعد اأكرث من ثالثة اأ�صهر من التوقف ب�صبب 

تف�صي وباء كورونا.
بالدليل  والل��ت��زام  التقيد  لها على �صرورة  بيان  ال��وزارة يف  و�صددت 
الريا�صية،  واملراكز  ال�صالت  بعودة  اخلا�ص  للربوتوكول  الإر�صادي 
ليكون احلاقيا بقرار رفع تعليق الن�صاط الريا�صي مبا يف ذلك عودة 

تدريبات الأندية يف خمتلف الألعاب.

وبداأت ال�صالت واملراكز الريا�صية يف جميع مناطق ومدن ال�صعودية، 
وباإ�صراف من وزارة الريا�صة، يف ا�صتقبال امل�صتفيدين من الأن�صطة 
الريا�صية املقدمة يف تلك املراكز، وذلك وفق ال�صراطات الحرازية 

املعلنة.
اللجنة  رئ��ي�����ص  الفي�صل  ت��رك��ي  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  الأم����ري  �صمو  وق���ال 

ن�صعد  الإنرنت:  �صبكة  على  اللجنة  موقع  على  ال�صعودية  الأوملبية 
ال��ي��وم ب��ع��ودة ال��ن�����ص��اط ال��ري��ا���ص��ي يف الأن���دي���ة والحت������ادات واملراكز 
وال�صالت الريا�صية. وتابع: اأثق باأننا �صنكون اأكرث حر�صا والتزاما 
باإجراءات العودة ل�صمان �صالمة و�صحة اجلميع. نعود ب�صغف و�صوق 

للريا�صة التي متثل جزءا من حياتنا اليومية.

عودة الن�ساط اإىل االأندية وال�ساالت واملراكز الريا�سية يف ال�سعودية

�لأمري عبد �لعزيز �لفي�سل: نعود ب�سغف و�سوق للريا�سة
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الفجر الريا�ضي

الإيطايل  ال���دوري  يف  م�صواره  الثالث  امل��رك��ز  �صاحب  ميالنو  اإن��ر  ا�صتاأنف 
اأم�ص  املتعرث  2-1 على �صيفه �صامبدوريا  بالفوز  القدم  لكرة  “الكالت�صيو” 
ملواقف  تعر�ص  اأن���ه  رغ��م  ال�����ص��دارة  ثنائي  م��ع  ال��ف��ارق  ليقل�ص  الأح���د  الأول 

خطرية يف ال�صوط الثاين.
بعد حوايل  لإن��ر -2�صفر  التقدم  لوكاكو ولوت��ارو مارتينيز  روميلو  ومنح 
ن�صف �صاعة، لكن �صامبدوريا، الذي تفوق عليه اإنر متاما يف ال�صوط الأول، 
قل�ص الفارق عن طريق مورتن ثور�صبي يف بداية ال�صوط الثاين واأنهى املباراة 

وهو ي�صغط بحثا عن التعادل.
ركبته دعما حلركة )بالك  باجللو�ص على  بهدفه  لوكاكو  البلجيكي  واحتفل 

ليفز ماتر( اأو )حياة ال�صود مهمة(.
م��ب��اراة، بخم�ص نقاط وراء   26 م��ن  57 نقطة  ال��ذي ميلك  اإن���ر،  وي��ت��اأخ��ر 
بقيادة  �صامبدوريا  يحتل  بينما  املت�صدر،  يوفنتو�ص  خلف  نقاط  و6  لت�صيو 
املدرب كالوديو رانيريي املركز 16 بر�صيد 26 نقطة متقدما بنقطة واحدة 

على منطقة الهبوط.
وكانت املباراة �صتقام يف 23 فرباير وكانت واحدة من اأوىل املباريات امللغاة مع 
نهاية  ال��دوري يف  وتوقف  اإيطاليا،  يف  امل�صتجد  كورونا  انت�صار فريو�ص  بداية 

املطاف يف التا�صع من مار�ص.
“كان ميكن ح�صم الأم��ور ب�صكل مبكر لو  اإنر:  اأنطونيو كونتي مدرب  وقال 
جنحنا يف ا�صتغالل الفر�ص ب�صكل اأف�صل، لكننا على العك�ص ا�صتقبلنا الهدف 
من اأول حماولة ل�صامبدوريا و�صعرنا بالتوتر. لكن رغم ذلك فقد قدمنا اأداء 

قويا«.
وتقدم اإنر بهدف مبكر بعد مرور 10 دقائق بعدما مرر مارتينيز الكرة اإىل 
اإريك�صن ثم �صدد يف مرمى احلار�ص  لوكاكو الذي تبادل الكرة مع كري�صتيان 

اإمييل اأوديرو.
وهيمن اإنر على اللقاء ب�صكل تام ومل ي�صمح تقريبا ل�صامبدوريا باخلروج من 

منت�صف ملعبه واأ�صاف الهدف الثاين بعد جملة فنية رائعة.
ومرر لوكاكو الكرة بني اثنني من املدافعني اإىل اأنطونيو كاندريفا، الذي اأر�صل 
متريرة عر�صية قابلها مارتينيز من مدى قريب لينهي املهاجم الأرجنتيني 

�صل�صلة من 6 مباريات متتالية يف كل امل�صابقات دون ت�صجيل اأي هدف.
لكن هدف ثور�صبي بعد 7 دقائق من ال�صوط الثاين قلب الأمور متاما، حيث 
عانى اإنر و�صدد نيكول مورو ت�صديدة خطرية بعيدة املدى، كما اأنقذ �صمري 

هاندانوفيت�ص حار�ص اإنر حماولة من البديل مهدي لريي�ص.

مودريت�س يعزز �أرقامه 
�ملميزة مع ريال مدريد

وا�صل لعب خط و�صط ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريت�ص، تعزيز 
اأرقامه مع الفريق “امللكي«.

 150 ف��وزه  مودريت�ص  الكرواتي  حقق  الر�صمي،  النادي  موقع  ح�صب 
يف ال�����دوري الإ���ص��ب��اين ك��الع��ب ل��ري��ال م���دري���د، يف امل���ب���اراة ���ص��د ريال 

�صو�صييداد.
و�صارك مودريت�ص يف ال�صوط الثاين بدياًل ملار�صيلو خالل فوز “امللكي” 
على ريال �صو�صييداد 2-1، بعد اللعب يف ريايل اأرينا، يكون قد �صارك 

يف 225 مباراة بامل�صابقة و�صجل 15 هدفاً.
بالن�صبة  الأف�صل  و2014-2013   2013-2012 مو�صما  وكانت 
24 مباراة يف  الفوز يف  للكرواتي على �صعيد النت�صارات، حيث حقق 

كليهما.
يف املو�صم اجلاري، لعب 24 مباراة يف “الليغا”، وفاز يف 16 مباراة، كما 

�صجل ثالثة اأهداف �صد ريال �صو�صييداد، غرناطة، وخيتايف.
الألقاب،  كبري من  بعدد  مودريت�ص  فاز  لريال مدريد،  وب�صفته لعب 
ال�صوبر  ك��اأ���ص  لالأندية )4(،  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  اأوروب���ا )4(،  اأب��ط��ال  دوري 
الإ�صباين  ال�صوبر  وكاأ�ص   )1( امللك  كاأ�ص   ،)1( الليغا   ،)3( الأوروب���ي 

.)3(

�صارك بطل العامل �صت مرات يف �صباقات فورمول واحد الربيطاين لوي�ص 
هاميلتون يف تظاهرة �صد العن�صرية يف لندن الأحد وا�صفا هذه التجربة 

باأنها “فعال مليئة بامل�صاعر«.
العامل  بطولة  يف  ال�صمراء  الب�صرة  م��ن  الوحيد  ال�صائق  ه��و  وهاميلتون 
ل�صيارات فورمول واحد وقد ان�صم اىل املتظاهرين الذين يقومون بحمالت 
م�صتمرة �صد العن�صرية اإثر مقتل املواطن الأمريكي الأ�صود جورج فلويد 

على يد �صرطي اأبي�ص يف مدينة مينيابولي�ص.
ال�صلمية  التظاهرة  يف  للم�صاركة  ب��ارك  هايد  اىل  “ذهبت  هاميلتون  وق��ال 
وكنت فعال فخورا بنف�صي بعد ان راأيت العديد من ال�صخا�ص من خمتلف 

الجنا�ص وال�صول يوؤيدون هذه احلملة )بالك ليفز ماتر(«.
وكان هاميلتون اطلق جلنة للتنّوع تهدف اىل جذب املزيد من ال�صود نحو 

الريا�صات امليكانيكية، خ�صو�صا درا�صة العلوم والتكنولوجيا والريا�صيات.
وقال �صائق فريق مر�صيد�ص البالغ 35 عاما يف مقابلة مع �صحيفة “�صنداي 

اأ�صياء علي  األقيت  العن�صرية خالل كامل م�صريتي،  “قاتلت �صد  تاميز”: 
اأ�صارك يف الكارتينغ، وبع�ص امل�صجعني قاموا بدهن وجوههم  عندما كانت 

باللون ال�صود مطلع م�صريتي يف الفورمول واحد عام 2007«.
ا�صاف “برغم جناحي يف الريا�صة، ل تزال القيود احل�صرية يف الفورمول 
واحد حا�صرة.. ل يكفي ان ينظر اليك كمثال جيد للتطور. هناك اللوف 
من ال�صخا�ص ال�صالعني يف هذه ال�صناعة، وهذه املجموعة بحاجة اأن تكون 

اأكرث متثيال للمجتمع«.
الواهية.  واحلجج  البتذال  وقت  “انتهى  العامل  بطولة  لقب  حامل  وتابع 
وقابلة  ملمو�صة  حقيقية،  تغيريات  اإىل  هاميلتون  جلنة  ت��وؤدي  اأن  يف  اآم��ل 

للقيا�ص«.
وختم “عندما اأنظر اىل الوراء، بعد ع�صرين عاما، اأريد روؤية ريا�صة اأ�صبحت 
متنوعة مثل العامل املعقد املتعدد الثقافات الذي نعي�ص فيه، بعد اأن َمنحت 

عدة فر�ص ل�صاب خجول اأ�صود من الطبقة العاملة يف �صتيفينيج«.

هاميلتون ي�سارك يف تظاهرة 
�سد �لعن�سرية 

اآر”  اي���ه  “يف  ب��ال��ف��ي��دي��و  امل�����ص��اع��دة  تقنية  ت�����ص��درت 
اأ�م�ص  �صباح  ال�صادرة  الإ�صبانية  ال�صحف  عناوين 
بعد فوز ريال مدريد 2-1 على ريال �صو�صييداد يف 
الليغا، بعد اأن منحت هدفني لنادي العا�صمة واألغت 
بفارق  بالت�صدر  للريال  �صمح  ما  ل�صو�صييداد،  اآخر 

املواجهات املبا�صرة عن غرميه الكاتالوين.
وخ����رج ري����ال م��دري��د ب��ال��ن��ق��اط ال��ث��الث م��ن اأر�ص 
بر�صيد  بر�صلونة  مع  نقاطا  ليت�صاوى  �صو�صييداد 
يف املرحلة 30، لكنه يتفوق عليه بفارق  نقطة   65
املواجهات املبا�صرة اإذ تغلب على مناف�صه -2�صفر يف 
الأول من اآذار/مار�ص اإيابا بعد اأن تعادل ذهابا �صلبا 

يف 18 كانون الول/دي�صمرب 2019.
ار” يف  ايه  “يف  بالفيديو  امل�صاعدة  تقنية  و�صاهمت 
احت�صب  عندما  الول  م��دري��د،  ري���ال  ه��ديف  ت��اأك��ي��د 
فيني�صيو�ص  ال��ربازي��ل��ي  ل�صالح  ج��زاء  ركلة  احلكم 
انربى لها القائد �صريخيو رامو�ص، والثاين عندما 
الكرة  على  �صيطر  اأن  بعد  بنزمية  الفرن�صي  �صجل 
لتوؤكد  ال�����ص��ب��اك،  داخ���ل  زاح��ف��ة  ك���رة  و���ص��دد  بكتفه 

التقنية انه مل يلم�ص الكرة بيده.
“يف ايه ار” هدفا للبلجيكي البديل عدنان  واألغت 
يانوزاي لعب �صو�صييداد بداعي ت�صلل اأحد زمالئه 
ال���ذي ح��ج��ب ال���روؤي���ة ع��ن م��واط��ن��ه احل��ار���ص تيبو 

كورتوا.
وعنونت �صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية 

نع يف مدريد”، م�صيفة “لقد باركت “يف ايه  “�صُ
منذ  الثالثة  بالنكو�ص  ل��و���ص  ان��ت�����ص��ارات  اآر” 

ا�صتئناف الليغا«.
انت�صار  بعد  ال�صدارة  يف  “ريال  وتابعت 

بف�صل ثالثة ق��رارات حتكيمية مثرية 
للجدل«.

“�صبورت”  ك���ت���ب���ت  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 
القريبة من بر�صلونة على �صفحتها 
اآر”،  اي��ه  ال�”يف  “مت�صدرو  الأوىل 

اأنويتا” )ملعب  يف  “ف�صيحة  وتابعت 
�صو�صييداد(«.

من  امتعا�صها  املدريدية  ال�صحف  تظهر  مل  فيما 
كبرية  بكلمة  “ماركا”  عنونت  حيث  ال��ق��رارات، 

رامو�ص  لحتفال  �صورة  مع  “مت�صّدر” 
الرقم  حتطيمه  اىل  م�����ص��رية  ب��ه��دف��ه، 

ال��ق��ي��ا���ص��ي لك���رب ع���دد م��ن اله���داف 
كان  وال����ذي  م��داف��ع  ب��ا���ص��م  امل�صجل 

كومان  رون��ال��د  الهولندي  بحوزة 
ومدرب  ال�صابق  بر�صلونة  مدافع 
منتخب هولندا حاليا، بت�صجيله 

هدفه ال�68 يف م�صريته.
الفلفل  م���ن  “املزيد  واأ����ص���اف���ت 
يف  ج��دل  الليغا،  اإىل  “الإثارة” 

رك����ل����ة ج�����زاء 

ل��ف��ي��ن��ي�����ص��ي��و���ص، ه�����دف م��ل��غ��ى ل����ي����ان����وزاي وه����دف 
بنزمية«.

فكتبت  امل�����دري�����دي�����ة  “ا�ص”  اأم��������ا 
فو�صى  ج����دي����د،  “مت�صدر 
“ريال  م�صيفة  جديدة”، 
يرتقي اإىل �صدارة اجلدول 
ق���ب���ل ث���م���اين م����راح����ل من 

النهاية«.
عن  امللكي  ال��ن��ادي  ويبحث 
منذ  ال��ل��ي��غ��ا  يف  الأول  ل��ق��ب��ه 
ثماين  يف  ل��ه  وال��ث��اين   2017

�صنوات.

»فوز ريال �ملثري للجدل يت�سدر 
عناوين �ل�سحف �ل�سبانية

�إنر يفوز.. ويز�حم على 
�سد�رة �لكالت�سيو

اأبدى املدير الفني لريال مدريد، الفرن�صي زين الدين زيدان، ر�صاه 
ريال  على  ال�صعب  الفوز  اإث��ر  “الليغا”،  ���ص��دارة  ا�صتعادة  عن  التام 
املناف�صة  اأن  30، ولكنه حذر من  2-1، يف ختام اجلولة  �صو�صييداد 

�صت�صتمر حتى النهاية.
اأنويتا:  التي احت�صنها ملعب  املباراة  اأ�صار زيدان يف ت�صريحات بعد 
“انت�صار جميل للغاية اأمام مناف�ص �صعب، ولكن هذا لن يغري �صيئاً 

مما نريد«.
اأو�صح:  اللقاء،  للجدل يف  املثرية  التحكيمية  اللقطات  بع�ص  وحول 
اأنه كانت هناك ركلة  اأخ��ربوين  ولكنهم  الألعاب،  هذه  اأ�صاهد  “مل 
جزاء لفيني�صيو�ص، بينما يف الهدف الثاين الكرة مل�صت كتف بنزميا، 
�صدنا،  اأو  �صاحلنا  يف  ك��ان��ت  ���ص��واء  احل��ك��م،  تخ�ص  ق����رارات  ولكنها 
ال�صتمرار  زي��دان  بعمله، وعلي احرمه«. ورف�ص  هناك حكم يقوم 

وهذا  الفوز  ا�صتحق  الفريق  اأن  واأك��د  احل��ك��ام،  اأداء  عن  احلديث  يف 
هو الأهم بالن�صبة للجميع. ويرى املدرب الفرن�صي فريقه يف حالة 
يف  يرغبون  ك��ان��وا  لعبيه  اأن  م��وؤك��داً  لتعليماته،  وي�صتجيب  طيبة، 
حتقيق النت�صار منذ الدقيقة الأوىل«. ورفع الريال ر�صيده اإىل 65 
نقطة، متفوقاً بفارق املواجهات املبا�صرة على غرميه الكاتالوين، بعد 

التعادل ذهاباً يف “كامب نو”، والفوز اإياباً يف �صانتياغو برنابيو.

زيد�ن: »�لليغا« مل حت�سم.. و�سئمت 
�حلديث عن �لتحكيم

يف  فري�صا،  توين  بر�صلونة،  لنادي  ال�صابق  الر�صمي  املتحدث  ي��ردد  مل 
التعليق على انت�صار ريال مدريد على ريال �صو�صييداد 2-1 على ملعب 

اأنويتا، يف اإطار الأ�صبوع الثالثني بالدوري الإ�صباين.
ع��رب ح�صابه  ك��ت��ب  ف��ري�����ص��ا  “توين  الإ���ص��ب��ان��ي��ة:  م��ارك��ا  ق��ال��ت �صحيفة 
ال�صخ�صي على توير: “حولوا “الفار” اإىل اأداة لإ�صفاء ال�صرعية على 

الغ�ص«.
التعرث  الذي قال بعد  ويتما�صى فري�صا  مع ت�صريحات جريارد بيكيه، 

اأمام اإ�صبيلية يف ملعب رامون �صان�صيز بيزاخون تلك العبارة ال�صاخرة: 
“بالنظر اإىل اليومني املا�صيني �صيكون من ال�صعب على ريال مدريد اأن 

يخ�صر نقاطاً«.
الفيديو،  تقنية  قبل  من  تدخالت  ثالث  هناك  كانت  اأنويتا،  مباراة  يف 
يف ركلة جزاء ريال مدريد لفيني�صيو�ص جونيور، ويف الهدف الذي األغي 
لريال �صو�صييداد عن طريق عدنان يانوزاي، ويف الهدف الثاين لكرمي 

بنزميا.

م�سوؤول بر�سلوين �سابق: ريال 
مدريد غ�سا�س



 
�ليوغا ت�ساعد يف �لتخل�س من �لعقم

الأحيان  الأطفال، ولكن يف بع�ص  باإجناب  والأمهات  الآب��اء  يحلم 
هذه  حتقيق  يف  عائقاً  تخلق  معينة  �صحية  بظروف  اجل�صم  مير 
م�صكلة  ب��وج��ود  ال��زوج��ان  فيها  يعرف  التي  املرحلة  ويف  الرغبة، 

العقم لدى اأحدهما اأو كالهما، تبداأ رحلتهما للبحث عن حلول.
القلق  م�صتويات  م��ن  للتقليل  اليوغا  مبمار�صة  اخل���رباء  ين�صح 
والتوتر وتعزيز ال�صرخاء لدى الأزواج الذين يعانون من العقم، 
اإذ اأن اليوغا ت�صاعد على التعامل مع حتديات احلياة اليومية اإىل 

جانب احلفاظ على �صحة املبي�صني لدى املراأة.
ت�صاعد اليوغا املنتظمة يف احلفاظ على م�صتويات القلق باحلدود 
الطبيعية، وهي ل تقلل من التوتر والقلق اللذين يرتبطان غالباً 
بق�صايا اخل�صوبة فح�صب، ولكنها اأي�صاً ت�صجع على الركيز على 
�صحتك العقلية واجل�صدية. عادة ما تطلق ممار�صة اليوجا بع�ص 
املواد الكيميائية الع�صبية التي متكن من حت�صني الدورة الدموية 

يف الأجزاء الداخلية من اجل�صم مبا يف ذلك اجلهاز التنا�صلي.
الظهر  اأ�صفل  يف  الع�صالت  ا�صرخاء  على  ت�صجع  اليوغا  اأن  كما 
امل��راأة الإجنابية  والوركني، وهذا ب��دوره ي��وؤدي اإىل حت�صني �صحة 

وقدرتها على احلمل.
اأ�صارت العديد من الدرا�صات اإىل اأن الركيز على تقليل ال�صغط 
يف حياتك ميكن اأن يكون له تاأثري اإيجابي على اخل�صوبة. ت�صمح 
لك اليوغا بال�صرخاء اأثناء قيامك بالو�صعيات والركيز ب�صكل 
اأقل على امل�صاعر ال�صلبية التي طورتها لعدم قدرتك على احلمل.

نفوق ع�سر�ت �جلر�ء �ملهّربة.. و�ل�سلطات حتقق
 500 فتحت ال�صلطات الكندية حتقيقا، وذلك عقب عثورها على 
تابعة للخطوط اجلوية  نافقة، على من طائرة  38 منها  جرو، 

الأوكرانية يف مطار تورونتو.
واأ�صارت الوكالة الكندية لفح�ص الأغذية اإىل اأن الكالب الناجية 
ت�صمل  اأع���را����ص  م��ن  ت��ع��اين  ك��ان��ت  "بولدوغ"،  ف�صيلة  م��ن  وه���ي 
كانت  ط��ائ��رة  يف  عليها  ع��رث  بعدما  وال��ت��ق��ي��وؤ،  وال�صعف  اجل��ف��اف 

قادمة من اأوكرانيا، وهبطت يف مطار تورونتو بري�صون.
مبجرد  اخل��ط��وات  من  مزيدا  "�صنتخذ  بيان:  يف  الوكالة  وقالت 
اكتمال التحقيقات اخلا�صة بالواقعة"، ح�صبما نقلت �صحيفة "ذا 

غارديان" الربيطانية.
وو�صف طبيب بيطري �صارك يف عملية نقل الكالب التي ل زالت 
حية من منطقة ال�صحن يف املطار الكندي، امل�صهد باأنه كان "مرعبا 

لدرجة الكابو�ص".
باإ�صدارها  احل��ادث��ة  على  الأوك��ران��ي��ة  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  وعلقت 
نفوق هذه  "تعازيها" ج��ّراء  فيه عن  اأعربت  في�صبوك،  بيانا على 

احليوانات.
اإط����ار ع��م��ل��ي��ات تهريب  وي��ع��ت��ق��د ك��ث��ريون اأن احل���ادث���ة ت��ن��درج يف 
املربحة، ح�صبما  الأعمال  الكالب من  تعد جتارة  حيوانات، حيث 
اعتقاد  "ي�صود  وال��ذي قال:  وايز من جامعة غويلف،  �صكوت  ذكر 
باأن هذه الكالب تربى يف كندا اإل اأن احلقيقة غري ذلك. ل توجد 
ال��ب��الد، حيث  تباع يف  التي  ال��ك��الب  اأ���ص��ل  ح��ول  دقيقة  معلومات 

ت�صرف جماعات على تلك الأعمال التي حتقق عائدات جمزية".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حفل خريي عاملي ملحاربة مر�س كوفيد- 19 
الإنرنت جلمع  التلفزيون ويعر�ص على  العامل حفال ينقله  املو�صيقى وال�صينما يف  ب��ارزون يف �صماء  يقدم جنوم 
التربعات للم�صاعدة يف حماربة مر�ص كوفيد19- يف اإطار مبادرة م�صركة بني منظمة جلوبال �صيتزن واملفو�صية 
مليارات  جمع  اإىل  فيوت�صر(  اأور  فور  يونايت  ج��ول:  )جلوبال  ا�صم  عليها  اأُطلق  التي  املبادرة  وتهدف  الأوروب��ي��ة. 

الدولرات يف �صكل تربعات خا�صة وعامة لالإ�صهام يف احلد من تاأثري اجلائحة على املجتمعات املهم�صة.
اإن الفقراء واملهم�صني هم الأ�صد  ويف بث على الإنرنت قبل احلفل، قالت جنمة مو�صيقى البوب مايلي �صاير�ص 
ت�صررا من اجلائحة. وحثت املانحني الذين يتربعون باملال للفحو�ص والعالجات واللقاحات على �صمان تطويرها 

بطرق جتعلها متاحة للجميع يف كل مكان.
ويعمل الباحثون و�صناع العقاقري على تطوير اأكرث من مئة لقاح حمتمل لكوفيد19- الذي راح �صحيته اأكرث من 

463 األف �صخ�ص.
واملغنية  كلوي وهايل  الغنائي  والثنائي  �صاير�ص  فيه  و�صت�صارك  "ذا روك" جون�صون  دوين  املمثل  و�صيقدم احلفل 
اإليهم املمثل هيو جاكمان ولعب كرة  اآند ذا كوينز وفريق كولد بالي و�صاكريا وغريهم، كما �صين�صم  كري�صتني 

القدم املعتزل ديفيد بيكهام واملمثلة ت�صارليز ثريون.
ال��دولرات املطلوبة  "نريد من زعماء عاملنا توفري مليارات  التنفيذي جللوبال �صيتزن  الرئي�ص  اإيفانز  وقال هيو 

لتطوير وتوزيع الفحو�ص والعالجات واللقاحات بالت�صاوي".
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غوغل تناف�س بنر�ست بتطبيق قائم على �لذكاء �ل�سطناعي
اأطلقت �صركة غوغل ر�صمياً تطبيقاً جديداً قائماً على الذكاء ال�صطناعي، 
 Area" مناف�صاً ل�صبكة "بنر�صت" الجتماعية لل�صور، طوره فريق عمل
120" التابع ل�صركة غوغل واملخت�ص بالتطبيقات واخلدمات التجريبية. 
واأطلق على التطبيق ا�صم "Keen" وهو متاح حالياً على الويب ولأجهزة 
عرب  اخلال�صات  لت�صفح  بدياًل  يكون  اأن  اإىل  التطبيق  ويهدف  اأن��دروي��د، 
"ذا فريج"  م��وق��ع  م��ا ورد يف  وال��و���ص��ائ��ط الج��ت��م��اع��ي��ة، ح�صب  الإن���رن���ت 
املعني بالأخبار التقنية. ويتيح التطبيق للم�صتخدمني ا�صتك�صاف وتنظيم 
ما  مو�صوع  حول  املحتوى  جتميع  ميكن  بحيث  الهتمام،  ح�صب  املحتوى 
من املو�صوعات التي يهتمون بها، مثل اخلبز يف املنزل اأو تربية الطيور اأو 
تعلم الر�صم باحلروف. ويقوم امل�صتخدم باإن�صاء Keen جديد، ثم اختيار 
والن�صو�ص  وال��رواب��ط  ال�صور  بجمع  امل�صتخدم  ليبداأ  واملو�صوع،  العنوان 

املرتبطة باملو�صوع، بعدها ميكن م�صاركتها مع الآخرين.
وتلقي  الآخ���رون،  اأن�صاأها  التي   keens متابعة  للم�صتخدمني  ميكن  كما 

التحديثات عند اإ�صافة عنا�صر جديدة.
ويبدو اأن الغاية من اخلدمة حالياً هي ا�صتعرا�ص قدرات غوغل يف الذكاء 

ال�صنعي للتعرف على ال�صور وحمتوياتها واقراحها ح�صب الهتمام.

ناقو�س خطر يف نيويورك.. و�ل�سبب �إهمال مر�سى كورونا
تواجه جهود مدينة نيويورك لوقف انت�صار فريو�ص كورونا من خالل تتبع 
امل�صابني عن  الأف��راد  العديد من  اإحجام  ب�صبب  بالغة  املخالطني �صعوبة 
تقدمي معلومات عرب اأجهزة التتبع، وفًقا لتقرير ن�صرته �صحيفة نيويورك 
تاميز. وذكر تقرير ال�صحيفة الأمريكية اأن 35 باملئة فقط من بني 5347 
اأو  بالفريو�ص  اإ�صابتهم  ثبتت  الذين  نيويورك،  مدينة  �صكان  من  �صخ�صا 
برنامج  من  الأول��ني  الأ�صبوعني  يف  بكوفيد19-  م�صابون  اأنهم  يفر�ص 

تتبع الختالط قدموا معلومات ب�صاأن ات�صالتهم الوثيقة.
وقال بريي هالكيتي�ص، عميد كلية ال�صحة العامة بجامعة راتغرز، اإن ن�صبة 

35 باملئة متدنية للغاية ل�صتخال�ص املعلومات.
واأ�صاف لل�صحيفة: "بالن�صبة للجميع يجب اأن نح�صل على معلومات عن 
باملئة من خمالطيهم يوميا". ودافع تيد لونغ، رئي�ص هيئة الختبار   75
 69 اإن  والتتبع اجلديدة يف مدينة نيويورك، عن الربنامج، الأح��د، وقال 

باملئة من الأ�صخا�ص الذين اأكملوا املقابلة قدموا معلومات.
ا زيادة  واأ�صاف لأ�صو�صيتد بر�ص "نعتقد اأن هذه بداية قوية لكننا نريد اأي�صً
هذه الن�صبة". وقال لونغ اإن ن�صبة 35 باملئة، التي ا�صت�صهدت بها �صحيفة 
نيويورك تاميز متثل ن�صبة كل �صخ�ص و�صل اإليه املتتبعون، وبع�ص هوؤلء 
الأ�صخا�ص، مبا يف ذلك بع�ص الأ�صخا�ص الذين مل تظهر عليهم اأعرا�ص 

كوفيد19- لأ�صابيع، مل تكن لديهم ات�صالت ذات �صلة لتقدميها.

وفاة مدونة مغربية م�سهورة 
بعملية ل�سفط �لدهون

ذكر موقع "الأول" املغربي، اأن املدونة 
توفيت  عاما(،   32( بن�صمينة  اإمي��ان 
الأربعاء املا�صي، جراء جراحة �صفط 
مدينة  يف  م�صهورة  بعيادة  ال��ده��ون، 

الرباط.
ابنة  بن�صمينة  اأن  اإىل  امل��وق��ع  واأ���ص��ار 
الرباط، وقريبة  �صابق يف  اأمن  وايل 

الوزير ال�صابق نا�صر حجي.
حاجي  وف������اء  ع����ن  "الأول"  ون���ق���ل 
ورئي�صة  الحت�������ادي�������ة  ال����ق����ي����ادي����ة 
قولها  للن�صاء،  ال�صراكية  الأممية 
ال�صغرية  ع��م��ي  "ابنة  ت��دوي��ن��ة:  يف  
اإمي�������ان.ب، ال��ب��ال��غ��ة م���ن ال��ع��م��ر 32 
جراحة  ب�صبب  توفيت  ف��ق��ط،  ع��ام��ا 
الدهون".  ل�صفط  ب�صيطة  جتميلية 
اأجريت  العملية  اأن  حاجي  واأ�صافت 
الرباط،  مب��دي��ن��ة  م�����ص��ه��ورة  ب��ع��ي��ادة 
العمليات  غرفة  يف  "اأبقوها  قائلة: 
ملدة  حالتها  واأخ��ف��وا  �صاعات،   8 مل��دة 
اأيام، حيث اأخربوا العائلة باأنه مع   3
كوفيد19-، لن يتمكنوا من الدخول 
اأن  اإىل  لروؤيتها يف غرفتها". ولفتت 
والديها يعي�صان حالة غ�صب وحداد، 
م���وؤك���دة اأن��ه��م��ا ي���ري���دان ف��ت��ح نقا�ص 
التجميلية  اجل��راح��ة  ب�صاأن  حقيقي 

يف املغرب، والتحدث عن ق�صيتهما.

�حتفاًل مبيالدها �لـ50 .. 
موديل خا�س من ر�جن روفر

اأطلقت �صركة لندروفر مودياًل خا�صاً من اأيقونتها 
راجن روفر، احتفاًل مبرور 50 عاماً على ال�صيارة. 
 Range واأو�صحت ال�صركة الربيطانية اأن املوديل
Rover Fifty يقت�صر اإنتاجه على 1970 ن�صخة 
يف اإ�صارة ل�صنة اإطالق ال�صيارة، واأنه �صيتوفر بباقة 
من حمركات البنزين والديزل، تغطي نطاق قوة 

ميتد بني 275 و565 ح�صان.
طويلة  عجالت  بقاعدة  اخل��ا���ص  امل��ودي��ل  ويتوفر 
وق�������ص���رية وب�����األ�����وان ال�������ص���ي���ارة الأ����ص���ل���ي���ة، وه���ي، 
 Davosو  ahama Goldو  Tuscan Blue

.White
التجهيزات  خ��ط  ع��ل��ى  اخل��ا���ص  امل��ودي��ل  ويعتمد 
Autobiography، وعلى العنا�صر الت�صميمية 

اخلارجية وت�صميمني ح�صريني للعجالت.
الطراز  ���ص��ع��ر  ع���ن  ب��ع��د  لن����دروف����ر  ت��ف�����ص��ح  ومل 

املنتظر.

بحثت عن زو�ج عرب في�سبوك فاأُقيلت من عملها 
�صفحتها  ع��رب  اأ���ص��ام��ة،  مها  تدعى  م�صرية،  فتاة  قالت 
بعدما  عملها  م��ن  اأقيلت  اإن��ه��ا  في�صبوك،  على  اخلا�صة 
اأعلنت اأنها تعر�ص طلب الزواج، وتبحث عن عري�ص لها 
عرب من�صات التوا�صل الجتماعي. ونقلت �صحيفة اليوم 
ال�صابع اخلا�صة عن مها اأ�صامة )32 عاما(، الأحد، قولها: 
"خ�صرت �صغلي، ب�ص اإن �صاء اهلل اللي جاي اأح�صن". وكانت 
الفتاة ظهرت يف بث مبا�صر عرب ح�صابها ال�صخ�صي قالت 
نف�صي  وعار�صة  �صنة،   32 عندي  اأ�صامة  مها  "اأنا  فيه: 
ال��ق��رار م�����ص �صهل  اأن���ا  ل��ل��ج��واز ع��ل��ى في�صبوك، وع��ارف��ة 
خروج  "مفي�ص  واأ���ص��اف��ت  كتري".  م�صاكل  وهيجيبلي 
اأن ده  ومفي�ص كافيهات ومفي�ص جيمات والدولة �صايفه 
والطبيعي  مواطنيها،  �صحة  على  حتافظ  ع�صان  ال�صح 
دلوقتي اأن كل بني اآدم يعمل اللي هو �صايفه �صح.. زي ما 
الدولة عملت وخدت الإجراءات ع�صان حتافظ علينا كل 
واحد يعمل اللي �صايفه �صح اللي يحافظ على �صالمته". 
واأ�صارت اإىل اأنه على املتقدم لزواجها اأن يكون جادا ويريد 
الزواج وحمرما. وتابعت "اللي �صايف نف�صه جاد يبعتلي 
اأنا م�ص هتكلم عن نف�صي كتري وم�ص هقول تفا�صيل ب�ص 

اللي مهتم يعرف تفا�صيل هيعرف يو�صلي اإزاى".

روبوتات بوظيفة �ملعالج �لطبيعي
الروبوتات  تدريب  يف  كندا  يف  الباحثني  من  فريق  جنح 
على توجيه العمال امل�صابني على اأداء جمموعة من املهام 
واإعادة  عالجهم  ب��رام��ج  اإط���ار  يف  البدنية  وال��ت��دري��ب��ات، 
تاأهيلهم بعد تعر�صهم للحوادث. وتو�صل فريق الدرا�صة 
اأن ال��روب��وت��ات ال��ت��ي تعمل  األ��ربت��ا ال��ك��ن��دي��ة  يف ج��ام��ع��ة 
بتقنيات الذكاء ال�صطناعي ميكنها اأن ت�صاعد ب�صكل جيد 
يف توفري اأنواع من التدريبات للعمال امل�صابني من اأجل 
واإعادة  العمل  حل��وادث  التعر�ص  بعد  اإمكانياتهم  قيا�ص 
ون��ق��ل امل��وق��ع الإل��ك��روين "فيز  تاأهيلهم من جديد. 
دوج  الباحث  التكنولوجيا عن  اورج" املتخ�ص�ص يف  دوت 
جرو�ص خبري العالج الطبيعي بكلية الطب التاأهيلي يف 
اإىل  ت��وؤدي  �صوف  الدرا�صة  "هذه  اإن  قوله  األربتا  جامعة 
�صرعة عودة  التاأهيلي، وت�صاعد يف  العالج  حت�صني طرق 

امل�صابني اإىل اأعمالهم بعد ال�صفاء من الإ�صابة".
وتعتمد فكرة التقنية اجلديدة على تدريب الروبوت على 
العون  وتقدمي  التاأهيلي  العالج  اأثناء  امل�صاب  م�صاحبة 
له، مثل م�صاعدته على رفع القدم امل�صابة حتى ي�صتطيع 
احلركة على �صبيل املثال. كما ي�صتطيع الروبوت متابعة 
حتركات امل�صاب، وتقدمي تقرير للطبيب املعالج من اأجل 

قيا�ص درجة التقدم التي يحرزها املري�ص.

تطبيق �لتحذير من كورونا يف �أملانيا.. متوفر بالعربية
اأعلنت �صركة الربجمة امل�صوؤولة عن تطبيق التحذير من 
فريو�ص كورونا يف اأملانيا اأنه من املقرر اأن يتوافر التطبيق 
بلغات اأخرى خالل الأ�صابيع القادمة. وقال يورجن مولر 
رئي�ص �صركة "�صاب " للربجمة ل�صحيفة "بيلد اأم زونتاج" 
خالل  تركي  اإ�صدار  هناك  "�صيكون  الأ�صبوعية:  الأملانية 
اأربعة اأ�صابيع، كما اأنه يتم التخطيط لتوفري لغات اأخرى، 
وهي: الفرن�صية والعربية والرو�صية". واأعرب وزير ال�صحة 
التطبيق،  تنزيل  ب��اأع��داد  �صعادته  عن  �صبان  ين�ص  الأمل��اين 

والتي و�صلت اإىل نحو 6’10 مليون حتى ال�صبت.

عائلة جنم �لروك بيتي حتتج 
على حملة تر�مب �لنتخابية

وجهت عائلة جنم الروك الراحل، 
للرئي�ص  �صديدا  انتقادا  بيتي،  توم 
الأم��ريك��ي دون��ال��د ت��رام��ب، بعدما 
اأغ��ن��ي��ت��ه ال�����ص��ه��رية )اآي  ا���ص��ت��خ��دم 
اأتراجع"  "لن  داون(  ب���اك  وون���ت 
يف م��وؤمت��ر ان��ت��خ��اب��ي ح�����ص��ره عدد 
تول�صا  يف  امل����وؤي����دي����ن  م����ن  ق��ل��ي��ل 
بولية اأوكالهوما، وبعثت حلملته 

بتحذير للكف عن ا�صتخدامها.
وق���ال���ت ع��ائ��ل��ة ب��ي��ت��ي ع��ل��ى موقع 
"ل يحق  ال�����ص��ب��ت  م�����ص��اء  ت���وي���ر، 
هذه  ا�صتخدام  ح��ال  ب��اأي  لرامب 
الأغنية لدعم حملة تهمل الكثري 
من الأمريكيني واملنطق ال�صليم".
وذكرت التغريدة املوقعة من دانا؛ 
اأرملة بيتي وزوجته ال�صابقة جني 
واب��ن��ت��ي��ه اأدري����ا واأن��اك��ي��م "مل يكن 
ت�صتخدم  اأن  اأب��دا  ليقبل  بيتي  توم 
اإحدى اأغنياته يف حملة كراهية... 
اأ�صرته  واأع�صاء  بيتي  توم  الراحل 
العن�صرية  ����ص���د  ب���ح���زم  ي���ق���ف���ون 

والتمييز من اأي نوع".
بيتي،  اأغنية  احلملة  وا�صتخدمت 
انتخابي  م��وؤمت��ر  ال�����ص��ب��ت، يف  ي���وم 
ج���ذب ع����ددا ق��ل��ي��ال م��ن احل�صور 
مب��رك��ز )ب���ي.اأو.ك���ي���ه( ال���ذي ي�صع 

19 األف �صخ�ص.
و�صهدت الوليات املتحدة، موؤخرا، 
بعدما  وا�صعة،  عرقية  ا�صطرابات 
اأ�صل  ذو  اأم���ريك���ي  م���واط���ن  ل��ق��ي 
�صرطي  يد  على  م�صرعه  اإفريقي 
اأب��ي�����ص ج��ث��ا ع��ل��ى رق��ب��ت��ه، خالل 

عملية توقيف.

�أنباء عن تردي �حلالة �ل�سحية للفنانة رجاء �جلد�وي
ال�صحية  ب�����ص��اأن احل���ال���ة  الأن���ب���اء  ت�����ص��ارب��ت 
ل��ل��ف��ن��ان��ة امل�����ص��ري��ة رج�����اء اجل�������داوي، حيث 
غيبوبة،  حالة  يف  دخلت  اأن��ه��ا  تقارير  ذك��رت 
يف اأفادت تقارير اأخرى باأنها ل تزال يف حال 
اخلطر و�صحتها تدهورت ب�صكل كبري خالل 

ال�صاعات املا�صية.
مب�صت�صفى  ط���ب���ي���ة  م�������ص���ادر  ذك�������رت  ف���ق���د 
اأن  الإ�صماعيلية،  الطبي يف  للعزل  اأبوخليفة 
حالة الفنانة امل�صرية رجاء اجلداوي ل تزال 
خطرة وتدهورت ب�صكل كبري خالل ال�صاعات 
املا�صية، م�صرية اإىل اأنه مت نقل الفنانة على 
باأنبوبة  مت�صل  اخراقي"  "تنف�ص  ج��ه��از 
بعد  الرئتني  اإىل  الأك�صجني  لتو�صيل  اأنفية 
الذي كانت مو�صوعة  "�صيباب"،  ف�صل جهاز 

عليه طوال ال�21 يوما املا�صية.
اإنه  قوله  الطبي  الفريق  ع��ن  م�صدر  ونقل 

ا�صطر اإىل و�صع اجلداوي، على جهاز تنف�ص 
الهواء  لتو�صيل  حنجرية  باأنبوبة  �صناعي 
اإىل الرئتني، عو�صا عن جهاز تنف�ص �صناعي 
مو�صول بجهاز �صخ الهواء امل�صتمر للرئتني، 

بعد تدهور حالتها بح�صب اليوم ال�صابع.
واأ�صافت امل�صادر اأن ن�صبة الأك�صجني يف الدم 
�صعيفة  ن�صبة  وه���ي   ،60 اإىل   50 ب��ني  م��ا 
متدهورة،  ح�����التها  ج��������عل  ال����ذي  الأم���ر 
"اجلهاز  اأن اجل��داوي ل تزال على  مو�صحة 
الخراقي" بالعناية املركزة وفى حالة غري 

م�صتقرة.
املتعافني  ب��ب��الزم��ا  حقنها  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 
التنف�ص،  م�صاكل  ب�صبب  احلالة  يف  يوؤثر  مل 
لذلك مل يكن مهما اإيجابية امل�صحة الأخرية 
�صيئا،  الأم��ر  من  تغري  لن  لأنها  �صلبيتها  اأو 

وفقا ل�صحيفة "الوطن" امل�صرية.

�ألي�سيا كيز تطلق �أغنية تنتقد 
عنف �ل�سرطة

الق�صايا  اأه���م  م��ن  واح���دة  كيز  األي�صيا  الأم��ري��ك��ي��ة  الأغ���اين  وكاتبة  املغنية  تتناول 
 "Perfect Way To Die" اجل��دي��دة  اأغنيتها  يف  ال�صرطة،  عنف  الجتماعية، 

)طريقة مثالية للموت(، التي اأ�صدرتها يوم اجلمعة عرب الإنرنت.
واأكدت الفائزة ب�15 جائزة غرامي اأنها �صعرت ب�صرورة تاأليف اأغنية لإظهار رف�صها 
وقت  اأي  م��ن  اأك��رث  تناديني  املو�صيقى  اأن  "�صعرت  اإن�صتغرام:  على  وكتبت  للظلم. 
للموت'.  مثالية  'طريقة  اأغنية  اإىل  وقادتني  لها  نف�صي  "تركت  واأ�صافت  م�صى".  
هذه اأغنية قوية وموؤملة للغاية لأننا ن�صعر باحلزن من املوت الظامل الذي يتعر�ص 

له الكثريون".

طائر تريبي الرمادي يقف لي�سرب من مياه نافورة يف يوم حار مبدينة تايبيه التايوانية اجلديدة. ا ف ب


