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�أجرت �أكرث من 51 �ألف فح�ص ك�صفت عن 445 �إ�صابة
ال�شحة تعلن �شفاء 568 حالة جديدة من كورونا 

•• اأبوظبي -وام:

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت 
لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�سابة 
فح�س  األ��ف   51 من  اأك��ر  اإجرائها  عن  ال���وزارة  اأعلنت  وعزلهم.. 
واأحدث  اأف�����س��ل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  ج��دي��د 
تقنيات الفح�س الطبي. و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س 
يف ال���دول���ة وت��و���س��ي��ع ن��ط��اق ال��ف��ح��و���س��ات ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة يف 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة   445 عن  الك�سف 
للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  حاالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من 
ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 53،045 
حالة. كما اأعلنت الوزارة عن وفاة م�ساب وذلك من تداعيات االإ�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 327 

حالة.                                                                  )التفا�سيل �س3(

�مل�صاءلة �لقانونية ملنتهكيها
الرتبية توجه بحظر حت�شيل اأي ر�شوم عن ت�شجيل الطلبة بالريا�ض

•• دبي - حم�شن را�شد

امل�ساندة  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  يف  ممثلة  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  منعت 
حت�سيل ر�سوم ت�سجيل الطلبة مبرحلة الريا�س تنفيذاً للقرار الوزاري 

رقم 310 ل�سنة 2020 ال�سادر يف ذلك ال�ساأن. 
احلكومية  امل��دار���س  اإدارات  بتوجيه  يق�سي  تعميماً  ال���وزارة  واأ���س��درت 
واخلا�سة، وريا�س االأطفال على م�ستوى الدولة الإيقاف حت�سيل جميع 

املبالغ التي تتم حتت م�سمى ر�سوم الت�سجيل يف ريا�س االأطفال.
)التفا�سيل �س3(
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بهدف تقدير جهود �مل�صاركني يف �خلطوط �لأمامية يف �أوقات �لطو�رئ و�لأزمات

رئي�ض الدولة ي�شدر مر�شوما احتاديا باإن�شاء 
مكتب »فخر الوطن« برئا�شة ويل عهد اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
 95 الدولة حفظه اهلل مر�سوما احتاديا رقم  رئي�س 
الوطن«  »ف��خ��ر  مكتب  اإن�����س��اء  ب�����س��اأن   2020 ل�سنة 
ويهدف  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  ال�سمو   برئا�سة  �ساحب 

اإىل تقدير جهود امل�ساركني يف اخلطوط االأمامية يف 
اأوقات الطوارئ واالأزمات.

ال�سخ�سية  للمكتب  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  امل��ر���س��وم  ون�����س 
االع��ت��ب��اري��ة واال���س��ت��ق��الل امل���ايل واالإداري وم��ق��ره يف 
داخل  له  اإن�ساء فروع  املكتب  ولرئي�س  اأبوظبي  اإم��ارة 

اأي اإمارة من اإمارات الدولة.  )التفا�سيل �س3(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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ليبيون يف بنغازي يحملون الفتان تندد باالحتالل الركي لبالدهم 

)وام( االأوروغواي   اإىل  الطبية  االإمدادات  من  اأطنان   7

د�ّصن �لت�صغيل �لر�صمي مل�صار 2020 ملرتو دبي بتكلفة 11 مليار درهم

حممد بن را�شد: التنمية امل�شتدامة يف الإمارات 
تدعمـهـا م�شـاريع نوعيـة وبنـيـة حتتيـة عـاملية

•• دبي-وام:

اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك���د 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل، اأن م�سرية التنمية امل�ستدامة 
وبنية  نوعية  م�ساريع  تدعمها  االإم����ارات  دول��ة  يف 

على  واعتمادية  كفاءة  االأعلى  بني  ُت�سّنف  حتتية 
اإماراتية  ب��ع��ق��ول  ت��ط��وي��ره��ا  مت  ال��ع��امل  م�����س��ت��وى 
واملوا�سفات  املعايري  اأف�سل  وف��ق  عاملية  وخ���رات 
ومبا يتوافق مع امل�ستهدفات الرامية اإىل منح كل 
�سواء  املعطاء  ال��وط��ن  ه��ذا  اأر����س  على  يعي�س  م��ن 

مواطن كان اأو ُمقيم.      )التفا�سيل �س2(

حممد بن را�سد خالل تد�سينه الت�سغيل الر�سمي مل�سار 2020 ملرو دبي  )وام(

�أنقرة تعلن عن مناور�ت �صخمة قبالة �صو�حل ليبيا

رو�شيا تطلب من تركيا ال�شغط على ال�شراج لوقف اإطالق النار
لتعزيز جهودها يف مكافحة كوفيد - 19 

الإمارات تر�شل م�شاعدات طبية اإىل الأوروغواي 

قائد اجلي�ض الثالث يف م�شر: نكافح الإرهاب بال�شالح والتنمية

رو�شيا: عر�شنا تقدمي م�شاعدات 
فنية بخ�شو�ض �شد النه�شة

•• مو�شكو-وكاالت

اأعلن وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف، 
ق��دم��ت عر�سا مل�سر  رو���س��ي��ا  اأن  االأرب���ع���اء،  اأم�����س 
وال�����س��ودان واإث��ي��وب��ي��ا ب��ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة الفنية 
بح�سب  االإثيوبي،  النه�سة  �سد  اأزم��ة  بخ�سو�س 

ما نقلت عنه رو�سيا اليوم.
وزراء  مع  حمادثات  بعد  الرو�سي،  الوزير  وق��ال 
االإفريقي  ل��الحت��اد  التابعة  ال��روي��ك��ا  خ��ارج��ي��ة 

الدميقراطية،  ال��ك��ون��غ��و  ج��م��ه��وري��ة  ت�سم  ال��ت��ي 
�سد  مفاو�سات  يف  امل�ساركني  على  عر�سنا  لقد  اإفريقيا:  وجنوب  وم�سر، 
اأ�سياء ميكن اأن  النه�سة م�ساعدتهم مبا يف ذلك امل�ساعدة التقنية. هناك 

تكون مفيدة. اإنهم يعرفون ذلك.
وتابع الفروف: الواليات املتحدة االأمريكية عر�ست عليهم اأي�سا خدماتها. 
مت  ال��ذي  بالتقدم  ورحبنا  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  اجتماعات  ع��دة  وعقدت 
اإحرازه. ومن امل�سجع االآن اأن االأطراف اتفقت على ت�سريع االت�ساالت بني 
اإط��ار املناق�سة التي متت  اأن رو�سيا يف  ال��وزراء امل�سوؤولني. وذك��ر الف��روف 
االنتهاء يف  ال�سد حثت على  بناء  ح��ول ق�سية  ال��دويل  االأم��ن  يف جمل�س 
اأقرب وقت ممكن من تن�سيق النهج ب�سكل عام على اأ�سا�س القانون الدويل 

احلايل ملثل هذه احلاالت ومراعاة م�سالح جميع االأطراف املعنية.
و�سارك وزير اخلارجية �سامح �سكري، االأربعاء، يف اجتماع وزراء خارجية 
ترويكا االحتاد االإفريقي ورو�سيا عر تقنية الفيديو كونفرن�س، وذلك يف 
اإطار متابعة نتائج قمة اأفريقيا رو�سيا االأوىل التي ُعِقَدت مبدينة �سوت�سي 

الرو�سية يف اأكتوبر 2019.

•• عوا�شم-وكاالت

الركية،  البحرية  القوات  اأعلنت 
�ستجري  اأن���ه���ا  االأرب�����ع�����اء،  اأم�������س 
ب��ح��ري��ة ���س��خ��م��ة قبالة  م���ن���اورات 
الفرة  خ���الل  الليبية  ال�����س��واح��ل 

املقبلة.
تركية،  اإع�������الم  و����س���ائ���ل  ون���ق���ل���ت 
ع��ن ���س��الح ال��ب��ح��ري��ة ال��رك��ي، اأن 
عليها  �سيطلق  املرتقبة  امل��ن��اورات 
قبالة  و���س��ت��ج��ري  نافتيك�س،  ا���س��م 
مناطق   3 يف  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال�����س��واح��ل 
ا�سما  منها  كل  و�سيحمل  خمتلفة، 
وترجوت  ب��رب��رو���س  وه���ي  خ��ا���س��ا 

رئي�س و ت�ساكا باي.
اأن  تركية  اإع���الم  و���س��ائ��ل  وك�سفت 
قريبا،  ���س��ت��ج��رى  امل����ن����اورات  ه����ذه 
حت�سبا  ت�����دري�����ب  مب���ث���اب���ة  وه������ي 
الندالع اأي حرب يف �سرق املتو�سط، 
بالتوترات  ُو���س��ف  م��ا  على  ع���الوة 
يف  ليبيا  �سهدتها  التي  املت�ساعدة 
االأخ��رية، بح�سب ما نقلت  الفرة 

رو�سيا اليوم.
هذا وعر وزير اخلارجية الرو�سي 
اأن  اأم��ل��ه يف  �سريغي الف���روف ع��ن 
حكومة  اإق���ن���اع  م��ن  ت��رك��ي��ا  تتمكن 
فايز ال�سراج يف طرابل�س بالتوقيع 

على وثيقة لوقف اإطالق النار.
الرو�سية  اإنرفاك�س  وكالة  ونقلت 

•• اأبوظبي-وام:

اأم�������س طائرة  االإم���������ارات  اأر����س���ل���ت دول�����ة 
م�����س��اع��دات حت��ت��وي ع��ل��ى 7 اأط���ن���ان من 
االأوروغ��������واي،  اإىل  ال��ط��ب��ي��ة  االإم��������دادات 
7 اآالف م���ن ال��ع��ام��ل��ني يف  ل��دع��م ج��ه��ود 
القطاع ال�سحي الحتواء فريو�س كورونا 
امل�ستجد كوفيد - 19. وقال �سعادة �سعيد 
الدولة  �سفري  الزعابي  �سيف  عبيد  را�سد 
ل���دى ج��م��ه��وري��ة االأرج��ن��ت��ني �سفري غري 
مقيم يف االأوروغ��واي : اإن دولة االإمارات 
ت��رت��ب��ط ب��ع��الق��ات ت��اري��خ��ي��ة م��ت��م��ي��زة مع 

االأوروغواي،      )التفا�سيل �س3(

وطني ُمقد�س تفر�سه كل االأديان 
ال�������س���م���اوي���ة وال���د����س���ات���ري وُت���ق���ره 

القوانني واالأعراف الدولية.
واأ�����س����اف ح���ف���ر، يف ك��ل��م��ة خالل 
52 من  ال���دف���ع���ة  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل 
والدفعة  الع�سكرية  الكلية  طلبة 
البحرية،  االأكادميية  لطلبة   27
عمليات  غ����رف  ت��ن�����س��ئ  ت��رك��ي��ا  اأن 
اأخرى  وم��دن  طرابل�س  يف  حربية 
�سباطها  وُت��ر���س��ل  امل��ع��ارك،  الإدارة 
من  امل���رت���زق���ة  واآالف  وج���ن���وده���ا 
االإرهابيني لقتال الليبيية، وفقاً ملا 

ذكره موقع 218.
تبني  تركيا  اأن  اإىل  حفر  واأ���س��ار 
لنقل  وب���ح���ري���ة  ج���وي���ة  ج���������س����وراً 
قوات  لق�سف  املختلفة  االأ���س��ل��ح��ة 
بوارجها  وُتر�سل  الوطني،  اجلي�س 
احلربية اإىل �سواطئ ليبيا وت�سعى 
البالد  ث�������روات  ع���ل���ى  ل��ل�����س��ي��ط��رة 
من  االقت�سادية  م�ساكلها  لتعالج 

قوت الليبيني.
للجي�س  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأن  وذك���ر 
الدول  ملطالب  ا�ستجابت  الوطني 
واملجتمع  وال�����س��دي��ق��ة  ال�����س��ق��ي��ق��ة 
ال������دويل ب���وق���ف ال��ق��ت��ال وال���ع���ودة 
ا�ستغالل  تقبل  لن  لكنها  للحوار، 
املرتزقة  ا����س���ت���ج���الب  يف  ال����وق����ت 
حترير  ع��ن  تتنازل  ول��ن  وال�سالح 

كامل تراب ليبيا.

مو�سكو  اإن  ق���ول���ه  الف������روف  ع���ن 
التو�سط من  على  تعمالن  واأنقرة 

اأجل وقف اإطالق نار يف ليبيا.
الليبي  الوطني  اجلي�س  اإن  وق��ال 
تق�سي  وث��ي��ق��ة  ل��ت��وق��ي��ع  م�����س��ت��ع��د 

بوقف اإطالق النار.
اأمله يف  وعر الوزير الرو�سي عن 
اأن تتمكن تركيا من اإقناع حكومة 
اأي�سا  بالتوقيع  ال��وط��ن��ي  ال��وف��اق 

على الوثيقة.

وكانت عدة دول قد دعت، قبل اأيام، 
القتال، كما حثت االأطراف  لوقف 
التدخل  عن  الكف  على  اخلارجية 

يف امللف.
اإحراجا  ال����دع����وات  ه����ذه  وت�����س��ك��ل 
الأن���ق���رة، ال��ت��ي ت�����س��ر ع��ل��ى تقدمي 
املوالية  للميلي�سيات  �سخي  دع���م 

حلكومة ال�سراج يف طرابل�س.
االأ�سلحة  نقل  على  تركيا  وت�سر 
اإىل ليبيا رغ��م وج��ود حظر دويل، 

من  االآالف  ب���اإر����س���ال  ق��ام��ت  ك��م��ا 
ليبيا  اإىل  وامل��رت��زق��ة  امل��ت�����س��ددي��ن 
امليلي�سيات  ك��ف��ة  ت��رج��ي��ح  الأج�����ل 
الوطني  اجلي�س  �سد  تقاتل  التي 

الليبي.
اإىل ذلك، قال قائد اجلي�س الوطني 
اإن  ح��ف��ر،  خليفة  امل�سري  الليبي، 
تركيا متار�س عدواناً همجياً على 
تاريخياً،  اإرث����اً  فيها  وت���رى  ليبيا 
واجب  ب��ات��ت  مقاتلتها  اأن  م��وؤك��داً 

م�شوؤول اأمريكي: الكاظمي بحاجة 
مل�شاعدة وقواتنا باقية بالعراق

•• وا�شنطن-وكاالت

اأعلن م�سوؤول ع�سكري اأمريكي رفيع، اأن اأمريكا بحاجة 
العراقي  ال����وزراء  رئي�س  الكاظمي  م�سطفى  مل�ساعدة 
مرتقبا  عراقيا  ق���رارا  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ملمحاً  اجل��دي��د، 
ل��ب��ق��اء ال���ق���وات االأم��ريك��ي��ة يف ال���ع���راق مل�����س��اع��دت��ه على 
مواجهة تنظيم داع�س، وفقا ملا اأوردته وا�سنطن بو�ست.

واأ�ساد اجلرنال كينيث ماكينزي بالكاظمي قائال: لقد 
ال�سلة  ذات  امليلي�سيات  ملواجهة  مهمة  خ��ط��وات  ات��خ��ذ 
اأن  م�سيفا  االأمريكية،  القوات  ا�ستهدفت  التي  باإيران 
الواليات املتحدة يجب اأن تبقى �سبورة يف الوقت الذي 
يتحدى فيه الكاظمي املجموعات ذات النفوذ الع�سكري 

وال�سيا�سي الهائل.
واأث��ن��ى اجل���رنال كينيث ف.م��اك��ي��ن��زي ج��ون��ي��ور ، الذي 
يراأ�س القيادة املركزية االأمريكية، على الكاظمي الأمره 
ب�سن مداهمة يف اأواخر �سهر يونيو على جماعة ميلي�سيا 
اتهمها البنتاغون ب�سن هجمات �ساروخية متكررة على 

اأفراد اأمريكيني يف العراق.
املعتادة �سد كتائب حزب اهلل  اأن اخلطوة غري  واأ�ساف 

التي  التحديات  تو�سح   - ق��ادت��ه  غ�سب  اأث���ارت  التي   -
امليلي�سيات  لكبح جماح  ي�سعى  الذي  الكاظمي  يواجهها 
دون االإخالل بالتوازن اله�س بني اأكر داعمني للعراق، 
االآن  يتفاو�س  اإن��ه  ماكينزي  وق��ال  وط��ه��ران.  وا�سنطن 
االأمريكية.  القوات  بقاء  اإىل  اإ�سارة  يف  اأر�سي  لغم  على 
وتابع ماكينزي بعد لقائه الكاظمي خالل زيارة لبغداد: 

اأعتقد اأننا بحاجة مل�ساعدته. 

كابول ترف�ض الإفراج عن 600 
�شجني �شديد اخلطورة من طالبان 

•• كابول-اأ ف ب:

اأّكدت ال�سلطات االأفغانية االأربعاء 
اأّن����ه����ا ل���ن ت���ف���رج ع���ن م���ئ���ات من 
اأ�سرى طالبان �سنفتهم �سديدي 
اخل���ط���ورة، رغ���م ت��وق��ف انطالق 
على  املرتقبة  ال�سالم  مباحثات 

تبادل ال�سجناء.
طالبان  ات���ف���اق  ب��ن��ود  ومب���وج���ب 
�سباط  يف  امل���ت���ح���دة  وال�����والي�����ات 
باإطالق  ك��اب��ول  تعهدت  ف��راي��ر، 
�سراح خم�سة اآالف اأ�سري لطالبان 
يت�سمن  ل��ل�����س��ج��ن��اء  ت����ب����ادل  يف 
اإخالء املتمردين �سبيل نحو األف 
من قوات االأمن االأفغان االأ�سرى 

لديها.
لكّن الناطق با�سم جمل�س االأمن 
القومي جاويد في�سل اأبلغ وكالة 
جنائية  ق�سايا  اأّن  بر�س  فران�س 
بحّق  مفتوحة  ت���زال  ال  خ��ط��رية 
طالبان  ط��ل��ب��ت  ���س��ج��ني   600

االإفراج عنهم.

اجلــــرال مــاكــيــنــزي: دعــم 
اأمريكا للجي�ض اللبناين م�شتمر

•• بريوت-وكاالت

اجلمهورية  رئ���ي�������س  ا���س��ت��ق��ب��ل 
اأم�س  ع����ون  م��ي�����س��ال  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
ب��ريوت قائد القيادة  االأرب��ع��اء يف 
االأمريكي  اجلي�س  يف  الو�سطى 
اجل�����رنال ك��ي��ن��ي��ث م��اك��ي��ن��زي، يف 
االأمريكية  ال�������س���ف���رية  ح�������س���ور 
يف ب�����ريوت دوروث������ي ���س��ي��ا ووف���د 
م��ن م�����س��وؤويل و���س��ب��اط املنطقة 

املركزية الو�سطى.
اجلمهوري  ال���ق�������س���ر  واأو������س�����ح 
اإطار  يف  اأت��ى  اللقاء  اأن  اللبناين 
زيارة تعارف بعد تعيني اجلرنال 
من�سبه  يف  م���اك���ي���ن���زي  ك��ي��ن��ي��ث 

اجلديد.
م�������ن ج�����ه�����ت�����ه، اأك�����������د اجل���������رنال 
الرئا�سة  بيان  ح�سب  ماكينزي، 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار دعم 
االأمريكية  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ق��ي��ادة 
يدافع  ال���ذي  اللبناين،  للجي�س 

عن ا�ستقالل لبنان و�سيادته.

من  فل�شطينية  ــرات  ــذي حت
كارثة وبائية يف املناطق »جيم«

•• رام اهلل-وكاالت

م����ع االرت�����ف�����اع ال���ك���ب���ري يف اأع������داد 
امل�سابني بفريو�س كورونا امل�ستجد 
م�سوؤولون  اأطلق  الغربية،  بال�سفة 
من  حت��ذي��ر  ن����داءات  فل�سطينيون 
املناطق  ت�سيب  ق��د  وب��ائ��ي��ة  ك��ارث��ة 
اإ�سرائيل،  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����س��ي��ط��ر  ال���ت���ي 
امل�سنفة »جيم«"، اإىل جانب مناطق 

�سواحي القد�س.
ومت������ن������ع اإ�������س������رائ������ي������ل اجل�����ه�����ات 
تطبيق  من  املخت�سة  الفل�سطينية 
قوانني الوقاية وتتبع الوباء يف تك 
مهملة  تركتها  املقابل  ويف  املناطق، 

ينه�سها املر�س.
اأحدهما  ع�سكريني  حاجزين  فبني 
وباء  تف�سي  ملنع  ن�سب  فل�سطيني 
واآخر  اهلل،  رام  مدخل  على  كورونا 
ال�سمايل  امل��دخ��ل  ع��ل��ى  اإ���س��رائ��ي��ل��ي 
الذي  عقب  كفر  حي  يقع  للقد�س، 
اأ�سبح خارج الف�سائني الفل�سطيني 
واالإ���س��رائ��ي��ل��ي. يف ه��ذا احل��ي، وباء 
ي��ن��ت�����س��ر وح����ي����اة ت�����س��ري ع���ل���ى وقع 
الالمباالة، مع وجود حمال جتارية 

ال تلتزم بقوانني الوقاية.

•• القاهرة-جوكاالت

اللواء  ف��ى م�سر،  امل��ي��داين  ال��ث��ال��ث  ق��ائ��د اجلي�س  اأك���د 
االإرهاب  تكافح  بالده  اأن  االأربعاء،  اأم�س  قناوي،  خالد 
اإىل  اأي�سا، م�سريا  بالتنمية  واإمنا  بال�سالح  لي�س فقط 
�سرورة اأن تكون تنمية م�ستدامة وحقيقية على اأر�س 

الواقع.
دع��م منظمات  اأهمية  اإىل  قناوي  ال��ل��واء خالد  واأ���س��ار  
امل�سروعات  ك��ل  يف  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  امل���دين  املجتمع 
وال�سباب يف  االأ�سر  اإىل م�ساندة  التي تهدف  التنموية، 

حمافظة ال�سوي�س وجنوب وو�سط �سيناء.
العرب  امل�ستثمرين  من  وف��دا  ا�ستقباله  ل��دى  واأو���س��ح 
املجتمع  م��ن ممثلي  وع��دد  االأع��م��ال،  و�سيدات  ورج���ال 
املدين واجلمعيات االأهلية، اإىل اأن رجال اجلي�س الثالث 
دعم  امل�ساركة يف  راأ���س مهامهم،  على  ي�سعون  امليداين 

امل�سروعات التنموية التي تنفذها الدولة يف �سيناء.
التنموية  ال��ت��ج��م��ع��ات  اإق���ام���ة  دع��م��ه��م  ذل����ك  وي�����س��م��ل 
لل�سباب،  العمل  فر�س  من  العديد  وتوفري  اجل��دي��دة، 
اأمن  ال���دف���اع ع��ن  اإىل ج��ان��ب م��ه��ام��ه��م االأ���س��ا���س��ي��ة يف 

الوطن، بح�سب قناوي.

اجلرنال كينيث ف.ماكينزي
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اأخبـار الإمـارات

 بطول 15 كم و7 حمطات  

حممد بن را�شد يد�ّشن الت�شغيل الر�شمي مل�شار 2020 ملرتو دبي بتكلفة 11 مليار درهم
•• دبي-وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، 
تدعمها  االإم����ارات  دول��ة  يف  امل�ستدامة  التنمية  م�سرية  اأن 
كفاءة  االأع��ل��ى  ب��ني  ُت�سّنف  حتتية  وبنية  نوعية  م�ساريع 
واعتمادية على م�ستوى العامل مت تطويرها بعقول اإماراتية 
وخرات عاملية وفق اأف�سل املعايري واملوا�سفات ومبا يتوافق 
مع امل�ستهدفات الرامية اإىل منح كل من يعي�س على اأر�س 
ولكل من  ُمقيم،  اأو  كان  �سواء مواطن  املعطاء  الوطن  هذا 
يحّل على دولتنا �سيفاً ُمكرماً، اأف�سل نوعيات احلياة واأرقى 
م�ستوى من اخلدمات التي ت�سمن للجميع الرفاه والراحة 

وال�سعادة على املديني القريب والبعيد. 
اأهدافها كبرية وطموحاتها عالية  "االإمارات  �سموه:  وقال 
بعلو همة وعزمية اأبنائها.. واليوم من�سي يف خمتلف دروب 
التنمية بثقة وروؤية وا�سحة واإ�سرار على بلوغ اأرفع مراتب 
ما  ك��ل  للنا�س  نوفر  اأن  غايتنا  امل��ج��االت..  �ستى  يف  التميز 
نوؤ�س�س  واأن  و�سعادتهم،  وا�ستقرارهم  راحتهم  لهم  ي�سمن 
ال��رف��ع��ة وال��ت��ق��دم واالزدهار".  اأ���س��ب��اب  ال��ق��ادم��ة  ل��الأج��ي��ال 
جديدة  مرحلة  على  ُمقبل  اليوم  "العامل  �سموه:  واأ���س��اف 
قائمة  ا�سراتيجيتنا  لكن  البع�س..  لها  ي�ستعد  مل  رمب��ا 
ي�سع  حُمكم  بتخطيط  للم�ستقبل  اال�ستعداد  ح�سن  على 
ر�سيد من اخلطط  ولدينا  االحتماالت،  كافة  يف احل�سبان 
املرحلة  اج��ت��ي��از ه��ذه  م��ا يعيننا على  وال��ك��ف��اءات  وال��ع��ق��ول 
القدرة  منتلك  فنحن  ال��ع��امل..  م�ستوى  على  اال�ستثنائية 
واخلرة للتعامل مع كل املتغريات ملوا�سلة العمل وتفادي 
اإىل  و���س��واًل  النتائج  وتعظيم  الفر�س  واكت�ساف  املعوقات 

الغد املاأمول".
جاء ذلك خالل تد�سني �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، - بح�سور �سمو 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
النائب االأول لرئي�س املجل�س التنفيذي و�سمو ال�سيخ اأحمد 
الرئي�س  للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن 
بن  اأحمد  ال�سيخ  و�سمو  االإم���ارات  االأعلى ملجموعة ط��ريان 
 - لالإعالم  دب��ي  رئي�س جمل�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
ميتد  ال���ذي  دب���ي،  مل��رو   2020 مل�سار  الر�سمي  الت�سغيل 
اإىل حمطة  االأح��م��ر  اخل��ط  "جبل علي" على  م��ن حمطة 
�سبع  وي�سم  ك��ي��ل��وم��راً،   15 ب��ط��ول   ،"2020 "اإك�سبو 
حمطات، بتكلفة بلغت 11 مليار درهم، و�سيتم افتتاح امل�سار 
للجمهور يف �سهر �سبتمر املقبل. كان يف ا�ستقبال �ساحب 
و�سوله  ل��دى  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
حممد  مطر  م��ع��ايل  دب���ي،  علي" مل��رو  "جبل  حمطة  اإىل 
ال��ط��اي��ر، امل��دي��ر ال��ع��ام ورئ��ي�����س جمل�س امل��دي��ري��ن يف هيئة 
الطرق واملوا�سالت، حيث �ساهد �سموه ومرافقوه فيلماً عن 
الروؤية  اإطار  تنفيذه يف  ياأتي  الذي   ،2020 م�سروع م�سار 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  اال�سراتيجية 
دب��ي، وتطوير  اإم��ارة  امل�ستدام يف  النمو  لتحقيق  اآل مكتوم، 
النمو  متطلبات  تلبي  امل�ستوى  عاملية  وخدمية  حتتية  بنى 
االإمارات  دول��ة  توجهات  وحتقق  امل�ستقبل،  ملدينة  امل�ستمر 
لال�ستعداد للخم�سني �سنة املقبلة، كما ياأتي امل�سروع تنفيذاً 
واملوا�سالت  الطرق  هيئة  و�سعتها  التي  ال�ساملة  للخطة 
لتوفري اأنظمة نقل جماعي ت�سمل خطوطاً للمرو والرام 
التكامل بني  البحري، وحتقيق  والنقل  واأخ��رى للحافالت 

خمتلف اأنظمة املوا�سالت.
م�سار  يخدمها  ال��ت��ي  املناطق  على  ال�سوء  الفيلم  و�سّلط 
األف   270 من  باأكر  ال�سكانية  كثافتها  وتقدر   ،2020
ن�����س��م��ة، وت�����س��م م��ن��اط��ق احل���دائ���ق، ودي�����س��ك��ف��ري جاردنز، 
وال���ف���رج���ان، وع����ق����ارات ج���م���ريا ل��ل��ج��ول��ف، وجم���م���ع دبي 

لال�ستثمار، اإىل جانب موقع معر�س اإك�سبو 2020.
كيلومر   11.8 منها  كيلومراً،   15 امل�سار  ط��ول  ويبلغ 
ف���وق م�����س��ت��وى ���س��ط��ح االأر�������س، و3.2 ك��ي��ل��وم��رات حتت 
م�ستوى �سطح االأر���س، وي�سم �سبع حمطات، منها حمطة 
تبادلية مع اخلط االأحمر، وحمطة اأيقونية يف موقع اإك�سبو 
2020، وثالث حمطات علوية وحمطتان نفقيتان، ويوفر 
اإك�سبو  معر�س  ل���زوار  و���س��ه��اًل  اآم��ن��اً  تنقال   2020 م�سار 
ومناطق عدة يف دبي على حد �سواء، و�سيكون �سرياناً حيوياً 
مكتوم  اآل  دبي مبطار  مناطق  ي�سل خمتلف  وا�سراتيجياً 
جديدة  مرحلة  على  ���س��اه��داً  ليبقى  امل�ستقبل،  يف  ال���دويل 
ومهمة يف تاريخ دبي، ورمزاً لال�ستدامة والتقدم واالبتكار 

لالأجيال احلالية وامل�ستقبلية.
را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ذل��ك، جت��ّول �ساحب  عقب 
اآل مكتوم، ومرافقوه، يف حمطة "جبل علي"، وهي حمطة 
حمطات  لت�سميم  وم�سابهة  االأح��م��ر  اخل��ط  على  تبادلية 
املحطات  و�سكل  هوية  على  حفاظاً  وذل��ك  احلالية،  امل��رو 
على �سارع ال�سيخ زايد، وتبلغ م�ساحتها 8800 مر مربع، 
يومياً،  راك��ب  األ��ف   320 اإىل  اال�ستيعابية  طاقتها  وت�سل 
اأجريت  ال��ذي  دبي  اجلديد ملرو  القطار  �سموه  ا�ستقل  ثم 
عليه بع�س االإ�سافات والتعديالت على الت�سميم الداخلي 
للن�ساء  االأخ����رية  ال��ع��رب��ة  تخ�سي�س  منها  امل���رو،  ل��ع��رب��ات 
للدرجة  االأوىل  العربة  واالإب��ق��اء على جزء من  واالأط��ف��ال، 
الذهبية، فيما ُخ�س�ست باقي العربات للدرجة الف�سية، مع 
الذهبية،  الدرجة  املقاعد بطريقة عر�سية يف  اإعادة توزيع 

وطولية يف الدرجة الف�سية وعربة الن�ساء واالأطفال.
ال��ت��ي تتميز   ،2020 اإك�����س��ب��و  ال��ق��ط��ار يف حم��ط��ة  وت��وّق��ف 
لتعك�س  ال��ط��ائ��رة  اأج��ن��ح��ة  �سكل  ع��ل��ى  ال��ف��ري��د  بت�سميمها 

�سموه  االبتكار، وجت��ّول  امل�ستقبل نحو  دبي  انطالق مدينة 
ومرافقوه يف املحطة التي تبلغ م�ساحتها الكلية 18800 
مر مربع، وت�سل طاقتها اال�ستيعابية اإىل 522 األف راكب 
األ��ف راك��ب يف ال�ساعة يف   29 يومياً يف االجتاهني، مبعدل 
االجتاهني. وت�سم املحطة ر�سيفني ل�سعود الركاب وثالثة 
معر�س  مع  ال�سرقية  اجلهة  من  ربطها  وج��رى  م�سارات، 
الغربية  اجلهة  م��ن  وُرب��ط��ت   ،"CoEx" واإك�سبو  اإك�سبو 
مع املركز التجاري واملجمع العمراين، وُروعي يف ت�سميمها 
ُخ�س�ست  حيث  العامة،  املوا�سالت  منظومة  مع  التكامل 

مواقف للحافالت ومركبات االأجرة.
واأزاح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ال�ستار 
عبارة  وه��و   ،2020 اإك�سبو  ملحطة  التذكاري  الن�سب  عن 
عن عمل فني منحوت باخلط العربي م�ستوحى من املعاين 
"اآمنت باهلل" التي جاءت يف مطلع ق�سيدة  اجلليلة لعبارة 
�سموه "بداية اخلم�سني"، والتي يتجلى فيها االإميان باهلل 
تعاىل، واحلكمة، وا�ست�سراف امل�ستقبل، وتت�سمن يف ثناياها 
والو�سول  االإجن���ازات  حتقيق  على  وحثهم  ال�سباب  حتفيز 

بالوطن الأعلى املراتب.
 El" اإل�سيد  والن�سب التذكاري من ت�سميم الفنان العاملي 
اأمتار،   3.5 مر، وعر�سه   1.5 ارتفاعه  ويبلغ   ،"Seed
ومت و���س��ع��ه ع��ل��ى ق���اع���دة ب��ارت��ف��اع م���ر واح����د وع���ر����س 4 
اأمتار، واختار الفنان ان تكون احلروف متوازنة ومتنا�سقة 
وحزم  مرونة  فيه  متناغم  م�سهد  ت�سّور  التي  تركيبتها  يف 
الروؤية  م��ع  وتناغمه  املا�سي  تفا�سيل  ت���وازن  ع��ن  وتعبري 
ليتناغم مع  االأزرق  باللون  الفني  العمل  وزّي��ن  امل�ستقبلية، 
الطبيعة،  يف  �سائد  ل��ون  اأن��ه  كما  املحطة،  يف  ال�سائد  اللون 

ويرمز اإىل اال�ستقرار والوالء والثقة والذكاء وال�سالم.
واُلتقطت ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
م�سار  تنفيذ  امل�سرف على  العمل  تذكارية مع فريق  �سورة 
اأكد معايل مطر حممد الطاير، املدير  2020. من جانبه 
العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق واملوا�سالت، 
اأحد  2020، ه��و  اأن م�����س��روع م���رو دب���ي ع��م��وم��اً وم�����س��ار 
االأفكار ال�سديدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
انطالقاً  امل�ستوى،  عاملية  حتتية  بنية  اهلل" بتوفري  "رعاه 
امل��رو يف حتقيق  نظام  باأهمية  الرا�سخة  �سموه  قناعة  من 
متطلبات النمو العمراين امل�ستقبلي الإمارة دبي، واأن املرو 
يربط  ال��ذي  املوا�سالت  لنظام  الفقري  العمود  مبثابة  هو 
خمتلف املناطق احليوية يف االإمارة. وقال معاليه: "حظي 
ال�سمو  �ساحب  من  ومتابعة  بدعم   2020 م�سار  م�سروع 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، و�سمو ال�سيخ حمدان بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، بدءاً من فكرة امل�سروع مروراً بالت�سميم 
ثم تنفيذ خمتلف االأعمال الرئي�سة يف امل�سروع، و�سواًل اإىل 

االفتتاح الر�سمي".
بنحو   2020 مل�سار  اال�ستيعابية  الطاقة  ر  "ُتقدَّ واأ���س��اف: 
يف ال�ساعة يف االجتاهني 23 األف راكب يف  راكب  األف   46
االجتاه الواحد يف ال�ساعة/، ووفقاً للدرا�سات التي اأعدتها 
 2020 م�سار  م�ستخدمي  ع��دد  ي�سل  اأن  يتوقع  الهيئة 
اإىل نحو 125 األف راكب يف اليوم يف عام 2021، يرتفع 
 ،2030 اليوم بحلول عام  األ��ف راك��ب يف   275 اإىل قرابة 
كما اأظ��ه��رت ال��درا���س��ات ق��ي��ام ق��راب��ة 35 األ���ف زائ���ر يوميا 
اإىل موقع  ل��ل��و���س��ول   2020 اإك�����س��ب��و  ب��ا���س��ت��خ��دام حم��ط��ة 
املعر�س خالل اأيام االأ�سبوع، ويرتفع العدد لنحو 47 األف 
العدد  ه��ذا  اال�سبوع، وميثل  نهاية  اأي��ام  خ��الل  يوميا  زائ��ر 
ق��راب��ة %29 م��ن اإج��م��ايل ع���دد ال����زوار ال��ي��وم��ي املتوقع 
ملعر�س اإك�سبو". و�سيتم افتتاح م�سار 2020 اأمام اجلمهور 
الت�سغيل  تفا�سيل  عن  واالإع���الن  املقبل،  �سبتمر  �سهر  يف 
خالل  م��ن  وامل��وا���س��الت،  ال��ط��رق  هيئة  و�ست�ستمر  الح��ق��اً، 
ال�سركة امل�سغلة للمرو، باالختبارات والتجارب الت�سغيلية 
اأربعة  اإىل  التجريبي  الت�سغيل  وينق�سم  املقبلة،  الفرة  يف 
مراحل، مت االنتهاء من املرحلة االأوىل وت�سمى ب�"االختبار 
ال�ساكن" ويتم فيها و�سع عربة �ساكنة من عربات القطار 
اأنظمة  ت�سمل  عليها  اختبارات  اإج��راء  ثم  ومن  امل�سار،  على 
الكهربائي،  وال��ت��ي��ار  االآيل،  الت�سغيل  واأن��ظ��م��ة  االت�����س��ال، 
القطار،  منت  على  االإلكرونية  واالأجهزة  الهواء،  وتكييف 
خمتلف  بني  والتن�سيق  التكامل  وكذلك  االإ�ساءة،  واأنظمة 

االأنظمة الفرعية ومكوناتها.
"االختبار  وهي  الثانية  املرحلة  يف  حالياً  متوا�سل  والعمل 
املرحلة  ه��ذه  وتت�سمن  رك���اب،  دون  م��ن  وت��ك��ون  املتحرك"، 
اإج�����راء اخ��ت��ب��ارات ع��ل��ى ع���دة اأن��ظ��م��ة اأث���ن���اء ���س��ري القطار، 
واختبارات  واملكابح،  املحركات  اأنظمة  اختبار  ذلك  وي�سمل 
التوافق  واختبارات  الكهربائي،  التيار  واأنظمة  التحميل، 
االآيل  الت�سغيل  اأن��ظ��م��ة  واخ��ت��ب��ارات  الكهرومغناطي�سي، 
اختبار  على  ع��الوة  للقطار،  االت�ساالت  واأنظمة  للقطار، 

ال�سرعة.
و�سيتم يف الفرة القليلة املقبلة اإجراء املرحلة الثالثة وهي 
كفاءة  اإثبات  فيها  ويتم  التجريبية،  الت�سغيلية  االختبارات 
اأداء النظام باأكمله "System Reliability"، والتاأكد 
 System" الت�سغيلية  االأن��ظ��م��ة  ا���س��ت��ق��رار  م���دى  م���ن 
مراحل  اأه��م  من  االختبارات  ه��ذه  وتعتر   ،"Stability
االأنظمة  اختبارات  جميع  من  االنتهاء  بعد  وتبداأ  امل�سروع، 
ب�سورة  م�ستمر  ب�سكل  النظام  ت�سغيل  فيها  ويتم  وتكاملها، 
ركاب"  "بدون  االع��ت��ي��ادي  ال��و���س��ع  يف  للت�سغيل  مم��اث��ل��ة 

لتحقيق موؤ�سر االأداء الت�سغيلي امل�ستهدف.
ِقَبل  املرحلة الرابعة هي التجارب الت�سغيلية التي تتم من 
ُم�سّغل القطارات، وتهدف اإىل التحقق من جاهزية امل�سغل 
 14 وت�����س��ت��غ��رق  ل��ل��خ��دم��ة،  ال��ف��ع��ل��ي  بالت�سغيل  ال��ب��دء  ق��ب��ل 
يوماً، وتكون من دون ركاب، ويتم يف هذه املرحلة الت�سغيل 
ال�سيناريوهات  جميع  من  للتاأكد  امل��رو  لنظام  التجريبي 
 Normal- Degraded-" امل��خ��ت��ل��ف��ة  الت�سغيلية 

."Emergency Modes
وحملت الت�ساميم اخلارجية ملحطات م�سار 2020 منطاً 
مت  ال��ت��ي  امل��ح��ط��ات  ت�ساميم  ع��ن  م��ط��وراً  متميزاً  معمارياً 
تنفيذها على طول خط املرو االأحمر واالأخ�سر.. وا�ستمل 
اأمن��اط خمتلفة، وهي  اأرب��ع��ة  امل��رو على  ت�سميم حمطات 
التي �سممت  اإك�سبو  داخل موقع معر�س  االأيقونة  املحطة 
دبي  مدينة  ان��ط��الق  لتعك�س  ال��ط��ائ��رة  اأج��ن��ح��ة  �سكل  على 
ل��ل��رب��ط بني  ال��ت��ب��ادل��ي��ة  ن��ح��و االب��ت��ك��ار، وامل��ح��ط��ة  امل�ستقبل 
م�سار 2020 واخلط االأحمر ملرو دبي عند حمطة جبل 
علي، وهي م�سابهة لت�سميم حمطات املرو احلالية وذلك 
زايد،  ال�سيخ  �سارع  على  املحطات  و�سكل  على هوية  حفاظاً 
النمطني االأخرين للمحطات العلوية والنفقية، التي روعي 
املحطات  من  اأك��ر  ا�ستيعابية  طاقة  توفري  ت�سميمها  عند 
املوجودة حالياً يف اخلط االأحمر، واإ�سافة مل�سات ت�سميمية 

حتاكي الب�ساطة واحلداثة ومتطلبات اال�ستدامة.
 8100 بني  امل�سار  يف  العلوية  املحطات  م�ساحة  وت���راوح 
املحطتني  م�ساحة  ت���راوح  فيما  م��رب��ع،  م��ر   8800 اإىل 
28700 مر مربع، وتبلغ  اإىل   27000 النفقيتني بني 
مر   18800 ق���راب���ة   2020 اإك�����س��ب��و  حم��ط��ة  م�����س��اح��ة 

مربع.
معا�سر  بطابع  للمحطات  الداخلية  الت�ساميم  جاءت  وقد 
وخطوط ان�سيابية م�ستمدة من العنا�سر االأربعة للطبيعة، 
واالأر�س  ا�ستمراريتها،  نب�س احلياة وم�سدر  الهواء  وهي: 
العن�سر الثابت يف الطبيعة، والنار م�سدر الطاقة والقوة، 
ت�سميم  اإىل  اإ�سافة  االإل��ه��ام،  وم�سدر  احلياة  اأ�سا�س  وامل��اء 
التكامل  امل��ح��ط��ات  ت�سميم  يف  روع���ي  ك��م��ا  امل�ستقبل.  دب���ي 
مواقف  خ�س�ست  حيث  ال��ع��ام��ة،  امل��وا���س��الت  منظومة  م��ع 
وتنزيل  لتحميل  وم��واق��ف  االأج����رة،  وم��رك��ب��ات  للحافالت 

الركاب.
و�سيتم توفري خط رئي�سي للمرو بني حمطة مبنى الركاب 
3 مبطار دب��ي الدويل  1 وحمطة مبنى الركاب رق��م  رق��م 
باالإ�سافة اىل خطوط للحافالت   2020 اإك�سبو  وحمطة 
اآل  الركاب يف مطار  اىل مبنى   2020 اإك�سبو  من حمطة 
املطارين،  املعر�س من  زوار  لت�سهيل حركة  ال��دويل  مكتوم 
و�سيتم يف امل�ستقبل متديد م�سار 2020 من حمطة اإك�سبو 
 3.4 يقارب  بطول  الدويل  مكتوم  اآل  مطار  اإىل   2020
كيلومر ل�سمان عملية ربط املطارين ب�سبكة مرو حديثة. 
وي�سم م�سار 2020 �سبع حمطات منها حمطة تبادلية مع 
اإك�سبو، وثالث حمطات  االأحمر، وحمطة يف موقع  اخلط 

مرتفعة وحمطتان نفقيتان، واملحطات هي:
اخلط  م��ع  تبادلية  حمطة  وه��ي  علي:  جبل  حمطة   1-
االأحمر، تبلغ م�ساحتها 8800 مر مربع، وطولها 150 
راكب  األ���ف   17 بنحو  اال�ستيعابية  طاقتها  وت��ق��در  م���راً، 

راكب  األ��ف   320 ال����ذروة، ونحو  اأوق���ات  ال�ساعة خ��الل  يف 
القطارات،  ل�سعود  اأر���س��ف��ة  اأرب��ع��ة  املحطة  وت�سم  ي��وم��ي��اً، 
االأجرة،  ملركبات  موقفاً  و17  للحافالت،  مواقف  واأرب��ع��ة 
و�سبعة مواقف الأ�سحاب الهمم، كما ت�سم ثمانية حمالت 

لال�ستثمار التجاري م�ساحتها 388 مراً.
 ،2020 م�سار  على  الثانية  املحطة  احلدائق:  حمطة   2-
مربع،  م��ر   8100 م�ساحتها  تبلغ  علوية،  حمطة  وه��ي 
راكبا   6773 اال�ستيعابية  وطاقتها  م��راً،   168 وطولها 
راكب  األ��ف   125 ال����ذروة، ونحو  اأوق���ات  ال�ساعة خ��الل  يف 
يومياً.. وت�سم املحطة ر�سيفني ل�سعود القطارات، واأربعة 
مواقف للحافالت، و20 موقفاً ملركبات االأجرة، وموقفني 
لال�ستثمار  حم���الت  خم�سة  ت�سم  ك��م��ا  ال��ه��م��م،  الأ���س��ح��اب 

التجاري م�ساحتها 161 مراً.
م�سار  الثالثة على  املحطة  دي�سكفري جاردنز:  -3 حمطة 
8600 مر  2020، وهي حمطة علوية، تبلغ م�ساحتها 
 4215 168 مراً، وطاقتها اال�ستيعابية  مربع، وطولها 
راكباً يف ال�ساعة خالل اأوقات الذروة، ونحو 125 األف راكب 
واأربعة  القطارات،  ل�سعود  ر�سيفني  املحطة  وت�سم  يومياً، 
ملركبات االأجرة، وموقفني  مواقف للحافالت، و20 موقفاً 
اأرب���ع���ة حم���الت لال�ستثمار  ت�����س��م  ال��ه��م��م، ك��م��ا  الأ���س��ح��اب 

التجاري م�ساحتها 149 مراً.
 8400 م�ساحتها  علوية،  الفرجان: حمطة  حمطة   -  4
اال�ستيعابية  وطاقتها  م���راً،   168 وط��ول��ه��ا  م��رب��ع،  م��ر 
ال�����ذروة، ونحو  اأوق����ات  خ���الل  ال�����س��اع��ة  يف  راك��ب��اً   4746
ل�سعود  ر�سيفني  املحطة  وت�سم  يومياً،  راكب  األف   125
القطارات، واأربعة مواقف للحافالت، و20 موقفاً ملركبات 
االأجرة، وموقفني الأ�سحاب الهمم، كما ت�سم اأربعة حمالت 

لال�ستثمار التجاري م�ساحتها 149 مراً.
اأكر حمطة نفقية  للجولف:  جمريا  عقارات  حمطة   -  5
يف دبي وم�ساحتها 28700 مر مربع، بطول 232 مراً، 
ال�ساعة خالل  يف  راكباً   11555 تناهز  ا�ستيعابية  وطاقة 
اأوقات الذروة، ونحو 250 األف راكب يومياً، وت�سم املحطة 
للحافالت،  م��واق��ف  واأرب��ع��ة  ال��ق��ط��ارات،  ل�سعود  ر�سيفني 
الهمم،  الأ�سحاب  وموقفني  االأج���رة،  ملركبات  موقفاً  و20 
كما ت�سم 14 حماًل لال�ستثمار التجاري م�ساحتها 466 
اأجهزة تذاكر كيو�سك ل�سراء  مراً، واملحطة مزودة باأربعة 

وتعبئة بطاقات نول.
دبي لال�ستثمار: هي املحطة النفقية  جممع  حمطة   -  6
الثانية، تبلغ م�ساحتها 27000 مر مربع، وطولها 226 
مراً، وطاقتها اال�ستيعابية 13899 راكباً يف ال�ساعة خالل 
اأوقات الذروة، ونحو 250 األف راكب يومياً.. ت�سم املحطة 
للحافالت،  م��واق��ف  واأرب��ع��ة  ال��ق��ط��ارات،  ل�سعود  ر�سيفني 
الهمم،  الأ�سحاب  وموقفني  االأج���رة،  ملركبات  موقفاً  و20 
م�ساحتها  التجاري  لال�ستثمار  حم��الت  ثمانية  ت�سم  كما 

مراً.  315
7 - حمطة اإك�سبو 2020: هي املحطة االأيقونة التي تقع 
يف نهاية م�سار 2020، وتخدم ب�سورة عامة زوار معر�س 
اإك�سبو.. تتميز املحطة بت�سميمها الفريد على �سكل اأجنحة 
الطائرة لتعك�س انطالق دبي نحو امل�ستقبل واآفاق االبتكار.. 
وتبلغ م�ساحة املحطة 18800 مر مربع، وطولها 119 
ال�ساعة  يف  راك���ب   29000 اال�ستيعابية  وطاقتها  م���راً، 
خالل اأوقات الذروة، ونحو 522 األف راكب يومياً، وت�سم 
ثالثة اأر�سفة ل�سعود القطارات، و�ستة مواقف للحافالت، 
مل��رك��ب��ات االأج����رة، واأرب��ع��ة م��واق��ف الأ�سحاب  و20 م��وق��ف��اً 
التجاري  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  حم���الت  ت�سعة  ت�����س��م  ك��م��ا  ال��ه��م��م، 
م�ساحتها 264 مراً، وزودت املحطة بثمانية اأجهزة تذاكر 

"نول". بطاقات  وتعبئة  "كيو�سك" ل�سراء 
يف  حمطة  للجولف" اأك��ر  جمريا  "عقارات  حمطة  وتعد 
�سبكة مرو دبي، وتخدم مناطق ذات كثافة �سكانية مرتفعة 
مثل منطقة عقارات جمريا للجولف، ومدينة دبي لالإنتاج، 
ومدينة دبي الريا�سية، من خالل خطوط حافالت مغذية 
االأرا�سي  لتطوير  م�ستقباًل  الهيئة  ت�سعى  حيث  للمحطة، 
املحيطة باملحطة با�ستخدام مبداأ التنمية املوجهة لت�سجيع 
 TOD- Transit Oriented " اجلماعي  النقل 
م�سروع  اأول  ه���ذا  و���س��ي��ك��ون   ..  "Development
املبداأ،  ه��ذا  وف��ق  البداية  م��ن  متكامل  ب�سكل  تطويره  يتم 
عدد  وزي���ادة  املحطة  كفاءة  رف��ع  يف  فاعل  ب�سكل  و�سي�ساهم 

م�ستخدميها، وتقدر امل�ساحة املخطط بنائها ب�"360" األف 
مر مربع، وت�سمل �سققا �سكنية وفندقية وحمالت جتارية 

ومكاتب.
وت�سمن عقد تنفيذ م�سار 2020، توريد 50 قطارا، منها 
و35 قطارا لتح�سني  اإك�سبو،  معر�س  خلدمة  قطارا   15
م�ستوى اخلدمة ملرو دبي، واأجريت العديد من التح�سينات 
راحة  لتوفري  اجلديدة  للقطارات  الداخلي  الت�سميم  على 
حيث  للعربات،  اال�ستيعابية  الطاقة  وزي���ادة  للركاب  اأك��ر 
جزء  وبقي  واالأط��ف��ال،  للن�ساء  االأخ���رية  العربة  خ�س�ست 
باقي  ُخ�س�ست  فيما  الذهبية،  للدرجة  االأوىل  العربة  من 
العربات للدرجة الف�سية، مع اإعادة توزيع املقاعد بطريقة 
عر�سية "Transversal" يف الدرجة الذهبية، وطولية 
الدرجة الف�سية وعربة الن�ساء  "Longitudinal" يف 

واالأطفال.
وي�سهم هذا التوزيع يف زيادة الطاقة اال�ستيعابية للقطارات 
راكبا   643 م��ن  ال��ق��ط��ار  �سعة  ت��زي��د  بحيث   ،8% بن�سبة 
ت�ساميم  اأي�����س��اً  ال��ت��ح�����س��ي��ن��ات  وت�����س��م��ل  راك���ب���ا،   696 اإىل 
العر�س  �سا�سات  وا�ستخدام  واالإ���س��اءة،  للمقاب�س  جديدة 
اإىل  اإ�سافة   ،"VBSD" ل��الإع��الن��ات  احلديثة  الرقمية 
وحمطاته،  امل��رو  خلط  م�ساءة  ديناميكية  خريطة  و�سع 
"LED" املوفر  احل��دي��ث��ة  االإ�����س����اءة  ن��ظ��ام  وا���س��ت��خ��دام 
لالأمتعة،  املخ�س�سة  املنطقة  ت�سميم  وت��ع��دي��ل  للطاقة، 
توزيع  وخ��ي��ار  ال��رك��اب،  ل��وق��وف  ا�ستخدامها  مُي��ك��ن  بحيث 
املقاعد على جانبي القطار، وزيادة عر�س املمر بني العربات 
الأ�سحاب  مالءمتها  فيها  ُروع��ي  كما   ،"Gangway"
الهمم، و�سهولة و�سرعة دخول وخروج الركاب، يف حني مت 
يف  حالياً  هو  كما  للقطارات  اخلارجي  ال�سكل  على  االإب��ق��اء 
الت�سميمية  الهوية  على  وذل��ك حفاظاً  دب��ي،  عربات مرو 
مل���رو دب���ي، ب��ا���س��ت��خ��دام األ���وان���ه امل��ع��روف��ة ل���دى اجلمهور. 
العديد  حتقيق  وي�سهم افتتاح م�سروع "م�سار 2020" يف 
الفني،  امل�ستوى  فعلى  واالق��ت�����س��ادي��ة،  الفنية  امل��ن��اف��ع  م��ن 
املناطق واملحاور  امل��روري��ة يف  ي�سهم يف خف�س االزدح��ام��ات 
التي يخدمها بن�سبة ت�سل اإىل %25، كما ي�سهم يف تقليل 
االنبعاثات الكربونية "CO2" مبعدل 100 األف طن يف 

عام 2022، يرتفع اإىل 170 األف طن يف عام 2030.
القيمة  زي���ادة  يف  امل�سار  ي�سهم  االقت�سادي  امل�ستوى  وعلى 
تقع  التي  والتجارية  ال�سكنية  للمباين  والبيع  االإيجارية 
حمطات  من  مر  على م�سافة بني 250 مرا اإىل 500 
%30، وتوفري قيمة  اإىل   20 ت��راوح بني  بن�سبة  امل��رو، 
الوقت املهدور يف االزدحامات املرورية، بحوايل 3.5 مليار 
عام  دره���م  م��ل��ي��ارات   7 اإىل  ترتفع   ،2022 ع��ام  دره���م يف 
عن احلوادث  الناجتة  اخل�سائر  تقليل  جانب  اإىل   ،2030
امل����روري����ة، ال��ت��ي ت��ق��در ب��ن��ح��و 130 م��ل��ي��ون دره����م يف عام 
 ،2030 عام  يف  درهم  مليون   260 اإىل  ترتفع   ،2022
اإم��ارة دبي يف ا�ستقطاب  كما ي�سهم امل�سار يف زيادة تناف�سية 
ال�سركات العاملية لال�ستثمار يف االإم��ارة، وكذلك ا�ست�سافة 
امل��وؤمت��رات وامل��ع��ار���س ال��دول��ي��ة، وت��ق��در قيمة ه��ذه الفوائد 
بحوايل 1.7 مليار درهم يف عام 2022، ترتفع اإىل 2.7 

مليار عام 2030.
الطاقة،  واملوا�سالت لر�سيد  الطرق  اإط��ار جهود هيئة  يف 
النقل،  منظومة  يف  البيئية  اال�ستدامة  متطلبات  وتعزيز 
القطارات  م��ك��اب��ح  ط��اق��ة  ا���س��ت��غ��الل  ن��ظ��ام  بتطبيق  ق��ام��ت 
"HESOP" بهدف ا�ستغالل الطاقة الكهربائية املتولدة 
من مكابح القطارات لتغذية االأحمال املوجودة على مرافق 
يتكون  وامل�ساعد.  واالن���ارة  التهوية  نظام  مثل  دب��ي  م��رو 
النظام من ثمانية اأجهزة يف م�سروع م�سار 2020، و�سبعة 

اأجهزة يف اخلطني االأحمر واالأخ�سر.
ي�سهم تطبيقه يف خف�س التكاليف الت�سغيلية بنحو ثالثة 
�سنويا  3 ماليني كلغ  �سنوياً، وتقليل قرابة  ماليني درهم 
ا�ستهالك  وخف�س  ال��ك��رب��ون،  اك�سيد  ث��اين  ان��ب��ع��اث��ات  م��ن 
األف  و600  ماليني  �ستة  يقارب  مبا  الكهربائية  الطاقة 

كيلو واط �سنوياً.
دبي،  االأحمر ملرو  لتمديد اخلط   2020 م�سار  وبافتتاح 
يرتفع اإجمايل طول خطي مرو دبي "االأحمر واالأخ�سر" 
ال�سكك  طول  اإجمايل  معها  و�سريتفع  كيلومراً،   90 اإىل 
ملرو  كيلومرا   90 منها  كيلومر،   101 اإىل  احلديدية 

دبي، و11 كيلومرا طول م�سار ترام دبي.

حممد بن ر��صد:
دولة الإمارات تدعمها م�شاريع نوعية وبنية حتتية عالية الكفاءة واعتمادية مت تطويرها بعقول اإماراتية وخربات عاملية  يف  التنمية  • م�شرية 

•  اأهدافنا كبرية وطموحاتنا عالية بعلو همة وعزمية اأبنائنا .. ومن�شي بثقة وروؤية وا�شحة واإ�شرار على بلوغ اأرفع مراتب التميز يف �شتى املجالت 
لالأجيال القادمة اأ�شباب الرفعة والتقدم والزدهار نوؤ�ش�ض  اأن  •  غايتنا 

كم ي�شع يف احل�شبان كافة الحتمالت مرحلة جديدة رمبا مل ي�شتعد لها البع�ض.. لكن ا�شرتاتيجيتنا قائمة على تخطيط حمحُ على  مقبل  •  العامل 
ي�شهم يف خف�ض الزدحامات املرورية يف املناطق واملحاور التي يخدمها بن�شبة ت�شل اإىل 25 يف املائة  •  امل�شروع 

حمطة تبادلية مع اخلط الأحمر واأخرى اأيقونية يف موقع اإك�شبو وثالث حمطات علوية وحمطتان نفقيتان  بينها  حمطات  •  �شبع 
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اأخبـار الإمـارات
بهدف تقدير جهود �مل�صاركني يف �خلطوط �لأمامية يف �أوقات �لطو�رئ و�لأزمات

رئي�ض الدولة ي�شدر مر�شوما احتاديا باإن�شاء مكتب »فخر الوطن« برئا�شة ويل عهد اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
اإن�ساء  ب�ساأن   2020 ل�سنة   95 رقم  احتاديا  " مر�سوما  اهلل  "حفظه 
مكتب "فخر الوطن"  برئا�سة  �ساحب ال�سمو ويل عهد اأبوظبي ويهدف 
اأوق��ات الطوارئ  امل�ساركني يف اخلطوط االأمامية يف  اإىل تقدير جهود 

واالأزمات.
ون�س املر�سوم على اأن يكون للمكتب ال�سخ�سية االعتبارية واال�ستقالل 

املايل واالإداري ومقره يف اإمارة اأبوظبي ولرئي�س املكتب اإن�ساء فروع له 
داخل اأي اإمارة من اإمارات الدولة.

الواجب  التقدير  املجتمعي الإب��راز  الدعم  اإىل ح�سد  املكتب   كما يهدف 
للعاملني يف اخلطوط االأمامية واالعتزاز والفخر بهم و متابعة ودعم 

احتياجاتهم.
املق�سود  املكتب ومنها حتديد  اخت�سا�سات و�سالحيات  املر�سوم  وحدد 
ب��امل�����س��ارك��ني يف اخل��ط��وط االأم��ام��ي��ة وب��ي��ان ف��ئ��ات��ه��م وم��ع��اي��ري وطرق 
اختيارهم واإعداد وتنفيذ اال�سراتيجيات والرامج واخلطط واملبادرات 

الهادفة اإىل دعم امل�ساركني يف اخلطوط االأمامية وذلك بالتن�سيق مع 
توجيهات  بتنفيذ  املعنية  تكليف اجلهات  اىل  اإ�سافة   .. املعنية  اجلهات 
اأداء  ومتابعة  االأمامية  اخلطوط  يف  بامل�ساركني  املتعلقة  املكتب  رئي�س 
تلك اجل��ه��ات وب��ن��اء ق��اع��دة بيانات وال��رب��ط االإل��ك��روين م��ع اأي جهة 
حكومية احتادية اأو حملية اأو خا�سة .. بجانب اإطالق الفعاليات ومنح 
اأي  وتر�سيح  الفخرية  وامليداليات  التقدير  و�سهادات  والهدايا  املكافاآت 
من امل�ساركني يف اخلطوط االأمامية للح�سول على االأو�سمة وامليداليات 

وفقا للت�سريعات املعمول بها يف الدولة.

�مل�صاءلة �لقانونية ملنتهكيها

الرتبية توجه بحظر حت�شيل اأي ر�شوم عن ت�شجيل طلبة الريا�ض
•• دبي - حم�شن را�شد

منعت وزارة الربية والتعليم ممثلة يف قطاع اخلدمات امل�ساندة حت�سيل 
ر�سوم ت�سجيل الطلبة مبرحلة الريا�س تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 310 

ل�سنة 2020 ال�سادر يف ذلك ال�ساأن. 
احلكومية  امل��دار���س  اإدارات  بتوجيه  يق�سي  تعميماً  ال����وزارة  واأ���س��درت 
واخلا�سة، وريا�س االأطفال على م�ستوى الدولة الإيقاف حت�سيل جميع 

املبالغ التي تتم حتت م�سمى ر�سوم الت�سجيل يف ريا�س االأطفال.
ودعت الوزارة يف التعميم ذاته الذي ح�سلت "الفجر" على ن�سخة منه اإىل 
اأو املودعة يف ح�سابات  العمل على معاجلة االأر�سدة املالية املح�سلة نقداً 

املدار�س امل�سرفية لذلك الغر�س، وفقا لعدة اجراءات.

وتتمثل تلك االجراءات التي حددتها الوزارة يف عدم ال�سرف من الر�سيد 
املتوفر بتلك احل�سابات حتت بند ر�سيد ر�سوم وجبات االأطفال من تاريخ 

�سدور القرار الوزاري.
بند  حت��ت  البنكية  باحل�سابات  املتوفر  الر�سيد  ت�سجيل  يف  تتمثل  كما   
خالل  من  واإثباته  املنهل،  بنظام  كاماًل  االأط��ف��ال  وجبات  ر�سوم  ر�سيد 
حم�سر جرد ي�سلم اإىل مدير النطاق لالإعتماد ويكون مرجعاً عند طلب 

ذلك.
اأو  الر�سيد  هذا  على  اآجلة  مب�ستحقات  الرو�سة  التزام  عند   : واأ�سافت 
مطالبات اأو التزامات اأو فواتري مل تدفع، ال بد من التن�سيق امل�سبق مع 
اإدارة املوارد املالية، واأخذ املوافقة امل�سبقة على �سداد هذه االلتزامات من 

الر�سيد املثبت وامل�سار اإليه يف نظام املنهل اأو حم�سر اجلرد.

اإدارة  اإىل  الرو�سة  اإدارة  بريد مر�سل من  ذلك من خالل  يتم   : وتابعت 
الر�سيد  تثبيت  وحم�سر  وتفا�سيلها  املطالبة  فيه  مرفق  املالية  امل��وارد 

املعتمد من مدير النطاق اإىل الريد االلكروين املخ�س�س لذلك.
والزمت الوزارة القطاع املعني بالتعميم على املخت�سني يف اإدارات املدار�س 
وريا�س االأطفال ب�سرورة حظر اأي عمليات جلمع مبالغ نقدية اأو طباعة 

اأي م�ستندات لتح�سيل تلك املبالغ دون �سند من القانون.
و�سددت على �سرورة االيعاز ملن يلزم بهدف التعميم على جميع املعنيني 
لذلك  امللزمة  واللوائح  والتعاميم  والنظم  بالقوانني  لاللتزام  �سماناً 

تفادياً للتعر�س الأي م�سائلة قانونية.
وخ�س�ست الوزارة خطوطاً هاتفية وبريداً الكرونياً لتوا�سل املعنني يف 
املدار�س وريا�س االأطفال بهدف الرد على جميع اال�ستف�سارات اخلا�سة 

بذلك املو�سوع. 
اإدارة   2020 ل�سنة   310 رق��م  ال���وزاري  ال��ق��رار  ال��زم  �سياق مت�سل  ويف 
اخت�سا�سات  يحدد  نظام  بو�سع  والتعليم  الربية  ب��وزارة  املالية  امل��وارد 

ومهام اللجان املالية يف ريا�س االأطفال واملدار�س على نحو دقيق.
ودعا القرار اإىل ت�سكيل جلنة مالية يف كل رو�سة اأو مدر�سة، �سريطة اأن 
يكون اأع�سائها من ذوي التخ�س�س والكفاءة وامل�سهود لهم بح�سن ال�سري 
الالزمة  التدريبية  ب��ال��دورات  ت��زوي��ده��م  على  احل��ر���س  م��ع  وال�����س��ل��وك، 

لتنمية مهاراتهم وتوعيتهم باالأنظمة والت�سريعات املالية.
وطالب القرار بب�سط مزيداً من الرقابة واال�سراف على ريا�س االأطفال 
وذلك للحد  واداري��اً  ومالياً  واملدار�س والتفتي�س عليها ب�سكل دوري فنياً 

من اأي جتاوزات مالية واإدارية وفنية م�ستقباًل.  

�أجرت �أكرث من 51 �ألف فح�ص ك�صفت عن 445 �إ�صابة

ال�شحة تعلن �شفاء 568 حالة جديدة بفريو�ض كورونا 

عبداهلل بن زايد يبداأ غدا زيارة ر�شمية اإىل كوريا اجلنوبيةمن�شة الإثنني الثقافية بال�شارقة تنظم جل�شة افرتا�شية بعنوان حكايات و�شور

•• اأبوظبي -وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا 
امل�سابة  احل���االت  وح�سر  املبكر  االكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم.. اأعلنت 
الوزارة عن اإجرائها اأكر من 51 األف فح�س جديد على فئات خمتلفة يف 

املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
نطاق  وتو�سيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج�����راءات  تكثيف  و���س��اه��م 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 445 حالة اإ�سابة جديدة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حاالت م�ستقرة 
وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 

حالة.  53،045
االإ�سابة بفريو�س  ال��وزارة عن وفاة م�ساب وذلك من تداعيات  اأعلنت  كما 

كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 327 حالة.
اأ���س��ف��ه��ا وخ��ال�����س تعازيها  امل��ج��ت��م��ع ع��ن  ال�����س��ح��ة ووق���اي���ة  واأع���رب���ت وزارة 
امل�سابني..  جلميع  العاجل  بال�سفاء  ومتنياتها  امل��ت��ويف،  ل��ذوي  وموا�ساتها 
بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية  اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سمانا ل�سحة و�سالمة اجلميع.
كورونا  بفريو�س  مل�سابني  جديدة  حالة   568 �سفاء  عن  ال���وزارة  واأعلنت 
تلقيها  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن  ال��ت��ام  وتعافيها  "كوفيد19-"  امل�ستجد 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية 

حاالت ال�سفاء 42،282 .

•• ال�شارقة-وام:

نظم املكتب الثقايف واالإعالمي يف املجل�س االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة يف ال�سارقة 
- �سمن �سل�سلة من�سة االإثنني الثقافية - جل�سة افرا�سية بعنوان "حكايات 
الروائية �ساحلة عبيد ح�سن وال�ساعرة  االأديبتني  و�سور" تناولت م�سرية 

�سيخة املطريي.
ح�سر اجلل�سة �ساحلة غاب�س رئي�سة املكتب الثقايف واالإعالمي وموظفات 
ال�سحي، من�سقة  املكتب وعدد من املهتمني بالثقافة واالأدب، واأدارتها ندى 

العالقات العامة يف املكتب الثقايف واالإعالمي.
 " "�ساحلة عبيد ح�سن" وال�ساعرة  ومت ا�ستعرا�س ُخطى كل من الروائية 

ال�سعر، من خالل  الرواية ونظم  االأدب وكتابة  �سيخة املطريي" يف جمال 
�سور اأر�سفت لذاكرة االبداع لالأديبتني.

الذي  االأم�����س،  ذاك��رة  تفا�سيلها من  ا�ستعريت  االأدي��ب��ت��ان حكايات  و���س��ردت 
ك�سف لهما عن موهبتهما االأدبية فما كان لكل منهما اإال امل�سي وراء هذه 

املوهبة ح�سب اجتهادهما وروؤيتهما.
وتطرقت االأم�سية اإىل جتربة الكاتبتني يف الكتابة اجلماعية، حيث حتدثتا 
عن كتاب "قائمة" الذي �ساركتا يف كتابته اإىل جانب كل من �ساحلة غاب�س، 
و�سيخة اجلابري، واأ�سماء الزرعوين، وب�سرى عبد اهلل، وفاطمة الهديدي، 
حيث اجتمعت الكاتبات يف ور�سة ليبدعن، كل ح�سب ميولها واهتماماتها، 

وان�سمت اإليهن الفنانة الت�سكيلية جناة مكي، بلوحاتها.

•• اأبوظبي- وام:

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ي��ب��داأ 
الدويل غدا "اجلمعة" زيارة ر�سمية اإىل جمهورية كوريا اجلنوبية تزامنا 
بني  الدبلوما�سية  العالقات  تاأ�سي�س  على  عاما   40 مب��رور  االحتفاء  مع 
البلدين. ويبحث �سموه خالل الزيارة مع كبار امل�سوؤولني يف كوريا اجلنوبية 
عالقات ال�سداقة والتعاون اال�سراتيجي بني البلدين باالإ�سافة اإىل جممل 

التطورات االإقليمية والدولية وعدد من الق�سايا ذات االإهتمام امل�سرك.

واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان - يف ت�سريح بهذه املنا�سبة -.. 
خا�سة  ا�سراتيجية  �سراكة  جتمعهما  اجلنوبية  وكوريا  االإم��ارات  دول��ة  اأن 

وعالقات وثيقة ومتميزة وتعاون مثمر يف املجاالت كافة.
وقال �سموه.. " اإننا مع مرور 40 عاما على تاأ�سي�س العالقات الدبلوما�سية 
اال�سراتيجية  ���س��راك��ت��ن��ا  حققته  مب��ا  نحتفي  ال�����س��دي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
م�سار  دف��ع  يف  قدماً  املُ�سي  عزمنا  ونوؤكد  كافة  القطاعات  يف  اإجن���ازات  من 
قيادتي  تطلعات  يلبي  اأرح��ب مبا  اآف��اق  نحو  الكورية  االإم��ارات��ي��ة  العالقات 

البلدين ال�سديقني ويعود باخلري على �سعبيهما".

لتعزيز جهودها يف مكافحة كوفيد - 19

الإمــارات تـر�شــل م�شــاعــدات طبيـة اإىل الأوروغــواي 
•• اأبوظبي-وام:

اأطنان من   7 على  ام�س طائرة م�ساعدات حتتوي  االإم���ارات  دول��ة  اأر�سلت 
االإم��دادات الطبية اإىل االأوروغ��واي، لدعم جهود 7 اآالف من العاملني يف 

القطاع ال�سحي الحتواء فريو�س كورونا امل�ستجد " كوفيد - 19".
وقال �سعادة �سعيد را�سد عبيد �سيف الزعابي �سفري الدولة لدى جمهورية 
االأرجنتني �سفري غري مقيم يف االأوروغ���واي :" اإن دولة االإم��ارات ترتبط 
ال�سداقة  بطابع  ومت��ي��زت  االأوروغ������واي،  م��ع  متميزة  تاريخية  ب��ع��الق��ات 

والتوافق يف املواقف ال�سيا�سية والتعاون يف خمتلف املجاالت".
القيادة  لتوؤكد  ام�س  الطبية  امل�ساعدات  اإر���س��ال  " ياأتي  �سعادته:  واأ���س��اف 
الودية  العالقات  االإم��ارات حر�سها على تطوير وتر�سيخ  الر�سيدة لدولة 
وتوثيقها على االأ�سعدة كافة بني البلدين خا�سة يف جمال تعزيز اجلهود 

ال�سحية والوقائية ودعم العاملني يف املجال الطبي".
اجلدير بالذكر اأن دولة االإمارات، قدمت حتى اليوم، اأكر من 1046 طنا 
م��ن مليون من  اأك��ر  ا�ستفاد منها  دول���ة،   71 م��ن  الأك��ر  امل�ساعدات  م��ن 

العاملني يف املجال الطبي.

فتح حديقة مدينة زايد و�شاطئ املرفاأ اأمام الزوار
و����س���الم���ة امل���ج���ت���م���ع واحل�������د من 
ان��ت�����س��ار ف��ريو���س ك���ورون���ا. وكانت 
بالتن�سيق  والنقل  البلديات  دائ��رة 
الإدارة  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ه���ي���ئ���ة  م�����ع 
ال��ط��وارئ واالأزم���ات وال��ك��وارث قد 
اأعلنت اإعادة افتتاح بع�س احلدائق 

وال�سواطئ يف اإمارة اأبوظبي. 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  وق���ام���ت 
ب����ات����خ����اذ االإج��������������راءات ال����الزم����ة 
زايد  مدينة  حديقة  لفتح  الإع���ادة 
خالل  م��ن  امل��رف��اأ،  مدينة  و�ساطئ 
بوابات  عن  الدخول  بوابات  ف�سل 
للزوار.  كمامات  وتوفري  اخل��روج، 
امل�ستمر  والتعقيم  التنظيف  م��ع 
املعقمات  وتوفري  العامة  للمرافق 
�ساعات  واأث��ن��اء  قبل  امل��داخ��ل  عند 

•• اأبوظبي-الفجر:

مدينة  حديقة  افتتاح  اإع��ادة  القى 

كمرحلة  وال�������س���واط���ئ  احل����دائ����ق 
االأ�سر  م���ن  ك���ب���رياً  اق����ب����ااًل  اأوىل 
ب��ل��دي��ة منطقة  وال������زوار، وق��ام��ت 

املرفاأ  و�ساطئ مدينة  العامة  زايد 
البلديات  دائ��������رة   خ���ط���ة  ���س��م��ن 
بع�س  اف���ت���ت���اح  الإع���������ادة  وال���ن���ق���ل 

االإجراءات  كافة  بتطبيق  الظفرة 
حر�س  من  انطالقاً  االح��رازي��ة، 
�سحة  ع��ل��ى  للمحافظة  ال��ب��ل��دي��ة 

االجمالية،  ال�����س��ع��ة  م���ن   40%
التباعد  حت��ق��ي��ق  م����ن  وال����ت����اأك����د 
بن�سبة  ال�����س��ي��ارات  م��واق��ف  ملنطقة 
اأر�سية  مل�سقات  وو�سع   ،50%
التباعد  لتحقيق  مرين  مب�سافة 

تواجد الزوار. 
ومن االإجراءات اأي�ساً توفري خيم 
من  احل�����راري  ال��ف��ح�����س  لتطبيق 
خالل الكامريات احل��راري��ة.  ومت 
اإىل  اال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  تقليل 

كفاءة  تعزيز  ب��ه��دف  االج��ت��م��اع��ي. 
التحتية  وال��ب��ن��ى  االأ����س���ول  اإدارة 
وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة واحل���ف���اظ على 
االإمارة  جاذبية  لتعزيز  فعاليتها 

ومنط وجودة احلياة.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام: 

ال�سيخ الدكتور  ال�سمو  اأكد �ساحب 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
اأن  ال�سارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س 
اإن�ساء “اأكادميية ال�سارقة للتعليم” 
ياأتي يف �سياق دعم جهود املوؤ�س�سات 
بثقافة  االل�����ت�����زام  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
االرتقاء  ودوام  امل�ستمر  التح�سن 
ال���رام���ج  اأن  اىل  ���س��م��وه  م�����س��ريا 
والدورات املختلفة التي �ستطرحها 
املهنية  الكوادر  �ستمكن  االأكادميية 
جمال  يف  ال���رب���وي���ة  وال����ق����ي����ادات 
اأعلى  ع��ل��ى  احل�����س��ول  م��ن  التعليم 

م�ستويات التطوير املهني.
م�سجلة  ك���ل���م���ة  يف  ����س���م���وه  وق�������ال 
ال�سارقة  اأكادميية  اإن�ساء  مبنا�سبة 
ل���ل���ت���ع���ل���ي���م وت�����د������س�����ني ال�����ب�����واب�����ة 
االإل���ك���رون���ي���ة اخل���ا����س���ة ب����ه����ا.. “ 
حتتوي روؤيتنا على عدد من الركائز 
والتعلم  التعليم  اأب��رزه��ا  االأ�سا�سية 
جميع  على  املجتمع  الأف��راد  املتميز 
امل�ستويات واملراحل وللم�سي قدما 
اأن�ساأنا  روؤيتنا  حتقيق  طريق  على 
العقود  م��دى  على  اهلل”  “بف�سل 
املوؤ�س�سات  م���ن  ال���ع���دي���د  امل��ا���س��ي��ة 
يف  بالتميز  لها  امل�سهود  التعليمية 
اإىل  احل�سانات  من  املراحل  جميع 
اجلامعات الإتاحة الفر�سة الأبنائنا 
التعليم  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  وب��ن��ات��ن��ا 
الراقي الذي يهدف لتنمية املعارف 
واالبتكارية  ال��ف��ك��ري��ة  وال����ق����درات 
ال�سغر  منذ  املختلفة  امل��ج��االت  يف 
الر�سيد  ال��ت��ع��ام��ل  م��ن  وليتمكنوا 
املتغريات  م����ع  امل����ب����دع  وال���ت���ف���اع���ل 

ال�سريعة للحياة من حولهم«.
تواجد  اأه��م��ي��ة  اىل  ���س��م��وه  واأ����س���ار 
بناء  ب�سكل  يتفاعل  متطور  معلم 
مع املتعلمني واأن اإن�ساء االأكادميية 
جاء لتمكني الكوادر التدري�سية من 
التدري�سية  املراحل  حتقيق ذلك يف 
املختلفة من خالل تنمية قدراتهم 
التقنيات  ومواكبة  اأدائهم  وتطوير 

احلديثة يف جمالهم.
“ ن��ح��ن ندعم  ����س���م���وه..  واأ�����س����اف 
اأينما  واملتعلمني  املعلمني  ون�ساند 
اأف�سل  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����س��ول  وج�������دوا 
املخرجات من موؤ�س�ساتنا التعليمية 
املتعلم  ال�������س���ب���اب  ����س���م���وه  م���ع���ت���را 
االأمل  ه��و  وال��ق��ادر  ال��واع��ي  املثقف 
طريق  على  ال�سري  يف  باال�ستمرار 

امل�ستقبل الواعد اإن �ساء اهلل.
تد�سني  ح���ف���ل  م����را�����س����م  وج��������اءت 
الأكادميية  االإل��ك��رون��ي��ة  ال��ب��واب��ة 
ال�سارقة للتعليم التي اأقامتها هيئة 
ال�سارقة للتعليم اخلا�س اأم�س عر 
االت�����س��ال امل��رئ��ي ب��ح�����س��ور ك��ل من 

معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي 
والدكتورة  والتعليم  الربية  وزي��ر 
رئ��ي�����س هيئة  ال��ه��ا���س��م��ي  حم���دث���ة 
وعلي  اخل��ا���س  للتعليم  ال�����س��ارق��ة 
وعدد  الهيئة  ع��ام  مدير  احلو�سني 
وخمت�سي  امل�������س���وؤول���ني  م���ن  ك��ب��ري 
الربية والتعليم ومديري املدار�س 
وروؤ�ساء االأق�سام واملعلمني واملعلمات 
املعنية  االأم�����ور واجل���ه���ات  واأول���ي���اء 
ب��ال��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل االأك���ادمي���ي 
وامل���ه���ن���ي ل��ل��م��ع��ل��م��ني وال����ق����ي����ادات 
بداية  االإم����ارة معلنة  ال��رب��وي��ة يف 
م����رح����ل����ة ج�����دي�����دة ون����وع����ي����ة من 
املنظومة الربوية  مراحل م�سرية 

التعليمية.
االإلكرونية  البوابة  اإط��الق  وياأتي 
للتعليم مبثابة  ال�سارقة  الأكادميية 
ب�����دء مرحلة  ع����ن  ر����س���م���ي  اإع�������الن 
ومن�������وذج ج���دي���د م����ن ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
خطوة متقدمة ت�سهم يف التح�سري 
التعليم  �سكل  من  املقبلة  للمرحلة 
ال�����ذي جن���م ع���ن ال��ت��ح��دي��ات التي 
�سيما  ال  ال��راه��ن��ة  االأزم���ة  فر�ستها 

فيما يتعلق بامليدان الربوي.
اإبراهيم  بن  ح�سني  معايل  وتوجه 
بالتهنئة  األقاها  كلمة  يف  احلمادي 
تد�سني  مب��ن��ا���س��ب��ة  وال���ت���ري���ك���ات 
كتكري�س  االإل���ك���رون���ي���ة  ال���ب���واب���ة 
اأكادميية ال�سارقة للتعليم  الأهداف 
ملنظومة  حقيقيا  مك�سبا  تعد  التي 
معترا  االإم������ارات  ب��دول��ة  التعليم 
هو  الكبري  االإجن���از  بهذا  االحتفاء 
امتداد ونتاج لروؤى �ساحب ال�سمو 
حاكم ال�سارقة الذي اأدى ا�ست�سرافه 
اإىل  لل�سارقة  التعليمي  للم�ستقبل 
جعل االإم��ارة واح��ة فكرية ومن�سة 
ثقافية تزخر باملوؤ�س�سات التعليمية 
وم�����س��ادر امل��ع��رف��ة وم��راك��ز البحث 
امل����رم����وق����ة حم���ل���ي���ا وع���امل���ي���ا حتى 
وجممعا  تعليمية  حا�سنة  اأ�سحت 

الإنتاج وتوليد املعرفة وت�سديرها.
املال  راأ�س  وقال معاليه..” التعليم 
احلقيقي  اال�ستثمار  ه��م  والطلبة 

للم�ستقبل وللدول التي تبحث عن 
مركز  وت��ب��وؤو  والتناف�سية  ال��ري��ادة 
متقدم م�سريا اىل اأن هذه املنهجية 
القيادة  ف���ك���ر  يف  ت��ر���س��خ��ت  ال���ت���ي 
ال��ر���س��ي��دة واأ���س��ح��ت روؤي�����ة وطنية 

يعمل اجلميع من اأجل حتقيقها.
اإبراهيم  ب��ن  ح�����س��ني  م��ع��ايل  واأك����د 
ال�سارقة  اأك���ادمي���ي���ة  اأن  احل���م���ادي 
تربوية  من�سة  مبثابة  هي  للتعليم 
وط����ن����ي����ة رائ����������دة ن����ظ����را الأه���م���ي���ة 
والفئات  واأه��داف��ه��ا  اخت�سا�ساتها 
�ستكون  اأن��ه��ا  اىل  الف��ت��ا  امل�ستهدفة 
التعليم  حت�����س��ني  يف  م��ه��م��ا  ع��ام��ال 
للبحوث  ومركزا  م�ساراته  و�سمان 
العلمية وتنمية الكفاءات الربوية 
مهمة  تعليمية  خم��رج��ات  وت��اأم��ني 
الكثرية  االأه������������داف  ج����ان����ب  اىل 

االأخرى.
واعتر معاليه ال�سراكات التعليمية 
على م�ستوى الدولة �سمانة لبلورة 
روؤي�����ة ع�����س��ري��ة م���ن خ���الل العمل 
اأف�سل  وا����س���ت�������س���راف  ال���ت�������س���ارك���ي 
لتحقيق  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ل��ل��خ��ط��وات 
ت��ع��ل��ي��م م�����س��ت��دام وت��ن��اف�����س��ي معوال 
ع���ل���ى اال�����س����ت����ف����ادة م�����ن ال���ت���ع���اون 
وتبادل  االأك��ادمي��ي��ة  م��ع  والتن�سيق 
املعرفة واخلرات، وموا�سلة وزارة 
�سراكتها  تعزيز  والتعليم  الربية 
الربوية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع خم��ت��ل��ف 
ح�سد  موا�سلة  اأج���ل  م��ن  وال��ع��م��ل 
بالدولة  التعليم  واإث��راء  املكت�سبات 

لتحقيق مزيد من النجاحات.
كلمته  خ���ت���ام  يف  احل���م���ادي  وج�����دد 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ملقام  ال�سكر 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة 
ع��ل��ى ال��دع��م وال��رع��اي��ة م��ع��رب��ا عن 
االأي���ام يحمل  م��ن  املقبل  ب��اأن  ثقته 
بني ثناياه اإجنازات تعلي من مكانة 

دولة االإمارات دوليا وعامليا.
من جانبها اعترت �سعادة الدكتورة 
البوابة  تد�سني  الها�سمي  حمدثة 
ال�سارقة  الأك��ادمي��ي��ة  االإل��ك��رون��ي��ة 

للتعليم مكت�سبا جديدا ي�ساف اإىل 
الزاخرة  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  ���س��ج��الت 
توؤ�س�س  ف��اع��ل��ة  واأداة  ب��امل��ن��ج��زات 
العمل  م���ي���دان  ج���دي���دة يف  حل��ق��ب��ة 
مبكانة  يليق  والتعليمي  ال��رب��وي 

االإمارة الثقافية والعلمية.
البوابة  ع��ر  ال��ل��ق��اء  اأن  واأ���س��اف��ت 
ال�سارقة  الأك��ادمي��ي��ة  االإل��ك��رون��ي��ة 
من  مبكرمة  ج���اءت  ال��ت��ي  للتعليم 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
ال�سارقة تعد  االأعلى حاكم  املجل�س 
ترجمة حلر�س �سموه الدائم وروؤاه 
نظرا  التعليمية  املنظومة  مل�ستقبل 
ل���دوره���ا يف ب���ن���اء ق������درات ال���ك���وادر 
ذلك  على  ينطوي  وم��ا  التعليمية 
موؤهلة  قيادية  اأج��ي��ال  تخريج  م��ن 
عجلة  يف  امل�����س��اه��م��ة  ع���ل���ى  ق�������ادرة 

التنمية التي ي�سهدها املجتمع.
بهدية  ال���ي���وم  “ ن��ح��ت��ف��ي  وق���ال���ت 
الهدايا  �سجل  اإىل  ت�����س��اف  مم��ي��زة 
التي جاد ويجود بها �سلطان العلم 
ال�����س��م��و حاكم  وال��ث��ق��اف��ة ���س��اح��ب 
�سكر  حت��ي��ة  م��وج��ه��ة  ال�سارقة”.. 
وتقدير اىل الوالد القائد على هذه 
الهدية وعلى هذه الرعاية الدائمة 
لكل ما من �ساأنه اأن يعزز من مكانة 

العلم والقائمني عليه.
اأك���ادمي���ي���ة  اأن  ���س��ع��ادت��ه��ا  واأك��������دت 
بجهود  �ستغدو  للتعليم  ال�����س��ارق��ة 
وتربوية  تعليمية  من�سة  اجلميع 
بارزة تعزز من مكانة اإمارة ال�سارقة 
وت������وؤدي اأدواره�������ا امل��ن��اط��ة ب��ه��ا من 
واملراكز  امل��وؤ���س�����س��ات  جل���ه���ود  دع����م 
التعليمية كونها �ست�سهم يف حتقيق 
التعليمية  االأدوات  يف  نوعية  قفزة 
يوؤدي  ما  اأبعادها  الفاعلة مبختلف 
�سمويل  حت�����س��ني  اإىل  ب��ال�����س��رورة 
الأداء املوؤ�س�سات التعليمية وكوادرها 

الوظيفية.
والداين  القا�سي  “يعرف  وق��ال��ت 
الكثرية  وم��ب��ادرات��ه  �سموه  اه��ت��م��ام 
التي ترعى املعلم اأينما كان” م�سرية 

الالتي  امل��واط��ن��ات  املعلمات  اأن  اىل 
�ساركن يف حفل تد�سني االأكادميية 
ملبادرة  املنت�سبات  املعلمات  من  هن 
مبادرات  اإح��دى  واأفتخر”  “معلم 
�سموه التي توؤهل املعلم ليتمكن من 
باأف�سل ما  امل��ي��دان  اأدوات����ه وي��خ��دم 
ال�سامية  الروؤية  اإن  عنده مو�سحة 
ل�سموه هي قيادة مرحلة ا�ستثنائية 

مقبلة بكوادر موؤهلة ومدربة.
الها�سمي اجلهود  الدكتورة  وثمنت 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ح��ول��ت ال��ف��ك��رة اىل 
تد�سينه  ي��ت��م  ك��ب��ري  ع��ل��م��ي  ����س���رح 
امل�����ي�����دان  ال����ع����ام����ل����ني يف  ل����ي����خ����دم 
الربوي ويوؤهلهم ليكونوا قادرين 
على قيادة دفة التطوير يف القطاع 

التعليمي.
وا�ستمع امل�ساركون يف حفل التد�سني 
األقاها  ك��ان قد  لكلمة   - بعد  - عن 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
القا�سمي  حم���م���د  ب�����ن  ����س���ل���ط���ان 
اإمارة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
اأكادميية  اإن�ساء  مبنا�سبة  ال�سارقة 
ال�سارقة للتعليم وفيها ر�سم �سموه 
وغايات  واأه�����داف  وت��ط��ل��ع��ات  روؤى 
امليدان  الأ���س��رة  مقدما  االأك��ادمي��ي��ة 
ال���رب���وي وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه باقة 
م���ن ال��ث��ق��ة واالح���ت���ف���اء واالع���ت���داد 

واالعتزاز.
اإطالق  انطلقت مرا�سم  ذلك  عقب 
الأكادميية  االإل��ك��رون��ي��ة  ال��ب��واب��ة 
�سرحا  ل��ت��ك��ون  للتعليم  ال�����س��ارق��ة 
امليدان  وب��ي��ت علم خل��دم��ة  ج��دي��دا 
وي������وؤه������ل ال���ق���ائ���م���ني ع���ل���ي���ه وف���ق 
معايريها  لها  اأك��ادمي��ي��ة  منظومة 
جودتها  وا���س��راط��ات  و���س��واب��ط��ه��ا 
ومتنح يف �سوئها ال�سهادات العلمية 
التدريبي  ال���دب���ل���وم  يف  امل��ع��ت��م��دة 
الربوي  وامل��اج�����س��ت��ري  ال��ت��اأه��ي��ل��ي 

املتخ�س�س.
املعلمة  ا���س��ت��ع��ر���س��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
“معلم  �سمية احلمادي من مبادرة 
غايات  احل�����س��ور  اأم����ام  وافتخر” 
ال�سارقة  اأك����ادمي����ي����ة  وم���������س����ارات 

ل��ل��ت��ع��ل��ي��م م�����س��رية اىل ج��م��ل��ة من 
االأكادميية  ت�سعى  ال��ت��ي  االأه����داف 
الواقع  اأر������س  ع��ل��ى  حت��ق��ي��ق��ه��ا  اىل 
االلتزام  يف  متمثلة  ال��ف��ائ��دة  لتعم 
بثقافة التطوير والتح�سن امل�ستمر 
التعليمية  امل���وؤ����س�������س���ات  ج��م��ي��ع  يف 
واإعداد الرامج والدورات املختلفة 
لتمكني القيادات والكوادر الربوية 
م�ستويات  اأعلى  على  احل�سول  من 
ا�سافة  املهني  والتطوير  التاأهيل 
مهني  ت��ع��ل��م  جم��ت��م��ع  ت���اأم���ني  اىل 
املعلم  ف��ي��ه  يح�سر  وع��امل��ي  حم��ل��ي 
املتطور الذي يتفاعل ب�سورة ترفد 
البناء مع باقي االأطراف املعنية يف 
اإىل  تهدف  كما  الربوية  املنظومة 
الفكرية  واملهارات  الكفاءات  تنمية 
معلم  يحتاجها  ال��ت��ي  واالب��ت��ك��اري��ة 
املتغريات  م���ع  ي��ت�����س��ق  ب�����س��ك��ل  ال��غ��د 
�سمان  ال��ك��رى  وغايتها  ال�سريعة 
التعليمية  املخرجات  اأف�سل  حتقق 
قادر  واع  مثقف  بجيل  تليق  ال��ت��ي 
ري����ادي يف ظل  ب��ن��اء م�ستقبل  ع��ل��ى 

االألفية الرقمية.
وق��ال��ت اإن االأك��ادمي��ي��ة ت��ت��ح��رك يف 
ن��ط��اق ���س��ب��ع��ة م�����س��ارات ه���ي م�سار 
ال����دب����ل����وم امل���ه���ن���ي وم�������س���ار درج����ة 
املاج�ستري وم�سار التدريب والتاأهيل 
املهني لدورات طويلة املدى وم�سار 
و م�سار  امل����دى  ق�����س��رية  ال��ت��دري��ب 
املهنية  واحل���������وارات  ل��ل��م��ن��اق�����س��ات 
جل�سات  م�سار  و  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية 
ا�ست�سراف م�ستقبل التعليم واالإبداع 
العلمية  البحوث  وم�سار  واالبتكار 
اال�ستفادة  داعية اىل  العمل  واأوراق 
املتزامن  ال��ت��ع��ل��ي��م  من���وذج���ي  م���ن 
اأكادميية  تعد  حيث  املتزامن  وغري 
ال�سارقة للتعليم االأوىل التي تقدم 

كليهما ومن املن�سة ذاتها.
املعلمة  حت�����دث�����ت  ج���ان���ب���ه���ا  م������ن 
وف�������اء احل�����م�����ادي م����ن م�����ب�����ادرة “ 
اإن�ساء  �سبب  ع��ن  وافتخر”  معلم 
والغايات  وت��وق��ي��ت��ه  االأك����ادمي����ي����ة 
املر�سوم  اإ���س��دار  اأن  مو�سحة  منه 

اأكادميية  باإن�ساء  ال�سامي  االأم��ريي 
توجيه  مب��ث��اب��ة  للتعليم  ال�����س��ارق��ة 
الربوي  للميدان  �سموه  م��ن  �سام 
يتنا�سب  وب�سكل  اخلطى  يحث  ب��اأن 
مع ت�سارع اإيقاع املتغريات يف العامل 
باأ�سره وباأن التمكن من اأدوات هذه 
و�سرورة  رئ��ي�����س��ي  مطلب  امل��رح��ل��ة 
امل�����ي�����دان حيث  م���ل���ح���ة ي��ح��ت��اج��ه��ا 
اإىل  العامل  كورونا  جائحة  ت�سطر 
التعليم  اأمن��اط جديدة من  اعتماد 
املعلمون  مي���ت���ل���ك  اأن  ت�����س��ت��دع��ي 
تتما�سى  خمتلفة  اأدوات  واملعلمات 
م���ع ن��ق��ط��ة ال��ت��ح��ول ال����ذي حدثت 
وتوظف التقنيات والتكنولوجيا يف 
يخدم  مب��ا  التعليمية  امل��راح��ل  ك��ل 
ورفاه  الطلبة ويحقق جودة  جميع 
وبلغة  املعايري  اأرق���ى  وف��ق  حياتهم 
وتطلعات  الع�سر  لغة  مع  تتنا�سب 
رفد  خ��الل  م��ن  للم�ستقبل  ال��ب��ن��اء 
املوؤ�س�سات الربوية بالكوادر املوؤهلة 

واملدربة باأحدث التقنيات.
الربويني  االأك���ادمي���ي���ة  و����س���ت���زود 
بالعلوم الالزمة حت�سريا للمرحلة 
تفعيل  و  الرقمي  بعدها  يف  املقبلة 
يف  ال��ت��ق��ن��ي��ة  واالأدوات  ال��و���س��ائ��ط 
حت��ق��ي��ق امل����ه����ارات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة كما 
التدريب  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  ���س��ت��ع��م��ل 
وال���ت���اأه���ي���ل ال������ذي ي�����س��م��ن ج����ودة 
توظيف  و  الرقمية  التعلم  نتاجات 
اأح�������دث ال���ن���ظ���ري���ات ال���رب���وي���ة يف 
ا�ست�سافة  ع���ر  وامل�����س��اق��ات  امل�����واد 
اخلراء الربويني من كل مكان و 
ا�ستحداث م�ساقات تتعهد التدريب 

على النمط اجلديد يف التعليم.
حوارية  ب��ج��ل�����س��ة  احل��ف��ل  واخ��ت��ت��م 
املعدي  ع��واط��ف  املعلمتان  اأدارت���ه���ا 
ال��ن��ق��ب��ي ح����ول م���ا تقدمه  واآم����ن����ه 
خالل  للتعليم  ال�سارقة  اأك��ادمي��ي��ة 
هذه املرحلة مع توجيه دعوة ل�17 
األ���ف ت��رب��وي وت��رب��وي��ة م��ن الذين 
ان�سموا اإىل بوابة االأكادميية للبدء 
يف رحلة التعلم والتجول يف حمتوى 
ندواتها  وا����س���ت���ع���را����س  ال����ب����واب����ة 

امللتقى  يف  وامل�������س���ارك���ة  ول���ق���اءات���ه���ا 
الذي  لالأكادميية  االأول  ال��رب��وي 
امل�ستقبل”  “ ت�سكيل  عنوان  يحمل 

ويعقد يوم غد اخلمي�س.
يذكر اأن اأكادميية ال�سارقة للتعليم 
�سادر  اأمريي  اإن�ساوؤها مبر�سوم  مت 
من   2020 ي��ون��ي��و   15 ب���ت���اري���خ 
قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
املجل�س االأعلى حاكم اإمارة ال�سارقة 
وهي موؤ�س�سة اأكادميية غري ربحية 
والتاأهيل  ب��ال��ت��دري��ب  متخ�س�سة 
للمعلمني  وامل���ه���ن���ي  االأك������ادمي������ي 
اإم������ارة  وال����ق����ي����ادات ال���رب���وي���ة يف 

ال�سارقة.
االأك���ادمي���ي���ة ���س��رح��ا يعك�س  وت��ع��د 
باآفاقها  امل�ستمر  التح�سني  ثقافة 
اأ�سبحت  وال�����ت�����ي  ال�������الحم�������دودة 
ال�����س��ارق��ة ع��ن��وان��ا ل��ه��ا ح��ي��ث تعمل 
�سراكات  ب���ن���اء  ع���ل���ى  االأك����ادمي����ي����ة 
املوؤ�س�سات  اأرق��ى  حملية وعاملية مع 
امليدان  مت��ك��ن  ب��ح��ي��ث  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال����ري����ادة يف قطاع  م���ن  ال����رب����وي 
تطوير  اإىل  ت��ع��م��د  ك��م��ا  ال��ت��ع��ل��ي��م 
املعلمني  ت����وؤه����ل  م��ه��ن��ي��ة  ب����رام����ج 
يتواءم  ب�سكل  املدر�سية  وال��ق��ي��ادات 
وب�سورة  املت�سارعة  التغيريات  م��ع 
وت�����س��م��ن بذلك  ت��ر���س��د اجل������ودة 
وعلى  التعليمية  املخرجات  اأف�سل 

جميع امل�ستويات.
التح�سن  ثقافة  ن�سر  اىل  وت��ه��دف 
املوؤ�س�سات  ج���م���ي���ع  يف  امل�������س���ت���م���ر 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة واإع�������������داد ال����رام����ج 
والدورات املختلفة لتمكني القيادات 
وال���ك���وادر ال��رب��وي��ة م��ن احل�سول 
التاأهيل  م�����س��ت��وي��ات  اأع����ل����ى  ع���ل���ى 
جمتمع  وت��اأم��ني  املهني  والتطوير 
يتواجد  وعاملي  حملي  مهني  تعلم 
فيه املعلم املتطور ويتفاعل ب�سورة 
ت��رف��د ال��ب��ن��اء م���ع ب��اق��ي االأط�����راف 
كما  ال��رب��وي��ة  املنظومة  يف  املعنية 
ت�سعى اىل تنمية الكفاءات واملهارات 
الفكرية واالبتكارية التي يحتاجها 
معلم الغد ب�سكل يت�سق ويتواءم مع 
املتغريات ال�سريعة و �سمان حتقيق 
التي  التعليمية  امل��خ��رج��ات  اأف�سل 
تليق باجليل املثقف الواعي والقادر 
ري����ادي يف ظل  ب��ن��اء م�ستقبل  ع��ل��ى 

االألفية الرقمية.
الهيئات  االأك���ادمي���ي���ة  وت�����س��ت��ه��دف 
الربوية  وال���ق���ي���ادات  ال��ت��دري�����س��ي��ة 
التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  ج��م��ي��ع  م���ن 
وال�����ك�����وادر االإداري����������ة وال���ف���ن���ي���ة يف 
والباحثون  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات 
والربويون حمليا وعامليا والطلبة 
االلتحاق  اىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون  ال���ذي���ن 

مبهنة التعليم.

�شلطان القا�شمي : اأكادميية ال�شارقة للتعليم متكن الكوادر الرتبوية من احل�شول على اأعلى م�شتويات التطوير املهني

•• اأبوظبي-وام:

يعيد م�سبار االأمل الذي تطلقه االإمارات خالل االأ�سبوع القادم 
اإحياء حلم عاملي امتد ملا يناهز ال�60 عاماً وارتبط بتحقيق 
مواءمته  وم���دى  االأحمر”  “الكوكب  طبيعة  فهم  يف  ت��ق��دم 
الو�سول  حم���اوالت  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  الب�سرية.  للحياة 
حجم  يف  تقدم  حتقيق  فاإن   1960 للمريخ تعود اإىل العام 
حتديات  بعدة  ا�سطدم  املريخ  اأ���س��رار  ح��ول  الب�سرية  املعرفة 
االأحمر.  للكوكب  الو�سول  يف  امل��ح��اوالت  ثلثي  ف�سل  اأهمها 
حاول  ال���ذي  ال�سوفييتي  ل��الحت��اد  امل���ح���اوالت  اأوىل  وت��رج��ع 
 »MARSNIK1« اأول م�سبار للمريخ اأطلق عليه اإر�سال 
ولكنه ف�سل يف اخلروج من املدار اجلوي لالأر�س ..وف�سلت 10 
 1971 حماوالت اأخرى لالحتاد ال�سوفييتي حتى جاء عام 
حني جنح امل�سبار »Mars 3« يف الو�سول اإىل وجهته ودر�س 
الكوكب االأحمر ملدة 8 اأ�سهر من خالل الدوران حول املريخ 
 20 ملدة  الكوكب وجمع معلومات  اأن يهبط على �سطح  قبل 

ثانية فقط.
عام  يف  حم��اول��ة  اأول  كانت  املتحدة  ال��والي��ات  م�ستوى  وعلى 
ب�سبب  ولكنه ف�سل   »Mariner 3« امل�سبار  عر   1964
مما  امل�سبار  جانبي  على  املثبتة  ال�سم�سية  االأل���واح  فى  عطل 
 Mariner« جعل حتليقه �سعًبا حول املريخ، ولكن امل�سبار
باأن  مهمته  يف  جنح  العام  نف�س  يف  اإطالقه  مت  وال��ذي   »4
حيث  كثب  عن  املريخ  كوكب  �سطح  يدر�س  م�سبار  اأول  يكون 
اأن  22 �سورة للكوكب االأحمر بعد  اأر�سل والأول مرة حوايل 

ا�ستطاع التحليق بالقرب منه.

وتع��ود اأ�س��باب ت�س��ارع وتي��رة ال�س��عي وراء ا�ستيطان املري�خ اإىل 
كوك�ب  عل�ى  ال�سكانية  الكثافة  ق�سية  ح��ول  العاملي  االإج��م��اع 
االأر�س والتي يتوق��ع اأن ت��وؤدي اإل��ى ا�س��تنفاد �س��ريع للم��وارد 
اأن��واع م��ن احليوان��ات بالكام��ل وعل��ى  الطبيعي��ة، وانق��را�س 
نف�س�ه،  الب�س�ري  اجلن��س  يه��دد  ال��ذي  االأم��ر  وا�س��ع،  نط��اق 
لذلك ا�سبح البح�ث ع�ن كوك�ب بديل ميك�ن للب�س�ر اال�ستقرار 
عل�ى اأر�س�ه اأم�را ال مف�ر من�ه واأولوي�ة ل�دى احلكومات ورج��ال 

االأعمال املعنيي��ن حق��ا بامل�س��اهمة ف��ي اإنق��اذ الب�س��رية.
و�سكل الت�س��ابه بي��ن كوكب��ي املري��خ واالأر�س والقرب الن�س��بي 
اأبرز  مت��ر  كيلو  ملي��ون   225 م�س��افة  مبتو�س��ط  بينهم��ا 
رئي�س��يا  مر�س��حا  االأح��م��ر  الكوك��ب  جعل��ت  الت��ي  االأ���س��ب��اب 
حمتم��ل  كوك��ب  باعتب��اره  للدرا�س��ة  وهدف��ا  لال�ستك�ساف 

لل�س��كن في��ه م�ستقبال.
ع��ن  البعد  ناحية  من  الرابعة  املرتبة  املريخ  كوك�ب  ويحتل 
ال�س��م�س، وه��و ثان��ي اأ�سغ��ر كواك��ب النظ��ام ال�سم�س��ي، حي��ث 
يبل��غ قط��ره ن�س��ف قطر كوكب االأر�س ويدور حوله قمران 

هما “فوبو�س” و”دييم��و�س«.
وميتاز كوكب املريخ باأنه كوكب �سخري م�ن النوع االأر�سي، 
واحل��ركات  وال��ري��������اح  ال��راك��ي�����ن  غ��ريت�����ه  �سل�ب  �س�طح  م�����ع 

الق�س��رية والتفاعالت الكيميائية.
درجة   63 �س��طحه  عل��ى  احل����رارة  درج���ة  متو�س��ط  وي��ب��ل��غ 
احلماي�ة  ل�����ه  ي��وف�����ر  رق��ي�����ق  ج�����وّي  ب��غ��الف  ويتمت�ع  م��ئ��وي��ة، 
الغالف  ه��ذا  ويتاألف  وال�سم�سية،  الكوني��ة  االإ�سعاعات  م��ن 
واالأرج����ون  ال��ك��رب��ون  اأك�س�يد  ثان�ي  غ�����ازات  م�ن  الغال�ب  ف�ي 

والنيروجي��ن وكمي��ة �سغرية من االأك�سجني وبخار املاء.

اأك�س�دة  ب�س�بب  االأحمر  الكوك�ب  با�س�م  كذل�ك  املري�خ  ويع�رف 
الل�ون  ي�سفي  مب��ا   ، ال�س��داأ  تربته  ف��ي  احلديدي��ة  املع��ادن 
�سطحه  عل�ى  اجلاذبي�ة  ..وتبل�غ  واجل�و  الرب�ة  عل�ى  االأحمر 
ي��وم  وي�س��تغرق  االأر����س.  كوك��ب  عل��ى  اجلاذبي��ة  ثل��ث  نح��و 
24 �س��اعة وتع��ادل �س��نة املري��خ  املري��خ م��ا يزي��د قلي��ال على 

االأر�س. كوكب  على  يوم��ا   687
فوق��ه،  حي��اة  اأي  احلال��ي  بو�سع��ه  املري��خ  �س��طح  يدع��م  وال 
غي��ر اأن متو�س��ط درج��ة احل��رارة لي���س �س��ديدا للغاي��ة بوج��ود 
احلل��ول الواقي��ة للب�س��رة، عالوة عل��ى اأن تربته حتت��وي عل��ى 
املي�اه الت�ي ميك�ن ا�س�تخراجها، كم�ا اأن هن�اك ق�درا كافي�ا م�ن 
حمل��ي  كم�س��در  االعتبار  ف��ي  الأخ��ذه  ي�سل��ح  ال�س��م�س  �س��وء 

للطاق��ة با�س��تخدام االألواح ال�سم�س��ية.
ملركب�ات  ع��دي�����دة  ب��زي�����ارات  االأح��م��ر  الكوك�ب  �س�طح  وحظ�ي 
ف�سائي�ة، مب�ا ف�ي ذل�ك الرحالت الت�ي حلق�ت ح�ول الكوك�ب 
اال�ستك�سافية  وامل��رك��ب�����ات  امل�س�ابري  اإل�����ى  امل��داري�����ة  وامل��رك��ب�����ات 
ل�س�طحه جلم�ع املزي�د م�ن املعلوم�ات ع�ن الكوك�ب والتجهي�ز 
االأر�س  ف�اإن  ذل�ك،  وم�ع  امل�س�تقبلية.  اال�ستك�سافية  للرحالت 
ال�س��م�س،  ح��ول  خمتلفي��ن  مداري��ن  عل��ى  ي�س��تقران  واملري��خ 
تتاح  وال  كبي�ر،  ب�س�كل  تتباي�ن  الكوكبي�ن  بي�ن  امل�س�افة  اأن  اأي 
االأمثل  النح�و  عل�ى  اال�ستك�سافية  ال��رح��الت  اإط���الق  ناف�ذة 
املركب�ات  اإط�����الق  ف�ر�س  م�ن  يح�د  مم�ا  �س�هرا،   26 ك��ل  اإال 

الف�سائي�ة لتح�ط عل�ى �س�طح الكوك�ب االأحمر ب�س�كل كبي�ر.
املري��خ  كوك��ب  اإل��������ى  ا�ستك�س��افية  لرحل��ة  جن��اح  اأول  وك���ان 
ال�سناع��ي  القم��ر  بتحلي��ق   ،1965 الع��ام  ف��ي  حتق��ق  ق��د 
التحلي��ق  بتقني��ة  االأمريكية،  نا�س��ا  لوكال��ة  التاب��ع  مارين��ر4 

بالق��رب م��ن االأجرام، وال��ذي اأر�س��ل 21 �س��ورة فوتوغرافي��ة 
ع��ن ق��رب، وتال ذل��ك ع��دة رح��الت ا�ستك�س��افية جنح��ت ف��ي 
عالي�ة  �س�ورا  والتقط�ت  االأح��م�����ر  الكوك��ب  ح��ول  ال��������دوران 
ذل��ك  ق�س��ة  ا�ستك�س��اف  ف��ي  بالب�دء  للعلم�اء  �س�محت  اجل�ودة 

الكوك��ب.
الف�سائيت��ان  امل��رك��ب��ت��������ان  �سنع��ت   ،1976 ال��ع��������ام  وف��������ي 
�س�طح  عل�ى  بالهب�وط  التاري��خ   - وفايكين��غ2   - فايكين��غ1 
م��ن  �س��نوات  بذل��ك  لتوف�ر  طاقته�ا،  بكام�ل  والعم�ل  الكوك�ب 
وحتدي��د  قي��ا�س  ث��م  وم��ن  لل�س��طح،  الدق��ة  عال��ي  الت�سوي��ر 
واإج��راء جت��ارب علمي��ة  ل��ه،  اجل��وي  الغالف  �س��طح  عنا�س��ر 

للبح��ث ع��ن اأي اأث��ر للحي��اة عل��ى �س��طحه.
التابع�ة  باثفاين�در  م�ار�س  املركب�ة  متكن�ت   1997 ع��ام  ويف 
لوكال�ة نا�س�ا م�ن الهب��وط بنج��اح على �سطح املريخ با�ستخدام 
نظ��ام �سخ��م م�ن االأكيا�س الهوائي�ة لتخفي�ف وط�اأة الهب�وط، 
بعجالت  امل���زود  �س�وجورنر  ال��روب��وت  اإر���س�����ال  عل�ى  وعمل�ت 

لل�س�ري عل�ى �س�طح الكوك�ب االأحمر.
وعل�ى م�دار م�ا يق�رب م�ن 3 اأ�س�هر، اأر�س�لت املركبة اأكث�ر م�ن 
17000 �س�ورة و15 حتليال كيميائي��ا لل�سخ��ور والرب��ة 

اإ�سافة اإىل بيان��ات وا�سعة النطاق عن الطق���س.
على  مدف��ون  م��اء  جلي��د  اكت�س��اف  ت��م   2002 الع��ام  وف��ي 
جوالتي��ن  مركبتي��ن  اإر���س��������ال  ذل��ك  واأع��ق��������ب  امل��ري��خ،  �سطح 
ووجدت��ا  الكوك��ب  م��ن  خمتلفتي��ن  منطقتي��ن  ف��ي  هبطت��ا 
دليال قوي��ا عل��ى اأن املي�اه ال�س�ائلة كان�ت عل�ى �س�طح الكوك�ب 
وحتلي�ل  بحف�ر  البعث�ات  قام�ت  كم�ا  بعي�د،  اأم�د  من�ذ  االأحمر 
الرب�ة اجلليدي�ة ف�ي املنطق�ة القطبي�ة وعث�رت عل�ى عالمات 

وج��ود  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  هن��اك،  العي���س  اإمكاني�ة  عل�ى  ت�����دل 
مي��اه �س��ائلة وكيمياء الرب��ة الت��ي يحتم��ل اأن تكون مواتي��ة 
حي��ث  غي��ل”،  “فوه��ة  ف��ي  الهب��وط  اإل��ى  باالإ�سافة  للحي��اة، 
للحي��اة  م��ا  وق��ت  ف��ي  منا�س��بة  كان��ت  الظ��روف  اأن  وج��د 
بيان�ات  جم�ع  ت�م  وق��د  امل��ري�����خ،  عل��ى  القدمي��ة  امليكروبي��ة 

االإ�سعاع للم�س�اعدة ف�ي حماي�ة رواد الف�س��اء ف��ي امل�س��تقبل.
الف�سائي��ة،  املركب��ات  م��ن  ع��دد  املري��خ  كوك��ب  وي�س��ت�سيف 
وم��ن  �سطحه،  االأخ��ر على  والبع�س  م��داره  ت�سري يف  بع�سها 
التابع��ة  روف��ر”،   2020 “م��ار�س  املركب��ة  تق��وم  اأن  املق��رر 
االأك�سجني  امل��وارد مث��ل  نا�س��ا، بدرا�س��ة م��دى تواف��ر  لوكال��ة 
واإج�راء حتقيق�ات علمي�ة وا�ستك�س�افات تقني�ة غي�ر م�س�بوقة.

املري��خ كل م��ن  اإل��ى  امل�س��تقبلية  وت�س��تمل بعث��ات اال�ستك�ساف 
م��ار�س”  “اإك�س��و  ومركب��ة  االإم��ارات��ي��ة  االأم���ل  م�س��بار  بعث��ة 
االحتادية  ورو���س��������ي��ا  االأوروب���ي���ة  الف�س��اء  لوكال��ة  التابع��ة 
ف��ي  جمهري��ة  حي��اة  ع��ن  البح��ث  به��دف   2020 ع��ام  ف��ي 
 ،2020 لع��ام  ال�سيني��ة  املري��خ  وبعث��ة  واحلا�س��ر،  املا�س��ي 
وبعث��ة املري��خ املداري��ة 2 التابع�ة ملنظم�ة البح�وث الف�سائي�ة 
االأوىل  البعث��ة  ملتابع��ة   2022  –  2021 خ�الل  الهندي�ة 
“بي��ج  اإك���س اط��الق مركبته��ا  �س��بي�س  2014. وتعت��زم  ع��ام 
فالك��ون روكي��ت” اإل��ى املري��خ م��ع م�س�افرين عل�ى متنه�ا ف�ي 
الرحالت  م��ن  الطويل��ة  القائم�ة  تل�ك  ورغ�م   .2024 الع�ام 
اإل��ى املري��خ، فاإنه علين��ا اأن نتذك��ر اأن كوك��ب املري��خ ل��م ي��زْل 
معروف��ا بكون��ه هدف��ا �سع��ب املن��ال لال�ستك�س��افات الف�سائي��ة، 
الف�سائي��ة  املركب��ات  ثلث��ي جمم��وع  نح��و  اإخف��اق  ع��ن  ف�سال 

الت��ي ت��م اإطالقها نح��وه من اإجن��از مهامه��ا.

م�شبار الأمل .. الإمارات تعيد اإحياء حلم عاملي امتد لـ 60 عاما 

•• دبي-وام:

احتفت هيئة الثقافة والفنون يف دبي “دبي للثقافة” مع نهاية العام الدرا�سي 
2019-2020 يف الدولة، بربط متاحفها مع مناهج التعلم عن ُبعد التي 
 298 94 مدر�سة حكومية وخا�سة عر  11304 طالب من  ا�ستفاد منه 

جولة افرا�سية يف املتاحف التابعة للهيئة.
واأتاحت اجلوالت االإر�سادية االفرا�سية اأمام الطالب فر�سة الإثراء معارفهم 
اأحدث التقنيات، مبا يف  ا�ستثمار  حول تاريخ االم��ارات وثقافتها الغنية عر 
الزوايا،  مكتملة  البانورامية  ال�سور  ت�ستخدم  تفاعلية  ج��والت  توفري  ذلك 

وال�سور املتتابعة والفيديو.
واأقامت دبي للثقافة هذه اجلوالت االفرا�سية بالتعاون مع وزارة الربية 
والتعليم وهيئة املعرفة والتنمية الب�سرية يف دبي كجزء من التزامها بتعزيز 
اأهمية املتاحف لدى االأجيال ال�سابة واإثراء معارفهم حول التاريخ والثقافة 

االإماراتيني من خالل قنوات مبتكرة وتفاعلية.
ومتت ا�ست�سافة اجلوالت االر�سادية االفرا�سية من قبل املر�سدين الثقافيني 

يف املتاحف من خالل من�سة االجتماعات االفرا�سية وموقع “دبي 360”، 
فوتوغرافياً  وحم��ت��وى  ب��ان��ورام��ي��ة  فيديوهات  ت��ق��دم  ال��ت��ي  الرقمية  املن�سة 

للعديد من املواقع املهمة يف جميع اأنحاء املدينة.
وزير  احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�سني  معايل  بان�سمام  االحت��اد  متحف  وحظي 
ال�سف  طلبة  م�ساركاً  االفرا�سية  اجل���والت  اإح���دى  اىل  والتعليم  الربية 

الرابع يف مدر�سة مدينة خليفة “ اأ “ هذه التجربة الثقافية.
وا���س��ت��ه��ل م��ع��ايل ح�����س��ني ب���ن اإب���راه���ي���م احل���م���ادي ، ك��ل��م��ت��ه ب��ت��ق��دمي ال�سكر 
التي  ه��ذه اجلولة  دب��ي على  االحت��اد يف  والقائمني على متحف  للم�سوؤولني 
بني  ويحمل  ومميز  عريق  وطني  معلم  اإىل  خاللها  من  الطلبة  ا�سطحبوا 
ثناياه تاريخ وطن و�سور جت�سد مراحل عديدة من �سمنها مرحلة التاأ�سي�س 
“طيب اهلل  اآل نهيان  على يد القائد الوالد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان 

ثراه«.
االأن�سطة  ا���س��ت��م��راري��ة  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رب��ي��ة  وزارة  اإن  وق����ال 
االفرا�سية التي تربط الطالب مبا�سيه وحا�سره وم�ستقبله، موؤكداً اأنه اإذا 
منعتنا الظروف ال�سحية اأن نلتقي يف املكان فاإن ذاكرة الوطن تت�سع للجميع. 
االف��را���س��ي��ة فر�سة ثمينة  ال��رح��ل��ة  ه��ذه  �سكلت  “ لقد  م��ع��ال��ي��ه..  واأ���س��اف 
بعدها من  وما  التاأ�سي�س  ما قبل فرة  اإىل ما�سيهم  اأكر  للتعرف  لطلبتنا 
خالل ت�سل�سل االحداث وت�سليط ال�سوء على روؤية القيادة الر�سيدة بالدولة 
قيادات  تراها  كما  االحت��اد  ق�سة  ويحكي  امل�ستقبل،  ي�ست�سرف  ال��ذي  وفكرها 

الوطن، ويرجم ذلك االإرث االإن�ساين العميق واخلالد والزاخر لدولتنا«.
واأ�سار اإىل اأن هذا املتحف الع�سري الناب�س بحداثته والعريق باأ�سالته، �ساهد 
اأبنائنا  بها  ونعرف  عليها  نتعرف  اأن  بنا  وجدير  متعددة  زمنية  حقب  على 

الطلبة، فهي مرياث خالد نفخر ونعتز به، وهو جزء من هويتنا االإماراتية.
واأو�سح معاليه اأن متحف االحتاد، يعطي م�ساحة للتعرف اإىل د�ستور االإمارات 
االإم���ارات  ق�سة  حتكي  ثمينة  مقتنيات  وي��ح��وي  وم��ب��ادئ��ه،  وقيمه  وقوانينه 
بناء  يف  واأ�سهموا  باالإجنازات  �ساحتها  اأث��روا  الذين  الوطنية  رموزها  وتخلد 
يف  بالتواجد  �سعادته  عن  معاليه  وعر  العامل.  به  نفاخر  ال��ذي  الكيان  هذا 
هذه الرحلة االفرا�سية والتنقل بني اأركان متحف االحتاد ال�ساهدة على دور 
اأرك��ان الوطن وت�سييد لبناته بتفان واإخال�س،  املوؤ�س�سني االوائ��ل يف تر�سيخ 
الفتاً اإىل اأن �سعادته اأكر بتواجد اأبنائه الطلبة الذين دعاهم اإىل اأن يحفظوا 
هذا االإرث ويعتزوا ويفخروا به، الأنه انعكا�س لهويتهم والأنه يوؤ�سل فيهم قيم 

اخلري والعطاء واالإخال�س والوفاء وامل�سوؤولية، واأن يعلموه لغريهم.
املبادرة  هذه  “�سعت  للثقافة:  دبي  عام  مدير  ب��دري  هالة  قال�ت  جانبها  من 
اإىل حتقيق روؤية دبي الرامية اإىل تعزيز امل�سهد الثقايف يف االإمارة.. ومتا�سياً 
اجلوالت  كانت   ، الر�سيدة  قيادتنا  اأه���داف  حتقيق  يف  الهيئة  م�سوؤولية  م��ع 
االر�سادية االفرا�سية جزءاً من جهودنا امل�ستمرة لتعريف االأجيال النا�سئة 

اإىل ال�سروح الثقافية يف دبي«.

دبي للثقافة حتتفي بربط متاحفها مع مناهج التعلم عن بعد
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اأطلق �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، ويل ع��ه��د دبي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي.. موؤ�سر  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
ل��الأم��ن االإل���ك���روين االأول من  دب���ي 
والذي  ال��ع��امل،  م�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه 
يدعم االأداء العام لالأمن االإلكروين 
احل��ك��وم��ي��ة على  اجل��ه��ات  يف خمتلف 
مكانتها  ير�سخ  مبا  االإم���ارة،  م�ستوى 
ب��و���س��ف��ه��ا امل���دي���ن���ة االأك������ر اأم����ان����ا يف 
املوؤ�سر  ي��اأت��ي  االإل���ك���روين.  ال��ف�����س��اء 
اإطالق  ري��ادة دبي على �سعيد  ليوؤكد 
مكانة  تعزز  التي  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع 
االإم�������ارة ك��م��دي��ن��ة ع��امل��ي��ة ���س��ب��اق��ة يف 
وال�سالمة،  واالأم��ن  االبتكار  جماالت 
ويجعل من جتربتها يف هذه املجاالت 
باعتبارها  عامليا  به  يحتذى  منوذجا 
وتتمتع  اإل������ك������روين  اأم���������ان  واح�������ة 
وذل��ك من  اآم��ن،  مبجتمع معلوماتي 
خ����الل ت���وف���ري وو����س���ع اأ����س�������س عامل 
واالأم����ان  ب��احل��ري��ة  يت�سم  اإل���ك���روين 

اأفرادا  امل�ستخدمني  جلميع  وامل��رون��ة 
وموؤ�س�سات. 

وي���ن�������س���ج���م اإط�����������الق امل�����وؤ������س�����ر مع 
ا�سراتيجية دبي لالأمن  م�ستهدفات 
اإم����ارة دب��ي من  االل��ك��روين حلماية 
ودعم  االل��ك��روين،  الف�ساء  خماطر 
لالإمارة  االقت�سادي  والنمو  االبتكار 
يف ظل التقدم التكنولوجي والتحول 
ال���ذك���ي ال����ذي ت�����س��ه��ده ، ح��ي��ث يتيح 
اجلهات  ب��ني  املناف�سة  تعزيز  امل��وؤ���س��ر 
احلكومية يف جمال االأمن االإلكروين 
وت���ط���وي���ر م���ق���درات���ه���ا وت���ق���دم���ه���ا يف 
تعزيز  امل��وؤ���س��ر  وي�سمن  امل��ج��ال.  ه��ذا 
للتعامل  احلكومية  اجلهات  جاهزية 
و�سيناريوهات  االأزم����ات  خمتلف  م��ع 
ال�����ط�����وارئ االإل����ك����رون����ي����ة، وت���اأم���ني 
االإلكروين  االأم���ن  اأنظمة  وتطوير 
اخل����ا�����س����ة ب����ه����ا، واال������س�����ت�����ف�����ادة من 
وحتليل  اال�سطناعي  الذكاء  تقنيات 
الهجمات،  لتوقع  ال�سخمة  البيانات 
احتمالية  ت���راج���ع  اإىل  ي������وؤدي  مب���ا 
عام.  ب�سكل  االإل��ك��رون��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات 

وعمل على تطوير املوؤ�سر، مركز دبي 
ل��الأم��ن االإل��ك��روين يف اإط���ار مهامه 

تاأ�سي�سه،  ق���ان���ون  مب��وج��ب  امل���ح���ددة 
�سيا�سة  وتنفيذ  و���س��ع  ت�سمل  وال��ت��ي 

اأم���ن امل��ع��ل��وم��ات احل��ك��وم��ي��ة يف اإم���ارة 
املعايري  تنفيذ  على  واالإ����س���راف  دب��ي 
االإلكروين  االأم���ن  حتقيق  ل�سمان 
ال��ت��اأك��د من  اإىل ج��ان��ب  االإم�������ارة،  يف 
�سبكة االت�ساالت  اأمن  اأنظمة  فاعلية 
اجلهات  ل����دى  امل���ع���ل���وم���ات  واأن���ظ���م���ة 
احل��ك��وم��ي��ة، واالإ�����س����راف ع��ل��ى مدى 
بتنفيذ  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  ال���ت���زام 
ال�سادرة  امل��ع��ل��وم��ات  اأم���ن  متطلبات 
عن املركز ومتابعة تنفيذها، وتوفري 
على  لها  واال�ست�ساري  الفني  ال��دع��م 
وتاأ�سي�س  االإل��ك��روين  االأم���ن  �سعيد 
اأو  االأمنية  العمليات  مراكز  وت�سغيل 
الذي  املركزي  النظام  من  اال�ستفادة 
ي��وف��ره امل��رك��ز، مب��ا ي��ع��زز م��ن مرونة 
ال��ف�����س��اء االإل����ك����روين يف االإم�������ارة. 
وق�����ال م���ع���ايل ال����ل����واء ط����الل حميد 
بالهول الفال�سي، رئي�س جمل�س اإدارة 
م��رك��ز دب��ي ل��الأم��ن االإل���ك���روين.. “ 
توا�سل اإمارة دبي العمل على تر�سيخ 
الرقمي  القطاع  يف  الريادية  مكانتها 
واملعلوماتي عر توحيد اجلهود بني 

جميع املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة 
واالأف���راد يف االإم���ارة من اأج��ل توفري 
اإمارة  وجلعل  اآم��ن  اإل��ك��روين  ف�ساء 
دبي اأكر مدن العامل اأمنا اإلكرونيا، 
حيث �سيعمل املوؤ�سر على قيا�س مدى 
احلكومية  املوؤ�س�سات  وجاهزية  تقدم 
الف�ساء  خم��اط��ر  لتقييم  االإم����ارة  يف 
ل�سمان  معها  والتعامل  االل��ك��روين 

ردع تلك املخاطر«.
االرتقاء  امل��وؤ���س��ر  ي�سمن   “ واأ����س���اف 
مب��ع��اي��ري االأم�������ان وال���ث���ق���ة يف ج���ودة 
التي  االإل��ك��رون��ي��ة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
مل��ا ي�سعه من  دب��ي،  اإم���ارة  بها  تتمتع 
االإلكروين،  لالأمن  قيا�سية  معايري 
يت�سم  ع���امل  يف  نعي�س  واأن���ن���ا  خ��ا���س��ة 
االت�ساالت  تقنيات  و���س��رع��ة  ب��ت��ط��ور 
على  وم��ت��زاي��د  ك��ب��ري  ب�سكل  ويعتمد 
مثل  احلديثة  االإلكرونية  التقنيات 
الذكاء اال�سطناعي واإنرنت االأ�سياء 
يتوجب  م���ا  ال�����س��خ��م��ة،  وال���ب���ي���ان���ات 
اإلكروين  اآليات ت�سمن ف�ساء  وجود 
دبي  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  اأن  ي��ذك��ر  اآمن”. 

االل���ك���روين ج����اءت متا�سيا  ل��الأم��ن 
مع التقدم التكنولوجي الذي ي�سهده 
العامل، والتحول الذكي الذي ت�سهده 
حتديات  م��ن  ي�ساحبه  وم��ا  االإم����ارة، 
للطاقات  ا�ستنفارا  تتطلب  وخماطر 
من اأجل حتقيق االأهداف التي ترمي 
اإىل  اال�سراتيجية  وت��ه��دف  اإل��ي��ه��ا.. 
توفري احلماية املتكاملة �سد خماطر 
االبتكار  ودع���م  االل���ك���روين،  االأم����ن 
ويعتمد  االل�����ك�����روين،  ال��ف�����س��اء  يف 
تنفيذها على �سرورة التعاون الدائم 

اأهداف  لتنفيذ  املعنية  اجل��ه��ات  ب��ني 
اخل���ط���ة وت���وف���ري ف�����س��اء اإل���ك���روين 
واخلا�سة  احلكومية  للقطاعات  اآمن 
ولالأفراد يف دبي. ويتعاون مركز دبي 
لالأمن االلكروين مع كافة اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة يف االإم�����ارة ل�����س��م��ان رفع 
االلكروين  ب��االأم��ن  الوعي  م�ستوى 
واتخاذ التدابري االحتياطية الالزمة، 
املعلومات  اأن��ظ��م��ة  م���واءم���ة  و���س��م��ان 
و���س��ب��ك��ات االت�����س��االت يف االإم�����ارة مع 

املعايري املتبعة دوليا.

•• ابوظبي-الفجر:

بالتعاون  الوطني  االأر�سيف  يوا�سل 
مع وزارة الربية والتعليم وال�سركاء 
امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  اال���س��رات��ي��ج��ي��ني 
املعلمني  ل��ت��دري��ب  ال�����س��اب��ع  ال�����س��ن��وي 
من  الثاين  اليوم  �سهد  وقد   2020
بعنوان:  وط��ن��ي��ة  حم��ا���س��رة  امل��ل��ت��ق��ى 
وذاك����رة االإم�����ارات يف وقت  “ ت��اري��خ 
االأزمات”، وفيها مت التعريف بجانب 
وتقاليدها  االإم����������ارات  ع�������ادات  م����ن 
االأزمات،  اأوق���ات  يف  ق��دمي��اً  وثقافتها 
ومقارنتها بتجربة دولة االإم��ارات يف 
والتي  كوفيد19،  جائحة  م��واج��ه��ة 
النموذجية  ال���ت���ج���ارب  م����ن  ت��ع��ت��ر 
القيادة  اأدت���ه  ال���ذي  ف��ال��دور  امللهمة، 
احلكيمة اأ�سفى روح التعاون والتاآلف 

بني اأبناء جمتمع االإمارات.
تابعها  ال��ت��ي  املحا�سرة  ه��ذه  وج���اءت 

اإط�����ار  يف  م�������س���ارك   2000 ق����راب����ة 
الدور الوطني الذي يوؤديه االأر�سيف 
ال���وط���ن���ي ك�����س��ري��ك ا���س��رات��ي��ج��ي يف 
لالأجيال،  الوطنية  التن�سئة  عملية 
وجهوده املتوا�سلة الرامية اإىل تعزيز 
للقيادة  وال�����والء  ل��ل��وط��ن،  االن��ت��م��اء 
الهوية  عنا�سر  وتر�سيخ  احلكيمة، 
واملربني  امل��ع��ل��م��ني  ل����دى  ال��وط��ن��ي��ة 
نفو�س  يف  تر�سيخها  على  ال��ق��ادري��ن 

الطلبة.
األقتها  التي  املحا�سرة  وا�ستعر�ست   
م�ست�سارة  باخلري  عائ�سة  ال��دك��ت��ورة 
عر  الوطني،  االأر���س��ي��ف  يف  البحوث 
التاريخية  اجل��ذور  التوا�سل  تقنيات 
ل��ل��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س ال�����س��ل��م��ي يف 
جمتمع دولة االإمارات والتي تاأ�سلت 
يف ممار�سات احلياة اليومية واملوروث 
كانت  التي  االإن�سانية  مبادئ  فعك�ست 
املا�سي،  ح���ي���اة  م���ن  ي��ت��ج��زء  ال  ج����زء 

ومنظومة  املجتمعية  القيم  وتناولت 
ب��وٍد وتفاهم  االأزم���ات وحلها  اح��ت��واء 
وم���ن���ا ال�����س��ال��ف��ة )ال���ق���ا����س���ي( ال���ذي 
يحتكم عنده النا�س فيو�سيهم ال�سلح 
املجتمع  يف  االأحكام  �سيد  ال�سلح  الأن 
الت�سامح  ���س��اد  وب���ذل���ك  االإم�����ارات�����ي، 
وال��ت��ع��اي�����س ال�����س��ل��م��ي، وف��ع��ل اخلري، 
مبداأ  و���س��غ��اراً  ك��ب��اراً  وط��ب��ق اجلميع 
جمتمع  يف  جلياً  ن��راه  ال��ذي  الفزعة 
االإمارات منذ بدايات انت�سار فريو�س 
اأع��ل��ن ���س��اح��ب ال�سمو  ك���ورون���ا ح��ني 
ب���ن زاي�����د ويل عهد  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
اأبوظبي، نائب القائد االأعلى للقوات 
اإج���الء رع��اي��ا ع��دد من  امل�سلحة ع��ن 
الدول ال�سديقة، من مقاطعة هوبي 
كورونا  وب���اء  تف�سي  ب����وؤرة  ال�سينية 
االإن�سانية”  “املدينة  اإىل  ون��ق��ل��ه��م 
النهج  اإط�����ار  وذل����ك يف  اأب���وظ���ب���ي،  يف 
ال��دول��ة يف  ال���ذي تنتهجه  االإن�����س��اين 

بل  واالأ�سدقاء  االأ�سقاء  مع  الوقوف 
مع االإن�سانية يف جائحة طالت اأ�سقاع 
العامل ، وبداأ تدريب املتطوعني لدعم 
االمارات  دول���ة  يف  الطبية  املنظومة 
التوعوية  اجل���ه���ود  ���س��ل�����س��ل��ة  ���س��م��ن 
االحرازية  واالإج���راءات  والتدريبية 
ال���ت���ي ت��ت��خ��ذه��ا ال����دول����ة ل��ل��ح��د من 
انت�سار فريو�س كورونا )كوفيد 19(، 
ورف����ع ج��اه��زي��ة ال�����س��ب��اب االإم���ارات���ي 
التعامل  يف  ال���ف���ع���ال  دوره  وت���ع���زي���ز 
تاأثرياتها  م���ن  واحل����د  االأوب���ئ���ة  م���ع 
املعنية  اجل��ه��ات  ون��ف��ذت  املجتمعية، 
الوطني  التعقيم  برنامج  ال��دول��ة  يف 
ا على م�سالح الوطن واملواطن  حر�سً
املجتمع،  و�سالمة  وال��زوار  واملقيمني 
على  وفعل اخلري  الكرم  قيم  وجتلت 

اأر�س الواقع يف املرحلة الراهنة.
على  ال�����س��وء  امل��ح��ا���س��رة  �سلطت  ث��م 
الكتاتيب  م����ن  وت�����ط�����وره  ال��ت��ع��ل��ي��م 

حمور  وه���ذا  ال�سناعي،  ال��ذك��اء  اإىل 
تابعها  ال��ت��ي  امل��ح��ا���س��رة  ج��وه��ري يف 
األ���ف���ي م�����س��ارك م���ن املعلمني  ق���راب���ة 
املحور  ه��ذا  وال��رب��وي��ني، وك�سفت يف 
عن التطبيق العملي للعلوم النظرية، 
الذي  بعد  ع��ن  التعليم  اأن  وب��ره��ن��ت 
اأزمة  مواجهة  يف  االإم���ارات  انتهجته 
ك����ورون����ا ل��ي�����س ج����دي����داً ع���ل���ى دول����ة 
امل�ستقبل  ا�ست�سرفت  التي  االإم���ارات، 
2013 حني اأطلق �ساحب  منذ عام 
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
مكتوم -رعاه اهلل - مبادرة احلكومة 
ت��وف��ري اخلدمات  اأج����ل  ال��ذك��ي��ة م���ن 
مدار  وع��ل��ى  ك��ان��وا  حيثما  للجمهور 
الدولة  ملوؤ�س�سات  مهد  مم��ا  ال�ساعة، 
لعمال  فكان  التعليم  قطاع  �سيما  ال 
م�����س��ت��ع��داً مل��رح��ل��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن بعد، 
العديد  االإم���������ارات  ل����دى  ك����ان  وق����د 
م��ن اخل��ط��ط ال��ب��دي��ل��ة، ال��ت��ي تواكب 

التي  االأع����م����ال يف احل��ك��وم��ة  ت���ط���ور 
االإلكرونية،  احلكومة  م��ن  حتولت 
الذكاء  ث��م  ف��ال��رق��م��ي��ة،  ال��ذك��ي��ة،  اإىل 
املكانة  اإىل  وت��ط��رق��ت  اال���س��ط��ن��اع��ي. 
التي حققتها القيادة الر�سيدة للمراأة 
التمكني  من  انتقلت  التي  االإماراتية 

اإىل الريادة.
وك���ان اآخ���ر حم���ور يف امل��ح��ا���س��رة عن 
جتربة االإم���ارات مع االأوب��ئ��ة؛ والتي 
املرحلة  ت��وث��ي��ق  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ح��ث��ت 
احل���ال���ي���ة ل���الأج���ي���ال، واأ������س�����ارت اإىل 
االأوب����ئ����ة ال���ت���ي م����رت ب��ه��ا االإم�������ارات 
 ،1918 االإ�سبانية  االنفلونزا  ومنها 
طبقت  وك���ي���ف   1935 واجل��������دري 
االإمارات �سيا�سة العزل، فكان املجتمع 
الن�ساء  ب��ع�����س  وق����ام����ت  م���راب���ط���اً 
للم�سابني  عالجية  خدمات  بتقدمي 
وه����ك����ذا ك�����ان امل��ج��ت��م��ع م��ت��ك��ات��ف��اً يف 
اأ�ساليب  ور���س��دت  ل��الأزم��ات،  ت�سدية 

التداوي باالأع�ساب، ثم تاأ�سي�س امل�سايف 
كم�ست�سفى  االإم��������ارات  يف  ال��ق��دمي��ة 
يف  َك��َن��ْد  وم�ست�سفى  دب���ي،  يف  امل��ك��ت��وم 
دبي  يف  الكويتي  وم�ست�سفى  ال��ع��ني، 
واالإمارات  اخليمة.  وراأ���س  وال�سارقة 
ال���ي���وم وه����ي ت���واج���ه ك����ورون����ا تقدم 
بر�سائل  وتبعث  ال��دول��ي��ة،  االإع���ان���ات 
ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة وج��م��ي��ع��ن��ا ي��ت��ذك��ر كلمة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل 
عن  امل�سلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
التي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ب���اأن  ت��ف��اوؤل��ه 

وقول  �ستم�سي،  وال���ع���امل  ن�����س��ه��ده��ا 
مواطن  كل  اأطمئن  اأن  اأري��د  �سموه: 
اأن  الطيبة  االأر���س  ومقيم على ه��ذه 
ب��ع��ون اهلل - ق����ادرة على  االإم�����ارات - 
ت���اأم���ني ال�������دواء وال����غ����ذاء اإىل م���ا ال 

نهاية.. فالدواء والغذاء خط اأحمر.
ب�����دور اجلي�س  امل��ح��ا���س��رة  واأ�����س����ادت 
االإم������ارات������ي االأب���ي�������س ومت���ك���ن���ه من 
الت�سدي لفريو�س كورونا، واملحافظة 
االإن�سان  ي�ستطيع  ح��ي��اة  من��ط  ع��ل��ى 
اأر������س االإم�����ارات  اأن ي��ع��ي�����س يف  ف��ي��ه��ا 

بطماأنينة و�سالم. 

دبي تر�صخ ح�صورها بو�صفها �ملدينة �لأكرث �أمانا يف �لف�صاء �لإلكرتوين 

حمدان بن حممد يطلق موؤ�شر دبي لالأمن الإلكرتوين
طالل بالهول: �ملوؤ�صر ي�صمن �لرتقاء مبعايري �لأمان و�لثقة يف جودة �لبنية �لتحتية �لإلكرتونية يف دبي 

الأر�شيف الوطني ي�شتعر�ض تاريخ وذاكرة الإمارات يف 
الأزمات يف امللتقى ال�شابع لتدريب املعلمني  

•• دبي -وام:

اأطلق جمل�س االبتكار يف �سرطة دبي 
الذي  واملواهب”  “االبتكار  دب��ل��وم 
يهدف اإىل دعم منظومة االبتكار يف 
�سرطة دبي، والتعرف على مفاهيم 
والتوجهات  امل���وؤ����س�������س���ي  االب���ت���ك���ار 

احلكومية احلديثة.
اإبراهيم  ال���دك���ت���ور  امل����ق����دم  وق������ال 
جمل�س  رئي�س  امل���ري،  �سباع  اأح��م��د 
برنامج  اإن  دب��ي  �سرطة  يف  االبتكار 
وينق�سم  اأ�سهر   6 ل���  ميتد  ال��دب��ل��وم 
حما�سرات  االأوىل  مرحلتني،  اإىل 
وتدريب نظري عن بعد، يتلقى فيه 
التوجهات  ع��ن  معلومات  املنت�سب 
ال��ع��امل��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار، واالإط�����ار العام 
ال����س���رات���ي���ج���ي���ة دول�������ة االإم���������ارات 
وا�سراتيجية  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
االب���ت���ك���ار، وكذلك  دب���ي يف  ���س��رط��ة 
وكيفية  امل����واه����ب،  اإدارة  م��ف��اه��ي��م 
لدعم  املواهب  اإدارة  بعملية  القيام 

منظومة االبتكار.
اأم�����ا امل���رح���ل���ة ال��ث��ان��ي��ة ف��ت��ت��م��ث��ل يف 
ت��ط��ب��ي��ق امل��ف��اه��ي��م ال��ن��ظ��ري��ة على 
امل�ساريع االبتكارية، وذلك من خالل 
زيارات ميدانية اإىل االإدارات العامة 
وم���راك���ز ال�����س��رط��ة، ل��ل��وق��وف على 
اإىل  وحتويلها  االأم��ن��ي��ة،  التحديات 
مبنت�سبي  خا�سة  ابتكارية  م�ساريع 

ال��دب��ل��وم، وك��ذل��ك زي���ارة خمترات 
االب��ت��ك��ار يف اجل��ام��ع��ات ال���رائ���دة يف 

االبتكار يف الدولة.
واأ�ساف  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  ع��ل��م��ي��ة  رح��ل��ة 
املري، اأن عدد امل�ساركني يف الدبلوم 
خمتلف  م�����ن  م����ت����درب����ا   60 ب����ل����غ 
االإدارات  من  والفئات  التخ�س�سات 
وي�سرف  ال�سرطة،  وم��راك��ز  العامة 
من  جمموعة  ال��رن��ام��ج  ه��ذا  على 
�سرطة  يف  االبتكار  يف  املتخ�س�سني 
اإىل جمموعات  دبي، ومت تق�سيمهم 
تتبنى كل جمموعة م�سروع تخرج، 
�سابط  جمموعة  كل  على  وي�سرف 
دبي  �سرطة  يف  االبتكار  �سباط  من 
العاملي  املعهد  قبل  من  واملعتمدين 
الواليات  يف   /GINI/ لالبتكار 

م�ساريع  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا  امل��ت��ح��دة، 
ع���ل���ى جلنة  ����س���ت���ع���ر����س  ال����ت����خ����رج 
حمايدة تختار اثنني من الفائزين، 
تتمثل  جائزة  منحهما  �سيتم  حيث 
يف رحلة علمية اإىل اأ�سهر املخترات 

العلمية الرائدة يف جمال االبتكار.
الدبلوم  برنامج  اأن  امل���ري،  واأو���س��ح 
التطبيقات  ع���ل���ى  ي����رك����ز  �����س����وف 
العمل  ت����خ����دم  ال����ت����ي  وامل���������س����اري����ع 
ال�سرطي يف القيادة العامة ل�سرطة 
دبي، والتي باإمكانها اأن حتدث نقله 
نوعيه يف االأداء املوؤ�س�سي، من خالل 
ي�سلط  ال�����ذي  وال����ط����رح  ال��ت��ح��ل��ي��ل 
الراهنة  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
وا�ست�سراف امل�ستقبل يف هذا املجال.

اأن جهود جمل�س  اإىل  امل��ري،  واأ���س��ار 

�سرطة  اأثمرت عن ح�سول  االبتكار 
دبي على االعتماد العاملي يف جمال 
“الريادة”،  ب��ت�����س��ن��ي��ف  االب���ت���ك���ار 
اأربعة  ب��ني  م��ن  االأع���ل���ى  الت�سنيف 
العاملي  امل��ع��ه��د  مينحها  ت�سنيفات 
الواليات  يف   /GINI/ لالبتكار 
التي  للدرجة  وفقاً  وذل��ك  املتحدة، 
امل��وؤ���س�����س��ة يف نظام  ع��ل��ي��ه��ا  حت�����س��ل 
امل��ع��ت��م��د م��ن ق��ب��ل املعهد،  ال��ت��ق��ي��ي��م 
وك��ذل��ك ق���ام امل��ج��ل�����س ب��ت��اأه��ي��ل 50 
باعتماد  االبتكار  جم��ال  يف  �سابطا 
 GINI من املعهد العاملي لالبتكار
على  ���س��اب��ط��ا   30 ح�����س��ل  ح��ي��ث   ،
لالبتكار،  ت��ن��ف��ي��ذي  م��دي��ر  ���س��ه��ادة 
مقيم  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  ���س��اب��ط��ا  و20 

معتمد لالبتكار.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

تراأ�س العميد علي حممد القر�سي 
مدير اإدارة اال�سراتيجية وتطوير 
االأداء ب�سرطة راأ�س اخليمة، جل�سة 
املقارنة املعيارية عن ُبعد، مع هيئة 
اإدارة  بح�سور  االت�ساالت،  تنظيم 
ومركز  الداخلية،  ب���وزارة  اجل���ودة 
املقارنات املعيارية بوزارة الداخلية، 
الإ�سراتيجية  ت��ط��ب��ي��ق��اً  وذل������ك 
الوزارة الرامية اإىل تطبيق اأف�سل 
املمار�سات، وتبادل نقل املعارف مبا 
يكفل حتقيق اأف�سل معايري التميز 

املوؤ�س�سي. 
اإدارة االإ�سراتيجية  واو�سح مدير 
راأ������س  ب�����س��رط��ة  االأداء  وت���ط���وي���ر 
قد  املعيارية  املقارنة  ب��اأن  اخليمة، 
جاءت بناًء على رغبة هيئة تنظيم 
جتربة  من  لال�ستفادة  االت�ساالت 

�سرطة راأ�س اخليمة التي �سبق لها 
تطبيق معايري موا�سفة ايزو ادارة 
 2017:  44001 ال�������س���راك���ات 
ال�����س��ه��ادة يف هذا  وح�����س��ل��ت ع��ل��ى 
معايري  مناق�سة  مت  حيث  امل��ج��ال، 
راأ�س اخليمة، على  ح�سول �سرطة 

االآيزو، واأف�سل املمار�سات املطبقة، 
كما مت اإجراء مقارنة معيارية بني 
اجلانبني لال�ستفادة من مكت�سبات 
جت�����رب�����ة احل���������س����ول ع����ل����ى اآي�������زو 
ال�سراكات، وحتقيق اف�سل النتائج 
التميز  ت���دع���م  ال���ت���ي  االإي���ج���اب���ي���ة 

املعريف واملوؤ�س�سي لدى اجلانبني. 

 نقل �ملعرفة..
واأك����د ال��ع��م��ي��د ع��ل��ي ال��ق��ر���س��ي، اأن 
على  احلر�س  كل  حري�سة  �سرطة 
امل��ع��رف��ة، من  نقل  م��ب��ادرات  تعزيز 
التي  املمار�سات  كافة  تبني  خ��الل 
املعرفة،  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  يف  ت�����س��ه��م 
على  ح�سولها  جت��رب��ة  ن�سر  م��ث��ل 
اآي����زو ال�����س��راك��ات، ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
التميز  ودع��م  التجربة،  مكت�سبات 
وعلى  ا�سكاله،  مبختلف  املوؤ�س�سي 
واخلارجي،  ال��داخ��ل��ي  امل�����س��ت��وي��ني 
اإدارات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ك���ان  ����س���واء 
او  ال���داخ���ل���ي���ة،  وزارة  ووح���������دات 
متمنياً  االأخ������رى،  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع 
اال�ستمرار يف ما مت الو�سول اليه، 
املعيارية  امل��ق��ارن��ة  ه��ذه  حتقق  وان 

جميع اأهدافها بال�سورة املثلى.

خالل جل�صة مقارنة عن بعد

�شرطة راأ�ض اخليمة ت�شتعر�ض معايري 
ايزو ال�شراكات 44001 :2017  

�شرطة دبي تطلق دبلوم البتكار واملواهب

•• اأبوظبي-وام:

ال�سمعية  االإعاقة  ق�سم  الهمم ممثلة يف  العليا الأ�سحاب  زايد  موؤ�س�سة  نظمت 
مبركزي اأبوظبي والعني للرعاية والتاأهيل التابعني لها احتفاال عر تقنيات 
االت�سال املرئي “عن بعد” مبنا�سبة تخريج طالب �سعبة االإعاقة ال�سمعية من 

اأبناء املركزين لل�سف الثاين ع�سر للعام الدرا�سي 2019 2020-.
واأكد �سعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان االأمني العام للموؤ�س�ّسة اأن احتفالها 
اأحد براجمها يف حتقيق ر�سالتها  بتخريج طالبها من ال�سم هو قطف لثمار 
ركائز  اأح��د  التعليمي  الدمج  يعتر  وال��ذي  ال�سامل  املجتمعي  الدمج  لتحقيق 
هذه الروؤية ال�سامية، والتي ترعاها توجهات حكومتنا الر�سيدة نحو اأ�سحاب 
الهمم، وخاطب اخلريجني بالقول “ اأنتم مثل اأي فرد اآخر ت�ستحقون منا كل 
وتنمية  نه�سة  امل�ساركة يف  تتمكنوا من  ورعاية حتى  وت�سجيع  واهتمام  عناية 

دولتنا احلبيبة«.
األ��ق��اه��ا يف االح��ت��ف��ال حت��ي��ات وتهاين  ون��ق��ل اإىل ال��ط��الب خ��الل الكلمة ال��ت��ي 
العليا  زايد  اإدارة موؤ�س�سة  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ خالد بن  �سمو 
الأ�سحاب الهمم، على ما حققوه من جناح ومتيز، كما هناأهم واأولياء اأمورهم 
واأ�سرهم على و�سولهم لتلك املرحلة من التعليم، معربا عن �سعادته بامل�ساركة 
 “ “ زايد العليا  اإط��ار �سعي  اأبناء املوؤ�س�سة الذي ياأتي يف  يف االحتفال بتخريج 
من  برعايتها  امل�سمولني  لكل  وامل�ساعدة  والرعاية  العون  �سبل  اأف�سل  لتقدمي 

اأ�سحاب الهمم.
طاقات  ميتلكون  اأنهم  الطالب  اإىل  ر�سالة  احلميدان  اهلل  عبد  �سعادة  ووج��ه 
واملعرفة  بالعلم  �سقلها  اإىل  حتتاج  الطاقات  وه��ذه  كثرية،  وم��ه��ارات  وق��درات 
ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف م�����س��رية ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ب��ن��اء ع��ل��ى اأر�����س دول��ت��ن��ا احلبيبة 

االإمارات.

كما توجه بال�سكر اإىل اأولياء اأمور واأ�سر الطالب، وقال اإنهم العن�سر االأ�سا�سي 
لهذا النجاح، وي�ستحقون منا اأن ن�سد على اأيديهم ونرز جهودهم مع اأبنائهم، 
كما �سكر كل كوادر املوؤ�س�سة الربوية واالإدارية ومدربي ومرجمي لغة االإ�سارة 
الذين �ساهموا يف حتقيق هذا النجاح من خالل االإخال�س وال�سر واالإتقان 
يف تاأدية ر�سالتهم رغم التحديات والظروف االإ�ستثنائية التي واجهها اجلميع 
خالل هذا العام الدار�سي، يف ظل تطبيق التعليم عن بعد للحفاظ على �سحة 

و�سالمة اجلميع.
وقال يف ختام كلمته اإن موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم توؤمن ب�سمو االأهداف 
التي نعمل على حتقيقها ونحن م�ستمرون يف عملنا متحدون فيما نواجهه من 
امل�سرية وحتقيق االأه��داف وتخريج  �سعوبات، واالأمل يحدوا اجلميع لت�ستمر 
دفعات جديدة كل عام وتطوير عملنا لالأف�سل دائما”، جمددا العهد للقيادة 

الر�سيدة على اال�ستمرار يف العطاء وتعزيز جمهوداتنا بعملنا باملوؤ�س�سة.

دبي الإ�شالمي يتربع بـ 51 جهاز 
حا�شوب لطلبة جامعة الو�شل

•• دبي -وام:

“البتوب” دعًما  حا�سوب  جهاز   51 االإ�سالمي  دب��ي  بنك  ق��دم 
حا�سوب  اأجهزة  لتوفري  مبادرته  �سمن  الو�سل  جامعة  لطلبة 
عن  تعليمهم  ملوا�سلة  امل�ستحقني  واجلامعات  امل��دار���س  لطلبة 

ُبعد.
الو�سل،  جامعة  مدير  الرحمن،  عبد  حممد  الدكتور  وتوجه 

بخال�س ال�سكر لبنك دبي االإ�سالمي على هذا الدعم.

زايد العليا حتتفل بتخريج طالب الإعاقة ال�شمعية 
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

اخليمة  راأ���������س  م��ن��ط��ق��ة  ن��ظ��م��ت 
ال�سركاء  م��ل��ت��ق��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  
حتت   2020 االأول  االف��را���س��ي 
����س���ع���ار »����س���رك���اء يف امل�����س��ئ��ول��ي��ة « 
ب��ح�����س��ور ����س���ع���ادة امل��ه��ن��د���س عبد 
ال��رح��م��ن احل���م���ادي وك��ي��ل وزارة 
اآم���ن���ة عبد  ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م و 
راأ�س  منطقة  مديرة  الزعابي  اهلل 
 25 التعليمية ومب�ساركة  اخليمة 
احلكومية  اجل���ه���ات  ع���ن  مم��ث��ال 
واملجتمعية  املحلية  و  االحت���ادي���ة 
اإط��ار �سعي وزارة  امللتقى يف  وياأتي 
التوا�سل  اإىل  والتعليم  ال��رب��ي��ة 
امل�ستمر والفعال مع كافة �سركائها 
من كافة �سرائح املجتمع مبا يخدم 
والربوية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  اأه���داف���ه���ا 
للخرات  ام��ث��ل  ت���ب���ادل  وحت��ق��ي��ق 
وامل���ق���رح���ات ال���ب���ن���اءة ال���ت���ي من 
�سانها ا�ستدامة تطوير التعليم يف 

الدولة.
واأكد �سعادة املهند�س عبد الرحمن 
احلمادي خالل كلمته على اأهمية 
تفعيل دور كل مكون من مكونات 
املجتمع �سواء على م�ستوى االفراد 
اجلهود  ل��ت��وح��ي��د  امل��وؤ���س�����س��ات  اأو 

تطلعات  حتقيق  يف  قدما  للم�سي 
التعليم  مبلف  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
الراهنة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  خا�سة 
ت�ستدعي  حت��دي��ات  اأن��ت��ج��ت  ال��ت��ي 
للتغلب عليها العمل بروح الفريق 
مثمنا  م���وق���ع���ه  يف  ك����ل  ال�����واح�����د 
والتعاون  الكبري  ال��دع��م  �سعادته 
املوؤ�س�سات  خمتلف  قبل  من  التام 
افراد  وك��اف��ة  واالحت���ادي���ة  املحلية 
التعلم  منظومة  الإجن���اح  املجتمع 
ال����ذك����ي ال���ت���ي ط��ب��ق��ت��ه��ا ال�������وزارة 
كوفيد  فريو�س  تداعيات  ملواجهة 

.  19
و������س�����دد ����س���ع���ادت���ه ع���ل���ى اأه���م���ي���ة 
اال�ستفادة من هذا امللتقى للخروج 
ت�سهم  ب���ن���اءة  وم����ب����ادرات  ب���اأف���ك���ار 
املوؤ�س�سات  خمتلف  �سياغتها  يف 
وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  امل�������س���ارك���ة 
العمل  اجل  والتعليم من  الربية 
التنفيذ  ح���ي���ز  وو����س���ع���ه���ا  ع��ل��ي��ه��ا 
الدولة  يف  التعليم  لر�سالة  خدمة 
وتاأكيدا كذلك على اأهمية التفاعل 
باعتباره  ا�سكاله  بكافة  املجتمعي 
العمل  ت��ط��ور  ال���س��ت��دام��ة  �سمانة 

�سيما  ال  وم��وا���س��ل��ت��ه  ال����رب����وي 
اأ�سوة  ال��دول��ة  تعاي�سه  م��ا  ظ��ل  يف 
العامل من تداعيات  ال��دول  ببقية 
19 وه���و االمر  ك��وف��ي��د  ف��ريو���س 
التن�سيق  موا�سلة  ي�ستدعي  الذي 
الربية  وزارة  ب����ني  وال����ت����ع����اون 
وال��ت��ع��ل��ي��م وخم��ت��ل��ف ���س��رك��ائ��ه��ا يف 
واملجتمع  واخل��ا���س  العام  القطاع 

ككل.
الربية  وزارة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  وب���ني 
اأول�����ت اه��ت��م��ام��ا كبريا  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ب��ت��و���س��ي��ع ق���اع���دة ���س��راك��ات��ه��ا مع  

ال���ق���ط���اع���ات مب���ا يخدم  خم��ت��ل��ف 
واقع وم�ستقبل التعليم يف الدولة 
اأ�س�س متينة  اإيجاد  ي�سهم يف  ومبا 
متكن الوزارة من موا�سلة تطوير 
الربوية  و���س��ي��ا���س��ات��ه��ا  ب��راجم��ه��ا 
املاثلة  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى  وال��ت��غ��ل��ب 
وذل������ك ل���رج���م���ة روؤي�������ة ال���دول���ة 
اأر�س  على  وحتقيقها  واج��ن��دت��ه��ا 

الواقع يف �ستى امليادين .
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت اآم���ن���ه عبداهلل 
ال���زع���اب���ي م���دي���ر م��ن��ط��ق��ة راأ������س 
اخليمة التعليمية اأن امللتقى ياأتي  

الربية  وزارة  ل���روؤي���ة  ت��ك��ري�����س��ا 
والتعليم واأهدافها اال�سراتيجية 
الطموحة و�سعيها اجلاد للتوا�سل 
والتكامل مع جميع فئات و�سرائح 
االأفكار  وت���ب���ادل  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع 
واخلرات خدمة ملنظومة التعليم 
يف دول����ة االإم������ارات وامل�����س��اه��م��ة يف 
حتقيق التكاملية  يف عمل خمتلف 
ال���ق���ط���اع���ات وت���ع���زي���زا الأدواره��������ا 
منظومة  ت���ط���وي���ر  يف  اخل����الق����ة 
الدعم  ال��دول��ة  مثمنة  التعليم يف 
ال�سركاء  ق���ب���ل  م����ن  وامل�������س���ان���دة  

اال���س��رات��ي��ج��ي��ني ال���ت���ي ك����ان لها 
الدور الفاعل يف دعم جهود وزارة 
ال��دوام ويف  الربية والتعليم على 
هذه املرحلة على وجه اخل�سو�س 
م��ن اأج���ل امل�����س��ي ق��دم��ا يف جتاوز 
التعليم  ا�ستمرارية  و  التحديات 
وال�سعوبات  ال���ت���ح���دي���ات  رغ�����م 
الناجتة من تداعيات اأزمة كورونا 

.
واأو�سحت اأن منطقة راأ�س اخليمة 
ب��ا���س��ت��م��رار ع��ل��ى توثيق  ت�����س��ع��ى  
املحلية  اجل����ه����ات  م����ع  ت���ع���اون���ه���ا 

واالحت���ادي���ة مب��ا ي��خ��دم االأه����داف 
امل�سركة والتطلعات امل�ستقبلية لها 
ولكافة �سركائها  مبينة اأن االإطار 
منه  ت�ستمد  ال��ذي  لل�سركاء  العام 
املنطقة روؤيتها جاء ليعزز العالقة 
وقطاعات  دوائ�������ر  خم��ت��ل��ف  ب����ني 
على  املوؤ�س�سات  ك��اف��ة  م��ع  ال����وزارة 
�سواء  واأدواره���ا  طبيعتها  اختالف 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  يف 
والطموحات  االأه���داف  يخدم  مبا 
امل�����س��رك��ة ل��ك��اف��ة االط������راف. من 
ناحيتهم اأ�ساد امل�ساركون يف امللتقى 
بالنجاح الكبري الذي حققته وزارة 
الفرة  خ��الل  والتعليم  ال��رب��ي��ة 
تطبيق  م����ن  ومت��ك��ن��ه��ا  امل���ا����س���ي���ة 
منظومة التعلم الذكي “عن بعد” 
كورونا  فريو�س  تداعيات  ملواجهة 
الريادي  ال��ف��ك��ر  ي��ع��ك�����س  م���ا  وه����و 
ل����ل����وزارة وال����دع����م ال��ك��ب��ري ال���ذي 
يحظى به التعليم من قبل القيادة 
التعليم  و���س��ع��ت  ال��ت��ي  ال��ر���س��ي��دة 
مثمنني  اأول���وي���ات���ه���ا  ���س��ل��م  ع���ل���ى 
والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ح��ر���س 
والتن�سيق مع كافة  التوا�سل  على 
ال�����س��رك��اء وال��ع��م��ل ع��ل��ى اخل����روج 
مببادرات واأفكار تخدم التوجيهات 

امل�ستقبلية لكافة االأطراف.

•• اأبوظبي-الفجر:

 تنفيذا الأوامر وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
اآل  للقوات امل�سلحة، ومتابعة �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد 
اأبوظبي،  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
مدينة  ببلدية  ممثلة  وال��ن��ق��ل  ال��ب��ل��دي��ات  دائ���رة  اأع��ل��ن��ت 
 - اجل�سرين  “بني  منطقة  با�سم  ا�ستبدال  عن  اأبوظبي 
املقطع” التي تقع يف اأبوظبي ا�سم “ربدان” ، و”ربدان” 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �ساللتها  م��ن  ميتلك  خيل  ا�سم 
 ، الدولة -حفظه اهلل-  اآل نهيان رئي�س  زايد  خليفة بن 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  ك��ان  كما 

من  ميتلك  الطاهر-  ث��راه  اهلل  -طيب  ال��دول��ة  موؤ�س�س 
“ربدان” وي��ول��ي��ه رع��اي��ة خ��ا���س��ة، وي��ح��ث على  ���س��الل��ة 
اإىل  لتمتد  واإك��ث��اره��ا  االأ���س��ي��ل��ة،  اخل��ي��ول  ب��ه��ذه  العناية 

االأجيال القادمة.
وهي �ساللة من �سالالت اخليول االأ�سيلة التي متتلكها 
اآل ن��ه��ي��ان ال���ك���رام م��ن��ذ م��ئ��ات ال�����س��ن��ني ، ويعتر  اأ����س���رة 
ال�سيخ  ويعد  املنطقة،  يف  اأ�سيلة  خيل  “ربدان” �ساللة 

زايد االأول وذريته من اآل نهيان اأ�سهر مالكها.
وقد ذكر الرحالة االأملاين “بورخاردت” نقاًل عن ال�سيخ 
�ساللة  من  رب��دان  فر�س  اأن  1904م  ع��ام  االأول  زاي��د 
رمزا  “ربدان”  تعد  كما  ال�سهرية،  ال�سقالوية  اخليل 

تراثيا اأ�سياًل ومهماً.

بن خليفة  زايد  ال�سيخ  ومن اأ�سهر �ساللة “ربدان”خيل 
بني”  م��ا  املمتدة  ال��ف��رة  اإب���ان  اأبوظبي  حاكم  نهيان  اآل 
1855-”، فاأ�سبح لها ن�سل و �ساللة معروفة   1909
اإىل يومنا، وما تزال االإمارات تويل هذه ال�ساللة الرعاية 

واالهتمام ، ل�سمان ا�ستمراريتها كعن�سر تراثي اأ�سيل.
 ويعك�س اال�سم اجلديد اهتمام االإمارات العربية املتحدة 
ويج�سد  يحمل   ، عريق  عربي  كرمز  االأ�سيلة  باخليول 
املوروث الثقايف واالجتماعي والراثي ملجتمع االإمارات.

اأعلنت دائرة البلديات والنقل كذلك  �سمن االإطار ذاته 
واملقام  العلو  اإىل  يرمز  “العالية” وال��ذي  ا�ستبدال  عن 

الرفيع با�سم جزيرة “راأ�س غراب” يف اأبوظبي  .
اأب��وظ��ب��ي جميع  بلدية مدينة  دع��ت  ذات��ه  االإط���ار  �سمن 

اال�سم  اعتماد  اإىل  املعنية  واجلهات  والهيئات  املوؤ�س�سات 
كافة  وت��ب��دي��ل  “العالية”  وا����س���م  “ربدان”  اجل���دي���د 
با�سميهما  املنطقتني  على  ال��دال��ة  االإر���س��ادي��ة  اللوحات 

اجلديدين.

و�لقيم   »ربد�ن”- “�لعالية” �ملعاين 
ولغوياً يعني ا�سم “ربدان” اللون االأبي�س الذي يخالطه 

ال�سواد، ويكون قريباً من الر�سا�سي .
واملقام  وال�����س��اأن  املكانة  علو  فيعني  “العالية”  ا�سم  اأم��ا 
تعني  كما  املجتمع،  اأو يف  اأق��ران��ه،  لل�سخ�س بني  الرفيع 
اأي�ساً اأعلى قناة الرمح اأو ال�سيف، والفر�س ومن املعاين 

املميزة ال�سم “العالية” اأي�ساً اأنها تعني ال�سريفة .

•• اأبوظبي-وام:

تنظم جامعة زايد حفل تخريج افرا�سي لطلبتها لعام 2020 للمرحلة 
اأغ�سط�س   5 املوافق  “االأربعاء”  ي��وم  العليا  الدرا�سات  ومرحلة  اجلامعية 

.2020
وقالت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�سباب رئي�سة جامعة 
زايد اإن حفل التخرج يعد من اأهم اللحظات الفارقة يف حياة االإن�سان وتبقى 
االإجناز  بهذا  االحتفاء  العمر وقد حر�سنا على  الذاكرة طول  حمفورة يف 

املهم ل�سبابنا وم�ساركتهم فرحتهم افرا�سيا.
واأ�سافت اأن اإرادتنا متوحدة يف خدمة وطننا ونبني معا ج�سورا من التعاون 
�سبابنا  وعزمية  بهمة  امل�ستقبل  اإىل  ونعر  املرحلة  هذه  لتجاوز  والتكاتف 

وخريجينا.
االإم���ارات حل�سور حفل  دول��ة  املنا�سبة عموم جمتمع  بهذه  ودع��ت معاليها 

جامعة زايد االفرا�سي لتخريج طالبها وطالباتها.
الالم�ستحيل”  “دفعة  �سعار  حتت  يعقد  وال��ذي  العام  ه��ذا  حفل  و�سي�سم 

الفوج الثامن ع�سر من الطالبات والفوج الثامن من الطالب.
وي�سمل احلفل تخريج 1468 طالباً وطالبة من املرحلة اجلامعية و 105 
طالب وطالبات من الدرا�سات العليا وي�سكل اخلريجون االإماراتيون 87 يف 

املائة من اإجمايل اخلريجني وميثل الطالب الدوليون 13 يف املائة.
ويتوقع اأن ي�ستقطب احلفل اأكر من 3000 م�سارك فيما اأتاحت اجلامعة 
االإلكروين  امل��وق��ع  ع��ر  االأك��ادمي��ي��ة  �سهادتهم  على  احل�سول  للخريجني 

.graduation.zu.ac.ae

جامعة زايد تنظم حفل تخريج افرتا�شيًا ال�شهر املقبل

نظمته منطقة ر�أ�ص �خليمة �لتعليمية مب�صاركة عدد من ممثلي �جلهات �حلكومية �ملجتمعية

ملتقى ال�شركاء الفرتا�شي الأول 2020 يبحث �شبل تفعيل الدور الريادي للموؤ�ش�شات والأفراد لدعم التعليم

تنفيذ� لأو�مر وتوجيهات حممد بن ز�يد ومتابعة هز�ع بن ز�يد

دائرة البلديات والنقل تعلن ا�شتبدال ا�شم »بني اجل�شرين - املقطع« با�شم »ربدان« وا�شتبدال ا�شم جزيرة »راأ�ض غراب«  با�شم »العالية«  
�ل�صم �جلديد: »ربد�ن« و»�لعالية« يعك�صان �لهتمام باخليل �لأ�صيلة كرمز عربي يج�صد �لهوية �لإمار�تية �ملميزة

•• اأبوظبي-الفجر:

البلدية  عمليات  قطاع  خ��الل  من  اأبوظبي  مدينة  بلدية  تطلق 
ال�سهامة عن  ال�سهامة مهرجان )�سيف  الفرعية - مركز بلدية 
 12 م��ن  اأ���س��اب��ي��ع  خم�سة  امل��ه��رج��ان  ميتد  حيث   )2020  - بعد 
يوليو وحتى 15 اأغ�سط�س 2020 ، وي�ستهدف املهرجان خمتلف 
طلبة   - طالبات  طلبة-    ( ن�ساط  ك��ل  وح�سب  العمرية  الفئات 
– وخمتلف فئات املجتمع(،  االآب��اء  العايل - االأمهات  -  التعليم 
ا�ستغالل  ب��ه��دف  وال��ف��ع��ال��ي��ات،  ال��رام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د  ويت�سمن 
اأوقات االإجازة ال�سيفية مبا هو مفيد ونافع، واإىل تنمية قدرات 
ومهارات امل�ساركني عن بعد ، وتعزيز التوا�سل املجتمعي وال�سراكة 

املجتمعية الفاعلة.
واأو�سحت البلدية اأن مهرجان �سيف ال�سهامة هو امتداد للنجاح 
االأن�سطة والرامج  املا�سي، وجميع  العام  الذي حققه يف  الكبري 
العام  لهذا  ال�سهامة  مبهرجان  اخلا�سة  وال��ل��ق��اءات  وامل�سابقات 
املتنوعة  املهرجان  الأج��ن��دة  االط��الع  خ��الل  بعد من  �ستكون عن 
 https://bit.ly2Z6bTKt  ( االلكروين  الرابط  على 
الرابط  خ��الل  من  بفعالياته  بامل�ساركة  للراغبني  الت�سجيل  و   )
�سيتم  وال����ذي   )  https://bit.ly/31xtvAz  ( ال��ت��ايل 
التوا�سل  ق��ن��وات  خ���الل  م��ن  ب��ع��د  ع��ن  فعالياته  جميع  تنفيذه 

ال�سركاء  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  االلكرونية،  وال��رواب��ط 
اال�سراتيجيني.  

اأنها  اأو���س��ح��ت البلدية  اأه���م ب��رام��ج وف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان  وح���ول 
ح��ر���س��ت ع��ل��ى ت��ن��وي��ع ب��رام��ج )���س��ي��ف ال�����س��ه��ام��ة( ب��ال��ع��دي��د من 
ت�سجيعية  جوائز  لها  ر�سدت  وقد  املختلفة  والفعاليات  الرامج 
�سبيل  على  ومنها  فيها  والفائزين  امل�ساركني  الإب���راز  وحتفيزية 
املثال ال احل�سر: برنامج )خلك �سليم( وهو يعنى بتنفيذ برامج 
النادي  )اأون الين( من خالل مدربات  بعد  البدنية عن  اللياقة 
ال�سحي ملنتزه ال�سريعة، وي�ستمر من ال�سبت اإىل اخلمي�س ابتدًء 
بالتمارين عر  امل�ساركني  تزويد  و�سيتم   ، املهرجان  انطالق  من 
خا�س  ق�سم  يوجد  كما  لهم  البدنية  للياقة  فيديوهات  اإر���س��ال 
البدنية،  لياقتهم  على  واحل��ف��اظ  للتدريب  للرجال   للتجريب 
القراآن  م��ن  اأج���زاء  حفظ  وتت�سمن  وارت����ِق(  )اق���راأ  م�سابقة  ث��م 
امل�ساركة  خالل  من  املدار�س  وطالبات  طلبة  وت�ستهدف  الكرمي، 
اأو  ب��اإح��دى ف���روع امل�سابقة حلفظ ج��زء واح���د وه��و ج���زء) ع��م( 
م�سابقة  وتنظيم   ، وت��ب��ارك(  )ع��م  وهما  جزئني  بحفظ  امل�ساركة 
خالل  م��ن  تلعب  وه��ي  �ستي�سن(  )ب���الي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال�سهامة 
كروية(  مهارات   ( م�سابقة  ثم  الفائز،  �سعود  وبنظام  الت�سفيات 
القدم  ب��ك��رة  التحكم  م��ه��ارات  اأف�����س��ل  ال�ستعرا�س  بطولة  وه��ي 
الفئات  ملختلف  متاحة  وه��ي  �سقوطها  دون  ف��رة ممكنة  الأط��ول 

املهرجان م�سابقة )مبتكر( وهي م�سابقة  يت�سمن  العمرية، كما 
واالخراع  االبتكار  على  وت�سجيعهم  الطلبة  مواهب  الكت�ساف 
من خالل اإقامة م�سابقة )املخرع ال�سغري( للمرحلة الدرا�سية 
مقطع  ت�سجل  خ��الل  من  وتكون   ،  )12  11--10  ( لل�سفوف 
واإر�ساله  منه  اال�ستفادة  كيفية  و�سرح  االخ��راع  لعر�س  الفيديو 
اىل البلدية ، وم�سابقة )كتابة ق�سة( وتخت�س بالكتاب املبدعني 
يف جمال الق�سة الق�سرية للفئة العمرية من )10 - 18( �سنة 

حتت عنوان ) مًعا نواجه كورونا (.  
برنامج  كذلك  تت�سمن  املهرجان  فعاليات  اأن  البلدية  واأ�سافت 
مبجال  خمت�سني  م��ع  اأ�سبوعي  ح���واري  برنامج  وه��و  )ميل�سنا( 
)االإر�ساد االأ�سري - الثقافة  القانونية - منزل اأحالمك(، ويتاح 
ه���ذا ال��رن��ام��ج ملختلف ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة وم���ن ال��رام��ج كذلك 
برنامج )بيئتي حياتي( وي�سمل اإعداد وتنفيذ ور�س عمل و اإقامة 
 ( برنامج  ثم   ، والكبار  لل�سغار  التدوير  اإع���ادة  مبجال  م�سابقة 
من  عمل  ور���س��ة  وتنفيذ  اإع���داد  ويت�سمن  اال���س��ت��ه��الك(  تر�سيد 
خالل خمت�سني مبحال )تر�سيد اال�ستهالك للماء والكهرباء - 
االنفاق املايل - حفظ النعمة( ، وبرنامج )طور مهارتك( ويعنى 
العود للمبتدئني،  اآلة  العزف على  بتعليم مهارات  هذا الرنامج 
الطهي  فنون  تعليم  و  ف��وق،  فما  �سنة   12 من  العمرية  للفئات 
مع ال�سيف حياة ال�سيباين، للرجال وال�سيدات، وتعلم خط فنون 

للر�سم  املخ�س�سة  التعليمية  الور�س  اأي�سا  وي�سمل  الن�سخ،  خط 
ال�سويدي،  الت�سكيلية علياء  الفنانة  ال�سيدة  بالر�سا�س، تقدمها 
واأ�سا�سيات الر�سم املائي، وور�سة ر�سم البحر خطوة بخطوة باألوان 
الثانية،  للمرحلة  امل��ائ��ي  الر�سم  اأ�سا�سيات  وور���س��ة  االإك��ري��ل��ي��ك، 
اإكريليك منظر طبيعي، وور�سة الر�سم بالر�سا�س،  وور�سة ر�سم 
الطبيعة  اأ�سا�سيات  وتعلم   ، الثالثة،  للمرحلة  الر�سم  واأ�سا�سيات 
االأوىل  للمرحلتني  الديكوباج  فن  وتعلم  )اإكريليك(،  ال�سامتة 
املائية  االأل��وان  ا�ستخدام  طريقة  عن  تعليمية  وور�سة   ، والثانية 
الوطن،  ر���س��ام��ة   - حممد  لطيفة   / ال�سيدة  تنفذها  ال��ر���س��م  يف 
وور�سة ا�ستخدام االألوان املائية يف الر�سم، وور�سة )مك�س ميديا( 
تقدمها ال�سيدة ابتهال احلو�سني، وور�سة املخبوزات، وور�سة )فن 
وتطوير  )�سكراب(،  وور�سة   ، االآخرين(  مع  والتعامل  االإيتيكيت 
الفوتوغرايف،  الت�سوير  واأ�سا�سيات  بالهاتف،  الت�سوير  مهارات 
خياطة  وور���س��ة  وخ��ارج��ه،  اال�ستديو  داخ��ل  االإ���س��اءة  واأ�سا�سيات 
للمبتدئات تقدمها ال�سيدة نوال احلو�سني، وور�سة خياطة ف�ستان 

طفلة، وخياطة حقيبة، وور�سة الت�سميم ور�سم املانيكان.
واأ�سارت البلدية اأنها ر�سدت العديد من اجلوائز تقديرا الأجمل 
االأعمال التي �ست�سارك وتفوز يف خمتلف الفئات وامل�سابقات، داعية 
اأفراد املجتمع اإىل امل�ساهمة يف اإجناح مهرجان )�سيف ال�سهامة – 

عن بعد( من خالل م�ساركاتهم وم�ساهمتهم واإبداعاتهم.

ال�شارقة اخلريية : اإجناز 
باملائة من م�شجد   50
درهم احلمد يف قطاة

•• ال�شارقة-وام:

اخلريية  ال�����س��ارق��ة  جمعية  اأع��ل��ن��ت 
“درهم  مل�سجد  ال��ب��ن��اء  عمليات  اأن 
 “ ق���ط���اة   “ م��ن��ط��ق��ة  يف  احلمد” 
حيث  متقدمة  م��راح��ل  اإىل  و�سلت 
 50 االآن  االإجن��از حتى  ن�سبة  بلغت 
امل�سجد  ت�سليم  املتوقع  وم��ن  باملائة 
االإ�سالمية  ال�������س���ئ���ون  دائ�������رة  اإىل 

بال�سارقة يف غ�سون �ستة اأ�سهر.
وقال �سعادة عبداهلل مبارك الدخان 
ال�سارقة  جل��م��ع��ي��ة  ال���ع���ام  االأم������ني 
اإن�ساوؤه  ت��ق��رر  امل�سجد  اإن  اخل��ريي��ة 
بدعم من م�سركي خدمة “ درهم 
381 مرا  “ على م�ساحة  احلمد 
مليون   1.6 تبلغ  وبتكلفة  م��رب��ع��ا 
دره����م وي��ت�����س��ع ل��� 150 م�����س��ٍل من 
ال���رج���ال وال��ن�����س��اء ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

املرافق اخلدمية وال�سحية.
تعاون  نتاج  هو  امل�سروع  اأن  واأو���س��ح 
العمل  ت��ر���س��ي��خ  يف  اجل���ه���ات  ���س��ائ��ر 
اخلريي وا�ستدامته خا�سًة اأن بذرة 
ه���ذا ال��ع��م��ل اخل����ريي ال��ع��ظ��ي��م كان 
ت�سدق  ال���ذي  ال��دره��م  ه��و  اأ�سا�سها 
ب���ه امل��ح�����س��ن��ون ع���ر خ���دم���ة دره���م 
لت�سجيع  فر�سة  ميثل  وه��و  احلمد 
ترعات  يف  ل��ال���س��راك  امل��ح�����س��ن��ني 
التي ت�ستقطع درهم واحد  اخلدمة 

ب�سكل يومي.

•• اأبوظبي-وام:

حت��ت��ف��ل دول����ة االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وال����والي����ات املتحدة 
االأمريكية مبرور خم�سة اأعوام على تاأ�سي�س مركز “�سواب” الذي 
وت�سويبها  املغلوطة  لالأفكار  الت�سدي  على  اإط��الق��ه  منذ  يعمل 
اأولوية ق�سوى  التوا�سل االجتماعي يف مهمة ت�سكل  عر و�سائل 
مل��واج��ه��ة ���س��ع��ي ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات امل��ت��ط��رف��ة ال���س��ت��غ��الل ه���ذا الف�ساء 
بديل  اإيجابي  خطاب  اإيجاد  على  ع��الوة  املنحرف،  فكرهم  لن�سر 
الكاذبة.   ادع��اءات��ه��م  زي��ف  يك�سف  االإره��اب��ي��ة  للجماعات  مناه�س 
من�ساته  عر  “�سواب”  اجتذب  اخلم�س،  ال�سنوات  تلك  وخ��الل 
التوا�سل  و�سائل  على  والفرن�سية  واالإجنليزية  العربية،  باللغات 

االجتماعي يف “توير وفي�سبوك واإن�ستغرام ويوتيوب” مايقارب 
8 ماليني متابع ينتمون ل� 83 دولة، اتفقوا على �سرورة حماربة 
اآفة التطرف. واأطلق املركز - الذي يج�سد �سراكة ا�ستثنائية بني 
دولة االإمارات والواليات املتحدة االأمريكية - ما يقارب 50 حملة 
من�سات  على  االنطباعات  عدد  و�سل  فيما  من�ساته،  عر  توعية 
التوا�سل االإجتماعي كافة اإىل 1.154 مليار على مدى االأعوام 

اخلم�سة املا�سية.
التفكري  ذات  املنظمات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع  ���س��واب  م��رك��ز  وي��ت��ع��اون 
يف  املتمثلة  احلقيقية  واالإرادة  امل�سركة  ال��روؤي��ة  تدفعها  املماثل 
واالحتاد  بالعهد  التزامه  املركز  واأك��د  املتطرف..  للفكر  الت�سدي 

�سد التطرف.

مركز �شواب يحتفل بالذكرى اخلام�شة لتاأ�شي�شه

ي�صتمر من 12 يوليو �إىل 13 �أغ�صط�ص 2020

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم مهرجان )�شيف ال�شهامة( عن بعد
مبادر�ت جمتمعية وريا�صية وم�صابقات ثقافية وور�ص عمل تعليمية و�إر�صادية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي – الفجر 

متكن امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
اإج�������راء ج���راح���ة قلبية  دب����ي م���ن 
يعاين  خم�سيني  ملري�س  ن��اج��ح��ة  
وا�سفرت  القلب  ع�سلة  �سعف  من 
االأبهري  ال�سمامني  ا�ستبدال  عن 
اأدى  م����ا  امل����ه����رئ����ني  ال����ت����اج����ي  و 
احلالة  يف  م��ل��ح��وظ  حت�����س��ن  اىل 
ل��ل��رج��ل الذي  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
القلب  ���س��ع��ف  ج���ان���ب  اىل  ع����اين 
وال�سغط  وال�����س��ك��ري  ال���رب���و  م���ن 
التنف�س  و�سعوبة  والكول�سرول 
موؤخرا  منه  تعافى  رئوي  والتهاب 
التي  ال�ساملة  الفحو�س  واأظهرت 
ال����ذي ينتمي  ل��ل��م��ري�����س  اأج���ري���ت 
ل��ل��ج��ن�����س��ي��ة اال���س��ي��وي��ة وي��ب��ل��غ من 
بق�سم  التحق  و  ع��ام��ا   55 العمر 
ال�سعودي  امل�ست�سفى  يف  ال��ط��وارئ 
االأملاين بدبي وجود ان�سداد �سديد 
ب�����س��م��ام��ات اجل���ان���ب االأي�����س��ر من 
القلب مع �سماكة يف ع�سلة القلب 
اأدت اإىل �سعف انكما�س و ا�سرخاء 
قلبه مع كل نب�سة قلبية، و بالتايل 
عدم  و  ال�سمامات  حركة  يف  خلل 

الدم ب�سكل �سحيح وقال د.  تدفق 
جراحة  ا�ست�ساري  دي���وايل  �سمري 
القلب وال�سدر، اإن امل�سكلة الكبرية 
التي واجهت املري�س وواجهتنا هي 
خلل �سمامات القلب وقد اكد ذلك 
وت�سوير  القلب   �سدى  تخطيط 
لالأ�سعة  ا�سافة  التاجية  االأوع��ي��ة 
القلبية الروتينية،  واختبارات الدم 
واأو���س��ح ان ق��رار اج���راء اجلراحة 
التي ا�ستغرقت 6 �ساعات اتخذ على 
وجه ال�سرعة ل�سمان عدم تدهور 
اإيقاف  خاللها  مت  امل��ري�����س  ح��ال��ة 
ال��ق��ل��ب م����دة ���س��اع��ت��ني ف��ق��ط بعد 
املجازاة  على  املري�س  و�سل  مت  اأن 
ا�ستبدال  و   ال���رئ���وي���ة،  ال��ق��ل��ب��ي��ة 
ب�سمامني  امل��ت��اأذي��ني  ال�����س��م��ام��ني 
ما  االف��را���س��ي  عمرها  ن�سيجني 
املري�س  تريح  �سنة   15-10 بني 
م���ن ت���ن���اول مم��ي��ع��ات ال����دم خالل 
فرة وجودها يف ج�سمه، و مبجرد 
تركيب ال�سمامات اجلديدة ب�سكل 
اآمن مت ف�سل املري�س عن االآلة و 
طبيعي،  ب�سكل  ليعمل  القلب  ع��اد 
و مت��ك��ن ال���رج���ل ب��ع��د ف����رة من 
�سحي  بو�سع  امل�ست�سفى  م��غ��ادرة 

جيد جدا. 
ا�ست�ساري  دي���وايل  �سمري  د.  واك��د 
�سعف  ان  وال�سدر  القلب  جراحة 
ال��ق��ل��ب ي��ف��ق��ده  ق��درت��ه ع��ل��ى �سخ 
ال����دم ب�����س��ك��ل ���س��ل��ي��م، وب���ال���ت���ايل ال 
اأع�ساء اجل�سم بكميات  اإم��داد  يتم 
واالأك�سجني،  ال������دم  م����ن  وف������رية 
امل�ستمر  ال�����س��ع��ور  اإىل  ي�����وؤدي  م���ا 
ب���االإن���ه���اك وال��ت��ع��ب الف��ت��ا اىل ان  

ق�سم جراحات القلب املفتوح بدبي 
وانقذ   م�سابهة  بعمليات  ق��ام  طاملا 
تدهور  من  كثريين  مر�سى  حياة 
�سحي وم�ساعفات خطرية وقالت 
الرئي�س  ع��ث��م��ان  رمي  ال���دك���ت���ورة 
م�ست�سفيات  ملجموعة  التنفيذي 
ان  االمل��اين يف االم���ارات  ال�سعودي 
املفتوح  ال��ق��ل��ب  ج����راح����ات  جن�����اح  
ي��ع��د ت��ط��ورا ن��وع��ي��ا وف��ت��ح��ا مبهرا 

امل�ست�سفى  واط���ب���اء  ال���س��ت�����س��اري��ي 
للتو�سع  م��ب�����س��رة  ب���داي���ة  وي��ع��ت��ر 
فيها النقاذ حياة املئات من مر�سى 
ال��ق��ل��ب ك��م��ا ي��ع��ت��ر ا����س���ارة فارقة 
القلب  ج��راح��ي  ك��ب��ار  ال�ستقطاب 
للم�ساهمة  ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى 
يف تخفيف االم املر�سى مبا ير�سخ 
مكانة االمارات ودبي ب�سفة خا�سة 
يف هذا املجال وعرت عن �سعادتها 

بفريق  فخرها  و  العملية  بنجاح 
الذين  امل�����س��ت�����س��ف��ى،  يف  االأط����ب����اء 
الرعاية  ت����اأم����ني  ع���ل���ى  ي���ح���ر����س 
الطبية الالزمة للمر�سى و خا�سة 
يف احلاالت احلرجة و التي تتطلب 
الت�سخي�س و  و  التعامل  �سرعة يف 

اتخاذ التدبري الطبي املنا�سب.
التنفيذي  امل��دي��ر  ع��ث��م��ان  رمي  د. 
ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ى ال�����س��ع��ودي االأمل�����اين 
دب���ي ع���رت ع���ن ���س��ع��ادت��ه��ا بنجاح 
العملية و فخرها بالفريق الطبي 
الذي يحر�س على تاأمني الرعاية 
الطبية الالزمة للمر�سى و خا�سة 
تتطلب  التي  يف احل��االت احلرجة 
الت�سخي�س  و  التعامل  يف  �سرعة 
املنا�سب  الطبي  التدبري  ات��خ��اذ  و 
من  تقليل  و  املر�سى  حياة  الإن��ق��اذ 
اأن  اإىل  م�سرية  امل�ساعفات،  خطر 
جراحتها  و  القلب  اأم��را���س  مركز 
العادية  اخل���دم���ات  ج��م��ي��ع  ي���ق���دم 
و ال��ط��ارئ��ة ل��ل��م��ر���س��ى م��ن خالل 
اخل�����رة،  ذوي  م����ن  ط���ب���ي  ف���ري���ق 
امل�����س��ت�����س��ف��ى ليكون  ���س��ع��ي  م���وؤك���دة 
الرائدة يف  امل�ست�سفيات  واحدا من 

هذا املجال. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

بعد اأن اأعادت فتح اأبوابها اأمام الزوار من جديد، اأعلنت 
اأم االإم��ارات عن تقدميها دخ��واًل جمانياً جلميع  حديقة 
االإم�����ارات حتى  دول���ة  ال�سحي يف  ال��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ني يف 
العام اجل��اري، وذل��ك كبادرة لرد اجلميل للجهود  نهاية 
ظل  يف  االأول  الدفاع  خط  عاملون  بذلها  التي  العظيمة 
�سحة  ل�سمان  كوفيد19-  ف��ريو���س  ج��ائ��ح��ة  م��واج��ه��ة 

و�سالمة اأفراد املجتمع. 
اال�ستفادة  ال�سحية  الرعاية  قطاع  يف  للعاملني  وميكن 
اإىل احلديقة  10 م��رات  من دخ��ول جماين ي�سل لغاية 

حتى نهاية العام اجلاري.  

عدد  �ستقدم  احل��دي��ق��ة،  اإدارة  م��ع  والتن�سيق  وب��ال��ت��ع��اون 
 25% بقيمة  واملقاهي يف احلديقة خ�سماً  املطاعم  من 
ل��ل��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي. وي�����س��م��ل ذل���ك ك��ل من 
اإعادة  ت��اري��خ  م��ن  اأ�سهر   3 )مل��دة  ك��رمي  اآي�����س  موفينبيك 
واأوتاكو،  وبينزا،  الي��ف،  ف��ور  وجرين  احلديقة(،  افتتاح 
اإىل فارمرز بي�سرو عند  وجيلت فري كافيه، باالإ�سافة 

افتتاحه يف احلديقة، وذلك حتى نهاية العام احلايل.
ويف ه���ذا ال�����س��دد، ق��ال��ت ر���س��ا ق��ب��الوي، م��دي��ر االت�سال 
حديقة  يف  “نحن  االإم����ارات:  اأم  حديقة  ل��دى  املوؤ�س�سي 
االأول يف دولة  الدفاع  االإم��ارات ممتنون الأبطال خط  اأم 
االإم�������ارات مم���ن ع��م��ل��وا دون ك��ل��ل وق���دم���وا ال��ك��ث��ري من 
هذه  خ��الل  املجتمع  اأف����راد  جميع  حلماية  الت�سحيات 

االأزمة.« 
مررنا  التي  اال�ستثنائية  الظروف   “ قبالوي:  واأ�سافت 
بها اأثبتت اأهمية اأن نقف جميعاً �سفاً واحداً، وما نقدمه 
اليوم ما هو اإال بادرة رمزية للتعبري عن �سكرنا وامتناننا 
الأبطال خط الدفاع االأول. ونود التوجه بال�سكر ل�سركائنا 
ال��ذي��ن مل ي���رددوا ب��دع��م ه��ذا العر�س اخل��ا���س املوجه 

للعاملني يف القطاع ال�سحي.« 
واخل�سومات  امل��ج��اين  ال���دخ���ول  ع��ر���س  م��ن  وي�ستفيد 
املقدمة  كافة اأفراد االأطقم الطبية والتمري�سية امل�سجلة 
يف دولة االإم��ارات، حيث ميكنهم اال�ستفادة من الدخول 
املجاين للحديقة عر اإبراز اإثبات �سخ�سي يوؤكد عملهم 
يف القطاع ال�سحي الأحد اأفراد اأمن احلديقة على البوابة 

من  لال�ستفادة  املطاعم  يف  العاملني  والأح��د  الرئي�سية، 
اخل�سم. 

اأبوظبي  العا�سمة  قلب  يف  االإم���ارات  اأم  حديقة  وتربع 
املدينة  م�ستوى  على  االأ�سخم  اخل�سراء  الوجهة  لتكون 
مميزة،  عائلية  اأج����واء  يف  املجتمع  اأف����راد  جت��م��ع  وال��ت��ي 
لتقدم لهم باقة من الفعاليات واالأحداث املميزة وفر�س 
لال�ستك�ساف والتعلم من خالل اأن�سطة ترفيهية وماأكوالت 
متنوعة تر�سي جميع االأذواق خالل ا�ستمتاعهم بالهواء 

الطلق والتوا�سل مع الطبيعة من حولهم. 
*تفتح حديقة اأم االإم��ارات اأبوابها للزوار على مدار اأيام 
الليل  منت�سف  وح��ت��ى  �سباحاً   8 ال�ساعة  م��ن  االأ���س��ب��وع 

)اآخر وقت للدخول ال�ساعة 11 م�ساًء(

•• راأ�س اخليمة -وام:

اإح�سائية �سري االأعمال الق�سائية يف دائرة حماكم  اأ�سفرت 
عن  الق�سائي  التفتي�س  اإدارة  ت�سدرها  التي  اخليمة  راأ���س 
زيادة يف عدد الق�سايا املف�سولة يف �سهر يونيو 2020 عن 
وبن�سبة  ق�سية   240 بعدد  ال�سابق  ال��ع��ام  م��ن  ال�سهر  ذات 
 547 اأ�سدرت الدائرة عدد  اإذ   44% ف�سل بالزيادة بلغت 
املا�سي و307 ق�سايا  يونيو  بعد خالل  حكما ق�سائيا عن 

مف�سولة يف يونيو من العام املا�سي 2019.
دائرة  رئي�س  اخلاطري  حممد  اأحمد  امل�ست�سار  �سعادة  واأك��د 

ارت��ف��اع��ا يف عدد  �سجلت  امل��ح��اك��م  اأن  راأ����س اخليمة  حم��اك��م 
الق�سايا املف�سولة خالل �سهر يونيو احلايل مقارنة بال�سهر 
الق�سائية  االأح��ك��ام  جميع  اأن  مبينا  املا�سي  العام  من  ذات��ه 
نظام  تفعيل  منذ  املا�سية  ال��ف��رة  خ��الل  بعد  ع��ن  ���س��درت 
التقا�سي عن بعد با�ستخدام تقنيات االت�سال املرئي املبا�سر 
احلديثة وذلك يف اإطار االإجراءات االحرازية التي اتبعتها 

الدائرة حفاظا على �سحة و�سالمة موظفيها ومتعامليها.
واأو�سح امل�ست�سار اخلاطري اأن البيانات االإح�سائية ال�سهرية 
ال�سادرة من التفتي�س الق�سائي بالدائرة اأظهرت اأن اإجمايل 
عدد االأحكام الق�سائية ال�سادرة ح�سب درجات التقا�سي بلغ 

حكما   15 منها  يونيو  �سهر  خالل  ق�سائيا  حكما   547
�سادرا من حمكمة التمييز و103 من حمكمة اال�ستئناف 
و429 حكما من املحكمة االبتدائية بينما بلغ عدد االأحكام 
الق�سائية ال�سادرة خالل �سهر يونيو من العام املا�سي 307 
منها 12 من حمكمة التمييز و73 من حمكمة اال�ستئناف 

و222 من املحكمة االبتدائية.
املف�سولة  الق�سايا  اأن عدد  اإىل  املحاكم  دائ��رة  رئي�س  واأ�سار 
 45 املا�سي  ال�سهر  خ��الل  بلغ  املتخ�س�سة  املحاكم  ح�سب 
ق�سية مدنية و111 ق�سية جتارية و234 ق�سية عمالية 
باليوم  ق�سية  و90  وتركات  �سخ�سية  اأح��وال  ق�سية  و56 

والتجارية  املدنية  ال�سغرى  باملطالبات  ق�سايا  و5  الواحد 
ذاتها  الفرة  اإح�سائيات  تبني  فيما  امل�ستعجلة  باالأمور  و6 
جتارية  ق�سية  و79  مدنية  ق�سية   47 2019م  ع��ام  من 
اأح��وال �سخ�سية وتركات  و46 ق�سية عمالية و75 ق�سية 

و57 ق�سية باليوم الواحد و3 ق�سايا بالتنفيذ.
امل��ح��اك��م حت��ر���س على  دائ���رة  اأن  امل�ست�سار اخل��اط��ري  واأك���د 
دقة  االإخ��الل يف  دون  بالق�سايا  الف�سل  ال�سرعة يف  حتقيق 
العدالة  وحتقيق  ت��ام��ة  و�سفافية  ب��دق��ة  ال�����س��ادرة  االح��ك��ام 
املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  االعتبار  بعني  االأخ��ذ  مع  الناجزة 

العاملية يف جمال العمل الق�سائي.

•• دبي-الفجر:

للموؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ك���رم 
وم�سوؤويل  اأط���ب���اء  ال�����دراي  خليفة 
م�ست�سفى برامي يف دبي، لدورهم يف 
مواجهة وباء كورونا، لي�سبح من�ساأة 
االإ�سابة  ح���االت  م��ن  خ��ال��ي��ة  طبية 

بالفريو�س كلياً.
وق���ام ال����دراي ب��ت��ك��رمي اأب��ط��ال خط 
اأطباء، وموظفني  الدفاع االأول من 
يف امل�ست�سفى نظري جهودها الكبرية 
االأ�سهر  م������دار  ع���ل���ى  وال���ن���وع���ي���ة، 
املا�سية، يف مواجهة فريو�س كورونا 

امل�ستجد.
وقال الدراي اإن اجلهد الكبري الذي 
امل�ست�سفى  وم�����س��وؤول��و  اأط��ب��اء  ب��ذل��ه 
امل�سابة  احل��������االت  وا����س���ت���ق���ب���ال���ه���م 
ال����الزم����ة لهم،  ال���رع���اي���ة  وت���ق���دمي 
وال�سيطرة  ال�سفاء  �سرعة  يف  ا�سهم 

على االإ�سابات ب�سكل كبري.
ب�����رامي �سمن  واأ����س���ب���ح م�����س��ت�����س��ف��ى 
اخلالية  ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  ق��ائ��م��ة 
اأن  من حاالت فريو�س كورونا، بعد 

قدم خالل االأ�سهر ال�سابقة الرعاية 
ال�سحية الالزمة للمر�سى بالتعاون 
م���ع ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة يف دب�����ي، حيث 
ا�ستباقية  خطوات  امل�ست�سفى  اتخذ 

خالل االأي��ام التي زادت فيها وترية 
امل�ست�سفى  ع����زل  ع���ر  االإ�����س����اب����ات 
الرئي�سي عن املبنى الذي كان يحوي 
كورونا  بفريو�س  امل�سابني  املر�سى 

وات��خ��اذ ك��اف��ة االإج�����راءات الالزمة، 
وتخ�سي�س  اإن���������س����اء  خ������الل  م�����ن 
اأطباء  م��ن  متكامل  ال��ط��ب��ي  ط��اق��م 
ومم��ر���س��ني م�����س��وؤول��ي��ه ف��ق��ط عالج 

كورونا  بفريو�س  امل�سابني  املر�سى 
امل�ستجد.

وا�ستاأنف امل�ست�سفى واملراكز الطبية 
لها موؤخراً جميع خدماتها  التابعة 

العيادات  يف  الفئات  للكافة  الطبية 
اخل��ارج��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ات مب��ا يف ذلك 
املركزة،  والعناية  ال��ط��وارئ  اأق�����س��ام 
وط���ب االأط���ف���ال، وخ��دم��ات ال���والدة 

واأمرا�س الن�ساء، واجلراحة العامة، 
وجراحة العظام، وامل�سالك البولية، 
والتخ�س�سات  االأع�����س��اب  وج��راح��ة 

الطبية االأخرى.

املدير  اأحمد،  جميل  الدكتور  وق��ال 
للرعاية  ب��رامي  ملجموعة  التنفيذي 
احتياطات  ات��خ��اذ  “يتم  ال�سحية، 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ���س��ارم��ة  وق��ائ��ي��ة 
يف  مب��ا  الطبية  وامل��راك��ز  امل�ست�سفى 
بعد  اال�ست�سارة  غ��رف��ة  تعقيم  ذل��ك 
التباعد  وتدابري  زيارة مري�س،  كل 
مبا  امل��ج��االت  جميع  يف  االجتماعي 
االن��ت��ظ��ار وامل�ساعد،  ذل��ك غ��رف  يف 
وفح�س درج��ة احل���رارة عند نقاط 
واملر�سى  املوظفني  الدخول جلميع 
تعقيم  اأج����ه����زة  وت����وف����ر  وال����������زوار، 
ال�سخ�سية  الوقاية  واأدوات  اليدين 

للجميع.
يف  “نتطلع  ق������ائ������اًل:  واخ����ت����ت����م   
الطبية  وم�����راك�����زن�����ا  امل�����س��ت�����س��ف��ى 
ك��ام��ل��ة من  ت���ق���دمي جم��م��وع��ة  اإىل 
بيئة  يف  ملر�سانا  ال�سحية  اخلدمات 
اأعلى  وف����ق  ���س��ح��ي��ة واآم���ن���ة مت���ام���اً 
بال  راح���ة  لتوفري  العاملية  املعايري 
اأن  على  والتاأكيد  للمر�سى  اإ�سافية 
يف  ق�سوى  اأولوية  ت�سكل  �سالمتهم 

جميع االأوقات والظروف«.

حماكم راأ�ض اخليمة تف�شل يف 547 ق�شية - عن بعد - خالل يونيو املا�شي

اإ�شعاف دبي تكرم م�شت�شفى خا�شًا �شارك يف مواجهة كورونا

قلب مفتوح بال�صعودي �لأملاين متت بنجاح 

ا�شتبدال �شمامني ملري�ض خم�شيني م�شاب بكم من الأمرا�ض الربو وال�شكري وال�شغط 

حديقة اأم الإمارات ت�شكر اأبطال خط الدفاع الأول

اأخبار ال�شاعة .. نحو تعاون عربي  
- �شيني اأو�شع يعزز ال�شالم العاملي

•• اأبوظبي - وام:

اأكدت ن�سرة “ اأخبار ال�ساعة “ اأن العالقات بني العامل العربي وال�سني 
طويلة  ق��رون  اإىل  ج��ذوره��ا  متتد  ب��ل  عهد،  حديثة  وال  ط��ارئ��ة  لي�ست 
والتبادل  االق��ت�����س��ادي  وال��ت��ع��اون  االزده����ار  م��ن  حقباً  خاللها  عا�ست 
التجاري، التي جعلت من طريق احلرير واحداً من اأهم طرق التجارة 
تفر�سها  ���س��رورة  اجلانبني  بني  ال�سراكة  وم��ن  االإن�سان،  عرفها  التي 

روابط التاريخ وعوامل اجلغرافيا وتوازنات امل�سالح.
وحتت عنوان “ نحو تعاون عربي - �سيني اأو�سع يعّزز ال�سالم العاملي” .. 
ة عظمى يف اجلانبني االقت�سادي والع�سكري؛  قالت اإن ال�سني اليوم قوَّ
وتعزيز التعاون معها؛ وخ�سو�ساً يف اجلانب االأول، ي�سبُّ يف م�سلحة 
الدول العربية؛ فهو يتيح لها حتقيق التوازن يف عالقاتها ما بني ال�سرق 
خمتلفة،  مناذج  بني  واملزاوجة  خياراتها،  تنويع  من  وميّكنها  والغرب، 
خا�سة يف جمال التقنيات احلديثة والعنا�سر التي حتتاج اإليها يف اإطار 
التكنولوجي،  التطور  بركب  واللحاق  النه�سة  حتقيق  اإىل  م�ساعيها 
ويحمي اأ�سواقها من اأن حتَتَكر مل�سلحة جانب معني، اأو تكتل، اأو منتج 

، و�سواء تعلَّق االأمر باملواد اخلام، اأو بتلك امل�سنَّعة. معنيَّ
للدرا�سات  االإم����ارات  “ مركز  ع��ن  ام�س  ال�����س��ادرة   - الن�سرة  واأ���س��اف��ت 
 “ ان��ع��ق��اد  ي���اأت���ي  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  يف  اأن����ه  اال�سراتيجية” -  وال��ب��ح��وث 
ال�سراكة  دف��ع  اإىل  يهدف  ال��ذي  ال�سيني”،   - العربي  التعاون  منتدى 
بحيث  وات�ساعاً؛  رحابًة  اأك��ر  اآف��اق  نحو  اجلانبني  بني  اال�سراتيجية 
ت�سمل خمتلف املجاالت ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية واالقت�سادية، 
خ�سو�ساً يف ظل املعطيات التي ت�سري اإىل تزايد اعتماد كل طرف على 
االآخر يف تلبية املزيد من احتياجاته؛ وهو االأمر الذي اأدى اإىل ارتفاع 
من  مزيد  مع  ترافق  اأن  من  ب��دَّ  ال  التي  التجاري،  التبادل  معدالت 
التطور يف اجلوانب االأخرى؛ لتعزز عنا�سر التفاهم، وتزيد من نقاط 

االلتقاء، وتدعم مقّومات ال�سراكة على امل�ستويني الر�سمي وال�سعبي.
طة اإىل اجلانب االقت�سادي  ولفتت اإىل اأنه ميكن من خالل نظرة مب�سَّ
ل  من العالقات ما بني الدول العربية وال�سني اأن نالحظ ارتفاع معدَّ
عام  خ��الل   9% اإىل  و�سلت  بن�سبة  اجلانبني  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 
فقط، الذي و�سلت فيه قيمة التجارة املتبادلة اإىل نحو 266   2019
مليار دوالر؛ اإذ ارتفعت الواردات ال�سينية من الدول العربية اإىل نحو 
146 مليار دوالر، بزيادة ن�سبتها %4.8، يف حني بلغت واردات الدول 
العربية من ال�سني ما يقارب 120 مليار دوالر، بزيادة قدرها 14% 

على اأ�سا�س �سنوي.
اجلديدة،  املعطيات  من  الكثري  اإليها  ت�ساف  االأرق���ام  ه��ذه  اأن  وذك��رت 
وال�سيني  العربي  اجلانبان  اأب��داه  ال��ذي  الكبري  التعاون  راأ�سها  وعلى 
كوفيد19-”؛   “ امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة  م��ع  التعامل  يف 
ت عن  اإىل ال�سني، وع��رَّ ال��دول العربية م�ساعدات قّيمة  مت  حيث قدَّ
ت�سامنها الكامل معها يف اأثناء تف�سي الوباء مبدينة ووهان وعدد من 
اأم��ر حظي بتقدير كبري م��ن اجلانب  ال��ب��الد؛ وه��و  امل��دن االأخ���رى يف 
الدول  دع���م  ب��ق��وة يف  ي��ك��ون ح��ا���س��راً  اأن  ع��ل��ى  ال���ذي ح��ر���س  ال�سيني، 
العربية التي و�سل اإليها الفريو�س، واأن يقّدم خال�سة خرته وجتربته 
يف التعامل مع املر�س، ترافقها امل�ساعدات واخلراء والفرق الطبية؛ ما 
كان له اأثر جيد يف احتواء الفريو�س، وال�سيطرة عليه، والتخفيف من 
د اأن م�ستقبل العالقات والتعاون امل�سرك  ة انت�ساره؛ وكل ذلك يوؤكَّ حدَّ
جميع  ي�سمل  كبري  بتطور  ومب�ّسر  حم���دودة،  غ��ري  اآف���اق  على  منفتح 
جماالت احلياة، ويحقق نقلة نوعية يف م�ساعي كل طرف نحو تعزيز 

م�سريته التنموية والنه�سوية.
وقالت الن�سرة يف ختام مقالها االفتتاحي اإنه اأمام ذلك كّله؛ يبدو جلياً 
فر�س  ال�ستك�ساف  ا�ستثمارها  جداً  املهم  من  فر�سة  ي�سكل  املنتدى  اأن 
وموارد  كبرية  اإم��ك��ان��ات  ميلكان  دول��ي��ني  تكتلني  ب��ني  للتعاون  ج��دي��دة 
وهو  العاملي؛  امل�سرح  على  وم��وؤث��ر  فاعل  ب��دور  للقيام  توؤهلهما  هائلة، 
بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  األقاها  التي  االإم����ارات،  دول��ة  كلمة  ��دت��ه  اأكَّ ما 
اإىل  التي دعا فيها   ، ال��دويل  اآل نهيان وزي��ر اخلارجية والتعاون  زاي��د 
املزيد من التعاون والتوافق بني اجلانبني يف دعم املواقف العربية عر 
املحافل الدولية، وتاأكيد احرام مبداأ �سيا�سة ال�سني الواحدة، واحرام 
اآفة التطرف واالإره��اب، وتاأمني  النموذج ال�سيني، اإىل جانب مكافحة 
الطاقة،  واإم���دادات  املائية  وامل��م��رات  الدولية  والتجارة  املالحة  حركة 
والتي مثلت برنامج عمل ي�سهم، بكل تاأكيد، يف النهو�س بالعالقات بني 
اجلانبني،  ل�سعوب  واالزده���ار  النمو  وحتقيق  وال�سني  العربية  ال��دول 
واالأمن  ال�����س��الم  حفظ  يف  واالإ���س��ه��ام  املنطقة،  يف  اال���س��ت��ق��رار  وت��ع��زي��ز 

الدوليَّني.
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية - وام:

اجتماع  خالل   - الطبيعية  للموارد  الفجرية  موؤ�س�سة  ناق�ست 
العام  املدير  قا�سم  علي  املهند�س  �سعادة  بح�سور  عقد  مرئي 
 12 من  املكون  احلكومية  ال�سراكة  عمل  وفريق  للموؤ�س�سة، 
امل�ستقبلية  اخلطة   - االأق�سام  و  االإدارات  خمتلف  من  موظفا 

لل�سراكة احلكومية.
النمو  �سمان  على  املوؤ�س�سة  ح��ر���س  م��ن  انطالقا  ذل��ك  ي��اأت��ي 
يف  تعزيزها  باأهمية  منها  واإميانا  ال�سراكة  جمال  يف  امل�ستدام 
خمتلف املنا�سبات املجتمعية والعلمية و االقت�سادية واالإبداعية 
التوا�سل  حتقيق  اإىل  تدعو  التي  ال�سراتيجيتها  وجت�سيدا   ،
وتطوير العالقات والت�سامن مع جميع �سرائح املجتمع مبن 

فيهم املوظفني .
و ناق�س االجتماع املقرحات املقدمة من اأع�ساء فريق ال�سراكة 
و   ، منها  اال�ستفادة  وكيفية  املنجزة  ال�سراكات  يخ�س  فيما   ،
اإىل  اإ�سافة  ال�سراكات احلكومية احلالية  اأهمية  الوقوف على 
كيفية تعزيز ال�سراكة الداخلية و تر�سيخ اخلطط واالإجراءات 

والتحديات يف اال�ستجابة اإىل حاالت الطوارئ .
للفرة  املهمة  االآل��ي��ات  من  �سل�سلة  على  ال�سوء  ت�سليط  مت  و 
املقبلة لتعزيز ال�سراكة الداخلية بني املوظفني عر اجلل�سات 
اإي��ج��اد قاعدة  ع��ل��ى  ���س��رك��ز  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  النقا�سية وح��ل��ق��ات 
م�سركة حول مفاهيم امل�سوؤولية املجتمعية و ال�سراكة و كيفية 
تعزيز اأثرها على املجتمع الداخلي و اخلارجي ب�سكل م�ستدام 
العمل  . و مت على هام�س االجتماع حتديد م�سوؤوليات فريق 

ف�سال   ، تطبيقها  امل��ق��رر  للخطة  الرئي�سية  البنود  وو���س��ع   ،
لل�سراكات  تناف�سية  بيانات  قاعدة  ب�سرورة خلق  التوجيه  عن 
وال�سراكات  امل��رج��وة  االأه���داف  و حتديد   ، املقرحة  و  املنجزة 
الركيز  اإىل  اإ�سافة   ، احلكومية  ال�سراكة  حتديد  يف  النوعية 
على االأهداف وقابلية حتقيقها من ال�سراكات اإن كانت منجزة 

اأو مقرحة .
و اأو�سح املهند�س علي قا�سم اأن ال�سراكة احلكومية اليوم تلعب 
دورا حيويا هاما يف التطوير االقت�سادي و املجتمعي و البيئي 
و  الداخلي  املوؤ�س�سي  بالتطوير  االرتقاء  جانب  اإىل   ، امل�ستدام 
اأن  اإىل  م�سريا   ، االإم����ارة  يف  التنموية  املوؤ�س�سة  م�سرية  دع��م 
لتحقيق  ون�سعى  كثرية  اإجن��ازات  حققت  املوؤ�س�سة  يف  ال�سراكة 

املزيد من النجاحات والنتائج الطيبة خالل الفرة املقبلة .

الفجرية للموارد الطبيعية تناق�ض اخلطة امل�شتقبلية لل�شراكة احلكومية

خالل حفل ��صتثنائي عن بعد �صهد �رتد�ء �مل�صاركني بدلة رو�د ف�صاء: 

موؤ�ش�شة حمدان بن را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز تختتم الدورة الـ 22 جلائزتها وتكّرم 118 فائزًا   
•• دبي-الفجر: 

اأّكد �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 
وزير  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل 
لالأداء  ح��م��دان  ج��ائ��زة  اإن  املالية 
و�ستظل  ك��ان��ت  املتميز  التعليمي 
التعليمي  التميز  ل�سناعة  منارة 
يف االإم��ارات واملنطقة بف�سل دعم 
اإعداد  اأج��ل  من  الر�سيدة  القيادة 
اأجيال متمكنة متلك من املهارات 
الفكرية والعلمية املوؤجلة ملوا�سلة 
االإجنازات وتعزيز املكانة املرموقة 
�ستى  يف  وت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا  ل���ل���دول���ة 

املجاالت.
ال����ظ����روف  "اإن  �����س����م����وه:  وق�������ال 
اال�ستثنائية التي مير به جمتمعنا 
والعامل ب�سبب تف�سي وباء كورونا، 
م�����ن من�����ط حياة  غ������رّي  وال���������ذي 
الب�سرية وان�سحبت اآثاره ال�سلبية 
التعليم،  ومنها  املجاالت  كل  على 
كانت حمفزاً لنا ال�ستمرار العمل 
ومواجهة هذا التحدي وموا�سلة 
ظل  يف  املتميز   التعليمي  االأداء 
الكبري  والدعم  الكرمية  الرعاية 
من ِقبل احلكومة الر�سيدة بقيادة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الدولة  رئ��ي�����س   � ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 

"اإن ج��ائ��زة ح��م��دان بن  امل��ت��م��ي��ز: 
التعليمي  ل��الأداء  اآل مكتوم  را�سد 
تعليمياً  من����وذج����اً  ت��ع��د  امل��ت��م��ي��ز 
وح�سارياً يرتكز على تنمية وبناء 
املزيد  اأج���ل حتقيق  االإن�����س��ان م��ن 
م��ن ال��ت��ط��ور واالزده�����ار يف تاريخ 
وق�����د حظيت  وامل���ن���ط���ق���ة.  االم������ة 
املختلفة  اجل�����وائ�����ز  م���ن���اف�������س���ات 
الرعاية الكافية حيث ُتوّجت هذه 
الطالبية  ال��ن��خ��ب  ب��ف��وز  اجل��ه��ود 
وكذلك   ب��ال��ت��م��ي��ز،  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�سراكاتها  با�ستحقاقات  ال���وف���اء 
املحلية واالإقليمية والدولية مثل 
واملنظمة  واالي�س�س�سكو  اليون�سكو 
االأوروب���ي���ة ل��ل��ج��ودة ال��ت��ي ترتبط 
معها مب�سروعات واعدة ت�سب يف 
تعزيز جودة التعليم على م�ستوى 
"منذ  املهريي:  واأ�ساف  العامل". 
ب��داي��ة االإع���الن ع��ن اأزم���ة كوفيد 
التزمت موؤ�س�سة حمدان بن   19
را�سد اآل مكتوم  لالأداء التعليمي 
والتوجيهات  بالتعليمات  املتميز 
التي �سدرت من اجلهات الر�سمية 
ب�����س��اأن احل���د م��ن ان��ت�����س��ار املر�س، 
وات���خ���ذت ال��ت��داب��ري االح���رازي���ة 
واالإجراءات ال�سرورية للمحافظة 
فيها  ال���ع���ام���ل���ني  ����س���الم���ة  ع���ل���ى 

ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل(  )ح��ف��ظ��ه 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم � 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي )رع����اه اهلل ( 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو 

حكام االمارات".
ا�ستثنائي  حفل  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اأق��ي��م ع��ن ب��ع��د ي���وم ال��ث��الث��اء )7 
الدورة  خ��ت��ام  يف   )2020 يوليو 
حمدان  موؤ�س�سة  جل��ائ��زة   22 ال��� 
املتميز  التعليمي  االأداء  را�سد  بن 
فائزاً   118 ت��ك��رمي  �سهد  ال���ذي 

باجلائزة.
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  واأ���س��اف 
ا�ستطعنا  "لقد  مكتوم:  اآل  را�سد 
ا�ستمرار  ع��ل��ى  ن��ح��اف��ظ  اأن  م��ع��اً 
م�ستثمرين  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي،  ال��ت��م��ّي��ز 
الربية  ل���وزارة  املُ��ق��ّدرة  امل�ساعي 
والتعليم واملوؤ�س�سات ذات العالقة 
اأتاحت نظاَم الّتعُلم عن ُبعد  التي 
احلديثة  التقنيات  ب��ا���س��ت��خ��دام   ،
الذكية،  التعليمية  املن�سات  وعر 
الواجب  لنداء  راقية  ا�ستجابٍة  يف 
يف ظ��ل ه��ذه االأزم���ة ال��ت��ي عّطلت 

ُقدماً  وم�ست  ال��ع��م��الء،  وك��ذل��ك 
وم�سروعاتها  براجمها  تنفيذ  يف 
وحت��ق��ي��ق االإجن������از امل��ط��ل��وب من 
التقنية  ال��ب��ن��ي��ة  ا���س��ت��ث��م��ار  خ���الل 
امل��ت��وف��رة وال��ع��م��ل وال��ت��وا���س��ل عن 
هذه  "لعل  املهريي:  وتابع  ُبعد". 
االأزم��ة ك�سفت عن مدى ا�ستعداد 
مع  للتعامل  املوؤ�س�سة  وج��اه��زي��ة 
االأزمات من هذا القبيل، و�سمان 
اال�ستمرار يف تقدمي خدماتها يف 
جمال التميز التعليمي واكت�ساف 
املبتكرين.  واإر�����س����اد  امل���وه���وب���ني 
متتلك  املوؤ�س�سة  اأن  احلقيقة  ويف 
القدرة على متكني املخت�سني من 
ج����ودة اخلدمات  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
التعليمي  ال��ق��ط��اع  اإىل  امل��وج��ه��ة 

واملجتمع".

نتائج و�أرقام
ومت خ��الل احل��ف��ل ت��ك��رمي 118 
املنظومة  ع��ن��ا���س��ر  م���ن  م��ت��م��ي��زاً 
يف  ف��ائ��زاً   95 ب��واق��ع  التعليمية، 
ف��ئ��ات امل��ن��اف�����س��ات امل��ح��ل��ي��ة، و19 
ف���ئ���ات دول  ف����ائ����زاً يف م��ن��اف�����س��ات 
واأربعة  التعاون اخلليجي  جمل�س 
وعكف  ال��ع��رب��ي.  البحث  فئة  ع��ن 
من   53 امل�����س��ارك��ات  تقييم  ع��ل��ى 

جل���ان ال��ت��ح��ك��ي��م امل��رك��زي��ة خالل 
اإىل   2019 دي�سمر  الفرة من 
ال��ف��ائ��ت، ح��ي��ث ت�سمنت  ف��راي��ر 
لفئات  روؤ���س��اء جل��ان  �ستة  اللجان 
امل��ت��م��ي��ز، وامل��ع��ل��م املتميز  ال��ط��ال��ب 
وفئة  ال���ت���م���ي���ز،  ف����ائ����ق  وامل����ع����ل����م 
االأ�سرة  وف��ئ��ة  امل��ت��م��ي��زة،  امل��در���س��ة 
املتميز،  ال��رب��وي  وفئة  املتميزة، 
اأف�سل ابتكار علمي واأف�سل  وفئة 
م���������س����روع م���ط���ب���ق وامل���وؤ����س�������س���ات 
ال���داع���م���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م. ي���ذك���ر اأن����ه 
�سهدت  امل�����س��ارك��ات،  م�ستوى  على 
336 يف  22 م�ساركة  ال���  ال��دورة 
الفئات  يف  و84  املحلية،  الفئات 
م�ستوى  على  و113  اخلليجية، 
اأهمية  يعك�س  ما  العربية،  الفئات 
ومنطقة  االإم�������ارات  يف  اجل���ائ���زة 
اخل��ل��ي��ج وال����وط����ن ال���ع���رب���ي على 
اأك��ر من عقدين يف �سبيل  م��دى 
التعليمية  ب��امل��ن��ظ��وم��ة  ال��ن��ه��و���س 
بكافة اآلياتها وعنا�سرها املوؤثرة. 

اأنظمَة التعليِم التقليدية".
حفل  تنظيم  اأن  اإىل  �سموه  واأ�سار 
�سابقة  ب��ع��د  ع���ن  خ���ت���ام اجل���ائ���زة 
ت���اري���خ���ي���ة  يف م�������س���ريِة ج���وائ���ز 
الوقت  يف  م�������س���ي���داً  امل���وؤ����س�������س���ة،  
العاملني  ك���اف���ة  ب��ج��ه��ود  ن��ف�����س��ه 
على اجل��ائ��زة خ��الل ه��ذا الظرف 
اال����س���ت���ث���ن���ائ���ي ع���ل���ى ال����رغ����م من 
ب�سكل  واإظ����ه����اره����ا  ال���ت���ح���دي���ات، 

ا�ستثنائي.

للجائزة  اخلتامي  احلفل  و�سهد 
اإ����س���اف���ة ع���ن�������س���راً اإب����داع����ي����اً من 
املتخرجني  جميع  ارت����داء  خ��الل 
وال���ف���ائ���زي���ن م���ن اجل����ائ����زة بدلة 
مع  تناغماً  وذل���ك  الف�ساء،  رواد 
التنازيل  بالعد  الدولة  احتفاالت 
كاأول  يف  االأم���ل  م�سبار  الن��ط��الق 
كوكب  اإىل  عربية  ف�سائية  رحلة 
اأي�ساً خطوة تعك�س  باملريخ. وهي 
مدى حر�س موؤ�س�سة حمدان بن 

املتميز  التعليمي  ل�����الأداء  را���س��د 
واجنازات  احتفاالت  مواكبة  على 
���س��ت��ب��ق��ى عالمة  ال����دول����ة وال���ت���ي 
ع��ل��ى ال���ن���ج���اح واالإع�����ج�����از خالل 
دولة  اأب��ن��اء  ب�سواعد  قيا�سي  زم��ن 
االإم�������������ارات.  وم�����ن ج���ه���ت���ه، قال 
ال���دك���ت���ور ج��م��ال امل���ه���ريي، نائب 
رئ��ي�����س جم��ل�����س االأم����ن����اء االأم����ني 
را�سد  ب��ن  ح��م��دان  ملوؤ�س�سة  ال��ع��ام 
التعليمي  ل���������الأداء  م���ك���ت���وم  اآل 

خالل حلقة نقا�صية �فرت��صية مع قياد�تهاقائد �شرطة دبي يعتمد نظاما تفاعليا لتحليل بيانات ومعلومات الإدارات العامة

الأمانة العامة للمجل�ض الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة بال�شارقة تر�شم م�شارها ال�شرتاتيجي لتعزيز مكانة الأ�شرة
•• دبي - وام:

ال���ف���ري���ق عبداهلل  م���ع���ايل  اع��ت��م��د 
العام ل�سرطة  القائد  املري  خليفة 
االأول  تفاعليا  جديدا  نظاما  دبي، 
لتحليل  ال�����دول�����ة،  يف  ن���وع���ه  م����ن 
واملعطيات،  واملعلومات،  البيانات، 
وامل����وؤ�����س����رات اخل��ا���س��ة ب�������االإدارات 
العامة، بهدف ا�ست�سراف امل�ستقبل 
االأمني  العمل  منظومة  وتطوير 
م�����ن خ�������الل اخل����������روج ب���احل���ل���ول 

والقرارات ال�سحيحة واملنا�سبة.
ج���اء ذل���ك خ���الل اج��ت��م��اع تقييم 
للربع  ل���ل���م���رور  ال���ع���ام���ة  االإدارة 
ال���ث���اين م���ن ال���ع���ام اجل������اري، عر 
اجلديد،  التفاعلي  التقييم  نظام 
امل�ست�سار  املهند�س  اللواء  بح�سور 
حممد �سيف الزفني م�ساعد القائد 
والعميد  العمليات،  ل�سوؤون  العام 
�سيف مهري املزروعي مدير االإدارة 
ال�سيخ  والعميد  ل��ل��م��رور،  ال��ع��ام��ة 
مدير  امل����ع����ال  اهلل  ع���ب���د  حم���م���د 
والريادة،  للتميز  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
مدير  �سليمان  بن  خالد  والعقيد 
والعقيد  والتفتي�س،  الرقابة  اإدارة 
ج��م��ع��ة ���س��امل ب���ن ���س��وي��دان نائب 
مدير االإدارة العامة للمرور، وعدد 

من ال�سباط.
عبداهلل  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل  وق������ال 
خليفة املري اإن �سرطة دبي و�سمن 
تركز  امل���ح���دث���ة،  ا���س��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
وتبني  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  على 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال��ع��ام��ة للمجل�س  االأم��ان��ة  ع��ق��دت 
بال�سارقة  االأ���س��رة  ل�سوؤون  االأع��ل��ى 
اأم�س االأول )الثالثاء(، حلقة  يوم 
املرئي  االت�������س���ال  ع����ر  ن��ق��ا���س��ي��ة 
اال�سراتيجية  "املفاهيم  بعنوان 
وذلك  املتوازن"،  االأداء  وب��ط��اق��ة 
الرامية  امل��ج��ل�����س  اأه�����داف  ���س��م��ن 
ل��ر���س��م م�سار  ال����روؤى  ت��وح��ي��د  اإىل 
ا�����س����رات����ي����ج����ي ي�����ع�����زز اجل����ه����ود 
خطة  وي��ح��دد  الطاقات  وي�ستثمر 
العمل للفرة املقبلة، حيث تناولت 
املو�سوعات  م����ن  ع������ددا  احل���ل���ق���ة 
ركزت يف جمملها على اآليات واأداء 
واأدواته،  اال�سراتيجي  التخطيط 
ال�سراكات  م��ن��اق�����س��ة  ج���ان���ب  اإىل 

اال�سراتيجية اخلا�سة باملجل�س.
�سعادة  ح�����س��ور  احل��ل��ق��ة  و���س��ه��دت 
ال���دك���ت���ورة خ��ول��ة امل���ال اأم����ني عام 
االأ�سرة  ل�����س��وؤون  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
بال�سارقة، وم�ساركة �سعادة مو�سي 
رئي�س  ال�����س��ام�����س��ي  حم���م���د  ب���ن���ت 
و�سعادة  االأ�سرية،  التنمية  مراكز 
املكتب  رئ���ي�������س  غ���اب�������س  ����س���احل���ة 
املجل�س  يف  واالإع����الم����ي  ال��ث��ق��ايف 
االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة يف ال�سارقة، 
مدير  �سيف  را���س��د  اإمي���ان  و�سعادة 
باملجل�س  ال�سحي  التثقيف  اإدارة 
بال�سارقة،  االأ�سرة  ل�سوؤون  االأعلى 
م�ساركا   20 من  اأك��ر  جانب  اإىل 
من قيادات ال�سف الثاين يف جميع 

االإدارات التابعة للمجل�س.

م���ع معوقات  وال��ت��ع��ام��ل  االأم���ن���ي، 
با�ستخدام  وذل���ك  االأم��ن��ي  ال��ع��م��ل 
م�سريا  اال�سطناعي،  الذكاء  نظام 
على  ح��ري�����س��ة  ال���ق���ي���ادة  اأن  اإىل 
لالأمن  داع��م��ة  اأن��ظ��م��ة  ا�ستحداث 
ال���ع���ام يف االإم�������ارة وامل�����س��اه��م��ة يف 

عملية التغيري والتطوير.
ال��ف��ري��ق عبداهلل  واأو����س���ح م��ع��ايل 
العامة  ال��ق��ي��ادة  اأن  امل���ري  خليفة 
ح���ري�������س���ة على  دب�������ي  ل�������س���رط���ة 
اأنظمة حديثة وجديدة  ا�ستحداث 
حتليل  يف  وت�سهم  الع�سر،  تواكب 
طريق  بخارطة  للخروج  البيانات 
وا�سحة، مو�سحا اأن النظام ي�سهم 
يف تطوير االإدارات العامة لتحقيق 

تطلعات وتوجهات القيادة العليا.

امل�ساريع اال�سراتيجية امل�ستدامة، 
ال�سعادة  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
وزوار  مل��ج��ت��م��ع  احل����ي����اة  وج��������ودة 
اإم����ارة دب���ي م��ن خ���الل التوجهات 
وهي  دبي،  ل�سرطة  اال�سراتيجية 
اآمنة،  وم��دي��ن��ة  امل��ج��ت��م��ع،  اإ���س��ع��اد 

واالبتكار يف القدرات املوؤ�س�سية.
على  ي���ق���وم  ال���ن���ظ���ام  اأن  واأ�����س����اف 
اإدخ���ال  ع��ر  امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف 
واملعطيات  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��ب��ي��ان��ات 
اإدارة،  بكل  اخلا�سة  واالإح�����س��اءات 
القادمة  لالأ�سهر  بها  التنبوؤ  ليتم 
كل ح�سب تخ�س�سه، ودعم عملية 
واإظهار  اإدارة،  كل  القرار يف  اتخاذ 
اآليات  يف  وال��ق��وة  ال�سعف  مواطن 
العمل  منظومة  وتطوير  العمل، 

ال��دك��ت��ور من�سور  ال��ع��ق��ي��د  وق����دم 
نا�سر الرزوقي مدير اإدارة ا�ستثمار 
العامة  االإدارة  يف  التقنية  امل���وارد 
حول  عر�سا  اال�سطناعي،  للذكاء 
النظام  اأن  النظام اجلديد، موؤكدا 
االإدارات  يف  نوعية  نقلة  �سيحدث 
ال��ع��ام��ة مب��ا ي��ع��زز االأم���ن واالأم���ان 
ا�ستعر�س  االإم���ارة. من جانبه،  يف 
امل���ق���دم ع���ب���داهلل ب���ن غ��ال��ب مدير 
موؤ�سرات  ال�����س��ري،  ح�����وادث  اإدارة 
اال�سراتيجية لالإدارة، با�ستخدام 
النظام التفاعلي اجلديد، مو�سحا 
عملية اإدخال البيانات االإح�سائية 
ل��ي��ت��م حتليلها  ب������االإدارة  اخل��ا���س��ة 
بالبيانات  وال���ت���ن���ب���وؤ  ت��ف�����س��ي��ل��ي��ا 

واملخرجات.

اأداء  اأف��راده��ا من  االأ���س��رة ومتكني 
اأدوارهم يف املجتمع على اأكمل وجه 
و�سمان ا�ستقرارهم واأمنهم لو�سع 
اخلطط والرامج واملبادرات التي 
���س��اأن��ه��ا دف���ع م�����س��رية التنمية  م��ن 
ركائزها  و���س��ع  ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 

املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة.
توجيهات  اأن  اإىل  امل���ال  واأ�����س����ارت 
ال�������س���م���و حاكم  ����س���اح���ب  ق���ري���ن���ة 
ال�سارقة �سمو ال�سيخة جواهر بنت 
املجل�س  رئي�سة  القا�سمي  حممد 
ل�����س��وؤون االأ����س���رة، ارتكزت  االأع��ل��ى 
مكانة  تعزيز  على  االأول  امل��ق��ام  يف 
عر  ا�ستقرارها  و���س��م��ان  االأ���س��رة 
املوؤ�س�سات  خمتلف  ج��ه��ود  توحيد 

ر�سم التوجه اال�سراتيجي
واأكدت �سعادة الدكتورة خولة املال، 
حول  تتمحور  املجل�س  اأه���داف  اأن 
واالإدارات  املوؤ�س�سات  جهود  توحيد 
تن�سيق  وو�سائل  واآليات  له  التابعة 
العمل و�سوال اإىل و�سع ال�سيا�سات 
ال����ع����ام����ة وال�����ق�����واع�����د وال����ل����وائ����ح 
الروؤى  املوؤ�س�سية وحتديد  والنظم 
بها  االل���ت���زام  االإدارات  ع��ل��ى  ال��ت��ي 
املمكنة  والفر�س  التكامل  وحجم 
اأج��ي��ال ق����ادرة على  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
النهو�س مب�ستقبل االإمارة واأ�سرة 
م�سرية  ال��ب��ن��اء،  م��ق��وم��ات  متتلك 
احللقة  ه���ذه  ان��ع��ق��اد  اأه��م��ي��ة  اإىل 
التوجه  الت�ساور حول ر�سم  بهدف 
وحتقيق  للمجل�س  اال�سراتيجي 
مب�ستقبل  ال��ن��ه��و���س  يف  اأه����داف����ه 

االإم���ارة لبناء  املعنية يف  وال��دوائ��ر 
ت�ستند  م��ت��ك��ام��ل��ة  ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة 
واأف�سل  الناجحة  ال��ت��ج��ارب  على 
اجلهود  بتلك  لالرتقاء  املمار�سات 
وحتقيقا  لالأ�سرة  خدمة  املبذولة 
الح��ت��ي��اج��ات��ه��ا مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب مع 
اأن  اإىل  م�سرية  الع�سر،  مقومات 
يقوده  م��ا  ك��ل  يف  يحر�س  املجل�س 
باالأ�سرة  االرت��ق��اء  على  برامج  من 
ون�سر  ال���درا����س���ة  خ�����الل   م���ن  يف 
والرعاية  احلماية  وتوفري  الوعي 
املوؤ�س�سات  مع  بالتن�سيق  والتاأهيل 
�سنع  يف  امل�������س���ارك���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
لتمكينها  والت�سريعات  ال��ق��رارات 
من اأداء دورها الفاعل  يف املجتمع  
والتميز  اجل��ودة  معايري  وتطبيق 

يف االأداء والعطاء.

»�شيفك ويانا« الفرتا�شي يحلق بـ »نا�شئة ال�شارقة«  يف عامل الف�شاء
••ال�شارقة-وام: 

ملوؤ�س�سة  التابعة  ال�سارقة"  "نا�سئة  تنظم 
واملبتكرين  ال���ق���ادة  ل�����س��ن��اع��ة  ق����رن  رب����ع 
يوليو   28 اإىل   12 م��ن  ال��ف��رة  خ���الل 
االفرا�سي  ال�سيفي  خميمها  اجل����اري 
تناف�سية  اأجواء  " و�سط  ويانا  " �سيفك 
حمفزة  ح��رة  م�ساحة  للم�ساركني  ت��وف��ر 
والريادة يف  التميز  لتحقيق  االإب��داع  على 

خمتلف امل�سارات.
ت��ن��ف��ذ براجمه  ال������ذي  امل���خ���ي���م  وي����ه����دف 
املرئي  االت�����س��ال  تقنيات  ع��ر  وفعالياته 
تفاعلية  ب��ي��ئ��ة  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة  اح���ت���واء  اإىل 
مع  وتتوافق  ميولهم  مع  تتنا�سب  جاذبة 
وتنمية  م��واه��ب��ه��م  واك��ت�����س��اف  تطلعاتهم 
واالإب����داع  العلمي  االب��ت��ك��ار  م��ه��ارات��ه��م يف 
وتاأهيلهم  ال���ري���ا����س���ي  وال��ت��م��ي��ز  ال��ف��ن��ي 
على  امل���ح���اف���ل  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف خم��ت��ل��ف 

امل�ستويني املحلي والدويل.

واأع��ل��ن��ت ن��ا���س��ئ��ة ال�����س��ارق��ة ع���ن ف��ت��ح باب 
للنا�سئة  املخيم  يف  للم�ساركة  الت�سجيل 
18 �سنة من  اإىل   13 يف االأعمار ما بني 
يوم اأم�س وحتى 11 يوليو اجلاري حتى 
اك��ت��م��ال ال��ع��دد امل��ط��ل��وب وع��ل��ى الراغبني 

املوقع  عر  الت�سجيل  �سرعة  امل�ساركة  يف 
www.shjyouth. االإل����ك����روين 
باقة منوعة من  املخيم  ويت�سمن   .  ae
نا�سئة  حتلق  حيث  والن�ساطات  ال��رام��ج 
عامل  يف  مبنت�سبيها  خالله  من  ال�سارقة 

�سمن  متخ�س�س  ب��رن��ام��ج  ع��ر  الف�ساء 
ور�س  ي�سمل  والتكنولوجيا  العلوم  م�سار 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ت��ن��وع��ة ت���ق���دم ب��ال��ت��ع��اون مع 
وتكنولوجيا  ل��ع��ل��وم  ال�����س��ارق��ة  اأك��ادمي��ي��ة 
الفر�سة  ي��ت��ي��ح  مب���ا  وال���ف���ل���ك  ال��ف�����س��اء 

للم�ساركني للتعرف على الف�ساء وتقنياته 
وتف�سري الظواهر الفلكية ودرا�سة ال�سماء 
اإىل  التعرف  جانب  اإىل  والكون  والنجوم 
م�سروع " م�سبار االأمل " ومبادرات دولة 
�سباقها  �سمن  املتحدة  العربية  االإم���ارات 

العاملي ال�ستك�ساف كوكب املريخ.
تطوير  م����ه����ارات  امل�������س���ارك���ون  وي��ك��ت�����س��ب 
برنامج  امل��ح��م��ول يف  ال��ه��ات��ف  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
مطور التطبيقات عر عدة حماور تتمثل 
وت��ع��ل��م مفاهيم  ال��رجم��ة  اأ���س��ا���س��ي��ات  يف 
م�سارك  ك��ل  ليتمكن  التطبيقات  م��ط��ور 

من تطوير تطبيقه اخلا�س.
م�سار  يف  م��ه��ارات��ه��م  امل�����س��ارك��ون  وي�سقل 
بودكا�ست  ب��رن��ام��ج  ع��ر  وال��ل��غ��ات  االآداب 
التحدث  فنون  على  التدريب  خ��الل  من 
واخلطابة والقراءة والبحث يف جمموعة 
عمل  لتوثيق  توؤهلهم  ال��ت��ي  ال��ور���س  م��ن 

�سمعي.
ويوفر املخيم �سمن م�سار ريادة االأعمال 
امل�ساركني  ل��ت��ع��ل��ي��م  متخ�س�س  ب��رن��ام��ج 
م�ساريع  ل��ت��اأ���س��ي�����س  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ك��ي��ف��ي��ة 
واعدة  وا���س��ت��ث��م��ارات  ومتو�سطة  �سغرية 
بالتعاون  وذلك  الوطني  االقت�ساد  تخدم 
م���ع م���رك���ز ال�������س���ارق���ة ل����ري����ادة االأع���م���ال 

"�سراع".
الفن  ع��امل  اأب����واب  ال��ف��ن��ون  م�سار  ويفتح 
ال�����س��اب��ع اأم����ام امل�����س��ارك��ني يف امل��خ��ي��م عر 
اإىل  اإ�سافة  ال�سينمائية  الفنون  برنامج 
مبتكرة  فنية  لوحات  عمل  على  تدريبهم 
متهيدا  الت�سكيلية  ال��ف��ن��ون  ب��رن��ام��ج  يف 
"اآرت  معر�س  يف  باإبداعاتهم  للم�ساركة 
" االفرا�سي الذي �ستنظمه نا�سئة  كول 

ال�سارقة خالل �سهر �سبتمر القادم.
ويجمع م�سار الريا�سة عددا من النا�سئة 
�سمن برنامج وقت الريا�سة الذي ي�سمل 
تدريبات مكثفة لتنمية مهارات امل�ساركني 
الريا�سات  ب��ع�����س  اأ���س��ا���س��ي��ات  ت��ع��ل��م  ع��ر 
البدنية  اللياقة  م�ستويات  على  للحفاظ 
وتعزيز �سحة املنت�سبني اإىل جانب ن�ساط 
اإك�ساب  يتم من خالله  ال��ذي  ال��دواث��ل��ون 
امل�ساركني مهارات ريا�ستي اجلري وقيادة 
لتاأهيلهم  ب��ع��د  ع��ن  ال��ه��وائ��ي��ة  ال���دراج���ات 

للم�ساركة يف البطوالت املحلية والعاملية.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

املجتمع  ت���ن���م���ي���ة  وزارة  اأط����ل����ق����ت 
ال�سيفية”  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  “املن�سة 
ال���ت���ي ت��ت�����س��م��ن ع�����س��رات امل���ب���ادرات 
والفعاليات االفرا�سية “عن بعد” 
ت�ساركية  بجهود  تنظيمها  ويجري 
بالتعاون  ال���������وزارة  م���وظ���ف���ي  م����ن 
واملوؤ�س�سات  ال����وزارات  م��ن  ع��دد  م��ع 
اخل��ا���س��ة واحل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة على 
االأ�سرة  م�ستهدفًة  الدولة  م�ستوى 
االأطفال  �سيما  ال  ك��اف��ة  ب���اأف���راده���ا 
اإ�سافة اإىل اأ�سحاب الهمم من عمر 
5 اأعوام حتى مرحلة نهاية التعليم 

والتاأهيل.
ال�سيفية  املجتمعية  املن�سة  وت��اأت��ي 
حتت مظلة ال�سراكة مع “االأكادميية 
ال�سيفية ل�سباب االإمارات 2020” 
الهيئات  م��ن  جمموعة  ومب�����س��ارك��ة 
املحلية  واحل���ك���وم���ي���ة  االحت�����ادي�����ة 

وذلك  اخل��ا���س  القطاع  وموؤ�س�سات 
الو�سع  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  ان�����س��ج��ام��ا 
الراهن والظروف اال�ستثنائية التي 
التباعد االجتماعي حفاظا  فر�ست 

على �سالمة امل�ساركني.
وحر�ست الوزارة على توفري املن�سة 
بعد” ما  “عن  ت�����س��ارك��ي  ب��اأ���س��ل��وب 
يفتح املجال لتو�سيع دائرة امل�ساركة 
يف فعالياته املتنوعة دون اقت�سارها 

ع���ل���ى م���ن���اط���ق واإم������������ارات حم����ددة 
وب���ال���ت���ايل ا���س��ت��ي��ع��اب اأع�������داد اأك���ر 
التقيد  ع��دم  ظ��ل  يف  امل�ساركني  م��ن 
اأي من هذه  باملوقع اجلغرايف لعقد 

الرامج.
وبداأ الرنامج ال�سيفي االفرا�سي 
الأ�سحاب الهمم “اأنا واأخي” يف 21 
فعالياته  وت��ت��وا���س��ل  امل��ا���س��ي  يونيو 
.. فيما  يوليو اجل��اري  �سهر  خ��الل 
املجتمعية  املن�سة  فعاليات  ت�ستمر 
ال�سيفية منذ مطلع يوليو اجلاري 

وحتى منت�سف اأغ�سط�س املقبل.
ومي���ك���ن ل��ل��ط��ل��ب��ة واأول����ي����اء االأم�����ور 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع االطالع  وخم��ت��ل��ف 
والفعاليات  ب��ال��رام��ج  واالل��ت��ح��اق 
انعقادها عن  املحددة ح�سب تواريخ 
ط���ري���ق ال���راب���ط امل���ت���اح ع���ر موقع 
www.mocd.gov./ الوزارة
االت�سال الهاتفي  خالل  ومن   /ae
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وقالت وفاء حمد بن �سليمان مدير 
الهمم  اأ�سحاب  وتاأهيل  رعاية  اإدارة 
واأخي”  “اأنا  م�����س��م��ى  اخ���ت���ي���ار  اإن 
للفعاليات يف مراكز اأ�سحاب الهمم 
اإط������ار حتقيق  ج����اء يف  احل��ك��وم��ي��ة 
امل�ساركة املجتمعية الفاعلة والدمج 
االإيجابي للطلبة اأ�سحاب الهمم ال 

�سيما يف ظل الظروف الراهنة.
الرنامج  اأن  �سليمان  ابن  واأ�سافت 
اأخوتهم  ن��ح��و  االأخ�������وة  دور  ي���ع���زز 
م��ن اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م يف امل��ن��زل ويف 
خمتلف جماالت احلياة مل�ساركة االأم 
اأبنائها  وتوجيه  رع��اي��ة  م�سوؤوليات 
من اأ�سحاب الهمم حيث با�ستطاعة 
االأخ��������وة ال���ق���ي���ام ب������دور م�����س��ان��د يف 
االأم  ب���ني  االأدوار  ت��ك��ام��ل��ي��ة  اإط������ار 
والذين  االأ�سرة  اأف��راد  وبقية  واالأب 
عن  م�����س��وؤول��ني  جميعهم  ي��ع��ت��رون 
اأ����س���ح���اب ال��ه��م��م يف امل���ن���زل وذل���ك 

ع���ن ط��ري��ق ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات اللعب 
اأخوتهم  م��ع  وال��ت��وا���س��ل  وال��ت��ف��اع��ل 
اأ�����س����ح����اب ال���ه���م���م مب����ا ي���ط���ور من 
ح�سيلتهم اللغوية ومنوهم النف�سي 
االأطفال  واأن  ال�سيما  واالجتماعي 
الكثري  تعلم  على  العادة  ق��ادرون يف 

من املهارات من اأقرانهم ب�سهولة.
اخلاطري  �سعيد  ك�سف  جانبه  م��ن 
االجتماعية  التنمية  م��راك��ز  مدير 

التابعة للوزارة على م�ستوى الدولة 
عن 63 برناجما “عن بعد” تخ�س 
ق��ط��اع ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة حتت 
ال�سيفية  املجتمعية  املن�سة  مظلة 
ع��ل��ى م�ستوى  وت�����س��ت��ه��دف اجل��م��ي��ع 
 36 اأن  اإىل  اإم��ارات الدولة .. الفتا 
تنفيذها  ال��رام��ج يجري  ه��ذه  م��ن 
امل���ب���ا����س���ر و27  ال����ب����ث  ب���خ���ا����س���ي���ة 

م�سجلة.
الرنامج  ف���ك���رة  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
تتمحور حول  االفرا�سي  ال�سيفي 
���س��ل��ة م��ن امل�����س��اري��ع امل��ب��ت��ك��رة والتي 
مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه��ا اال���س��ت��ف��ادة من 
اأوق���ات ال��ف��راغ خ��الل ف��رة االإجازة 
العمرية  الفئات  جلميع  ال�سيفية 
ب���ال���رك���ي���ز ع���ل���ى ال���ط���ل���ب���ة وك���ب���ار 
امل��واط��ن��ني واأول���ي���اء االأم�����ور وحتى 
لكل  ميكن  حيث  والفتيات  ال�سباب 
اأ���س��رة االخ��ت��ي��ار م��ن ب��ني جمموعة 
للدخول  وامل����ب����ادرات  امل�����س��اري��ع  م��ن 

الفرة  نهاية  يف  ويتم  مناف�سات  يف 
وتكرمي  امل�������س���اري���ع  وت��ق��ي��ي��م  ر����س���د 
�سيف�سي  ح���ي���ث  ال���ف���ائ���زة  االأ�����س����ر 
الرنامج االفرا�سي اإىل طرح 20 

فكرة ويف كل واحدة 20 م�ساركة.
 6 ���س��ع��ي��د اخل���اط���ري اإىل  وت���ط���رق 
املن�سة  تت�سمنها  تنموية  م�ساريع 
وامل�سروع  ال���زراع���ي  امل�����س��روع  وه���ي 

املجتمعي  وامل���������س����روع  ال�������س���ن���اع���ي 
اإعادة  وم�سروع  الريا�سي  وامل�سروع 
اخلم�سني  حتدي  وم�سروع  التدوير 
والتي يجري تنفيذها على م�ستوى 
دبي  يف  االجتماعية  التنمية  مراكز 
واأم  والفجرية  وعجمان  وال�سارقة 
القيوين وراأ�س اخليمة وجلفار ودبا 

الفجرية وخورفكان.

••  ال�شارقة- احلمرية-الفجر:

ال�سام�سي  عبيد  جمعة  �سعادة  اأك���د 
احلمرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
فعاليات  اأن  ال���ري���ا����س���ي  ال���ث���ق���ايف 
ال�ساد�س  ال�سيفي  احلمرية  ملتقى 
ت��ت��وا���س��ل يف ه���ذا العام  وال��ع�����س��رون 
كعادتها  م��ت��م��ي��زة  ف��ع��ال��ي��ات  ل��ت��ط��رح 
لال�ستفادة  فر�سة  امل�ساركني  ومتنح 
من اأوقاتهم خالل اإجازتهم ال�سيفية 
تنظيم  م����ن  ال����ه����دف  ب������اأن  واأ������س�����ار 
النادي  الفعاليات هو موا�سلة �سعي 
يف اإطار خطته اال�سراتيجية والتي 
حاز بها على جائزة التميز الريا�سي  

اإىل اكت�ساف طاقات الن�سء وال�سباب 
وت���ن���م���ي���ة امل������واه������ب ورع����اي����ت����ه����ا يف 
الن�ساط  ي��ع��د  ح��ي��ث  امل��ج��االت  �ستى 
لتدريب  ج���ي���دة  ف��ر���س��ة  ال�����س��ي��ف��ي 
وتاأهيل الطالب على القيادة و�سقل 
ممار�سة  ج���ان���ب  اإىل  ���س��خ�����س��ي��ت��ه��م 
اجلوانب  من   واال�ستفادة  الريا�سة 

الرفيهية والريا�سية.
جاء ذلك خالل افتتاح نادي احلمرية 
الثقايف الريا�سي مع مطلع االأ�سبوع 
تتوا�سل  ال��ت��ي  ل��ف��ع��ال��ي��ات��ه  اجل����اري 
عر  والع�سرين  ال�����س��اد���س  ع��ام��ه  يف 
من�سات التوا�سل االجتماعي وتقدم 
اأن�����س��ط��ت��ه��ا ع��ل��ى م����دى ���س��ه��ر كامل 

ال�سارقة  جم��ل�����س  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن 
وحتت  ال�سارقة  بحكومة  الريا�سي 

�سعار  �سيفنا غري .
ويف ه��ذا االط��ار ب��ارك �سعادة جمعه 
عبيد ال�سام�سي انطالقة الفعاليات 
للفعاليات  ومزجها  متميزة  بوترية 
ال��ري��ا���س��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واالق���ب���ال 
الفعاليات  ت�����س��ه��ده  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري 
من  اأك���ر  الت�سجيل  جت���اوز  اأن  بعد 
250 من االأبناء والبنات واأكد على 
الن�ساط  النادي مبوا�سلة هذا  فخر 
اأ����س���ب���ح عالمة  وال�������ذي  ال�����س��ي��ف��ي 
مميزة ملكانة النادي و�سجله احلافل 

باالأن�سطة .

اأن الهدف من االأن�سطة هو  واأو�سح 
وا�ستثمار  وال�����س��ب��اب  االأط���ف���ال  دع���م 
االرتقاء  بهدف  وتوجيهها  طاقتهم 
بهم وبناء جيل مثقف وواع والعمل 
املواطنة  دع���م  ع��ل��ى  ال��ن�����س��ق  ه���ذا  يف 
وروؤية  على  قدما  وال�سري  واالنتماء 

القيادة احلكيمة بدولة االإمارات.
االإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ورح��������ب 
امل�ساركني  طلبات  با�ستقبال  عاليا 
الروابط  خ���الل  م���ن  االإل��ك��رون��ي��ة 
امل���خ�������س�������س���ة ل����ذل����ك ع�����ر م���واق���ع 
حيث  للنادي  االإجتماعي  التوا�سل 
ب��رام��ج واأن�����س��ط��ة ي�سرف  اإع�����داد  مت 
عليها جملة من امل�سرفني وامل�سرفات 

م���ن اأ����س���ح���اب اخل�����رات ال���ذي���ن مت 
اختيارهم بعناية.

ال�سام�سي  ح�سن  حميد  اأك���د  ب���دور 
واملجتمعية  الثقافية  اللجنة  رئي�س 
ب��ال��ن��ادي  ورئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة املنظمة 
يفخر  النادي  اأن  ال�سيفي  للملتقى 
اللجنة  واأع�ساء  امل�سرفني  كافة  باأن 
للنادي  ال�سيفي  للملتقى  املنظمة 
مدار  على  امللتقى  منت�سبي  من  هم 

ال�سنوات املا�سية .
وحت����دت ع���ن  اأب����رز االأن�����س��ط��ة التي 
لهذا  امللتقى  برنامج  خ��الل  �ستنفذ 
 17-6( من  العمرية  للفئات  العام 
����س���ن���ة( ، ح���ي���ث ���س��ي��ت��خ��ل��ل اجل�����دول 

الزمني الذي �سيقام على مدار اأربعة 
اأ�سابيع جملة من الفعاليات والعديد 
واحلركية  الريا�سية  االأن�سطة  من 
�سينفذ  كما  الرفيهية،  واالأن�سطة 
جملة من الدورات التدريبية وور�س 
التي  واملحا�سرات  التوعوية   العمل 
ت��ن��م��ي ل����دى االأب����ن����اء ال��ن��ا���س��ئ��ة حب 
ال���ت���ط���وع وامل�����ب�����ادرة احل�����س��ن��ة حيث 
�ستنفذ جميع الفعاليات عر من�سات 

التوا�سل االإجتماعي للنادي. 
اإىل  ال�سام�سي  ح�سن   حميد  واأ���س��ار 
اأن “ملتقى احلمرية ال�سيفي” بات 
اأحد التقاليد ال�سنوية التي يحر�س 
على اإقامته وت�سخري كل االإمكانيات 

الإجناحه واإعداد برامج تتنا�سب مع 
العمرية  والفئات  ال�سباب  تطلعات 
امل�ساركة يف امللتقى واإختيار م�سرفني 
اأ�سحاب اخلرات الراكمية يف  من 

حقول وجماالت العمل ال�سبابي.
ن����ادي  اأن  ع���ل���ى  ال�����س��ام�����س��ي  واأك�������د 
احل��م��ري��ة ع��ق��د ال��ع��زم ع��ل��ى مواكبة 
التطورات يف جماالت العمل الثقايف 
على  وي�����س��ع  ال�سيفية،  واالأن�����س��ط��ة 
الالزمة  الت�سغيلية  اخلطط  ال��دوام 
لتوفري متطلبات التفاعل االإيجابي، 

وتذليل كافة ال�سعوبات التي تواجه 
لتطلعات  تلبية  وذل��ك  امللتقى،  عمل 
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وروؤى 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س االأعلى لالإحتاد حاكم 
ال�����س��ارق��ة _ ح��ف��ظ��ه اهلل ورع����اه_ 
وطرح  والنا�سئة  بال�سباب  للعناية 
ترتقي  التي  الهامة  ال��رام��ج  كافة 
�سخ�سياتهم  وت�����س��ق��ل  مب��ه��ارات��ه��م 
اأوق���ات ف��راغ االأب��ن��اء مبا هو  وت�سغل 

نافع ومفيد.

•• ال�شارقة-الفجر:

����س���ددت جل��ن��ة ال���ت���ط���وع يف اإم�����ارة 
للمجل�س  ال����ت����اب����ع����ة  ال���������س����ارق����ة 
التنفيذي، على اأهمية �سرح ميثاق 
العمل التطوعي الذي ي�سمل كافة 
للمتطوع  ت�����س��م��ن  ال���ت���ي  االأم�������ور 
وامل����وؤ�����س���������س����ة م����ع����رف����ة احل����ق����وق 
والواجبات، وذلك خالل االجتماع 
يوم  انعقد  ال���ذي  الثامن  ال���دوري 
)ال��ث��الث��اء( ع��ر االت�����س��ال املرئي، 
ك��م��ا ن��اق�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة ج��م��ل��ة من 
ال��ف��ر���س ال��ت��ط��وع��ي��ة ال������واردة من 
احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل���ه���ات 
جانب  اإىل  اعتمادها،  على  للعمل 
التنظيمية  واللوائح  النظم  بحث 
املتخ�س�س  ال���ت���ط���وع���ي  ل��ل��ع��م��ل 

والعام.
وت���راأ����س االج��ت��م��اع ���س��ع��ادة عفاف 
املجل�س  ع�����س��و  امل������ري  اإب����راه����ي����م 
رئي�سة  ال�سارقة،  الإم��ارة  التنفيذي 
دائ�����رة اخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة يف 
يف  التطوع  جلنة  رئي�سة  ال�سارقة، 
اأع�ساء  ال�����س��ارق��ة، وح�����س��ره  اإم����ارة 
ال��ل��ج��ن��ة، ����س���ع���ادة ع��ل��ي ب���ن �سامل 
ال�سارقة  هيئة مطار  رئي�س  املدفع 
التنفيذي،  املجل�س  ع�سو  ال��دويل، 
بن  علي  �سلطان  امل�ست�سار  و�سعادة 
ب��ط��ي امل��ه��ريي اأم���ني ع���ام املجل�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي، و���س��ع��ادة اإمي����ان را�سد 

�سيف مدير اإدارة التثقيف ال�سحي 
يف املجل�س االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة يف 
احلمادي  حممد  وح�سة  ال�سارقة، 
املجتمعي  ال��ت��الح��م  اإدارة  م��دي��ر 
يف  االجتماعية  اخل��دم��ات  ب��دائ��رة 

ال�سارقة مقرر اللجنة.
واأك������د امل��ج��ت��م��ع��ون ع��ل��ى ����س���رورة 
واطالعهم  املتطوعني  اأداء  تقييم 
ملفاتهم  يف  واإرفاقها  النتائج  على 
بهدف حتفيزهم، من خالل اإعداد 
اجلهة  قبل  من  وتوزيعه  ا�ستبيان 
التطوعية،  ل��ل��ف��ر���س��ة  ال���ط���ارح���ة 
الفر�س  االج��ت��م��اع  ا�ستعر�س  كما 
اعتمادها  امل���ط���ل���وب  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
مبادرة  م��ن��ه��ا  ال���ق���ادم���ة،  ل��ل��ف��رة 
اأطلقها  التي  �سعادة”  “خدمتكم 
ل��ل��ت��ط��وع تكرميا  ال�����س��ارق��ة  م��رك��ز 
من  االأول  ال����دف����اع  خ���ط  جل���ه���ود 
والتمري�سية  ال��ط��ب��ي��ة  ال����ك����وادر 
م�������ن خ���������الل ت�������وزي�������ع دع������ام������ات 
قبل  م��ن  �سناعتها  يتم  للكمامات 
ال�سارقة،  اإم���ارة  يف  املنتجة  االأ���س��ر 
حمايتكم”  “م�سوؤوليتنا  وم��ب��ادرة 
اخلدمات  دائ������رة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
القيادة  مع  بالتن�سيق  االجتماعية 
وبدعم  ال�سارقة،  ل�سرطة  العامة 
الدويل  ال�سارقة  مطار  هيئة  م��ن 
وهي  اخل��ريي��ة،  ال�سارقة  وجمعية 
فر�سة تطوعية ميدانية ت�ستهدف 
العمال من خالل توزيع م�ستلزمات 

والوطنية  ال�سخ�سية  امل�����س��وؤول��ي��ة 
جميل  رد  �سياق  ويف  واالأخ��الق��ي��ة، 
تعزيز  يف  وامل�������س���اه���م���ة  ال�����وط�����ن، 
املجتمعي،  وال��ت�����س��ام��ن  ال��ت��ع��ا���س��د 
امل������دين،  امل���ج���ت���م���ع  دور  واإب������������راز 
وم�ساهمته يف حتقيق روؤية القيادة 
�سرورة  ع��ل��ى  م���وؤك���دة  ال��ر���س��ي��دة، 
التطوعية  ال��ف��رق  ج��ه��ود  ت��وح��ي��د 
لتعزيز  واح��د،  للعمل �سمن فريق 
اإمارة  يف  التطوعي  العمل  م�سرية 
ال�����س��ارق��ة ودول���ة االإم�����ارات، داعية 
املبادرة  اإىل  املجتمع  ف��ئ��ات  جميع 
ومهاراتهم  خ��رات��ه��م  ت��ق��دمي  يف 
دعما للجهود اجلبارة التي تبذلها 
الت�سدي  يف  ال���وط���ن���ي���ة  ال����ف����رق 

النت�سار فريو�س “كورونا«.

تطور �لعمل �لتطوعي
وا�����س����ت����ع����ر�����س����ت ال���ل���ج���ن���ة خ����الل 
االج��ت��م��اع ال��ق��ان��ون االحت���ادي رقم 
العمل  ب�����س��اأن   2018 ل�سنة   13
القانون  اأن  م��وؤك��دي��ن  ال��ت��ط��وع��ي، 
يف  التطوعي  العمل  تطور  يج�سد 
االإمارات وحتوله اإىل فكر موؤ�س�سي 
منظم ومتخ�س�س، كما يعمل على 
وتنظيمه،  التطوع  ثقافة  ت�سجيع 
واع��ت��م��اد م��رج��ع��ي��ة م��وح��دة ل��ه يف 
ال����دول����ة، واأ�����س����ار ���س��ع��ادة ع��ل��ي بن 
�سامل املدفع اإىل اأن اللجنة توا�سل 
البيئة  لتوفري  احلثيثه  ج��ه��وده��ا 

املجتمع  ف���ئ���ات  جل��م��ي��ع  امل���م���ك���ن���ة 
امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني لدعم  م���ن 
ت�ساهم  ال��ت��ي  التطوعية  االأع��م��ال 
ال�سيما  التنموية  العجلة  دف��ع  يف 
حتتاج  التي  التخ�س�سية  لالأعمال 
الطبية  اخل�������رة  اأ�����س����ح����اب  اىل 
�سعادة  اأردف  ف��ي��م��ا  امل��ت��خ�����س�����س��ة، 
امل�����س��ت�����س��ار ���س��ل��ط��ان ع��ل��ي ب���ن بطي 
بيئة  اإيجاد  بالتاأكيد على  املهريي، 
اإىل  تهدف  وفعالة  كفوؤة  تطوعية 
التطوعي  العمل  منظومة  تعزيز 
يف االإم���ارة من خ��الل ن�سر الوعي 
قبل  من  امل�ساركة  على  والت�سجيع 
امل��ج��ت��م��ع مبختلف  ���س��رائ��ح  ك���اف���ة 
اأط��ي��اف��ه��م ���س��م��ن م��ع��اي��ري مهنية 
ثابتة ويف بيئة اآمنة، بدورها اأكدت 
���س��ع��ادة اإمي������ان را����س���د ���س��ي��ف على 
�سعي اللجنة اإىل رفع قيمة العمل 
التطوعي مبا ين�سجم مع تطلعات 
التي عززت حب  الر�سيدة،  القيادة 
العمل االإن�ساين النبيل، وم�ساعدة 
االآخ������ري������ن ع����ر ت����ق����دمي ال���دع���م 
الالزم وقت احلاجة ال�سيما يف ظل 
يف  العامل  يواجهها  التي  الظروف 
ح�سة  قدمت  كما  ال��راه��ن،  الوقت 
حم��م��د احل���م���ادي ع��ر���س��ا الأح���دث 
باللجنة،  اخل��ا���س��ة  االإح�����س��ائ��ي��ات 
ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد امل��ت��ط��وع��ني 783 
متطوع   104 م���ن���ه���م  م���ت���ط���وع 
اإجمايل  ب��ل��غ  ح��ني  يف  متخ�س�س، 

عدد ال�ساعات التطوعية 41167 
���س��اع��ة، ك��م��ا ب��ل��غ جم��م��وع الفر�س 
فر�سة،   42 امل��ت��اح��ة  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
�سملت 4 فر�س تخ�س�سية، و 38 

فر�سة تطوعية عامة. 
ي�سار اإىل اأن جلنة التطوع يف اإمارة 
القرار  مبوجب  ت�سكلت  ال�سارقة، 
يف  التنفيذي  املجل�س  من  ال�سادر 
ال�ساد�س من مايو 2020 وتهدف 
جائحة  خالل  التطوع  تنظيم  اإىل 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  فايرو�س  انت�سار 
بو�سع  وت���خ���ت�������س  كوفيد19، 
املعايري وال�سوابط املتعلقة بتطوع 
موظفي حكومة ال�سارقة، وتنظيم 
وتن�سيق اإطالق املبادرات التطوعية 
خ��الل مركز  م��ن  ال�سارقة  ب��اإم��ارة 
ال��ت��اب��ع لدائرة  ل��ل��ت��ط��وع  ال�����س��ارق��ة 
اخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة يف اإم����ارة 

ال�سارقة.

ورقية،  ���س��الة  و���س��ج��ادة  التعقيم 
و�سيتم تنفيذها يف مراكز الفح�س 
الطبي باملناطق ال�سناعية بالنهدة 

وال�سجعة.

حتقيق روؤية �لإمارة
اإبراهيم  ع���ف���اف  ����س���ع���ادة  وق���ال���ت 

املري: اإن اللجنة ا�ستطاعت خالل 
فرة وجيزة اأن حتقق العديد من 
االإجنازات، وما زلنا نطمح لتحقيق 
ر�سمها  التي  ال�سارقة  اإم���ارة  روؤي���ة 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة،  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 

املجتمع  اأف����راد  وت�سجيع  بتحفيز 
وموؤ�س�ساته على التطوع من خالل 
االأفكار املبتكرة التي تخدم املجتمع 
وتقدم امل�ساعدة لالآخرين، م�سرية 
الذي  التطوعي  العمل  اأهمية  اإىل 
اال�ستثنائية  الظروف  هذه  يف  يعد 
واجبا وطنيا، البد اأن نوؤديه يف اإطار 

بلدية مدينة العني تعالج 84 األف نخلة من الدوبا�ض خالل الربع الأول من 2020 
•• العني - وام:

بلغ عدد اأ�سجار النخيل التي عاجلتها بلدية مدينة العني يف واحات 
العني من اآفة الدوبا�س خالل الن�سف االأول من عام 2020 حوايل 
، واملعر�س  ال�����س��اروج  األ���ف نخلة، م��وزع��ة يف ك��ل م��ن واح���ات   84
،واجليمي، والقطارة، والهيلي وذلك يف اإطار جهودها لل�سيطرة على 

اآفات النخيل التي توؤدي اإىل اأ�سرار بالنخلة وفقدان املح�سول.
االآفات  مكافحة  ق�سم  م�سروع  مدير  التميمي  �سهيل  املهند�س  وقال 
الزراعية بالبلدية اإن قطاع و�سط املدينة يقوم باإعداد وتوزيع ن�سرات 
علمية على املواطنني اأ�سحاب املنازل ومالك املزارع بالواحات للتوعية 

مبخاطر جميع االآفات التي تاأثر على اأ�سجار النخيل وطرق املكافحة 
ال�سليمة، من خالل قاعدة بيانات واإح�سائيات كبرية ودقيقة ت�ساعد 
للمبيدات  االآم���ن  اال���س��ت��خ��دام  يف  ال�سحيحة  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  على 
وو�سائل وطرق املكافحة ال�سليمة وال�سحيحة، عر مراقبة وتقييم 
وذلك  وم�ستمر  دوري  ب�سكل  امل�ستخدمة  املكافحة  وط��رق  االأع��م��ال 
املبتكرة يف  االأ�ساليب والو�سائل احلديثة  اأحدث  لتطوير وا�ستخدام 

جمال مكافحة االآفات .
و اأ�ساف اأن اآفة دوبا�س النخيل تعتر من اأهم واأخطر االآفات التي 
على  ت�سببها  التي  الكبرية  ل��الأ���س��رار  نظرا  وذل��ك  النخيل  ت�سيب 
االآفة على ع�سارة  للنخلة وتتغذى هذه  الثمار واملجموع اخل�سري 

اجلريد و تفرز مادة دب�سية ع�سلية يراكم عليها الغبار والفطريات 
مما ي�سبب انخفا�ساً وا�سحاً يف اإنتاج النخلة امل�سابة .

 & “ ربيعي  جيلني  ولها  ال�سنة  خ��الل  مرتني  االآف���ة  ه��ذه  وتظهر 
خريفي” ، يبداأ اجليل الربيعي منت�سف مار�س ويختفي مع نهاية 
بنهاية  �سبتمر ويختفي  يبداأ منت�سف  اأما اجليل اخلريفي   ، مايو 
حملتني  اإىل  ال��دوب��ا���س  اآف����ة  م��ك��اف��ح��ة  عملية  وت��ن��ق�����س��م   . ن��وف��م��ر 
م�����س��وح��ات دوري����ة ملراقبة  اإج����راء  ي��ت��م خ��الل��ه��ا  ���س��ن��وي��ا،  مو�سميتني 
األف نخلة يف جميع   170 عمليات الفق�س وتطور االآفة الأكر من 
الواحات وبالتايل حتديد الوقت املنا�سب للتدخل با�ستخدام املبيدات 

احل�سرية املنا�سبة واالآمنة بيئيا.

وزارة تنمية املجتمع تطلق املن�شة املجتمعية ال�شيفية

جمعه �ل�صام�صي: روؤيتنا �كت�صاف طاقات �ل�صباب وتنمية �ملو�هب ورعايتها 

انطالقة مميزة لفعاليات ملتقى احلمرية ال�شيفي بفعاليات 
ريا�شية وثقافية متنوعة عرب مواقع التوا�شل الجتماعي 

خالل �لجتماع �لدوري �لثامن

جلنة التطوع يف ال�شارقة ت�شدد على اأهمية ميثاق العمل التطوعي 

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 

اجلزائر     ، ب��وخ�����س��م  ا����س���الم 

�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 

من   )196133435(

يجده  عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0567139918 

فقدان جواز �شفر
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عربي ودويل

كيف ��صتغل فقر �ل�صباب �ل�صوري وحولهم ملرتزقة؟

اأردوغان حل عّنا.. �شوريون يطالبون بطرد مرتزقة تركيا

من  الكثري  وا�سطر  “رويرز«.  نقلت  ما  وفق  البلد..”،  اللي 
اللبنانيني اإىل اللجوء للجمعيات اخلريية اأو املبادرات اخلا�سة 
من اأجل العي�س والبقاء، يف وقت تواجه فيه البالد اأزمة على 

نطاق غري م�سبوق.
املئة من  80 يف  م��ن  يقرب  مل��ا  اللبنانية  ال��ل��رية  ف��ق��دان  واأدى 

قيمتها، بالعديد من العائالت اإىل الوقوع �سحية الفقر.
التي  في�سبوك،  على  يقاي�س”  “لبنان  جمموعة  واج��ت��ذب��ت 
�سهر  خ���الل  ع�سو  األ���ف   16 م��ن  اأك���ر  ح�سنا  ح�سن  اأ�س�سها 
وال����دواء  ال��ط��ع��ام  ت��اأم��ني  ك��ث��ريون يف  عليها  ويعتمد  ت��ق��ري��ب��ا، 
اللذين مل يعودوا قادرين على حتمل تكلفتهما. قال ح�سنا اإنه 
ا�ستطاع مع جمموعة من اأ�سدقائه اأن يقدموا امل�ساعدة لبع�س 
العائالت يف فرة عيد امليالد. واأ�ساف “ب�س و�سلنا ملرحلة اإنه 

نقدر  حتى  امل��ادي��ة  وال  العينية  تيجي  كانت  اللي  امل���وارد  حتى 
ولذا طراأت له الفكرة.  ن�ساعد دول العامل �سارت كتري قليلة”، 
ويعتمد لبنان ب�سكل كبري على الب�سائع امل�ستوردة التي ارتفعت 
املدعوم مما  اأ�سعار اخلبز  اأي�سا  اأ�سعارها، كما رفعت احلكومة 

اأثار احتجاجات هذا ال�سهر.
باملئة   50 اأن  يونيو  يف  العاملي  ال��غ��ذاء  برنامج  تقرير  ووج��د 
اأنهم لن يجدوا ما يكفيهم من  اللبنانيني يتخوفون من  من 

الطعام.
ويتلقى ح�سنا ما يربو على 200 طلب كل يوم.

امل��و���س��وع بطريقة  ي��اخ��دوا  االأ���س��خ��ا���س ع��م  “يف بع�س  وق���ال 
�سلبية: �سوف الوين و�سلوا اللبنانيني؟” لكنه ا�ستدرك قائال 

اإنه ال ينظر اإىل الو�سع بهذه الطريقة. 

•• بريوت-وكاالت

باتت املقاي�سة عر “االإنرنت” مالذا لبع�س اللبنانيني، بعد 
اأن ت�سبب االنهيار املايل بارتفاع االأ�سعار ب�سكل حاد هذا العام.

وجلاأت �سيدة لبنانية اإىل مقاي�سة ال�سكر واحلليب وال�سابون 
ب�سائع  على  للح�سول  اأخ��رى  و�سعت  �سغرية،  طفلة  بف�ستان 
من  تبلغ  �س����يدة  تقدم  كم������ا  ريا�سية.  معدات  مقابل  معلبة 
الأن  الطع�����ام،  مقاب�����ل  احلياكة  يف  خدماتها  عاما   65 العمر 
زبائنه����ا مل يع���ودوا ق��ادرين على دف�ع املال لها. وقالت �سهام، 
وهي اأم يف ال�سابعة والع�سرين من عمرها كانت تعر�س جهازا 
يقوم بغ�سل زجاجات ر�سيعها مقابل الطعام “�سغلة كتري حلوة 
للنا�س اللي مثال بحاجة الأغرا�س ما قادرة ت�سريها بالو�سع 

الأمن اللبناين مينع املقابالتالأزمة املالية تعيد لبنان اإىل »ع�شر املقاي�شة«
 ال�شحافية مع املواطنني دون ترخي�ض

•• بريوت-وكاالت

قررت االأجهزة االأمنية يف لبنان منع ال�سحافيني من احل�سول على ت�سريحات �سحافية، من 
الدفاع عن احلريات  ذل��ك. وذك��ر مركز  الو�سع االقت�سادي يفر�س  اأن  ال�سوارع بحجة  امل��ارة يف 
االعالمية والثقافية “�سكايز” عر موقعه االإلكروين، اأن عنا�سر اأمن بلبا�س مدين اعر�سوا 
يوم االإثنني املا�سي فريق  قناة “فران�س 24” وحمطة “بلومرغ” وطلبوا منهم احل�سول على 
و�سط بريوت.  �سارع احلمرا،  املواطنني يف  ت�سوير مقابالت �سحافية مع  ترخي�س م�سبق قبل 
جهاز  يف  التوجيه  مديرية  اأن  عبود،  �سربل  لبنان  يف   ”24 “فران�س  مرا�سل  عن  املركز  ونقل 
اإىل االأو�ساع الراهنة هناك اإج��راءات جديدة” وبات من  خمابرات اجلي�س اأكدت له اأنه “نظراً 

ال�سروري احل�سول على ترخي�س م�سبق قبل ت�سوير مقابالت مع املواطنني يف ال�سارع.

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

ا�ستخدمت رو�سيا وال�سني حّقهما يف 
االأمن  جمل�س  يف  )الفيتو(  النق�س 
الدويل �سّد م�سروع قرار ين�ّس على 
عر  امل�ساعدات  اإي�سال  اآلّية  متديد 
واحد  ع��ام  مل���ّدة  �سوريا  اإىل  احل���دود 
ع���ر ن��ق��ط��َت��ي دخ�����ول ح���دودّي���َت���ني، 

بح�سب ما اأفاد دبلوما�سّيون.
وخ�سع م�سروع القرار الذي قّدمته 
اأمل���ان���ي���ا وب��ل��ج��ي��ك��ا، ال���ع�������س���وان غري 
لت�سويٍت  امل��ج��ل�����س،  يف  ال���دائ���م���ني 

خّطي.
امل��ف��او���س��ات، ط��ال��ب��ت رو�سيا  خ���الل 
�سّتة  مل���ّدة  امل�����س��اع��دات  اآل��ّي��ة  بتمديد 
اإي�سالها عر  يتّم  وباأن  اأ�سهر فقط 
نقطة ح��دودّي��ة واح���دة ح�����س��راً، يف 
م��ق��اب��ل ن��ق��ط��َت��ني ح���ال���ّي���اً، وف����ق ما 

اأو�سح دبلوما�سّيون.
ال�13 االآخ�����رون يف  اأّم����ا االأع�����س��اء 
الن�ّس  ل�����س��ال��ح  ف�����س��ّوت��وا  امل��ج��ل�����س، 
امل�سادر  ح�سب  البلجيكي،  االأمل���اين 

نف�سها.
نتيجة  �سدور  بعد  رو�سيا  و�سارعت 
ها  ن�سّ اق��������راح  اإىل  ال���ت�������س���وي���ت، 
متديداً  ي��ت�����س��ّم��ن  ال�����ذي  اخل���ا����سّ 
الآلّية امل�ساعدات االأممّية اإىل �سوريا 
اأ�سهر وعَر معٍر واحد على  ل�سّتة 

•• عوا�شم-وكاالت

اأط����ل����ق ن�����س��ط��اء ����س���وري���ون م���دون���ة، 
التوا�سل  م��ن�����س��ات  ع��ل��ى  و���س��ف��ح��ات 
االج��ت��م��اع��ي، ل��ت��وح��ي��د اأ���س��وات��ه��م يف 
وجه العدو الركي، مطالبني بطرد 

مرتزقة اأردوغان من بالدهم.
وتن�سر مدونة التجمع ال�سوري لطرد 
االتراك و�سفحاتها عر في�س بوك، 
وتوير، مقاالت واأخبار �سيا�سية عن 

التدخل الركي يف �سوريا.
اأم�����س االأول  ون�����س��رت امل���دون���ة خ���راً 
ال���ث���الث���اء، ع���ن م�����س��رية ح���ا����س���دة يف 
االأتراك  بطرد  طالبت  اأثينا  ���س��وارع 

من �سوريا.
اأكراد  ن�سطاء  “نظم  وج��اء يف اخلر 
م�سرية حا�سدة يف العا�سمة اليونانية 
اأث��ي��ن��ا، الإدان������ة ه��ج��م��ات ت��رك��ي��ا علي 
امل�سرية  وجتولت  �سوريا.  يف  االأك���راد 
وتوقفت  الرئي�سية،  اأثينا  ���س��وارع  يف 
اأمام  وانتهت  اليوناين،  الرملان  اأمام 
مظاهرة  بتنظيم  الركية  القن�سلية 
وترديد الهتافات اأردوغان حل عنا يف 

وجود ال�سرطة«.
مظاهرات  االأح���د  “و�سهد  واأ���س��اف��ت 
املقيمون  االأك�������راد  ن��ظ��م��ه��ا  ح��ا���س��دة 
يف اأمل��ان��ي��ا ���س��د ال��ه��ج��وم ال���ذي �سنته 
ال���ق���وات ال��رك��ي��ة ع��ل��ى امل��ن��اط��ق ذات 
���س��م��ال �سرق  ال��ك��ردي��ة يف  االأغ��ل��ب��ي��ة 
كولن  م��دي��ن��ة  ���س��ه��دت  فيما  ���س��وري��ا، 
االأمل����ان����ي����ة م���ظ���اه���رات م����ن االأك�������راد 
املقمني يف اأملانيا �سد الرئي�س الركي 
رجب طيب اأردوغان ب�سبب انتهاكاته 
وتع�سفه �سد االأك��راد يف �سمال �سرق 

�سوريا«.
الفتات  امل��ت��ظ��اه��رون  “وحمل  وت��اب��ع 
�سوريا  �سرق  �سمال  االأك��راد يف  تدعم 
وتندد بجرائم وتع�سف اأردوغان �سد 
االأكراد الذين يتعر�سون لال�سطهاد 
وال��ت��ع�����س��ف ع��ل��ى ي���د ���س��ل��ط��ات حزب 
برئا�سة  احل��اك��م  والتنمية  ال��ع��دال��ة 

احل������دود م���ع ت��رك��ي��ا، وف����ق م���ا قال 
دبلوما�سي لوكالة فران�س بر�س.

على  ال��ت�����س��وي��ت  نتيجة  و�سُتح�سم 
الن�ّس الرو�سي املقرح.

وطالب م�سروع القرار الذي قّدمته 
ال�سّق  امل��ك��ّل��ف��ت��ان  وب��ل��ج��ي��ك��ا،  اأمل��ان��ي��ا 
االإن�ساين يف امللف ال�سوري يف االأمم 
املتحدة، بتمديٍد ملّدة عام واحد، حتى 
 ،2021 متوز/يوليو  م��ن  العا�سر 
�سوريا،  اإىل  امل�ساعدات  اإدخ��ال  الآلّية 

والتي ينتهي مفعولها اجلمعة.
اإبقاء  على  القرار  م�سروع  ن�ّس  كما 
ن��ق��ط��َت��ي ال���دخ���ول احل��ال��ّي��ت��ني على 
احل����دود ال��رك��ي��ة ال�����س��وري��ة يف باب 

ال��ع��ام لالأمم  ي��ون��ي��و، طلب االأم���ني 
املتحدة اأنطونيو غوتريي�س متديداً 
واإب��ق��اء نقطتي  للتفوي�س  ع��ام  مل��دة 
ال���دخ���ول احل��ال��ي��ت��ني ع��ل��ى احل���دود 

الركية.
واأ�سار غوتريي�س يف التقرير اإىل اأّن 
نقطة  ا�سَتخدمت  �ساحنة   4774
باب ال�سالمة منذ عام 2014 فيما 
ا�ستخدمت 28574 �ساحنة نقطة 

باب الهوا.
االأمم  ل��دى  االأمل����اين  ال�سفري  وق���ال 
�سباح  هوي�سغن  كري�ستوف  املتحدة 
يف  “ناأمل  ال���ث���الث���اء  االأول  اأم�������س 
وم�سروع  توافق”  اإىل  ال��ت��و���س��ل 

ال�سالمة وباب الهوا.
بر�س  لفران�س  دبلوما�سيون  وق���ال 
طلبت  مو�سكو  اإّن  املا�سي  االأ���س��ب��وع 
يف املفاو�سات متديد االآلية ملدة �ستة 
ال�سالمة،  ب��اب  نقطة  واإل��غ��اء  اأ�سهر 
اأقّل ا�ستخداماً من نقطة باب  وهي 

الهوا.
خ�سو�ساً  االأخ����رية  النقطة  وتتيح 
بني  مل��ا  اإن�سانية  م�ساعدات  اإي�����س��ال 
�سخ�س  م���الي���ني  واأرب�����ع�����ة  ث���الث���ة 
اخلارجة  اإدل��ب  منطقة  يف  يعي�سون 

عن �سيطرة النظام ال�سوري.
وهذا هو الفيتو اخلام�س ع�سر الذي 
ت�ستخدمه مو�سكو يف االأمم املتحدة 

ا�ستخدام  وفاجاأ  ع��ام.  ملدة  حدودية 
وحتدث  دبلوما�سيني،  للفيتو  بكني 
بع�سهم عن �سابقة يف هذا ال�ساأن �سد 
ن�ّس طابعه اإن�ساين. ويقّر الغربيون 
ب���اأن اج����ازة ادخ����ال امل�����س��اع��دات عر 
�سوريا  ل�سيادة  انتهاك  هي  احل��دود 
يعترون  ل��ك��ن��ه��م  اأرا����س���ي���ه���ا.  ع��ل��ى 
هذه  م��ن  م�سداقية  ذا  ب��دي��ل  ال  اأن 
اإىل  بالن�سبة  �سرورية  الأّنها  االآلية 
م�سلطني  االأ�����س����خ����ا�����س،  م���الي���ني 
التي  املختلفة  العقبات  على  ال�سوء 
ي�سعها النظام ال�سوري اأمام اإي�سال 

امل�ساعدات عندما متّر عر دم�سق.
ويف تقرير �سدر يف اأواخر حزيران/

م��ن��ذ ان����دالع ال���ن���زاع يف ���س��وري��ا عام 
اإ�سافة اإىل الدول الغربية   .2011
التفوي�س  مت��دي��د  اإىل  ت��دع��و  ال��ت��ي 
وق���ت و�سل  ت��ع��زي��زه يف  اإىل  وح��ت��ى 
اإىل �سوريا، طلبت  وباء كوفيد-19 
وا�سح  وب�سكل  اأي�ساً  املتحدة  االأمم 
يقّل  ملدة عام مع ما ال  االآلية  اإبقاء 
ع���ن ن��ق��ط��ت��ي دخ�����ول ع��ل��ى احل����دود 
الركية لتقدمي امل�ساعدة خ�سو�سا 
ل�����س��ك��ان ���س��م��ال غ���رب ���س��وري��ا حيث 

حمافظة اإدلب.
ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر، خّف�ست  ك��ان��ون  ويف 
ل�سوريا،  االأّول  ال���داع���م  م��و���س��ك��و، 
البالد من  اإىل  الدخول  عدد نقاط 

مّدة  خّف�ست  كما  اثنتني،  اىل  اأرب��ع 
اأ�سهر  ل�����س��ّت��ة  وج��ع��ل��ت��ه  ال��ت��ف��وي�����س 
به  ك��ان معموال  �سنة كما  م��ن  ب���داًل 

يف ال�سابق.
وتقول رو�سيا وال�سني اإّن الت�سريح 
ب���اإي�������س���ال امل�������س���اع���دة ع���ر احل����دود 
واإّن  ال�������س���وري���ة  ال�������س���ي���ادة  ي���خ���رق 
عر  مت�����ّر  اأن  مي���ك���ن  امل�������س���اع���دات 
تب�سط  عندما  ال�سورية  ال�سلطات 

كامل �سيطرتها على البالد.
الفيتو  ا�ستخدمتا  الدولتان  وكانت 
اأواخ���ر ك��ان��ون االأول/دي�����س��م��ر �سّد 
ن�ّس  بلجيكي  اأمل���اين  ق���رار  م�����س��روع 
ع���ل���ى وج������ود ث�����الث ن���ق���اط دخ����ول 

اأي�ساً  الن�سطاء  واأط��ل��ق  اأردوغ������ان«. 
على  عنا”  ح��ل  “اأردوغان  ه��ا���س��ت��اق 
كبري من  ع��دد  معه  وتفاعل  ت��وي��ر، 
م�ستخدمي املوقع، ون�سرت تغريدات 
تعذيب  تظهر  و�سور  فيديوهات  مع 
لالأكراد  الركي  واجلي�س  املرتزقة، 

يف �سوريا.
للمدونة  الر�سمية  ال�سفحة  ون�سرت 
ل��ف��ي��دي��و يظهر  ت��غ��ري��دة م�����س��اح��ب��ة 
املحتل  ميار�سها  م�ستمرة  “انتهاكات 
وترحيلهم  ال�سوريني،  �سد  ال��رك��ي 
ب�������س���ك���ل ت���ع�������س���ف���ي وم�����ه�����ني خ����الل 
ال��ف��رة احل��ال��ي��ة ح��ي��ث ق���ام مرتزقة 
ال�سوريني  مئات  باحتجاز  اأردوغ����ان 

وتعذيبهم«.
ويف تغريدة اأخرى ن�سرتها ال�سفحة، 
اأردوغ����ان  “خمابرات  اأن  اإىل  لفتت 
اإدل����ب  ���س��ع��ت اإىل حت��وي��ل حم��اف��ظ��ة 
مواجهة  ب���ذري���ع���ة  اإره���اب���ي���ة  ل����ب����وؤرة 
�سوريا،  يف  ن��ف��وذه��ا  ودع����م  االأك�������راد، 
العمق  اإىل  خ��الل��ه��ا  م���ن  وال��ت��غ��ل��غ��ل 
املحافظات  اأم���ن  وت��ه��دي��د  ال�����س��وري، 
م��ث��ل حلب،  ال��ق��ري��ب��ة منها  االأخ����رى 

والالذقية، وحم�س، وحماة«.
م�سحوبة  اأخ����������رى  ت����غ����ري����دة  ويف 
رجب  ال��رك��ي  للرئي�س  ب��ك��اري��ك��ات��ور 
“اأردوغان  ت���ق���ول:  اأردوغ�������ان  ط��ي��ب 
يقود املرتزقة ملوا�سلة االنتهاكات يف 
املبا�سرة  اأردوغ����ان  تعليمات  ���س��وري��ا، 
حلب  مدينة  اأه��ل  تهجري  للمرتزقة 
االآالف  م��ئ��ات  ه��ن��اك  واأن  اإدل����ب،  اإيل 
���س��وري��ا نتيجة  امل��ه��ج��ري��ن م���ن  م���ن 
ت���دخ���ل امل��ح��ت��ل ال���رك���ي يف االأزم�����ة 

ال�سورية«.

بع�س ال�سوريني ينزلقوا اإىل اإرهابه.
االأت����راك  اأن  اإىل  ال�����س��ط��ويف،  واأ����س���ار 
واالآن  ا���س��ت��غ��الل��ه��م،  يف  ا����س���ت���م���روا 
هناك،  ل��ي��م��وت��وا  لليبيا  ي��ر���س��ل��ون��ه��م 
وقفة  اإىل  يحتاج  املو�سوع  اأن  موؤكداً 
تلك  الإي��ق��اف  الدولية  املنظمات  م��ن 
ال�سعب  ���س��د  ال���رك���ي���ة  امل���م���ار����س���ات 

ال�سوري.
�سوريا  ح��زب  رئي�س  ق��ال  جانبه،  من 
اأواًل �سليمان �سبيب، اإن اأردوغان ومنذ 
بداية ما عرف بالربيع العربي ك�سف 
وتوهم  املتجددة،  العثمانية  اأطماعه 
التغيريات  م���وج���ة  رك�����وب  اإم��ك��ان��ي��ة 
الإع�����������ادة اإح������ي������اء االإم������راط������وري������ة 
العثمانية البائدة التي اأعلن �سراحة 
ا�ستخدم  اأن����ه  م�����س��رياً  وري���ث���ه���ا،  اأن����ه 
املنت�سرة  امل�سلمني  االإخوان  تنظيمات 
طروادة  اأح�سنة  العربية  ال��ب��الد  يف 
وال�سيطرة  ال������دول  ه����ذه  الخ������راق 
التي  ال�����س��رب��ة  اأن  ���س��ك  وال  ع��ل��ي��ه��ا، 
اجلي�س  حت��رك  بعد  م�سر  يف  تلقاها 
اأجه�ست  وال�سعب الإ�سقاط االإخوان، 

اإىل حد كبري م�سروعه املجنون.
على  ره���ان���ه  “فبقي  ���س��ب��ي��ب  وت���اب���ع 
املدخل  ت�سكل  ال��ت��ي  ���س��وري��ا  اإ���س��ق��اط 
وا�ستخدم  ال���ع���رب���ي���ة،  ال����ب����الد  ل���ك���ل 
واالأ�ساليب  ال���و����س���ائ���ل  ك����ل  ل���ذل���ك 
وموقعها  تركيا  اإمكانات  كل  فو�سع 
ال���س��ت��ق��دام االإره��اب��ي��ني م��ن خمتلف 
املجموعات  وو����س���ع  ال���ع���امل،  ب���ل���دان 
يف  امل��وج��ودة  خا�سة  كلها  االإره��اب��ي��ة 
وقدم  مظلته  حتت  ال�سوري  ال�سمال 
الفتاً اإىل لعب  لها كل اأنواع الدعم”، 
الدولية  التناق�سات  على  اأردوغ�����ان 

التوا�سل  رواد  م��ن  العديد  وتفاعل 
ال��ه��ا���س��ت��اق، ون�سر  م���ع  االج��ت��م��اع��ي 
ب���ع�������س���ه���م ت������غ������ري������دات م������ع ����س���ور 
االنتهاكات  ت���ر����س���د  وف���ي���دي���وه���ات 
ال�سعب  حل��ق��وق  اجل�سيمة  ال��رك��ي��ة 

ال�سوري.
وبعد الت�سبب يف تهجري وت�سريد اآالف 
ال�سوريني مل يكتِف الرئي�س الركي 
ب��ذل��ك، فعمل  اأردوغ�����ان  رج��ب طيب 

بقاع  يف  ب���ه���م  امل����ت����اج����رة  َث������م  وم������ن 
خمتلفة من العامل، خا�سة باإر�سالهم 

اإىل ليبيا«.
به  ت���ق���وم  “ما  ال�����س��ط��وف  واأ�����س����اف 
تركيا يف �سوريا ميثل اأطماع اأردوغان 
اال�ستعمارية من اأجل عودة ال�سلطنة 
لل�سيطرة  ي���زع���م،  ك��م��ا  ال��ع��ث��م��ان��ي��ة 
اأن  مو�سحاً  املنطقة”،  ث���روات  على 
ا�ستغل حاجة وعوز  الرئي�س الركي 

على ت�سويه �سمعة ال�سوريني بتجنيد 
بع�سهم واإر�سالهم ملناطق ال�سراعات 
اأردوغ�����ان مثل  اأط��م��اع  وال��ت��ي تعك�س 
ليبيا، ما اأدى اإىل اإعطاء انطباع �سيئ 
ا�ستغلت  ال��ذي  ال�سوري  ال�سباب  عن 

تركيا حاجته وظروفه.
وق��������ال ال����ن����ائ����ب ع����ل����ي ال�������س���ط���وف، 
يف  ال�����س��وري،  ال�سعب  جمل�س  ع�سو 
مبا�سر”،  “العرب  ملوقع  ت�سريحات 

ال�سمال  يف  تركيا  ب��ه  ق��ام��ت  “ما  اإن 
ال�������س���وري، ال ���س��ك اأن����ه ي�����س��ك��ل حالة 
ا�ستعمارية جديدة تعر عن االأطماع 
ال�سمال  يف  اجل������دي������دة  ال����ق����دمي����ة 
ال�سوري، الفتاً اأن تلك امل�ساألة لي�ست 
خافية على ال�سوريني ومعروفة منذ 
ق���دمي، ول��ك��ن م��ا جت���اوزت ب��ه �سوريا 
ال�سباب  يف  االإره��اب��ي  اال�ستثمار  ه��و 
اإرهابيني  اإىل  وحت��وي��ل��ه��م  ال�����س��وري 

“يتنا�سب  البلجيكي  االأملاين  الن�ّس 
املتحدة  االأمم  م��ك��ت��ب  ح���اج���ة  م���ع 
االإن�سانية«.  ال���������س����وؤون  ل��ت��ن�����س��ي��ق 
املتحدة  االأمم  ن�سرته  تقرير  ووف��ق 
الثالثاء يف جنيف، ال تزال حمافظة 

اإدلب ت�سهد و�سعاً اإن�سانياً كارثياً.
كانون  مطلع  النظام  ق���وات  و�سّنت 
بدعم   2019 االأول/دي���������س����م����ر 
رو���س��ي ه��ج��وم��اً وا���س��ع��اً ع��ل��ى اإدل���ب 
خ�����الل ثالثة  ت�����س��ب��ب  وحم��ي��ط��ه��ا 
اأ���س��ه��ر ب��ن��زوح ن��ح��و م��ل��ي��ون �سخ�س 
وفق االأمم املتحدة. وانتهى الهجوم 
اأع��ل��ن��ت��ه رو�سيا  ن���ار  اإط�����الق  ب��وق��ف 
اآذار/  6 يف  تطبيقه  وب����داأ  وت��رك��ي��ا 

مار�س.
ال�سام  حت����ري����ر  ه���ي���ئ���ة  وت�������س���ي���ط���ر 
ف�سائل  م����ع  ����س���اب���ق���اً(  )ال���ن�������س���رة 
نفوذاً  اأقل  مقاتلة  واأخ��رى  مت�سددة 
اإدلب  حمافظة  م�ساحة  ن�سف  على 

وحميطها.
واأ����س���ار امل��ح��ق��ق ه���اين م��ي��غ��ايل اأحد 
موؤمتر  خ�����الل  ال���ت���ق���ري���ر،  م����ع����ّدي 
�سوريا  “اقت�ساد  اأن  اإىل  ���س��ح��ايف 
ت�سهد  “البالد  اإن  وق���ال  مدّمر”. 
و”النا�س  اأعوام”  ت�سعة  منذ  نزاعاً 
معّراً عن اأمله يف متديد  يعانون”، 
هذه االآلية االأممية لنقل امل�ساعدات 

عر احلدود.

على  م��ك��ا���س��ب  لتحقيق  واالإق��ل��ي��م��ي��ة 
االأر������س ال�����س��وري��ة ث��م دخ���ل بجي�سه 
ال�سمال  م��ن  وا���س��ع��ة  مناطق  واح��ت��ل 

ال�سوري.
وحت������دث ال�����س��ي��ا���س��ي ال�������س���وري عن 
ال��رك��ي يف ليبيا  ال��رئ��ي�����س  خم��ط��ط 
وقال اإنه بداأ ب�سحن ال�سباب ال�سوري 
ليزج بهم يف املحرقة الليبية، موؤكداً 
م�ستغاًل  االأط���ف���ال  م��ئ��ات  م��ن��ه��م  اأن 
التي  ال�سعبة  االقت�سادية  ظروفهم 
فيها،  كبري  ب��دور  �سخ�سياً  هو  اأ�سهم 
م�����س��ت��غ��اًل ���س��ي��ط��رة خم���اب���رات���ه على 
ونقل  لتجنيد  اجلماعات  ه��ذه  قيادة 

دفعات من هوؤالء ال�سباب.
وعن نقل ال�سباب ال�سوري اإىل ليبيا، 
“باالإغراء  ي��ك��ون  اإن����ه  ���س��ب��ي��ب،  ق���ال 
اجلي�س  مع�سكرات  اإىل  ال�سغط  اأو 
تدريب  اإىل  واإخ�����س��اع��ه��م  ال���رك���ي، 
ل��ي��ب��ي��ا عن  اإىل  ن��ق��ل��ه��م  م��ك��ث��ف ق��ب��ل 
طريق مطار اإ�سطنبول، والزج بهم يف 

حربه الظاملة على ليبيا«.
تقول  امل��وؤك��دة  “املعلومات  اأن  تابع  و 
ال�سوري  لل�سباب  االإجمايل  العدد  اإن 
ليبيا  اإىل  اأردوغ�������ان  ن��ق��ل��ه��م  ال���ذي���ن 
اق���رب م��ن 20 األ��ًف��ا وه��و م��ا يكفي 
النتائج  ب��ك��ل  ك��ام��ل  ج��ي�����س  لت�سكيل 
ال��ك��ارث��ي��ة امل��رت��ب��ة ع��ل��ى ه���ذا العمل 
لل�سباب  ت�����س��وي��ر  م����ن  االإج�����رام�����ي 
�سكل جم��م��وع��ات من  على  ال�����س��وري 
من  اأنف�سهم  يبيعون  الذين  املرتزقة 
اأج��ل ال��دوالر وبنادق م��اأج��ورة تقاتل 

دون هدف«.
الذين  م�����س��ري  ه���و  “ما  م��ت�����س��ائ��اًل: 
ام���ت���ه���ن���وا ال���ق���ت���ل وال����ت����دم����ري؟ اأي����ن 
����س���ت���ق���وده���م ط����م����وح����ات اأردوغ����������ان 
تهديد  واأي  امل��ج��ن��ون��ة؟  وم�����س��اري��ع��ه 
�سي�سكله هوؤالء على م�ستقبل بالدهم 
نتائج  واأي  االأخ���رى؟  والبالد  وبقية 
اأردوغ����ان  �سيا�سة  �ستجلبها  م��دم��رة 
على املنطقةن والعامل، وعلى تركيا، 

وال�سعب الركي نف�سه؟«.

�لغربيون يقرون  باأن �إجازة �إدخالها عرب �حلدود �نتهاك 

فيتو رو�شي �شيني �شّد متديد اآلّية امل�شاعدات ل�شوريا

العراق ينتقد القرار الأوروبي باإدراجه على قائمة غ�شيل الأموال 
••بغداد-وكاالت

اأع���رب وزي���ر اخل��ارج��ّي��ة ال��ع��راق��ي ف���وؤاد ح�سني اأم�����س االأرب��ع��اء عن 
ا�ستغراب بالده  اإزاء قرار ُمفّو�سّية االحتاد االأوروبّي اإدراج العراق 
يف القائمة املُنّقحة للدول عالية املخاطر يف غ�سيل االأموال ومتويل 

االإرهاب.
ماً كبرياً  وقال ح�سني، يف بيان �سحايف اليوم، اإن “العراق حّقق تقدُّ
اأدى يف 2019 اإىل �سطبه من القائمة العاملية لفرقة العمل املعنية 
ور  ُق�سُ اأوُج��ه  من  ُتعاين  التي  للبلدان  الدولّية  املالّية  ب��االإج��راءات 

االأموال، ومتويل االإرهاب«. وقال اإنَّ “العراق ا�ستوفى املعايري التي 
و�سعتها جمموعة العمل املايل، واملعايري املن�سو�س عليها يف توجيه 
ور والثغرات  االحتاد االأوروبي ذي ال�سلة، وعالج جميع اأوُجه الُق�سُ
حتى  الهيئة  م��ن  �سلبّي  رد  اأي  يتلق  ومل  املُفو�سية،  اأب��رزت��ه��ا  التي 
اإن  املا�سي«. وقال ح�سني  )اأي��ار(  املذكورة يف مايو  الالئحة  اعتماد 
“قرار املُفّو�سّية اإذا مل يرف�سه جمل�س االحتاد االأوروبّي �سيكون له 
تاأثري اقت�سادي واجتماعي �ساّر على العراق، و�سُيوؤثر على التعاون 
مع الدول االأع�ساء يف االحتاد االأوروب��ي مبوجب اتفاقّية ال�سراكة 

والتعاون بني العراق واالحتاد االأوروبي«.

وذكر  االإره���اب«.  ومتويل  االأم���وال،  غ�سل  مكافحة  يف  ا�سراتيجي 
اأدى اإىل  “العراق اتخذ ِعدة تدابري لتعزيز اإط��اره القانوين ما  اأن 
زيادة التعاون مع نظرائه، واأن العراق �سارَك ب�سكل كامل، وعمل من 
قبل  �سة من  املُفوَّ ال�سابقة  الالئحة  اعتماده  منذ  اللجنة  مع  كثب 
واأعرب الوزير العراقي عن  ُمفّو�سّية االحتاد  االوربي يف 2016«. 
“ا�ستغرابه ملا قّدمته اللجنة من ترير لقرارها حول العراق، واأن 
العامني  املُخت�سة لدينا كانت تعمل من كثب على مدار  ال�سلطات 
خالل  م��ن  ال�سلة  وذات  ال�����س��رورّي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  لتوفري  املا�سيني 
القنوات الر�سمية لتلبية ُمتطّلبات االحتاد االأوروبي ملكافحة غ�سل 

جلنة برملانية فرن�شية: تركيا خالفت 
قوانني دولية بقرب�ض و�شوريا والعراق

•• باري�س-وكاالت

ال�سوؤون  جلنة  رئي�س   Christian Cambon كامبون«  “كري�ستيان  ق��ال 
املواثيق  كل  خالفت  تركيا  اإن  ل�”العربية”  الفرن�سي  ال�سيوخ  مبجل�س  اخلارجية 
الدولية عندما قامت بالتنقيب البحري يف املياه القر�سية وعندما ق�سفت العام 
املا�سي قرًى كردية يف �سوريا والعراق. وانتقد رئي�س جلنة ال�سوؤون اخلارجية يف 
جمل�س ال�سيوخ الفرن�سي ما و�سفه باملوقف ال�سعيف للحلف االأطل�سي يف مواجهة 

ما تقوم به تركيا. وعّدد خطوات تركية ا�ستفّزت فرن�سا.
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عربي ودويل

 يف الوقت الذي تواجه فيه احلياة الرية على االأر�س اأزمة انقرا�س، 
تاأمل جمموعة من خراء االقت�ساد والعلماء يف اإقناع احلكومات باأنهم 

�سيجنون الثمار ويحققون املكا�سب لو حافظوا على الطبيعة.
وب�سكل حمدد، ميكن اأن يوؤدي تو�سيع املناطق اخلا�سعة للحماية اإىل 
حتقيق عوائد ال تقل عن خم�سة دوالرات لكل دوالر واحد يتم اإنفاقه 
فقط من خالل منح الطبيعة م�ساحة اأكر للتنف�س واالزدهار. وقالت 
اأم�س  ن�سرت  ورق���ة  يف  ب��اح��ث   100 م��ن  اأك���ر  ت�سم  ال��ت��ي  املجموعة 
والغابات،  الزراعية  املحا�سيل  غ��الل  ب��دوره  �سيعزز  ه��ذا  اإن  االأرب��ع��اء 
اإم��دادات املياه العذبة، ويحافظ على احلياة الرية وي�ساعد  ويح�سن 
الناجت  �سريفع  املجموعة،  بح�سب  ذل��ك،  ك��ل  امل��ن��اخ.  تغري  مكافحة  يف 
االقت�سادي العاملي يف املتو�سط   بنحو 250 مليار دوالر �سنويا. ميثل 
االقت�سادية  املنافع  ح��ول  �سموال  ال��درا���س��ات  اأك��ر  م��ن  واح���دا  العمل 
املحتملة من حماية الطبيعة، وهو جمال بحثي ت�سيع فيه التقديرات 
النقدية  بالقيم  االأم����ر  يتعلق  ع��ن��دم��ا  التخمينات  اأف�����س��ل  بطريقة 
التقرير  �سدر  البيئية.  والنظم  والنباتات  احليوانات  على  للحفاظ 
ليطعن يف فكرة اأن احلفاظ على الطبيعة اأمر مكلف يف الوقت الذي 
املئة  30 يف  املتحدة على احلكومات الأن تخ�س�س  ت�سغط فيه االأمم 

من اأرا�سيها وبحارها حلماية البيئة بحلول عام 2030.

االأق�سى قرب  ال�سرق  نائية يف  اأن منطقة  االأربعاء  اأم�س  اأعلنت رو�سيا 
اإ�سابتها  ع��ن  للك�سف  ق��وار���س  على  فحو�سا  جت��ري  ب���داأت  منغوليا، 
ب��ال��ط��اع��ون ال��دم��ل��ي ب��ع��د ت��اأك��ي��د ح���االت اإ���س��اب��ة ب��امل��ر���س يف منغوليا 
امل�ستهلك  ���س��الم��ة  مل��راق��ب��ة  ال���وك���ال���ة احل��ك��وم��ي��ة  واأك������دت  وال�������س���ني. 
يف  امل��رم��وط  مثل  ق��وار���س  على  الفحو�س  ب��دء  “رو�سبوتريبنادزور” 
منطقة بورياتيا ب�سرق �سيبرييا والتي لها حدود مع منغوليا. ونتائج 
اختبارات االأم�سال وفحو�س اأخرى “للك�سف عن م�ست�سدات الطاعون 
االإقليمي  الفرع  بيان  بح�سب  �سلبية”  ج��اءت   2020 اأجريت يف  التي 
للوكالة احلكومية. وكان م�سوؤولو ال�سحة العامة قد نا�سدوا مواطني 
اأو  امل��رم��وط  ح��ي��وان��ات  �سيد  ع��دم  اجلبليتني،  واأل��ت��اي  ت��وف��ا  منطقتي 
تناولها، بعد تاأكيد حالتي اإ�سابة بالطاعون الدملي يف منغوليا االأ�سبوع 
املا�سي. و�سجلت احلالتان لدى �سقيقني اأكال حلم املرموط. والثالثاء 
اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية اإنها تراقب اأي�سا حالة اإ�سابة بالطاعون 

الدملي يف ال�سني، بعد اأن اأبلغتها �سلطات بكني بذلك.

قال ميت�سوهريو فورو�ساوا نائب مدير �سندوق النقد الدويل اأم�س 
االأربعاء اإن ال�سندوق ي�ساوره القلق حيال ارتفاع م�ستويات الدين يف 
االقت�سادات النا�سئة واملتقدمة على حد �سواء ب�سبب االإنفاق املوجه 
لتن�سيط االقت�ساد يف ظل اأزمة فريو�س كورونا، واإنه �سيحث الدول 
على مبا�سرة االإ�سالح املايل فور اجتياز اجلائحة. وقال فورو�ساوا اإنه 
للمرة االأوىل على االإطالق ي�سبح من املتوقع اأن يتجاوز الدين العام 
العاملي م�ستوى الناجت املحلي االإجمايل املجمع بعد االإجراءات التي 
اأخذتها احلكومات يف مواجهة االأزمة ال�سحية. واأبلغ حلقة نقا�سية 
كولومبيا  بكلية  ال��ي��اب��اين  االقت�ساد  م��رك��ز  نظمها  االإن��رن��ت  ع��ر 
اإط��ار مايل  اإىل م�ساره، يجب و�سع  “فور عودة االقت�ساد  لالأعمال 
متو�سط اإىل طويل االأجل الإدارة االأو�ساع املالية العامة على اأ�سا�سه. 

»�سيكون ذلك اأحد االأولويات الق�سوى �سمن تو�سياتنا«.

وا�سنطن
قال امل�ست�سار االقت�سادي للبيت االأبي�س الري كودلو يف مقابلة مع 
�سبكة )�سي.اإن.بي.�سي( اأم�س االأربعاء اإن اإعادة فر�س اإجراءات العزل 
العام لكبح تف�سي وباء كورونا �سيكون “خطاأ فادحا”، يف الوقت الذي 
تراجعت فيه بع�س الواليات عن اإجراءات اإعادة الفتح يف ظل تزايد 
اأعداد االإ�سابات. ويف وقت الحق قال كودلو لل�سحفيني اإنه قد تكون 
الواليات  بع�س  تفر�س  حيث  االقت�سادية  ال��ت��اأث��ريات  بع�س  هناك 
مزيدا من االإج��راءات التي ت�ستهدف احلد من تف�سي املر�س، لكنه 

اأ�ساف اأنه مل يلم�س اأي دليل على ركود عميق.

عوا�شم

لندن

مو�سكو

وا�سنطن

طوكيو

وا�شنطن واأنقرة و »اإف 35«.. 
هل حان وقت العقاب؟

•• وا�شنطن-وكاالت

من  للواجهة   35 اإف  املقاتلة  ملف  ب�ساأن  واأن��ق��رة  وا�سنطن  ب��ني  االأزم���ة  ع��ادت 
جديد، بعدما هدد الكونغر�س االأمريكي بطرد اأنقرة نهائيا من برنامج ت�سنيع 
هذه الطائرات. التهديد جاء يف خطاب وجهه اأع�ساء من احلزبني اجلمهوري 
والدميقراطي يف جمل�س ال�سيوخ، لوزير الدفاع مارك اإ�سر، بو�سع جدول زمني 
�سبقها  فقد  نوعها،  من  االأوىل  لي�ست  واملطالبة  الرنامج.  من  اأنقرة  الإخ��راج 
احلكومة  على  عقوبات  بفر�س  ت��رام��ب  دون��ال��د  للرئي�س  الكونغر�س  مطالبة 
الركية، بعد اأن قبلت ت�سلم منظومة الدفاع ال�ساروخية الرو�سية املتطورة اإ�س 
اأربعمائة. واأع��رب االأع�ساء يف ر�سالتهم عن قلقهم من �سلوك الرئي�س الركي 
اأردوغ��ان و�سيا�ساته، �سواء يف �سوريا والعراق، واإقدامه على اعتقال  رجب طيب 
اأنقرة رغم  ال�سلوك يظهر عدم تعاون  اأن هذا  اإىل  اأنقرة. واأ�ساروا  اأمريكيني يف 
 400 اإ���س  �سواريخ  اأنقرة  �سراء  واأث��ار  االأطل�سي.  �سمال  حلف  يف  ع�سوا  كونها 
توترات يف عالقات تركيا مع الواليات املتحدة، التي طالبت مرارا اأنقرة بالتخلي 
اأمريكا،  خل�سوم  الت�سدي  قانون  مبوجب  عقوبات  �ستواجه  واإال  ال�سفقة،  عن 
تركيا  وكانت  رو�سيا.  من  معدات  ت�سري  التي  ال��دول  معاقبة  ي�ستهدف  ال��ذي 
بررت ال�سفقة باأنها بديل على خلفية رف�س وا�سنطن خالل فرة رئا�سة باراك 
يف  اأنقرة  وت�سلمت  باتريوت.  ال�ساروخي  الدفاع  منظومة  �سراء  طلبها  اأوب��ام��ا 
اإال   ،400 اإ�س  الرو�سية  الدفاع  اأول �سحنة من معدات منظومة  املا�سي،  يوليو 
اأن تفعيلها تاأجل ب�سبب وباء كورونا. وكانت وا�سنطن حذرت من اأن دخول تلك 
البلدين  بالتعاون بني  �سي�سر  الركية  الدفاعية  املنظومة  الرو�سية  ال�سواريخ 
الع�سوين يف حلف االأطل�سي، باعتبار اأنها ال تن�سجم مع اأنظمة واأ�سلحة الناتو، 

وهو ما يعر�س املقاتلة اإف 35 للخطر.

مفاو�شات ال�شالم ال�شودانية.. تفاوؤل تعكره »الرتتيبات الأمنية«

جمل�ض حكماء امل�شلمني والكني�شة الإجنيلية يتفقان على ا�شتكمال م�شروع �شناع ال�شالم والتعاون حلل النزاعات يف اإفريقيا
••القاهرة - وام:

الدكتور  االأكر  االإمام  اتفق ف�سيلة 
اأحمد الطيب، �سيخ االأزهر ال�سريف، 
امل�سلمني  ح��ك��م��اء  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س 
اأ�ساقفة  رئ��ي�����س  وي��ل��ب��ي،  وج��ا���س��نت 
ك���ان���رب���ري، خ���الل م��ب��اح��ث��ات عر 
تقنية االت�سال املرئي على ا�ستكمال 
�سناع  “�سباب  م���ن���ت���دى  م�������س���روع 

ال�سالم«.
واأ�ساد ف�سيلة االإمام االأكر بتجربة 
ال�سالم”،  ���س��ن��اع  “�سباب  م��ن��ت��دى 
ال���ذي ع��ق��د يف وق���ت ���س��اب��ق م��ن عام 
الريطانية  العا�سمة  يف   2018
حكماء  جمل�س  بني  بالتعاون  لندن 
واأظهر  اجن��ل��را،  وكني�سة  امل�سلمني 
قدرة املوؤ�س�سات الدينية على حتقيق 
ال�سباب..  فئة  ب��ني  خا�سة  التقارب 
ف�����س��ي��ل��ت��ه ح���ر����س جمل�س  واأب�������دى 
امل�سروع  هذا  موا�سلة  على  احلكماء 
اأك���ر من  ع���ددا  ي�سمل  واأن  ال��واع��د 

االأزه�������ر وال��ك��ن��ي�����س��ة االإجن���ي���ل���ي���ة يف 
جمموعة  مب�ساركة   2018 يوليو 
من  وامل�سيحي  امل�سلم  ال�سباب  م��ن 
ال���ع���رب���ي، بهدف  وال����ع����امل  اأوروب��������ا 
يف  لل�سباب  الفعال  ال��ت��اأث��ري  تعظيم 
جم��ت��م��ع��ات��ه��م، ورف����ع ق��درت��ه��م على 
ال�����س��الم حول  ��ن��ع  امل�����س��اه��م��ة يف ���سُ
ال��ع��امل، وذل��ك من خ��الل املناق�سات 
التفاعلية وور�س العمل واملحا�سرات 

التي ا�ستمرت لعدة اأيام.
ال�سباب  ب��ني  م��ف��ت��وح  ن��ق��ا���س  وع��ق��د 
مقدمتهم  ويف  ال��دي��ن��ي��ني،  وال���ق���ادة 
ف�سيلة االإمام االأكر الدكتور اأحمد 
ال�سريف،  االأزه�������ر  ���س��ي��خ  ال���ط���ي���ب، 
امل�سلمني،  ح��ك��م��اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
وال���دك���ت���ور ج��ا���س��نت وي��ل��ب��ي، رئي�س 
حتقيق  ب��ه��دف  ك��ان��رب��ري،  اأ�ساقفة 
من  وال�سباب  ال��ق��ادة  ب��ني  التوا�سل 
ال�سباب  روؤى  اإىل  اال���س��ت��م��اع  خ��الل 
ال�سالم  ق�سايا  ح��ول  ومقرحاتهم 

واحلوار والعي�س امل�سرك.

ال�سباب من ال�سرق والغرب.
اأهمية  الطيب  االإم��ام  ف�سيلة  واأك��د 
امل�سركة  امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود  ب���ذل 
حكماء  وجم����ل���������س  االأزه������������ر  ب������ني 
اأجل  اإجنلرا من  وكني�سة  امل�سلمني 
ون�سر  النزاعات  ال�سالم وحل  تعزيز 
القارة  وال�����س��الم يف  ال��ت��ع��اي�����س  ق��ي��م 
االإفريقية، من خالل برامج واقعية 
ت���راع���ي االأو�����س����اع التي  وط���م���وح���ة 

تعي�سها اإفريقيا.
اأع�����رب ج��ا���س��نت ويلبي  م���ن ج��ان��ب��ه 
رئ���ي�������س اأ����س���اق���ف���ة ك����ان����رب����ري، عن 
اع������ت������زازه مب���ت���ان���ة ال����ع����الق����ة بني 
احل������وار بني  اأن  م��ب��ي��ن��ا  اجل���ان���ب���ني، 
االأزه����ر وك��ان��رب��ري ب��ال�����س��راك��ة مع 
يف  اأ���س��ه��م  امل�سلمني  ح��ك��م��اء  جمل�س 
حتقيق تقدم كبري يف جمال التقارب 

بني ال�سرق والغرب.
امل�سلمني  ح��ك��م��اء  جمل�س  اأن  ي��ذك��ر 
“�سباب  م���ن���ت���دى  اأط����ل����ق  ق����د  ك�����ان 
مع  ب���ال���ت���ع���اون  ال�سالم”  ����س���ن���اع 

ماليني الأ�شرتاليني ي�شتعدون لإجراءات عزل عام جديدة  وفاة اأ�شري فل�شطيني يف ال�شجون الإ�شرائيلية منذ 26 عامًا
•• �شيدين-رويرتز

الليل الحتواء زيادة كبرية يف  اعتبارا من منت�سف  اأ�سرايل حملة مكثفة لل�سرطة  يواجه خم�سة ماليني 
حاالت االإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد باإقامة نقاط تفتي�س حول ملبورن ل�سمان بقاء ال�سكان يف منازلهم. 
وقالت �سرطة الوالية اإنها �ستقوم بتفتي�س ع�سوائي للمركبات يف ال�سوارع الرئي�سية املحيطة بثاين اأكر مدن 
اأ�سابيع لوقف تف�سي  اإع��ادة فر�س عزل عام جزئي ملدة �ستة  مع  “طوق من الفوالذ”  البالد �سكانا الإقامة 
العدوى. وقالت �سرطة والية فيكتوريا يف بيان “ميكن للمجتمع املحلي اأن يتوقع روؤية... نقاط تفتي�س يف 
اأي وقت ويف اأي مكان«. ولن ي�سمح ل�سكان ملبورن مبغادرة منازلهم اإال لل�سرورة ملدة �ستة اأ�سابيع. و�ستغلق 
املقاهي واملطاعم و�ساالت االألعاب الريا�سية مرة اأخرى. وتاأتي اإجراءات العزل اجلديدة يف اأعقاب اإغالق 
الطريق بني والية فيكتوريا ووالية نيو �ساوث ويلز االأكر �سكانا يف البالد م�ساء اأم�س الثالثاء. وملبورن 
هي عا�سمة والية فيكتوريا و�سجلت 134 اإ�سابة جديدة اليوم االأربعاء انخفا�سا من رقم قيا�سي بلغ 191 

�سجلته باالأم�س، لكنه اأعلى كثريا من االإ�سابات اجلديدة يف بقية اأرجاء اأ�سراليا التي تقل عن 10.
 

•• عوا�شم-وكاالت

امل�ست�سار  ق����ل����واك،  ت�����وت  اأع����ل����ن 
دول������ة جنوب  ل��رئ��ي�����س  االأم����ن����ي 
الو�ساطة  فريق  رئي�س  ال�سودان، 
ال�سودانية،  ال�����س��الم  مبفاو�سات 
التي  املب�سرة  النتائج  �سينقل  اأن��ه 
تو�سلت لها االأطراف يف اخلرطوم 
ال�سودان،  ج��ن��وب  دول����ة  ل��رئ��ي�����س 
ال�سودانية،  ال�سالم  عملية  راع��ى 
ل��ي��ت��م��ك��ن م����ن ت����ق����دمي ال����دع����وة 
على  التوقيع  احتفاالت  حل�سور 
اتفاق بني االأطراف ال�سودانية يف 

جوبا، خالل اأ�سبوع.
ل���ك���ن اخل����ب����ري اال����س���رات���ي���ج���ي 
االأم��ن��ي اأم���ني جم���ذوب اأب����دى يف 
عربية”  ن��ي��وز  ل�”�سكاي  ح��دي��ث 
حديث  ي���ك���ون  اأن  م����ن  ت���خ���وف���ه 
الو�ساطة  لياأ�س  انعكا�س  ق��ل��واك 
م��ن اإط��ال��ة اأم���د امل��ف��او���س��ات، مما 
ي��ج��ع��ل��ه��ا مت���ار����س ���س��غ��وط��ا على 
الطرفني للتو�سل اإىل اتفاق رغم 
عدم ح�سم عدد من امللفات وعلى 
املهم  االأم��ن��ي��ة  الرتيبات  راأ���س��ه��ا 
للغاية، والذي مل تعلن حتى االآن 

عن مالمح وا�سحة ب�ساأنها حتى 
االآن، مما يعني عدم حدوث تقدم 

ملحوظ.
اأخرى  عقبة  اإىل  جم��ذوب  ولفت 
رئي�سية،  ف�سائل  غياب  يف  تتمثل 
مثل حركة عبدالواحد حممد نور 
للمفاو�سات  مقاطعا  ظ��ل  ال���ذي 
منذ بدايتها، اإ�سافة اإىل امل�سكالت 
م�سار  املفاو�سات مع  تواجه  التي 
بقيادة  �سمال،  ال�سعبية  احل��رك��ة 

عبدالعزيز احللو.
ويف ذات ال�سياق اأقر م�سدر مطلع 
بوجود  امل���ف���او����س���ات  ����س���ري  ع���ل���ى 
اجلوانب  بع�س  ب�����س��اأن  خ��الف��ات 
بن�سب  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  خ�����س��و���س��ا 

امل�ساركة يف املجل�س الت�سريعي.
الو�ساطة  ف���ري���ق  اإن  ق����ال  ل��ك��ن��ه 
املقبلة  ال�����س��اع��ات  خ���الل  �سيقدم 
تلك  ح��������ول  ت����واف����ق����ي����ة  ورق����������ة 

الق�سايا.
ل�”�سكاي  امل���������س����در  واأو��������س�������ح  
املتعلق  ال��ب��ن��د  اأن  عربية”  ن��ي��وز 
�سيتم  االأم����ن����ي����ة  ب���ال���رت���ي���ب���ات 
جوبا  يف  م��ن��اق�����س��ت��ه  ا����س���ت���ك���م���ال 
عا�سمة جنوب ال�سودان التي كانت 

املبا�سرة،  امل��ف��او���س��ات  ت�ست�سيف 
الفيديو  تقنية  اإىل  حتولها  قبل 
االحتياطات  ب�����س��ب��ب  ك��ون��ف��ر���س 
كورونا.  ج��ائ��ح��ة  فر�ستها  ال��ت��ي 
وم��ن��ذ ان���ط���الق امل��ف��او���س��ات بني 

عالقة  مثل  الرئي�سية  الق�سايا 
ال�سلطة  وتقا�سم  بالدولة  الدين 
وال��رت��ي��ب��ات االأم��ن��ي��ة ح��ال��ت دون 

ذلك.
اتفاق  توقيع  اأن  مراقبون  وي��رى 

واجلبهة  ال�����س��ودان��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
املا�سي،  ال��ع��ام  نهاية  يف  ال��ث��وري��ة 
زمنية  اأ�����س����ق����ف   3 حت����دي����د  مت 
خمتلفة للتو�سل اإىل اتفاق. لكن 
اخل��الف��ات ال��ك��ب��رية ب�����س��اأن بع�س 

بني احلكومة ال�سودانية واجلبهة 
حتقيق  يف  ���س��ي�����س��اع��د  ال���ث���وري���ة 
اإىل  ي��وؤدي  �سالم جزئي، لكنه لن 
�سالم �سامل ونهائي يف ظل غياب 

ف�سائل رئي�سية اأخرى.

ق�شف مع�شكر ي�شم قوات فرن�شية واأممية يف �شمال مايل
•• باري�س-وكاالت

قوات  ي�سم  م���ايل  ���س��رق  ���س��م��ال  يف  مع�سكر  ت��ع��ر���س 
فرن�سية ومالية واأخرى تابعة لالأمم املتحدة لق�سف 
بح�سب  خ�سائر،  اأو  �سحايا  وق��وع  ب��دون   ، �ساروخي 
االأفريقي  البلد  يف  ال��دول��ي��ة  املنظمة  بعثة  اأع��ل��ت  م��ا 

الفقري.
واأطلقت 16 قذيفة على مع�سكر تي�ساليت يف منطقة 
�سقطت خارج  لكنها  كيدال قرب احلدود اجلزائرية، 
اأف����اد امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م بعثة االأمم  امل��ع�����س��ك��ر، ع��ل��ى م��ا 

املتحدة حلفظ ال�سالم يف مايل مينو�سما.
ويف يناير)كانون الثاين( املا�سي، اأ�سيب 18 عن�سراً 
ه��ج��وم بقذائف  امل��ت��ح��دة وم��دن��ي��ان يف  االأمم  ق���وة  يف 
يف  عنا�سر   3 اأ�سيب  االإث��ن��ني  واأم�����س  املع�سكر،  على 
اإ�سابته خ��ط��رية، حني  اأح��ده��م  امل��ت��ح��دة،  االأمم  ق��وة 

•• �شنعاء-وكاالت

ر�سد مركز حقوقي 73 حالة انتهاك حلقوق االإن�سان 
خالل �سهر يونيو املا�سي، يف حمافظة تعز، جنوب غربي 
اليمن. وك�سف مركز املعلومات والتاأهيل حلقوق االإن�سان 
اأن فريقه امليداين وثق  )م�ستقل( يف تقريره ال�سهري، 
ن�ساء   6 بينهم  اآخ��ري��ن   32 واإ�سابة  مدنًيا   15 مقتل 
وطفالن. واأو�سح، اأن ميلي�سيات احلوثي ت�سببت مبقتل 
اآخرين   18 اأربعة مدنيني بينهم امراأة وطفل واإ�سابة 
12مدنًيا  اإىل مقتل  وام��راأت��ان. الفتاً  اأطفال   4 بينهم 
واإ�سابة 9 اآخرين بنريان م�سلحني خارج اإطار الدولة.

 9 ب��اإ���س��اب��ة  ال��دول��ة  اإط����ار  خ���ارج  ت�سبب م�سلحان  ك��م��ا 
 3 بينهم  اآخ��ري��ن  4 مدنيني  ��ا  اأي�����سً واأ���س��ي��ب  مدنيني، 
الدولة،  اإط����ار  خ����ارج  م�سلحني  ب��ط��ق��م  ده�����س��ا  اأط���ف���ال 
ب��االإ���س��اف��ة اإىل اإ���س��اب��ة ط��ف��ل واح���د ب��ر���س��ا���س مبا�سر 
املركز  ووث���ق  ال��ت��ق��ري��ر.  بح�سب  جم��ه��ول��ني،  مل�سلحني 
احلقوقي ثالث حاالت اختطاف واإخفاء ق�سري ارتكبها 
اإط��ار الدولة واآخ��رون تابعون للحوثي  م�سلحون خارج 
حاالت  وثالث  منهم،  لكل  حالة  جمهولون  وم�سلحون 

كيدال،  منطقة  يف  اأر�سي  بلغم  مركبتهم  ا�سطدمت 
على ما ذكرت البعثة.

ورغم توقيع اتفاق �سالم عام 2015 مع االنف�ساليني 
يف ال�سمال، ت�سهد مايل اأعمال عنف تقوم بها جماعات 
ت�سيطر  ال  التي  الدولة  �سلطة  يقو�س  ما  متطرفة، 

�سوى على اأجزاء من االأرا�سي.
اأعمال العنف يف �سمال البالد وامتّدت الحقاً  وب��داأت 
وت�سبب  والنيجر،  فا�سو  بوركينا  واإىل  و�سطها  اإىل 
االآالف،  مئات  وف��رار  االأ�سخا�س  اآالف  مبقتل  النزاع 
تعد من  التي  الثالث  ال��دول  اقت�سادات  دم��رت  فيما 

بني اأفقر دول العامل.
مايل  يف  ال�سالم  حلفظ  املتحدة  االأمم  بعثة  وت�سم 
 5 األف جندي من دول عدة، فيما تن�سر فرن�سا   13
اآالف جندي �سمن عملية برخان ملواجهة املتطرفني 

يف منطقة ال�ساحل.

اعتداء على مدنيني. ور�سد الفريق امليداين 20 حالة 
حاالت   3 بينها  وخا�سة  عامة  ممتلكات  طالت  انتهاك 
احلوثي  ميلي�سيات  من  كل  بها  ت�سببت  عامة  ملمتلكات 
وم�سلحني خارج اإطار الدولة واأفراد يف االأمن احلكومي 
17 ح��ال��ة انتهاك  امل���رك���ز  ل��ك��ل م��ن��ه��م. ووث����ق  ب��ح��ال��ة 
جزئي  ب�سكل  م��ن��ازل   8 ت�����س��ررت  اإذ  خ��ا���س��ة  ملمتلكات 
ميلي�سيا  قبل  من  الق�سف  نتيجة  خا�سة  مركبات  و5 
كما  ح��وث��ي،  قنا�س  بر�سا�س  م��ن��زل  وت�����س��رر  احل��وث��ي 
ت�سرر حمل خياطة ومركبتني خا�سة جراء ا�ستباكات 
“ تعز  التقرير بعنوان  الدولة. وك�سف  م�سلحني خارج 
عن فر�س ميلي�سيا احلوثي  .. ح�سار وق�سف واأوبئة”، 
واأه��ايل ق��رى حمافظة تعز  اإت���اوات جديدة على �سكان 
امليلي�سيات  م�سريف  اأن  واأو���س��ح  ل�سيطرتها.  اخلا�سعة 
“اأقل  ميني  ري��ال   500 دف��ع  ب�سرورة  ال�سكان  اأبلغوا 
من دوالر واحد” عن كل فرد متواجد يف منازلهم مبا 
اأن  يف ذلك االأطفال والن�ساء ب�سكل �سهري، م�سرًيا اإىل 
امل�سرفني قاموا بو�سع مندوبني لهم يف العزل والقرى 
اإجبارياً  امل��ب��ال��غ  ه���ذه  جل��ب��اي��ة  ل�سيطرتهم  اخل��ا���س��ع��ة 

واعتقال كل من يرف�س دفعها.

من  االأرب��ع��اءال��ث��ام��ن  اأم�����س  �سباح  حما�س  م��ن  االأم��ن��ي  “االأ�سري 
متوز/يوليو يف م�ست�سفى كابالن )...( بعد معاناته من اأمرا�س 
بداية  فل�سطيني يق�سى منذ  اأ�سري  والغرابلي هو ثاين  مزمنة«. 
العام داخل ال�سجون االإ�سرائيلية، بح�سب نادي االأ�سري الذي كان 
قد اأعلن يف ني�سان/اأبريل املا�سي وفاة ال�ساب نور الرغوثي )23 
عاما( يف �سجن النقب الأ�سباب مل تعرف. ويف بيانها، قالت م�سلحة 
ال�سجون االإ�سرائيلية اإن الغرابلي حمكوم “بال�سجن مدى احلياة 
بتهمة القتل”، مو�سحة اأنه “مت اإدخاله موؤخرا اإىل املركز الطبي 
متوز/ من  اخلام�س  يف  كابالن  م�ست�سفى  واإىل  ال�سجن  خلدمة 

يوليو )...( ومات يف امل�ست�سفى من مر�سه«.
والغرابلي من مواليد العام 1946 ومتزوج واأب لع�سرة” اأبناء، 
االأ�سري  ن��ادي  وق��ال  اال�سرائيلية.  ال�سجون  م�سلحة  بيان  ح�سب 

 69 با�ست�سهاد  ت�سبب  املتعمد  الطبي  “االإهمال  اإن  الفل�سطيني 
اأ���س��ريا ق�سوا داخل   224 اأ���س��ل  1967، م��ن  ال��ع��ام  اأ���س��ريا منذ 
ال�����س��ج��ون االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة«. م��ن ج��ه��ت��ه، ح���ذر رئ��ي�����س هيئة �سوؤون 
ب��ي��ان من  اأب���و بكر يف  ق���دري  الفل�سطينيني  وامل��ح��رري��ن  االأ���س��رى 
�سيوؤدي  ال��ذي  ال�سجون  يف  الطبي  االإه��م��ال  م�سل�سل  “ا�ستمرار 
عددهم  يتجاوز  الذين  املر�سى  االأ�سرى  من  املزيد  ا�ست�سهاد  اإىل 
700 اأ�سري«. وطالب اأبو بكر يف بيان ب�سرورة “حترك املوؤ�س�سات 
االأمم  موؤ�س�سات  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  وال��ق��ان��ون��ي��ة  احلقوقية  ال��دول��ي��ة 
املتحدثة  وبح�سب  االأ���س��رى«.  بحق  اجلرائم  ه��ذه  لوقف  املتحدة 
با�سم نادي االأ�سري الفل�سطيني اأماين �سراحنة، يقبع يف ال�سجون 
 170 نحو  بينهم  فل�سطيني،  اأ���س��ري   4700 نحو  االإ�سرائيلية 

طفال و41 امراأة.

•• رام اهلل-اأ ف ب

االإ�سرائيلية  ال�سجون  وم�سلحة  الفل�سطيني  االأ�سري  نادي  اأعلن 
وف���اة االأ���س��ري ���س��ع��دي ال��غ��راب��ل��ي اأم�����س االأرب���ع���اء ب��ع��د م��ع��ان��اة مع 
26 عاما يف  وبعد ق�سائه  اأخرى”،  واأمرا�س  ال�سرطان  “مر�س 

ال�سجون االإ�سرائيلية.
وقال نادي االأ�سري يف بيان ح�سلت وكالة فران�س بر�س على ن�سخة 
منذ  واملعتقل  غ��زة  من  الغرابلي  �سعدي  االأ���س��ري  “ا�ست�سهد  منه 
26 عاما يف �سجون االحتالل االإ�سرائيلي«. وحّمل نادي االأ�سري 
الفل�سطيني م�سوؤولية وفاة الغرابلي الذي “واجه جرمية االإهمال 
ح�سبما ورد  الطبي )القتل البطيء( على مدار �سنوات اعتقاله”، 
وفاة  بيان  يف  االإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  واأك���دت  البيان.  يف 

اليمن.. 73 حالة انتهاك حلقوق الإن�شان يف يونيو بتعز
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عربي ودويل

•• عوا�شم-وكاالت

متار�س تركيا �ستى اأنواع االبتزاز 
لها  املجاورة  العربية  ال��دول  �سد 
الع�سكرية  ال��ت��دخ��الت  م��ن  ب����دءاً 
املبا�سرة يف �سوريا والعراق وليبيا 
غري  �سغط  اأوراق  ا�ستخدام  اإىل 
دجلة  ن��ه��ري  م��ي��اه  مثل  مبا�سرة 
االأ�سد منها  لنيل ح�سة  والفرات 
�ساربة بعر�س احلائط االتفاقيات 
املياه  توزع ح�س�س  التي  الدولية 
بالت�ساوي بني الدول التي يجري 
تركيا  ا�ستخدمت  النهران.  فيها 
العراق  على  لل�سغط  دجلة  نهر 
وجتفيف موارده املائية عر بناء 
النهر  ع��ل��ى  ال�سخم  اإل��ي�����س��و  ���س��د 
والذي افتتح يف فراير )�سباط( 
اأن بناء  التقارير  2018، وتوؤكد 
ح�سة  انخفا�س  اإىل  اأدى  ال�سد 
ال���ع���راق م��ن م��ي��اه ال��ن��ه��ر بن�سبة 
اإلي�سو  ���س��د  وي�����س��ت��وع��ب   ،60%
يف   ح��ال��ة  ام��ت��الئ��ه  ك��ل��ي��اً  باملياه  
م��ا  ي��ق��رب  م��ن  20.93  مليار  
م���ر  م��ك��ع��ب،  و���س��ي��ول��د 1200  
ميغاوات  من  الكهرباء،  لي�سبح  
راب����ع  اأك����ر  ���س��د  يف ت��رك��ي��ا  من  

حيث  الطاقة االإنتاجية.

•• بغداد-اأ ف ب

العراقي  ال��ب��اح��ث  اغ��ت��ي��ال  اأث�����ار 
خماوف  الها�سمي  ه�سام  ال��ب��ارز 
مرحلة  يف  ال����ب����الد  دخ������ول  م����ن 
و�سول  م����ع  وع���ن���ي���ف���ة،  م��ظ��ل��م��ة 
الف�سائل  ب��ني  ال��ت��وت��رات احل���ادة 
امل��وال��ي��ة الإي����ران واحل��ك��وم��ة اإىل 
م�ستويات جديدة، وفق حمللني.

جمهولون  م�����س��ّل��ح��ون  واغ����ت����ال 
ناريتني  دراج�����ت�����ني  ي�����س��ت��ق��ل��ون 
اأم�����ام  ع����ام����اً(   47( ال��ه��ا���س��م��ي 
ب��غ��داد، يف هجوم  �سرق  منزله يف 
اأث�����ار م��وج��ة غ�����س��ب وت��ن��دي��د يف 
ال��ع��راق وخ��ارج��ه. وفيما ال يزال 
امل��ن��ف��ذون ط��ل��ق��اء، ي��ل��ف��ت خراء 
توؤ�سر  االغ��ت��ي��ال  عملية  اأن  اإىل 
العنف  يف  م���اأ����س���اوي  حت����ّول  اإىل 
انطالق  املت�ساعد منذ  ال�سيا�سي 
يف  ال�سعبية  االحتجاجات  �سرارة 

اأكتوبر)ت�سرين االأول( املا�سي.
بلقي�س ويلي من هيومن  وتقول 
امل�سلحة  “القوات  ووت�س  رايت�س 
م���ن خم��ت��ل��ف االن���ت���م���اءات قتلت 
م��ت��ظ��اه��ري��ن وغ��ريه��م مم��ن هم 
احلكومة  النتقاد  ا�ستعداد  على 
واأفلتت  علناً،  امل�سلحة  وال��ق��وات 

من العقاب«.
يف  �سخ�س  ق��ت��ل  “لكن  وت�سيف 
�سربة  ي�سكل  ال��ه��ا���س��م��ي  م��ك��ان��ة 
ك��ب��رية يف ب��ل��د ي�����س��ج��ع االإف����الت 
ال����ت����ام م����ن ال���ع���ق���اب ف���ي���ه بع�س 
انتهاكات  ارتكاب  على  اجلماعات 
اأي  قتل  من  فيتمكنون  ج�سيمة، 

�سخ�س دون حما�سبة«.
الها�سمي، وه��و من  ع��ن  وي��ع��رف 

املي�����اه عن املحتاجني له���ا.
وظهر يف الفيديو اأحد املواطنني 
يقطعوها  امل���ي���اه  “حتى  ي���ق���ول 
عنا”. يف حني �سرع م�سور املقطع 
حال  ه���و  ه����ذا  “انظروا  ي���ق���ول: 
الفرات، هذا كله النهر انظروا”، 
على  جافة  م�ساحات  اإىل  م�سرياً 

�سفافه.
م��ن ج��ه��ت��ه، ي��وؤك��د اخل��ب��ري املائي 
االأحمد  اهلل  عبد  واجليو�سيا�سي، 
االآن”  “تركيا  مل��وق��ع  ت�سريح  يف 
ما  اأخطر  اأن  االإثنني،  اأم�س  ن�سر 
تقوم به تركيا هو اأنها حتاول اأن 
تعتر املاء �سلعة جتارية، وهذا ما 
يخالف القانون الدويل، مو�سحاً 
اأن االتفاقيات الدولية ت�سدد على 
االعتبار  ب��ع��ني  االأخ������ذ  �����س����رورة 
امل��اء، وحتظر  ال��دول من  حاجات 
على تركيا، يف هذه احلالة، اتخاذ 
اأي اإجراء من �ساأنه االإ�سرار بتلك 

الدول، اأي �سوريا والعراق.
املياه  ورق���ة  اأن  االأح��م��د  واأو����س���ح 
ت�����س��اه��ي م��ا ت��ق��وم ب��ه ت��رك��ي��ا من 
يف  االإره��اب��ي��ة  للمجموعات  دع���م 
ل�سيادة  تطمح  اأنها  موؤكداً  اإدل��ب، 
امل��ن��ط��ق��ة، ومل ت��ك��ن ل��ت��ج��روؤ على 

ذلك لوال الو�سع الدويل اله�س.

مبعوث اأمريكي ي�شتبعد اجتماعه 
مب�شوؤولني كوريني �شمالني  

•• �شول-رويرتز

نفى نائب وزير اخلارجية االأمريكي 
�ستيفن بيجن اأم�س االأول التقارير 
للقاء  ي�����س��ع��ى  ب����اأن����ه  ت���ف���ي���د  ال����ت����ي 
خالل  �سماليني  كوريني  م�سوؤولني 
زيارة لكوريا اجلنوبية هذا االأ�سبوع 
لكنه اأكد جمددا اأن الواليات املتحدة 

م�ستعدة ال�ستئناف املحادثات.
ويزور بيجن، امل�سوؤول االأمريكي عن 
لعقد  �سول  ال�سمالية،  كوريا  ملف 
اجتماعات مع م�سوؤولني من كوريا 
اجلنوبية طغى عليها اإ�سرار كوريا 
العودة  اأنها ال تنوي  ال�سمالية على 
النووي  ال�سالح  نزع  اإىل مفاو�سات 
تتم�سك  املتحدة  الواليات  دامت  ما 
بيجن  واجتمع  ال��ع��داء«.  “ب�سيا�سة 
ل��ف��رة وج��ي��زة م��ع وزي���رة خارجية 
وها  كيوجن-  كاجن  اجلنوبية  كوريا 
ر�سمية مع  اإج����راء حم��ادث��ات  ق��ب��ل 
وكبري  �����س����ي-ي����وجن  ت�����س��و  ن���ائ���ب���ه���ا 
دو-هون.  يل  النوويني  املفاو�سني 
جنوبيون  كوريون  م�سوؤولون  وقال 
تناولت جمموعة من  املحادثات  اإن 
الق�سايا من بينها مواجهة فريو�س 
االنت�سار  تكاليف  وتقا�سم  ك��ورون��ا 
كوريا  يف  االأم����ري����ك����ي  ال��ع�����س��ك��ري 
ال�سمالية  ك��وري��ا  ل��ك��ن  اجل��ن��وب��ي��ة، 

�سيطرت على جدول االأعمال.

�آثار �قت�صادية
اإلي�سو  ���س��د  اأن  اخل����راء،  وي��وؤك��د 
اقت�سادية  ت���اأث���ريات  ل��ه  ���س��ي��ك��ون 
���س��ل��ب��ي��ة ع���ل���ى ال�����ع�����راق وق���ط���اع 
ال�سد  �سيخف�س ملء  اإذ  الزراعة، 
من تدفقات املياه لنهر دجلة من 
20 مليار مر مكعب �سنوياً اإىل 
ن�سف هذه الكمية، والذي ي�سكل 
القومي  لالأمن  حقيقياً  تهديداً 

العراقي.
فاإن  العراقية،  التقارير  وبح�سب 
 80 ن��ح��و  بت�سريد  ت�سبب  ال�����س��د 
قرية،   199 م���ن  ���س��خ�����س  األ����ف 
بحظر  ال��ت�����س��ب��ب  اإىل  اإ���س��اف�����������������������ة 
ت�ستهلك  ك���ون���ه���ا  االأرز  زراع�������ة 
م��ا دفع  امل��ي��اه،  م��ن  كميات كبرية 
ع��دداً كبرياً من امل��زارع��ني لهجر 

اأرا�سيهم.
 و������س�����ه�����دت م����دي����ن����ة ال���ب�������س���رة 
�سهوراً  ا����س���ت���م���رت  اح���ت���ج���اج���ات 

ربع الكمية املتفق عليها” والذي 
منا�سيب  ان���خ���ف���ا����س  اإىل  اأدى 
بحريات ال�سدود ال�سورية الثالثة 

املبنية على نهر الفرات.
وحذر البيان من “االآثار ال�سلبية 
الكبرية على البيئة ب�سبب نق�س 
ذلك  وانعكا�سات  املائي”  املخزون 
على “املنتجات الزراعية واقت�ساد 

املجتمع واالأمن الغذائي العام«.
التنفيذية  ال��رئ��ي�����س��ة  ون�������س���رت 
الدميقراطية،  ���س��وري��ا  مل��ج��ل�����س 
1 يوليو  اأح��م��د، فيديو يف  اإل��ه��ام 
)متوز( ي�سور حالة اجلفاف التي 
املناطق  تلك  بع�س  اإليها  و�سلت 
الواقعة �سرقاً على �سفاف الفرات 
يف �سوريا، م�سرية اإىل اأن ال�سكان 
وعلى مدى ع�سور و�سنوات كانوا 
من  حاجاتهم  كاف�����ة  يق�س����ون 
ه����ذا الن����هر، اإال اأن تركي����ا ببنائها 
جففت  ال�����س�����������������دود،  م��ن  املزي������د 

اهلل  ح���زب  ميلي�سيا  ك��ت��ائ��ب  م��ن 
ب�سبهة تنفيذ هجمات �ساروخية 
�سد االأمريكيني، لكن مّت االإفراج 
عنهم يف غ�سون اأيام لعدم كفاية 
با�سم  م��ت��ح��دث  بح�سب  االأدل������ة، 
مبالحقة  تعهد  ال���ذي  الف�سيل 

الكاظمي ق�سائياً.
رائد  ال��ع��راق��ي  ال�سيا�سي  وي���رى 
ي�سكل  الها�سمي  مقتل  اأن  فهمي 
وقال  الكاظمي،  حلكومة  حتدياً 
“هذا  اإن  توير  على  تغريدة  يف 
ر�سائل  ي��ح��م��ل  ���س��ي��ا���س��ي  اغ��ت��ي��ال 
حت��ذي��ر ج��دي��ة الأك����ر م���ن جهة 
ل��ل��ك��ل��م��ة احلرة  ومي��ث��ل ت��ك��م��ي��م��اً 
ورئي�سها  ل��ل��ح��ك��وم��ة  وحت����دي����اً 

وملنهج االإ�سالح«.
وق����������ال ن����ا�����س����ط����ون ع����راق����ي����ون 
فرة  منذ  يخ�سون  اإنهم  اآخ��رون 
علني  ك���الم  ب�سبب  ا���س��ت��ه��داف��ه��م 
من  مدعومة  جماعات  �سد  لهم 
اإيران. ويقول املوؤرخ عمر حممد 
الذي وّثق الفظائع التي ارتكبها 
تنظيم داع�س االإرهابي يف املو�سل 
“كان من املمكن اأن يكون اأي اأحد 
اأ�سدقائنا  اإخ��ط��ار  مت  ل��ق��د  م��ن��ا، 
الفور”،  ع��ل��ى  ال���ب���الد  مب���غ���ادرة 
الكاظمي  يقم  مل  “اإذا  وي�سيف 
بخطوة قوية، فاإن احلياة املدنية 
يف العراق �ستختفي، لكنني اأخ�سى 
اإن��ه��ا مهمة  ل��ن يفعل ذل���ك،  اأن���ه 

انتحارية«.

م��ي��اه �ساحلة  ع��دم وج���ود  ب�سبب 
لل�سرب.

ويف يونيو )حزيران( املا�سي حذر 
“املياه  جمعية  من  �سادر  تقرير 
قد  ال���ع���راق  اأن  م��ن  االأوروبية” 
دجلة  نهري  مياه  بالكامل  يفقد 
موؤكداً   ،2040 بحلول  والفرات 
 33 �سيفقد  وح��ده  دجلة  نهر  اأن 
مليار مر مكعب من املياه �سنوياً 
التي  امل��ي��اه  تقليل  �سيا�سة  ب�سبب 

تتبعها اأنقرة.

تدمري �لآثار
قرية  بغمر  اإلي�سو  �سد  يهدد  كما 
اأكر  عمرها  تركيا  يف  تاريخية 
من 12 األف عام وتتعر�س اأنقرة 
قوية  ان��ت��ق��ادات  اإىل  ذل��ك  ب�سبب 

حول العامل.
تاميز”  “نيويورك  ���س��ح��ي��ف��ة 
اأكدت يف تقرير لها اأول اأول اأم�س 

ت�سبب  اإل��ي�����س��و  ���س��د  اأن  االث���ن���ني، 
ب��غ��م��ر م��ن��اط��ق اأث���ري���ة م��ه��م��ة يف 
قرية ح�سن كيف الكردية الواقعة 
ج��ن��وب ���س��رق ت��رك��ي��ا، و���س��رد 70 
املنطقة  �سكان  م��ن  �سخ�س  األ���ف 
ال�سحيفة  و�سفت  فيما  االأك���راد، 
املت�سررين باأنهم “�سحايا طموح 

اأردوغان للتغيري«.
اأن  اأي�����س��اً  امل��ع��ل��وم��ات  ك��م��ا ك�سفت 
االآث��ار وعلماء  العديد من علماء 
لتدمري  حمبطني  ك��ان��وا  البيئة 
واأن  ال�����س��د،  ب�����س��ب��ب  اأث�����ري  وادي 
املدينة  الإن�����ق�����اذ  ه��������وؤالء  ج���ه���ود 
التاريخية قد دمرت اأمام ا�ستبداد 
اأردوغان املتزايد، وفقاً لل�سحيفة. 
ال�سحيفة  ن�سرتها  ت��غ��ري��دة  ويف 
عبارة  ا���س��ت��خ��دم��ت  ت���وي���ر  ع���ر 
عن  للتعبري  حترق”  “قلوبنا 
االآثار املدمرة لل�سد على الراث 
العاملي. وت�سمن تقرير ال�سحيفة 

حرب تركيا املائية األقت بظاللها 
�سد  وت�سبب  اأي�����س��اً،  ���س��وري��ا  على 
نهر  ع���ل���ى  امل����ق����ام  “اأتاتورك” 
الفرات يف حمافظة اأورفا الركية 
البالد،  �سد يف  اأك���ر  يعد  وال���ذي 
من  ال�سوريني  ح�سة  تراجع  اإىل 
اأق����ل م���ن ربع  اإىل  ال��ن��ه��ر،  م��ي��اه 
وهي  دول��ي��اً،  عليها  املتفق  الكمية 

م�ستويات غري م�سبوقة.
�سمال  الكردية يف  الذاتية  االإدارة 
يونيو   27 يف  ات���ه���م���ت  ����س���وري���ا 
بقطع  تركيا  املا�سي  )ح��زي��ران( 
م��ي��اه ن��ه��ر ال���ف���رات وح�����ّذرت مما 
���س��ي��رت��ب ع��ل��ى ذل����ك م���ن نق�س 
البالد.  اإىل  ال���ق���ادم���ة  امل���ي���اه  يف 
ل�سدود  ال��ع��ام��ة  “االإدارة  وق��ال��ت 
�سوريا  ل��ق��وات  التابعة  الفرات” 
الدميقراطية يف بيان اإن متو�سط 
ال��واردة منذ بداية  املائية  الكمّية 
“اأقل من  �سهر )يونيو( حزيران 

العنان  اأطلق  مهدي  اأب��و  “مقتل 
ل��ك��ل ت��ل��ك اجل��م��اع��ات ال��ت��ي كان 
وجعلها  عليها  ال�سيطرة  يحاول 
زلنا  وما  لقرار مركزي،  خا�سعة 
ح��ت��ى ال��ي��وم حت��ت وط����اأة ت���رددات 

ال�سدمة«.
واتهمت كتائب ميلي�سيا حزب اهلل 
رئي�س جهاز اال�ستخبارات حينها 
بالتورط  ال��ك��اظ��م��ي  م�����س��ط��ف��ى 
وعار�ست  االغ���ت���ي���ال،  ع��م��ل��ي��ة  يف 
رئا�سة  من�سب  ت�سلّمه  ب�سرا�سة 

الوزراء يف مايو)اأيار( املا�سي.
وقّدم الها�سمي امل�سورة للكاظمي 
ل�����س��ن��وات ط��وي��ل��ة، وو���س��ع��ت هذه 
ال��ع��الق��ة ال��ب��اح��ث ال�����س��ي��ا���س��ي يف 
رئي�س  اأ���س��ب��ح  ع��ن��دم��ا  “خطر” 
امل��خ��اب��رات رئ��ي�����س��اً ل���ل���وزراء، كما 

يقول مقربون منه.
االأوىل  امل��رة  بكوان، هي  وبح�سب 
يكون  ال��ت��ي   2003 ال��ع��ام  م��ن��ذ 
فيها حتالف مقد�س بني احلكومة 
املثقفني،  من  موؤثرة  وجمموعة 
االأ�سخا�س  ا�ستهداف  يتم  واالآن 
لالحتجاجات  رم���وز  ه��م  ال��ذي��ن 

واحلكومة على حد �سواء.
الها�سمي  ي��ك��ون  “قد  وي�����س��ي��ف 
لكنه  تغتال،  ب��ارزة  �سخ�سية  اأول 
ل��ن ي��ك��ون االأخ����ري، ه��ن��اك اأ�سماء 
اأخرى يف هذه القائمة ال�سوداء”، 
قتلة  مبحا�سبة  الكاظمي  وتعهد 
ال���ه���ا����س���م���ي،  واأق��������ال ع���ل���ى وجه 
ال�سرعة قائد ال�سرطة يف املنطقة 

التي اغتيل فيها الها�سمي.
احلقيقية  بامل�ساءلة  االأم��ل  ولكن 
اأ�سبوعني،  اأقل من  �سئيل، فقبل 
مقاتلني  باعتقال  الكاظمي  اأم��ر 

�سوراً موؤثرة للقرية، حيث اأفادت 
القرية  اأن  تاميز”  “نيويورك 
اأث����ري����ة يعود  ك���ان���ت م�����س��ت��وط��ن��ة 
احلجري  ال��ع�����س��ر  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا 
اآالف  اأن  على  م�����س��ددة  احل��دي��ث، 
اإىل  بالقرية  تعي�س  كانت  االأ���س��ر 
اأردوغ������ان ب��امل��ي��اه من  اأن غ��م��ره��ا 

اأجل التنمية االقت�سادية.
“اأنقذوا  جمعية  با�سم  املتحدث 
قال  اأيهان  ر�سوان  كيف”  ح�سن 
ل�سحيفة “لوفيغارو” الفرن�سية 
اإن  ي���ول���ي���و )مت��������وز(،  م��ط��ل��ع  يف 
النا�س  ت��ب��ي��ع  اإردوغ�������ان  ح��ك��وم��ة 
“اأحالماً ويف الوقت نف�سه ت�سحق 
واح����داً م��ن اأج��م��ل ج��واه��ر تراث 
العديد  ت��رك��ت  ه��ن��ا،  ال��ب�����س��ري��ة. 
ب�سماتها:  احل�����������س�����ارات  م�����ن 
والبيزنطيون  وال��روم��ان  الفر�س 

والعثمانيون«.
تعطي�س ال�سوريني

ب��غ��داد، ظ��ه��وره املنتظم  م��وال��ي��د 
على القنوات التلفزيونية املحلية 
اأن�سطة  ل��ت��ح��ل��ي��ل  واالأج���ن���ب���ي���ة 
وال�سيا�سة  االإره��اب��ي��ة  اجلماعات 
بني  و�سيطاً  ك��ان  كما  ال��ع��راق��ي��ة، 
لقربه  ع����دة  ���س��ي��ا���س��ي��ة  اأط�������راف 
منها جميعها، ما كان ي�سمن له 

م�ستوى من احلماية.
داعماً  م��وق��ف��اً  الها�سمي  وات��خ��ذ 
ال�سعبية  ل��الن��ت��ف��ا���س��ة  ب�������س���دة 
للنظام  �سامل  باإ�سالح  املطالبة 
ال�����س��ي��ا���س��ي ال���ع���راق���ي وامل����ن����ّددة 
ال�سابقة  احل����ك����وم����ة  مب���������واالة 

للمع�سكر االإيراين.
وخالل موجة االحتجاجات التي 

ا�ستمرت 6 اأ�سهر، اغتيل ع�سرات 
باأيدي  منازلهم  اأم��ام  النا�سطني 
م�����س��ل��ح��ني جم��ه��ول��ني غ��ال��ب��اً ما 
نارية،  دراج����ات  ي�ستقلون  ك��ان��وا 
ك�سف  من  ال�سلطات  تتمكن  ومل 

اجلناة.
ويف �سبتمر)اأيلول( املا�سي، قبل 
امل�سبوقة،  غ��ري  ال��ت��ظ��اه��رات  ب��دء 
ه���ّددت ج��م��اع��ات م��وال��ي��ة الإيران 
و13  الها�سمي  االإن��رن��ت،  على 
�سخ�سية عراقية اأخرى، بالقتل، 
وه���وج���م ال��ه��ا���س��م��ي واّت����ه����م مع 
اآخرين باأنهم “عمالء” و”خونة 
الإ�سرائيل  و”موؤّيدون  الوطن” 
الباحث  وي��ق��ول  واالأم��ري��ك��ي��ني«. 

العراقي عادل بكوان الذي عرف 
منذ  تغريت  “املعايري  الها�سمي 
املا�سي،  االأول(  اأكتوبر)ت�سرين 
جديداً  عمل  اأ�سلوب  هناك  وك��اأن 
وحتواًل يف املواجهة مع الف�سائل 
خراء  وي��ق��ول  الإي����ران«.  املوالية 
ال���ت���ح���ول  ن���ق���ط���ة  اإن  اآخ�����������رون 
يناير)كانون  يف  كانت  احلقيقية 
اغتالت  عندما  امل��ا���س��ي  ال��ث��اين( 
وا�سنطن بغارة يف بغداد اجلرنال 
ونائب  �سليماين  قا�سم  االإي���راين 
اأبو  ال�سعبي  احل�سد  هيئة  رئي�س 

مهدي املهند�س.
وتعهدت الف�سائل املت�سددة داخل 
���س��ي��م��ا منها  احل�����س��د ح��ي��ن��ه��ا، ال 

ميلي�سيا  ككتائب  الإي��ران  املوالية 
حزب اهلل، باالنتقام من الواليات 
العراق،  داخ��ل  وحلفائها  املتحدة 

مهما كانت التكلفة.
وثيقة  ع��الق��ات  لها  وك�سخ�سية 
م������ع ح�����ك�����وم�����ات غ�����رب�����ي�����ة، ك����ان 
حمتماًل،  هدفاً  يعتر  الها�سمي 
وق����د غ����ادر ب���غ���داد ل��ب�����س��ع��ة اأي����ام 
الثاين(  ي��ن��اي��ر)ك��ان��ون  اأواخ���ر  يف 

املا�سي، كما قال حينها.
ري���ن���اد من�سور  ال��ب��اح��ث  وي���ق���ول 
وال����ذي  هاو�س”  “ت�ساتام  م���ن 
ل�سنوات  ال���ه���ا����س���م���ي  م����ع  ع���م���ل 
“كان ه�����س��ام ع��ل��ى ع��ل��م باأن  ع���دة 
وي�سيف  تغريت”،  ق���د  االأم�����ور 

 �أنقرة متار�ص �صتى �أنو�ع �لبتز�ز �صد �لدول �لعربية �ملجاورة لها

�شدود تركيا على الفرات ودجلة..حرب اأخرى على العرب والأكراد

جماعات �إير�نية هددته مع 13 �صخ�صية عر�قية �أخرى بالقتل

اغتيال الها�شمي يثري املخاوف من مرحلة مظلمة يف العراق

»خدعة الكهرباء«.. تركيا متت�ض خريات ليبيا ب�شفقة ملتوية
ك�سفت  اأن���ق���رة  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات.  ل�سيطرة  اخل��ا���س��ع��ة 
اإىل  فني  فريق  الإر���س��ال  ت�ستعد  تركية  �سركة  اأن 
من  العا�سمة وغريها  تزويد  اأج��ل  من  طرابل�س، 
من  اأ���س��ط��ول  ع��ر  الكهربائية،  بالطاقة  املناطق 
اأن  ينتظر  فيما  ع��ائ��م��ة،  ك��ه��رب��اء  توليد  حم��ط��ات 
اأي�سا  ق��ال��ت  ال�سركة  ب��امل��ل��ي��ارات.  ال��ع��ائ��دات  ت��ك��ون 
تتمكن  حتى  التحتية  البنية  تقييم  �سيجري  اإن��ه 
“ال�سفقة  ح����ول  م��ت��ك��ام��ل  م���ق���رح  ت���ق���دمي  م���ن 
ببيع  ب��ا���س��ت��م��رار  ن��واي��ه��ا  ع��ن  كا�سفة  اجلديدة”، 
اإ�سالح حمطات  اإن مت  لطرابل�س، حتى  الكهرباء 
تاأتي  الركية  ال�سركة  خطط  املحلية.  الكهرباء 

 •• عوا�شم-وكاالت

من م�سروعات الطاقة اإىل اأحاديث اإعادة االأعمار، 
و���س��وال اإىل اال���س��ت��ح��واذ على ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء ال 
الليبي  التغلغل الركي املمنهج باالقت�ساد  يحتاج 
تف�سح  واالأط��م��اع  ك��ث��رية، فاخلطط  ب��راه��ني  اإىل 
العربي  البلد  خريات  اإىل  املمتدة  واالأذرع  نف�سها، 

متتد فوق الرمال و�سوال اإىل غايتها املن�سودة.
يف �سبيل حتقيق هذه االأطماع، بداأت تركيا باتخاذ 
خطوات فعلية لر�سيخ نفوذها يف الغرب الليبي، 
ومد اأذرعها داخل مفا�سل طرابل�س وباقي املناطق 

بعد زيارة قام بها ال�سهر املا�سي وفد وزاري تركي 
رفيع امل�ستوى، ودارت خاللها مناق�سات ب�ساأن قيام 
اأنقرة مبجموعة م�سروعات �سخمة يف طرابل�س. 
ثروات  يف  الركية  االأطماع  معها  تت�سح  خطوات 
ليبيا  اإغ���راق  م��ن خ��الل  ي��وم،  بعد  يوما  الليبيني 
االأزمة،  اأم��د  وال�����س��الح الإط��ال��ة  االإره����اب  بفو�سى 

وحتقيق اأجندتها يف النهاية. 
لكن املفارقة اأن تلك ال�سركة التي �ستبيع الكهرباء 
�ست�ستخدم  حمطاتها  اإن  ق��ال��ت  امليلي�سيات،  اإىل 
ال���وق���ود وال���غ���از ال��ل��ي��ب��ي��ني ح��ت��ى ي��ت��ث��ن��ى ل��ه��ا بيع 

الكهرباء اإىل طرابل�س.

�شوريا.. ت�شفيات غام�شة تطال 8 �شباط من النظام
•• لندن-وكاالت

اأ�سارت �سحيفة ال�سرق االأو�سط اإىل اأن اغتياالت ا�ستهدفت مقربني من �سقيق رئي�س النظام ال�سوري ماهر االأ�سد، اإذ قتل ثمانية ع�سكريني 
يف ظروف غام�سة، خالل االأ�سبوعني املا�سيني، بينهم خم�سة برتبة عميد، واثنان برتبة عقيد، وبينهم من متت ت�سفيته بالر�سا�س اأمام 
منزله اأو يف مكتبه، ح�سب ال�سحيفة. و�سهد يوم الرابع من يوليو اجلاري، اغتيال مرافق ماهر االأ�سد قائد الفرقة الرابعة، علي جنبالط، 
قن�ساً بالر�سا�س اأمام منزله يف منطقة يعفور، وذلك بالتزامن مع اغتيال رئي�س فرع املخابرات اجلوية باملنطقة ال�سرقية العميد جهاد زعل، 
املقرب من احلر�س الثوري االإيراين. و�سهد اليوم التايل، اغتيال العميد يف املخابرات اجلوية ثائر خري بيك، قن�ساً بالر�سا�س اأثناء وجوده 
اأمام منزله يف حي الزاهرة بدم�سق، وتزامن ذلك اأي�سا، مع ا�ستهداف �سيارة القيادي نزار زيدان يف منطقة وادي بردى بعبوة نا�سفة لي�سهد 
يوم االثنني املا�سي ا�ستباكات يف منطقة دف ال�سوك، جنوب دم�سق. وكان العميد معن اإدري�س، من املقربني من �سقيق رئي�س النظام ال�سوري، 
ر بدم�سق، يف االأول من يوليو اجلاري. و�سبقه بيومني مقتل العميد  ماهر االأ�سد، قد اغتيل باإطالق نار عليه وهو اأمام منزله يف م�سروع ُدَمّ
�سومر ديب، املحقق يف �سجن �سيدنايا، قن�ساً بالر�سا�س اأمام منزله يف حي التجارة بدم�سق. ويف 2 من يوليو، اأعلن عن وفاة العميد هيثم 

عثمان، يف اأكادميية الهند�سة الع�سكرية، وقالت �سفحات اإخبارية غري ر�سمية اإن �سبب الوفاة االإ�سابة بفريو�س كورونا.
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البنتاغون: مقتل �شليماين خدمة ل�شتقرار املنطقةبايدن يتعهد باإعادة الوليات املتحدة اإىل منظمة ال�شحة العاملية
 واأطلقت الواليات املتحدة ر�سميا عملية ان�سحابها من منظمة 
ال�سحة العاملية، بعدما كان ترامب قد هدد ب�سحب بالده من 

الهيئة، على خلفية اإدارتها الأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد.
وان��ت��ق��د م�����س��وؤول��ون ���س��ح��ي��ون وم��ع��ار���س��ون ل��رام��ب ق���راره 
لها،  م��ق��را  جنيف  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  املنظمة  م��ن  باالن�سحاب 
يف  االنت�سار  توا�سل  التي  االأم��را���س  مكافحة  عن  وامل�سوؤولة 

العامل، من بينها وباء كوفيد-19.
والواليات املتحدة اأكر امل�ساهمني املاليني يف منظمة ال�سحة 
اتهمها  بعدما  التمويل  اأب��ري��ل  يف  علق  ترامب  لكن  العاملية، 
ك��ورون��ا يف  ف��ريو���س  انت�سار  اإج����راءات كافية ملنع  ات��خ��اذ  بعدم 

بادئ االأمر، وب�”التهاون جدا” مع ال�سني.

 •• وا�شنطن-وكاالت

االأمريكية،  الرئا�سة  النتخابات  الدميقراطي  املر�سح  تعهد 
جو بايدن، يف حال فوزه، باإعادة الواليات املتحدة اإىل منظمة 
ال�سحة العاملية، ليلغي قرار الرئي�س احلايل دونالد ترامب، 

باالن�سحاب.
عندما  اأم��ان��ا،  اأك��ر  يكونون  “االأمريكيني  اأن  بايدن  واعتر 

تلتزم اأمريكا بتعزيز ال�سحة العاملية«.
�ساألتحق  رئا�ستي،  االأول من  اليوم  “يف  واأ�ساف على توير: 
ريادتنا  ت��اأك��ي��د  واأع���ي���د  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����س��ح��ة  مبنظمة  جم����ددا 

العاملية«.

•• وا�شنطن-وكاالت

قالت وزارة الدفاع االأمريكية، اأم�س االأربعاء، اإن قائد قوة القد�س 
يف احلر�س الثوري االإيراين قا�سم �سليماين كان “يخطط لهجمات 
اأخ����رى ق��ب��ل عملية  اأم��ريك��ي��ة ودول  ت�����س��ت��ه��دف م�����س��ال��ح  اإره��اب��ي��ة 
اإن  ا�ستهدافه«. واأ�ساف م�سوؤول يف الوزارة لو�سائل اإعالم اأمريكية 
“مقتل �سليماين كان خدمة ال�ستقرار املنطقة وتقوي�س ليد طهران 
عن زعزعة اأمن دول اجلوار«. وجاء كالم امل�سوؤول االأمريكي ردا على 
تقرير املحققة اخلا�سة اأغني�س كاالمارد، التي قالت اإن عملية قتل 
يف  االأمريكية  الغارة  اإن  قالت  كاالمارد  قانونية«.  “غري  �سليماين 
العراق يف يناير املا�سي، والتي اأ�سفرت عن مقتل قائد فيلق القد�س 

اأ�سخا�س  �سليماين و9  قا�سم  االإي��راين  الثوري  باحلر�س  االإي��راين 
ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل. واأ���س��اف��ت اأن الواليات  اآخ���ري���ن، مُت��ث��ل ان��ت��ه��اك��اً 
اأو  كافية على وج��ود هجوم م�ستمر  اأدل��ة  املتحدة ف�سلت يف تقدمي 
�سليماين  م��وك��ب  �سد  ال��غ��ارة  �سن  لترير  م�ساحلها  �سد  و�سيك 
لدى مغادرته مطار بغداد. جاء كالم كاالمارد �سمن تقرير اأعدته 
يدعو اإىل امل�ساءلة عن عمليات القتل امل�ستهدف بوا�سطة الطائرات 
دون طيار “درون” امل�سلحة ويطالب مبزيد من القيود التنظيمية 
اليوم اخلمي�س،  اأن تقدم كاالمارد  املقرر  االأ�سلحة. ومن  على هذه 
مينح  مم��ا  االإن�����س��ان،  ح��ق��وق  جمل�س  اإىل  امل�ستقل  حتقيقها  نتائج 
الدول االأع�ساء الفر�سة ملناق�سة االإجراء الذي يجب اتخاذه جتاه 

الواليات املتحدة، التي ان�سحبت من ع�سوية املجل�س منذ عامني.

ترامب ي�شتقبل نظريه املك�شيكي و�شط انتقادات 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

ي�����س��ت��ق��ب��ل ال���رئ���ي�������س االأم����ريك����ي 
املك�سيكي  ن��ظ��ريه  ت��رام��ب  دون��ال��د 
اندري�س مانويل لوبيز اوبرادور يف 
انت�سار وباء  اأزم��ة  اأوج  وا�سنطن يف 
كوفيد-19 وقبل اأربعة اأ�سهر من 

االنتخابات الرئا�سية االأمريكية.
االأوىل  ال������زي������ارة،  ه�����دف  وي���ث���ري 
اخل����ارج  اإىل  امل��ك�����س��ي��ك��ي  ل��ل��رئ��ي�����س 
ال�����س��ل��ط��ة قبل  م��ن��ذ و���س��ول��ه اىل 
18 �سهرا، ت�ساوؤالت وانتقادات من 

جانبي احلدود.
بني  ثنائي  لقاء  اأول  ف��ان  ور�سميا 
االحتفال  اىل  ي��ه��دف  ال��رئ��ي�����س��ني 
ب�����دخ�����ول االت����ف����اق����ي����ة اجل����دي����دة 
للتبادل احلر يف اأمريكا ال�سمالية 
على  دل��ي��ل  يف  لكن  التنفيذ.  حيز 
رئي�س  اأع���ل���ن  ال���ت���وت���ر  ا����س���ت���م���رار 
ال������وزراء ال��ك��ن��دي ج��ا���س��نت ت���رودو 
انه لن يح�سر اىل وا�سنطن لهذه 

الغاية.

عر  الثالثاء  االأول  اأم�س  وم�ساء 
ال�ستقبال  �����س����روره  ع���ن  ت���رام���ب 
ن���ظ���ريه امل��ك�����س��ي��ك��ي وا����س���ف���ا اإي�����اه 

ب�”ال�سديق«.
املك�سيكي  الرئي�س  اأك��د  جهته  من 
اجتماع عمل”  “�سيكون  اللقاء  ان 
ال�سيا�سات  يف  “يخو�س  ل��ن  واأن���ه 

احلزبية«.
لكن هذا اللقاء يف املكتب البي�ساوي 
ب��اج��م��اع وخ�����س��و���س��ا يف  ال يحظى 
يتوا�سل  حيث  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
ارتفاع عدد امل�سابني بكوفيد-19 
ب�سكل كبري يف جنوب وغرب البالد 

ما يثري قلق ال�سلطات ال�سحية.
وط�����ال�����ب ح��������واىل ع�������س���رة ن�����واب 
ام����ريك����ا  دول  م������ن  ي�����ت�����ح�����درون 
بالغاء  الكونغر�س  يف  الالتينية، 
باعتبار  جدوى  بدون  لكن  اللقاء، 
ان دخول االتفاقية اجلديدة حيز 

التنفيذ لي�س �سوى ذريعة.
الفعلي  ال����ه����دف  ان  واع������ت������روا 
االنتباه عن  “هو حتويل  للرئي�س 

امل�ستجد”  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  اأزم���ة 
واخفاء “ف�سله يف مواجهة انت�سار 

الوباء ب�سكل منا�سب«.
ال��ت��ج��ارة احلّرة  ات��ف��اق��ي��ة  ودخ��ل��ت 
االأربعاء  التنفيذ  ح��ّي��ز  اجل��دي��دة 
بني  احل�������دود  اأّن  ع���ل���م���اً  امل���ا����س���ي 
الدول الثالث مغلقة جزئياً ب�سبب 

جائحة كوفيد-19.
وحت����ّل االت��ف��اق��ي��ة اجل���دي���دة التي 
“اتفاقية  ت�سمية  عليها  اأط��ل��ق��ت 
املتحدة-املك�سيك-كندا”  الواليات 
حمل اتفاقية “نافتا” التي دخلت 

حيز التنفيذ يف العام 1994.
م������ن ج����ه����ت����ه����م، ن��������دد ع��������دد من 
املك�سيكية  امل��ع��ار���س��ة  ���س��خ�����س��ي��ات 
نوعا من  فيها  وراأوا  الزيارة  بهذه 

الر�سوخ.
املك�سيكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
ال�سابق خورخي كا�ستانيدا لوكالة 
غري  زي�����ارة  “اإنها  ب��ر���س  ف��ران�����س 
الكثري  ع���ل���ى  وت���ن���ط���وي  جم���دي���ة 
فائدة  اأي  ب������دون  امل���خ���اط���ر  م����ن 

الرئي�س  و�����س����دد  ل���ل���م���ك�������س���ي���ك«. 
املك�سيكي على ما اعتره تغيريا يف 

لهجة نظريه االأمريكي.
الرئي�س  “ت�سريحات  اإن  وق����ال 
ترامب بخ�سو�س املك�سيك تنطوي 
ال�سابق”  اأك���ر م��ن  ع��ل��ى اح����رام 

معرا عن امتنانه.
النائب �سوي  اآخر كتب  من جانب 
غار�سيا الدميوقراطي عن �سيكاغو 
املك�سيك، ان ترامب  ال��ذي ول��د يف 
لوبيز  مع  ال�سور  اللتقاط  ي�سعى 
“اأربع  ملحو  اوب����رادور يف حم��اول��ة 
والهجمات  االإه���ان���ات  م��ن  ���س��ن��وات 
جت���اه  امل�سيئة”  وال�������س���ي���ا����س���ات 
املتحدرين من اأ�سول التينية فيما 
انتخابات  يف  ثانية  ل��والي��ة  ي�سعى 

ت�سرين الثاين/نوفمر.
�سحيفة  يف  غ����ار�����س����ي����ا  وك�����ت�����ب 
اأن  امل���ك�������س���ي���ك���ي���ة  “ريفورما” 
خلفت  القا�سية  ترامب  “�سيا�سات 
مهاجرين  اأط���ف���ال  ل���دى  ���س��دم��ة 
وت���رك���ت اأ���س��خ��ا���س��ا اأب����ري����اء قيد 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

دونالد  االأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  ق���ال 
الراب  مغني  ت�سريح  اإن  ت��رام��ب 
�سير�سح  ب����اأن����ه  وي�������س���ت  ك��ان��ي��ي��ه 
لالنتخابات الرئا�سية “مثري جدا 

لالهتمام«.
اإنه  وي�ست  كانييه  ق��ول  على  وردا 
قد ير�سح �سد ترامب الذي �سبق 
ملغني ال��راب اأن عر عن دعمه له، 
البيت  يف  ل�سحافيني  ترامب  اأك��د 

االأبي�س “قد يفعل ذلك«.

 43( وي�����س��ت  ت�سريح  ب��ث  واأع��ي��د 
عاما( عر “توير” حول تر�سحه 
االأمريكية  الرئا�سية  لالنتخابات 
مليون  واأث�����ار  م���رة  م��ل��ي��ون  ن�سف 
واأو�سح ترامب  “اإعجاب«.  عالمة 
“يف حال فعل ذلك �ستكون جتربة 
�سنوات”  اأرب���ع  بعد  يح�سل  ق��د  مل��ا 
م�سريا اإىل اأنه قد يكون فات االآون 
يف  كمر�سح  للت�سجل  وي�ست  على 
بع�س الواليات املتحدة واأنه يفتقر 
اإىل االأ�س�س حلملة انتخابية االآن.

ال��ذي زار ترامب يف  واأعلن وي�ست 

 2018 املكتب البي�سوي يف العام 
وارتدى قبعة كتب عليها “لنجعل 
تر�سحه  اأمريكا عظيمة جمددا”، 
الوطني  العيد  مع  تزامنا  ال�سبت 

االأمريكي.
ال�سبت  تغريدته  يف  وي�ست  وكتب 
اأمريكا  وع��د  تنفيذ  االآن  “علينا 
بو�سع ثقتنا يف اهلل وتوحيد روؤانا 
وبناء م�ستقبلنا. اأنا مر�سح لرئا�سة 

الواليات املتحدة«.
ومل يعط اأي تفا�سيل حول حملته 

االنتخابية املحتملة.

مادورو يجري تعيينات  جديدة يف قيادة اجلي�ض 
•• كراكا�س-اأ ف ب

نيكوال�س  ال��ف��ن��زوي��ل��ي  ال��رئ��ي�����س  ج����دد 
الرية  ل��ل��ق��وات  العليا  ال��ق��ي��ادة  م����ادورو 
وال��ب��ح��ري��ة واجل���وي���ة ل��ك��ن��ه اأب���ق���ى على 
وزير الدفاع فالدميري بادرينو لوبيز يف 
م��ادورو يف حفل تخريج  من�سبه. وق��ال 
التلفزيون  ب��ث  ك��راك��ا���س  يف  ع�سكريني 
اأن  ك��ال��ع��ادة  “قررت  م��ب��ا���س��رة  وق��ائ��ع��ه��ا 
الفريق  جزئيا  اأج���دد  واأن  جزئيا  اأث��ب��ت 
الذين  الع�سكريني  للقادة  اال�ستثنائي 
العليا  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال���ق���ي���ادة  ي���ت���ول���ون 
ل��ف��ن��زوي��ال«. وي��ع��ت��ر اجل��ي�����س م��ن اأهم 
ال��ذي يحتفظ  م���ادورو  الرئي�س  دع��ائ��م 

املعار�س  حملة  مواجهة  يف  وال�سني  رو�سيا  بينها  دول  من  من  بدعم  بال�سلطة 
لفنزويال.  بالوكالة  رئي�سا  بلدا  خم�سني  نحو  ب��ه  يعرف  ال��ذي  غ��واي��دو  خ��وان 
الذي ي�سغله  الدفاع  بادرينو لوبيز )57 عاما( يف من�سب وزير  واأبقي اجلرنال 
2014، لكن ذلك ال ينطبق على قادة االأجنحة الثالث االأخ��رى للجي�س.  منذ 
وعني مادورو امليجور جرنال دومينغو هرينانديز الريز قائدا ل�سالح الر خلفا 
للميجور جرنال األيك�سي�س رودريغيز كابيلو وهو من اأقرباء نائب الرئي�س الت�سايف 
�سريانتي�س  وليام  األدمريال  اأي�سا  اال�سراكي  الرئي�س  وعني  كابيلو.  ديو�سدادو 
بينتو قائدا للبحرية خلفا لالأدمريال جوزيبي الي�ساندريلو. كما اختار امليجور 
امليجور  ب��دال م��ن  ال��ق��وات اجل��وي��ة  ق��ي��ادة  ج��رنال خو�سيه راف��اي��ل �سيلفا ليتوىل 
�سيبالو�س  االأدم��ريال رمييجيو  املقابل بقي  جرنال بيدرو خولياك الرتيغيز. يف 
قائدا للقيادة اال�سراتيجية العمالنية للبحرية وامليجور جرنال فابيو زافار�سي 

قائدا للحر�س الوطني.

بكني تفر�ض عقوبات على م�شوؤولني اأمريكيني  
•• بكني-اأ ف ب

اأعلنت ال�سني اأم�س االأربعاء فر�س قيود على تاأ�سريات الدخول مل�سوؤولني 
بعرقلة  بكني  متهمة  مماثلة  خطوة  وا�سنطن  ات��خ��ذت  بعدما  اأمريكيني 
الدخول اىل التيبت. وقال الناطق با�سم اخلارجية ال�سينية ت�ساو ليجيان 
اأمام ال�سحافيني اإن “ال�سني قررت فر�س قيود على منح تاأ�سريات دخول 

مل�سوؤولني اأمريكيني اأ�ساوؤوا الت�سرف مبا يتعلق بالتيبت«.
منح  على  ق��ي��وداً  �ستفر�س  اأن��ه��ا  ال��ث��الث��اء  االأم��ريك��ي��ة  ال�سلطات  واأع��ل��ن��ت 
احلر  ال��دخ��ول  مينعون  ال��ذي��ن  ال�سينيني  للم�سوؤولني  دخ���ول  ت��اأ���س��ريات 

لالأجانب اإىل مناطق التيبت يف اجلمهورية ال�سعبية ال�سينية.
وقال وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو “بكل اأ�سف، توا�سل ال�سني 
اآخرين  اأم��ريك��ي��ني  وم�����س��وؤول��ني  دبلوما�سيني  ل��دخ��ول  املنهجية  العرقلة 
و�سحافيني و�سياح اإىل منطقة التيبت ذات احلكم الذاتي ومناطق التيبت 
“ي�ستفيد امل�سوؤولون يف اجلمهورية ال�سعبية لل�سني  االأخرى«. يف املقابل، 
الواليات  اإىل  اأف�سل  دخ��ول  ق��درة  من  االآخ���رون  )ال�سينيون(  واملواطنون 

كما اأكد بومبيو يف بيان. املتحدة”، 
“تعار�س  بكني  اإن  ال�سينية  اخلارجية  با�سم  املتحدث  قال  ذل��ك،  على  رداً 
معرباً عن رف�سه “للتدخل” يف ال�سوؤون الداخلية  متاماً تلك التدابري”، 
وت�ستقبل  االأج��ان��ب،  اأم���ام  “مفتوحة”  كانت  التيبت  اأن  واأك���د  ال�سينية. 
ال��زوار من اخل��ارج، بينهم ال�سفري االأمريكي يف بكني تريي  كل عام اآالف 
االأمريكيني  امل�سوؤولني  م��ن  فئة  اأي  يحدد  ومل  امل��ا���س��ي.  ال��ع��ام  بران�ستاد 
�ستمنع من الدخول اإىل املنطقة. تاأتي هذه التدابري والتدابري امل�سادة يف 
املوا�سيع  تزايد  ال�سينية-االأمريكية، مع  الثنائية  للعالقات  �سياق تدهور 
اخلالفية بينهما، على غرار قانون االأمن يف هونغ كونغ ووباء كوفيد-19، 
ف�ساًل عن التوترات يف بحر ال�سني اجلنوبي واجلدل حول معدات هواوي 

االإلكرونية وغريها.

التوقيف لفرة غري حمدودة واأدت 
اىل ترهيب جمموعات باأكملها مع 

مداهمات وعملية ترحيل«.
ي�ستخدم  ان  يف  “اآمل  واأ�����س����اف 
ال��رئ��ي�����س ل��وب��ي��ز اوب���������رادور هذه 
ل��ل��ج��دل كفر�سة  امل��ث��رية  ال��رح��ل��ة 

حملته االنتخابية عام 2018 وعد 
اجلمهوري  للملياردير  بالت�سدي 

يف حال انتقد املك�سيك.
)ترامب(  كتب  “اإذا  ان���ذاك  وق��ال 
الرد  ف�ساأتوىل  هجومية  تغريدة 
اأن����ه  “اأعتقد  م�����س��ي��ف��ا  عليه” 

ل���ط���ل���ب االح����������رام م�����ن ت���رام���ب 
�سخ�س  م��ل��ي��ون   36،6 اأج����ل  م��ن 
مك�سيكية  اأ����س���ول  م��ن  ي��ت��ح��درون 
مك�سيكي  مهاجر  مليون  و11،2 

يقيمون يف الواليات املتحدة«.
وك����ان ال��رئ��ي�����س امل��ك�����س��ي��ك��ي خالل 

�سيدرك اأن عليه التعقل واأنه يجب 
اأال يهني �سعب املك�سيك«.

انريكي  امل��ك�����س��ي��ك��ي  امل������وؤرخ  وراأى 
كراوز اأن اللقاء �سيعقد بني رجلني 
بالعلم”  اال�ستخفاف  “يجمعهما 

واعتادا على مهاجمة ال�سحافة.

ترامب : تر�شح كانييه وي�شت للرئا�شة »مثري لالهتمام« 

•• مدينة الفاتيكان-رويرتز

احتجاز  مراكز  فرن�سي�س  البابا  �سبه 
مبع�سكرات  ل��ي��ب��ي��ا  يف  امل���ه���اج���ري���ن 
ما  اإن  االأربعاء  اأم�س  وقال  االعتقال، 
�سورة  �سوى  لي�س  ال��ع��امل  اإىل  ي�سل 
اجلحيم  ت�سبه  التي  للحياة  خمففة 

هناك.
الت�سريحات  ب���ه���ذه  ال���ب���اب���ا  اأدىل 
مبنا�سبة  ق����دا�����س  خ�����الل  ع���ظ���ة  يف 
اإىل  بها  قام  ال�سابعة لرحلة  الذكرى 
جزيرة المبيدو�سا االإيطالية، نقطة 
الو�سول لكثري من املهاجرين الذين 
يقطعون الرحلة اخلطرة من �سمال 
اأفريقيا. وكان قد دعا يف ال�سابق اإىل 

اإغالق املراكز يف ليبيا.
املعدة  كلمته  ن�س  ع��ن  ال��ب��اب��ا  وخ���رج 
موقفا  االأذه�����ان  اإىل  ف���اأع���اد  م�سبقا 

مل���رج���م ك����ان ي���رج���م حم��ادث��ت��ه مع 
املهاجر  ك��ان  مما  “منقحة”  ن�سخة  اإليه  ونقل  �سنوات،  �سبع  قبل  مهاجر 
يقوله بالفعل. وقال فرن�سي�س، الذي �سغلت م�ساألة الدفاع عن املهاجرين 
ما  “هذا  �سنوات،  �سبع  قبل  البابوية  ت��ويل  منذ  والي��ت��ه  م��ن  كبريا  ج��زءا 

يحدث اليوم يف ليبيا. فهم يقدمون لنا ن�سخة منقحة«.
“نعم، تدور حرب )يف ليبيا(، ونحن نعلم قبحها، ولكن ال ميكن  واأ�ساف 

تخيل اجلحيم الذي يعي�س فيه النا�س هناك” م�ستخدما اخت�سارا ي�سري 
اإىل مع�سكرات االعتقال يف اللغة االأملانية.

وتقول االأمم املتحدة اإن اآالف الالجئني واملهاجرين حمتجزون يف حوايل 
جماعات  ل�سيطرة  خا�سع  بع�سها  ليبيا،  يف  ر�سميا  اح��ت��ج��از  م��رك��ز   20
اأو�ساع بائ�سة يديرها  اإ�سافة اإىل عدد غري معلوم يف مراكز ذات  م�سلحة، 

مهربون. 

البابا: مراكز املهاجرين يف ليبيا ت�شبه مع�شكرات العتقال  

ال�شني تفتح مكتبا جلهاز الأمن القومي يف هونغ كونغ 
•• هونغ كونغ-اأ ف ب

يتيح  ما  كونغ  هونغ  يف  القومي  لالأمن  جلهازها  جديداً  مكتباً  ال�سني  افتتحت 
لعنا�سر اال�ستخبارات لديها العمل ب�سكل علني يف املدينة مبوجب القانون االأمني 

اجلديد يف تكري�س لت�سديد قب�ستها على هذا املركز املايل.
فيكتوريا  يف  املكتب  ال�ست�سافة  �سريعا  حتويله  مت  فندق  يف  اجلديد  املقر  ويقع 
بارك، املوقع الذي �سهد تظاهرات مطالبة بالدميوقراطية ل�سنوات، مبا ي�سمل 

الذكرى ال�سنوية لقمع تظاهرات تيان امنني.
وك�سف عن لوحة حتمل ا�سم املكتب يف وقت مبكر اأم�س االربعاء بح�سور م�سوؤولني 
بينهم اأبرز مبعوث لبكني اىل املدينة وقائد ثكنات اجلي�س ال�سيني يف هونغ كونغ. 
العلم  ورف��ع  ال�سابق  ب��ارك  م��رو  فندق  ال��ط��رق��ات يف حميط  ال�سرطة  واأغ��ل��ق��ت 
اأم�س  الم  ك��اري  كونغ  لهونغ  التنفيذّية  الرئي�سة  واعترت  املبنى.  اأم��ام  ال�سيني 
“حلظة تاريخّية”  ُيعّد  اأّن افتتاح ال�سني مكتباً جديداً لالأمن القومي  االأربعاء 

�ست�ساعد يف حماية االأمن القومي.
حلظة  ه��و  اأم�����س  االفتتاح  “حفل  اإّن  املكتب  افتتاح  خ��الل  خطاب  يف  الم  وق��ال��ت 
تاريخّية، الأّننا ن�سهد مرحلة جديدة يف اإر�ساء نظام قانويّن �سليم واآلّية للحفاظ 

على االأمن القومي يف هونغ كونغ«.
من جهته قال لو هوينينغ كبري مبعوثي بكني اىل هونغ كونغ اإن املدينة “ودعت 
االأيام التي كانت فيها بدون دفاعات يف جمال االأمن القومي«. وفر�ست ال�سني 

التخريب  اأعمال  ي�ستهدف  املا�سي  االأ�سبوع  كونغ  هونغ  يف  جديدا  اأمنيا  قانونا 
مطالبة  �سخمة  تظاهرات  على  ردا  اخل��ارج  مع  والتاآمر  واالنف�سال  واالإره���اب 
بالدميوقراطية �سهدتها املدينة ال�سنة املا�سية. وي�سكل هذا القانون اأكر تغيري 
يف جمال احلريات واحلكم الذاتي ال�ساري يف هونغ كونغ منذ اأن اأعادت بريطانيا 

املدينة اىل ال�سني يف 1997.
وت�ستخدم قوانني اأمن قومي مماثلة لقمع املن�سقني يف الر ال�سيني اأي�سا وبداأت 
�سرطة هونغ كونغ باعتقال اأ�سخا�س يبدون اآراء �سيا�سية تعتر غري م�سروعة مثل 
الدعوة اىل اال�ستقالل او احلكم الذاتي. وال يزال م�سمون القانون االأمني �سريا 
رغم تفعيله الثالثاء املا�سي يف اإجراء جتاوز �سلطات املجل�س الت�سريعي يف املدينة. 

واأعلنت ال�سني اأنها �ستحظى ب�سلطة قانونية على معظم احلاالت اخلطرة.
وبني البنود الواردة يف القانون ال�سماح لعنا�سر االأمن ال�سينيني بالعمل ب�سكل 
علني داخل هونغ كونغ مع �سلطات التحقيق واملالحقة يف ق�سايا االأمن القومي.

وحتى االآن كانت �سرطة هونغ كونغ و�سلطتها الق�سائية حتظيان ب�سلطة قانونية 
كاملة يف املدينة التي تعد مركزا ماليا عامليا.

واأن  املركزية  احلكومة  م�سوؤولية  من  هو  القومي  االأم��ن  اإن  تقول  ال�سني  لكن 
املكتب  املحدد لهذا  الدور  ان  اال�ستقرار. ورغم  القوانني �سرورية للحفاظ على 
يبقى غام�سا اال ان تعيني بكني اال�سبوع املا�سي جلينغ يانت�سيونغ يعطي موؤ�سرا 
مقاطعة  بلدة يف  �سكان  قمع  فهو معروف خ�سو�سا مب�ساركته يف  على موقفها. 

غواندونغ، املجاورة لهونغ كونغ، يف عام 2011.

•• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

ارت��ف��ع��ت ح�����س��ي��ل��ة ال��ق��ت��ل��ى ج����ّراء 
العنف  واأع�����م�����ال  االح���ت���ج���اج���ات 
اإثيوبيا  ان��دل��ع��ت يف  ال��ت��ي  ال��ع��رق��ي 
االأ�سبوع املا�سي على خلفية مقتل 
مغن �سعبي من قومية اأورومو اإىل 

239، وفق ما اأعلنت ال�سرطة.
ال�سعبي  امل��غ��ن��ي  وق��ت��ل جم��ه��ول��ون 
يعتره  ال��ذي  هوندي�سا،  ها�سالو 
�سوتا  اأوروم����و  اأف����راد  م��ن  الكثري 
االأ�سبوع  التهمي�س  م��ن  ملعاناتهم 

اأث��ار توتر عرقي يهدد  املا�سي، ما 
االن��ت��ق��ال اإىل ال��دمي��وق��راط��ي��ة يف 
ال��ب��الد. وان��دل��ع��ت اح��ت��ج��اج��ات يف 
منطقة  ويف  اأبابا  اأدي�س  العا�سمة 
اأوروميا املحيطة التي تتحّدر منها 
اأكر قومية يف البالد لطاملا �سعرت 
باأنها مهم�سة وم�سطهدة يف البلد 

متعدد االأعراق.
القتل  عمليات  م�سوؤولون  ون�سب 
اإىل القوة القاتلة التي ا�ستخدمتها 

قوات االأمن والعنف العرقي.
�سرطة منطقة  امل�����س��وؤول يف  وق���ال 

اأوروم�����ي�����ا م�����س��ط��ف��ى ق���دي���ر على 
ال���ت���ل���ف���زي���ون ال���ر����س���م���ي االأرب����ع����اء 
يف  وق������ع  ال�������ذي  ال���ع���ن���ف  “جّراء 
املنطقة، لقي ت�سعة عنا�سر �سرطة 
و215  ميلي�سيا  عنا�سر  وخم�سة 
اأعلنت  اأن  و�سبق  حتفهم”.  مدنيا 
�سرطة اأدي�س اأبابا عن مقتل ع�سرة 

اأ�سخا�س يف العا�سمة.
وب��ل��غ��ت اآخ����ر ح�����س��ي��ل��ة ل��ل��ق��ت��ل��ى يف 
 166 ن���ه���اي���ة االأ�����س����ب����وع  ع���ط���ل���ة 

�سخ�سا.
“اأ�سرار  ع��ن  م�سطفى  وحت����ّدث 

ملمتلكات  نهب”  وعمليات  ك��ب��رية 
حكومية وخا�سة.

من  اأك��������ر  ت���وق���ي���ف  “مت  وق��������ال 
لل�سيطرة على  به  3500 م�ستبه 
عنا�سر  كانوا  اال�سطرابات.  ه��ذه 
هجمات  نّفذوا  لل�سالم  مناه�سني 
كذريعة  ال��ف��ن��ان  مقتل  م�ستغلني 
الد�ستورية  امل��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��ف��ك��ي��ك 

بالقوة«.
اأوروم���و اأن  “اأفراد  اأن��ه على  واأف��اد 
للمجموعات  ح��ا���س��ن��ني  ي���ك���ون���وا 

العرقية التي تعي�س بينهم«.

ارتفاع ح�شيلة العنف يف اإثيوبيا اإىل 239 قتيال  
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/العلمني 

اخلريية لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 2247657   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/باور  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جيت لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 2444946   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ثريد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوتيك للهدايا
رخ�سة رقم:CN 3685360   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/طه  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سحن
رخ�سة رقم:CN 1095376   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/امل�سار للهواتف املتحركة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2100255 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد بخيت �سالح حم�سن املنهايل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف بلقي�س نا�سر احمد عبداهلل امل�سعبي

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سناب �ستي�سن كويف

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2612475 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمد احمد حممد عبيد البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيف را�سد حميد عبداهلل البلو�سي

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم الهداية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1109638 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عائ�سه علي حمد �سامل الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد �سامل حممد مر�سد الكعبي

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة املحور لال�ست�سارات 

الهند�سية ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1135948 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل خليفه خمي�س �سامل البادي %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حميد بخيت حممد بخيت العرياين

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
للخياطة  البحر  ال�س�����ادة/لوؤلوؤة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الن�سائية رخ�سة رقم:2777833 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �ساحله حممد العمر �سعيد املنهايل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف لولوه حممد خويتم املنهايل

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/البارج للمقاوالت العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:2733262 

تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد ابراهيم خليل النجار من 24% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممود ا�سماعيل ذيب عي�سى

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:مفرو�سات االعتماد ذ.م.م

عنوان ال�سركة: -جزيرة ابوظبي �سرق 0.3 وحدة عبداهلل عي�سى نا�سر 
الزعابي

CN 1030902 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/6/28 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بتاريخ:2020/7/8  - بالرقم:2005006616 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/م�سنع النمر لل�سناعات املعدنية ذ.م.م - فرع اأبوظبي 

IN-1001394:رقم الرخ�سة ال�سناعية
مت اجراء التعديالت التالية:

1- تعديل اال�سم التجاري وال�سكل القانوين:

2- تعديل ال�سركاء:
دخول ال�سريك:

بيانات ال�سركاء بعد التعديل:

وعلى كل من لديه اعرا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�سناعه  خالل 
اأ�سبوع من تاريخ ن�سر االإعالن ، واإال فلن يقبل املكتب اأية اعرا�س بعد انق�ساء مدة االإعالن .
مكتب تنمية �ل�صناعة

اال�سم التجاري ال�سابق
م�سنع النمر لل�سناعات 

املعدنية ذ.م.م - فرع اأبوظبي

اال�سم التجاري احلايل
تي ا�س اي لل�سناعات 
املعدنية - فرع 1 ذ.م.م

ال�سكل القانوين ال�سابق

ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سكل القانوين احلايل

ذات م�سوؤولية حمدودة

م
1

ا�سماء ال�سركاء
جون اإنف�ستمنت�س ليمتد

ن�سبة ال�سراكة
%  40

اجلن�سية
املنطقة احلرة جلبل علي

م
1

ا�سماء ال�سركاء
عبداهلل احمد عبداهلل النومان ال�سام�سي

عزيز �سعيد ن�سر
جون اإنف�ستمنت�س ليمتد

ن�سبة ال�سراكة
%  51

%  9

%  40

اجلن�سية
االإمارات العربية املتحدة

لبنان
املنطقة احلرة جلبل علي

م
1
2
3

العدد 12982 بتاريخ 2020/7/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/التالد اال�سايل لتجارة االعالف

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3676457 

تعديل مدير/ا�سافة �سبحاء را�سد النخريه حمدان الدرعي

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ التالد اال�سايل لتجارة االعالف

AL TALAD AL ASAYEL FODDERS TRADING

اىل/التالد اال�سايل لتجارة االعالف - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

AL TALAD AL ASAYEL FODDERS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12982 بتاريخ 2020/7/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اأي ام اي ام اند�سريال كون�سرك�سن ذ.م.م  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1159986 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمدان �سايع احمد حامد ال حامد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمدان �سايع احمد حامد ال حامد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اند�سريال مانيجمنت كون�سلتينج ا�س.بيه.ايه

INDUSTRIAL MANAGEMENT CONSULTING S.P.A

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ اأي ام اي ام اند�سريال كون�سرك�سن ذ.م.م

AMEN INDUSTRIAL CONSTRUCTION LLC

اىل/اأي ام اي ام اند�سريال كون�سرك�سن - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
AMEN INDUSTRIAL CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12982 بتاريخ 2020/7/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم طيبات ال�سام ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1130963 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ا�سرف كامل عبدالنبي حممد اجلرجاوي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عو�س احمد عمر

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدال�سميع رم�سان حممد كالب

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ مطعم طيبات ال�سام ذ.م.م

TAYYIBAT AL SHAM RESTAURANT LLC

اىل/مطعم طيبات ال�سام  - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

TAYYIBAT AL SHAM RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12982 بتاريخ 2020/7/9 

�إعــــــــــالن
�سركة   - العامة  للمقاوالت  املتكاملة  ال�س�����ادة/اجلودة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سخ�س الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:2514522 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد عتيق جمعه �سلهوم القبي�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمود مو�سى زغيب %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي عبا�س ح�سن ح�سني املرزوقي

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ اجلودة املتكاملة للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

AL JOUDA AL MUTAKAMEL GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/اجلودة املتكاملة للمقاوالت العامة ذ.م.م

AL JOUDA AL MUTAKAMEL GENERAL CONTRACTING LLC

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

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:قمة االوائل للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 m - عنوان ال�سركة: -مكتب 2 وحدة املالك - نادر حممد �سلهوم القبي�سي

�سرق 2-20 - الطابق - c6 ابوظبي �سارع املطار
CN 2219580 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

قانوين  كم�سفي   ، احل�سابات  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
لل�سركة بتاريخ:2020/7/6 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2056003071 
- بتاريخ:2020/7/8

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 12982 بتاريخ 2020/7/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الرين للورود

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2008767 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سيف را�سد م�سبح �سامل ال�سام�سي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سيف را�سد م�سبح �سامل ال�سام�سي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جنوى الناقرى %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ الرين للورود
LARIN FLOWERS

اىل/الرين للورود ذ.م.م
LARIN FLOWERS LLC

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

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

العدد 12982 بتاريخ 2020/7/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة جم�سيد ر�سا لركيب 

CN  قد تقدموا الينا بطلب احلجر رخ�سة رقم:1134778 
تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة جم�سيد ر�سا لركيب احلجر
JAMSHAID RAZA STONES INSTALLATION EST

اىل/موؤ�س�سة جم�سيد ر�سا لتاأجري املعدات الثقيلة
JAMSHAID RAZA HEAVY EQUIPMENT RENTAL EST

تعديل ن�ساط/ا�سافة تاأجري االأليات واملعدات الثقيلة )7730004(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال الطابوق )4330001(

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

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

العدد 12982 بتاريخ 2020/7/9 

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

�سالمت علي
رخ�سة رقم:CN 1102232   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(



اخلميس    9   يوليو   2020  م    -   العـدد   12982  
Thursday     9    July   2020  -  Issue No   12982

19191915

عربي ودويل

ال�شحة العمانية: حالت الإ�شابة 
بكورونا تتخطى 50 األفا 

•• دبي-رويرتز

قالت وزارة ال�سحة العمانية اإن عدد حاالت االإ�سابة بكورونا يف ال�سلطنة 
1210 حاالت  ال�سلطنة  االأرب��ع��اء. و�سجلت  اأم�س  األ��ف حالة   50 تخطت 
االأربع  ال�ساعات  وت�سع حاالت وفاة خالل  اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
والع�سرين املا�سية لريتفع اإجمايل االإ�سابات اإىل 50207 والوفيات اإىل 
. وحذر وزير ال�سحة قبل اأ�سبوع من زيادة مقلقة يف حاالت االإ�سابة   233
وحث  ال�سابقة  ال�ستة  االأ���س��اب��ي��ع  يف 
النا�س على اتباع التعليمات ال�سحية. 
نحو  يقطنها  ال��ت��ي  ع��م��ان،  و���س��ت��ب��داأ 
4.7 م��ل��ي��ون ن�����س��م��ة، ي���وم االأح����د يف 
اإجراء م�سح على م�ستوى الدولة ملدة 
انت�سار  مدى  لتحليل  اأ�سابيع  ع�سرة 
دم  عينات  �سحب  وي�سمل  الفريو�س 

للك�سف عن االأج�سام امل�سادة.
عمان  ف���ر����س���ت  اآذار  م�����ار������س  ويف 
اإج���راءات عزل عام يف مناطق معينة 
وبع�س  والدقم  وظفار  م�سقط  مثل 
منذ  ب��داأت  لكنها  ال�سياحية،  البلدات 
تدريجي  تخفيف  يف  ني�سان  اأب��ري��ل 
العزل  اإج��راءات  التجارية ورفعت  املراكز  باإعادة فتح  لالإجراءات ف�سمحت 
العام عن حمافظة م�سقط التي ت�سم العا�سمة. و�ستظل احلدود اجلوية 
و�سجلت  العالقني.  الإع���ادة  اجل��وي��ة  ال��رح��الت  با�ستثناء  مغلقة  وال��ري��ة 
ال�سعودية اأكر عدد من االإ�سابات املوؤكدة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
من  واأك��ر  اإ�سابة  حالة  اآالف   503 من  اأك��ر  معا  �سجلت  والتي  ال�ست، 

3180 وفاة.

ال�سرطة فالدميري ريبيت�س اأم�س االأول اإن 43 من رجال 
واعتقلت  بجروح  اأ�سيبوا  املحتجني  من  و17  ال�سرطة 
اإعادة  اأعلن  قد  فو�سيت�س  وك��ان  �سخ�سا.   23 ال�سلطات 
فر�س اإجراءات العزل العام اأم�س االأول الثالثاء قائال 
اإنها �سرورية يف ظل ارتفاع اأعداد االإ�سابات بالفريو�س. 
وت�سمل  االأ�سبوع  نهاية  عطلة  يف  متتد  اأن  املتوقع  ومن 

بلجراد ورمبا مناطق اأخرى.
و�سجلت �سربيا، التي يقطنها نحو �سبعة ماليني ن�سمة، 
الناجت عن  كوفيد-19  اإ�سابة مبر�س  16168 حالة 
االإ�سابة بالفريو�س و330 حالة وفاة. وتقول ال�سلطات 
الطواقم  واإن  ط��اق��ت��ه��ا  ب��ك��ام��ل  تعمل  امل�ست�سفيات  اإن 

الطبية اأنهكت.

نيجرييا ت�شتاأنف الرحالت 
الداخلية مع تخفيف قيود كورونا 

•• اأبوجا-رويرتز

بعد  الداخلية  ال��رح��الت  االأرب��ع��اء  اأم�س  نيجرييا  ا�ستاأنفت 
اأفريقية  اأك��ر دول��ة  اأ�سهر، مع اجت��اه  توقف دام نحو ثالثة 
من  فر�ستها  التي  القيود  لتخفيف  ال�سكان  ع��دد  حيث  من 
اأبوجا  العا�سمة  م��ط��ارات  واأع���ادت  ك��ورون��ا.  وب��اء  لكبح  قبل 
والجو�س، املركز التجاري الرئي�سي بالبالد، فتح اأبوابها اأمام 
رحالت الطريان. و�سوف تفتح عدة مطارات اأبوابها يف 11 
يوليو متوز يف حني ت�ستاأنف باقي املطارات عملها يف 15 من 

ال�سهر اجلاري.

 •• بلجراد-رويرتز

بجروح  ال�سرطة  ورج��ال  املحتجني  من  ع�سرات  اأ�سيب 
اق��ت��ح��م ح�سد من  ل��ي��ال ع��ن��دم��ا  اأع��م��ال �سغب ج���رت  يف 
احتجاجا على خطط  ال�سربي  الرملان  املواطنني مقر 
الإع���ادة فر�س اإج����راءات ال��ع��زل ال��ع��ام بعد زي���ادة حاالت 

االإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد.
يركلون  وهم  ال�سرطة  رج��ال  م�سورة  لقطات  واأظهرت 
املحتجني وي�سربونهم بالهراوات يف حني كان املحتجون 
اأن  ب��احل��ج��ارة وال��زج��اج��ات بعد  ير�سقون رج��ال االأم���ن 
األك�سندر  الرئي�س  با�ستقالة  ردد االآالف هتافات تطالب 
قائد  وق���ال  امل��ب��ن��ى.  اأم����ام  اح��ت�����س��اده��م  اأث��ن��اء  فو�سيت�س 

احتجاجات ببلجراد على اإعادة فر�ض اإجراءات العزل 

•• عوا�شم-وكاالت

جت���������اوزت ال������ق������ارة االأف���ري���ق���ي���ة 
ال�500  ح��اج��ز  االأرب����ع����اء  اأم�������س 
كورونا،  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ة  األ����ف 
اأفريقيا  ج����ن����وب  وا�����س����ت����ح����وذت 
وح���ده���ا ع��ل��ى اأك�����ر م���ن 40% 
م��ن اإج��م��ايل االإ���س��اب��ات، يف حني 
ال يزال معدل الوفيات منخف�ساً 

بنحو 12 األف وفاة.
بالفعل  ك�����ورون�����ا  وب�������اء  وخ����ل����ف 
تعافى  م�������س���اب���اً،   508.918
ن�����س��ف��ه��م ت���ق���ري���ب���اً، وت������ويف منه 
11997، ح�سب اأحدث البيانات 
التي جمعتها اإيف، حتى ال� 8:00 
ب��ت��وق��ي��ت غ��ري��ن��ت�����س م����ن خالل 
دولة  لكل  احلكومية  االإح�ساءات 
وب��ي��ان��ات ج��ام��ع��ة ج��ون��ز هوبكنز 

االأمريكية.
املركز  اأف��ري��ق��ي��ا  ج���ن���وب  وحت���ت���ل 

القارة،  يف  امل�سابني  ب��ع��دد  االأول 
و3502  اإ���س��اب��ة   215855 ب��� 
 77279 ب�  م�سر  تلتها  وفاتني 
اإ�سابة و3489 وفاة، ثم نيجرييا 

ب�77279 اإ�سابة، و669 وفاة.
10 دول  اأقل من  ومع ذلك، فاإن 
اأفريقية ي�سل عدد امل�سابني فيها 
اإىل 5 اأرقام، كما اأن م�سر وجنوب 
اأفريقيا هما الدولتان الوحيدتان 
اللتان �سجلتا اأكر من األف وفاة، 
مرتفعة  ال�سفاء  معدالت  اأن  كما 

للغاية يف معظم الدول.
االإ�سابة  معدل  ف��اإن  املقابل،  ويف 
98 يوماً  القارة، ومر  يت�سارع يف 
اإ�سابة،  األ����ف   100 اإىل  لت�سل 
 14 يف  اإ�سابة  اأول  اكت�ساف  منذ 
فراير )�سباط( مب�سر، يف حني 
اأيام كافية لالنتقال من   9 كانت 
اإ�سابة  األ�����ف   400 اإىل   300
املا�سي،  ي����ون����ي����و)ح����زي����ران(  يف 

األف   400 م��ن  للقفز  اأي����ام  و7 
اجلانب  وع��ل��ى  األ����ف.   500 اإىل 
الوفيات  ت������زال  ال  االإي����ج����اب����ي، 
 1.6% ب�  منخف�سة  بالفريو�س 
ن�سبة  اأن  ك��م��ا  االإ�����س����اب����ات،  م���ن 
نقلها  ت�����س��ت��دع��ي  ال��ت��ي  احل�����االت 
توقعته  اأقل مما  امل�ست�سفيات  اإىل 
اإفريقيا  جنوب  يف  ال�سحة  وزارة 
نف�سها، رغم اأن امل�ست�سفيات بداأت 

يف االمتالء.
التي  االإف��ري��ق��ي��ة،  البلدان  وت��ع��ود 
اإج������راءات  اإىل  اأغ��ل��ب��ي��ت��ه��ا  جل�����اأت 
ح��ج��ر ���س��ح��ي واإغ�����الق احل����دود، 
الطبيعي  اإيقاعها  اإىل  تدريجيا 

يف احلياة.
ولرفع القيود املفرو�سة على مدار 
االأ���س��اب��ي��ع االأخ����رية، ب���داأت بع�س 
الدول االأفريقية يف فتح اأجوائها 
اآخر  م��ن  كينيا  وك��ان��ت  جم�����دداً. 
الدول التي اأعلنت االثنني املا�سي 

ات�ستئناف الرحالت الدولية يف 1 
اأغ�سط�س )اآب( املقبل، لتن�سم اإىل 

ال�سنغال، ورواندا، واأوغندا.
وقد يعطي هذا الفتح االقت�سادي، 
رغم حتذيرات احلكومات، �سعوراً 
ت�ستمر  الذي  الوقت  يف  بالتفاوؤل 
فيه احلاالت يف التزايد، وال تزال 
منحنيات الوباء يف معظم البلدان 

بعيدة عن االجتاه التنازيل.
االأفريقي  ال��ت��ن��م��ي��ة  ب��ن��ك  ون�����س��ر 
للتوقعات  الثالثاء مراجعته  يوم 
 ،2020 يف  االق�����ت�����������س�����ادي�����ة 
%3.4 يف  ب���  ان��خ��ف��ا���س��ا  وت��وق��ع 
اأول  وهو  االأفريقية،  االقت�سادات 

ركود اقت�سادي منذ ن�سف قرن.
وم������ع ذل��������ك، ي����ب����دي ت������ف������اوؤال ب� 
اأمكن  اإذا  اأن���ه  ي���رى  اإذ   ،2021
اأن  ميكن  ال��وب��اء،  على  ال�سيطرة 
ب�  االأف��ري��ق��ي��ة  تنمو االق��ت�����س��ادات 

%3 مرة اأخرى. 

اأفريقيا تتخطى حاجز الن�شف مليون اإ�شابة بكورونا

 •• رام اهلل-رويرتز

الفل�سطينية  ال�����س��ح��ة  وزارة  ق��ال��ت 
 475 ت�سجيل  مت  اإن���ه  االأول   اأم�����س 
كورونا  ب��ف��ريو���س  ج���دي���دة  اإ����س���اب���ة 
امل�ستجد وحالة وفاة واحدة لرجل يف 
ال�ستينيات من عمره خالل ال�ساعات 

االأربع والع�سرين املا�سية.
اإن االإ�سابات  ال��وزارة يف بيان  وقالت 
اجلديدة موزعة على النحو التايل: 
316 يف حمافظة اخلليل، و14 يف 
مدينة  يف  و93  ال��ق��د���س،  ���س��واح��ي 
القد�س، و23 يف حمافظة بيت حلم، 

طولكرم،  حمافظة  يف  ح��االت  و�ست 
والبرية،  اهلل  رام  حمافظة  يف  و15 
نابل�س،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح����االت  و���س��ت 
الوزارة  واأ�سافت  اأريحا.  وحالتان يف 
يف بيانها “بلغ عدد احلاالت املوجودة 
حالة،   21 املكثفة  العناية  غ��رف  يف 
ح�سب  ال��ع��الج��ات  تتلقى  وجميعها 
 5 بينها  الفل�سطيني،  ال��روت��وك��ول 
التنف�س  ب��اأج��ه��زة  م��و���س��ول��ة  ح���االت 
اال���س��ط��ن��اع��ي«. واأو���س��ح��ت ال����وزارة 
الن�سطة  ل��ل��ح��االت  ال��ك��ل��ي  ال��ع��دد  اأن 
اآذار  منذ انت�سار الفريو�س يف مار�س 
 23 اإىل  اإ�سافة   4876 بلغ  املا�سي 

668 حالة.  حالة وفاة فيما تعافت 
ومددت احلكومة الفل�سطينية اإغالق 
ال�سفة الغربية خلم�سة اأيام بدءا من 
اأم�����س االأرب���ع���اء يف حم��اول��ة ملواجهة 
ان��ت�����س��ار ف��ريو���س ك��ورون��ا م��ع ظهور 

مئات احلاالت اجلديدة يوميا.
االإغالق  خ��الل  احل��ك��وم��ة  و�سمحت 
وحمال  وال�سيدليات  املخابز  بفتح 
مع  الغذائية  امل��واد  وم�سانع  البقالة 

مراعاة �سروط ال�سالمة ال�سحية.
و���س��ت��ع��م��ل ال���ب���ن���وك خ�����الل ف����رات 
اإج�����������راءات حالة  ���س��م��ن  االإغ��������الق 
الطوارئ مع التقيد ال�سارم ب�سروط 

ال�����س��الم��ة ال�����س��ح��ي��ة. وق����ال حممد 
االثنني  ي���وم  ال�����ورزاء  رئ��ي�����س  ا�ستية 
االأ�سبوعي  االج��ت��م��اع  خ��الل  املا�سي 
“االأجهزة  اهلل  رام  يف  حل��ك��وم��ت��ه 
امل��خ��ت�����س��ة ل���ن ت�����س��م��ح الأح����د بخرق 
العقوبات  اإي���ق���اع  و���س��ي��ت��م  ال���ق���ان���ون 
ال�سالمة  ل�����س��روط  املخالفني  بحق 

العامة«.
والعائالت  “الع�سائر  ا�ستية  ودع���ا 
مينع  م��ل��زم  ���س��رف  ميثاق  تبني  اإىل 
ال���ع���زاء يف كافة  وب���ي���وت  االأع����را�����س 
انتهاء  حل���ني  ال����وط����ن،  حم���اف���ظ���ات 

اأزمة كورونا«.

فيما  م�سابا،   360 ب��واق��ع  فيينا 
النم�سا  والي��������ات  ب���ق���ي���ة  ����س���ه���دت 
ت�سجيل اإ�سابات جديدة بلغت 10 
 7  ، �ستايرمارك  والي��ة  ح��االت يف 

يف والي��ة ���س��ال��زب��ورج، 4 ح��االت يف 
تريول،  و  ال�سفلى  النم�سا  من  كل 
وع��دوي واح��دة جديدة يف كل من 

بورغنالند و ارننت.

اإط��ار حت��رك حكومات واليات  ويف 
انت�سار  مل��ك��اف��ح��ة  امل��ح��ل��ي��ة  النم�سا 
�ستيلت�سر،  الفريو�س، قرر توما�س 
العليا،  ال���ن���م�������س���ا  والي�������ة  ح����اك����م 

يف  الكمامات  ارت���داء  فر�س  اإع���ادة 
واملحالت  العامة  االأم��اك��ن  جميع 
اليوم  م����ن  ب������دءا  وامل�����وا������س�����الت، 
والية  حكومة  واأع��ل��ن��ت  اخلمي�س، 
الكمامات  ارت����داء  ف��ر���س  ك��ارن��نت 
والبحريات،  ال�سياحية  املناطق  يف 
كاإجراء  اجل��م��ع��ة،  ي���وم  م���ن  ب����دءا 
التباعد  ت����داب����ري  ي���دع���م  وق����ائ����ي 

االجتماعي.
اخلارجية  وزارة  ام�����س  واأ����س���درت 
اأعلى  ال��ن��م�����س��اوي��ة حت���ذي���را، ع��ن��د 
رومانيا،  اإىل  ال�سفر  من  م�ستوى، 
مولدافيا،  وج��م��ه��وري��ة  ب��ل��غ��اري��ا 
ب�����س��ب��ب زي��������ادة ع�����دد االإ�����س����اب����ات 
الثالثة،  ال��ب��ل��دان  يف  ب��ال��ف��ريو���س 
ب�سرعة  ال��ن��م�����س��اوي��ني  ون�����س��ح��ت 
البالد، وقرر جمل�س  مغادرة هذه 
ال������وزراء م�����س��اع��ف��ة ال��رق��اب��ة على 
و�سلوفينيا،  امل���ج���ر  م���ع  احل������دود 
�سرطة،  رج�����ل   1.800 ون�������س���ر 
ل��ف��ح�����س ج��م��ي��ع ال���ع���ائ���دي���ن اإىل 
النم�سا، ال�سيما القادمني من دول 
موؤخرا  ت�سهد  التي  البلقان  غ��رب 
االإ�سابات  اع����داد  يف  ك��ب��رية  زي����ادة 

بالفريو�س.

اإ�شابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة بني الفل�شطينيني   475

العزل.. تخفيف  بعد   
ـــا يف  ـــورون وفـــيـــات ك
اإيران تتخطى 12 األفا 

•• طهران-رويرتز

اإن  اإي����ران  يف  ال�سحة  وزارة  ق��ال��ت 
العدد االإجمايل للوفيات الناجمة 
ع��ن ف��ريو���س ك���ورون���ا جت����اوز 12 
األفا اأم�س االأربعاء، كما مت ت�سجيل 
الفريو�س  ب�����س��ب��ب  وف������اة   153
والع�سرين  االأرب������ع  ال�����س��اع��ات  يف 
عدد  ح��اد يف  ارتفاع  و�سط  املا�سية 
حاالت االإ�سابة والوفيات اليومية 
تخفيف  م����ع  امل���ا����س���ي  االأ�����س����ب����وع 

اإجراءات العزل العام.
الري،  �������س������ادات  ����س���ي���م���ا  وق�����ال�����ت 
يف  ال�سحة،  وزارة  با�سم  املتحدثة 
اإن  احلكومي  التلفزيون  بثه  بيان 
اإجمايل االإ�سابات يف البالد و�سل 
منهم  ت���ع���اف���ى   248379 اإىل 

.209463
وفاة  ح��ال��ة   200 اإي���ران  و�سجلت 
 24 خ���الل  كوفيد-19  مب��ر���س 
���س��اع��ة ي���وم ال��ث��الث��اء، وه���ذا اأعلى 
رقم ر�سمي ت�سجله وزارة ال�سحة.

واأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ح�����س��ن روح���اين 
ال�سبت يف  ي���وم  اإج������راءات ج��دي��دة 
الوباء.  تف�سي  م��ن  للحد  م�سعى 
ال����ذي����ن ال  امل����واط����ن����ني  اإن  وق������ال 
ي�سعون الكمامات �سُيحرمون من 
جهات  واإن  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 
باالإر�سادات  تلتزم  ال  التي  العمل 

ال�سحية �ستغلق ملدة اأ�سبوع.
مرارا  احل��ك��وم��ي  التلفزيون  وب��ث 
م����ق����اب����الت م���ي���دان���ي���ة يف االأي�������ام 
مندوبوه  اأجراها  املا�سية  القليلة 
و�سائل  ي�ستخدمون  مواطنني  مع 
مراكز  ويف  ال���ع���ام���ة  امل���وا����س���الت 
ال��ت�����س��وق ب��خ�����س��و���س ���س��ب��ب عدم 

و�سعهم الكمامات.
ي�سعرون  ال  اإنهم  مواطنون  وق��ال 
وقال  و�سعها  ت�ستدعي  ب�����س��رورة 

اآخرون اإنها غري مريحة.

•• اخلرطوم-اأ ف ب

اأم�س االأربعاء اىل العا�سمة  بداأت احلياة تعود جمددا 
ب�سبب  اأ�سهر  ثالثة  قرابة  دام  اإغ��الق  بعد  ال�سودانية 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
�سوارع اخلرطوم، وفتحت  ال�سيارات اىل  وعادت حركة 

املحال التجارية واملطاعم اأبوابها منذ ال�سباح.
واأزال������ت ال�����س��رط��ة احل���واج���ز ال��ت��ي ك��ان��ت اأق��ام��ت��ه��ا يف 
ال�سوارع الرئي�سية ملراقبة حظر التجوال الذي فر�س 

منذ ال�ساد�س ع�سر من ني�سان اأبريل املا�سي.
الكامل  االإغ���الق  اإن��ه��اء  ال�س��ودانية  ال�سلطات  واأعلنت 
الذي ا�ستمر 84 يوما، مع االإبقاء على حظر التجوال 

اث��ن��������������������اء ���س��������������������اع��ات ال��ل��ي��ل واغ�����الق ����س���االت االف����راح 
واجلامعات .

الناطق  عن  الر�سمية  ال�سودانية  االأنباء  وكالة  ونقلت 
ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة ووزي����ر ال��ث��ق��اف��ة واالإع����الم 
ت��ب��داأ من  ���س��اع��ات احل��ظ��ر  “اأن  في�سل حم��م��د ���س��ال��ح 
اأن  م��وؤك��دا  �سباحا”،  اخلام�سة  حتى  م�ساء  ال�ساد�سة 
حتى  متوقفة  ت��زال  ال  والتجمعات  املنا�سبات  ���س��االت 

نهاية اآب اأغ�سط�س.
احلكومية  للموؤ�س�سات  التدريجية  “العودة  اأعلن  كما 

اعتبارا من االأحد املقبل«.
ال�سودان،  يف  كوفيد-19  ب��وب��اء  االإ���س��اب��ات  ع��دد  وب��ل��غ 

بح�سب االأرقام الر�سمية، 9997 بينها 622 وفاة.

احلياة تدب جمددا يف اخلرطوم بعد اإغالق 3 اأ�شهر 

اإجراءات احرتازية جديدة يف النم�شا ب�شبب زيادة الإ�شابات بفريو�ض كورونا
•• فيينا - وام:

ات�����خ�����ذت ال���ن���م�������س���ا ���س��ل�����س��ل��ة من 
االإج����راءات االح��رازي��ة اجلديدة 
بفريو�س  االإ�����س����اب����ات  زي������ادة  م���ع 
حتذيرا  اأ������س�����درت  ك���م���ا  ك�����ورون�����ا 
بلغاريا  روم��ان��ي��ا،  اإىل  ال�سفر  م��ن 

ومولدافيا لل�سبب نف�سه.
واأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 
بفريو�س  ج����دي����دة  اإ����س���اب���ة   92
ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د، خ���الل االأرب����ع 
مبعدل  املا�سية،  �ساعة  والع�سرين 
رف���ع���ت   ،%  0.5 ب����ل����غ  ي�����وم�����ي 
اإج��م��ايل ع��دد االإ���س��اب��ات الن�سطة 
اإ�سابة،   1.086 اإىل  بالفريو�س 
امل�سجلة  االإيجابية  احل��االت  وعدد 
اإىل  املر�س  ظهور  منذ  النم�سا  يف 
منها  ت���ع���اف���ى  ح���ال���ة   18.435
مع  ب��ال��ت��زام��ن  ح��ال��ة   16.721

وفاة 706 اأ�سخا�س.
الر�سمية  اأرق������ام  اأح�����دث  وت��ظ��ه��ر 
العليا”،  “النم�سا  والي���ة  ت�����س��رر 
ب�������س���ك���ل ك����ب����ري م�����ن زي����������ادة ع����دد 
وت�سجيل  ب��ال��ف��ريو���س  االإ����س���اب���ات 
العا�سمة  ت��ل��ي��ه��ا  اإ����س���اب���ة،   448

اأوزبك�شتان تعيد فر�ض 
اإجراءات العزل العام 

 •• ط�شقند-رويرتز

اإجراءات  فر�س  اأوزبك�ستان  تعتزم 
العزل العام جمددا يف الفرة بني 
العا�سر من يوليو متوز واالأول من 
اأغ�سط�س اآب الحتواء قفزة جديدة 
يف حاالت االإ�سابة بفريو�س كورونا 
منذ تخفيف املجموعة االأوىل من 
اأيار واالأول  اأواخ��ر مايو  القيود يف 

من يونيو حزيران.
وقالت احلكومة اأم�س االأربعاء اإنها 
�ستحد من حركة املركبات و�ستغلق 
الت�سوق، التي ال توجد بها  مراكز 
�ستغلق  كما  االأغ���ذي���ة،  بيع  حم��ال 
واملقاهي  واحل�����دائ�����ق  االأ�������س������واق 
الريا�سة  واأم������اك������ن  وامل����ط����اع����م 

والرفيه.
جديدة  زي��ادة  اأوزبك�ستان  و�سهدت 
يف ح�����االت االإ����س���اب���ة ب���ك���ورون���ا يف 
العديد  رف��ع  عقب  حزيران  يونيو 
من القيود التي فر�ست يف ال�سابق. 
األ����ف حالة   11 ال���ب���الد  و���س��ج��ل��ت 
اإ�سابة تقريبا و40 وفاة، وحدثت 
الوفاه  ح�����االت  ن�����س��ف  م���ن  اأك�����ر 

خالل االأ�سبوعني املا�سيني.

رو�شيا تتجاوز حاجز الـ 700 األف اإ�شابة بـكورونا
•• مو�شكو-وام: 

24 املا�سية لريتفع اإجمايل عدد  اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا خالل ال�ساعات ال�  �سجلت رو�سيا ام�س 6562 
االإ�سابات اإىل 700 األف و792 اإ�سابة.

 173 اليومي - عن ت�سجيل  العمليات اخلا�سة مبكافحة فريو�س كورونا يف رو�سيا - يف تقريرها  واأعلنت غرفة 
حالة وفاة لت�سبح ح�سيلة الوفيات 10667 وبلغ عدد حاالت ال�سفاء اجلديدة 8631 حالة ، لي�سل اإجمايل عدد 

املتعافني اإىل 472 األفا و 511 �سخ�سا .
لت�سل  وفاة  و28 حالة  621 حالة،  بلغ  الذي  االإ�سابات اجلديدة  ا�ستقرارا يف معدل  العا�سمة مو�سكو  و�سهدت 

ح�سيلة احلاالت اإىل 226795، منها 4027 حالة وفاة و160913 حالة �سفاء.
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الفجر الريا�ضي

االنتظار  م���دري���د  ات��ل��ت��ي��ك��و  ع��ل��ى 
اأبطال  دوري  اإىل  ت��اأه��ل��ه  ل�سمان 
اأوروب���ا يف ك��رة ال��ق��دم، بعد تعادله 
م���ع م�����س��ي��ف��ه ���س��ل��ت��ا ف��ي��غ��و 1-1، 
ال��������دوري  م�����ن   35 امل����رح����ل����ة  يف 

اال�سباين.
يخ�سر  مل  ال�����ذي  ات��ل��ت��ي��ك��و  ورف�����ع 
يف ال������دوري م��ن��ذ م��ط��ل��ع ���س��ب��اط/

فراير، ر�سيده اىل 63 نقطة يف 
3 نقاط عن  الثالث، بفارق  املركز 
على  وال��ذي يحل  ال��راب��ع  ا�سبيلية 

اتلتيك بلباو اخلمي�س.
واج����������رى امل����������درب االرج���ن���ت���ي���ن���ي 

تغيريات  ث��الث��ة  �سيميوين  دييغو 
الفائزة  ات��ل��ت��ي��ك��و  ت�����س��ك��ي��ل��ة  ع��ل��ى 
ع��ل��ى ري���ال م��اي��ورك��ا اجل��م��ع��ة، مع 
جواو  ال��رت��غ��ايل  امل�سابني  غ��ي��اب 
فيليك�س والبلجيكي يانيك فرييرا 

كارا�سكو.
باكرا  الت�سجيل  اتلتيكو  واف��ت��ت��ح 
 51( االوىل  الدقيقة  انتهاء  قبل 
الفارو  املهاجم  طريق  عن  ثانية(، 
يف  الثالث  هدفه  م�سجال  م��ورات��ا، 

اآخر مباراتني.
وعادل �سلتا مطلع ال�سوط الثاين، 
بكرة حمظوظة من العب الو�سط 

هزمت  ب�����ل�����ران  ف��������ران  ال���������س����اب 
احل���ار����س ال�����س��ل��وف��ي��ن��ي امل��م��ي��ز يان 

اأوبالك )50(.
وح����اف����ظ ف��ال��ن�����س��ي��ا ع���ل���ى اآم���ال���ه 
ال�����دوري  م�����س��اب��ق��ة  اإىل  ب��ال��ت��اأه��ل 
االأوروب���ي )ي��وروب��ا ليغ( يف املو�سم 
�سيفه  على  املتاأخر  بفوزه  املقبل، 

بلد الوليد 1-2.
منذ  االول  ف���وزه  فالن�سيا  وح��ق��ق 
�سيالدي�س  ال����رت  م���درب���ه  اق���ال���ة 

مطلع ال�سهر اجلاري.
 50 اإىل  ر���س��ي��ده  فالن�سيا  ورف����ع 
نقطة يف املركز الثامن، مقابل 39 

لبلد الوليد الثالث ع�سر.
ماك�سيميليانو  االأورغوياين  افتتح 
غ��وم��ي��ز ال��ت�����س��ج��ي��ل ل��ف��ال��ن�����س��ي��ا يف 
الدقيقة 30، قبل اأن يدرك فيكتور 
من  دقيقتني  بعد  التعادل  غار�سيا 
بداية ال�سوط الثاين، لكن البديل 
الكوري اجلنوبي يل كانغ-اإن )19 
بت�سجيله  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ح�����س��م  ع��ام��ا( 
من  جميلة  بت�سديدة  الفوز  ه��دف 
خارج املنطقة قبل دقيقة من نهاية 

اللقاء.
وت�ستكمل املرحلة حيث يلعب ريال 
بيتي�س مع او�سا�سونا، وخيتايف مع 

فياريال، وبر�سلونة مع اإ�سبانيول.
مباريات  ث���الث  اخل��م��ي�����س  وت���ق���ام 

اإيبار وليغاني�س، وريال  جتمع بني 
بلباو  واأتلتيك  وليفانتي،  مايوركا 

واإ�سبيلية.
وت��خ��ت��ت��م اجل��م��ع��ة ب��ل��ق��ائ��ي ري���ال 

���س��و���س��ي��ي��داد م��ع غ��رن��اط��ة، وري���ال 
مدريد املت�سدر مع اأالفي�س.

•• دبي -الفجر

 اح��ت�����س��ن م��ق��ر ن����ادي دب���ي ال���دويل 
اأم�س  ي�����وم  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����س���ات 
االأربعاء 08 يوليو 2020 اجتماعا 
القيادة  وف����د  م���ع  ���س��م��ه  ت��ن�����س��ي��ق��ي��ا 
دبي  وجمل�س  دب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
الريا�سي ملناق�سة خطط وجتهيزات 
ع��������ودة ال���������س����ب����اق����ات ال����ب����ح����ري����ة يف 
 2021-2020 اجل��دي��د  امل��و���س��م 
باالإجراءات  اخل��ا���س  وال��رت��وك��ول 
االح���������رازي���������ة خ��������الل ف���ع���ال���ي���ات 
اأق�سى  لتوفري  البحرية  الريا�سية 

درجات ال�سالمة جلميع امل�ساركني.
ون���اق�������س االج���ت���م���اع ك���اف���ة االأم������ور 
اللوج�ستية  ب����االإج����راءات  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
فعاليات  الإجن����اح  الفنية  واخل��ط��ط 
اجلديد  البحري  الريا�سي  املو�سم 
واجلهود   2021-2020 املرتقب 
ال��ق��ائ��م��ة م���ن ق��ب��ل ال���ن���ادي لتوفري 
الفعاليات  الإجن�����اح  ال�����الزم  ال���دع���م 
امل���رت���ق���ب���ة م����ع ب������دء ال���ن�������س���اط مبا 

امل��رح��ل��ة املقبلة  ي��ت��واف��ق م���ع خ��ط��ة 
ال��ت��ي ي��ت��م ال��ع��م��ل ب��ه��ا وف���ق مراحل 
متعددة ان�سجاًما مع خطة احلكومة 
الإدارة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وت��ع��ل��ي��م��ات 
واجلهات  بدبي  وال��ك��وارث  االأزم����ات 

احلكومية املخت�سة .
كما ا�ستعر�س احل�سور يف االجتماع 
اجل������������دول وال������رن������ام������ج امل����ق����رح 
دبي  ن��ادي  يعتزم  وال���ذي  للفعاليات 
تنفيذه  البحرية  للريا�سات  الدويل 
مع انطالق املو�سم اجلديد يف �سهر 
الئحة  وف���ق  وذل���ك  امل��ق��ب��ل  �سبتمر 
الر�سمية  واالإج���������راءات  ال�������س���روط 
ت���راع���ي �سالمة  وال���ت���ي  امل��و���س��وع��ة 
الريا�سات  ع�����س��اق  م���ن  امل�����س��ارك��ني 
البيئة  ل����ه����م  وت�����وف�����ر  ال����ب����ح����ري����ة 
النموذجية االآمنة خلو�س املناف�سات 

وممار�سة ريا�ستهم املف�سلة
ال���وف���د يف االج���ت���م���اع على  وت���ع���رف 
اخلا�سة  ال��ف��ن��ي��ة  اخل���ط���ط  ب��ع�����س 
الركيز  �سيتم  وال��ت��ي  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 
االأوىل  امل�����رح�����ل�����ة  خ��������الل  ف����ي����ه����ا 

املحلية  وال�������س���ب���اق���ات  ب���ال���ب���ط���والت 
الفردية  ب����االأل����ع����اب  ت��ه��ت��م  وال����ت����ي 
وال���ت���ي مي��ار���س��ه��ا ق���ط���اع ك��ب��ري من 
�سيتم  يقت�سر  حيث  املجتمع  �سرائح 

واإجراءات  ا�سراطات  جميع  توفري 
خمتلف  م��ن  للم�ساركني  ال�سالمة 
االأع���م���ار و ت��وف��ري م��ا ي��ل��زم ل�سمان 
اجلمهور  وك��ذل��ك  اجلميع  �سالمة  

الذي يتابع الفعاليات
تفقدية  ج��ول��ة  االج���ت���م���اع  واأع���ق���ب 
دبي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ل��وف��د 
وجمل�س دبي الريا�سي حول مرافق 

واللجنة  االإدارة  وم��ك��ات��ب  ال���ن���ادي 
ال���ري���ا����س���ي���ة وم�������س���ت���ودع ال����ق����وارب 
القائمة  اجل����ه����ود  ع���ل���ى  وت���ع���رف���وا 
ال�سباقات  واإدارة  تنفيذ  اج���ل  م��ن 

البحرية  ال��ري��ا���س��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
الذي  اخل��ا���س  اللوج�ستي  وال��دع��م 
ي��ت��وف��ر داخ����ل م��ق��ر ال���ن���ادي وال���ذي 
الريا�سية  القالع  اأع��رق  اأح��د  يعتر 

البحرية منذ تاأ�سي�سه عام 1988.
العام  االإدارة  م��ن  االج��ت��م��اع  ح�سر 
ل���ل���ه���ي���ئ���ات وامل����ن���������س����اآت وال�����ط�����وارئ 
ب�سرطة دبي الرائد عبد اهلل طار�س 
التزامكم  ح��م��ل��ة  رئ��ي�����س  ال��ع��م��ي��م��ي 
خ��ال��د �سقر احلاج  وامل����الزم  ���س��ع��ادة 
من التوعية االأمنية باالإدارة العامة 
وامل��������الزم عامر  امل��ج��ت��م��ع  الإ����س���ع���اد 
النادي  يف  ال�سرطة  مراقب  مع�سد 
البحري ووكيل هادي ح�سن حممد  
�سلطان  نابت  ووكيل  احلملة  من�سق 
احلملة  ع����ن  امل���ت���ح���دث  ب���ال���ر����س���ي���د 
ومن  ح�سن  اأحمد  حممد  والرقيب 
ب���در حارب   ال��ري��ا���س��ي  دب���ي  جمل�س 
م�سوؤول االأندية واملوؤ�س�سات وتوفيق 
�سركات  اخ��ت�����س��ا���س��ي  ال�����زه�����روين 
ك��رة ال��ق��دم وم��ن ن���ادي دب��ي الدويل 
هزمي  من  كال  البحرية  للريا�سات 
ال�سباقات  اإدارة  م���دي���ر  ال���ق���م���زي 
الدعم  م��دي��ر  ال�����س��ام�����س��ي  وحم��م��د 
مدير  ال�����س��وي��دي  واأح��م��د  املوؤ�س�سي 

االأمن.

وفد �صرطة دبي و�ملجل�ص �لريا�صي يزور �لنادي

اجتماع ناجح لبحث جتهيزات عودة �شباقات »الريا�شات البحرية«

••  دبي-الفجر

املعيني  ح�سن  �سرحان  الدكتور  وج��ه 
رئي�س احتاد ال�سطرجن �سكره العميق 
لل�سطرجن  االإم������ارات  احت����اد  الأن���دي���ة 
املحلية  ال��ب��ط��والت  يف  وم�����س��ارك��ت��ه��م 
بعد خالل  ع��ن  لل�سطرجن  وال��دول��ي��ة 
من  بالرغم   2020 احل��ايل  املو�سم 
الدولة  يف  الريا�سية  االأن�سطة  وق��ف 

يف ظل اأزمة كورونا.
ب��اأن احتاد  وق��د �سرح رئي�س االحت��اد 
ال�سباق  ك����ان  ل��ل�����س��ط��رجن  االإم��������ارات 
عر  لل�سطرجن  بطولة  اأول  بتنظيم 
االأوىل  االإم����ارات  “بطولة  االن��رن��ت 
 16 اأونالين”  اخل��اط��ف  لل�سطرجن 
اإق��ب��ااًل كبرياً من  مار�س والتي الق��ت 

الالعبني من خمتلف دول العامل.

ك��م��ا ن��ظ��م االحت�����اد ب��دع��م م���ن نادي 
ال�����س��ارق��ة ال��ث��ق��ايف ل��ل�����س��ط��رجن دورة 
����س���ط���رجن ل���ل���م���ب���ت���دئ���ني ب���ال���ت���ع���اون 
وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة 
القيوين،  اأم  م����رك����ز   / ل���ل�������س���ب���اب 

الربية  وزارة  م��ع  التن�سيق  وج���اري 
�سطرجن  دورات  ل��ت��ن��ظ��ي��م  وال��ت��ع��ل��ي��م 
االإثرائي  ال�سيفي  ال��رن��ام��ج  �سمن 
االف����را�����س����ي، وب����ت����ع����اون م����ع ن����ادي 

ال�سارقة الثقايف لل�سطرجن.

ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق مع  اإط������ار  ويف 
خم��ت��ل��ف امل���وؤ����س�������س���ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة مت 
دورات  خ���ط���ة  و����س���ع  م����ن  االن���ت���ه���اء 
ل��ط��ل��ب��ة وط���ال���ب���ات جامعة  ت��دري��ب��ي��ة 
ع��ج��م��ان ع��ر االن��رن��ت خ���الل �سهر 

يوليو واأغ�سط�س.
رئي�س  ع��ب��ا���س لطفي  ف��وزي��ة  اأ����س���ادت 
العبي  مب�������س���ارك���ة  ال���ف���ن���ي  اجل����ه����از 
بطولة  يف  الوطني  املنتخب  والعبات 
والنا�سئات  للنا�سئني  ال��ف��ردي��ة  اآ�سيا 
حت����ت 20 ���س��ن��ة ع����ر االن����رن����ت – 
نظمها  والتي   3.1 املنطقة  ت�سفيات 
خالل  لل�سطرجن  االآ���س��ي��وي  االحت���اد 
الفرة 27 مايو – 4 يونيو وح�سلت 
والثقافة  ال�����س��ط��رجن  ن�����ادي  الع���ب���ة 
ح���ن���ان خليل  ب���ال�������س���ارق���ة  ل��ل��ف��ت��ي��ات 

احلو�سني على املركز الرابع. 

واأو�����س����ح����ت ب����اأن����ه مت ت���وج���ي���ه دع����وة 
بطولة  يف  للم�ساركة  االأندية  جلميع 
اآ���س��ي��ا ل��ك��ب��ار ال�����س��ن ل��ل�����س��ط��رجن عر 
االن���رن���ت وال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا االحت����اد 
االآ�سيوي خالل الفرة من 21-13 

يوليو اجلاري.
واأ�سافت �سيقوم االحتاد بامل�ساركة يف 
لل�سطرجن  العاملي  االأومل��ب��ي��اد  بطولة 
عر االنرنت والذي ينظمه االحتاد 
الدويل لل�سطرجن خالل الفرة من 
وقد  اأغ�سط�س   30  – ي��ول��ي��و   22
طوال  لالحتاد  الفني  اجلهاز  حر�س 
اإع��داد الالعبني  املا�سية على  الفرة 
وال��الع��ب��ات م��ن خ��الل ال��ت��دري��ب عن 
دولية  ب���ط���والت  يف  وامل�������س���ارك���ة  ب��ع��د 
مفتوحة عر االنرنت كما مت اإعداد 
للتجهيز  افرا�سي  تدريبي  مع�سكر 

وامل�ساركة يف االأوملبياد.
ب��اأن��ن��ا جميعاً  رئ��ي�����س االحت�����اد  ع��ق��ب 

حري�سون  واالأن������دي������ة  االحت��������اد  يف 
والالعبات  ال��الع��ب��ني  م�سلحة  على 

واملحافظة على �سالمتهم ولذلك فاإن 
تدريب الالعبني م�ستمر عن بعد. 

رئي�ض احتاد ال�شطرجن:نظمنا اأول مباراة لل�شطرجن عرب الإنرتنت

•• دبي –الفجر:

 نظم احتاد االإمارات لكرة القدم اأم�س االأول بنظام االت�سال 
املرئي “عن ُبعد” ور�سة عمل ملناق�سة التعميم ال�سنوي رقم 

) 1 ( للجنة اأو�ساع وانتقاالت الالعبني للمو�سم الريا�سي 
اجلديد 2020-2021 مب�ساركة امل�ست�سار حممد املهريي 
ال�سام�سي رئي�س  ، وحمدة  مدير االإدارة القانونية باالحتاد 

ق�سم القيد والت�سجيل واإداريي وممثلي كافة االأندية .

لقيد  ال�����س��ن��وي  التعميم  ب��ن��ود  ال��ع��م��ل  ور���س��ة  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
مت  حيث   ، اجلديد  الريا�سي  للمو�سم  الالعبني  وت�سجيل 
مناق�سة كافة بنود التعميم وت�سجيل كافة املالحظات الواردة 

من االأندية من اأجل درا�ستها مع اللجان املعنية باالحتاد .

نظم ور�شة ملناق�شة التعميم  احتاد الكرة يحُ
ال�شنوي للجنة اأو�شاع وانتقالت الالعبني

اأتلتيكو يرجىء ح�شم تاأهله 
اإىل دوري الأبطال 

 ••  بكني-هانغزهو-الفجر

رئي�س  ن��ائ��ب  تعيني  االإل��ك��رون��ي��ة  للريا�سات  ال��ع��امل��ي  االحت���اد  اأع��ل��ن 
م�ست�ساري  كبري  ل��وزن��غ  �سونغ  ال�سيني  االآ���س��ي��وي  االأومل��ب��ي  املجل�س 

جمل�سه التنفيذي.
لدوره  االآ�سيوي  االأوملبي  املجل�س  رئي�س  نائب  من�سب  �سونغ  وي�سغل 
يف اللجنة املنظمة لدورة االألعاب االآ�سيوية التا�سعة ع�سرة املقررة يف 

الريا�سية  اللجنة  اأي�سا  يراأ�س  وهو   ،2022 عام  بال�سني  هانغزهو 
يف املجل�س االوملبي، كما اإنه ع�سو يف جلنة التعليم يف اللجنة االوملبية 

الدولية، وع�سو يف اللجنة االوملبية ال�سينية.
وقال �سونغ: اأتطلع اإىل الركيز على جهود التالقي بني االحتاد العاملي 
ال�سناعة  واأي�سا  الريا�سات  ه��ذه  وجمتمع  االلكرونية  للريا�سات 
التقليدية للريا�سة لرفع م�ستوى الريا�سة عر التكنولوجيا وتعزيز 

اأمناط احلياة ال�سحية والن�سطة.

تعيني �شونغ نائب رئي�ض املجل�ض الأوملبي الآ�شيوي كبري 
م�شت�شاري الحتاد العاملي للريا�شات الإلكرتونية

••  الريا�س-الفجر

رئي�س  الفي�سل  تركي  بن  عبدالعزيز  االأم��ري  �سمو  اأ�سدر 
بتاأ�سي�س  ق��راراً  ال�سعودية  االأوملبية  اللجنة  اإدارة  جمل�س 
بن  �سلطان  االأم��ري  �سمو  وتعيني  املائية  الريا�سات  رابطة 
االحتاد  رئي�س  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  فهد 

ال�سعودي للريا�سات البحرية والغو�س رئي�ساً للرابطة.
وت�����س��م ع�����س��وي��ة ال��راب��ط��ة ك��ال م���ن: االحت����اد ال�سعودي 
للريا�سات البحرية والغو�س، االحتاد ال�سعودي لل�سباحة، 

ال�سعودي  االحت��اد  ال�سراعية،  للمالحة  ال�سعودي  االحت��اد 
للكانو،  ال�سعودي  االحت��اد  )تراياثلون(،  الثالثي  لل�سباق 
ال�سعودي  واالحت��اد  وال�سالمة  لالإنقاذ  ال�سعودي  االحت��اد 
ل��ل��ت��ج��دي��ف. وت��ت�����س��م��ن م���ه���ام ال���راب���ط���ة ت��وح��ي��د جهود 
االأنظمة  بناء  عر  املختلفة  املائية  الريا�سية  االحت���ادات 
ال�سراكات  وتعزيز  الريا�سات،  لتطوير  الداعمة  واللوائح 
والتعاون مع اجلهات احلكومية واخلا�سة ذات العالقة، ما 
ي�ساعد على ن�سر املمار�سني ويفتح جماال القت�ساد ريا�سي 

مزدهر وم�ستدام بح�سب بيان اللجنة االأوملبية ال�سعودية.

تاأ�شي�ض رابطة الريا�شات املائية يف ال�شعودية  
برئا�شة الأمري �شلطان بن فهد بن �شلمان



اخلميس    9   يوليو   2020  م    -   العـدد   12982  
Thursday     9    July   2020  -  Issue No   12982

191917

الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

عبدالكرمي  ع���ب���داهلل  رمي  اأك�����دت 
الها�سمي اأول بطلة عامل اإماراتية 
لفئة الكبار يف ريا�سة اجلوجيت�سو 
يف  الف�ساء  هند�سة  ت��در���س  وال��ت��ي 
جامعة خليفة اأنها تتابع عن كثب 
االأمل،  م�سبار  رح��ل��ة  اأخ��ب��ار  ك��اف��ة 
امللمو�س  للتطور  بالفخر  وت�سعر 
ال�����ذي حت��ق��ق��ه االإم��������ارات يف هذا 
التخ�س�س املهم الذي يج�سد مدى 
اهتمام القيادة الر�سيدة بامل�ستقبل، 
اإقليميا  االإم�����ارات  ري����ادة  ويعك�س 
وقدرتها  الف�ساء،  علوم  يف  ودوليا 
على حتقيق اإجنازات علمية كرى 
ت��ن��ع��ك�����س ن��ت��ائ��ج��ه��ا ع��ل��ى ك���ل بالد 
املرموقة  مكانتها  وت��وؤك��د  ال��ع��امل، 
اال�سهامات يف  ال��دول �ساحبة  بني 

بناء احل�سارة االإن�سانية.
 20 ال���  ابنة  الها�سمي  وقالت رمي 
العام  يف  درا�ستها  اأنهت  التي  عاما 
وت�ستعد  الف�ساء  بهند�سة  الثاين 
اأول  ت���ع���د  ال���ث���ال���ث وال����ت����ي  ل���ل���ع���ام 
القتالية  االأل���ع���اب  يف  ع���امل  بطلة 
راأت  ان��ه��ا  التخ�س�س  ه��ذا  ت��در���س 
بعينها مدى اهتمام العامل بجهود 
الف�ساء  علوم  االإم����ارات يف جم��ال 
عام  نهاية  العلمية  رحلتها  خ��الل 
2018 مع جمموعة من الباحثني 
العامل،  دول  خمتلف  من  وال���رواد 
فلوريدا  م���ن  ب��ه��ا  ق���ام���ت  وال���ت���ي 
بعد  االأمريكية  املتحدة  بالواليات 
البحثية  امل�سابقات  باإحدى  فوزها 
يف مركز حممد بن را�سد للف�ساء، 
م���وؤك���دة اأن���ه���ا ع��ا���س��ت حل��ظ��ات لن 
ت��ن�����س��ى ع��ن��د اخل������روج م���ن جمال 
اجل��اذب��ي��ة االأر���س��ي��ة وال���دخ���ول يف 
القمر  الأغ���ل���ف���ة  اأخ������رى  جم�����االت 

واملريخ.
واأكدت الها�سمي اأن كل من حتدث 

معها يف تلك الرحلة التي ا�ستغرقت 
املتحدة  بالواليات  كامال  اأ�سبوعا 
لالإمارات  ينظر  ك���ان  االأم��ري��ك��ي��ة 
اأنها  وي��وؤك��د  واإع��ج��اب  تقدير  بكل 
اأر����س ال��ف��ر���س، وم��وط��ن االإب���داع، 

وقبلة املبادرات واالبتكار.
يف  ال���ه���ا����س���م���ي  رمي  واأو������س�����ح�����ت 
ت�سريحاتها لوكالة اأنباء االإمارات 
من  الكثري  ا�ستفادت  اأن��ه��ا  “وام” 
تخ�س�سها  يف  الريا�سة  ممار�ستها 
بهند�سة الف�ساء، واأن اأهم الفوائد 
م��ن متيزها يف  ع���ادت عليها  ال��ت��ي 
اللياقة  ه��و  اجلوجيت�سو  ري��ا���س��ة 
ال��ب��دن��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ب ان 
والقدرة  الف�ساء،  رواد  يف  تتوفر 
ع��ل��ى ال��رك��ي��ز وال��و���س��ول ملرحلة 
ال�سفاء الذهني، وال�سر والتحمل 
امل���غ���ام���رة  روح  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة 
وال�سجاعة والثقة بالنف�س واتخاذ 

املنا�سب،  الوقت  املنا�سب يف  القرار 
م�سرية اإىل اأنها ومن خالل ريا�سة 
تنظم  ك��ي��ف  تعلمت  اجلوجيت�سو 
وق��ت��ه��ا وت������درك ق��ي��م��ة ك���ل حلظة 
وانها  مفيد،  هو  فيما  ال�ستثمارها 
تعتر نف�سها حمظوظة بانتمائها 
ومب�سريتها  االإم�����������ارات،  ل����دول����ة 

الريا�سية والعلمية معا«.
وع������ن م���ع���ل���وم���ات���ه���ا ك����دار�����س����ة يف 
االأمل  م�سبار  ح��ول  الف�ساء  علوم 
�سيقوم  التي  التاريخية  والرحلة 
اأي�������ام تقول  امل�������س���ب���ار خ�����الل  ب���ه���ا 
امل�سبار برحلة  “�سيقوم  الها�سمي: 
اإىل  ي�سل  وعندما  املريخ،  لكوكب 
املريخ �سيتواكب ذلك مع احتفاالت 
الذهبي  باليوبيل  االإم����ارات  دول��ة 
ومرور 50 عاما على تاأ�سي�س دولة 
االحتاد، وهذا امل�سبار �ستكون رحلته 
الأغرا�س علمية على كوكب املريخ 

ال���ذي ي��ع��د اأق����رب ال��ك��واك��ب �سبها 
بكوكب االأر�س، والذي تعتره كل 
املتقدمة يف جمال الف�ساء  ال��دول 
من البيئات التي ميكن ا�ستثمارها 
الب�سرية، واأن  امل�ستقبل خلدمة  يف 
ت��ك��ون دول����ة االإم������ارات م��ن �سمن 
ال�����دول ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ذا اجلهد، 
ي��ع��زز مكانتها  ك��ب��ري  اإجن����از  ف��ه��ذا 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي ك��ون��ه��ا اأول 
دولة عربية واإ�سالمية تقطع هذا 
واأبحاث  علوم  يف  الطويل  ال�سوط 

الف�ساء«.
�ستتابع  ك����ي����ف  ع�����ن  رده���������ا  ويف 
ان����ط����الق رح����ل����ة م�������س���ب���ار االأم������ل 
عنها  يكتب  م��ا  ك��ل  “اأقراأ  ق��ال��ت: 
منذ ف��رة ط��وي��ل��ة، واأت��وا���س��ل مع 
اجلامعة  يف  وزم���الئ���ي  ا���س��ات��ذت��ي 
للحديث عنها، واأتابع كل ما يقدم 
و�سوف  ح��ول��ه��ا،  ال��ف�����س��ائ��ي��ات  يف 

اأحر�س على متابعة الرحلة حلظة 
يف  واأف��ك��ر  انطالقها،  عند  بلحظة 
الفيديوهات  من  جمموعة  اإع��داد 
على  للتعليق  ب�����س��وت��ي  “اليف” 
و�����س����رح بع�س  ال���رح���ل���ة  ان����ط����الق 
االأم�������ور ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��ج��م��ه��ور على 
للتوا�سل  ال�سخ�سية  ح�����س��اب��ات��ي 
تب�سيط  اأج������ل  م����ن  االج���ت���م���اع���ي 
امل����ع����ل����وم����ات ل����غ����ري ال�����دار������س�����ني، 
التفا�سيل  ب��ب��ع�����س  وت��ع��ري��ف��ه��م 
احلدث،  قيمة  تعك�س  التي  املهمة 
خ�سو�سا اننا �سنكون اأمام حلظات 
االإم����ارات،  دول���ة  عمر  يف  تاريخية 
وقد قمت بالفعل بعمل عد تنازيل 
ال�سخ�سية  على ح�ساباتي  للحدث 
للتوا�سل االجتماعي، وبداأت اأ�سع 
بع�س املعلومات للثقافة العامة يف 
علوم الف�ساء وكذلك عن م�سروع 

االأمل«.

وع�����ن جم�����ال ال��ت��خ�����س�����س ال����ذي 
�ستتخذه يف علوم الف�ساء تقول رمي 
اأعتز لكوين  اأنا  الها�سمي:” بداية 
بوكالة  املوهوبني  فريق  يف  ع�سوة 
االم��ارات للف�ساء التي ت�سم معنا 
م�سوؤويل الوكالة ونخبة الدار�سني 
الدولة  داخ��ل  يف  التخ�س�س  لهذا 
وخارجها، وجنتمع من وقت الآخر 
اأم�����ور ع��ل��م��ي��ة، وكان  ل��ل��ت�����س��اور يف 
ل��ل�����س��ف��ر يف مهمة  ب��رن��ام��ج  ل��دي��ن��ا 
علمية اأخرى اإىل الواليات املتحدة 
االأم��ري��ك��ي��ة يف ه���ذا ال�����س��ي��ف لوال 
العار�س ال�سحي العاملي، وبالن�سبة 
يل اأمتنى اأن اأتخ�س�س يف مركبات 
درا�ساتي  اأم��ا  الف�ساء،  و���س��واري��خ 
يف  تكون  الأن  اأ�سعى  ف�سوف  العليا 
الذكاء اال�سطناعي بعلوم هند�سة 
الف�ساء الأنه تخ�س�س نادر، واأمتنى 
اأوائل من يهتموا به،  اأن اأكون من 

خا�سة ان دولة االإم��ارات وقيادتها 
الراهنة  امل��رح��ل��ة  يف  ك��ث��ريا  ت��ه��ت��م 

بالذكاء اال�سطناعي«.
العلمية  الرحلة  ذكرياتها يف  وعن 
التي قامت بها من فلوريدا تقول 
يف  ف����وزي  “بعد  ال��ه��ا���س��م��ي:  رمي 
نظمها  ال���ت���ي  امل�����س��اب��ق��ات  اإح������دى 
ب��ن را���س��د للف�ساء  م��رك��ز حم��م��د 
عام  ن��ه��اي��ة  لل�سفر  ت��ر���س��ي��ح��ي  مت 
للم�ساركة  فلوريدا،  اإىل   2018
يف  تنظيمها  يتم  علمية  مهمة  يف 
املبتدئني،  الف�ساء  ل���رواد  الغالب 
ب��وي��ن��ج خا�سة  ط���ائ���رة  واع��ت��ل��ي��ن��ا 
ب��ه��ذه االأغ����را�����س، وان��ط��ل��ق��ت بنا 
ث���م خ��رج��ت م���ن ال���غ���الف اجلوي 
اجلاذبية  ف���ان���ع���دم���ت  ل�����الأر������س، 
القمر  ل��غ��الف  ب��ال��ط��ب��ع، ودخ��ل��ن��ا 
ع������دة حل�����ظ�����ات، وغ�������الف امل���ري���خ 
اأخ�������رى، وع�����س��ن��ا جتربة  حل���ظ���ات 

ان����ع����دام اجل���اذب���ي���ة التي  حم���اك���اة 
يعي�سها رواد الف�ساء يف رحالتهم، 
تن�سى،  بالتاأكيد حلظات ال  وكانت 
عر  ال��ل��ح��ظ��ات  ه���ذه  ت�سوير  ومت 
زرنا  ه��ب��ط��ن��ا  ان  وب��ع��د  ال��ف��ي��دي��و، 
وكالة نا�سا للف�ساء، وكان يرافقنا 
م���ه���ن���د����س���ون م��ت��خ�����س�����س��ون من 
ب��ن را���س��د للف�ساء  م��رك��ز حم��م��د 
لنا  وي���ق���دم���ون  ال���رح���ل���ة  ت��ل��ك  يف 
خالل  وقابلنا  يوميا،  حما�سرات 
الف�ساء يف  رواد  اأح��د  الرحلة  تلك 
وكالة نا�سا وحتدثت معه فمنحني 
اإي��ج��اب��ي��ة ك���ب���رية حتفزين  ط���اق���ة 
بدرا�ستي  امل�����س��رية  ا�ستكمال  على 
وال���ب���ح���ث ع���ن ك���ل م���ا ه���و جديد 
قيمة م�سافة يل  اأن يحقق  ميكن 
�سخ�سيا ولدولتي التي تعلمنا من 
قيادتها ان نبحث دائما عن املركز 

االأول«.

•• دبي-وام: 

�سلّيم  ب��ن  حممد  �سعادة  ا�ستعر�س 
اأمني عام اللجنة االأوملبية الوطنية 
وجتربتها  االإم����ارات  ريا�سة  جهود 
العار�س  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  امل�سيئة 
ال�سحي العاملي الذي األقى بظالله 
على كل االأن�سطة والبطوالت واأوقف 
كل الفعاليات ..وتطرق لالإجراءات 
الدولة  اتخذتها  التي  االح��رازي��ة 
الالعبني  على  تاأثرياته  من  للحد 
واملدربني واالإداريني وكل املنت�سبني 

للقطاع خالل ال�سهور املا�سية.
ج���اء ذل���ك خ���الل م�����س��ارك��ة اللجنة 
االأومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة يف ور���س��ة عمل 
“تاأثري جائحة كورونا على القطاع 
اإدارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي  الريا�سي” 
ملجل�س  العامة  ب��االأم��ان��ة  الريا�سة 
العربي  اخل���ل���ي���ج  ل������دول  ال���ت���ع���اون 
اأم�س  م�ساء  املرئي  االت�سال  بتقنية 
االأوملبية  ال���ل���ج���ان  ع���م���وم  الأم����ن����اء 

اخلليجية.
ونقل �سعادة حممد بن �سلّيم حتيات 
بن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو 

اللجنة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
احل�سور،  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة  االأومل��ب��ي��ة 
باتخاذ  ب���ادر  �سموه  اأن  اإىل  م�سرياً 
�سالمة  ت�سمن  ا�ستباقية  ق����رارات 
امل��ج��ت��م��ع وح��م��اي��ت��ه م���ن االأ����س���رار، 
وه��و االأم���ر ال���ذي ي��اأت��ي دائ��م��ا على 
االأوملبية،  ال��ل��ج��ن��ة  اأول���وي���ات  راأ�����س 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ن  ان���ط���الق���اً 
للحفاظ  الثاقبة  وروؤيتها  الر�سيدة 
على العن�سر الب�سري وتوفري كافة 
اأيه  ال�سبل التي ت�سمن وقايته من 

اأمرا�س اأو اأوبئة.
���س��ل��ّي��م خ����الل كلمته  اب����ن  واأع������رب 
التي  ال��ور���س��ة  الأع��م��ال  االفتتاحية 
�سعادته  ع���ن  حم�����اور   4 ت�����س��م��ن��ت 
خلدمة  املقدمة  الكبرية  باجلهود 
التعاون  مبجل�س  الريا�سي  القطاع 
التحديات  اأن  خ�سو�ساً  اخلليجي، 
االأخرية لعبت دوراً كبرياً يف تغيري 
مفهوم ممار�سة االأن�سطة الريا�سية، 
واإعادة النظر يف كيفية التعامل مع 
الكرى يف ظل  واملحافل  االأح���داث 

وجود هذا النوع من االأزمات.
ون���اق�������س اب�����ن ���س��ل��ّي��م االإج���������راءات 

االحرازية التي اتخذتها االإمارات 
�سواء  الريا�سي  القطاع  يف  ال�سيما 

املن�ساآت  تعقيم  اإج�����راء  خ���الل  م��ن 
الفحو�س  واج�������راء  دوري  ب�����س��ك��ل 

ل����الع����ب����ني، وت�������س���ي���ي���د خم���ت���رات 
ال����ف����ح���������س مب����خ����ت����ل����ف امل������واق������ع 

الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اجل��غ��راف��ي��ة 
املجال�س  من  املتطوعون  وم�ساركة 

الريا�سية واالأندية بالعمل يف املقار 
�سمن فرق خط الدفاع االأول.

مناق�سة  “متت  �سليم:  اب���ن  وق���ال 
ج��ه��ود امل��وؤ���س�����س��ات ال��ري��ا���س��ي��ة مع 
ت�سمنت  وال��ت��ي  املخت�سة  اجل��ه��ات 
ا�����س����دار ال���دل���ي���ل اال����س���ر����س���ادي /

والئحة  ال�����س��ح��ي/  ال���روت���وك���ول 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ات امل���ف�������س���ل���ة ل���الأن���دي���ة 
اخل�����ا������س�����ة، وم������راك������ز ال����ت����دري����ب 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  واالأك���ادمي���ي���ات 
جميع  وات������خ������اذ  واالجن�����ل�����ي�����زي�����ة، 
االإج�������������راءات وال����ت����داب����ري ال������الزم 
توافرها، بداية من التعقيم امل�ستمر 
اإىل  و���س��واًل  املعتمدة،  اجل��ه��ات  م��ن 
تزيد  ال  التي  اال�ستيعابية  الطاقة 
القانونية،  ال�سعة  من   50% على 
امل�ساركني،  ���س��الم��ة  م���ن  وال���ت���اأك���د 
االجتماعي  ال��ت��ب��اع��د  وم�������س���اف���ات 

بينهم.
االأوملبية  اللجنة  عام  اأم��ني  واأو�سح 
اأن  الور�سة  اأع��م��ال  خ��الل  الوطنية 
االحت������ادات ال��ري��ا���س��ي��ة ب���االإم���ارات 
التعامل  يف  م�سرفاً  منوذجاً  قدمت 
م���ع االأزم�������ات، وع����دم ال��ت��وق��ف عن 

االإمارات  احت��اد  ومنها  املهام،  تاأدية 
لكرة القدم الذي نظم اأكر موؤمتر 
بنظام االت�سال  ريا�سي عاملي  طبي 
اأكر  مب�ساركة  ُبعد”  “عن  امل��رئ��ي 
العمل  يف  متخ�س�س   2000 م��ن 
باالأطقم الطبية مبختلف االحتادات 

الوطنية واالأندية العاملية.
االأوملبية  اللجنة  ع��ام  اأم���ني  واأ���س��ار 
خالل  املخاطر  معاجلة  كيفية  اإىل 
واملتوقعة  ال���ق���ائ���م���ة  ال���ت���ح���دي���ات 
دائما  “تعمل  ق��ال:  حيث  للجائحة 
ا�ست�سراف  ع��ل��ى  االإم���������ارات  دول�����ة 
التحديات،  ك���ل  وت���وق���ع  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
البناءة  واملقرحات  االأفكار  وتتبنى 
القطاعات  يف  للمخاطر  للت�سدي 
العلمية  ال��ب��ح��وث  احل��ي��وي��ة، ودع���م 
ال�����ط�����وارئ واالأزم����������ات،  يف جم�����ال 
و�سيا�سات  اأط���ر  ع��ل��ى و���س��ع  ع���الوة 
مرنة ..وقد برهنت الدولة على اأن 
وا�ستعداداً  اأمناً  اأك��ر  الذكية  امل��دن 
اأن االإم���ارات من  ل��الأزم��ات، خا�سة 
اأوىل الدول التي ا�ستخدمت الذكاء 
خلدمة  وت�����س��خ��ريه  اال���س��ط��ن��اع��ي 

االإن�سان«.

بطلة العامل للجيوجيت�شو رمي الها�شمي: اهتمام القيادة 
بامل�شتقبل يج�شد ريادتها يف علوم الف�شاء

�أمني عام �للجنة �لأوملبية خالل ور�صة عمل: 

الحتادات الريا�شية قدمت منوذجا م�شرفا يف التعامل مع الأزمات

•• دبي-وام:

“ عن بعد” حول  دولية افرا�سية  دورة  االإماراتي  االأوملبياد اخلا�س  نظم 
مفاهيم العمل والتوا�سل مع العبي االأوملبياد اخلا�س، وذلك بالتعاون مع 
مركز اعداد القادة يف دبي، واالأوملبياد اخلا�س الدويل بال�سرق االأو�سط و�سمال 

افريقيا، والتي �سارك بها 591 دار�سا من 23 دولة عربية واأجنبية.
اإث��راء حياة  االأوملبياد اخلا�س االإماراتي يف  ال��دورة روؤي��ة موؤ�س�سة  وت�سمنت 
 ، الريا�سة  ممار�سة  خ��الل  من  الذهنية  االإع��اق��ة  ذوي  من  الهمم  اأ�سحاب 
ال�سجاعة،  واإظ��ه��ار  البدنية،  اللياقة  لتنمية  للريا�سيني  املتاحة  والفر�س 
وجتربة اال�ستمتاع بامل�ساركة يف تبادل اخلرات واكت�ساب املهارات، والتوا�سل 

التعاون  االأخ��رى ملد ج�سور  ال��دول  االأ�سقاء واالأ�سدقاء يف  النظراء من  مع 
وال�سراكة، مبا يتيح الفر�سة اأمام اأ�سحاب الهمم من ذوي االعاقة الذهنية 
نظرة  تغري  اأن  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  الريا�سية  ومهاراتهم  ق��درات��ه��م،  الإث��ب��ات 

وتفاعل املجتمع معهم لي�سبحوا اأكر فاعلية يف املجتمع.
كما ت�سمنت تعريف الريا�سيني امل�ساركني يف املناف�سات الريا�سية لالأوملبياد 
التي  املختلفة  واالن�سطة  وال��رام��ج  للبطوالت  املنظمة  بالقواعد  اخلا�س 
ي�سارك بها الريا�سيون. كما مت اإلقاء ال�سوء على اأن�سطة موؤ�س�سة االأوملبياد 
والرامج  امل�سابقات،  و  االأل��ع��اب  وتنظيم  للريا�سيني،  تدريب  من  اخلا�س 
ال�سحية، والدعم االأ�سري، املدار�س املوحدة، وتقدمي �سرح لكل ن�ساط، كما 
مت �سرح بع�س النقاط التخ�س�سية حول االأداء الذهني، وال�سلوك التكيفي، 

اأداء  على  مبا�سر  تاأثري  لها  التي  والنظرية  واالجتماعية  العملية  واملهارات 
الريا�سيني لدعم قدراتهم..

كما مت التطرق اإىل حمور التدريب االفرا�سي و ال�سعوبات التي قد تواجه 
الريا�سيني  قبل  من  الرف�س  و�سلوكيات  اللفظي،  التوا�سل  مثل  املدربني 
اأحيانا، و�سعوبة الركيز و فرات التدريب الق�سرية اأثناء الوحدات التدريبية 
وكيفية التعامل مع تلك احلاالت املختلفة. �سارك فى الدورة الدكتورعماد 
حميى الدين مدير عام الريا�سة و التدريب بالرئا�سة االقليمية لالأوملبياد 
املدربني و  تاأهيل  الوطنية يف  الرامج  دور  اأي�سا عن  اخلا�س حيث حتدث 
احلكام، وماهية الريا�سة املوحدة و الهدف من الدمج املجتمعي من خالل 
ممار�سة الريا�سة مع االأ�سوياء. وتوجه بال�سكر والتقدير اإىل الهيئة العامة 

للريا�سة بدولة االإمارات العربية املتحدة واعداد القادة على رعاية احلدث 
اأثنى  الهمم، كما  ا�سحاب  به مدربون ومهتمون بريا�سة  �سارك  الذي  املهم 
على الدور الذي يقوم به االأوملبياد اخلا�س االإماراتي فى تنظيم وا�ست�سافة 
الدورات االفرا�سية وفتح باب امل�ساركة للمهتمني من كافة برامج االأوملبياد 

اخلا�س مبنطقة ال�سرق االو�سط و�سمال افريقيا.
كما تناول الدكتور �سريف الفويل مدير عام االلعاب و امل�سابقات بالرئا�سة 
االإقيمية عدة حماور يف جماالت االلعاب وامل�سابقات باالأوملبياد اخلا�س ، و 
على  ال�سوء  اإلقاء  و   ، املوحدة  االبطال  مدار�س  و  املوحدة  املدار�س  تعريف 
قواعد امل�ساركة يف م�سابقات االأوملبياد اخلا�س ، و ان�سطة االوملبياد اخلا�س 

الدوىل القادمة.

اخلا�ض الأوملبياد  لعبي  مع  والتوا�شل  العمل  دورة  يف  دولة   23
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•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  ن����ادي  ت��اي��ك��وان��دو  وا����س���ل 
االألقاب، وجنح يف  هوايته يف ح�سد 
املفتوحة  االإم��ارات  ببطولة  التتويج 
نظمها  التي  االفرا�سية،  للبوم�سا 
مطلع  للتايكواندو  االإم���ارات  احت��اد 
كاأ�س  على  وح�سل  اجل����اري،  يوليو 
العام  ال���رت���ي���ب  يف  االأول  امل����رك����ز 
لفئة  ال��ع��م��ري��ة  ال���ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع  يف 

الذكور.
اكت�ساح  يف  ال��ف��ري��ق  اأب���ط���ال  وجن���ح 
ال��ب��ط��ول��ة ب���ف���ارق ك��ب��ري ع���ن اق���رب 
املناف�سني بعد اأن فازوا ب� 6 ميداليات 
يف  واح���دة،  ف�سية  وميدالية  ذهبية 
ميدالية  مناف�سيه  اأق���رب  ن��ال  ح��ني 
 45 الفريق  ليجمع  واح��دة،  ذهبية 
ترتيب  ����س���دارة  و���س��ع��ت��ه يف  ن��ق��ط��ة 

البطولة.
ال��ف��ري��ق ���س��اح��ب الرقم  وا���س��ت��ط��اع 
ال��ق��ي��ا���س��ي يف ال��ف��وز ب��ال��ب��ط��ول��ة من 
املحافظة على لقبه للمرة اخلام�سة 
على التوايل، والتي �سهدت م�ساركة 
 12 ميثلون  والع��ب��ة  الع��ب��اً   160
ال����دول����ة، ليوؤكد  اأن���دي���ة  م���ن  ن���ادي���اً 
على  التامة  �سيطرتهم  امللك  اأبطال 

ال�ساحة املحلية.
واأو�سح املهند�س �سليمان الهاجري، 
ع�سو جمل�س االإدارة بنادي ال�سارقة 
االأل���ع���اب  اإدارة  رئ��ي�����س  ال���ري���ا����س���ي 
حتققت  ال��ت��ي  النتائج  اأن  ال��ف��ردي��ة، 
يف االأل��ع��اب ال��ف��ردي��ة م���وؤخ���راً، تعود 
ال�سمو  ل�ساحب  ال�����س��دي��دة  ل��ل��روؤي��ة 
الريا�سة  راع�����ي  ال�������س���ارق���ة،  ح���اك���م 
الفردية  ل��الأل��ع��اب  االأول  وال���داع���م 

اأق�سر  باعتبارها  البعيدة  ونظرته 
و�سرورة  للعاملية،  للو�سول  الطرق 
دع�����م ه�����ذه االأل�����ع�����اب وان����ت����اج بطل 
ال��ب��ط��والت لرفع  اأك����ر  ي��ن��اف�����س يف 
ال���ن���ادي  اأن  م��ب��ي��ن��اً  ال�����دول�����ة،  ع���ل���م 
�سمن  الروؤية  هذه  و�سعت  واالإدارة 
ع��ل��ي��ه��ا ليجني  و����س���ارت  ���س��ي��ا���س��ات��ه��ا 
النادي اإجنازات وبطوالت عديدة يف 

ال�سنني االأخرية.
وم�������س���ى ال����ه����اج����ري: ه���ن���اك عمل 
اإدارة  جمل�س  قبل  م��ن  ي��ب��ذل  كبري 
الفردية  باالألعاب  لالإرتقاء  النادي 
وه���ن���اك خ��ط��ط ط��م��وح��ة واأه�����داف 
الواقع،  اأر���س  على  لتحقيقها  نعمل 
جمل�س  مع  ت��ام  بتنا�سق  ونعمل  كما 
ال�سارقة الريا�سي، الذي قدم عماًل 
باالألعاب  النهو�س  يف  وجن��ح  ك��ب��رياً 
لها  واأع��������اد  االإم���������ارة  ال���ف���ردي���ة يف 

وبف�سل  االألعاب  م�سمار  يف  بريقها 
ت��وج��ي��ه��ات��ه وم�����س��اه��م��ت��ه وال���دع���م 
الكبري ا�ستطاع النادي حتقيق القاب 

واإجنازات عديدة.
الفردية  االأل����ع����اب  رئ��ي�����س  واأ�����س����اد 
اإىل  ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة امل��ح��ق��ق��ة م�������س���رياً 
اأبطال  م��ن  م�ستغربة  لي�ست  اأن��ه��ا 
التايكواندو، قائاًل: هوؤالء الالعبني 
االأب��ط��ال ع��ودون��ا دائ��م��اً على �سعود 
املركز  ال��ت��ت��وي��ج وحت��ق��ي��ق  م��ن�����س��ات 
كذلك  ال���ب���ط���والت،  ك��اف��ة  يف  االأول 
الب���د م��ن االإ����س���ادة ب��ال��ع��م��ل الكبري 
الذي يقوم به اجلهاز الفني للفريق 
ب����ق����ي����ادة ال����ك����اب����نت ع����ب����داهلل ح���امت 
وط��اق��م��ه امل��ع��اون، يف ف��رة التوقف 
مار�سوه  ال�����ذي  امل��ك��ث��ف  وال��ن�����س��اط 
التدريبات عن  برنامج  وموا�سلتهم 
�ساهم  م��ا  وه���و  منتظم  ب�سكل  ُب��ع��د 

اجلاهزية  اأمت  يف  ال��ف��ري��ق  و���س��ع  يف 
وت��ق��دمي��ه ب��اأف�����س��ل ط��ري��ق��ة ليحقق 
ال��الع��ب��ني على  ال��ل��ق��ب، مهنئاً  ه��ذا 
الروح العالية واالإجناز الذي ي�ساف 

لنجاحاتهم.
ولفت الهاجري اإىل اأن فرق االألعاب 
الرنامج  تنفيذ  ت��وا���س��ل  ال��ف��ردي��ة 
مبوا�سلة  االإدارة  م����ن  امل���و����س���وع 
على  للحفاظ  امل��ن��زل��ي��ة  ال��ت��دري��ب��ات 
تاأهباً  ال���ب���دن���ي���ة  ال���ل���ي���اق���ة  م���ع���دل 
اأن  مبيناً  الريا�سي،  الن�ساط  لعودة 
امل�سرفني  م��ن  دوري���ة  متابعة  هناك 
ت��ام من  ال��ت��زام  وامل��درب��ني ي�ساحبه 
الالعبني واأ�سبحوا ميتلكون ثقافة 
تدريبات  ويوا�سلون  عالية  ريا�سية 
ك��ب��ري وب���ال���ت���اأك���ي���د �سوف  ب��ح��م��ا���س 
وا�ستئناف  ال��ع��ودة  ع��ن��د  ت�ساعدهم 

الن�ساط الريا�سي.

اأوبالك ي�شجل رقمًا 
�شلبيًا يف »الليغا«

بات حار�س مرمى اأتلتيكو مدريد، ال�سلوفيني يان اأوبالك، على م�سارف 
حتقيق ثاين اأ�سواأ رقم قيا�سي له يف بطولة الدوري االإ�سباين.

تلقت �سباك اأوبالك هدفاً من العب بلد الوليد فران بيلران يف الدقيقة 
الثاين. ال�سوط  من   49

 26 بالفعل  ا�ستقبل  اأوب��الك  فاإن  االإ�سبانية،  �سري  كادينا  ل�سبكة  ووفًقاً 
اأ�سواأ رقم قيا�سي له  ال��دوري االإ�سباين هذا املو�سم، وهو ثاين  هدفاً يف 
27 هدفاً  اأتلتيكو مدريد، بعدما ا�ستقبل  يف نف�س املو�سم بالدوري مع 

مو�سم 2019-2018.
اآخر  ب�”الليغا” يف  اأوبالك توج بجائزة زامورا كاأف�سل حار�س  اأن  يذكر 
ثالث اأعوام، لكن بات حار�س ريال مدريد، تيبو كورتوا، هو املر�سح االأول 

لنيل هذه اجلائزة، بعد اأن فاز بها �سابًقاً خالل فرته مع “االأتلتي«.

�سيجتمع مدرب مان�س�سر �سيتي، بيب غوارديوال، مع 
االإجنليزي  ال��دوري  انتهاء  بعد  �ستونز  ج��ون  املدافع 

للحديث عن م�ستقبله.
عانى �ستونز من نق�س اللياقة البدنية منذ ان�سمامه 
اإىل ال�سيتي عام 2016، وتراجع ترتيبه يف قلب دفاع 
واإيريك  اإميريك الب��ورت، وفرناندينيو،  بعد  الفريق 

غار�سيا، ونيكوال�س اأوتامندي.
وتكهنت و�سائل اإعالم بريطانية، 

ال��ذي ميتد عقده  ب��اأن �ستونز 
 ،2022 ال�����س��ي��ت��ي ح��ت��ى  م���ع 
وناديه  الآر���س��ن��ال  مطلباً  يعد 

ال�سابق اإيفرتون.
واأو������������س�����������ح غ����������واردي����������وال 
مواجهة  قبل  لل�سحافيني 
اليوم  ي��ون��اي��ت��د  نيوكا�سل 
االأربعاء: “قلت عدة مرات 
اأكر  اإنني  قويل  و�ساأكرر 

ب�سخ�سية  �سعيد  م��ن 
واح�����������راف�����������ي�����������ة 

�ستونز«.

املو�سم  نهاية  ويف  ل��ه،  �سيء  اأف�سل  “اأريد  واأ���س��اف: 
تكون  اأحياناً  الأن��ه  �سيحدث،  عما  لنتحدث  �سنجتمع 

رغبتي معاك�سة لرغبة الالعبني والنادي«.
مع  فقط  لي�س  وم��وق��ف��ي  معهم  ���س��ادق  “اأنا  وت��اب��ع: 
ج����ون، ب��ل م��ع اأي الع���ب اآخ����ر ه��و احل��اج��ة للتغيري 

و�سنتحدث يف ذلك«.
واكتفى �ستونز بخو�س 12 مباراة يف الدوري هذا 

املو�سم ب�سبب اإ�سابة بالكاحل.
اأن  نريد  “بالتاأكيد  غوارديوال:  ووا�سل 
�سهرين  مل��دة  وال��ت��دري��ب  للعب  يعود 
دون  اأ�سهر  اأربعة  اأو  ثالثة  اأو 
اإ����س���اب���ات، ع���ان���ى ج����ون من 
يتمتع  لكنه  االإ���س��اب��ات 
ب��ال��ك��ف��اءة وال ���س��ك يف 

ذلك«.

غوارديول �شيجتمع مع �شتونز 
لتحديد م�شتقبله مع ال�شيتي

ادع���������ى امل����ه����اج����م ال���������س����وي����دي امل����خ���������س����رم زالت�������ان 
تاأخره  بعد م�ساهمته يف قلب ميالن  اإبراهيموفيت�س 
اللقب  حامل  يوفنتو�س  على  كبري  ف��وز  اإىل  بهدفني 
ان  القدم،  االإيطايل لكرة  ال��دوري  4-2 يف  واملت�سدر 
فريقه اللومباردي كان �سيحرز لقب “�سريي اأ” بحال 

قدومه مطلع املو�سم.
وكان يوفنتو�س يف طريقه لتحقيق فوز اعتيادي على 
رابيو  اأدري����ان  الفرن�سي  ب��ه��ديف  تقدمه  بعد  م��ي��الن، 

والنجم الرتغايل كري�ستيانو رونالدو، لكن ميالن 
منت�سف  دق��ائ��ق  �ست  غ�سون  يف  ثالثية  �سجل 

املواجهة  يح�سم  ان  ق��ب��ل  ال���ث���اين،  ال�����س��وط 
برباعية الفتة.

ال�سابق  ي��وف��ن��ت��و���س  زالت������ان، الع����ب  وب�����داأ 
وال��ع��ائ��د اىل م��ي��الن ب��ع��د ف���رة م��ع لو�س 

اجن���ل���ي�������س غ���االك�������س���ي االأم�����ريك�����ي، 
نقطة  م����ن  ال�����ف�����ارق  ب��ت��ق��ل��ي�����س 

متريرة  ل��ع��ب  ث���م  اجل�������زاء، 
فرانك  ل��ل��ع��اج��ي  ح��ا���س��م��ة 

كي�سييه.
وبعد ا�ستبداله من قبل 
بيويل،  �ستيفانو  امل��درب 
م��ي��الن هدفني  ���س��ج��ل 
اآخرين عر الرازيلي 
ال�����س��اب راف���اي���ل لياو 
وال������ك������روات������ي اأن����ت����ي 

ريبيت�س.
قال زالت��ان، بطل الدوري 

م����ي����الن،  م������ع   2011 يف 
ملن�سة  ت���������س����ري����ح����ات  يف 

رئي�س،  “اأنا  “دازون”: 
م����درب والع����ب، لكني 

اأتقا�سى راتب العب 
كنت  ل����و  ف����ق����ط.. 
البداية  منذ  هنا 
ل����ك����ن����ا اأح������رزن������ا 
ال�����������س�����ك�����ودي�����ت�����و 

)لقب الدوري االيطايل(«.
وتابع ابراهيموفيت�س )38 عاما( املعروف بت�سريحاته 
لعبت  رق��م.  جمرد  لكنه  �سرا،  لي�س  “عمري  الغريبة 
بذكاء  اللعب  اأح��اول  ال�سابقة.  املباراة  اأكر من  اليوم 
وعدم القيام بنف�س االأ�سياء مثلما كنت بعمر الع�سرين. 
ب�سراحة اأ�سعر بحال جيدة، واأريد م�ساعدة زمالئي يف 
�ستى الطرق«. وعاد ابراهيموفيت�س اىل ميالن مطلع 
العام احلايل بعقد حتى نهاية املو�سم. ويف ظل تكهنات 
حول التخلي عن املدرب بيويل مع قدوم حمتمل 
فنيا  دورا  ليلعب  رانغنيك  رال���ف  ل��الأمل��اين 
واإداري��ا، مل يك�سف زالت��ان الدائم الرحال 

وجهته امل�ستقبلية.
اأمامنا  “يبقى �سهر  واأجاب ب�سكل غام�س 
ل��ال���س��ت��م��ت��اع ف��ل��ن��ن��ت��ظ��ر. ه���ن���اك اأم����ور 
اللعب  ال�سيطرة.  حت��ت  لي�ست 
خمجل  اأم���ر  جماهري  دون 
وغريب. رمبا كانت املرة 
ت�ساهدونني  االخ�����رية 
�سان  م��ل��ع��ب  يف  ف��ي��ه��ا 

�سريو«.
اللعب  “اأحب  ت���اب���ع 
ميالن  ت�����س��ك��ي��ل��ة  يف 
بعملي  اأق��وم  احلالية، 
اأ�سنع  مل  واإذا  بذكاء، 
يعجبني  ال  ف�����ارق�����ا 
اأري��د م�ساعدة  االأم���ر. 
زمالئي واجلماهري«.

االأوىل  وب���خ�������س���ارت���ه 
انت�سارات  �سبعة  ب��ع��د 
متتالية، اأهدر يوفنتو�س 
بفارق  االب���ت���ع���اد  ف��ر���س��ة 
الت�سيو  ع����ن  ن����ق����اط   10
مفاجئ  ب�سكل  اأي�����س��ا  اخل��ا���س��ر 
�سمان  وب��ال��ت��ايل  ليت�سي،  اأم����ام 
لقبه التا�سع تواليا منطقيا على 

ح�ساب فريق العا�سمة.

اإبراهيموفيت�ض : اأنا رئي�ض.. 
لعب ومدرب 

للمرة �خلام�صة على �لتو�يل 

تايكواندو ال�شارقة يتوج بكاأ�ض بطولة الإمارات 
املفتوحة للبوم�شا  »الفرتا�شية«

•• اأبوظبي-وام:

اطلع جمل�س اإدارة احتاد االإمارات للمبارزة على التقرير الفني ال�سامل 
حول الن�ساط املحلي والدويل، واإجنازات املنتخبات اخلارجية يف املو�سم 
املا�سي الذي مت خالله اإحراز 41 ميدالية ملونة من خالل امل�ساركة يف 

وعربية واآ�سيوية. خليجية  بطوالت   7
اأم�س االأول عن بعد عر برنامج  ال��ذي عقد  جاء ذلك خالل االجتماع 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  ���س��امل  ال�سيخ  املهند�س  برئا�سة  امل��رئ��ي  االت�����س��ال 
حممد  �سعادة  من  كل  بح�سور  واالآ�سيوي  االإم��ارات��ي  االحت��ادي��ن  رئي�س 

ع�سو  الغفلي  �سيف  و�سعادة  االحت��اد،  رئي�س  نائب  ال�سحي  العزيز  عبد 
املطرو�سي  ه��دى  وال��دك��ت��ورة  التنفيذي،  املكتب  رئي�س  االإدارة  جمل�س 
ع�سوة جمل�س االإدارة واالأمني العام، والع�سوين حممد غامن املن�سوري 
وحمد مبارك بو عميم. واأ�ساد املهند�س ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي 
واملتمثل يف  االإم�����ارات  وب��ط��الت  اأب��ط��ال  ال���ذي حققه  ال��وف��ري  باحل�ساد 
للفرق، و5 ميداليات ف�سية فردي و3   7 و  ميداليات ذهبية فردي   4

للفرق، باالإ�سافة اإىل 6 ميداليات برونزية للفردي و16 للفرق.
الكم  ���س��وء  على  اللعبة  م�سرية  يف  االأك���ر  احل�سيلة  االإجن�����ازات  وت��ع��د 
عام  من  يوليو  يف  اخلارجية  م�ساركاته  ب��داأت  ال��ذي  املو�سم  يف  والكيف 

.2020 عام  من  فراير  يف  وانتهت   ،2019
املا�سي  املو�سم  تقرير  اأن  املطرو�سي  ه��دى  الدكتورة  اأك��دت  جانبها  من 
وعلى  االحت��اد،  نظمها  التي   6 ال���  املحلية  البطوالت  على  اأي�سا  ت�سمن 
الدورتني التاأهيليتني املحلية والعربية للمدربني واحلكام، .. منوهة اإىل 
اأن جمل�س االإدارة اطلع على موقف االحتاد من ا�ستئناف الن�ساط وعودة 
التدريبات لل�ساالت الريا�سية يف �سوء تعليمات الهيئة العامة للريا�سة 

واللجنة االأوملبية الوطنية واملجال�س الريا�سية.
�سباب  نادي  الن�ساط متت خماطبة �سالة  ا�ستئناف  اإط��ار  : يف  واأ�سافت 
امل�ستجدات  اآخ��ر  على  ل��الط��الع  والتعليم  الربية  ووزارة  دب��ي  االأه��ل��ي 

توفري  مع  جم��ددا  الالعبني  ال�ستقبال  والتجهيز  التعقيم  اج��راءات  يف 
التباعد  وم�سافات  ال��دوري��ة  الفحو�س  فيها  مب��ا  الوقاية  اإج����راءات  ك��ل 
الذي  الوقت  نف�س  يف  واملدربني،  الالعبني  �سالمة  ل�سمان  االجتماعي 
ت�ستمر فيه تدريبات املنتخبات الوطنية “عن بعد” ل�سمان احلفاظ على 

اللياقة البدنية متهيدا لعودتهم قريبا للتدريب يف ال�ساالت.
واأو�سحت اأنه مت االطالع على خمرجات التقرير ال�سادر عن �سركة تيما 
الذي  وه��و  االحت��اد،  وب��ني  بينها  ال�سراكة  اتفاقية  مبوجب  اال�ست�سارية 
اجلديدة  واال�سراتيجية  امل�ستقبلية،  اخلطط  عن  مقرحات  ت�سمن 

لالحتاد، واللوائح الفنية امل�ستحدثة للمنتخبات واحلكام.

احتاد املبارزة يطلع على التقرير الفني ال�شامل حول الن�شاط املحلي والدويل لعام 2019 

كلوب يك�شف �شبب عدم 
م�شاركة للنا باملباريات

اأكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، اأن العب الو�سط اآدم الالنا من امل�ستبعد 
اأن يلعب للنادي مرة اأخرى، رغم متديد عقده لفرة ق�سرية حتى نهاية 
املو�سم، الأن تعر�سه الأي اإ�سابة قد يوؤثر على اخلطوة التالية يف م�سريته.

مل يلعب الالن���ا ال���ذي ع��ان��ى م��ن االإ���س��اب��ات خ���الل اآخ���ر م��و���س��م��ني، منذ 
ا�ستئناف الدوري بعد التوقف ب�سبب اأزمة فريو�س كورونا، وقال كلوب اإنه 

لن يخاطر باإ�سراك الالعب 32 عاماً رغم جاهزيته.
وكان من املنتظر اأن يغادر الالنا النادي يف انتقال جماين بعد نهاية عقده 
املتبقية  املباريات  انتهاء  تعاقده حتى  لكنه مدد  يونيو )حزيران(،   30 يف 

يف املو�سم.
و�سوح،  بكل  ال�سيف  يف  ال��ن��ادي  �سيرك  “اآدم  لل�سحافيني:  كلوب  وق��ال 
اإليه فاإنه �سيتدرب  %100، لكن طاملا لن نحتاج  موجود ويتدرب بن�سبة 

فقط«.
واأ�ساف: “كانت هناك العديد من النقا�سات حول الالعبني الذين تنتهي 

عقودهم، كان من الوا�سح اأننا �سنمدد عقد اآدم، واأراد ذلك اأي�ساً«.
وتابع: “لن نخاطر مب�ستقبله... اإنه واحد من اأكر الالعبني املهمني منذ 
جئت اإىل هنا، ولذلك اأمتنى له االأف�سل يف م�سريته، اإنه اأ�سطورة بالفعل، 

وي�ستطيع االآن اأن يكون اأ�سطورة يف مكان اآخر اعتباراً من املو�سم املقبل«.
واختتم: “قدم مباريات مهمة للغاية معنا، لكن ما فعله يف ملعب التدريب 

كان ا�ستثنائياً متاماً«.

حذر مفو�س رابطة دوري كرة ال�سلة االأمريكي للمحرفني “ان بي ايه” 
امل�ستجد يف �سفوف  كورونا  “تف�سيا مهما” لفريو�س  اأن  �سيلفر من  اآدم 

االأندية، �سيطيح با�ستئناف املو�سم اأواخر ال�سهر اجلاري.
“كوفيد- اآذار/م��ار���س ب�سبب   11 ال��دوري اعتبارا من  وعلقت مناف�سات 

ي�ستاأنف مبوجب �سيغة معدلة وخمت�سرة ت�سارك  ان  املقرر  19”. ومن 
فيها 22 من الفرق ال�30 يف البطولة، على ان تنطلق يف جممع ديزين 

وورلد يف مدينة اأورالندو بوالية فلوريدا يف 30 متوز/يوليو.
اإخ�ساع  اإج��راءات �سحية ت�سمل  و�ستقام املباريات دون جمهور، ومبوجب 
اجلميع لفحو�س دورية لك�سف “كوفيد19-”، على ان تقيم كل الفرق يف 

املجمع الذي بات ي�سطلح على ت�سميته “الفقاعة«.
ويف ت�سريحات الثالثاء، توقع �سيلفر ان يكون عدد من الالعبني االآتني 
اىل فلوريدا، م�سابني بالفريو�س، لكنه راأى ان ت�سجيل اإ�سابات اإ�سافية 
بعد دخول اأفراد الفرق يف احلجر ال�سحي يف املجمع، �سيت�سبب مب�سكلة 

اأكر للدوري.
�سمن  االط���الق  على  مهم  تّف�ٍس  اأي  ت�سجيل  مت  اذا  “بالتاأكيد  واأو���س��ح 

املجمع، �سن�سطر لالغالق جمددا«.

“�سيكون مثريا للقلق يف حال دخلوا )الالعبون( يف فرة احلجر  وتابع 
عندها  ان��ه  اىل  م�سريا  اإيجابية”،  لفحو�س  بعدها  وخ�سعوا  ال�سحي، 

يف فقاعتنا«. فجوة  ثمة  ان  “�سندرك 
واأبدى �سيلفر اأمله يف اأن تكون االجراءات التي �سيتم اتخاذها على هام�س 
املباريات امل�ستاأنفة، اآمنة مبا يكفي النهاء املو�سم، ال�سيما جلهة الفحو�س 
اأي خمالطة بني �سخ�س  التتبع لر�سد  التي �ستجرى، واعتماد  الدورية 

خ�سع لفح�س جاءت نتيجته اإيجابية، واآخرين.
ثمة  كانت  اذا  لرنى  التتبع  وحماولة  الفريو�س  حتليل  “ميكننا  واأو�سح 
اإبداء  الوقت عينه على �سرورة عدم  اأكر من حالة واحدة”، م�سددا يف 
الروتوكوالت )ال�سحة(  نتبع  اننا  من  اأعلى  الثقة،  من  م�ستوى  “اأي 

وناأمل يف ان ينجح االأمر كما خططنا له«.
العامل،  ب�”كوفيد19-” يف  ت��اأث��را  ال���دول  اأك��ر  املتحدة  ال��والي��ات  وتعد 
وت�سهد ت�سارعا يف حاالت االإ�سابة يف االآون��ة االأخ��رية. و�سجلت الثالثاء 
اأكر من 60 األف اإ�سابة يف ال�ساعات االأربع والع�سرين املن�سرمة، يف رقم 
قيا�سي منذ بدء الوباء، ما رفع عدد االإ�سابات االإجمالية اىل نحو ثالثة 

ماليني، بينما تخطى عدد الوفيات عتبة 131 األف �سخ�س.

�شيلفر: تف�شي الفريو�ض 
�شيطيح بالعودة 
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جناح ف�شل تواأمتني ملت�شقتني باجلمجمة 

اأعلن اأطباء مب�ست�سفى اأطفال تابع للفاتيكان يف روما اأنهم جنحوا 
يف ف�سل تواأمني ملت�سقتني من موؤخرتي راأ�سيهما.

القحف"،  "احتاد  با�سم  ي��ع��رف  مب��ا  امل�سابتان  الطفلتان  وك��ان��ت 
ت�سركان يف جزء من عظام اجلمجمة واجلهاز الوريدي الدماغي، 
التوائم  وتعتر  القلب.  اإىل  الدماغ  الدم من  بتدفق  ي�سمح  الذي 

القحفية من احلاالت النادرة للغاية. 
يف  االأوىل  احلالة  "اإنها  بيان:  يف  جيزو  بامبينو  م�ست�سفى  وق��ال 
اأو���س��اف م�سجلة لعمليات  ت��وج��د  ال��ع��امل )ال  اإي��ط��ال��ي��ا، ورمب���ا يف 
مماثلة(". ُولدت التواأمتان، اإرفينا وبريفينا، يف جمهورية اأفريقيا 
اإىل  جيزو  بامبينو  م�ست�سفى  ونقلهما   ،2018 ع��ام  يف  الو�سطى 
الف�سل على  اإج��راء عملية  اإط��ار براجمه اخلريية. ومت  روم��ا يف 
ثالث مراحل، يف مايو )اأيار( ويونيو )حزيران( من العام املا�سي، 
اجل���اري، عندما مت ف�سلهما.  العام  )ح��زي��ران( من  يونيو   5 ويف 
طاقم  وج��ود  وتطلبت  �ساعة،   18 االأخ���رية  اجل��راح��ة  وا�ستغرقت 
مرور  بعد  اأم�س  امل�ست�سفى  واأعلن  ف��رداً.   30 من  اأك��ر  من  طبياً 
"التواأمني ال�سغريتني بخري حال" واأنهما  �سهر على العملية اأن 
"اأن  ال ت��زاالن يف امل�ست�سفى، ولكن ميكن التوقع يف نهاية املطاف 
تعي�سا حياة طبيعية". وقال امل�ست�سفى اإنه ال يعرف �سوى حالتني 
القحفية مت ف�سلها بنجاح يف لندن، وكان  للتوائم  اأخريني فقط 

االلت�ساق يف اجلزء االأعلى من الراأ�س.

وفاة امراأة حل�شتها قطة !
احلياة  فارقت  متقاعدة  �سيدة  اإن  اأ�سرالية،  اإع��الم  و�سائل  قالت 

بعد اأن حل�ست يدها قطة منزلية.
ويف التفا�سيل قال اأطباء م�سعفون يف مدينة ملبورن، اإنهم عروا 
على امل�سابة وهي فاقدة الوعي وعلى يدها �سحجة �سغرية واآثار 
ت�سببت  اللعاب  يف  م��وج��ودة  بكترييا  اأن  واأ���س��اف��وا  القطة.  ل��ع��اب 
غيبوبة  يف  اأدخ��ل��ه��ا  مم��ا  املن�ساأ،  بكتريي  �سحايا  بالتهاب  ل��ل��م��راأة 

امتدت لت�سعة اأيام قبل اأن تفارق احلياة م�ساء االثنني املا�سي.

اأعطب األف اإطار �شيارة تعود لن�شاء.. وال�شبب املواعدة
األقت ال�سرطة اليابانية، يف االآونة االأخرية، القب�س على رجل يبلغ 
اإط��ار �سيارة تعود   1000 اإعطاب نحو  32 عاما، بتهمة  من العمر 

غالبيتها لن�ساء، لكن الرجل برر فعلته متذرعا ب�سبب "غريب".
واأقر الرجل، ويدعى يو�سيتو هارادا، باأنه اأقدم على اإعطاب عجالت 
ال�����س��ي��ارات بحجة ال��ب��دء مب��ح��ادث��ة م��ع اجل��ن�����س االآخ����ر، م��ن اأجل 
اعتره  ال��ذي  االأم��ر  معهن،  عالقات  وخلق  الن�ساء،  على  التعرف 

كثريون "اأغرب طريقة" للتعرف على امراأة.
يف  باليابان  اآيت�سي  والي��ة  يف  ه���ارادا  اليابانية  ال�سرطة  واعتقلت 
اإطار �سيارة تعود المراأة  باأنه مزق  املا�سي، واعرف  اأواخ��ر يونيو 
التعرف  ث��م  وم��ن  امل�����س��اع��دة  وت��ق��دمي  متابعتها  م��ن  يتمكن  حتى 
عليها يف نهاية املطاف. وبداأت الق�سة يف 11 يونيو املا�سي، عندما 
خرجت امراأة تبلغ من العمر 43 عاما من ال�سوبر ماركت متجهة 
اأن  اإىل  اإىل �سيارتها. مل تبتعد املراأة ب�سيارتها كثريا حتى انتبهت 
االإطار االأمامي معطوب. وعندما ترجلت املراأة من �سيارتها لتفقد 
االإطار، اأوقف هارادا �سيارته بجانبها عار�سا امل�ساعدة عليها. لكن 
املراأة تذكرت اأنها وقعت يف املوقف نف�سه قبل عام، االأمر الذي دفعها 
ال�سرطة كامريات  اأن فح�س رجال  بال�سرطة. وبعد  اإىل االت�سال 
املراقبة يف موقف ال�سيارات يف ال�سوبر ماركت، اكت�سفوا على الفور 
الذي  نف�سه  هو  للمراأة،  امل�ساعدة  تقدمي  ح��اول  ال��ذي  الرجل  اأن 

اأعطب االإطار قبل دقائق فقط من خروجها من ال�سوبر ماركت.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

وزارة الثقافة اللبنانية تو�شح حقيقة فيديو نقل الآثار
علقت وزارة الثقافة اللبنانية، على فيديو ير�سد نقل قطعة اأثرية، انت�سر ب�سكل وا�سع على و�سائل التوا�سل، بالقول 

اإن االأمر روتيني، نافية ما تردد عن واقعة �سرقة حمتملة.
اآالف ال�سنني من متحف  اأثرية عمرها  اإذ يبني نقل قطعة  اللبنانيني جداًل،  اأحد ال�سحفيني  واأث��ار فيديو ن�سره 

لبنان الوطني بطريقة اعترها البع�س غري اآمنة، فيما ت�ساءل اآخرون عن وجهتها.
"لوين اآخدين االآثار؟"، وو�سع ها�ستاغ متحف  ال�سحفي جاد �سحرور اكتفى بن�سر الفيديو والتعليق عليه قائاًل 
لبنان وها�ستاغ املتحف الوطني، لرد ع�سرات التعليقات حول املو�سوع ولي�سبح الفيديو من االأكر تداوال يف لبنان 

م�ساء اأم�س االثنني.
وبعد انت�سار العديد من التغريدات التي ت�ساءلت عن بيع اآثار لبنان، ن�سرت وزارة الثقافة تغريدة و�سحت املو�سوع 

ونفت اأن يكون هناك اأي بيع اأو ما �سابه.
االأثري  الفريق  اإ�سراف  تتم حتت  الروتينية، وهي  االأعمال  االأعمال هي من  "هذه   : التغريدة  ال��وزارة يف  وقالت 

املخت�س يف املديرية العامة لالآثار التابعة لوزارة الثقافة".
وكان اأحد املغردين اللبنانيني قد قال يف وقت �سابق: "القطعة مت نقلها اإىل حديقة املتحف حيث يتم افتتاح جناح 

جديد هناك وباالإمكان روؤية القطع من ال�سارع الرئي�سي االآن".

�شرطة هولندا تداهم غرفة تعذيب كاملة التجهيز
يف اكت�ساف و�سف باملروع، تو�سلت ال�سرطة الهولندية اإىل حاويات بحرية 

مت حتويلها اإىل �سجن موؤقت و"غرفة تعذيب" عازلة لل�سوت.
وقالت ال�سلطات اإن ال�سرطة اأوقفت 6 رجال بعدما نفذت املداهمة قبل اأن 
يتم ا�ستخدام غرفة التعذيب، ومت هذا االكت�ساف املروع ال�سهر املا�سي من 
بوا�سطة  اإليها  التو�سل  مت  خيوط  يف  يحققون  كانوا  �سرطة  عنا�سر  قبل 
بيانات من هواتف م�سفرة ي�ستخدمها جمرمون، جرى اخراقها موؤخرا 
اأ�سنان،  لطبيب  بكر�سي  ال��غ��رف��ة  وزودت  الفرن�سية.  ال�����س��رط��ة  ق��ب��ل  م��ن 
واأ�سفاد،  وم�سارط  زردي��ة  بينها  من  واأدوات،  ال�سحية،  جللو�س  خم�س�س 

ح�سبما اأعلن �سابط رفيع امل�ستوىاأم�س االأول الثالثاء.
ا�ستنادا  امل�ستبه بهم  بالفعل مئات  واأوق��ف حمققون يف بريطانيا وهولندا 
خميفة  نظرة  الثالثاء  االأول  اأم�س  اإع��الن  واأعطى  امل�سفرة.  الر�سائل  اإىل 
اإنتاج  وامل��ن��خ��رط يف  ي���زداد عنفا  ال���ذي  االإج��رام��ي يف هولندا  ال��ع��امل  على 

املخدرات واالجتار بها على نطاق وا�سع، وفق ما نقلت "اأ�سو�سيتد بر�س".
وقالت ال�سرطة الهولندية االأ�سبوع املا�سي اإن حتقيقاتها، التي حتمل اال�سم 
الكودي "26 ليمونت"، ا�ستندت اإىل ماليني من الر�سائل الهاتفية، واأدت 
اإىل اعتقال اأكر من 100 م�ستبه. كما مت �سبط اأكر من 8000 كيلوغرام 
 19 الكري�ستايل، وتفكيك  امليثامني  الكوكايني و1200 كيلوغرام من  من 

خمترا للعقاقري اال�سطناعية وم�سادرة ع�سرات االأ�سلحة النارية.

كورونا والطاعون الدبلي.. ما الفارق حتى الآن؟
ال  مر�س  لكنه  الدبلي،  الطاعون  ب�سبب  �سحية  معركة  ال�سني  تخو�س 
ال�سحة  كورونا، ح�سب منظمة  درج��ة خطر فريو�س  االآن، يف  يبدو، حتى 
العاملية. املنظمة التي تواجه انتقادات عدة على خلفية تعاطيها مع فريو�س 

كورونا، اأكدت اأنها ال ترى يف مر�س الدبلي يف ال�سني خطرا حقيقيا.
كما اأعلنت اأنها ال ت�سنف الدبلي كطاعون اأو وباء، م�سرية اإىل اأنها م�ستمرة 

مبراقبة اأعداد االإ�سابات بالدبلي.
وجاءت ت�سريحات منظمة ال�سحة العاملية ب�ساأن هذا املر�س، عقب ت�سجيل 
املا�سية، يف منطقة  االأي��ام  الدبلي خالل  اإ�سابات موؤكدة بطاعون  ال�سني 

منغوليا الداخلية �سمايل البالد.
وبينما ال يثري االأمر خماوف اخلراء حتى االآن، ي�سري البع�س بقلق اإىل 
تاريخ التعامل املبكر من قبل املنظمة العاملية مع تطورات فريو�س كورونا، 
حيث اأك��دت يف فراير املا�سي اأنه لي�س وب��اء، قبل اأن تعود بعد اأي��ام قليلة 

لت�سفه ب�"عدو الب�سرية".
ال�سينية يف دي�سمر  اإ�سابة بكورونا يف �سوق مبدينة ووهان  اأول  و�سجلت 
اإن�سان  مليون  ن�سف  من  اأك��ر  ليقتل  الفريو�س  يتوح�س  اأن  قبل  املا�سي، 

وي�سيب ما يقرب من 12 مليونا.

كورتني كاردا�شيان تخطف 
الأنظار بلوك جديد

الواقع  ت��ل��ف��زي��ون  جن��م��ة  ك�����س��ف��ت 
كورتني كاردا�سيان عن لوك جديد 
اع��ت��م��دت��ه ب�����س��ع��ر ق�����س��ري، وذل���ك 
بن�سختها  ف��وغ  جملة  غ��الف  على 
متوز/ ل�سهر  عددها  يف   ، العربية 

يوليو واآب/اأغ�سط�س.
وارت��دت كوتني على غالف املجلة 

. Graham Cruz توب بتوقيع
اأن النجمة البالغة من العمر  كما 
اأط��ل��ت يف جمموعة من  ع��ام��اً   41
اللقطات اخلاطفة لالأنظار بلوكها 

اجلديد.
كورتني حتدثت يف اللقاء عن قرار 
الواقع  تلفزيون  برنامج  مغادرتها 
وقالت   ، بالتفا�سيل   KUWTK
دون  ال��رمن��ج  ت�سوير  مت  :"لقد 
19 مو�سًما  13 عاًما و  توقف ملدة 
واأي�ساً  منف�سلة"،  موا�سم  و�ستة 
االكتفاء  بعدم  اأ�سعر  قالت:"كنت 
يل  بالن�سبة  �سامة  بيئة  واأ�سبحت 
كما  حياتي  كل  احتاللها  ملوا�سلة 

كانت".

اجلزائر جتمد ت�شجيل عقود 
الزواج ب�شبب كورونا

قرر عدد من والة اجلزائر تعليق اإبرام عقود الزواج 
ارتفاع  يف  ت�سببت  التي  العائلية  للتجمعات  تفاديا 

عدد االإ�سابات بفريو�س كورونا امل�ستجد.
االلكروين  " النهار" يف موقعها  وذك��رت �سحيفة 
اجلزائر  بينها   ،48 اأ���س��ل  م��ن  والي���ة   19 والة  اأن 
اإبرام  بتعليق  تق�سي  ق����رارات  اأ����س���دروا  العا�سمة، 
املدنية  احلالة  م�سالح  م�ستوى  على  ال���زواج  عقود 

بالبلدات حتى اإ�سعار اآخر.
وح��م��ل��ت ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات م�����س��وؤول��ي��ة ت�ساعد 
اإىل ع��دم االلتزام  اإ���س��اب��ات ف��ريو���س ك��ورون��ا  منحى 
ال�سحة  وزارة  بها  تو�سي  التي  الوقائية  بالتدابري 
االأعرا�س  عن  الناجمة  العائلية  التجمعات  ومنها 

واالأفراح خ�سو�سا.
وفاة  ح��ال��ة   959 االث��ن��ني  ح��ت��ى  اجل��زائ��ر  و�سجلت 
و16 األفا و404 اإ�سابات، مقابل11884 حالة �سفاء، 

بح�سب البيانات الر�سمية لوزارة ال�سحة.

كلب يك�شف �شحنة خمدرات مبلياري يورو 
يف  ال�����س��ل��ط��ات  �سبطت  م����درب،  ك��ل��ب  "موهبة"  بف�سل 
تقدر  امليثامفيتامني،  خم���در  م��ن  ط��ن   1.5 �سلوفاكيا 
بنحو ملياري يورو )2.26 مليار  الر�سمية  قيمتها غري 

دوالر(، خالل حماولة تهريبها اإىل داخل البالد.
على  االأك���ر  ب��اأن��ه��ا  ال�سبط  عملية  ال�سلطات  وو���س��ف��ت 
االإطالق يف تاريخ البالد، فيما كانت "ال�سحنة" قادمة من 
املك�سيك، ح�سبما قال م�سوؤولون. وقال امل�سوؤولون اإنه مت 
العثور على املادة املخدرة يف نهاية مايو املا�سي، مب�ساعدة 
كلب بولي�سي يطلق عليه ا�سم "هات�س" ت�ستخدمه االإدارة 
املالية للبالد، بعد اأن �ساور ال�سك م�سوؤويل اجلمارك يف 

حمتويات حاويتني كبريتني لنقل ال�سوائل.
وو�سلت ال�سحنة اإىل �سلوفاكيا عن طريق ميناء كرواتي، 
االحتاد  اأنحاء  بيعها يف  املقرر  ك��ان من  اأن��ه  يعتقد  حيث 
االأوروبي. حفر املفت�سون ثقوبا يف قاع ال�سهاريج ووجدوا 
كميات كبرية من مادة بلورية بي�ساء مت حتديدها فيما 
اجلنائية  الهيئة  وحتقق  ميثامفيتامني.  اأنها  على  بعد 

الوطنية يف �سلوفاكيا يف الق�سية.

اأنفق اآلف الدولرات على لعبة بابجي
وقع مراهق هندي من اإقليم البنجاب، يف م�سكلة كبرية 
مع والديه بعد اأن �سحب ما يقارب مليون و�ستمئة األف 
عمليات  الإج���راء  ح�سابهما  من  دوالر(   22000( روبية 

�سراء على لعبة بابجي على االإنرنت دون علمهما.
لعبة  على  اإدم��ان��ه  م��دى  يعرفان  الوالدين  اأن  حني  ويف 
بابجي اإال اأنهما مل يتوقعا اأن ي�سل احلد بابنهما الإنفاق 
كل هذه االأموال. ووفقاً للتقارير، اأجرى املراهق معامالت 
من ح�سابات والديه امل�سرفية التي كان باإمكانه الو�سول 
وكذلك م�ساعدة  بابجي،  لعبة  اأر�سدة على  ل�سراء  اإليها 
اأر�سدة على اللعبة. وكان الفتى ذكياً  اأ�سدقائه يف �سراء 
واالإ���س��ع��ارات، حتى ال  الر�سائل  يكفي حل��ذف جميع  مبا 
املال  الوالدان  اإىل ما فعل. ولالأ�سف، فقد  ينتبه وال��داه 
النفقات  وبع�س  ال�ساب  م�ستقبل  اأج��ل  من  وف��راه  ال��ذي 
ك�سف  �ساهدا  عندما  كبرية  ل�سدمة  وتعر�سا  الطبية. 
اللذان مل  الوالدان  واأج��ر  �سهر.  بعد  امل�سريف  احل�ساب 
العمل يف  املراهق على  ابنهما  الك�سف عن هويتهما،  يتم 

ور�سة الإ�سالح دراجات ال�سكوتر للتكفري عن اأخطائه.
االآن  ب��ع��د  "ال ميكنني  االإع�����الم:  ل��و���س��ائ��ل  وال����ده  وق���ال 
ال�سماح له باجللو�س يف املنزل دون عمل، وقمت مب�سادرة 

هاتفه الذكي حتى ال يعاود الكرة".

اأفعى تت�شلل ل�شيارة وحتاول قتل �شائقها
اأفعى  م��ع  �سر�سة  نف�سه يف معركة  اأ���س��رايل  رج��ل  وج��د 
�سديدة ال�سمية، ظهرت فجاأة يف �ساحنة كان يقودها على 

طريق �سريع، قبل اأن يتمكن من قتلها.
ووثقت كامريات مثبتة يف �سيارة �سرطة الواقعة، اإذ الحق 
والية  يف  ال��رج��ل  يقودها  ك��ان  التي  ال�ساحنة  �سرطيون 
كوينزالند االأ�سرالية، بعدما الحظوا اأنها ت�سري ب�سرعة 
ال�سائق  ال�سباط  اأجر  وبعدما  �سارع مزدحم.  كبرية يف 
على الوقوف على جانب الطريق، تبني اأن اأمرا خطريا 
يحدث معه. وقال ال�سائق اإنه كان يدافع عن حياته، التي 
واحدة  باأنها  املعروفة  ال�سرقية،  البنية  االأفعى  هددتها 

من اأكر االأفاعي �سمية يف العامل.

هل كانت اإليزابيث الثانية 
تغار من الأمرية ديانا؟

mn، نقاًل  ك�سف تقرير ملوقع 50 
عن خراء يف �سوؤون االأ�سرة امللكية 
ديانا  االأم������رية  اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة، 
مت��ّك��ن��ت م��ن ���س��رق��ة االأ����س���واء من 

امللكة اإليزابيث الثانية.
بني  "العالقة  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وذك���ر 
بل  معقدة،  وامللكة  دي��ان��ا  االأم���رية 
�سيئة...  ك��ان��ت  اإن��ه��ا  ال��ق��ول  ميكن 
�سعبية من  اأك���ر  دي��ان��ا  اأ���س��ب��ح��ت 
حياتها  يف  االوىل  ول��ل��م��رة  امل��ل��ك��ة 
ت��خ��اف من  اأن  ك��ان على االأخ����رية 

املناف�سة".
وفاة  اإع���الن  اأن  التقرير  واأ���س��اف 
اأر�سلت  اأرعب امللكة، واأنها  االأمرية 
ب��ع��د ذل����ك ح��ف��ي��دي��ه��ا االأم���ريي���ن 
من  اإ�سكتلندا  اإىل  وه���اري  ويليام 
اأن  اإىل  اأج����ل ح��م��اي��ت��ه��م��ا، م�����س��رياً 
احلادثة،  بعد  اأ�سبوع  مل��دة  �سمتها 

اأثار ريبة الريطانيني.
وك��ان��ت امل��ل��ك��ة ق��د ق��ال��ت ب��ع��د ذلك 
االإداري  بالطابع  يت�سم  خطاب  يف 
لفقدان  ت���اأ����س���ف  اإن���ه���ا  ال��ر���س��م��ي، 
اال�ستثنائي  "ال�سخ�س  االأم�����رية 

واملوهوب".
على  قدرتها  تفقد  "مل  واأ�سافت: 
ال�سعبة  ال����ظ����روف  يف  االب��ت�����س��ام 
دائماً  ت�سحك  ك��ان  ب��ل  واجل��ي��دة. 
واأ�سبحت مثااًل يحتذى بحيويتها 
ت�سيف:  اأن  ق���ب���ل  ولطفلها" 
"احرمها وحتديداً ب�سبب وفائها 

لولديها".

تفا�شيل اآخر اأيام رجاء اجلداوي
اأن  ب��ع��د  ل��ق��ب،  دون  حم��م��د،  ت��ن��ادي��ن��ي  "كانت 
متابعتي  من  طويلة  ف��رة  بعد  نف�سيا  تقاربنا 
واألفة  ود  بكل  يل  لتحكي  ال�سحية؛  حلالتها 
معي عن حياتها واأقرب النا�س لقلبها".. هكذا 
بالفنانة  عالقته  خالد  حممد  الطبيب  ي��روي 
اأن  اأيامها قبل  الراحلة رجاء اجلداوي يف اآخر 
تودع الدنيا. ويتذكر الطبيب الذي كان م�سرفا 
الراحلة  يغالب دموعه كالم  على حالتها وهو 
االإ�سماعيلية،  مب��ح��اف��ظ��ة  م��ول��ده��ا  ع��ن  م��ع��ه 
وكيف جاءت للعالج بها بعد اإ�سابتها بكورونا، 
ربنا  "رمبا يكون ق�ساء  حيث رددت يف حينها: 
اأن اأموت هنا". وغيب املوت اجلداوي عن عمر 
82 عاما داخل احلجر ال�سحي مب�ست�سفى اأبو 
خليفة مبحافظة االإ�سماعيلية، بعد �سراع دام 
43 يوما، مع فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد 
ب�سمة  خالله  تركت  طويل  م�سوار  بعد   ،)19
و  وامل�سرح  ال�سينما  عامل  يف  وا�سحني  تاأثري  و 

االإعالم واالأزياء.

اأيامها االأوىل بامل�ست�سفى، يقول الطبيب  وعن 
الفنانة  "كانت  عربية":  نيوز  ل�"�سكاي  املعالج 
الطلبات،  ق��ل��ي��ل��ة  ال���ت���ف���اوؤل،  دائ���م���ة  ال���راح���ل���ة 
ال���ع���الج، وبجميع  م��ل��ت��زم��ة ج���دا ب��روت��وك��ول 
تعليمات الطاقم الطبي، وتتعاون مع اجلميع، 
كانت ودودة، وبادلها اجلميع احلب والتقدير.. 
ل���ذا ج���اء م�سهد  ت��ع��ودن��ا ع��ل��ى وج��وده��ا بيننا؛ 
طول  وم��ع  للجميع".  و�سادما  م��وؤث��را  ال��وف��اة 
الدكتور  ي��ع��دد  بامل�ست�سفى،  ت��واج��ده��ا  ف���رة 
حم��م��د خ��ال��د ���س��ف��ات اجل������داوى ك��م��ا عرفها 
�سابرة  اإن�����س��ان��ة  "كانت   : وي���ق���ول  ق����رب،  ع���ن 
ج���دا، وك��رمي��ة وك��ل��ه��ا ذوق ورق����ي، ف�سال عن 
التوا�سع،  يف  قمة  كانت  الكبرية،  التحمل  قوة 
فكانت مبثابة االأم واالأخت وال�سديقة للجميع 
كانت  اجل����داوي  اأن  اإىل  واأ����س���ار  بامل�ست�سفى". 
حري�سة على ترديد عبارات "يارب يارب.. واأنا 
را�سية بق�ساء اهلل وان �ساء اهلل �ستكون االأمور 

بخري".

كاثرين جونز تطلق عالمة  
جتارية جديدة

تعتزم النجمة العاملية كاثرين زيتا جونز الإطالق عالمتها التجارية اجلديدة 
ب��دءاً من  �سلعا متنوعة  �ستايل( قريبا، و�ستعر�س عرها  لنمط احلياة )اليف 
وم�ستح�سرات  النباتية  واالأحذية  القهوة  وحتى  التقليدية  الويلزية  املنتجات 
التجميل، باالإ�سافة اإىل مقتنيات لتزيني املنزل. وذكرت �سحيفة )ديلي ميل( 
الريطانية ان زيتا جونز، املولودة يف ويلز والبالغة من العمر 50 عاما، �ست�سبح 
هكذا �سيدة اأعمال من خالل م�سروع خا�س باأ�سلوب احلياة وباأ�سعار يف املتناول، 
يف مغامرة تبحث من خاللها عن ن�ساط جديد ميكن اأن تركز عليه حني يكر 
اأبناوؤها كما ت�سعى لتعزيز ملفها ال�سخ�سي. ولي�ست هذه املرة االأوىل التي تبداأ 

فيها املمثلة الريطانية يف م�سروع جتاري، فقد اأطلقت يف 2017 عالمتها 
التجارية اخلا�سة "كازا زيتا-جونز"، املتخ�س�سة يف مالب�س النوم 

وثياب املنزل املريحة.

حار�صة جتل�ص وترعى حمار� وح�صيا يف حديقة حيو�نات �أوكالند ، كاليفورنيا. وقد �صرحت �حلديقة ن�صف موظفيها بعد جائحة كورونا.    � ف ب



بقلوب موؤمنة بق�صاء �هلل وقدره
نتقدم بخال�ص �لعز�ء و�صادق �ملو��صاة

�ىل معايل 
 �شعيد بن حممد الرقباين

و�أبنائه
حممد �شعيد الرقباين
فهد �شعيد الرقباين

اأحمد �شعيد الرقباين
را�شد �شعيد الرقباين

عبداهلل �شعيد الرقباين
حمد �شعيد الرقباين

يف وفاة �ملغفور لها باإذن �هلل تعايل

والدته
�صائلني �ملوىل عز وجل �أن يتغمد �لفقيدة بو��صع رحمته وي�صكنها ف�صيح جناته 

ويلهم �أهلها وذويها �ل�صرب و�ل�صلو�ن 
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 

عبيد حميد املزروعي 
را�شد حميد املزروعي

عبد اهلل حميد املزروعي


