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لدعمها يف مكافحة فريو�س كورونا
الإمارات تر�سل م�ساعدات 

طبية اإىل اأذربيجان 
•• اأبوظبي-وام:

اأر�سلت دولة الإمارات ام�س طائرة م�ساعدات حتمل على متنها 11 
لدعم  اأذربيجان  اإىل  الفح�س  اأجهزة  و  الطبية  الإم���دادات  طنا من 
جهود 11 األفاً من العاملني بها يف جمال ال�سحة و تعزيز قدراتهم 

يف مواجهة انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد19-.
وقال �سعادة الدكتور حممد اأحمد هامل القبي�سي �سفري الدولة لدى 
جمهورية اأذربيجان يف ت�سريح له :اإن العالقات بني دولة الإمارات 

واأذربيجان ت�سهد تقدما ملمو�ساً يف العديد من املجالت. 
)التفا�سيل �س2(
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اأنقرة توا�سل انتهاكاتها.. وبغداد تلوح مبجل�س الأمن
•• بغداد-وكاالت:

وبرا  ج��ّوا  الرتكية  الع�سكرية  العملية  ا�ستمرار  مع 
�سمال العراق، قّدمت وزارة اخلارجية العراقية اأم�س 
يف  الرتكي  ال�سفري  ت�سلمها  احتجاج  مذكرة  الأح���د، 
البالد، وذلك بح�سب ما اأفادت وكالة الأنباء العراقية، 
ال�سحاف.  اأحمد  با�سم اخلارجية  املتحدث  نقال عن 
وقالت الوزارة اإنها ركزت يف البنود على اأن التحديات 
باأعمال  لبلدان اجلوار ل ميكن مواجهتها  امل�سرتكة 

اأحادية اجلانب.
كما اأك���دت م��وق��ف ال��ع��راق ال��ث��اب��ت وامل��ب��دئ��ي يف حقه 
بالدفاع عن �سيادته ووحدة اأرا�سيه، وكذلك اإمكانية 
الطلب من جمل�س الأمن واملنظمات الدولية الوقوف 

ملنا�سرته.
اأنقرة  وا�سلت  العراقي،  ال�ستنكار  من  الرغم  وعلى 

املنطقة  يف  هجمات  منفذة  اأي�����س��ا،  ام�س  انتهاكاتها 
ال�سمالية بح�سب ما اأكد مرا�سل العربية.

واملدفعي طال  اجل��وي  ال��رتك��ي  الق�سف  اأن  واأ���س��اف 
الأح��د ق��رى احل��دودي��ة لق�ساء زاخ��و، كما ا�ستهدف 

مواقع على جبل خامتري ال�سرتاتيجي احلدودي.
واأو�سح املرا�سل اأن الق�سف الرتكي م�ستمر منذ اأيام 
رغم التنديد العراقي ال�سعبي والر�سمي، وقد ت�سبب 
ب��اأ���س��رار م���ادي���ة، و���س��ط خم���اوف م��ن ���س��ك��ان القرى 

احلدودية من نتائج تلك الهجمات.
خميمات  م��ن  قريبة  م��واق��ع  الق�سف  ا�ستهدف  كما 

للنازحني يف حمافظة دهوك.
الأ�سبوع  اأعلنت  الدفاع الرتكية كانت  اأن وزارة  يذكر 
املا�سي، اإطالق عملية ع�سكرية جديدة �سمال العراق، 
اإىل  دخلوا  الكوماندوز  وح��دات  عنا�سر  اأن  م�سيفة 

منطقة هفتانني.

�ص 03

�ص 11

�ص 19

بلدية مدينة �أبوظبي تنجز م�رشوع 

م�شح بيانات )�شبكات �لطرق(  

�أخبار �لإمار�ت

�لعر�ق.. هدف �أردوغان لإحياء 

جماعة �لإخو�ن �لإرهابية

عربي ودويل

ماين يرف�ص جتديد

 عقده مع ليفربول

�لفجر �لريا�شي

�أجرت �أكرث من 48 �ألف فح�س ك�صفت عن 392 �إ�صابة 
ال�سحة تعلن تعايف 661 
حالة جديدة من كورونا 

•• اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع لتو�سيع و زيادة نطاق الفحو�سات 
يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر و ح�سر احلالت امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد 
كوفيد -  19واملخالطني لهم و عزلهم اأعلنت الوزارة اإجراءها اأكرث من 48،000 
تقنيات  واأح���دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  جديد  فح�س 
الفح�س الطبي . و �ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع 
نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 392 حالة اإ�سابة جديدة 
تخ�سع  م�ستقرة  امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة جميعها حالت  كورونا  بفريو�س 
للرعاية ال�سحية الالزمة وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 44،925 حالة. 

)التفا�سيل �س2(

�جلي�س �لليبي: �لقاهرة تدرك خطورة �لتدخل �لرتكي يف �لبالد

اجتماع طارئ لوزراء اخلارجية العرب اليوم لبحث اأزمة ليبيا 
•• القاهرة -وكاالت:

اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ع���ن عقد 
اجتماع طارئ لوزراء اخلارجية العرب اليوم 
ت��ط��ورات الو���س��اع يف ليبيا،  الث��ن��ني لبحث 

وذلك عرب تقنية الفيديو كونفرا�س.
وي��ع��ق��د الج���ت���م���اع ب���ن���اء ع��ل��ى ط��ل��ب م�سر 
وب��رئ��ا���س��ة ���س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان، وح��ظ��ى الطلب 
امل�����س��ري ع��ل��ى ال��ت��اأي��ي��د امل��ن�����س��و���س ع��ل��ي��ه يف 

النظام الداخلي من جانب عدة دول.
الدول  جامعة  ت�ست�سيف  اأخ���رى  جهة  م��ن 
ال��ث��ال��ث للجنة  ال���ي���وم الج���ت���م���اع  ال��ع��رب��ي��ة 
برلني  موؤمتر  عن  املنبثقة  الدولية  املتابعة 
حول ليبيا، الذي �سيعقد على م�ستوى كبار 

امل�سوؤولني.
وق��ال��ت الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة يف بيان 
ام�س اإن الجتماع، يجري تنظيمه بالتن�سيق 
م���ع ب��ع��ث��ة ال���دع���م الأمم���ي���ة يف ل��ي��ب��ي��ا، وهو 
اأعمالها  اإط��الق  منذ  املتابعة  للجنة  الثالث 
اأطراف  عقدته  ال��ذي  ال���وزاري  الجتماع  يف 
فرباير   16 ي��وم  ميونيخ  يف  ب��رل��ني  عملية 
امل��ا���س��ي، وذل���ك ب��ه��دف ال��وق��وف على م�سار 
يف  وردت  التي  واللتزامات  الأه���داف  تنفيذ 
�سبيل  يف  والعمل  ب��رل��ني،  م��وؤمت��ر  خال�سات 
توحيد اجلهود الدولية الرامية اإىل التو�سل 

لت�سوية �سيا�سية متكاملة لالأزمة الليبية.
اىل ذلك قال وزير اخلارجية امل�سري، �سامح 

بن�سر  تركيا  قيام  اإن  الأح���د،  اأم�����س  �سكري، 
لالأمن  ت��ه��دي��دا  ي�سكل  ليبيا  يف  ميلي�سيات 

القومي امل�سري.
نيوز  �سكاي  م��ع  مقابلة  يف  �سكري،  واأ���س��اف 
يف  �سيا�سي  حل��ل  ت�سعى  القاهرة  اأن  عربية، 
ليبيا لأجل اإنهاء ال�سراع الع�سكري والدخول 

يف مرحلة انتقالية، ثم املرور اإىل انتخابات.
ليبيا  اخلارجية يف  التدخالت  اأن  اإىل  ولفت 
والعربي،  امل�����س��ري  ال��ق��وم��ي  ل��الأم��ن  تهديد 
م�سريا اإىل اأن حماولت اإنهاء ال�سراع الليبي 

على نحو ع�سكري لن تنجح.
الدعم  ���س��رورة  امل�سري على  ال��وزي��ر  و���س��دد 
اإطالق  وق��ف  �سمان  لأج���ل  لليبيا،  ال��ع��رب��ي 

النار يف البالد، والق�ساء على الإرهاب.

ويف ملف �سد النه�سة، اأكد �سكري اأن القاهرة 
اإثيوبيا،  م��ع  وال��ت��ع��اون  التوا�سل  اإىل  �سعت 
لكن ثمة �سكوك حول الإرادة ال�سيا�سية لدى 

اأدي�س اأبابا حلل امل�سكلة.
اأم�س  الليبي،  الوطني  اجلي�س  واعترب  ه��ذا 
التدخل  خ��ط��ورة  ت����درك  م�����س��ر  اأن  الأح�����د، 
اأن ه��دف تركيا  ال��رتك��ي يف ال��ب��الد، م��وؤك��داً 
طرابل�س  العا�سمة  على  لل�سيطرة  ال�سعي 
مدير  وق��ال  القت�سادية.  اأهدافها  وحتقيق 
الليبي،  اجلي�س  يف  امل��ع��ن��وي  التوجيه  اإدارة 
خالد املحجوب، اإن م�سر تدرك جيدا خطورة 
والتهديدات  ليبيا  يف  اخلارجية  التدخالت 

الإرهابية.
احلقيقي  ال�����س��ري��ك  ه��ي  م�سر  اأن  اأك���د  ك��م��ا 

لتحقيق الأمن يف ليبيا ل تركيا التي تر�سل 
العا�سمة  ال�سوريني لل�سيطرة على  املرتزقة 
القت�سادية،  اأه��داف��ه��ا  وحت��ق��ي��ق  ط��راب��ل�����س 

بح�سب تعبريه.
اأت���ى ذل���ك، ب��ع��د اأن ك���ررت ال��ق��اه��رة يف وقت 
�سابق ام�س على ل�سان وزير اخلارجية �سامح 
�سكري، تاأكيدها اأن اأي تهديد لالأمن امل�سري 
والعربي �سيلقى رداً منا�سباً. وقال �سكري يف 
يف  الع�سكري  احل��ل  اإن  العربية  م��ع  مقابلة 
ل��ل��دف��اع عن  ليبيا ه��و اخل��ي��ار الأخ���ري مل�سر 

اأمنها.
تو�سع  حم��اول��ة  م�سر  رف�س  على  �سدد  كما 
تتو�سع  اأنقرة  اأن  اإىل  ليبيا، م�سرياً  تركيا يف 
ال�سرعية  خمالفة  وليبيا  والعراق  �سوريا  يف 

الدولية.
عبد  امل�����س��ري  الرئي�س  ل���ّوح  ال�سبت  وم�����س��اء 
مبا�سر  ع�سكري  ب�تدخل  ال�سي�سي  ال��ف��ت��اح 
حكومة  ف�������س���ائ���ل  وا����س���ل���ت  اإذا  ل��ي��ب��ي��ا  يف 
املدينة  �سرت،  نحو  التقّدم  الوطني  ال��وف��اق 
الأبي�س  البحر  على  الواقعة  ال�سرتاتيجية 

املتو�سط.
امل�سري  اجلي�س  وح��دات  تفقده  اأثناء  وق��ال 
بثها  كلمة  يف  الغربية  الع�سكرية  املنطقة  يف 
ال��ت��ل��ف��زي��ون امل�����س��ري اإن��ن��ا ن��ق��ف ال��ي��وم اأمام 
مرحلة فارقة، م�سيفا تتاأ�س�س على حدودنا 
التكاتف  م��ن��ا  ت��ت��ط��ل��ب  م��ب��ا���س��رة  ت���ه���دي���دات 

والتعاون مع اأ�سقائنا من ال�سعب الليبي.

   

يف  املواقف  ر�سوم  ا�ستئناف 
اأبوظبي اعتبارا من اأول يوليو 

•• اأبوظبي-وام:

املتكامل  النقل  اأعلن مركز 
البلديات  ل��دائ��رة  التابع   -
والنقل - ا�ستئناف احت�ساب 
ر����س���وم امل���واق���ف ال��ع��ام��ة يف 
من  اعتبارا  اأبوظبي  اإم��ارة 
�سباح  من  الثامنة  ال�ساعة 
الأول  املوافق  الأرب��ع��اء  يوم 
وذلك   2020 يوليو  م��ن 
م�ستخدمي  اإع����ف����اء  ب���ع���د 
خمتلف  يف  العامة  املواقف 
اأن����ح����اء الإم��������ارة م���ن تلك 
اأ�سهر  ال��ر���س��وم مل��دة ث��الث��ة 
�سمن مبادرات الدعم التي 
للمجتمع  امل���رك���ز  ق��دم��ه��ا 

خالل الفرتة ال�سابقة.

اللوفر اأبوظبي يفتح اأبوابه 
يونيو  24 يف  جديد  من 

•• اأبوظبي-وام:

ي���ف���ت���ت���ح م���ت���ح���ف ال���ل���وف���ر 
ل�ستقبال  اأب��واب��ه  اأب��وظ��ب��ي 
ال�����زوار م��ن ج��دي��د يف 24 
وميكن  اجل���������اري،  ي���ون���ي���و 
املتحف  زي��ارة  للراغبني يف 
�سراء تذاكرهم م�سبقاً قبل 

ذلك.

•• لندن-وكاالت

يوم  الربيطانية،  ال�سرطة  قالت 
الأح�����د، اإن��ه��ا ت��ت��ع��ام��ل ح��ال��ي��ا مع 
ببلدة  م��ت��ن��زه  ال��ط��ع��ن يف  ح����ادث 
ري��دي��ن��غ يف ج��ن��وب اإجن��ل��رتا على 

اأنه عمل اإرهابي.
تيم�س  ���س��رط��ة  ق��ال��ت  ب��ي��ان،  ويف 
ف���ايل: اأع��ل��ن دي��ن ه��اي��دون كبري 
املن�سقني الوطنيني ل�سبكة �سرطة 
مكافحة الإرهاب هذا ال�سباح اأن 

احلادث اإرهابي.
مكافحة  ���س��رط��ة  اأن  واأ����س���اف���ت 

الإرهاب �ستتوىل التحقيق.
اأ���س��خ��ا���س حتفهم،  ول��ق��ي ث��الث��ة 
كما اأ�سيب ثالثة اآخرون بجروح 
خ��ط��رية، ل��دى قيام رج��ل بطعن 
ع�سوائي يف متنزه ببلدة ريدينغ.

ب�����داأ يف  اإن رج����ال  وق�����ال ���س��ه��ود 
ع�سوائي،  ب�����س��ك��ل  ال��ن��ا���س  ط��ع��ن 
اأث���ن���اء جتمعهم  ال�����س��ب��ت،  م�����س��اء 

•• وا�شنطن-وكاالت

اأ�سهر،   3 اأك���رث م��ن  اأن�����س��اره م��ن��ذ  ل��ق��اء م��ع  اأول  يف 
املتحدة،  ال���ولي���ات  ح��ظ��ر يف  اإج�����راءات  ف��ر���س  بعيد 
على  هجومه  ترمب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  كرر 
من و�سفهم مبجموعة الي�سار الراديكايل ومناف�سه 

الدميقراطي لالنتخابات الرئا�سية جو بايدن.
وق��ال ترمب يف جتمع انتخابي يف مدينة تتول�سا يف 
ولية اأوكالهوما �سباح الأحد )بتوقيت غرينيت�س( 
: اإيران تريد وبقوة ت�سوية مع الوليات املتحدة، لكن 
ف��اإذا فاز  بايدن.  ف��وز  بانتظار  ك��ريي ين�سحها  ج��ون 
وتابع:  املتحدة.  بالوليات  طهران  �ستتحكم  بايدن 
اأقول لهم اإذا فزت بالنتخابات �سيكون ثمن الت�سوية 

ترمب: اإيران وال�سني تنتظران فوز الدميقراطيني بفارغ ال�سرب
 

اأمام ال�سني واإيران اأكرب.
كما اعترب اأن ال�سني واإيران تنتظران بفارغ ال�سرب 
�ستتحكمان  ق���ائ���اًل:  ال��دمي��ق��راط��ي،  م��ن��اف�����س��ه  ف���وز 

بالوليات املتحدة اإذا خ�سرت.
اإىل ذلك، اأ�ساف الي�سار املت�سدد يريد اإ�سقاط متاثيلنا 
وتدمري تراثنا، لكن الأغلبية ال�سامتة اأقوى من اأي 
النع�سان  �سنهزم جو  اأ�سهر  وبعد خم�سة  وقت م�سى 

ونوقف الي�سار الراديكايل.
يف  �سحيحا  ق����رارا  يتخذ  مل  ب��اي��دن  اأن  اع��ت��رب  ك��م��ا 
حياته ب�ساأن العالقات اخلارجية، قائاًل لقد عار�س 
قتل اأ�سامة بن لدن، والإرهابي الأول يف العامل قا�سم 
�سليماين والبغدادي، وخ�سع لل�سني. لقد كان على 

اجلانب اخلطاأ من التاريخ دائما.

متنزه  يف  �سيفية،  اأم�سية  خ��الل 
ريدينغ  يف  غ���اردي���ن���ز  ف����ورب����وري 
كيلومرتا   65 ن��ح��و  تبعد  ال��ت��ي 

غربي لندن.
واأل���ق���ت ال�����س��ل��ط��ات ال��ق��ب�����س على 
�ساب يف ال�25 من عمره لال�ستباه 

بارتكابه جرمية القتل.
وورت  لورن�س  ا�سمه  �ساهد  وق��ال 
)بي. الربيطانية  الإذاع��ة  لهيئة 
عندما  ب��داأ  الهجوم  اإن  بي.�سي( 
اجته رجل فجاأة �سوب جمموعة 
اأ�سدقاء،  ع�سرة  نحو  من  موؤلفة 

وبداأ يف طعنهم.
املهاجم اجت��ه بنظره  اأن  واأ���س��اف 
كان  ال���ذي  وال�سخ�س  ه��و  ن��ح��وه 
الجت����اه �سوبهما،  وب����داأ يف  م��ع��ه 
اآم����ن،  ل��ك��ن��ه��م��ا ج��ري��ا اإىل م��ك��ان 
عندها عاد الرجل اأدراجه ملهاجمة 
جمموعة اأخرى. وقال اإنه عندما 
املكان  يرك�سون من  ب��داأ اجلميع 

جرى املهاجم من املتنزه.
ال���وزراء الربيطاين  رئي�س  وق��ال 
كل  مع  قلبي  جون�سون:  بوري�س 
احلادث  هذا  ت�سرروا من  الذين 
ال�سكر  واأوج���ه  ريدينغ،  امل��روع يف 
م�سرح  يف  ال�����ط�����وارئ  لأج�����ه�����زة 

احلادث.
وه���و  رودا،  م������ات  اأ������س�����ار  ف���ي���م���ا 
ن��ائ��ب مي��ث��ل ري��دي��ن��غ يف الربملان 
الربيطاين، اإىل اأن املتنزه الواقع 
كان  بالبلدة  تاريخية  منطقة  يف 
م��زدح��م��ا ك��م��ا ه���و م��ع��ت��اد خالل 

اأم�سيات ال�سبت.

بريطانيا تعترب حادث ريدينغ عماًل اإرهابيًا

جون بولتون، وجيم�س ماتي�س
اأن�سار ترامب ال�سابقون 

الذين ي�ستهينون بالرئي�س!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

جون  كتاب  ن�سر  منع  يحاول  الأبي�س  البيت  ك��ان  الأخ���رية،  اللحظة  حتى 
بولتون عن الرئي�س ترامب، معتربا اأنه مليء باملعلومات ال�سرية ... ال�سبت، 
روي�س لمربث، القا�سي امل�سوؤول عن الق�سية، رف�س يف نهاية املطاف منع 
اإ�سدار الكتاب. وكان قد اأعلن ع�سية القرار: "كما يقال عندنا يف تك�سا�س، 

يبدو اأن الفر�س قد غادر الإ�سطبل..
هذا القرار، اغ�سب الرئي�س. واأكد دونالد ترامب اإن م�ست�ساره ال�سابق جون 
"بولتون  كتابه.  القانون" بن�سر  "خرق  باهظا" ل�  "الثمن  �سيدفع  بولتون 
بذلك، مع ثمن  قيامه  وتوبيخه على  به  التنديد  القانون، وقد مت  خالف 
باهظ عليه دفعه... يحب اإلقاء القنابل على النا�س وقتلهم... الآن �ست�سقط 

القنابل عليه!، قال الرئي�س المريكي على تويرت.)التفا�سيل �س12(

يف  ج��زائ��ري  ���س��اب��ط  مقتل 
اإرهابية عنا�سر  مع  ا�ستباكات 

•• اجلزائر-وكاالت

اجلزائرية،  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
اأم�����س الأح�����د، م��ق��ت��ل ���س��اب��ط يف 
اجلي�س، اأثناء ا�ستباك مع عنا�سر 
اإره��اب��ي��ة، يف ولي��ة ع��ني الدفلة، 

غربي العا�سمة اجلزائر.
واأورد ح�ساب الإذاعة اجلزائرية، 
اأن  ت�����وي�����رت،  ع���ل���ى  ت����غ����ري����دة  يف 
ق��ت��ل يف عملية  ال����ذي  ال�����س��اب��ط 
الع�سكرية  بالناحية  ن�سب كمني 
الأوىل هو العريف املتعاقد، زنادة 

م�سطفى.
اأكد  فيما  ال�سابط،  مقتل  وياأتي 
اللواء  اجل��زائ��ري،  اجلي�س  قائد 
وقت  يف  ���س��ن��ق��ري��ح��ة،  ال�����س��ع��ي��د 
اجل��ي�����س اجلزائري  ع���زم  ���س��اب��ق، 
وتعقب  الإره����اب،  مكافحة  على 
امل���ج���رم���ني ع���رب ك���ام���ل ال����رتاب 
ال����وط����ن����ي ح����ف����اظ����ا ع����ل����ى اأم�����ن 

وا�ستقرار البالد.
ويف فرباير املا�سي، اأعلن اجلي�س 
اأح����د جنوده  اجل���زائ���ري، م��ق��ت��ل 
ا�ستهدف  ان���ت���ح���اري  ه���ج���وم  يف 
ثكنة للجي�س، جنوبي البالد، يف 

منطقة احلدود مع مايل.

بقيادة 5 �أحز�ب:
تون�س: اإطالق مبادرة لعقد موؤمتر وطني لالإنقاذ!

•• الفجر -تون�س

تقّدم  احل���زب  اأّن  م���رزوق  حم�سن  تون�س  م�����س��روع  ح��رك��ة  رئي�س  اأع��ل��ن 
 5 بقيادة  لالإنقاذ  وطني  م��وؤمت��ر  عقد  اىل  ال��دع��وة  يف  تتمثل  مب��ب��ادرة 
اأحزاب �سيا�سية، وهي م�سروع تون�س واحلركة الدميقراطية وبني وطني 

وحزب افاق تون�س وحزب الأمل.
الد�ستوري  احل��زب  احل��اق  اإىل  اأّن��ه��م م�ستعدون  م���رزوق  وع��رّب حم�سن 
احلر الذي دعت رئي�سته عبري مو�سي اىل جبهة وطنية، موؤّكدا اأّن الباب 

مفتوح للتحاق اأي طرف اآخر بهذه املبادرة.
الراهنة ل ميكن جتاوزها ال من  ال�سيا�سية  اأّن الزمة  واعترب مرزوق 

خالل موؤمتر وطني لالإنقاذ.                          )التفا�سيل �س9(

ان���ف���ج���اري���ن  يف  ق���ت���ل���ى 
ال�سومال  وو���س��ط  بجنوب 

•• مقدي�شو-رويرتز

قال �سباط من ال�سرطة واجلي�س 
اأم�����س الأح����د اإن ما  يف ال�����س��وم��ال 
لقوا  اأ���س��خ��ا���س  �سبعة  ع��ن  يقل  ل 
منف�سلني  ان��ف��ج��اري��ن  يف  حتفهم 
ال����ب����الد خالل  ب���ج���ن���وب وو�����س����ط 
والع�سرين  الأرب����������ع  ال�������س���اع���ات 

املا�سية.
يف الهجوم الأول، انفجرت قنبلتان 
منزل  اأم��������ام  م����زروع����ت����ني  ك���ان���ت���ا 
ونلوين  بلدة  يف  ع�سكري  م�سوؤول 
�سمال  ك��ي��ل��وم��رتا   90 ب��ع��د  ع��ل��ى 
وقت  يف  مقدي�سو  العا�سمة  غربي 
متاأخر اأم�س الأول، مما اأ�سفر عن 
اأ�سخا�س بينهم جنود  اأربعة  مقتل 
جهة  اأي  ت��ع��ل��ن  ومل  وم���دن���ي���ون. 

م�سوؤوليتها عن الهجوم.
وت�سيع هجمات كهذه يف ال�سومال، 
حيث ت�سن حركة ال�سباب املت�سددة 
لالإطاحة  ع��ام��ا   12 م��ن��ذ  ح��م��ل��ة 

باحلكومة املركزية.
وق����ال رج���ل ال�����س��رط��ة حم��م��د نور 
الأحد  اأم�س  ونلوين  من  لرويرتز 
يف البداية �سمعنا �سوت انفجار يف 
املنزل، ومل يكن امل�سوؤول الع�سكري 
اآن�����ذاك. وجت��م��ع حرا�س  م���وج���ودا 
النفجار  �سبب  ل�ستطالع  و�سكان 

ثم وقع انفجار اآخر.
ووق�������ع ال���ه���ج���وم ال����ث����اين الأح������د 
ع��ن��دم��ا ن��ف��ذ ث��الث��ة م�����س��ل��ح��ني يف 
�سيارة هجوما انتحاريا على نقطة 
تفتي�س ع�سكرية يف بلدة باكادوين 

بولية جلمدج و�سط ال�سومال.
ال�سيارة  على  النار  اجلنود  واأطلق 
اأوام�����ر  اأن جت���اه���ل راك���ب���وه���ا  ب��ع��د 
التوقف، ولقي ثالثة جنود حتفهم 
اآخران  اث��ن��ان  واأ���س��ي��ب  الهجوم  يف 
ميجر  برتبة  �سابط  ذك��ر  ح�سبما 

يف مدينة جالكعيو املجاورة.

حركة طالبان تخطف ع�سرات املدنيني و�سط اأفغان�ستان 
•• كابول-رويرتز:

طالبان  حركة  مقاتلي  اإن  الأح��د  اأم�س  م�سوؤولون  ق��ال 
على  اأفغان�ستان  و���س��ط  يف  مدنيا   60 ح���وايل  خطفوا 
مدار الأ�سبوع الأخري واإنهم مازالوا يحتجزون اأكرث من 
ن�سف هذا العدد و�سط م�ساعي تبذلها الوليات املتحدة 

وقوى اأجنبية اأخرى لبدء حمادثات �سالم.
وقال حممد علي اأوروزجاين نائب حاكم اإقليم دايكندي 
اأن  اأخ��ذوا الرهائن بعد  اإن رجال طالبان  بو�سط البالد 

اإقليم  يف  تخ�سع حلكم طالبان  قرية  ام��راأة من  هربت 
اأف��رج��وا عن  جم���اور. واأ���س��اف اأوروزج����اين اإن املقاتلني 
قيادات  واإن  واأط��ف��ال  ن�ساء  بينهم  �سخ�سا   26 ح��وايل 

ع�سائرية تتو�سط لالإفراج عن الباقني.
وك��ان��ت ط��ال��ب��ان، ال��ت��ي ت��ق��ات��ل لإع����ادة ف��ر���س ال�سريعة 
الإ�سالمية منذ الإطاحة بحكمها يف 2001، قد وقعت 
فرباير  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  مع  القوات  ل�سحب  اتفاقا 
�سباط يرمي لتمهيد ال�سبيل اأمام اإجراء حمادثات �سالم 

مع احلكومة الأفغانية.

حماولة جديدة لتجميع القوى احلداثية

جون بولتون

قائد ال�سرطة خالل موؤمتر �سحفي يف موقع احلادث  )رويرتز(

ترامب يتحدث امام جتمع انتخابي يف اأوكالهوما  )ا ف ب(

قوات اجلي�س امل�سري تقف على اأهبة ال�ستعداد للقيام باأي مهام توكل اإليها

طائرة م�ساعدات اإماراتية لدعم اأذربيجان   )وام(
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اأخبـار الإمـارات
�أجرت �أكرث من 48 �ألف فح�س ك�صفت عن 392 �إ�صابة 

ال�سحة  تعلن تعايف 661 حالة جديدة من كورونا 
•• اأبوظبي-وام:

و  لتو�سيع  املجتمع  وق��اي��ة  و  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا 
و  املبكر  الكت�ساف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�سات  نطاق  زي��ادة 
 - /كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  امل�سابة  احل��الت  ح�سر 
19/ و املخالطني لهم و عزلهم اأعلنت الوزارة اإجراءها اأكرث 
املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  جديد  فح�س   48،000 من 

با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي .
و �ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع 

 392 الك�سف عن  الدولة يف  الفحو�سات على م�ستوى  نطاق 
جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة 
ال�سحية  للرعاية  تخ�سع  م�ستقرة  ح��الت  جميعها  خمتلفة 
 44،925 امل�سجلة  احل���الت  جم��م��وع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة 

حالة.
كما اأعلنت الوزارة عن وفاة م�ساب وذلك من تداعيات الإ�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد ليبلغ عدد الوفيات يف الدولة 302 

حالة.
خال�س  و  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأعربت  و 

العاجل  بال�سفاء  املتويف و متنياتها  تعازيها و موا�ساتها لذوي 
اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  باأفراد  واأهابت  امل�سابني  جلميع 
الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية 

�سمانا ل�سحة و�سالمة اجلميع .
661 ح��ال��ة ج��دي��دة مل�سابني  �سفاء  اأي�����س��ا  ال����وزارة  اأع��ل��ن��ت  و 
التام  تعافيها  و  /كوفيد19-/  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
الالزمة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  تلقيها  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن 
ال�سفاء  ح��الت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى  دخولها  منذ 

حالة.  32،415

جائزة ال�سيخ �سلطان لطاقات ال�سباب 
تفتح باب امل�ساركة يف مبادرة »حتد نف�سك«

•• ال�شارقة-وام:

اأعلنت جائزة ال�سيخ �سلطان لطاقات ال�سباب عن فتح باب امل�ساركة يف مبادرة "حتد نف�سك" اعتبارا 
من ام�س 21 يونيو وملدة 3 اأ�سابيع لتحفيز فئة اليافعني وال�سباب املواطنني واملقيمني من عمر 13 
18 عاما والك�سف عن مواهبهم. وتتيح املبادرة الفر�سة لليافعني وال�سباب لت�سوير مقطع  وحتى 
الغناء،  اأو  املو�سيقي  اأو عزف  الر�سم  يعر�س مهاراتهم يف جمالت  دقيقتني  تتجاوز مدته  فيديو ل 
بتفا�سيل الإ�سم والعمر واملهارة على بريد اليافعني  اأو الطهي واإر�سال رابط حتميل املقطع مرفقاً 
الفيديو  �ساحب  ينال  حيث   info@sheikhsultanaward.ae الإل��ك��رتوين  وال�سباب 

الأكرث اإعجابا عن كل جمال ق�سيمة �سرائية و�سهادة تقديرية.

لدعمها يف مكافحة فريو�س كورونا

الإم��ارات ت�ر�س��ل م�س��اع��دات طبي�ة اإىل اأذربيج��ان
•• اأبوظبي-وام:

اأر�سلت دولة الإمارات اأم�س طائرة 
 11 متنها  على  حتمل  م�ساعدات 
طنا من الإمدادات الطبية و اأجهزة 
لدعم  اأذرب���ي���ج���ان  اإىل  ال��ف��ح�����س 
بها  العاملني  من  األفاً  جهود 11 
يف جمال ال�سحة و تعزيز قدراتهم 
يف مواجهة انت�سار فريو�س كورونا 
قال  و  /كوفيد19-/.  امل�ستجد 
اأحمد  حم���م���د  ال���دك���ت���ور  ����س���ع���ادة 
هامل القبي�سي �سفري الدولة لدى 
جمهورية اأذربيجان يف ت�سريح له 
:" اإن العالقات بني دولة الإمارات 
ملمو�ساً  تقدما  ت�سهد  واأذربيجان 
امل��ج��الت تدعمها  ال��ع��دي��د م��ن  يف 
الروؤية امل�سرتكة لقيادتي البلدين 
لتعزيز اأوا�سر ال�سداقة والتفاهم 
من  العديد  اإزاء  املتبادل  وال��دع��م 
ذات  والدولية  الإقليمية  الق�سايا 
خمتلف  ويف  امل�����س��رتك  اله���ت���م���ام 
و�سف  و  الدولية".  امل����ح����اف����ل 
امل�ساعدات  طائرة  اإر���س��ال  �سعادته 
الطبية باأنه �ساهد على تبني قيادة 

دول���ة الإم����ارات نهج ال��وق��وف اإىل 
وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول  جانب 
يف خم��ت��ل��ف ال���ظ���روف، خ��ا���س��ة يف 
ال���ع���امل الآن من  ي���واج���ه  ظ���ل م���ا 
حتديات على �سعيد مكافحة هذه 
اجلائحة". جدير بالذكر اأن دولة 
اأكرث  اليوم  الإم���ارات قدمت حتى 
امل�ساعدات  م���ن  ط��ن��ا   946 م���ن 
67 دول��ة ا�ستفاد منها  لأك��رث من 
يف  العاملني  م��ن  األ��ف��ا   946 نحو 

املجال الطبي.

العليا للت�سريعات بدبي »تطلق«النظام الإلكرتوين للرقابة الت�سريعية 29 يونيو اجلاري 
•• دبي-وام:

"اللجنة  ل���  العامة  الأم��ان��ة  تعقد 
لقاء  دبي"  يف  للت�سريعات  العليا 
ت��ع��ري��ف��ي��ا اف���رتا����س���ي���ا ي�����وم 29 
"النظام  لإط���الق  اجل���اري  يونيو 
الت�سريعية"  للرقابة  الإلكرتوين 
خطوة  مي���ث���ل  ال������ذي   /LAS/
تطوير  درب  ع����ل����ى  م���ت���ق���دم���ة 
م�ستدامة  ح��ك��وم��ي��ة  ت�����س��ري��ع��ات 
ومتوازنة تدعم امل�سرية التنموية 
الطموحة التي تقودها اإمارة دبي. 
 - التعريفي  اللقاء  اأهمية  وتكمن 
الذي �سيعقد عن ُبعد عرب برنامج 

�سمو  من  احلثيثة  واملتابعة  اهلل" 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد 
رئي�س  دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم 

اللجنة العليا للت�سريعات.
نتطلع  م�������س���ح���ار:  ب����ن  واأ������س�����اف 
جهة   32 ا���س��ت�����س��اف��ة  اإىل  ق��دم��اً 
على  واإط��الع��ه��ا  حملية  حكومية 
كيفية ال�ستفادة املُثلى من النظام 
الإل����ك����رتوين امل��ت��ط��ور ال����ذي من 
الإيجابية  املناف�سة  حتفيز  �ساأنه 
بني اجلهات احلكومية، والرتقاء 
الت�سريعية  ال����رق����اب����ة  ب����اآل����ي����ات 
ب��ا���س��ت��خ��دام اأح������دث الب���ت���ك���ارات 
التطبيق  ل�سمان  التكنولوجية 

وق����������ال اأح������م������د ب������ن م�������س���ح���ار، 
العليا  "اللجنة  ل���  ال��ع��ام  الأم����ني 
اإّن اللقاء التعريفي  للت�سريعات"، 
خا�سة  اأه��م��ي��ة  يكت�سب  ُب��ع��د  ع��ن 
كونه فر�سة مهمة لتمكني اجلهات 
التعرف  امل��ح��ل��ي��ة م��ن  احل��ك��وم��ي��ة 
"النظام  م���زاي���ا  ع��ل��ى  ك��ث��ب  ع���ن 
الإلكرتوين للرقابة الت�سريعية"، 
ف��ك��رة الرقابة  ن��ت��اج  ال����ذي مي��ث��ل 
ابتكرتها الأمانة  التي  الت�سريعية 
الرقابة  �سيا�سة  مبوجب  العامة 
املجل�س  من  املعتمدة  الت�سريعية، 

التنفيذي.
الإلكرتوين  النظام  اأّن  اإىل  ولفت 

التام  ال��ت�����س��ري��ع��ي  الم��ت��ث��ال  اإىل 
بن�سبة 100%.

اللقاء  اأع��م��ال  ج���دول  �سيتخلل  و 
ا�ستعرا�س  ُب��ع��د  ع���ن  ال��ت��ع��ري��ف��ي 
م���اه���ي���ة ال����ن����ظ����ام الإل������ك������رتوين 
ت�سليط  مع  الت�سريعية،  للرقابة 
وميزاته  اأه����داف����ه  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
احل����ك����وم����ي����ة  اجل�������ه�������ات  ودور 
املطّور  النظام  تفعيل  يف  املحلية 
الرقابة  عملية  اإج����راءات  لإمت���ام 

الت�سريعية.
اأي���������س����اً على  ال����ل����ق����اء  و�����س����ريك����ز 
امل�ستخدمني  ب����اأن����واع  ال��ت��ع��ري��ف 
ونتائج  الإل����ك����رتوين،  ال��ن��ظ��ام  يف 

كونه  يف  تيمز" -  "مايكرو�سوفت 
جهة   32 ل���  ا�سرتاتيجية  من�سة 
لعملية  خا�سعة  حملية  حكومية 
لالطالع  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ال���رق���اب���ة 
الإلكرتوين  ال��ن��ظ��ام  م��زاي��ا  ع��ل��ى 
لإجناز  اأ�سا�سية  دع��ام��ة  باعتباره 
ب�سكل  الت�سريعية  الرقابة  اأعمال 
اإل������ك������رتوين م���ب�������س���ط وم�����ط�����ّور، 
احلكومي  ال��ت��وج��ه  م���ع  مت��ا���س��ي��اً 
الت�سريعي  التطبيق  �سمان  نحو 
املمار�سات  اأف�����س��ل  وف���ق  الأم���ث���ل 
الوثيق  التعاون  اإط��ار  العاملية ويف 
مع اجلهات املعنية على امل�ستويني 

املحلي والحتادي.

للت�سريعات،  وامل����وث����وق  ال����ع����ادل 
دعماً للجهود الرامية اإىل تطوير 
تعزز  وموثوقة  �سفافة  ت�سريعات 
دور حكومة دبي باعتبارها حكومة 
تلبية  يف  و�سّباقة  ومتميزة  رائ��دة 
وامل�ستقبلية  احلالية  الحتياجات 
ورفاهية  النا�س  �سعادة  وحتقيق 
عقد  خ��الل  من  ون�سعى  املجتمع، 
اإىل  الفرتا�سي  التعريفي  اللقاء 
الفعال  ال��ت��وا���س��ل  ت��ع��زي��ز ج�����س��ور 
املعنية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  ب���ني 
بعملية الرقابة الت�سريعية، والتي 
ب��ال��غ��ة يف تعزيز  ب��اأه��م��ي��ة  حت��ظ��ى 
و�سوًل  الت�سريعات  تنفيذ  ح�سن 

املطّور يوفر من�سة موّحدة لإمتام 
الت�سريعية  ال���رق���اب���ة  اإج��������راءات 
واأعلى  ي���ت���واءم  ومب���ا  اإل��ك��رتون��ي��اً 
يف  وال�سفافية،  املوثوقية  معايري 
دفعة قوية باجتاه حتقيق اأهداف 
للمعامالت  دب���ي  "ا�سرتاتيجية 
اخلدمات  حتويل  يف  الالورقية" 
ل  رقمية  خدمات  اإىل  احلكومية 
الأذكى  املدينة  دبي  وجعل  ورقية 
ترجمًة  ال�����ع�����امل،  يف  والأ�����س����ع����د 
ل�ساحب  ال�����س��دي��دة  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
"رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 

والو�سائل  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة،  امل��رح��ل��ة 
التدريبية املتاحة لالرتقاء بقدرة 
فرق العمل على حتقيق ال�ستفادة 
ال���ق�������س���وى و�����س����م����ان الم���ت���ث���ال 
الرقابة  مل��الح��ظ��ات  ال��ت�����س��ري��ع��ي 

الت�سريعية.

توجهات عاملية لتعزيز �الأمن �لرقمي وتبني �لذكاء �ال�صطناعي حلماية �لقطاعات

 دبي للم�ستقبل ت�ست�سرف تغريات قطاع الأمن ال�سيرباين ما بعد كوفيد- 19
تز�يد ملحوظ يف �لهجمات �ل�صيرب�نية و�جلر�ئم �الإلكرتونية خالل �الأ�صهر �ملا�صية

•• دبي-وام:

للم�ستقبل  دب��ي  موؤ�س�سة  اأ���س��درت��ه  ج��دي��د  تقرير  اأظ��ه��ر 
الأم����ن  م�����س��ت��ق��ب��ل  كوفيد19-:  ب��ع��د  "احلياة  ب���ع���ن���وان 
ال�سيربانية  الهجمات  يف  ملحوظاً  ت��زاي��داً  ال�سيرباين"، 
ظهور  مع  املا�سية،  الفرتة  خالل  الإلكرتونية  واجلرائم 
ظل  يف  القائمة  التحتية  البنى  اأن��ظ��م��ة  يف  اأم��ن��ي��ة  ث��غ��رات 

تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد يف خمتلف دول العامل.
التقارير  �سل�سلة  �سمن  ي��اأت��ي  ال���ذي   - ال��ت��ق��ري��ر  واأرج����ع 
القطاعات  م�ستقبل  ل�ست�سراف  املوؤ�س�سة  تن�سرها  التي 
اإىل  ال�سيربانية  التهديدات  حجم  يف  ال��زي��ادة   - احليوية 
التي  املعلومات  اإىل  للو�سول  املتوا�سل  املخرتقني  �سعي 
من  واحل���د  امل�سابني  لتتبع  واحل��ك��وم��ات  ال���دول  جتمعها 
الإلكرتونية  الهجمات  يف  وتوظيفها  ال��ف��ريو���س،  انت�سار 
حتديات  اأم����ام  امل��ع��ل��وم��ات  اأم���ن  ي�سع  م��ا  ينفذونها  ال��ت��ي 
�سركات  تقارير  التقرير جمموعة من  وا�ستعر�س  كبرية. 
اجلرائم  ت�ساعد  عن  ك�سفت  املعلومات  باأمن  متخ�س�سة 
الرقمية بن�سب عالية، مبا يف ذلك تقرير �سادر عن �سركة 
مامي كا�ست، بعنوان »100 يوم من فريو�س كورونا« ذكر 
منذ   33% بن�سبة  ارتفع  الإلكرتونية  اجل��رائ��م  ع��دد  اأن 
ازدياد  املا�سي، مع  العام احلايل حتى نهاية مار�س  مطلع 
عدد زيارات الروابط غري الآمنة اأكرث مما كان قبل تف�سي 
اأن ر�سائل الربيد الإلكرتوين املخادعة  اإىل  الوباء. واأ�سار 
املا�سي، حيث  �سهر فرباير  %600 منذ  اأك��رث من  زادت 
خالل  م��ن  واملوؤ�س�سات  الأ���س��خ��ا���س  امل��خ��رتق��ون  ا�ستهدف 
الروابط امل�سبوهة واخرتاق الربيد الإلكرتوين للح�سول 
اأكرث  واأن�ساأوا  املالية،  احل�سابات  اإىل  الدخول  بيانات  على 

من 100 األف نطاق جديد ملواقع اإلكرتونية عن كوفيد-
بياناتهم.  ي�سجلوا  ك��ي  الأف����راد  خل��داع  حم��اول��ة  يف   19
الربجميات  يف  ملمو�سة  زي���ادة  كا�ست"  "مامي  ور���س��دت 
وذكر  العربية،  ال���دول  يف  "الإغراقي"  وال��ربي��د  اخلبيثة 
بن�سبة  ارتفاع  ح��دوث  ر�سدت  ال�سركة  اأن  م�سوؤوليها  اأح��د 
غ��ري الآم��ن��ة خ��الل الأ�سهر  ال��رواب��ط  زي���ارة  يف   751%
الثالثة الأوىل من تف�سي الفريو�س، ما يعني تخلي النا�س 
اإ�سافية  معلومات  معرفة  يف  رغبتهم  مقابل  حذرهم  عن 

عن الفريو�س �سواء كانت حقيقية اأم زائفة.
الأنظمة  لعتماد  العاملي  التوجه  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
احللول  على  واخلا�سة  واحلكومية  وال�سحية  التعليمية 
الأه���داف  م��ن  هائلة  اأع�����داداً  للمخرتقني  اأت���اح  الرقمية 
اأن معظمها  اأ�سبحت حتت رحمة هجماتهم، خا�سة  التي 
ومل  ال�سرعة،  بهذه  الرقمي  للتحول  م�سبقاً  يخطط  مل 
اأن  التقرير  الرقمية. ولحظ  اأمن نظمه  يخترب م�ستوى 
التي  القطاعات  راأ���س  على  ياأتي  ال�سحية  الرعاية  قطاع 
برامج  ال�سيربانية من خالل هجمات  للهجمات  تعر�ست 
الفدية، خ�سو�سا اأن مرتكبي الهجمات الإلكرتونية كانوا 
يعتقدون اأن املوؤ�س�سات ال�سحية �ست�سطر اإىل دفع الأموال 
"الفدية" ل�ستعادة اأنظمتها التي تعتمد عليها يف مواجهة 

انت�سار الفريو�س.
ي�ستغلون  املخرتقني  كبرية من  اأع���داداً  اأن  التقرير  وب��ني 
وانتحال  امل��زي��ف��ة،  الطبية  الأدوات  لبيع  ال��ف��ريو���س  اأزم���ة 
بالتو�سل  ادع��اءات  ون�سر  حكوميني  مل�سوؤولني  �سخ�سيات 
طبية  ملنتجات  والرتويج  للفريو�س  جديدة  عالجات  اإىل 

وهمية مباليني الدولرات.
الثانية لالأهداف  املرتبة  املايل والنفطي يف  القطاع  وكان 

املف�سلة للمخرتقني، واأ�سار التقرير اإىل حتذير امل�سارف 
املركزية من املحتالني الذين ي�سعون لخرتاق احل�سابات 
يف  ت��اأث��راً  الأك���رث  م��ن  النفط  ق��ط��اع  يعد  فيما  امل�سرفية، 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، اإذ تعر�ست �سركاٌت 
عديدة لر�سائل بريد اإلكرتوين خمادعة، بهدف احل�سول 
على تفا�سيل ومعلومات عن الأفراد وعمليات اإنتاج النفط، 

كي يبيعوها بعد ذلك على "الإنرتنت املظلم".
الأه���داف  اأه���م  م��ن  الفيديو  م��وؤمت��رات  من�سات  تعد  كما 
الثغرات  ب��ع�����س  ف��ي��ه��ا  اإذ ظ��ه��رت  ل��ل��م��خ��رتق��ني،  امل��ف�����س��ل��ة 
بع�س  ان�سمام  �سهدت  التي  "زوم"  من�سة  مثل  الأمنية، 
وتعطيله  الفيديو  اج��ت��م��اع��ات  اإىل  ع�سوائياً  الأ���س��خ��ا���س 
اأو ن�سر فيديوهات م�سجلة مل  مبحتوى غري مرغوب به، 
يتم حفظها يف م�ساحات تخزين �سحابية اآمنة، ومت ن�سرها 
ذل���ك اجتماعات  الإن���رتن���ت و���س��م��ل  ذل���ك ع��ل��ى �سبكة  ب��ع��د 
واأ�سدقاء،  عمل خا�سة، وحمادثات �سخ�سية بني عائالٍت 
وتعر�ست اأي�ساً من�ساٌت اأخرى مثل من�سات الألعاب عرب 
�سبكة  اخ���رتاق  ب��ه��دف  �سيربانية  ه��ج��م��اٍت  اإىل  الإن��رتن��ت 

�سخ�سية. مالية  معلومات  على  "نينتندو" للح�سول 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ب��ادرة  ���س��رورة  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
الأمن  ا�سرتاتيجيات  تقييم  لإع���ادة  اخلا�سة  وال�سركات 
هذه  ملواجهة  الإنرتنت  �سبكة  اأم��ن  و�سيا�سات  ال�سيرباين 
املخاطر، حيث عملت بع�س ال�سركات على تعزيز اأنظمتها 
احلالية، حيث اأ�سدرت "جوجل" و"اآبل" بياناً توؤكدان فيه 
واأن  �سُي�سفر،  الت�سال  لتتبع  نظامهم  اأن  للم�ستخدمني 
اإىل  قوياً  �سيكون  املوقع  لتتبع  امل�ستخدم  بلوتوث  ات�سال 
درجة كافية كي ل ُيخرتق لتحديد املوقع واحل�سول على 
تقنيات  ا�ستخدام  اإىل  التقرير  وتطرق  اجلهاز.  تفا�سيل 

اإذ  احلالية،  ال�سيرباين  الأم���ن  من�سات  لتطوير  ج��دي��دة 
تبحث العديد من املراكز العاملية يف كيفية ا�ستخدام الذكاء 
ال�سطناعي ملواجهة التهديدات ال�سيربانية. ومنها تعلم 
ال��ب��ي��ان��ات وحت��دي��د الأمن����اط  الآل����ة لتحليل جم��م��وع��ات 
اأن  اأكرب مما ميكن  وال�سالت اخلا�سة بالهجمات ب�سرعة 
وخل�س  التقليدية.  الو�سائل  با�ستخدام  املحققون  يفعله 
م�ستقبل  ب�ساأن  والتو�سيات  ال��روؤى  من  عدد  اإىل  التقرير 
ال��ه��ج��م��ات الإلكرتونية  ال��رق��م��ي��ة م��ن  امل��ع��ل��وم��ات  ح��م��اي��ة 
اخلبيثة لتعزيز الأمن ال�سيرباين، و�سمان اأمن املعلومات 
لف�ساء  املعلومات  قرا�سنة  حتديات  ومواجهة  والبيانات، 

اإلكرتوين اأكرث اأمناً.
ُبعد،  ع��ن  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  اأم���ن  موظفي  عمل  اأن  وراأى 
الإلكرتونية  الهجمات  اكت�ساف  على  قدرتهم  وانخفا�س 
هذه  ولتفادي  جديدة،  تدابري  تطبيق  يتطلب  قد  بكفاءة 
املخاطر �ستبداأ الهيئات احلكومية درا�سة ا�ستخدام اأنظمة 
ال�سطناعي  الذكاء  على  تعتمد  التي  الإلكرتوين  الأم��ن 
ال�سيربانية  ل��ل��ت��ه��دي��دات  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ل��ت��وف��ري 
والهجمات املحتملة، فيما �سي�سبح التطبيب عن بعد اأحد 
اإر�سادات  اإق��رار  بد من  لكن ل  ال�سحية،  الرعاية  اأ�ساليب 

موحدة لكيفية اإعداد الأجهزة الطبية وت�سغيلها.
الإلكرتونية من  الهجمات  ذكاء  ي��زداد  اأن  التقرير  وتوقع 
كلما  مكافحتها  �سعوبة  ت��زداد  واأن  الزمن  مع  املخرتقني 
ا�ستخدام  تبني  زي���ادة  م��ع  اأن���ه  واأو���س��ح  التقنية،  ت��ط��ورت 
امل����ربجم����ون ومطورو  ����س���رياق���ب  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  الأمت����ت����ة 
املنتجات، الأنظمة وهي تعمل وتقاوم الهجمات دون تدخٍل 
منهم، و�سيوؤدي هذا اإىل وجود قطاع اأمن اإلكرتوين عاملي 

يقوده الذكاء ال�سطناعي.
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اأخبـار الإمـارات
جامعة حمدان بن حممد الذكية توؤكد اأهمية ت�سخري التكنولوجيا لإحداث تغيري جذري يف املنظومة التعليمية

•• دبي-وام:

ا�ستعر�س الدكتور من�سور العور، رئي�س جامعة حمدان بن 
ال�ستدامة  مل�سار  الداعمة  املمار�سات  اأف�سل  الذكية،  حممد 
�سمن قطاع التعليم، ا�ستلهاما من النهج ال�سباق الذي تتبناه 
اجلامعة جتاه حتفيز البتكار والتكنولوجيا والتحول الذكي. 
واأكد العور- يف مداخلة اإلكرتونية خالل م�ساركته يف حلقة 
للتكنولوجيا  “ اأ�سبوع هانيويل  اأقيمت على هام�س  نقا�سية 
الفرتا�سية” بعنوان “ ال�ستدامة الت�سغيلية و احلاجة اإىل 
التكنولوجيا  ت�سخري  موا�سلة  �سرورة   -“ التكلفة  حت�سني 
املتقدمة، مثل “اإنرتنت الأ�سياء” و”الذكاء ال�سطناعي”، يف 
اإحداث تغيري جذري يف املنظومة التعليمية لتوفري التعليم 

امل�ستقبل تنفيذا لتوجيهات �سمو  الأف�سل ملبتكري ومبدعي 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
وحقيقي  ج��ذري  تغيري  باإحداث  للجامعة،  الأعلى  الرئي�س 
جيل  ب�سواعد  امل�ستقبل  لبناء  اجلاهزية  وتعزيز  التعليم  يف 

موؤهل للدخول بقوة يف غمار املناف�سة عامليا.
التحتية والتكنولوجية  البنية  ال�سوء على   .. العور  و �سلط 
املتفوقة التي عززت ريادة اجلامعة كاأول نواة للتعليم الذكي 
يف العامل العربي، م�سريا اإىل اأهمية ال�سراكات ال�سرتاتيجية 
التي تربط اجلامعة مع نخبة اجلهات الرائدة على امل�ستوى 
�سكل  بناء  “هانيويل” تعاون  ب�  “يجمعنا   : واأ�ساف  العاملي. 
اإنرتنت  اب��ت��ك��ارات  وتعزيز  تطوير  درب  على  متقدمة  دفعة 
الأ����س���ي���اء امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي وال��ت��ع��ل��م الآيل 

كفاءة  دع��م  يف  وتوظيفها  البناء  لبيئة  البيانات  وحتليالت 
املناطق  باكورة  اإط��الق  يف  ترجم  ما  وهو  والت�سغيل  الطاقة 
الإم����ارات وحتويل  دول��ة  القت�سادية والإب��داع��ي��ة احل��رة يف 
مع  يتوافق  ومتكامل  م�ستدام  مبنى  اإىل  اجلامعي  احل���رم 
اأعلى املعايري العاملية، مع اإر�ساء دعائم متينة لتطوير مرافق 
على  حمفزة  تعليمية  بيئة  تخلق  وم�ستدامة  ذكية  تفاعلية 
البتكار والإب��داع والتميز، يف �سبق عاملي يدعم تطلعاتنا يف 

اأن ن�سبق جامعات العامل بفارق ع�سر �سنوات«.
حول  الإ�ست�سرافية  روؤاه���م  احل�سور  م�ساركته  ال��ع��ور  واأك���د 
الجتاهات  اأب��رز  م�ستعر�سا  الإنرتنت  عرب  التعلم  م�ستقبل 
اجلديدة والنا�سئة �سمن الف�ساء الرقمي، والتي متثل دفعة 

قوية باجتاه التمكني والتطوير وال�ستدامة يف امل�ستقبل.

•• دبي-الفجر:

ب���ع���د ا����س���ت���ك���م���ال ج���م���ي���ع اإج����������راءات 
الطبية  الكوادر  ناحية  من  اجلاهزية 
واملعدات  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ك��ف��وؤة 
اأعلى  وف�����ق  ال��ط��ب��ي��ة  وامل�������س���ت���ل���زم���ات 
معايري وممار�سات اجلودة وال�سالمة 
التام  وال�ستعداد  العدوى،  ومكافحة 
طارئة،  م�ستجدات  اأي  م��ع  للتعامل 
ت�ستاأنف وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
ب�����س��ك��ل ت���دري���ج���ي ت����ق����دمي خ���دم���ات 
الرعاية ال�سحية يف من�ساآتها ال�سحية 
احتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  اآم���ن���ة  ب��ط��ري��ق��ة 
التخ�س�سات  ج���م���ي���ع  يف  امل����ر�����س����ى 
ومبختلف ن��ق��اط ت��ق��دمي اخل��دم��ة يف 
امل�ست�سفيات، بدءاً من يوم الأحد 21 
اإطار  يف  وذل���ك  اجل����اري.  ال�سهر  م��ن 
تعزيز ا�ستمرارية العمل احلكومي مع 
ملنع  الحرتازية  ب��الإج��راءات  اللتزام 
انت�سار كوفيد19-. والتطبيق الدقيق 

الوقائية  ال��ت��داب��ري  ل��ك��اف��ة  وال��ك��ام��ل 
اأعلى م�ستويات احلماية  التي ت�سمن 
للمر�سى والكادر الطبي واملتعاملني.  
َدَر الدليل التنظيمي خلدمات  كما �سَ
ا�ستئناف  م��ع  بالتزامن  امل�ست�سفيات 
اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة ت��دري��ج��ي��ا بناء 
والحرتازية  الوقائية  املعطيات  على 
كورونا،  ج��ائ��ح��ة  م�����س��ت��ج��دات  ظ��ل  يف 
ب��ه��دف ت��ق��دمي اخل���دم���ات وف���ق اأعلى 
م��ع��اي��ري ال�����س��ح��ة وال�������س���الم���ة، وفق 
والتعليمات  الإر����س���ادات  م��ن  �سل�سلة 
التي من �س�اأنها تنظيم العمل وحماية 
وتوفري  واملتعاملني.  املوظفني  �سحة 
ب��ي��ئ��ة ت��راع��ي اأف�����س��ل واأع���ل���ى معايري 
ال�����س��ح��ة وال�������س���الم���ة. م���ع الل���ت���زام 
بالدليل الإر�سادي ال�سادر من الهيئة 
الحتادية للموارد الب�سرية احلكومية 
العمل  ملقار  التدريجية  العودة  ب�ساأن 
اجلهات  يف  احلكومي  العمل  وتنظيم 

الحتادية.

تلبية �حتياجات �ملر�صى
ويلبي ا�ستئناف امل�ست�سفيات خلدماتها 
ولإج�������������راء ال���ع���م���ل���ي���ات اجل����راح����ي����ة 
الطبية  ال���������س����رورة  ذات  امل���ج���دول���ة 
يف  املر�سى  احتياجات  �سروط،  �سمن 
تعليقها  ب��ع��د  التخ�س�سات  خم��ت��ل��ف 
الوقائية  الإج�����راءات  تطبيق  ب�سبب 
بالإ�سافة  ال�����ع�����دوى،  ان���ت�������س���ار  مل���ن���ع 
اخل���دم���ات  م����ن  ح���زم���ة  ت���ق���دمي  اإىل 
امل�ست�سفيات  بع�س  يف  التخ�س�سية 
مع �سمان التقيد الكامل بالإر�سادات 
وا�ستمرار  ال���وق���ائ���ي���ة،  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
اإيقاف العمليات اجلراحية التجميلية 
لل�سرورة  اإل  امل�ست�سفيات  ك��اف��ة  يف 
ال��ق�����س��وى .وال���ب���دء بتوفري  ال��ط��ب��ي��ة 
خالل  من  ال�سحية  الرعاية  خدمات 
على  التخ�س�سية  اخلارجية  العيادات 
وامل�سائية بنظام  ال�سباحية  الفرتتني 
املواعيد، و�سمن ال�سوابط وال�سروط 
التوا�سل  �سيتم  لأن��ه  اإ�سافة  املعتمدة 

مع املتعاملني لتاأكيد مواعيدهم.
�سيتم  ال����ت����ي  اخل������دم������ات  وت�������س���م���ل 
التخ�س�سات  ك��اف��ة  ب��ه��ا  ال���س��ت��ئ��ن��اف 
احليوية كالقلب والأطفال والباطنية 
والولدة  والن�ساء  العامة  واجل��راح��ة 
النف�سية،  ال�سحة  وخدمات  والعظام، 
الطبية  ال�ست�سارات  تت�سمن  وال��ت��ي 
ال��ن��ف�����س��ي��ة والإج���ت���م���اع���ي���ة وب���رام���ج 
التاأهيل ملر�سى ق�سم الإدمان، واأق�سام 
والطب  الأخ���رى  النف�سية  الأم��را���س 
الفئات  م����ن  امل���ج���ت���م���ع���ي،  ال��ن��ف�����س��ي 
وكبار  كالبالغني  املختلفة  ال��ع��م��ري��ة 
ال�����س��ن والأط����ف����ال وامل���راه���ق���ني. هذا 
اأمرا�س  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  و�سي�ستمر 
واحلنجرة  والأذن  والأن�����ف  ال��ع��ي��ون 

للحالت الطارئة.

رفع �جلاهزية �لت�صغيلية لتقدمي 
�أكفاأ �خلدمات

ال��ب��ل��و���س��ي مدير  ك��ل��ث��وم  د.  واأك�����دت 

اإدارة امل�ست�سفيات اأن قرار ال�ستئناف 
التدريجي خلدمات الرعاية ال�سحية 
اتخاذ  بعد  ج��اء  ال����وزارة،  من�ساآت  يف 
والحتياطات  ال���س��ت��ع��دادات  ك��اف��ة 
الت�سغيلية  اجلاهزية  ورفع  الالزمة 
للموارد  ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة  وال���ط���اق���ة 
م���دع���م���ة ب�������س���ي���ا����س���ات واإج������������راءات 
وب�����روت�����وك�����ولت ع���الج���ي���ة ودل���ي���ل 
تنظيمي، مع اتخاذ اأق�سى الإجراءات 
الحرتازية ل�سمان �سالمة املر�سى 
من  اجلميع  ووقاية  الطبي  والكادر 
الكوادر  اأن  اإىل  م�����س��رية  ال���ع���دوى. 
على  والفنية  والتمري�سية  الطبية 
املر�سى  ل�ستقبال  ال�ستعداد  اأهبة 
ال�سحية  الرعاية  خدمات  وتقدمي 
وفق املعايري املعتمدة، مع ال�ستمرار 
الفرتا�سية  اخل����دم����ات  ب���ت���ق���دمي 
وال����ت����ط����ب����ي����ب ع�������ن ب�����ع�����د ب���ك���اف���ة 
والتمري�سية  الطبية  التخ�س�سات 

وامل�ساندة. 

ولفتت البلو�سي اإىل اأن دعم القيادة 
باأف�سل  ال�سحي  للقطاع  الر�سيدة 
الإم���ك���ان���ات وال���ق���درات حل�����س��ده��ا يف 
مواجهة جائحة كوفيد19 والنتائج 
�سعيد  ع���ل���ى  امل���ب�������س���رة  امل���ي���دان���ي���ة 
وارتفاع  امل�سابني  اأع����داد  انخفا�س 
ال�����س��ف��اء،  جتعلنا مطمئنني  ح���الت 
لقدرتنا على التعامل بكل كفاءة مع 
الطارئة  وامل�ستجدات  الأو�ساع  كافة 
احُل�سبان  يف  اأخ�����ذه�����ا  مت  وال����ت����ي 
ال�سكر  م��وج��ه��ة  ل��ه��ا،  وال����س���ت���ع���داد 
والتقدير خلط الدفاع الأول الذين 
يقدمون جهوداً ا�ستثنائية ومنوذجا 
يحتذى يف التفاين والعطاء حلماية 
املجتمع وحت�سينه واحلد من انت�سار 

عدوى كوفيد19-. 

تطبق  ��صت�صفاء  بيئة  تييوفييري 
معايري �لوقاية

واأو�سحت د. كلثوم اأن الوزارة اأعدت 

ل�ستئناف  و�ساملة  م��درو���س��ة  خطة 
بامل�ستوى  ال�سحية  الرعاية  خدمات 
اإيالء  العاملية، مع  املطابق للمعايري 
الأه���م���ي���ة ال��ق�����س��وى ل��ت��واف��ق��ه��ا مع 
ال�������س���روط وال���ت���داب���ري الح���رتازي���ة 
مر�سى  و�سالمة  �سحة  حتمي  التي 
امل�ست�سفيات.  وموظفي  ومتعاملي 
لفتة اإىل اأن مظلة املنظومة ال�سحية 
حتوي حزمة متكاملة من اخلدمات 
الحتياجات  ل��ت��غ��ط��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
ال�������س���روري���ة لأو�����س����ع ���س��ري��ح��ة من 
مبادرة  ا�ستئناف  مت�سمنة  املر�سى، 
ن�سختها  يف  لن�سمعك”  “حتدث 
الثانية لتقدمي ال�ست�سارات والدعم 
لالأ�سخا�س  والج��ت��م��اع��ي  النف�سي 
داخل احلجر ال�سحي، ومن يتلقون 
ال����ع����الج وك����ب����ار ال�������س���ن واأ����س���ح���اب 
افرتا�سي،  اأو  مبا�سر  ب�سكل  الهمم 
تو�سيل  خ��دم��ة  لتعزيز  ب��الإ���س��اف��ة 
الأدوي��ة للمر�سى يف منازلهم ودعم 

خدمات التطبب عن بعد من خالل 
وتقدمي  الل��ك��رتون��ي��ة  ال�����س��ي��دل��ي��ة 

اخلدمات على مدار ال�ساعة.
متكاملة  خطة  تطبيق  اإىل  ون��ّوه��ت 
التمري�سية  ال��ك��وادر  ت��وزي��ع  لإع���ادة 
الكفاءات  با�ستقطاب  وال���س��ت��م��رار 
متطلبات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ال��ت��م��ري�����س��ي��ة 
للخدمات،  ال��ت��دري��ج��ي  ال���س��ت��ئ��ن��اف 
متكامل  ب���رن���ام���ج  ا����س���ت���ح���داث  م����ع 
يعنى  نهتم”  “نحن  م��ب��ادرة  �سمن 
للكوادر  والنف�سية  العامة  بال�سحة 
املعنوي  ال��دع��م  وي��ق��دم  التمري�سية 
الكوادر  ا�ستمرارية تطوير  لهم، مع 
ورفع  تاأهيلهم  ل�سمان  التمري�سية 

كفاءاتهم. 

•• بوغوتا-وام:

حفال  الكولومبية  احلكومة  اأقامت 
ر���س��م��ي��ا ت��زام��ن��ا م��ع و���س��ول طائرة 
امل�����س��اع��دات ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي حت��م��ل 8 
الطبية،  الإم����������دادات  م���ن  اأط����ن����ان 
الإم���ارات لدعم  دول��ة  التي قدمتها 
انت�سار  اح��ت��واء  يف  كولومبيا  جهود 
“ كوفيد- فريو�س كورونا امل�ستجد 

�سامل  �سعادة  بح�سور  “ وذلك   19
لدى  ال��دول��ة  �سفري  العوي�س  را���س��د 

جمهورية كولومبيا.

وزيرة  بلوم  ك��الودي��ا  معايل  وق��ال��ت 
جمهورية  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
الر�سمي  احلفل  خالل   - كولومبيا 
الذي اأقيم بهذه املنا�سبة - : “نيابة 
اإي����ف����ان دوك�����ي رئي�س  ف��خ��ام��ة  ع���ن 
اجلمهورية تعرب كولومبيا حكومة 
و���س��ع��ب��اً ع��ن ت��ق��دي��ره��ا مل��ب��ادرة دولة 
الإمارات والتي تعك�س عمق التعاون 
وال��ت�����س��ام��ن ال���دول���ي���ني يف اأوق�����ات 
كولومبيا  ت�ستقبل  حيث  الأزم����ات، 
التربع الثاين الذي قدمته الدولة، 
للحد من  ���س��رورًي��ا  �سيكون  وال���ذي 

كورونا  ف���ريو����س  ج��ائ��ح��ة  ان��ت�����س��ار 
امل�ستجد«.

واألقت معاليها ال�سوء على العالقات 
البلدين  بني  الوثيقة  الدبلوما�سية 
على مدار اأكرث من 40 عاما وعلى 
يف  والتعاون  ال�سداقة  اأوا�سر  عمق 
والقت�سادية  ال��ت��ج��اري��ة  امل���ج���الت 
والثقافية بني البلدين ال�سديقني.

كينتريو  دان��ي��ي��ل  ت��ق��دم  ناحيته  م��ن 
بال�سكر  م��ي��دي��ج��ني  م��دي��ن��ة  ع��م��دة 
اجل��زي��ل اإىل دول���ة الإم�����ارات - من 
الت�سال  ع����رب  م���داخ���ل���ت���ه  خ�����الل 

امل�ساعدات  ه���ذه  اأن  واأك����د   - امل��رئ��ي 
ال�سالمة  �ستوفر  والغذائية  الطبية 
الفريو�س  ع�����دوى  م���ن  واحل���م���اي���ة 
القطاع  ال��ع��ام��ل��ني يف  م��ن  ل����الآلف 

ال�سحي.
من جهته قال �سعادة �سامل العوي�س 
اإن  كولومبيا:  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري 
امل�����س��اع��دات الطبية  و���س��ول ط��ائ��رة 
وال��وق��ائ��ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة اإىل 
مدى  ���س��ك،  ب��ال  يعك�س،  كولومبيا 
حكومة  الإم�����������ارات  دول������ة  ال�����ت�����زام 
اأبناء  ج��ان��ب  اإىل  ب��ال��وق��وف  و���س��ع��ب��اً 

ال�سعب الكولومبي يف هذه الظروف 
احلرجة، حيث تت�سامن الدولة مع 
الدول ال�سقيقة وال�سديقة وخا�سة 
العامل  ي�����س��ه��ده��ا  ال���ت���ي  الأزم������ة  يف 
جائحة  م���واج���ه���ة  ظ���ل  يف  ج��م��ي��ع��اً 

كورونا امل�ستجد.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن دول����ة الإم�����ارات 
18 ط���ن���اً من  اأك������رث م����ن  اأر����س���ل���ت 
كولومبيا  اإىل  الطبية  الإم������دادات 
فريو�س  وب���اء  م��واج��ه��ة  يف  لدعمها 
ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د، ك��م��ا ���س��اه��م��ت يف 

عودة 201 كولومبي اإىل وطنهم.

اأدريانا  ح�سر احلفل كل من �سعادة 
العالقات  وزي�������رة  ن���ائ���ب���ة  م��ي��خ��ي��ا 
اخلارجية ل�سوؤون متعددة الأطراف، 

ات�سيفريي  ف��ران�����س��ي�����س��ك��و  و���س��ع��ادة 
اخلارجية  ال��ع��الق��ات  وزي����رة  ن��ائ��ب 
ل���ل�������س���وؤون ال�������س���ي���ا����س���ي���ة، و����س���ع���ادة 

اإدارة  م���دي���رة  اأوردون����ي����ز  م��ار���س��ي��ال 
العالقات  وزارة  يف  ال��دويل  التعاون 

اخلارجية وعدد من امل�سوؤولني.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي متمثلة 
ب��ق��ط��اع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة واأ����س���ول 
اأ�سول  بيانات  م�سح  م�سروع  البلدية 
الطرق(  )���س��ب��ك��ات  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
لبلدية  الإداري����������ة  احل�������دود  ���س��م��ن 
اجلغرايف  ونطاقها  اأبوظبي  مدينة 
حتديث  ب���ه���دف  واخ��ت�����س��ا���س��ات��ه��ا، 
امل��ك��ان��ي��ة لالأ�سول  ال��ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
بالتخطيط  يثمر  وال���ذي  وحالتها، 
ال�سيانة  واأن�����س��ط��ة  لأع���م���ال  اجل��ي��د 
وحت��دي��د الأول����وي����ات م��ن اأج����ل رفع 
كفاءة اأ�سول البنية التحتية و تقدمي 
اأجود خدمات البنية التحتية للعامة 
على  واحلفاظ  الطرق  وم�ستخدمي 

�سالمة املجتمع.
البلدية  انتهت  الإط����ار  ه��ذا  �سمن   

الطرق  ر����س���ف  اأ�����س����ول  م�����س��ح  م����ن 
)13،400 حارة - كم(. كما ت�سمن 
لالأ�سول  امل�����س��ح  اأع����م����ال  امل�������س���روع 
اللوحات  م��ن��ه��ا:  ل��ل��ط��رق  الأخ������رى 

 129000 ي��ق��ارب  ب��ع��دد  امل���روري���ة 
لوحة مرورية، و اأعمدة الإنارة بعدد 
مبا  امل�ساة  ممرات  و    ،  146،100
و   ، م2(   11،000،000 ي���ق���ارب 

احلواجز والأ�سوار املعدنية   حوايل 
عبور  م��واق��ع  و  م،    3،363،000
 11،400 ي����ق����ارب  ب���ع���دد  امل���������س����اة  
واللوحات   ، للم�ساة  ع��ب��ور  منطقة 

يقارب  م��ا  ب��ع��دد  للطرق  الإر���س��ادي��ة 
بالإ�سافة  اإر�سادية،  لوحة   1،100
و  مطبات  ال�����س��رع��ة-   خمففات  اإىل 

عالمات و رموز الطرق،

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ق���ط���اع  ق�����ام  ك���م���ا 
الأ�س�س  ب��و���س��ع  ال��ب��ل��دي��ة  واأ�����س����ول 
وفقاً  امل�����س��ح  لأع����م����ال  وامل��ن��ه��ج��ي��ات 
جودة  ل�سمان  العاملية  للممار�سات 

الطرق والبنية التحتية، و لتح�سني 
امل��ظ��ه��ر ال��ع��ام واحل���ف���اظ ع��ل��ى طرق 

مدينة اأبوظبي.
م�سح  م�����س��روع  اأن  البلدية  واأِ����س���ارت 

بيانات بلدية مدينة اأبوظبي يتكامل 
م��ع ن��ظ��ام )اأ����س���ول( وامل��ع��ن��ي ب����اإدارة 
خالل  م��ن  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  اأ����س���ول 
يف  الأ�سول  وحالة  البيانات  حتديث 
واإعداد  الت�سغيل  لحقاً  ليتم  النظام 
املايل  والتخطيط  ال�سيانة  خطط 
الفرتا�سي  العمر  ف��رتات  تقدير  و 
ل��الأ���س��ول ل�����س��م��ان ال���س��ت��ف��ادة من 
الأ�سول لأق�سى فرتة ممكنة و زيادة 
واأ�سافت  ل��ه��ا.  الف��رتا���س��ي  ال��ع��م��ر 
وم���ن �سمن خططها  اأن��ه��ا  ال��ب��ل��دي��ة 
لالرتقاء  ت�����س��ع��ى  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأ�سول  وق����درات  ب��اإم��ك��ان��ات  امل�ستمر 
البنية التحتية ، بهدف مواكبة النمو 
على  اأبوظبي  ت�سهده  ال��ذي  ال�سامل 
حتتية  بنية  لتوفري   ، ال�سعد  ك��اف��ة 
ال�سركاء  قادرة على حتقيق تطلعات 

واإ�سعاد اأفراد املجتمع .

بدءً� من 21 �جلاري مع �تخاذ �أف�صل �الإجر�ء�ت �الحرت�زية

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع ت�ستاأنف تدريجيًا بخطط مدرو�سة خدماتها ال�سحية املعلقة 

كولومبيا ت�سيد مب�ساعدات الإمارات الطبية 
لدعمها يف مكافحة »كوفيد- 19«

بهدف رفع كفاءة �أ�صول �لبنية �لتحتية و تقدمي �أجود �خلدمات

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز م�سروع م�سح بيانات )�سبكات الطرق(  
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

بالتعاون  الوطني”  “الإ�سعاف  ب���داأ 
اخلا�س  “الأوملبياد  م��وؤ���س�����س��ة  م���ع 
الإماراتي” بتقدمي ور�س افرتا�سية 
املبا�سر  ال��ب��ث  ع��رب  بعد  ع��ن  توعوية 
ح�����ول اأ����س�������س الإ����س���ع���اف���ات الأول����ي����ة 
وتقدم  ال���رئ���وي.  القلبي  والإن��ع��ا���س 
اجلاري  ال�سهر  مطلع  منذ  ال��ور���س 
ع���رب ف��ري��ق الإ����س���ع���اف ال��وط��ن��ي من 
دوليا،  واملعتمدين  املوؤهلني  املدربني 
برامج  مل��ن��ت�����س��ب��ي  ح�����س��ري��ا  وت���ت���وف���ر 
واأن�سطة الأوملبياد اخلا�س الإماراتي 
الريا�سي  ال���ق���ط���اع  يف  وال���ع���ام���ل���ني 
وت�ستمر  ب��ال��دول��ة.  الهمم  لأ���س��ح��اب 
فيها  �سجل  التي  الأ�سبوعية  الور�س 
م�ساركا   260 م��ن  اأك����رث  الآن  اإىل 

حتى نهاية �سهر �سبتمرب.  
ك��م��ا ي���ق���دم الإ����س���ع���اف ال���وط���ن���ي مع 

اخل����ا�����س  “الأوملبياد  م���وؤ����س�������س���ة 
تثقيفيا  ب����رن����اجم����ا  الإماراتي” 
عن  الإن��رتن��ت  �سبكة  ع��رب  جمتمعيا 
ال��وق��اي��ة م��ن ال���ع���دوى- ك��وف��ي��د 19 
واحل����د م��ن ان��ت�����س��اره��ا، و���س��ج��ل فيه 
الآن.  حتى  م�سارك   200 من  اأك��رث 
وت���اأت���ي ه���ذه امل���ب���ادرة ���س��م��ن برامج 
للم�سوؤولية  الوطني”  “الإ�سعاف 
التي  التفاقية  اإط���ار  ويف  املجتمعية 
الوطني”  “الإ�سعاف  ب���ني  اأب���رم���ت 
يف  الإماراتي”  اخلا�س  و”الأوملبياد 
دي�سمرب العام املا�سي لتعزيز ال�سراكة 
والتي  الطرفني،  بني  الأ�سرتاتيجية 
القائم  ال���ت���ع���اون  م���ن  ج������زءاً  ت��ع��ت��رب 
يف  ك��ربى  اأهمية  م��ن  لها  مل��ا  بينهما، 
ن�سر املعرفة الإ�سعافية املطلوبة بني 
اأفراد املجتمع وو�سط الفئات الداعمة 
اخلا�س  الأوملبياد  موؤ�س�سة  لأن�سطة 
الإم����ارات����ي وال��ري��ا���س��ي��ني م��ن فئات 

احلفاظ  يف  وت�سهم  الهمم،  اأ�سحاب 
على حياة املر�سى وامل�سابني.

وق��������ال اأح�����م�����د �����س����ال����ح ال����ه����اج����ري 
لالإ�سعاف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
اإطار  يف  م��ب��ادرت��ن��ا  “تاأتي  ال��وط��ن��ي: 
امل�ستمر  ال��وط��ن��ي  الإ���س��ع��اف  ال���ت���زام 
وم�ساندة  الإ���س��ع��اف  ث��ق��اف��ة  ن�سر  يف 
اجلهود املعنية بدعم �سالمة و�سحة 
امل��ج��ت��م��ع. وي���ق���دم ت��ع��اون��ن��ا احل���ايل 
الإماراتي”  اخلا�س  “الأوملبياد  مع 
الوعي  لتعزيز  قّيم  تدريبي  حمتوى 
املجتمع  يف  الأول����ي����ة  ب���الإ����س���ع���اف���ات 
ب�سالمة فئات  املعنيني  الأف��راد  وبني 
حمورية  تعد  والتي  الهمم،  اأ�سحاب 
احلرجة  الأوىل  ال��دق��ائ��ق  يف  خا�سة 
ال��ط��ارئ��ة. ويف ظ��ل تنامي  ل��ل��ح��الت 
يف  جنحنا  العامة  بال�سحة  الهتمام 
بعد مبا ي�سمن  التوعية عن  تقدمي 
�سالمة جميع امل�ساركني مع التزامنا 

الهمم،  اأ���س��ح��اب  دع���م  امل��ت��وا���س��ل يف 
تفاعل  مب�ستوى  اع��ت��زازه  عن  معربا 
اأ����س���ادوا مبحتوى  امل�����س��ارك��ني ال��ذي��ن 
ال�������دورة وامل����درب����ني ال��ق��ائ��م��ني على 

تقدميها.
و�����س����رح ط������الل ال���ه���ا����س���م���ي امل���دي���ر 
اخلا�س  الأوملبياد  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
مع  ب�سراكتنا  نفتخر   “ الإم���ارات���ي: 
لتفاقية  واإبرامنا  الوطني  الإ�سعاف 
م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ت�����س��م��ن جم���م���وع���ة من 
املبادرات وحتقق ت�سافر اجلهود من 
وتوفري  الهمم  اأ�سحاب  خدمة  اأج��ل 
الدعم الالزم لهم يف كافة البطولت 
ن�سر  اىل  ن�����س��ع��ى  ك��م��ا  وال��ف��ع��ال��ي��ات، 
واملتعلقة  ال�سحية  املعرفة  وتر�سيخ 
بني  الطارئة  احل��الت  مع  بالتعامل 
الفرق الفنية والإداري��ة، وذلك لرفع 
قد  ط���ارئ  لأي  جهوزيتهم  م�ستوى 
ي��واج��ه اأب��ن��اءن��ا م��ن اأ���س��ح��اب الهمم. 

عقبة  ال��راه��ن��ة  ال��ت��ح��دي��ات  تكن  ومل 
التعاون من  ا�ستمر  امام خططنا بل 
بعد  الفرتا�سية عن  ال��ور���س  خ��الل 
اإقبال  اي��ج��اب��ا ع��ل��ى  ان��ع��ك�����س  وال�����ذي 
املطروحة  املوا�سيع  وتنوع  امل�ساركني 
اأ�سحاب  ري��ا���س��ة  ق��ط��اع  ي��خ��دم  مب���ا 

الهمم يف الفرتة املقبلة.« 
واأو�سحت “موؤ�س�سة الأوملبياد اخلا�س 
مفتوحة  امل�����س��ارك��ة  اأن  الإماراتي” 
واملراكز  الأن���دي���ة  منت�سبي  جل��م��ي��ع 
املهتمني  بالدولة، وكذلك  الريا�سية 
الهمم  اأ�����س����ح����اب  ري���ا����س���ة  ب���ق���ط���اع 
اجلميع  مطالبة  البدنية،  والرتبية 
بامل�ساركة وال�ستفادة لأهمية الور�س، 
ت�ستهدف  ال���ور����س  اأن  اإىل  م�����س��رية 
وامل�سرفني  والإداري�����������ني  امل����درب����ني 
متخ�س�سي  جانب  اإىل  الريا�سيني، 
الطبيعيني.  وامل���ع���اجل���ني  ال��ت��اأه��ي��ل 
وب���اإم���ك���ان ال��راغ��ب��ني ب��ال��ت�����س��ج��ي��ل يف 

ال����ور�����س وال����ربام����ج ال���ت���وع���وي���ة، اأو 
املعلومات  م��ن  مزيد  على  للح�سول 
اخلا�س  “الأوملبياد  ف��ري��ق  مرا�سلة 
sports@ ع���ل���ى:  الإماراتي” 

كما   .specialolympics.ae
الوطني” بالتعاون  “الإ�سعاف  مينح 
الإماراتي”  اخلا�س  “الأوملبياد  مع 
���س��ه��ادات م�����س��ارك��ة وت��ق��دي��ر جلميع 
م�ساهمتهم  على  للتاأكيد  امل�ساركني 
الإ�سعافية  الثقافة  ن�سر  يف  الفاعلة 
يف امل��ج��ت��م��ع وال���ت���ف���اع���ل الإي���ج���اب���ي 
م��ع ال���ور����س ال��ت��وع��وي��ة. وق���د وّقعت 
اخل���ا����س  الأومل�����ب�����ي�����اد  “موؤ�س�سة 

الإماراتي” مع “الإ�سعاف الوطني” 
تفاهم بهدف  م��ذك��رة  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 
بني  الأ�سرتاتيجية  ال�سراكة  تطوير 
التفاق مبوجبها على  الطرفني، مت 
التعاون يف عدة حماور رئي�سية وهامة 
منها: التعاون يف مبادرات جمتمعية 
الإ�سعافية  ال��ث��ق��اف��ة  ن�سر  ت�ستهدف 
والعاملني  عامة  املجتمع  اأف���راد  بني 
يف القطاعات الريا�سية املعنية بفئات 
والرتويج  خ��ا���س��ة،  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب 
وحت�سني الت�سريعات املتعلقة باإ�سعاف 
الإ�سابات الريا�سية لأ�سحاب الهمم، 
بالإ�سافة اإىل تقدمي حمتوى تعليمي 

واأهم  الولية  ال�سعافات  عن  متقدم 
والريا�سيني  ل��ل��م��درب��ني  م��ب��ادئ��ه��ا 
وامل��ح��ك��م��ني وامل��ع��ل��م��ني يف امل���دار����س 
ومعلمي الرتبية اخلا�سة واملعاجلني 
حتت  العاملني  والأطباء  الطبيعيني 
الإماراتي،  اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  مظلة 
والتوعية  الدعم  �سبل  كافة  و توفري 
الإعاقة  ذوي  ال��ه��م��م  ا���س��ح��اب  ح���ول 
ال��ذه��ن��ي��ة، واأي�����س��ا يف اجل��ان��ب الآخر 
تقدمي الربامج  واملبادرات التوعوية 
لأ���س��ح��اب ال��ه��م��م مل�����س��اع��دت��ه��م على 
بهم  املحيطة  الق�سايا  م��ع  التعامل 
وتنمية ثقافتهم الإ�سعافية الأولية. 

ت�صجيل 260 م�صاركا حتى �الآن يف �لور�س �مل�صتمرة حتى �صبتمرب

»الإ�سعاف الوطني و »الأوملبياد اخلا�س الإماراتي« يتعاونان 
لن�سر ثقافة الإ�سعاف عرب ور�س افرتا�سية مبا�سرة 

•• دبي-وام:

نظم املجل�س الن�سائي ل�سرطة دبي جل�سة عن بعد بعنوان “حتديات تعاي�س 
املراأة مع جائحة كورونا”، مب�ساركة ال�سيخة �سم�سة بنت ح�سر اآل مكتوم، 

ع�سو جمل�س اإدارة احتاد الطائرة رئي�س جلنة املنتخبات الريا�سية.
�سارك يف اجلل�سة �سعادة مرمي بن ثنية ع�سو املجل�س الوطني الحتادي، 
لقطاع  امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  ال�سام�سي  ال�سحاك  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  و���س��ع��ادة 
العزيز  عبد  وال��دك��ت��ور  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الأن�سطة  و  الرعاية 
عنود  اخلبري  وال��رائ��د  الأ���س��ري،  التالحم  اإدارة  مدير  احل��م��ادي  حممد 
الن�سائي ل�سرطة دبي، و�سيخة الرحومي  ال�سعدي، رئي�س املجل�س  اأحمد 
العبار،  اأدارت اجلل�سة الإعالمية �سماح  مدرب حياة وتطوير ذاتي، فيما 

بح�سور اأكرث من 100 �سيفة من خمتلف اأطياف املجتمع.
واأكدت ال�سيخة �سم�سة بنت ح�سر اأن الأزمة كان لها اإيجابياتها من خالل 
ما حققته من تقارب بني اأفراد الأ�سرة خالل اإقامتهم يف املنزل، لفتة اإىل 
اأن حماربة الإ�سابة مبر�س فريو�س كورونا ل تقت�سر فقط على اللتزام 

ال�سلمية  بالتغذية  اأي�سا  ت�سمل  واإمن��ا  الوقائية  الحرتازية  ب��الإج��راءات 
وممار�سة الريا�سة.

الأزمة  التي طرحت خالل  الريا�سية  واملبادرات  امل�سابقات  اأن  واأو�سحت 
الدعم  لهم  حقق  ما  املجتمع،  اأف���راد  بني  اإيجابيا  �سدى  لق��ت  العاملية، 
اأجندة  تنفيذ  ب�����س��دد  اأن��ه��م  اإىل  م�����س��رية  اجل�����س��دي  ج��ان��ب  اإىل  النف�سي 
جديدة بعد اإعادة فتح الأندية الريا�سية مع اللتزام بالتباعد اجل�سدي 

والإجراءات الوقائية.
بدورها اأكدت �سعادة الدكتورة اآمنة ال�سحاك ال�سام�سي اأن دولة الإمارات 

كانت �سباقة يف تغيري اأجندة التعليم للعام الدرا�سي ب�سكل �سريع حماية 
فيها  ا�ست�سرفت  ع��دي��دة  �سنوات  نتاج  وه��ذا  و�سالمتهم  الطلبة  ل�سحة 
اأ�ساليب تعليمية حديثة ت�ستثمر التكنولوجيا و  احلكومة �سرورة ابتكار 

تواكب تغريات الع�سر احلديث.
من جانبها، اأكدت �سعادة مرمي بن ثنية اأن القيم املجتمعية مل تتاأثر �سلبا 
امل�ستجدة  املحيطة  الظروف  تكيفا مع  اآخ��ر  �سكال  اأخ��ذت  واإمن��ا  ب��الأزم��ة 
بعدما  تدريجيا  ل��الأزم��ة  هياأتنا  الر�سيدة  القيادة  اإن  وقالت  وامل��وؤق��ت��ة.. 
حملت املرحلة الأوىل �سعار “ل ت�سلون هم”، والثانية �سعار “ ملتزمون يا 

وطن” و “خلك يف البيت” واأخريا جاءت مرحلة “اجلميع م�سوؤول«.
وقال الدكتور عبد العزيز حممد احلمادي اإن التباعد اجل�سدي اأمر مل 
والتقارب الجتماعي، و�سادفت  بالتالحم  تت�سم  التي  تعتده جمتمعاتنا 
مواجهة الأزمة حتديات يف خمتلف الأ�سعدة �سواء يف تطبيق التعلم عن 
والتباعد  املنازل  واللتزام يف  بالإجراءات الحرتازية  اللتزام  اأو يف  بعد 

اجل�سدي .
متعددة  بف�سول  متر  امل��رء  حياة  اإن  الرحومي  �سيخة  قالت  جهتها  من 

وتطرقت اإىل �سرورة و�سع اأهداف جديدة ملا بعد مرحلة كورونا.
اهتماما كبريا  امل��راأة  تويل  دبي  �سرطة  اأن  ال�سعدي  الرائد عنود  واأك��دت 
التي  التحديات  خمتلف  تناق�س  ل��ذا  الأ���س��رة  وق��وام  املجتمع  ركيزة  فهي 
جائحة  ظل  يف  خا�سة  املجتمع،  يف  املتعددة  اأدواره���ا  تاأدية  عند  تواجهها 
املراأة  اأثبتت  “كوفيد19-” والتي تطلبت منها جهودا م�ساعفة  كورونا 
من خاللها قدرتها على مواجهة الظروف كافة و جتاوزها.. م�سرية اإىل 
اأن اجلل�سة �سلطت ال�سوء على اجلوانب التي يجب الرتكيز عليها خالل 

الأزمة وما بعدها.

املجل�س الن�سائي ل�سرطة دبي ينظم جل�سة حتديات 
تعاي�س املراأة مع جائحة كورونا 

•• ال�شارقة-الفجر:

النعيمي مدير جامعة  ال��دك��ت��ور حميد جم��ول  الأ���س��ت��اذ  رع��اي��ة وح�سور  حت��ت 
ال�سارقة، ُعقدت بفرع جامعة ال�سارقة مبدينة الذيد ندوة علمية بعنوان الأبعاد 
بفرع  الثقافية  اللجنة  نظمتها  والتي  واآثارها،  كوفيد19-  جلائحة  القانونية 
بح�سور  تيمز”،  “مايكرو�سوفت  ُبعد  عن  التوا�سل  و�سائط  با�ستخدام  الذيد 
الأ�ستاذ الدكتور عدنان �سرحان م�ساعد مدير جامعة ال�سارقة ل�سوؤون الأفرع، 
ل�سوؤون  اجلامعة  مدير  م�ساعد  نائب  اللهيبي  زك��ي  حممد  �سالح  وال��دك��ت��ور 
والإدارية،   التدري�سية  الهيئتني  واأع�ساء  الكليات  وعمداء  الذيد،  بفرع  الأف��رع 
الو�سطى  واملنطقة  الذيد  مبدينة  املحلي  واملجتمع  املحلية  املوؤ�س�سات  وم��دراء 
وطلبة جامعة ال�سارقة فرع الذيد. بداأت الندوة بكلمة من �سعادة مدير اجلامعة 
رحب فيها باحل�سور واأكد على اأهمية و�سرورة درا�سة البعد القانوين للظروف 
والآثار املرتتبة على جائحة كورونا على املجتمعات، م�سرياً باأن جامعة ال�سارقة 
بف�سل دعم وم�ساندة �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة رئي�س اجلامعة -حفظه اهلل تعاىل ورعاه- 
اأوائ��ل اجلامعات يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة التي تعاملت مع  كانت من 
�سدور  مبجرد  ُبعد  عن  التعليم  عملية  نحو  الكامل  التحول  يف  اجلائحة  هذه 
البنية التحتية التي متتلكها  املعنية، معتمدة يف ذلك على  القرار من اجلهات 

اجلامعة يف جمال تقنية املعلومات. كما اأ�سار مدير اجلامعة على اأن التو�سيات 
التي �سوف تخرج بها هذه الندوة �سوف ت�ساهم ب�سكل كبري يف خدمة املجتمع 
املحلي يف كيفية التعامل مع الآثار القانونية لتلك اجلائحة. وتاأتي اأهمية هذه 
الندوة يف ظل الظروف ال�ستثنائية التي مير بها العامل اأجمع، وما ترتب عليها 
حيث  القانونية.  والآث��ار  والإج���راءات  وال�ستثناءات  الإ�سكالت  من  عديد  من 
تناولت الندوة عدداً من املحاور ومنها بيان الطبيعة القانونية لهذه اجلائحة 
باعتبارها ظرفاً طارئاً ي�سكل قوة قاهرة ل ي�ستطيع الأ�سخا�س دفعها، وما حلق 
ذلك من اآثار قانونية واقت�سادية واجتماعية وغريها، اقت�ست تدخل ال�سلطات 
وحماولة  اجلائحة  لهذه  الت�سدي  ق�سد  قانونية  ن�سو�س  ل�سن  الت�سريعية 
الأكادمييني واخلرباء  الندوة جمموعة من  �سارك يف هذه  اآثارها، وقد  �سبط 
�سالح  ال��دك��ت��ور  النقا�سية  جل�ستها  اأدار  كما  ال�سارقة،  جامعة  يف  القانونيني 
حممد زكي اللهيبي. حيث تناول الأ�ستاذ الدكتور عدنان �سرحان م�ساعد مدير 
اجلامعة ل�سوؤون الأفرع يف ورقته التي جاءت بعنوان “فايرو�س كوفيد19- بني 
باعتباره  القانونية  الفايرو�س  طبيعة  ال�ستثنائي”،  والظرف  القاهرة  القوة 
حادث ا�ستثنائي عام ل ميكن توقعه ول ي�ستطاع دفعه. يف تطبيق واقعي وحي 
كل من  اأحكام  لتطبيق  وي�سلح  الوقت احلديث،  الطارئة يف  الظروف  لنظرية 
القوة القاهرة والظرف الطارئ، ومدى تاأثري ذلك على اللتزامات التعاقدية، 

من حيث اللتزام بتنفيذها اأو �سعوبة ذلك، و�سوًل اإىل ا�ستحالة التنفيذ.

نظمها فرع جامعة �ل�صارقة مبدينة �لذيد

ندوة بعنوان »الأبعاد القانونية جلائحة كورونا واآثارها«
�سرطة دبي تلقي القب�س على 

متورطني يف م�ساجرة
•• دبي-الفجر:

يف  جماعية  مب�ساجرة  متورطني  على  القب�س  اإل��ق��اء  دب��ي  �سرطة  اأعلنت 
اإحدى مناطق اخت�سا�س مركز �سرطة بردبي، واتخذت بحقهم الإجراءات 

القانونية ومت حتويلهم اإىل اجلهات املخت�سة.
اأن  واأكد العميد عبد اهلل خادم �سرور املع�سم، مدير مركز �سرطة بردبي، 
مركز القيادة وال�سيطرة يف �سرطة دبي تلقى م�ساء اأم�س، بالغاً عن وجود 
على  املكان  اإىل  ال�سرطة  اأف���راد  فتحرك  واأف��ارق��ه  اآ�سيويني  بني  م�ساجرة 
مبحاولة  الأفارقة  اأحد  قيام  اأظهرت  الأولية  التحقيقات  اأن  مبيناً  الفور، 
لل�سالح  ا�ستخدام  تخلله  ال��ذي  ال�سجار  وق��وع  اإىل  اأدى  م��ا  اآ���س��ي��وي  ن�سل 

الأبي�س.
الأفارقة  على  القب�س  األ��ق��ت  دب��ي  �سرطة  اأن  اإىل  املع�سم  العميد  ول��ف��ت 
املتورطني يف امل�ساجرة والبالغ عددهم 4 اأ�سخا�س، فيما مت نقل 4 اآ�سيويني 

اإىل امل�ست�سفى لتلقي العالج نتيجة تعر�سهم اإىل اإ�سابات ب�سيطة.
املجتمع  يف  �سلبية  ظواهر  ر�سد  عند  املجتمع  اأف��راد  دبي  �سرطة  ونا�سدت 

الإبالغ على الرقم 999 يف احلالت الطارئة.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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العدد 12967 بتاريخ 2020/6/22 
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/1/2863 (

املنذر:  بديل �س.م.ح - ذ.م.م - بوكالة املحامية/�سيخة اأحمد 
املنذر اإليهما :  1-بور باو جي ام بي ات�س )فرع دبي( 

2- بور �سك�س كون�سرتاكت .
للمنذر  دره��م   )63530864( وق��دره  مبلغ  ب��اداء  اليه  املنذر  املنذر  ينذر   
اي��ام من تاريخ ه��ذا الن��ذار وال �سي�سطر املنذر اىل  وذل��ك خ��الل )5( 
امل�ساريف  كافة  حتميلكم  مع  �سدكم  القانونية  الج��راءات  كافة  اتخاذ 
ا�سابها  عما  والتعوي�س  التاأخريية  والفوائد  املحاماة  واتعاب  والر�سوم 

من �سرر نتيجة التاأخر يف ال�سداد
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12967 بتاريخ 2020/6/22
اعالن بيع عقار بالن�صر

يف الدعوى رقم : 2019/4178 
طالب التنفيذ : ح�سن احمد طاهر + عبداهلل ح�سن احمد طاهر 

املنفذ �سده : هوريزون رياليتي للعقارات ) جزء من ح�سة �سلمان غامن �سلمان بوذينه(
عنوانه    :  دبي- ديره  – بور �سعيد  – مكتب رقم 815  ملك جمموعة �سلطان لال�ستثمار  

اأنه فى يوم الربعاء املوافق 08-07-2020 ال�ساعة 05:00 م�ساءويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع اجلهة التي انيط بها البيع 

)�سركة المارات للمزادات HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE  ( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
، وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ليقل عن 20 % من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات  قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية 

جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
اأو�ساف العقار: -جزء من ح�سه   -املنطقة :الرباحه   -رقم الر�س:-108 م�ساحة جزء من ح�سه : 16.5 مرت مربع - 

القيمةالتقديرية : 564،613 درهم.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 3067/2016/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/15 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 184040.76 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : بنك دبي التجاري - �س م ع - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه  : 1- اآمنة �سعيد بالل فرحان - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )228049.21( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وفق 
التنفيذية بحقك يف حالة  �ستبا�سر الج��راءات  املعدلة.  وعليه فان املحكمة  الالئحة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
    بالن�صر يف جريدتني ر�صميتني

يف الق�صية التنفيذية رقم 2019/464 راأ�س اخليمة 
تعلن حممكة راأ�س اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع العقار رقم TC035 فيال 
رقم 865 يف منطقة احلمرا - اجلزيرة احلمرا - م�ساحة الق�سيمة العقار 125 مرت 
115 مرت مربع م�ساحة مبنية - لأعلى �سعر ، والعائدة ملكيتها للمحكوم  مربع منها 
عليه / احمد كوجنو خالد حاليم ، بتاريخ 2020/6/24 عن طريق �سركة الإمارات 
للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني %20 تدفع 
نقدا.  فعلى من يرغب بال�سرتاك او الطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�سركة 
بالإعرتا�س  يرغب  ومن   ،www.emiratesauction.ae للمزادات  الإم��ارات 

عليه مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.
  ماأمور التنفيذ
�صعيد ال�صحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

يف  الب�سرية  وامل���وارد  وال�سكان  والعمل  الجتماعية  ال�����س��وؤون  جلنة  عقدت 
العادي  النعقاد  دور  بداية  منذ  اجتماعا   13 الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
الأول للف�سل الت�سريعي ال�سابع ع�سر الذي انطلق يف 14 نوفمرب 2019 

حتى الآن، منهم 8 اجتماعات “عن بعد” على مدى 40 �ساعة عمل.
ياأتي يف  اإن ذلك  الفال�سي رئي�س اجلنة  بالهول  �سعادة �سرار حميد  و قال 
اإطار مهام اللجنة واخت�سا�ساتها الت�سريعية والرقابية، �سمن اخت�سا�سات 
القوانني  م�����س��روع��ات  مناق�سة  ت�سمل  ال��ت��ي  الحت�����ادي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
املعاهدات،  يف  ال���راأي  واإب���داء  رف�سها،  اأو  وتعديلها،  واإق��راره��ا،  الحت��ادي��ة، 
ب�سوؤون  تتعلق  التي  العامة  املو�سوعات  ومناق�سة  ال��دول��ي��ة،  والت��ف��اق��ي��ات 

الحتاد، وتقدمي التو�سيات.
وتابع الفال�سي اأن اللجنة تناق�س حالياً م�سروع قانون احتادي يف �ساأن جمع 
اإىل توحيد اجلهود بني  التربعات، الذي يتكون من /34/ م��ادة، ويهدف 
جمع  ينظم  قانون  خالل  من  بينها  والتن�سيق  واملحلية  الحتادية  اجلهات 
يف  ودوره  الأ�سري  “التالحم  ب�ساأن  عاماً  مو�سوعاً  تناق�س  كما  التربعات، 
اأنه يتم مناق�سة املو�سوع  حتقيق التنمية الجتماعية امل�ستدامة”. واأو�سح 
�سمن حمورين رئي�سيني هما: ا�سرتاتيجية وزارة تنمية املجتمع يف حتقيق 
اأهداف ال�سيا�سة الوطنية لالأ�سرة يف �ساأن تعزيز التالحم الأ�سري، وجهود 
الوزارة يف التن�سيق مع اجلهات املعنية لإعداد الت�سريعات وال�سيا�سات يف �ساأن 

تعزيز التالحم الأ�سري.
وتتكون اللجنة من �سعادة كل من: مرمي ماجد بن ثنية “مقررة اللجنة”، 
الطنيجي،  ع��ب��ي��د  �سيخة  وال���دك���ت���ورة  امل��ن�����س��وري،  ع��ب��دال��رح��م��ن  ون��اع��م��ة 
را�سد  وخلفان  ال�سام�سي،  العبار  علي  وحميد  اليماحي،  ح�سن  و�سابرين 

النايلي ال�سام�سي.

توا�سل  اللجنة  اأن  اإىل  ثنية  ب��ن  م��اج��د  م��رمي  ���س��ع��ادة  اأ���س��ارت  جهتها  م��ن 
“التالحم الأ�سري ودوره يف حتقيق التنمية الجتماعية  مناق�سة مو�سوع 
امل�ستدامة” �سمن خطة عملها التي ت�سمل عقد لقاءات مع اجلهات املعنية 
من  العديد  ح��ول  الآراء  لتبادل  الأ���س��ري،  التالحم  يف  الخت�سا�س  وذات 
الأ�سري، وحل  التالحم  اأمام تلك اجلهات يف تر�سيخ  التي تقف  التحديات 
الق�سايا الأ�سرية، حيث مت ا�ستعرا�س جهود تلك اجلهات ومدى تطبيقها 
الوطنية  ال�سيا�سة  اأه���داف  حتقيق  يف  املجتمع  تنمية  وزارة  ل�سرتاتيجية 

لالأ�سرة.
املو�سوع بح�سور ممثلي وزارة تنمية املجتمع،  اللجنة ناق�ست  اأن  واأ�سافت 
الفنية  التقارير  على  واطلعت  والإح�����س��اء،  للتناف�سية  الحت��ادي��ة  والهيئة 
ظل  يف  بالأ�سرة  متعلقة  ق�سايا  على  الرتكيز  ومت  املختلفة،  والجتماعية 
فريو�س  انت�سار  ملنع  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  وتداعيات  الراهنة  ال��ظ��روف 
تتعلق  التي  واملوؤ�سرات  الإح�سائيات  اآخر  على  اللجنة  اطلعت  كما  كورونا، 
الطالق،  ن�سب  خا�سة  الأ���س��ري،  التالحم  يف  واأث��ره��ا  الأ���س��ري��ة  بالق�سايا 
درا�سة  اإج���راء  ت�سمل  املو�سوع  ملناق�سة  اللجنة  عمل  خطة  اأن  اإىل  منوهة 
�ساملة للمو�سوع خا�سة يف ظل الإجراءات الحرتازية ملنع انت�سار فريو�س 

كورونا.
تبنت  اللجنة  اأن  املن�سوري  عبدالرحمن  ناعمة  �سعادة  ذك��رت  ناحيتها  من 
“التالحم الأ�سري ودوره يف حتقيق التنمية الجتماعية  مناق�سة مو�سوع 
من  املو�سوع  لهذا  ملا  الد�ستور،  “92” من  امل��ادة  لن�س  وفقا  امل�ستدامة”، 
الأ�سرة  اأن  موؤكدة  الدولة،  يف  واملقيمني  الإماراتي  للمجتمع  كبرية  اأهمية 
املتفاعلة مع البيئة املحيطة بها تلعب دوراً كبرياً يف ا�ستقرار وتطور املجتمع 

وتالحمه وتنميته.
واملعرفية  التكنولوجية  والتطورات  الجتماعية  التغريات  اأن  اإىل  ولفتت 
والعلمية قد اأظهرت عدداً من التحديات اأمام الأ�سرة واملجتمع، ومن خالل 

تبني هذا املو�سوع و تناق�س اللجنة اجلهود احلكومية جتاه الأ�سرة واملجتمع 
يف الت�سدي لتلك التحديات.. موؤكدة اأن اللجنة تهدف من مناق�ستها لهذا 
العقبات  اإزال��ة  يف  وت�ساهم  الواقع  بتو�سيات تالم�س  اخل��روج  اإىل  املو�سوع 

اأمام اجلهود التي تبذل يف هذا ال�ساأن.
اأن حكومة  اإىل  الطنيجي  عبيد  �سيخة  الدكتورة  �سعادة  اأ�سارت  من جهتها 
الإمارات اأولت الأ�سرة اهتماماً كبرياً، حيث اأن روؤية الإمارات 2021 التي 
اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
مبا�سرة  توجهات  اهلل” تت�سمن  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
الإمارات،  الأ�سرة يف دولة  اأف��راد  الروابط بني  بالأ�سرة، وبتقوية  لالهتمام 
كما �سملت روؤية الإمارات توجهات تنعك�س نتائجها على الأ�سرة من خالل 
تعزيز التالحم املجتمعي وا�ستدامة الأ�سرة الإمارتية وتطوير ا�سرتاتيجية 
اأن  موؤكدة  املجتمع..  يف  الفئات  كافة  اندماج  وت�سجيع  املجتمعي،  للتالحم 
الأجندة الوطنية لدولة الإمارات تطمح اإىل احلفاظ على جمتمع متالحم 

يعتز بهويته وانتمائه.
تناق�س  اللجنة  اإن  اليماحي  ح�سن  �سابرين  �سعادة  قالت  اأخ��رى  جهة  من 
اإجن��ازه خالل  التربعات وتعمل على  �ساأن جمع  م�سروع قانون احت��ادي يف 
دور النعقاد احلايل، لفتة اإىل اأن انت�سار و�سائل الت�سال وقنوات التوا�سل 
الجتماعي اأدت اإىل وجود موؤ�س�سات واأفراد ميار�سون عمليات ت�ستهدف جمع 
التربعات من اجلمهور دون اللجوء اإىل املوؤ�س�سات املخت�سة يف هذا املجال، 
ودون اللتزام باملتطلبات وال�سوابط املعمول بها وفقاً للت�سريعات ال�سارية يف 
الدولة، لذلك ارتاأت احلكومة اقرتاح هذا امل�سروع حلماية اأموال املتربعني 
منه  املرجوة  الغاية  ويحقق  ال�سحيح  بال�سكل  يوظف  املال  اأن  من  والتاأكد 
اإل  الأم���وال  بجمع  ُي�سمح  ل  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ارت  للعطاء.  اآمنة  بيئة  وتوفري 
والأوقاف  الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  موافقة  على  احل�سول  بعد 
اأو دوائر ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي على  على امل�ستوى الحتادي 

م�ستوى احلكومات املحلية.
م�سروع  اأن  ال�سام�سي  العبار  علي  حميد  �سعادة  اأك��د   .. ذات��ه  ال�سياق  ويف 
القانون جاء لينظم عمليات جمع التربعات خا�سة التي جتري عرب مواقع 
اأن جت��ري عرب  يجب  وال��ت��ي  ع��ام،  ب�سكل  والإن��رتن��ت  الجتماعي  التوا�سل 
املُرخ�سة  اخلريية  اجلمعيات  مع  التعاون  خالل  من  ال�سحيحة،  قنواتها 
ونقل  جمع  �ساأن  يف  احت��ادي  قانون  م�سروع  اأو�سح  حيث  التربعات،  جلمع 
مع  والتعامل  التربعات،  بجمع  الت�سريح  منح  واإج���راءات  اآليات  التربعات 
احل�سابات امل�سرفية التي يوجد فيها تربعات خمالفة، واجلزاءات الإدارية، 
والتظلم، والأحكام املتعلقة بالعقوبات يف حال خمالفة الت�سريعات املتعلقة 
بالتربعات والأعمال اخلريية. من جانبه ذكر �سعادة خلفان را�سد النايلي 
ال�سام�سي اأن م�سروع القانون ت�سمن /34/ مادة، تناولت تعريفات لبع�س 
الكلمات والعبارات الواردة �سمن م�سروع القانون، بالإ�سافة اإىل بيان نطاق 
الت�سريح،  منح  واإج��راءات  و�سروط  بالت�سريح،  املتعلقة  والأحكام  �سريانه، 

ودرا�سة ال�سلطة املخت�سة لطلب منح الت�سريح، ومنح اأكرث من ت�سريح.
واأ�ساف اأن مواد م�سروع القانون ت�سمنت كذلك الأحكام املتعلقة باحتفاظ 
ال�سلطة املخت�سة ب�سجل خا�س بجمع ونقل التربعات، وو�سائل جمع ونفل 
التربعات، وتلقي التربعات من خارج الدولة، واإي�سال التربعات اإىل خارج 
الدولة، والتحويالت البنكية اإىل خارج الدولة من ح�سابات جمع التربعات، 
التربعات،  جلمع  ج��ار  ح�ساب  وفتح  الت�سنيف،  ب�سهادة  املتعلقة  والأح��ك��ام 

والتعامل مع احل�سابات امل�سرفية التي يوجد فيها تربعات خمالفة.

•• راأ�س اخليمة -وام:

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حث 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة موظفي 
موا�سلة  �����س����رورة  ع��ل��ى  الإم�������ارة 
الأف�������س���ل وفق  ت���ق���دمي  ال��ع��م��ل و 
البتكار  و  اجل����ودة  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى 
و  الأم����ن  الل���ت���زام مبتطلبات  م��ع 

ال�سحة و ال�سالمة كافة.
ر�سالة خا�سة من  ع��رب  ذل��ك  ج��اء 
بها  ف��اج��اأ  ال��ف��ي��دي��و  تقنية  خ���الل 
���س��م��وه امل��وظ��ف��ني يف اإم������ارة راأ�����س 
وعك�ست  عملهم  م��ق��ار  يف  اخليمة 
حر�سه واهتمامه ب�سحة و�سالمة 
اأب��ن��ائ��ه امل��وظ��ف��ني ت��زام��ن��ا م��ع بدء 
بعد  العمل  اإىل  التدريجية  العودة 
بعد  عن  العمل  من  ق�سرية  ف��رتة 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب�سبب 

كوفيد 19- .

ال�سمو  ���س��اح��ب  ر���س��ال��ة  وح��م��ل��ت 
ح��اك��م راأ������س اخل��ي��م��ة ال��ك��ث��ري من 
املعاين الإن�سانية وامل�ساعر الأبوية 
ال�����س��ادق��ة ال��ت��ي ع��رب م��ن خاللها 
وبنات  باأبناء  واع��ت��زازه  فخره  عن 
اأك���دوا  ال��ذي��ن  املخل�سني  الإم�����ارة 
لوطنهم  حمبتهم  والفعل  بالقول 
والعطاء  ل���ل���ب���ذل  وا����س���ت���ع���داده���م 
اأن  بجد وعزمية يف كل الأوق��ات و 
اأثبتت  املا�سية  الق�سرية  املرحلة 

اأن  ي��دع جم��ال لل�سك على  مب��ا ل 
معدن الإن�سان الأ�سيل يظهر وقت 

التحديات.
�سموه  اإ���س��ادة  الر�سالة  ت�سمنت  و 
وتفانيهم  امل���وظ���ف���ني  ب���اإخ���ال����س 
لها  ك��ان  التي  ال��دوؤوب��ة  وجهودهم 
القطاعات  موا�سلة  يف  الأث��ر  بالغ 
عملها  ت��اأدي��ة  الإم����ارة  يف  احليوية 

على اأكمل وجه.
و قال �سموه : “ اأ�سكركم على اإبراز 

ال�سورة احلقيقية لدولة الإمارات 
وقدرتها على التعامل مع خمتلف 
ال��ت��ح��دي��ات.. ع��ودت��ك��م ال��ي��وم اإىل 
مكاتبكم هي تاأكيد على ا�ستمرارية 
عزمكم  ت��ظ��ه��ر  ر���س��ال��ة  و  احل���ي���اة 
والوفاء  العطاء  على  واإ���س��رارك��م 
للوطن.. اأنتم تثبتون اليوم اأ�سالة 
اأنا  م��ع��دن��ك��م وق����وة ع��زمي��ت��ك��م.. و 
واح��د منكم وهو  بروؤية كل  فخور 
و  العمل  واج��ب��ه يف ميادين  ي���وؤدي 

الإنتاج«.
و اأ�ساف �سموه : “ اأتوجه بال�سكر 
الطاقم  اأف�����راد  م���ن  اأب��ط��ال��ن��ا  اإىل 
ال�����س��ح��ي ع��ل��ى م���ا اأظ����ه����روه من 
ال���ت���زام جت����اه م��ه��ن��ت��ه��م و ع��ل��ى ما 
م�سرفة  ت�����س��ح��ي��ات  م���ن  ق���دم���وه 
و  املقبلة  لأج��ي��ال��ن��ا  ق���دوة  �ستبقى 
كانت  التي  العمل  ف��رق  اإىل جميع 
درو�سا  وقدمت  التحدي  قدر  على 
ال�ستعداد  اأه��م��ي��ة  يف  بها  يقتدى 

امل�����س��ب��ق وال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ع��م��ل بروح 
يعك�س  ال������ذي  ال����واح����د  ال���ف���ري���ق 
�سورة دول��ة الإم��ارات احلقيقية و 
قدرتها على حتويل التحديات اإىل 
الأزمة  هذه  اأظهرت  لقد  فر�س.. 
الإمارات  اأبناء  بني  التالحم  عمق 
والتفافهم  وم��ق��ي��م��ني،  م��واط��ن��ني 
اجلميع  وا���س��ت��ع��داد  قيادتها  ح��ول 
ل��ت��ق��دمي ك���ل م���ا مي��ل��ك م���ن اأج���ل 

اإعالء راية الوطن«.

وقال �سموه : هذه الأزم��ة العاملية 
ال�ستثمار  يف  خيارنا  �سحة  اأثبتت 
ب��ب��ن��اء الإن�����س��ان الأم����ر ال���ذي اأتاح 
مع  التعامل  يف  ك��ب��رية  م��رون��ة  لنا 
ت��داع��ي��ات��ه��ا ف��ق��د راأي��ن��ا ال��ع��م��ل عن 
و�سريعة  ���س��ل�����س��ة  ب��ط��ري��ق��ة  ب���ع���د 
م���ع احل���ف���اظ ع��ل��ى ج����ودة وكفاءة 
هذا  يف  ال�سبب  ي��رج��ع  و  ال��ع��م��ل.. 
اإىل ���س��ن��وات م���ن ال��ع��م��ل ال�����دوؤوب 
امل��رتاك��م منذ قيام الحت���اد وحتى 

اليوم جنني  يومنا هذا و ها نحن 
ثمار ما غر�سناه.

ودعا �سموه املوظفني اإىل موا�سلة 
بذل اجلهود التي ت�سهم يف الرتقاء 
املجتمع  ثقة  وتعزز  العمل،  بجودة 
مبنظومة العمل ودورها يف توفري 
تخدم  متطورة  و  مبتكرة  خدمات 
م�����س��رية ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف 

الإمارة.
و اأ�ساف �سموه : “ بجهودكم هذه 
الإمارات  يف  �سنعطي  مثابرتكم  و 
جميعا،  بها  نفتخر  مميزة  ���س��ورة 
هو  املن�سود  هدفنا  اإىل  فالو�سول 
فرد  كل  وم�ساهمة  جن��اح  حم�سلة 

منكم«.
بقدرتنا  ثقة  :” كلي  �سموه  وق��ال 
ع��ل��ى جت�����اوز ه����ذه الأزم�������ة وه���ذه 
ال��ث��ق��ة ن��اب��ع��ة م���ن اإمي�����اين ب��ك��م و 
باجلهود التي تبذل على م�ستويات 

العمل كافة يف الإمارة.

»اجتماعية الوطني الحتادي« تناق�س م�سروع قانون »جمع التربعات« ومو�سوعا عاما خالل 13 اجتماعا

حاكم راأ�س اخليمة يحث فرق العمل على تقدمي الأف�سل مع اللتزام باأعلى معايري الأمن وال�سالمة

•• دبي-وام:

زمالة  برامج   6 يف  الت�سجيل  ب��اب  فتح  عن  بدبي  ال�سحة  هيئة  اأعلنت 
بالدولة  املعتمدة  ال�سحية  القطاعات  من  املبتعثني  املواطنني  لالأطباء 
وذلك اعتبارا من اأم�س وحتى 11 يوليو املقبل لإمتام متطلبات التدريب 
املجل�س  ال�سحة بدبي �سمن معايري و�سروط  لهيئة  التابعة  املن�ساآت  يف 
العربي للتخ�س�سات ال�سحية، والهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية، 

والكلية الإيرلندية للممار�سني ال�سحيني.
الطبي  التعليم  اإدارة  م��دي��رة  �سريف  حممد  ودي��ع��ة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
مرة  ولأول  العام  هذا  اأتاحت  الهيئة  اإن  بدبي  ال�سحة  بهيئة  والأبحاث 
ال�سحية  القطاعات  كافة  يف  العاملني  املواطنني  الأطباء  امام  الفر�سة 
املتعلقة  املختلفة  الزمالة  بربامج  لاللتحاق  الم���ارات  بدولة  املعتمدة 
بزمالة اأمرا�س القلب من املجل�س العربي للتخ�س�سات ال�سحية ملدة 3 

املجل�س  من  املعتمدة  اله�سمي  اجلهاز  اأمرا�س  وزمالة  تدريبية  �سنوات 
العربي للتخ�س�سات ال�سحية والهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية 
ملدة 3 �سنوات تدريبية وزمالة اأمرا�س الدم املعتمدة من الهيئة ال�سعودية 
للتخ�س�سات ال�سحية ملدة �سنتني تدريبيتني وزمالة الأمرا�س ال�سدرية 
للكبار من الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية ملدة �سنتني تدريبيتني 
وزمالة العناية املركزة لالأطفال اخلدج من املجل�س العربي للتخ�س�سات 
والطفولة  الأم��وم��ة  �سحة  وزم��ال��ة  تدريبيتني،  �سنتني  مل��دة  ال�سحية 
املعتمدة من الكلية الأيرلندية للممار�سني ال�سحيني ملدة �سنة تدريبية.

واأ�سارت اإىل جهود الهيئة وتوجهاتها امل�ستقبلية للح�سول على العرتاف 
ال�سماء  والغدد  وال�سكري  لالأطفال  النف�سي  الطب  الزمالة يف  بربامج 

الكلى مو�سحة �سروط ومعايري اللتحاق  واأمرا�س  املعدية  والأمرا�س 
امل��ر���س��ح م��ن م��واط��ن��ي دولة  ي��ك��ون الطبيب  اأن  ال��زم��ال��ة وه���ي  ب��ربام��ج 
اآخر تقييم له عن جيد جدا واأن يكون حا�سال على  الم��ارات واأل يقل 
ال�سحية-الهيئة  للتخ�س�سات  العربي  املجل�س  من  الخت�سا�س  �سهادة 

ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية.
اأن  بدبي  ال�سحة  بهيئة  والأبحاث  الطبي  التعليم  اإدارة  مديرة  وذك��رت 
وار���س��ال منوذج  تعبئة  خ��الل  تتم من  الزمالة  برامج  الت�سجيل يف  اآلية 
الطبي  التعليم  اإدارة  اىل  املطلوبة  امل�ستندات  كافة  مع  التقدمي  طلب 
fellowship@dha.gov. : والأبحاث عرب الربيد اللكرتوين
لفتة اإىل ان الهيئة �ستقوم بالإعالن عن املر�سحني املقبولني يف   ،  ae

خمتلف الربامج خالل �سهر اأغ�سط�س املقبل بعد فرز الطلبات واملفا�سلة 
خالل  التدريب  يف  املبا�سرة  لتتم  ال�سخ�سية  واملقابالت  املعايري  ح�سب 
الالزمة  وامل�ستندات  املتطلبات  اإىل  اإىل  م�سرية   ،2020 �سبتمرب  �سهر 

للتقدم لربامج الزمالة يف الهيئة.
يذكر ان برنامج الزمالة هو برنامج تدريبي علمي وعملي لالأطباء يبداأ 
عادة بعد انتهاء الطبيب من برنامج الخت�سا�س “الإقامة” وح�سوله 
على �سهادة “البورد” اأو ما يعادلها، فيما يطلق على الطبيب خالل فرتة 
التدريب م�سمى “طبيب زميل” ويكون قادرا على القيام بدور الطبيب 
املعالج اأو الطبيب ال�ست�ساري يف املجال الخت�سا�سي الذي تدرب عليه، 
بنجاح  الفرعية  التخ�س�سات  يف  الزمالة  متطلبات  من  النتهاء  وبعد 
الأطباء  قبل  من  مبا�سر  اإ�سراف  دون  العمل  مبمار�سة  للطبيب  ي�سمح 
اأخ�سائياً  ليكون  توؤهله  مهنية  �سهادة  على  الطبيب  ويح�سل  الآخرين، 

على م�ستوى عاٍل من املهنية.

�سحة دبي تفتح باب الت�سجيل يف 6 برامج للزمالة

    �صعود بن �صقر �لقا�صمي: 
• �الأزمة �أثبتت �صحة رهان �الإمار�ت على �ال�صتثمار يف طاقاتها �لب�صرية و�ال�صتعد�د �مل�صبق للم�صتقبل
• �أ�صكركم على �إبر�ز �ل�صورة �حلقيقية لدولة �الإمار�ت وقدرتها على �لتعامل مع خمتلف �لتحديات
• ت�صحيات �أبطالنا يف خط �لدفاع �الأول �صطرت معاين جديدة يف �الإخال�س و�لتفاين

م�سطفى   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 

، م�سري  علي حامد م�سايل 

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

رقم )A12933679( من 

يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم:0505819422   

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / م�سطفى حممد 

عبداهلل حممد �سعيد ، م�سري 

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

رقم )A09665552( من 

يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم:0509907275   

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
باك�ستان   ، غ���ل  لل  ا����س���الم 
�سفره ج�������واز   -  اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1813291my( رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�������������������س���������ال ب����ت����ل����ي����ف����ون 

رقم:0544446822   

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / روا�س �سامل علي 
روا�س الرا�سدي �سهادة اأ�سهم 
ابوظبي  ب��ج��م��ع��ي��ة  خ���ا����س���ة 
التعاونية رقم )6802( على 
من يجدها ت�سليمها اىل اإدارة 
التعاونية  اأب��وظ��ب��ي  جمعية 
رق����م  ع����ل����ى  الت�������������س������ال  او 

رقم:0509944990   

فقدان �سهادة اأ�سهم
فقدت املدعوة / حنان حممد 
مينية   ، ح����م����د  ب�����ن  �����س����امل 
�سفرها ج�����واز   -  اجل��ن�����س��ي��ة 
من   )05592848( رق��م 
ي���ج���ده ع��ل��ي��ه ت�����س��ل��ي��م��ه اىل 
ال�����س��ف��ارة ال��ي��م��ن��ي��ة او اأق���رب 

مركز �سرطة   

فقدان جواز �سفر
ارن   / امل�����������دع�����������و  ف�������ق�������د 

الفلبني   ، ال����ف����ارز  ب���اراي���ك���و 

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

رقم )0152674EC( من 

يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم:0547927629   

فقدان جواز �سفر

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 3648/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3294/2019 اأمر اأداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 71117 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : فالكون باك - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : عبداهلل عبدالقادر علوي نا�سر الهيثمي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- مطعم الدمياطي وا�سكندرون - وميثله مالكه / حممد خليل عو�س  

الب�سي�سي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
للر�سوم  �سامال  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )71117( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
وامل�ساريف.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اأخبـار الإمـارات
اجلهات الإ�سكانية يف الدولة 
موؤ�سرات  حتقيق  تناق�س 
 2021 الوطنية  الأجندة 

•• دبي-وام:

ناق�ست املوؤ�س�سات الإ�سكانية يف الدولة - خالل اجتماع لها عن بعد - نتائج 
املرتبطة  و  الإم��ارات  حلكومة   2021 الوطنية  الأجندة  موؤ�سرات  حتقيق 

مبعدل �سنوات النتظار للح�سول على الدعم ال�سكني .
لربنامج  العامة  امل��دي��رة  الفندي  حممد  جميلة  املهند�سة  �سعادة  ثمنت  و 
من  ع��دد  ح�سره  ال��ذي   - الجتماع  تروؤ�سها  خ��الل  لالإ�سكان  زاي��د  ال�سيخ 
املوؤ�س�سات  م��ن  املبذولة  اجل��ه��ود   - بالدولة  الإ�سكانية  اجل��ه��ات  م�سوؤولني 

الإ�سكانية لتحقيق ال�ستقرار ال�سكني لالأ�سر املواطنة.
اأك���دت ���س��رورة درا���س��ة و تقييم ال��ت��اأث��ريات امل��رتت��ب��ة على امل��وؤ���س��ر يف ظل  و 

لنتائج  امل�ستقبلية  امل�ستهدفات  مراجعة  اأهمية  موؤكدة   .. الراهنة  الظروف 
الوطني  للموؤ�سر  العام  امل�ستهدف  لتتوافق مع  الإ�سكانية  موؤ�سرات اجلهات 
و����س���رورة حت��دي��د ع���دد ال���ق���رارات امل��خ��ط��ط اإ���س��داره��ا م��ن جميع اجلهات 

ال�سكانية امل�ساهمة يف املوؤ�سر للعام احلايل حتى عام 2021.
الوطني  للموؤ�سر  �سنوي  ن�سف  ب�سكل  النتائج  قيا�س  اأهمية  اإىل  نوهت  و 
الإجراءات  لتحديد  اجلهات  على  عر�سها  و  الإ�سكانية  اجلهات  جميع  من 
ال�ستقرار  و�سمان حتقيق  املوؤ�سر  لتحفيز  اتخاذها  التي ميكن  ال�ستباقية 
ا�ستخدامات  و  جم��الت  يخ�س  فيما  وال��ت��ع��اون  املواطنة  لالأ�سرة  ال�سكني 

التقنيات املتقدمة مثل الذكاء ال�سطناعي وا�ستخدام الروبوتات.
و اأكدت اأهمية دعم �سيا�سة توعية ال�سباب التي مت اإطالقها من قبل املوؤ�س�سة 

الحتادية لل�سباب بهدف تعزيز مهارات ال�سباب و توعيتهم ب�ساأن كيفية بناء 
وعي  ل�سمان  ا�ستباقية  خطوة  يعد  ال�سباب  متكني  اأن  مو�سحة   .. م�سكن 
املواطنني ال�سباب باأ�سا�سيات البناء واإدراكهم للمفاهيم الأ�سا�سية ما يجنبهم 
 "  : واأ�سافت  وا�ستدامتها..  البناء  بالأخطاء وي�ساهم يف رفع جودة  الوقوع 
نحن كموؤ�س�سات اإ�سكانية �سنلتزم بتقدمي الور�س النوعية واملبتكرة ل�سمان 
حتقيق هذا الوعي ل�سباب الوطن". جدير بالذكر اأن قرار جمل�س الوزراء 
ل�سيا�سة توعية ال�سباب ن�س على �سرورة اإكمال دورة تدريبية عن اأ�سا�سيات 
اأعمارهم ما  ت��رتاوح  الذين  ال�سباب  املتقدمني من فئة  امل�سكن جلميع  بناء 
بني 18 و 35 �سنة وتقدمي �سهادة ا�ستكمال الدورة التدريبية على قائمة 

امل�ستندات املطلوبة لطلب قر�س اأو منحة �سكنية .

وفقًا  �لعمل  عاودو�  �ملوظفني  % من   100
للتوجيهات مع ��صتمر�رية تقدمي �خلدمات عن بعد 

قطاع اإدارة الدعاوى يف حماكم دبي يحقق 
اأهدافه ال�سرتاتيجية خالل الأ�سهر ال�3 املا�سية

•• دبي-الفجر:

يف  ال��دع��اوى  اإدارة  لقطاع  التنفيذي  املدير  العبيديل  حممد  �سعادة  اأك��د 
حماكم دبي، اأن قطاع اإدارة الدعاوى جنح يف حتقيق اأهدافه ال�سرتاتيجية 
كافة خالل الأ�سهر الثالثة املا�سية، رغم تف�سي جائحة كورونا، مبيناً اأن 
ا�ستمرارية  مع  للتوجيهات  وفقاً  العمل  عاودوا  املوظفني  من   100%

تقدمي اخلدمات عن بعد.
واأ�سار �سعادة حممد العبيديل، اأن القطاع و�سع اإطاراً عاماً ل�سرتاتيجية 

م�����ا بعد  مل���رح���ل���ة  ����س���ام���ل���ة 
كورونا  ف���ريو����س  ج��ائ��ح��ة 
 )19 امل�����س��ت��ج��د )ك���وف���ي���د 
ال�������س������ت������ف������ادة من  ع�������رب 
من  امل�ستخل�سة  ال��درو���س 
ترتيب  لإع������ادة  الأح������داث 
وال�ستعداد  الأول������وي������ات 
ل��ل��م��رح��ل��ة ال����ق����ادم����ة من 
واآليات  م���رت���ك���زات  خ����الل 
عمل جديدة، وذلك يف اإطار 
القيادة  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي����ة 
كل  ت�سخري  عرب  الر�سيدة 
الإمكانات لت�سهيل مزاولة 

الأن�سطة، حيث اإن جتربة العمل عن بعد يف حماكم دبي ناجحة لوجود 
املمار�سات الختبارية التي اأعدت لها الدائرة ب�سكل جيد، وتهيئة املمكنات 
التي تدعم ا�ستمرار الأعمال يف اأوقات الأزمات والطوارئ، ووجود �سيا�سة 

ا�ستباقية لدى املحاكم وجهوزية البنية التقنية للعمل عن بعد.
وقال �سعادته: "وا�سل قطاع اإدارة الدعاوى خالل فرتة العمل عن بعد، 
بتقدمي خدمات خمتلفة ومنها: "خدمة وياك" التي ا�ستقبلت  39477 
 385 ال��ع��ام اجل����اري، مبتو�سط  اإط���الق اخل��دم��ة يف ف��رباي��ر  طلب منذ 
طلب لعدد الطلبات اليومية، وحتوي اخلدمة 8 خدمات فرعية: تتيح من 
"ال�سالفة"،  للدعاوى  الإلكرتوين  الت�سجيل  برقم طلب  املتابعة  خاللها 
واملتابعة برقم الدعوى، ورقم الطلب الذكي، وطلب ربط الق�سايا با�سم 
التحري  �سعبة  وخدمة  املحاكم،  روؤ�ساء  �سوؤون  ق�سم  وطلبات  امل�ستخدم، 
وجود  بعدم  الأم���ر  يهمه  مل��ن  �سهادة  وطلب  العناوين،  ع��ن  وال���س��ت��دلل 

ق�سايا، بالإ�سافة اإىل متابعة طلبات احلجز والبيع وال�سرف.".
خدمات  توفري  على  املتعاملني  اإ�سعاد  اإدارة  "وا�سلت  �سعادته،  واأ���س��اف 
البتدائي  ال�سخ�سية  الأح��وال  دع��اوى  ت�سجيل  ومنها:  بعد،  عديدة عن 
وال�ستئناف، وتوثيقات الأحوال ال�ّسخ�سّية، ومتابعة طلبات الت�سجيل عن 
الر�سوم، وتوثيق  التنفيذية مع تدقيق  ال�سيغة  بعد )ال�سالفة(، وت�سليم 
 Live ع��رب  املتعاملني  حم��ادث��ات  وا�ستقبال  ال��ع��دل،  الكاتب  معامالت 
 ،What's App تطبيق  ع��رب  اجلمهور  م��ع  وال��ت��وا���س��ل   ،Chat
وخدمة وياك، وتفعيل مركز الت�سال عن بعد، حيث عملت الإدارة على 
املقدمة خالل فرتة جائحة  58406 طلب ملختلف اخلدمات  ا�ستقبال 

كورونا.".
بوا�سطة  طلبات   52505 ا�ستقبال  على  العمل  "ومت  �سعادته،  واأ���س��ار 
تطبيق حماكم دبي امل�سمى ب�»الطلبات الذكية«، الذي يقوم باإدارة جميع 
هذا  يتميز  اإذ  وم��ك��ان،  زم��ان  ب��اأي  الق�سايا  بطلبات  اخلا�سة  الإج����راءات 
للتعامل مع طلبات  والأ�سرع  والأب�سط  الأ�سهل  الو�سيلة  بكونه  التطبيق 
الق�سايا باأنواعها املختلفة وعرب جميع مراحلها، بدءاً من تقدمي الطلب 
و�سوًل اإىل اتخاذ القرار، وهو ترجمة فعلية ل�سل�سلة متكاملة من العمليات 
والإج��راءات التي متت اإعادة هند�ستها وت�سنيفها مبا يعرف ب�»العمليات 
الذكية«  لت�سكل بذلك الأداة الأ�سا�سية  التي توفرها حماكم دبي جلميع 

»املتعاملني« املعنيني بطلبات الق�سايا على اختالف فئاتهم.".
اأمام  الدعاوى  بتح�سري  قامت   الدعاوى  اإع��داد  اإدارة  اأن  �سعادته  واأ�ساد 
2146 جل�سة، حيث مت يف فرتة جائحة كورونا ثمار  ل�  مدراء الدعوى 
وذلك  املحامني،  وال�سركاء  ال�سادة  مع  بيننا  م�ستمر  كان  الذي  التوا�سل 
من خالل �سرعة ا�ستجابتهم للعمل عن بعد، و�سهولة التوا�سل والو�سول 
اأف�����س��ل اخل��دم��ات لت�سهيل  اإل��ي��ه��م ب��الإ���س��اف��ة اإىل م��ب��ادرت��ه��م يف ت��ق��دمي 
دبي  الفرتة مع حماكم  التوا�سل مع اجلمهور، حيث عملوا خالل هذه 
املتقا�سي،  على  اخل��دم��ات  كافة  وت�سهيل  توفري  يف  واح��دة  ق��وة  م�سكلني 
املواقع  مبخلف  اجلل�سات  يف  الأط����راف  جميع  ح�سور  م��ن  متكنا  حيث 

اجلغرافية عن طريق الت�سال املرئي.".
واأ�سار �سعادته، "ول نن�سى جهود الإ�سالح الأ�سري، حيث عمل الفريق على 
التاأكد من هوية احل�سور،  بعد  بعد،  املرئي عن  الت�سال  اجلل�سات عرب 
موفرين لهم اخل�سو�سية الكاملة باختيار الوقت املنا�سب لهم، ل�سمان 
امل�سجلة  امللفات  ع��دد  فكان  اإيجابية،  نتائج  على  واحل�سول  العمل  �سري 
1012 ملف )مت تقدميها عن بعد عرب املوقع اللكرتوين( وعدد امللفات 
من  امل�سجلة  اجلل�سات  حما�سر  وع��دد  م��ت��داول،  ملف   1796 املتداولة 
قبل املوجهني 3610 حم�سر جل�سة اجلل�سات لالإ�سالح الأ�سري خالل 

الفرتة املا�سية.
وقال �سعادته، "�سعى قطاع اإدارة الدعاوى يف حماكم دبي خالل العامني 
املا�سيني على تطبيق فكرة العمل عن بعد لبع�س املوظفني بنظام املناوبة 
القطاع  �ساعد  مما  للعمل،  املالئمة  والتقنيات  ال��ربام��ج  كافة  وبتوفري 
خالل فرتة جائحة كورونا بالرجوع اإىل اخلربات ال�سابقة لإدارة العمل 
عن بعد، حيث عمل القطاع على ا�ستغالل هوؤلء املوظفني بتدريب باقي 
املوظفني يف فرتة ب�سيطة ل�سمان ا�ستمرارية الأعمال عن بعد، وتوفري 
دون  كافة اخلدمات  وتوفري  بعد  للعمل عن  وال�ستعداد  والوقت  اجلهد 

انقطاع.".
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اأخبـار الإمـارات
مراكز مكتوم لتحفيظ القراآن تعقد 246 حلقة حتفيظ عن بعد 

مب�ساركة 3564 منت�سبا
•• دبي-وام:

التابعة  اإدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القراآن الكرمي -  عقدت 
 246  - بدبي  اخل��ريي  والعمل  الإ�سالمية  ال�سوؤون  ل��دائ��رة 
حلقة حتفيظ للقراآن الكرمي عن بعد مب�ساركة 3564 طالبا 
و  اأ�سدرته  ال��ذي  التقرير  وفق  وذل��ك  للمراكز  املنت�سبني  من 
و  اجل��اري.  العام  من  الأول  الن�سف  خالل  اإجنازاتها  ت�سمن 

اأمت��وا حفظ كتاب اهلل كامال منهم  25 طالبا  املراكز  توجت 
17 طالبا عرب من�سة تعليم القراآن عن بعد و8 طالب بداية 
العام اجلاري ب�سكل مبا�سر يف حني بلغ عدد الطالب احلا�سلني 
على الإج��ازة ب�سند مت�سل اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 5 
العام  بداية  مبا�سر  ب�سكل  و طالبان  بعد  3 طالب عن  منهم 
عن  املتخ�س�سني  املحفظني  من  نخبة  الطالب  على  واأ�سرف 
بعد . و قال حمد حممد اخلزرجي مدير اإدارة املراكز مكتوم 

لتحفيظ القراآن الكرمي اإنه متا�سيا مع الإجراءات الحرتازية 
والوقائية اتخذت املراكز خطواتها ب�ساأن ا�ستمرارية حلقاتها 
دعمها  و  الأ�سر  ب��دور  منوها  املتنوعة..  وفعالياتها  القراآنية 
لأبنائها ورعايتهم ومتابعتهم لهم خالل الدرا�سة يف املراكز.. 
وحلقات  وم��ب��ادرات  برامج  اإع���داد  على  الإدارة  حر�س  م��وؤك��دا 
على  حتفيزهم  بهدف  امل��راك��ز  منت�سبي  واحتياجات  تتنا�سب 

التميز والنجاح مبا يتما�سى وطموحاتهم.

بهدف تطوير �ملو�هب �الإمار�تية

اأكادميية اأبوظبي احلكومية توقع مذكرة تفاهم مع �سندوق الوطن 
•• اأبوظبي-الفجر: 

وّقعت اأكادميية اأبوظبي احلكومية، املزود الرائد للربامج التدريبية ملوظفي 
الجتماعية  املبادرة  الوطن،  �سندوق  مع  تفاهم  مذكرة  اأبوظبي،  حلكومة 
الإم����ارات  دول���ة  يف  واملجتمع  امل��واط��ن��ني  متكني  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الوطنية 
العربية املتحدة من خالل توفري فر�س التطور واإطالق العنان لإمكاناتهم 
مبا ي�ساهم يف تنمية الوطن.. وت�سمنت املبادرات، التي اأُعلن عن جزء منها 
املحلية  املواهب  اأف�سل  العمل معاً على حتديد  الطرفني عن  اإع��الن  اأم�س، 
و�سمان ح�سولهم على الربامج والدورات التدريبية املختلفة التي تقدمها 

اأكادميية اأبوظبي احلكومية عرب من�ستها.
و"�سندوق  احلكومية  اأب��وظ��ب��ي  اأك��ادمي��ي��ة  �ستتعاون  الت��ف��اق��ي��ة،  ومب��وج��ب 
الوطن" يف الفعاليات واملوؤمترات والأن�سطة التي من �ساأنها تعزيز املفاهيم 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  لدولة  الجتماعية  والقيم  والوطنية  الإن�سانية 
كما �ستعمل الأكادميية على تطوير برامج تدريبية خم�س�سة تخدم جميع 

املتدربني املر�سحني من ال�سندوق.
وتطوير  حتديد  اإىل  تهدف  م��ب��ادرة   18 حالياً  الوطن"  "�سندوق  ويقدم 
برنامج  منها  العمرية،  الفئات  خمتلف  م��ن  املتميزة  الإم��ارات��ي��ة  امل��واه��ب 
الذين  الإماراتيني  الأطفال  تعليم  اإىل  يهدف  الإماراتي" الذي  "املربمج 

ترتاوح اأعمارهم بني 7 اأعوام و14 عاماً اأ�سا�سيات الربجمة بطريقة ممتعة 
3،200 طالباً  وتفاعلية. وحتى اليوم، �ساعد الربنامج يف تعليم اأكرث من 
وطالبة اأ�سا�سيات الربجمة، وت�سجيل اأكرث من 500 من الطلبة املتميزين 

يف برامج الربجمة املتقدمة .
و�سمن جمالت اأخرى، يهدف برنامج "موهبتنا" اإىل اكت�ساف ودعم الطالب 
من  متنوعة  جمموعة  خ��الل  من  مهاراتهم  وتنمية  املميزين  الإم��ارات��ي��ني 
اآفاقهم.  ُتعنى بتطوير قدراتهم وتو�سيع  التي  املتخ�س�سة  العاملية  الربامج 
الأعمال،  وري��ادة  ال�سطناعي  وال��ذك��اء  الروبوتات  الربنامج  دورات  ت�سمل 
م��وه��وب خالل  ط��ال��ب   2000 م��ن  اأك���رث  اكت�ساف  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ويتطلع 
العام املقبل، ويقوم برعاية 300 طالباً موهوباً حالياً يف برامج خمتلفة مع 

اأف�سل اجلامعات العاملية.
�سندوق  ع��ام  مدير  ف��ك��ري،  حممود  اأح��م��د  �سعادة  ق��ال  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
رجال  اأطلقها  وطنية  م��ب��ادرة  الوطن‘  ’�سندوق  "ُيعد  ب��الإن��اب��ة:  ال��وط��ن 
النفط.  بعد  ما  بحقبة  املتعلقة  البحثية  امل�ساريع  لدعم  اإماراتيون  اأعمال 
بالتعاون مع خمتلف  تتمثل  ا�سرتاتيجية  اأهدافاً  اأعيننا  ن�سب  و�سعنا  لقد 
التنمية  و�سمان  مبهمتنا  للقيام  ال��دول��ة  يف  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات 
خم�سة  على  الوطن‘  ’�سندوق  ا�سرتاتيجية  ت�ستند  ل��الإم��ارات.  امل�ستدامة 
جمالت رئي�سية هي: دعم املواهب، وتطوير جيل من املربجمني، وتوفري 

يف  النا�سئة  ال�سركات  ودعم  املوهوب،  الإماراتي  لل�سباب  الوظيفي  التوجيه 
جمال التكنولوجيا، ودعم البتكار والبحث التطبيقي". 

خطوة  لهو  احلكومية  اأبوظبي  اأكادميية  مع  تعاوننا  "اإن  فكري:  واأ���س��اف 
وتنمية  خدمة  اأعينها  ن�سب  ت�سع  وطنية  كموؤ�س�سة  م�سريتنا  يف  طبيعية 
املجتمع الإماراتي. اإن التزام الأكادميية بالتعلم امل�ستدام وامل�ستمر، وتقدمي 
اأب��وظ��ب��ي يجعلنا فخورين  مل��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات  اأف�����س��ل 
بالتعاون معهم عن كثب. جتمعنا مع الأكادميية روؤية م�ستقبلية م�سرتكة، 
و�سن�ساعف جهودنا ل�سمان ا�ستفادة جميع املواهب من اأنحاء الإمارات من 

الدورات التدريبية التي تقدمها اأكادميية اأبوظبي احلكومية".
اأكادميية  ع��ام  مدير  امل��زروع��ي،  ع��ب��داهلل  علياء  �سعادة  قالت  جانبها،  وم��ن 
من  الوطن‘  ’�سندوق  مع  �سراكتنا  "متكننا  بالإنابة:  احلكومية  اأبوظبي 
تابعنا منذ فرتة  اأبوظبي. لقد  الوطنية يف  بالكفاءات  امل�ساعدة يف الرتقاء 
ونحن  جمتمعنا  ف��ئ��ات  ملختلف  الوطن‘  ’�سندوق  يقدمها  ال��ت��ي  ال��ربام��ج 
اإىل  و�سولنا  نطاق  تو�سيع  لنا  ي�سمح  مبا  �سراكتنا  تاأطري  على  حري�سون 
الوطن‘ مبا ي�سمن  ’�سندوق  اإىل جنب مع  املزيد منها، والعمل معاً جنباً 
تعزيز حياة ال�سباب يف جميع اأنحاء الإمارة. ونحن اإذ نتطلع لأن تكون هذه 
التفاقية خطوة اأوىل يف رحلة تعاوننا مع ’�سندوق الوطن‘، واأن نتمكن من 
ال�ستفادة من خربتهم ومعارفهم لتطوير برامج تعليمية حم�سنة ل�سرائح 

اأكرب من املجتمع."
وكانت جمموعة من رجال الأعمال الإماراتيني قد اأطلقوا �سابقاً "�سندوق 
دولة  ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات  م��ع  املجتمع  ف��ئ��ات  ت��الح��م  الوطن" ك��م��ب��ادرة جت�سد 
الإمارات نحو حتقيق التنمية امل�ستدامة واحلياة الكرمية وامل�ستقبل امل�سرق 
جت�سيد  نحو  الوطن" �سعياً  "�سندوق  اإط��الق  وياأتي  الوطن.  اأبناء  جلميع 
ركائز  تر�سيخ  ع��رب  امل�ستدامة  التنمية  اآف���اق  وتعزيز  الوطنية  الأول���وي���ات 
ا�ست�سراف م�ستقبل  الوطنية يف  الوحدة  اأوا�سر  وتعزيز  املجتمعية  امل�ساركة 
م�سرق لالإمارات.  ي�سم "�سندوق الوطن" جمموعة من الطالب ال�سباب 
يف  امل��واه��ب  اأف�سل  ح�سول  الطرفان  بني  التفاقية  و�ست�سمن  املوهوبني، 
اأبوظبي على من�سات اأكادميية اأبوظبي احلكومية ومن�ساآت التدريب عاملية 
امل�ستوى التابعة لها. واأتاحت الأكادميية موؤخراً من�سات التعلم التابعة لها 
جلميع �سكان دولة الإمارات، اإذ توفر حالياً اأكرث من 4 اآلف دورة تدريبية 
ال��ع��امل، مب��ا يف ذلك  التعليمية يف  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ات  اأف�����س��ل  تقدمها 
جامعة ييل وكلية اإمبرييال كوليدج واآي بي اإم وجوجل، وياأتي ذلك كجزء 
اأطلقه �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن  ُتلهم" الذي  "اأبوظبي  من برنامج 
زايد اآل نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي 
التنفيذي لتعزيز ال�ستجابة ال�ستباقية يف احلكومة واملجتمع، ودعم البتكار 

وتطوير الأفكار التي ت�ستطيع اأن تخلق تاأثرياً اإيجابياً.  

حتت �صعار  ر�أ�س �ملال �الجتماعي و�أثره يف �لتنمية �الجتماعية 
اإطالق موؤمتر اخلدمة الجتماعية 
احلادي ع�سر باجتماعية ال�سارقة 

•• ال�شارقة-الفجر:

تعلن دائرة اخلدمات الجتماعية بال�سارقة عن اإطالق موؤمترها للخدمة 
الجتماعية يف ن�سخته احلادي ع�سر لعام 2020، حتت �سعار  "راأ�س املال 
العمل  قيمة  تعظيم  ليتناول  الجتماعية"  التنمية  يف  واأث��ره  الجتماعي 
اجلماعي وحتقيق الرتابط الجتماعي والقدرة على التوا�سل والندماج 
والثقة يف الآخرين، 
م��ن خ��الل حتويل 
عن�سر  اإىل  ال��ف��رد 
ف���اع���ل ي�����س��اه��م يف 
التنمية  حت���ق���ي���ق 
امل������ج������ت������م������ع������ي������ة 
وذلك  امل�ستدامة،  
�����س����ه����ر   24 يف 
ي���ون���ي���و اجل�������اري؛ 
ع�����������رب امل�����ن�����������س�����ة 
الإل�������ك�������رتون�������ي�������ة 
زووم(  )م���ن�������س���ة 
البث  ب���الإ����س���اف���ة 
احلي عرب من�سات 
التوا�سل  ���س��ب��ك��ات 
الج��ت��م��اع��ي على الن�����س��ت��غ��رام وال��ي��وت��ي��وب. وُي��ع��ق��د  امل��وؤمت��ر حت��ت رعاية 
ونائب  العهد  ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ:  �سمو 
الجتماعية  املوؤ�س�سات  على  للتعرف  التنفيذي؛  املجل�س  ورئي�س  احلاكم، 
مهنة  ت��ط��وي��ر  �سبل  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  وك��ذل��ك  اإدارت���ه���ا،  وكيفية  امل�ستقبلية 
واأدوات  الط��الع على من��اذج  اإىل جانب  امل�ستقبل،  اخلدمة الجتماعية يف 
ر�سد  الحتياجات  امل�ستقبلية للمجتمع، والتعرف على متطلبات تطوير 
ال�سيا�سات الجتماعية املحققة جلودة احلياة، عالوة على تبادل اخلربات 

يف جمالت اخلدمة الجتماعية وميادينها الأكادميية واملهنية.

حماور..  4 �صمن  علمية  ورقة   11
وقال جا�سم حممد احلمادي مدير اإدارة املعرفة، رئي�س اللجنة العلمية، اأن 
املوؤمتر يت�سمن عدداً من الأهداف التي تتمثل يف؛ تبادل اخلربات العلمية 
يف مفهوم راأ�س املال الجتماعي و تعزيز اأثر ا�ستثمار راأ�س املال الجتماعي 
يف تنمية املجتمعات و الهتمام بطرق ا�ستثمارات راأ�س املال الجتماعي يف 
جمال العمل والتنمية الجتماعية مع اإلقاء ال�سوء على البعد القت�سادي 
والتنموي خلدمات وبرامج وتطبيقات العمل الجتماعي وا�ست�سراف معامل 

التَّحديات امل�ستقبلية يف تعظيم ال�ستفادة من راأ�س املال الجتماعي.
واأو�سح رئي�س اللجنة العلمية؛ اأنه �سيتم تقدمي 11 ورقة علمية، تت�سمن 
اأربعة حماور رئي�سية، ففي املحور الأول جاء الندماج والتما�سك املجتمعي 
حتقيق  الثاين؛  املحور  ويتناول  الجتماعي   امل��ال  لراأ�س  الداعمة  والقيم 
الثالث  املحور  يتناول  ، فيما  واملعاقني  الطفولة  املجتمعي لفئات  التمكني 
راأ�س املال الجتماعي والتمكني والقيا�س لتحقيق التنمية الجتماعية، اأما 
الثانية  املجتمعية يف اخلم�سينية  امل�ساركة  �سيا�سات  فيتناول  الرابع  املحور 

م".  2071 –  2021"

تطوير �خلدمة �الجتماعية..
الت�سال احلكومي:  اإدارة  اآل علي مدير  ومن جانبها؛ قالت مها من�سور 
اإن املوؤمتر الذي تنظمه دائرة اخلدمات الجتماعية يف ال�سارقة ي�سل هذا 
العام اإىل ن�سخته احلادي ع�سر، وهذا بحد ذاته جناح ي�ساف اإىل جناحات 
دائرة اخلدمات الجتماعية، وريادتها املجتمعية، اإذ اأن روؤية الدائرة - طيلة 
الع�سر ال�سنوات يف تنظيم املوؤمتر الجتماعي- قائمة على تطوير اخلدمة 
اأكادميني  ا�ست�سافة  خ��الل  م��ن  وامل���ه���اري؛  امل��ع��ريف  ب�سقيها  الجتماعية 
املهنية يف  العلمية ومهاراتهم  وخ��رباء مهنيني لتقدمي خال�سة جتاربهم 
جمال العمل الجتماعي، عرب الور�سات العلمية لتطوير مهارات امل�ساركني 
املختلفة  احل���الت  م��ع  يتعاملون  ال��ذي��ن  الجتماعيني  الأخ�سائيني  م��ن 

ب�سورة مبا�سرة.
واأفادت مها اآل علي ، اأن الدورة احلادي ع�سر تت�سمن11 ورقة علمية يتم 
تنفيذها ل�سقل مهارات املمار�سني يف خمتلف جمالت اخلدمة املجتمعية، 
وي�سارك باملوؤمتر اأكرث من  500 م�سارك من املخت�سيني و املهتمني من 
املوؤمتر فر�سة  اإذ ميثل  املتحدة، وخارجها،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  داخ��ل 
ملهنة اخلدمة  املمار�سني  املخت�سني  املجتمع وكذلك  اأف��راد  مثالية ملختلف 
التي  العلمية  اخل��ربات  من  وال�ستفادة  مهاراتهم  لتطوير  الجتماعية، 

يقدمها اخلرباء و الوقوف علي اأف�سل تلك املمار�سات.
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•• دبي-الفجر: 

لل�سعادة  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  اأط��ل��ق 
وج��������������ودة احل�������ي�������اة الأك������ادمي������ي������ة 
الفرتا�سية جلودة احلياة يف العمل 
الفكر  ت��ر���س��ي��خ  ب���ه���دف  احل���ك���وم���ي، 
وتطبيقاته  احل��ي��اة  جل��ودة  امل�ستدام 
العمل،  ك��اف��ة جم����الت  ال��ع��م��ل��ي��ة يف 
الوطنية  ال���ك���ف���اءات  ق�����درات  وب���ن���اء 
احلكومية  اجل���ه���ات  م��وظ��ف��ي  م���ن 
الحت����ادي����ة وامل���ح���ل���ي���ة، واإع����داده����م 
وتدريبهم على اأ�س�س واآليات ت�سمني 
الربامج  يف  احل���ي���اة  ج�����ودة  م���ب���ادئ 
واخلدمات،  وال�سيا�سات  وامل��ب��ادرات 
ما يطور الأداء يف اجلهات وينعك�س 
اإيجاباً على جودة احلياة يف جمتمع 

دولة الإمارات.
وي���اأت���ي اإط�����الق الأك���ادمي���ي���ة �سمن 
ج���ه���ود احل���ك���وم���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ حم����اور 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة جل���ودة 
اعتمدها  ال����ت����ي   2031 احل����ي����اة 
ب��رئ��ا���س��ة �ساحب  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
“رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
التي   ،2019 ي���ون���ي���و  يف  اهلل”، 
اأك���ادمي���ي���ة جودة  اإط�����الق  ت��ت�����س��م��ن 
احل�����ي�����اة ل���ت���ت���وىل ت���ط���وي���ر ب���رام���ج 
بنظام  وتخ�س�سية  ع��ام��ة  تدريبية 
ال��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د يف م���ب���ادئ ج���ودة 
احلياة يف العمل احلكومي بالتعاون 
مع اأف�سل اخلرباء واجلهات العاملية 
يف هذا املجال، بهدف اإعداد وتدريب 
احلكومية  الوطنية  الكوادر  وتاأهيل 
املوؤهلة لت�سمني مبادئ جودة احلياة 
يف �سميم العمل احلكومي مبا ي�سهم 
تعزيز  يف  املطلوب  الأث���ر  حتقيق  يف 

جودة احلياة يف كافة القطاعات.
موا�سيع   6 على  الأكادميية  وتركز 
ع��م��ل��ي��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق ج�����ودة احل���ي���اة يف 
العمل احلكومي، ت�سمل املفهوم العام 
ال��ع��م��ل احلكومي  جل���ودة احل��ي��اة يف 
وال�������س���ي���ا����س���ات ال���ع���ام���ة واخل����دم����ات 
احلياة  اأثر جودة  وقيا�س  احلكومية 
جودة  يف  املوؤ�س�سي  والتميز  امل�ستدام 
للمتغريات  واجل����اه����زي����ة  احل����ي����اة 

امل�ستقبلية يف جودة احلياة. 
وي���ت���م ت��ن��ف��ي��ذ ب����رام����ج الأك���ادمي���ي���ة 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع اأف�������س���ل اخل������ربات 
مع  وبال�سراكة  والوطنية،  الدولية 
عدد من املوؤ�س�سات الدولية املرموقة 
القت�سادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  م��ث��ل 
كولومبيا  وج����ام����ع����ة  وال���ت���ن���م���ي���ة 
وموؤ�س�سة  ري��ف��ي��و  ب��زن�����س  وه���ارف���رد 

الربيطانية.  What Works
ع��ه��ود ال��روم��ي: الأك��ادمي��ي��ة جت�سد 
من  جيل  ب��اإع��داد  القيادة  توجيهات 

رواد جودة احلياة يف احلكومة
واأك������دت م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خلفان 
لل�سعادة  ال���دول���ة  وزي������رة  ال���روم���ي 
وج������ودة احل���ي���اة م���دي���ر ع����ام مكتب 
اأكادميية  اأن  رئا�سة جمل�س ال��وزراء، 
توجيهات  جت�����س��د  احل����ي����اة  ج������ودة 

قيادة دولة الإمارات، وت�ستلهم روؤى 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
ب��رت���س��ي��خ منوذج  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د 
حكومة جودة احلياة التي تركز على 
الفرد واملجتمع، وترتجم فكر �سموه 
يف  وعملي  م�ستدام  ب�سكل  ال��ق��ي��ادي 

كافة جمالت العمل احلكومي.
اأكادميية  اإن  الرومي:  عهود  وقالت 
املحاور  اأح�����د  احل���ي���اة مت��ث��ل  ج�����ودة 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  يف  الأ�����س����ا�����س����ي����ة 
الوطنية جلودة احلياة 2031 التي 
وتهدف  ال����وزراء،  جمل�س  اعتمدها 
ل���ت���اأه���ي���ل ج���ي���ل م��ت��ك��ام��ل م����ن رواد 
ج���ودة احل��ي��اة ب��ال��ت��ع��اون م��ع اأف�سل 
اإ�سافة  ي�سكل  ما  العامليني،  اخل��رباء 
اجلهات  عمل  ودع���م  لتمكني  مهمة 
حتقيق  يف  اأدائها  وتعزيز  احلكومية 
ج������ودة احل����ي����اة ال�����س��ام��ل��ة يف دول����ة 

المارات.
واأ�سافت اأن اإطالق الأكادميية ياأتي 
بالتزامن مع ا�ستعداد دولة المارات 
ب���ع���د ج���ائ���ح���ة فريو�س  م����ا  مل���رح���ل���ة 
 ،”19 – “كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
ال�ستثنائية  ال��ظ��روف  اأن  خ�سو�سا 
ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا ال��ع��امل ال��ي��وم توؤكد 
احلياة  ج������ودة  واأه���م���ي���ة  حم����وري����ة 
واملجالت املرتبطة بها يف دعم خروج 
العامل  حول  واملجتمعات  احلكومات 

من هذه الأزمة باأف�سل الطرق.

جل�صة تفاعلية �فرت��صية حول 
جودة �حلياة ودور �حلكومات

وافتتحت اأكادميية جودة احلياة اأوىل 
تفاعلية  جل�سة  بتنظيم  ب��راجم��ه��ا، 
احلياة  “جودة  ب��ع��ن��وان  اف��رتا���س��ي��ة 
ودور احلكومات” ح�سرها اأكرث من 
500 م�سارك من م�سوؤويل اجلهات 
واملحلية  الحت�����ادي�����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
وامل���وظ���ف���ني احل��ك��وم��ي��ني، وحت���دث 
�ساك�س  جيفري  الربوفي�سور  فيها 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م���رك���ز  م���دي���ر 
�سبكة  م��دي��ر  ك��ول��وم��ب��ي��ا،  ب��ج��ام��ع��ة 
التابعة  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  ح��ل��ول 
املجل�س  رئ���ي�������س  امل���ت���ح���دة،  ل������الأمم 
العاملي لل�سعادة وجودة احلياة الذي 
اأهمية  ع��ن  الإم����ارات،  دول��ة  اأطلقته 
واملجتمعات،  ال��دول  جودة احلياة يف 
خ�سو�سا يف ظل الظروف التي مير 
كورونا  فريو�س  وتف�سي  العامل،  بها 
واأك����د   ،)19 – )ك��وف��ي��د  امل�����س��ت��ج��د 
اأهمية الرتكيز على جودة احلياة يف 

العمل احلكومي. 
وي���ع���د ج��ي��ف��ري ���س��اك�����س اأح�����د اأب����رز 
يف  عامليا  ورائ���دا  القت�ساد،  اأ���س��ات��ذة 
جمال التنمية امل�ستدامة، واأحد كبار 
املتحدة.  الأمم  ل���دى  امل�����س��ت�����س��اري��ن 
وي�سغل من�سب مدير مركز التنمية 
كولومبيا،  ج��ام��ع��ة  يف  امل�����س��ت��دام��ة 
وع���م���ل م�����دي�����راً مل��ع��ه��د الأر����������س يف 
اجل��ام��ع��ة ذات��ه��ا خ���الل ال��ف��رتة من 
وم�ست�ساراً   ،2016 حتى   2002
لالأمم  العامني  الأمناء  من  لثالثة 
واأ�ستاذاً لأكرث من ع�سرين  املتحدة، 

و�سّنفته  ه��ارف��رد،  جامعة  يف  ع��ام��اً 
جملة “ذا اإيكونومي�ست” باأنه واحد 
من اأهم ثالثة اقت�ساديني يف العامل 

حالياً.

دولة  جهود  �صاك�س:  جيفري 
جودة  ملف  قيادة  يف  �الإمييار�ت 

�حلياة تلهم حكومات �لعامل
�ساك�س  جيفري  الربوفي�سور  واأك���د 
خالل اجلل�سة الفتتاحية لأكادميية 
جودة احلياة، اأن جهود دولة الإمارات 
يف ق��ي��ادة م��ل��ف ج���ودة احل��ي��اة، تلهم 
القرار  و���س��ان��ع��ي  ال��ع��امل  ح��ك��وم��ات 
وت�����س��اع��د اخل�����رباء وامل��خ��ت�����س��ني يف 
بجودة  الرتقاء  فر�س  اأب��رز  حتديد 
جاهزيتها  وت��ع��زز  املجتمعات،  ح��ي��اة 
ملا  ج��دي��دة  و�سيا�سات  ب��رام��ج  لو�سع 

بعد “كوفيد19-«.
دورا  ل���الإم���ارات  اأن  �ساك�س  واأو���س��ح 
اجلهود  دع�����م  يف  وف����ّع����ال  وا����س���ح���ا 
لل�سعادة  العاملية  الأج��ن��دة  لتحقيق 
احلكومات  وحتفيز  احل��ي��اة،  وج���ودة 
التي  ال��ن��وع��ّي��ة  امل���ب���ادرات  تبني  على 
ت��ع��زز ج����ودة احل���ي���اة ع��امل��ي��ا، موؤكدا 
ل��ق��ي��ادة دولة  ال��ط��م��وح��ة  ال����روؤى  اأن 
الرئي�سي  ال�����س��ب��ب  ك��ان��ت  الإم������ارات 
لل�سعادة  العاملي  التقرير  لت�سدرها 
متقدمة  مراكز  وحتقيقها  اإقليمياً، 

عاملياً.
احلياة  ج���ودة  اأك��ادمي��ي��ة  “اإن  وق���ال 
ن��وع��ه��ا على  م���ن  الأوىل  ت��ع��د  ال��ت��ي 
اأهم  اإح���دى  ت�سكل  ال��ع��امل،  م�ستوى 
دولة  مكانة  تر�سخ  التي  امل�ساهمات 
الإمارات وريادتها، اإذ اإنها تقوم على 
اأن جودة احلياة مفهوم ميكن  مبداأ 
تعلمه وغر�سه كاأ�سلوب حياة وثقافة 
جمتمعية، وتبنيه يف العمل احلكومي 
وت�سخري  احلياة  جم��الت  وخمتلف 
املبادرات احلكومية لالرتقاء  جميع 
بجودة حياة الأفراد”، م�سريا اإىل اأن 
الأكادميية �ستلقى �سدى وا�سعاً بني 
اإىل  �ست�سعى  التي  ال��ع��امل  حكومات 
الإمارات  دولة  حكومة  جتربة  تبني 
على  وت�سجيعها  امل���ب���ادرة  وت��ط��ب��ي��ق 

نطاق وا�سع.

م�صاهمة �إمار�تية بارزة يف و�صع 
�الأدلة �لعلمية جلودة �حلياة 

الربنامج  اأن  �ساك�س  جيفري  واأك���د 
الوطني لل�سعادة وجودة احلياة كان 
�سباقاً يف و�سع وتوفري الأدلة العلمية 
وجودة  ال�سعادة  درا���س��ات  يف  العاملية 
احل���ي���اة، م��ا ج��ع��ل ل��دول��ة الإم�����ارات 
الرئي�سية  وامل�ساهمة  الأكرب  الف�سل 
الأفراد  يف الرتكيز على جودة حياة 
يف املجتمع، وقال “الإمارات اتخذت 
الأجندة  تنفيذ  يف  الأوىل  اخل��ط��وة 
و�سجعت  احل���ي���اة،  جل�����ودة  ال��ع��امل��ي��ة 
حكومات العامل وحفزتها على و�سع 
يف  ت�سهم  حكومية  و�سيا�سات  خطط 

تعزيز جودة احلياة«.
واأ�سار اإىل اأن حكومة دولة الإمارات 
وبرامج  م��ب��ادرات  و���س��ع  يف  اأ�سهمت 

احلكومات،  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة  ع��امل��ي��ة 
العاملي  التحالف  ت�سكيل  قادت  حيث 
ال��ذي يعد  لل�سعادة وج���ودة احل��ي��اة، 
جودة  على  للرتكيز  اجل��ه��ود  ث��م��رة 
للحكومات  اأ����س���م���ى  ه���دف���اً  احل���ي���اة 
والربامج  ال�سيا�سات  و�سع  واأهمية 

التي تركز على املواطنة العاملية.
التنمية  ح��ل��ول  �سبكة  م��دي��ر  ول��ف��ت 
جنحت  الإم���ارات  اأن  اإىل  امل�ستدامة 
وجودة  ال�سعادة  موؤ�سرات  قيا�س  يف 
احلياة وفق اآلية �ساملة تر�سد ر�سا 
�سرائحه  مبختلف  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد 
احلكومية  اجل��ه��ود  وع���ززت  وفئاته، 
اأن  واأث��ب��ت��ت  حياتهم،  ج���ودة  لتعزيز 
ج����ودة احل���ي���اة م��ف��ه��وم ع��امل��ي ميكن 
وتدريب  وتنميته  وحتليله  درا�سته 
نتائجه  توظيف  على  املتخ�س�سني 
اأن  اإىل  امل��ج��ت��م��ع، م�����س��رياً  يف خ��دم��ة 
���س��ن��وات من  الإم������ارات متكنت م��ن��ذ 
ال�سيناريوهات  ملختلف  ال���س��ت��ع��داد 
ال�سيا�سات  وو�����س����ع  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
ل��ل��ت�����س��دي ل��ل��ت��ح��دي��ات م����ن خالل 

تعزيز جودة حياة املجتمع.

ال�صت�صر�ف  عيياملييييية  ميينيي�ييصييات 
م�صتقبل �حلكومات

“لقد  اجلل�سة:  خالل  �ساك�س  وق��ال 
على  الإم����ارات  دول���ة  حكومة  عملت 
خمتلفة  ع��امل��ي��ة  م��ن�����س��ات  ت��ط��وي��ر 
ل�ست�سراف امل�ستقبل وتبني مفاهيم 
التنمية  اأه���داف  حتقيق  يف  البتكار 
امل�ستدامة، من خالل توظيف اأحدث 
من�سة  مثل  التكنولوجية  الو�سائل 
ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات، التي 
اأتاحت حلكومات العامل فر�سة تعلم 
و�سع حلول م�ستقبلية يف القطاعات 
“اإك�سبو  اأن  اإىل  لف��ت��اً  احليوية”، 
دولة  ري���ادة  �سيعزز  دبي”   2020
امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  يف  الإم�������ارات 

وتبني التكنولوجيا احلديثة.
وجودة  ال�سعادة  اأن  �ساك�س  واأو���س��ح 
احلياة ميكن قيا�سها بالرتكيز على 
التنمية  امل���وؤ����س���رات، م��ث��ل  ع���دد م��ن 
وتبني  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  الق��ت�����س��ادي��ة 
ال��ق��ي��م وامل��ف��اه��ي��م الإي��ج��اب��ي��ة مثل 
ال��ع��ط��اء وال���ت���ط���وع، وال����ت����وازن بني 
النف�سية  وال�سحة  واحل��ي��اة،  العمل 
واجل�����س��دي��ة، وت���وف���ري اأف�����س��ل بيئة 
املوؤ�سرات  وه����ذه  وال��ع��م��ل،  لل�سكن 
تقييم  ع���ل���ى  احل����ك����وم����ات  ت�������س���اع���د 
ال�������س���ي���ا����س���ات وت���ط���وي���ره���ا وو����س���ع 
احتياجات  تلبي  ج��دي��دة  ���س��ي��ا���س��ات 

الأفراد.
ميكن  ����س���وؤال  اأه�����م  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
الوقت  يف  احل���ك���وم���ات  ت��ط��رح��ه  اأن 
احلايل، مع املتغريات التي ن�سهدها، 
املجتمعات  ترتيب  نعيد  كيف  ه��و: 
وت�سكيل ال�سيا�سات امل�ستقبلية بحيث 
تركز اأوًل على �سحة الأفراد وجودة 
ب��ه��ا، وت��ع��زز قيم  حياتهم والرت��ق��اء 

امل�ساواة والعدالة بني الأفراد؟
ي�سهد  ال����ع����امل  اأن  ���س��اك�����س  واأك�������د 
تاأثريها  يف  ت��وازي  عديدة  تغيريات 

اأزمة  تداعيات  ب�سبب  �سنوات   10
امل�ستجد”  “كورونا  ف�����ريو������س 
العامل  اإن  وق�����ال  )كوفيد19-(، 
���س��ي�����س��ت��م��ر يف ال��ت��غ��ي��ري ولب�����د من 
و�سع اأولويات موحدة للحكومات يف 
الت�سدي لآثار الفريو�س من خالل 
العاملية،  ال�سحية  الأن��ظ��م��ة  تعزيز 
التكنولوجية  ال��و���س��ائ��ل  وت��وظ��ي��ف 
العامل  حت���وي���ل  يف  اأ����س���ه���م���ت  ال���ت���ي 
وت���ط���وي���ر اأن���ظ���م���ة ج����دي����دة غ����رّيت 

مفاهيم العمل والتعليم.

لنجاح  مقيا�س  �حلييييياة  جيييودة 
�حلكومات

خالل  ���س��وؤال  على  ردا  �ساك�س  واأك���د 
احلوار التفاعلي حول ارتباط جودة 
املجتمعية  ال��ث��ق��ة  مب�ستوى  احل��ي��اة 
باحلكومة، اأن الهتمام بجودة حياة 
اأف������راد امل��ج��ت��م��ع مي��ث��ل اإح�����دى اأهم 
دولة  واأن  باحلكومات،  الثقة  ركائز 
اأث��ب��ت��ت جن��اح��ه��ا يف ذلك  الإم�������ارات 
يف  ع��امل��ي��اً  الأول  امل��رك��ز  يف  بحلولها 
موؤ�سر ثقة اأفراد املجتمع باحلكومة، 
الأداة  ه��ي  احلوكمة  اأن  اإىل  م�سريا 

املثلى لتعزيز هذه الثقة.

مو�جهة  يف  �الإمييييييار�ت  جنييياح 
حتديات كوفيد19- داللة على 

روؤيتها �ال�صتباقية
يف  امل�ساركني  اأح���د  ���س��وؤال  على  وردا 
امل�ستقبلية  روؤي���ت���ه  ح����ول  اجل��ل�����س��ة 
جل��ودة احلياة يف الإم���ارات والعامل، 
دولة  حكومة  جن��اح  اإن  �ساك�س  ق��ال 
الإم������������ارات يف م���واج���ه���ة حت���دي���ات 
كوفيد19- ميثل دللة على روؤيتها 
على  ال��رتك��ي��ز  لأه��م��ي��ة  ال�ستباقية 
جوانب  خم��ت��ل��ف  يف  احل���ي���اة  ج�����ودة 
العمل احلكومي، م�سريا اإىل جتربة 
ال�سباقة  وروؤي��ت��ه��ا  ال��رائ��دة  ال��دول��ة 
يف جم��ال ال�ستدامة وج��ودة احلياة 
وم��ا متثله م��ن من���وذج ع��امل��ي ميكن 

ال�ستفادة منه يف خمتلف الدول.
الكثري  �سيواجه  العامل  اأن  واأ���س��اف 
من التحديات امل�ستقبلية يف خمتلف 
والتغري  ال�ستدامة  مثل  القطاعات 
والتعليم  والطاقة  والبيئة  املناخي 
وال�����س��ح��ة والق��ت�����س��اد، م�����س��ريا اإىل 
املرحلة  يف  ال��ق�����س��وى  الأول���وي���ة  اأن 
ب���ال���رتك���ي���ز على  احل���ال���ي���ة ت��ت��م��ث��ل 
ل��ت��ط��وي��ق جائحة  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ع��اون 

كورونا واإيجاد عالج لها.
تبادر  اأن  احل��ك��وم��ات  ع��ل��ى  اأن  واأك����د 
القطاعات  م�����س��ت��ق��ب��ل  ل���س��ت�����س��راف 
احل��ي��وي��ة ودع���م اجل��ه��ات احلكومية 
ب�سكل  للتعامل  والأف����راد  واخلا�سة 
اجلديد”،  “الو�سع  م���ع  ���س��ح��ي��ح 
�سي�سبح  ال����ع����امل  اأن  اإىل  م�������س���ريا 
معتمداً ب�سكل اأكرب على التكنولوجيا 
ن��ح��ر���س على  اأن  وي��ج��ب  احل��دي��ث��ة 
ل�سالح  ال��ت��غ��ي��ريات  ه����ذه  ت��وظ��ي��ف 
حياة  ج�������ودة  وت����ع����زي����ز  ال���ب�������س���ري���ة 

املجتمعات.
حول  اآخ�������ر  ������س�����وؤال  ع���ل���ى  رده  ويف 

العالقة بني التعليم وجودة احلياة، 
اأكد �ساك�س اأن تطوير قطاع التعليم 
يعد ركيزة جوهرية يف خطط تعزيز 
اأف��راد املجتمعات ويجب  ج��ودة حياة 
م���واك���ب���ة الجت�����اه�����ات ال���ع���امل���ي���ة يف 
م�ستقبل  ل�سناعة  التعليم  منظومة 
اأن  ال��غ��د، خ�سو�سا  اأف�����س��ل لأج��ي��ال 
يف  ك��ب��رياً  ت�����س��ارع��اً  �سي�سهد  التعليم 
ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي والن���ت���ق���ال من 
اإىل  التقليدية  الدرا�سية  ال�سفوف 

بعد«. عن  “التعلم 
به  اختتمت  ���س��وؤال  ع��ل��ى  اإج��اب��ة  ويف 
اجلل�سة، حول روؤيته لدور اأكادميية 
جودة احلياة، اأعرب �ساك�س عن ثقته 
التفكري  ملنهج  الأك��ادمي��ي��ة  تبني  يف 
يف  امل�ستقبلية  وال���روؤي���ة  الإب���داع���ي 
لتعزيز  متكاملة  منظومة  ت�سميم 
املجتمع يف دولة  اأف���راد  ج���ودة ح��ي��اة 
الإم��ارات، وتدريب موظفي اجلهات 
املفهوم  ه���ذا  تبني  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة 
ال��ع��م��ل احلكومي،  ك��اف��ة ج��وان��ب  يف 
وا���س��ع��ة من  �سبكة  ب��ن��اء  اإىل  اإ���س��اف��ة 
واملتخ�س�سني من خمتلف  اخل��رباء 
حياة  بجودة  لالرتقاء  العامل  اأنحاء 

اأفراد املجتمعات.  

جلودة  �مل�صتد�م  �لفكر  تر�صيخ 
�لعمل  يف  وتطبيقاته  �حلييييياة 

�حلكومي
اإىل  احلياة  ج��ودة  اأكادميية  وتهدف 
الوطني  ال���ربن���ام���ج  ج���ه���ود  ت��ع��زي��ز 
تر�سيخ  يف  احل��ي��اة،  وج���ودة  لل�سعادة 
ال��ف��ك��ر امل�����س��ت��دام جل����ودة احل���ي���اة يف 
المارات  دول��ة  يف  احلكومي  العمل 
اجل��ه��ات احلكومية  ودع���م ومت��ك��ني 
ال���ق���درات الوطنية  ب��ن��اء  م��ن خ���الل 
العمل  رواد جودة احلياة يف  وتاأهيل 
امل�ستويات  مب��خ��ت��ل��ف  احل����ك����وم����ي 
القيادية والوظيفية، و�سقل مهارات 
ج�����ودة احل���ي���اة ل��دي��ه��م واإع����داده����م 
اأكادمييا وعملياً باآليات تبني مفاهيم 
ومم���ار����س���ات ج����ودة احل���ي���اة يف بيئة 
باأفكار ت�ساعدهم  العمل، وتزويدهم 
على تطبيق النماذج العملية لتعزيز 
ومتكينهم  اجلهات،  يف  احلياة  جودة 
ب��������الأدوات ال���داع���م���ة ل��ت��ط��وي��ر فكر 
ح��ك��وم��ي ق��ائ��م ع��ل��ى ج����ودة احلياة، 
واإن�ساء �سبكات تبادل معريف مل�ساركة 
ون�����س��ر مفاهيم  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
تعزيز  املرتكز على  العمل احلكومي 

جودة حياة املجتمع.
التي  احلياة  ج��ودة  اأكادميية  وتعمل 
تعتمد يف براجمها على نظام التعلم 

موظفي  كافة  تاأهيل  على  بعد  ع��ن 
التطبيقات  جم����الت  يف  احل��ك��وم��ة 
ب���ج���ودة احل���ي���اة يف كافة  امل��رت��ب��ط��ة 
جم��������الت ال���ع���م���ل احل����ك����وم����ي من 
ومبادرات وجودة  �سيا�سات وخدمات 
على  وت��رك��ز  العمل،  بيئة  يف  احل��ي��اة 
منها  ال�ستفادة  ميكن  التي  الآليات 
احل��ي��اة بني  ج��ودة  ثقافة  تر�سيخ  يف 
عمل  ع��ل��ى  ينعك�س  مب���ا  امل��وظ��ف��ني، 

اجلهات ويعزز اإنتاجيتها.

بر�مج تدريبية متخ�ص�صة 
وت��ت�����س��م��ن ب���رام���ج اأك���ادمي���ي���ة جودة 
اللقاءات  من  �سل�سلة  تنظيم  احلياة 
م����ع نخبة  ب����ع����د،  ع����ن  ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة 
م��ن اأب����رز امل��ت��ح��دث��ني ال��ع��امل��ي��ني من 
خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����س�����س��ات وامل���ج���الت، 
على  خاللها  م��ن  ال�سوء  ي�سلطون 
والعمل  احل����ي����اة  ج������ودة  م���وا����س���ي���ع 
اجتماعات  لعقد  اإ�سافة  احلكومي، 
ل���ت���ب���ادل اخل������ربات وال���ت���ع���رف على 
الفر�سة  يتيح  ما  املمار�سات،  اأف�سل 
لكت�ساب  الإم���ارات  حكومة  ملوظفي 
الكفاءة  ل��ت��ع��زي��ز  ال���الزم���ة  امل���ه���ارات 
بيئة  يف  احل����ي����اة  ج������ودة  وحت�������س���ني 
اإيجابي  ب�سكل  ينعك�س  م��ا  ال��ع��م��ل، 

على املتعاملني واملجتمع.
وي�����س��م��ل ال��ت��دري��ب ب��رام��ج يف جودة 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي وبيئة  احل��ي��اة يف 
وم�ساقات  تعريفية،  ون��دوات  العمل، 
اإل����ك����رتون����ي����ة م���ف���ت���وح���ة امل���������س����ادر، 
متحدثني  م���ع  ت��ف��اع��ل��ي��ة  وج��ل�����س��ات 

متخ�س�سني يف خمتلف املجالت.
وت��رك��ز اأك��ادمي��ي��ة ج��ودة احل��ي��اة على 
ال���ت���ي تغطي  امل�������س���اق���ات  ع�����دد م����ن 
مو�سوعات متنوعة، مثل ور�س العمل 
واأ�سا�سيات  مفاهيم  حول  التفاعلية 
ال��ع��م��ل احلكومي،  ج���ودة احل��ي��اة يف 
موظفي  ت��ع��ري��ف  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
احلكومة باملفاهيم الأ�سا�سية جلودة 
تعزيز  يف  احل��ك��وم��ة  ودور  احل���ي���اة، 
فئاته،  ب��ك��ل  امل��ج��ت��م��ع  ح���ي���اة  ج�����ودة 
احلكومية  اخل���دم���ات  ع��م��ل  وور�����س 
وج�������ودة احل����ي����اة ال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 
تزويد موظفي اخلدمات احلكومية 
لتعزيز  اخل��دم��ات  تطوير  مب��ه��ارات 
وتعريفهم  املتعاملني،  ح��ي��اة  ج���ودة 
تقدمي  جمال  يف  املمار�سات  باأف�سل 
اخلدمات و�سبل الرتكيز على جودة 

احلياة عند ت�سميمها وتقدميها.
احلياة يف اجلهات  ج��ودة  م�ساق  اأم��ا 
رف���ع وعي  اإىل  ف��ي��ه��دف  احل��ك��وم��ي��ة 
وامل�����س��وؤول��ني يف احلكومة  امل��وظ��ف��ني 

وكيفية  احل����ي����اة  ج�������ودة  ب���اأه���م���ي���ة 
العمل  ج��وان��ب  ك��اف��ة  يف  ت�سمينها 
احلكومي، فيما يهدف م�ساق قيا�س 
املوظفني  ت��زوي��د  اإىل  ج���ودة احل��ي��اة 
والتقنيات  ب�������الأدوات  وامل�����س��وؤول��ني 
الالزمة لقيا�س جودة احلياة وتقييم 
اأثر التوجهات ال�سرتاتيجية عليها، 
وتقييم  وق���ي���ا����س  حت���دي���د  وك��ي��ف��ي��ة 

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية.

لقاء�ت عن بعد لتطوير مهار�ت 
جودة �حلياة

احلياة  ج������ودة  اأك����ادمي����ي����ة  وت���ن���ظ���م 
لقاءات معرفية دوري��ة عن بعد، مع 
متحدثني يف جم��الت ج��ودة احلياة 
والعمل احلكومي، تقدم من خاللها 
متنوعة،  وم����و�����س����وع����ات  جت�������ارب 
وت�ستعر�س اأحدث اأدوات ومنهجيات 
لتح�سني  ال��ه��ادف  احلكومي  العمل 
الفر�سة  وت���ت���ي���ح  احل�����ي�����اة،  ج�������ودة 
ل���ل���م���وظ���ف���ني لك���ت�������س���اب م����ه����ارات 
متنوعة ت�سهم يف تعزيز كفاءة العمل 

احلكومي. 
وت��ت�����س��م��ن م�������س���اق���ات الأك���ادمي���ي���ة 
للمنت�سبني  الكرتونية ميكن  برامج 
ا�ستكمالها ح�سب وقتهم وع��ددا من 
ي�ساركون  ال��ت��ي  التفاعلية  ال��ور���س 
بها عن بعد، فيما �سيعمل املنت�سبون 
والكفاءات  امل����ه����ارات  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 
ممار�سات  لتطوير  اكت�سبوها  التي 
وت�سميم  جهاتهم،  يف  احلياة  ج��ودة 
اأدوات قيا�س جودة احلياة، وحت�سني 
جت���ارب ت��ق��دمي اخل��دم��ات مب��ا يعزز 
جودة حياة املتعاملني، وي�سرف على 
الوطنية  الكوادر  من  عدد  التدريب 
العمل  يف  اخل�������ربة  اأ�����س����ح����اب  م����ن 

احلكومي وممار�سات جودة احلياة.

مركز للدر��صات و�الأبحاث 
وتاأهيل  بناء  يف  دوره��ا  اإىل  واإ�سافة 
احلكومية،  وال�����ق�����درات  ال���ك���ف���اءات 
�ستعمل اأكادميية جودة احلياة كمركز 
املتخ�س�سة،  والأب���ح���اث  ل��ل��درا���س��ات 
التوجهات  اأح����دث  ن�سر  خ���الل  م��ن 
ج����ودة احلياة  ت��ب��ن��ي  احل��ك��وم��ي��ة يف 
والقطاعات،  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
واإج�����������راء الأب������ح������اث وال����درا�����س����ات 
احلياة  ج��ودة  ثقافة  لن�سر  ال��ه��ادف��ة 
يف ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي، ون�����س��ر اأحدث 
املقالت العلمية والأبحاث واحلالت 
التي ت�ستعر�س منهجيات  الدرا�سية 
واآليات تعزيز مفهوم جودة احلياة يف 

العمل احلكومي. 

•• اأبوظبي -وام:

اأيام قليلة  2020 الذي تف�سلنا   - 2019 ج�سد جناح العام الدرا�سي احلايل 
عن نهايته مع انطالق امتحانات ال�سف الثاين ع�سر اأم�س اأهمية روؤية الدولة 
ال�ست�سرافية للم�ستقبل التي قادت اإىل توفري بنية حتتية متكاملة للتعلم الذكي 
ارتكزت عليها املدار�س واجلامعات لتطبيق منظومة فعالة ل�”التعليم عن بعد” 

خالل فرتة امتدت لأكرث من ثالثة اأ�سهر.
وحظيت م�سرية “التعليم عن بعد” - التي مت تطبيقها يف جميع املراحل التعليمية 
مبختلف مدار�س الدولة يوم 22 مار�س املا�سي - بالعديد من حمطات الإجناز 
التي جتلت فيها معاين التالحم والتعا�سد بني كافة اأطراف العملية التعليمية 
�سواء اأع�ساء الهيئات الإدارية اأو التدري�سية اأو الطلبة اأو اأولياء اأمورهم وبهدف 

حتقيق ال�ستدامة للعملية التعليمية خالل العام الدرا�سي احلايل.
ومرت عملية تطبيق منظومة “التعليم عن بعد” مبراحل عدة بداأت يف الأ�سبوع 
املدار�س  املا�سي مع تطبيقها ب�سكل جتريبي يف خمتلف  الأول من �سهر مار�س 
احلكومة م�ستهدفة احللقتني الثانية والثالثة فقط من خالل ال�ستعانة ببوابة 
حول  توعوي  برنامج  بتنفيذ  املدر�سية  الإدارات  توجيه  مت  كما  الذكي  التعلم 

التعليم عن بعد لكل الفئات امل�ستهدفة ومنها اأولياء الأمور والطلبة واملعلمني 
والإداريني.

وبا�سرت الوزارة بعد ذلك بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة ال�ستعداد بال�سكل 
الأمثل لتطبيق “التعليم عن بعد” ب�سكل كامل للطلبة حيث اأعلنت عن تنفيذ 
الكوادر  األفا من   23 “ لنحو  بعد  “عن  امل�ستمر  التخ�س�سي  التدريب  برنامج 
التدري�سية و2000 كادر اإداري يف املدر�سة الإماراتية وعقد هذا الربنامج خالل 
الفرتة من 15 اإىل 19 مار�س املا�سي وت�سمن جمموعة من الور�س التدريبية 

التي اأديرت بالكامل عن بعد.
ويف 22 مار�س املا�سي مت تطبيق “التعليم عن بعد” جلميع احللقات التعليمية 
التعليمية و�سمان  للعملية  ال�ستدامة  الدولة بهدف حتقيق  مبختلف مدار�س 

�سريها بكفاءة وفعالية مبا يعود بالفائدة على الطلبة.
واأكد م�سوؤولون ومعلمون يف ت�سريحات خا�سة لوكالة اأنباء الإمارات “وام” اأن 
دولة الإمارات جنحت يف تطبيق منظومة متميزة للتعليم عن بعد بف�سل نهجها 
ال�ستباقي الذي مكنها من تبني ال�سرتاتيجية واخلطط لتوفري منظومة تعلم 

ذكي فعالة.
وقال �سعادة الدكتور عبداللطيف ال�سام�سي مدير جممع كليات التقنية العليا 

للم�ستقبل  ال�ست�سرافية  الدولة  لروؤية  تتويجا  جاء  بعد  عن  التعليم  جناح  اإن 
وتبنيها قبل نحو ع�سر �سنوات خطط ال�ستثمار يف التعلم الذكي.

بعد حفلت  التعليم عن  التقنية مع تطبيق منظومة  كليات  اأن م�سرية  واأو�سح 
بالعديد من الإجنازات .. م�سريا اإىل اأنه مت تنفيذ اأكرث من مليون �ساعة تدري�س 
مع بدء تطبيق املنظومة اجلديدة مار�س املا�سي وتوفري حياة طالبية متكاملة 

لأبنائنا عرب احلرم اجلامعي الرقمي.
العمل  ���س��وق  رف��د  اأج���ل  م��ن  التعليمية  م�سريتها  يف  ما�سية  الكليات  اأن  واأك���د 
ريادة  اأدوات  ومتتلك  احلديثة  وامل��ع��ارف  ب��امل��ه��ارات  امل�سلحة  الوطنية  ب��ال��ك��وادر 

امل�ستقبل وحتقيق التنمية امل�ستدامة للدولة يف القطاعات كافة.
من جانبه قال الربوفي�سور وقار اأحمد مدير جامعة اأبوظبي اإن اجلامعة حر�ست 
على توفري جتربة م�ستدامة ومتميزة للتعليم عن بعد جلميع الطلبة .. م�سريا 
اإىل اأن هذه املنظومة �سكلت دائما جزءا من ال�سرتاتيجية التي تعمل اجلامعة 
باملهارات  الطلبة  لت�سليح  وجهودها  التعليمية  خططها  �سمن  تطويرها  على 
التكنولوجية  الو�سائل  على  بالعتماد  الأك��ادمي��ي  التفوق  لتحقيق  ال��الزم��ة 
اإن  لغة عربية يف مدر�سة حكومية  اأحمد معلم  احلديثة. وقال حممد عبداهلل 
م�سرية التعليم عن بعد يف مدار�س الدولة جنحت يف حتقيق الأه��داف املرجوة 

الظروف  يف  لأبنائنا  التعليمية  العملية  ا�ستمرارية  �سمان  اأهمها  وياأتي  منها 
التعليمية  املوؤ�س�سات  الرقمية يف  التحتية  البنية  اأن توافر  اإىل  .. لفتا  احلالية 

بالدولة �ساهمت ب�سكل كبري يف جناح التطبيق.
واأ�سار اإىل اأن اأولياء الأمور اأدوا دورا هاما �سكل عامال رئي�سيا يف جناح تطبيق 
اإىل  بالإ�سافة  املنازل  يف  كثب  عن  لأبنائها  متابعتهم  خالل  من  املنظومة  هذه 
على  �ساعدنا  ال��ذي  الأم��ر  وهو  التدري�سية  الهيئات  اأع�ساء  مع  املثمر  تعاونهم 

تنفيذ خططنا الدرا�سية بال�سكل الأمثل.
واأكد عامر ح�سني علي معلم لغة اإجنليزية يف مدر�سة حكومية اأن دولة الإمارات 
جنحت يف موا�سلة امل�سرية التعليمية خالل العام الدرا�سي احلايل ب�سكل مميز 
املوؤ�س�سات  الرقمية قبل عدة �سنوات يف  التحتية  البنية  اأن توافر  اإىل  .. م�سريا 
التعليمية وتدريب اأع�ساء الهيئات التدري�سية عليها �ساعد على تنفيذ اخلطط 

الدرا�سية ب�سكل مميز.
التعليمية  للمنظومة  ج���دارة  �سهادة  منح  احل��ايل  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  اأن  واأو���س��ح 
الظروف  ظ��ل  يف  لأبنائنا  التعليم  ت��اأم��ني  يف  جنحت  التي  ال��دول��ة  يف  الرقمية 
والتوفيق يف  النجاح  الثاين ع�سر  ال�سف  .. معربا عن متنياته لطلبة  احلالية 

امتحانات نهاية العام الدرا�سي التي بداأت اأم�س الأحد.

•• دبي-الفجر:

العام  القائد  امل��ري،  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  تراأ�س 
العليا،  ال��ق��ي��ادات  ملجل�س  ال���دوري  الجتماع  دب��ي،  ل�سرطة 
بح�سور م�ساعدي القائد العام وعدد من مديري الإدارات 
ناق�س الجتماع قرارات الجتماع  العامة وال�سباط، حيث 
ال�سابق وما مت تنفيذه منها، اإ�سافة اإىل عدد من املوا�سيع 

املدرجة على جدول الأعمال.
وا���س��ت��ع��ر���س ال���ل���واء ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ق��دو���س ع��ب��د ال���رزاق 
والريادة،  التميز  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد  العبيديل، 
على  ال�سرطة  ل��ق��ي��ادات   2019 لعام  الأداء  تقرير  نتائج 

م�ستوى الدولة وذلك فيما يخ�س القيادة العامة ل�سرطة 
اأك���رث من  ال��ت��ي متثل  امل��وؤ���س��رات  م��ن  ون�سبة ح�ستها  دب��ي 

للدولة. الوطنية  الأجندة  موؤ�سرات  بع�س  يف   50%
املعيني،  الرحمن  عبد  الدكتور  العقيد  ا�ستعر�س  وب��دوره، 
التميز  ���س��وؤون  ق��ط��اع  يف  املوؤ�س�سي  التطوير  مكتب  م��دي��ر 
والريادة، منظومة اإدارة الأداء مل�ساريع التح�سني يف التميز 
ملنظومة  م�سروع   20 منها   ،46 ع��دده��ا  البالغ  وال��ري��ادة 
يف  م�����س��اري��ع  و5  ال��ع��م��ل��ي��ات،  يف  م�����س��روع   18 “كايزن”، 
معايل  ووج��ه  فيما  �سيجما،   6 يف  م�ساريع  و3  اخل��دم��ات، 
الفريق املري باإن�ساء بوابة متكاملة ملتابعة م�ساريع حت�سني 

الأداء يف كل القطاعات. 

وم��ن ج��ان��ب��ه، ق��دم العقيد م��اج��د ال�����س��وي��دي، ن��ائ��ب مدير 
مركز �سرطة الرب�ساء �سرحاً حول مبادرة مكاتب التحقيق 

عن ُبعد واأثرها الإيجابي على �سرطة دبي.
وا�ستعر�س املقدم في�سل اخلمريي، مدير اإدارة التخطيط 
ال�سرتاتيجي يف الإدارة العامة للتميز والريادة، نتائج الأداء 
املوؤ�س�سي للربع الأول من العام اجلاري مقارنة بالربع الأول 
من العام املا�سي، خا�سة املوؤ�سرات الرئي�سية التي تتمثل يف 
تلك  حققت  حيث  ب��الأم��ان،  وال�سعور  والوفيات،  اجل��رائ��م، 
املوؤ�سرات نتائج اإيجابية نتيجة لال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات 
التي انتهجتها �سرطة دبي خالل الفرتة املا�سية، بالإ�سافة  

اإىل م�سروع الربط اللكرتوين جلميع املوؤ�سرات.

الفريق املري يرتاأ�س جمل�س القيادات العليا يف �سرطة دبي

تر�صخ �لفكر �مل�صتد�م وتطبيقاته يف جماالت �لعمل �حلكومي

الربنامج الوطني لل�سعادة وجودة احلياة يطلق اأكادميية جودة احلياة
عهود �لرومي: �الأكادميية ت�صتلهم روؤى حممد بن ر��صد برت�صيخ منوذج حكومة جودة �حلياة �لتي تركز على �لفرد و�ملجتمع

»التعليم عن بعد« .. حمطات اإجناز يف رحلة اإعداد اأجيال امل�ستقبل
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عربي ودويل

اأن �سعبية الرئي�س الفرن�سي  اأم�س الأح��د،  اأكد ا�ستطالع راأي ن�سر    
اإدوار  ال����وزراء  رئي�س  ب�سعبية  مقارنة  تراجعت  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل 
فيليب، قبل اإجراء اإ�سالح حكومي حمتمل بعد النتخابات البلدية 
يف وقت لحق من هذا ال�سهر. وذكرت وكالة “بلومربغ” لالأنباء اأنه 
يف يونيو )حزيران(، انخف�ست �سعبية ماكرون اإىل %38 مقارنة ب� 
%39 قبل �سهر واحد، بينما ارتفعت �سعبية فيليب اأربع نقاط مئوية 
ل�ستطالعات  اإيفوب  موؤ�س�سة  اأجرته  ل�ستطالع  وفقاً   ،50% اإىل 
من  �سابق  وق��ت  ويف  دمي��ان�����س.  دو  ج��ورن��ال  �سحيفة  ل�سالح  ال���راأي 
فيليب  اأن   »BVA« موؤ�س�سة  اأجرته  ا�ستطالع  اأظهر  الأ�سبوع،  هذا 
%54 ممن  اأزم��ة وب��اء كورونا، حيث قال  قد اكت�سب �سعبية خالل 
�سملهم ال�ستطالع اإنهم يثقون به، مقابل %38 اأعربوا عن ثقتهم 
يف ماكرون. كما ذكرت »BVA« اأنه على مدى ال�سهرين املا�سيني، 
 3 ك��ان  اأن  بعد  مئوية  نقطة   16 اإىل  ال�سيا�سيني  بني  الفارق  ات�سع 
نقاط فقط. وجددت هذه ال�ستطالعات التكهنات باأن ماكرون، بحثا 
عن زخم جديد قبل النتخابات الرئا�سية يف عام 2022، ميكن اأن 
التلفزيون  �سا�سة  على  بانتظام  حت��دث  ال��ذي  فيليب،  م��ن  يتخل�س 

الوطني حول املخاطر واإجراءات مكافحة فريو�س كورونا.

بداأت قرب�س اأم�س اإعادة فتح املعابر بني �سطريها الرتكي واليوناين 
بعد اإغالقها لأكرث من ثالثة اأ�سهر ب�سبب جائحة كوفيد-19.

لكن التنقل بني �سطري اجلزيرة الواقعة يف البحر املتو�سط ل يزال 
قواعد  يطبقان  ال�سطرين  لأن  ال��ق��ب��ار���س��ة  ملعظم  بالن�سبة  م��ق��ي��دا 
ت�سيطر  والتي ل  دوليا  بها  املعرتف  وقالت حكومة قرب�س  خمتلفة. 
اإنها لن ت�سمح �سوى بدخول من يثبت  فعليا اإل على جنوب اجلزيرة 
يحاول  م��رة  كل  يف  املر�س  من  خلوه  كوفيد-19  عن  الك�سف  فح�س 
فيها العبور وذلك اعتبارا من اأم�س الأحد. وجعلت �سلطات القبار�سة 
الأتراك الفح�س اإلزاميا اأي�سا وقالت اإن جمموعات معينة من النا�س 
هي فقط التي ميكنها العبور. وجزيرة قرب�س مق�سمة منذ غزو تركي 
عام 1974 حدث ردا على انقالب ق�سري باإيعاز يوناين. وهناك عدد 
الأمم  عليه  ت�سيطر  ال��ن��ار  اإط���الق  لوقف  خ��ط  ط��ول  املعابر على  م��ن 
املتحدة ويق�سم اجلزيرة من �سرقها اإىل غربها. وبداأ فتح هذه املعابر 

عام 2003 بعد عزلة تامة بني جانبي قرب�س دامت ل�سنوات.
 

بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة   7728 الأح��د  اأم�س  رو�سيا  �سجلت 
ك����ورون����ا، ل��ي�����س��ل اإج���م���ايل الإ����س���اب���ات ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ب���الد اإىل 
584680 منذ تف�سي الوباء. وقال املركز الوطني ملواجهة فريو�س 
خالل  بالفريو�س  الإ�سابة  ج��راء  ُتوفوا  اأ�سخا�س   109 اإن  كورونا 
اإىل  الوفيات  اإج��م��ايل  لي�سل  املا�سية،  والع�سرين  الأرب���ع  ال�ساعات 
اإ�سابة   7889 ال�سبت  الأول  اأم�س  �سجلت  رو�سيا  وكانت   .8111

جديدة بكورونا ف�سال عن 161 وفاة.

 
اأم�س  الطبية  للعلوم  ال�سينية  بالأكادميية  الأحياء  علم  معهد  قال 
لقاح  اختبار  م��ن  ثانية  مرحلة  ب���دوؤوا  �سينيني  باحثني  اإن  الأح���د 
حمتمل لفريو�س كورونا على الب�سر وذلك يف اإطار م�ساعيهم لتقييم 

فعالية اللقاح و�سالمته.
ودخل نحو ع�سرة لقاحات مراحل خمتلفة من الختبارات الب�سرية 
على م�ستوى العامل يف وقت حتذر فيه منظمة ال�سحة العاملية من 
مرحلة  يف  اأ�سبح  “العامل  واأن  وتريتها  تت�سارع  كورونا  جائحة  اأن 

جديدة وخطرية«.
غري اأن اأيا من هذه اللقاحات مل يدخل مرحلة الختبارات الثالثة 
ن��ط��اق وا���س��ع وه���ي خ��ط��وة ���س��روري��ة للح�سول ع��ل��ى موافقة  ع��ل��ى 

ال�سلطات املعنية على طرحه للبيع.
ال�سبت  ي��وم  ب��داأ  اإن��ه  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  املعهد عرب  وق��ال 
املرحلة الثانية من الختبارات الب�سرية على اللقاح وهو واحد من 
�ستة لقاحات حمتملة يختربها العلماء ال�سينيون على الب�سر وذلك 
يف اأعقاب املرحلة الأوىل التي �سارك فيها حوايل 200 �سخ�س منذ 

مايو اأيار.

عوا�شم

باري�ص

نيقو�شيا

مو�شكو

بكني

اأملانيا ت�سّلم فرن�سا لجئا عراقيا مرتبطا بالإرهاب 
 •• باري�س-اأ ف ب

ارتكاب  تهم  باري�س  يف  اإل��ي��ه  وج��ه��ت  ع��راق��ي  لج��ئ  ت�سليمها  فرن�سا  تنتظر 
“اأعمال قتل لها عالقة بتنظيم اإرهابي” و”جرائم حرب” عام 2018، قبل 
اأن يفر اإىل اأملانيا بعدما اأفرج عنه قيد الرقابة الق�سائية منذ اأيار/ مايو، وفق 

ما اأفاد م�سدر ق�سائي فرن�سي فران�س بر�س اأم�س الأحد.
 2016 فرن�سا �سيف  اإىل  الأ���س��ودي  عيا�س  ح��م��دان حممود  اأح��م��د  وو���س��ل 
وح�سل على اللجوء ال�سيا�سي يف حزيران/يونيو 2017 من املكتب الفرن�سي 
وبعد ثالثة  �سمال غرب فرن�سا،  اعتقل يف   ،2018 الالجئني. ويف  حلماية 
اأيام وجهت اإليه يف باري�س اتهامات ب�”ارتكاب اأعمال قتل لها عالقة بتنظيم 
امل�سدر  واأك��د  ال�سجن.  واأودع  العراق  يف  حرب”  جرائم  و”ارتكاب  اإرهابي” 
الأ�سودي  ع��ن  الإف���راج  مت  ب��اأن��ه  �سحيفة  اأوردت��ه��ا  التي  املعلومات  الق�سائي 
“بالذعر”  واأ���س��ي��ب   2020 اأي��ار/م��اي��و  اإ���س��راف ق�سائي يف  وو���س��ع��ه حت��ت 
عندما ات�سلت به ال�سرطة امل�سوؤولة عن مراقبته بعد فرتة ق�سرية معتقدا 
باأنه �سيعود اإىل ال�سجن. واأ�ساف امل�سدر “ذهب يف اليوم التايل اأو الذي يليه 
اإىل مركز لل�سرطة يف اأملانيا، يف بافاريا، وادعى باأنه مطلوب يف فرن�سا«. واأ�سار 
اإىل اأن “قا�سي التحقيق الفرن�سي امل�سوؤول عن ق�سيته اأ�سدر مذكرة توقيف 
اأوروبية، ومت اإدراجه �سمن نظام ت�سليم املطلوبني ومن املنتظر و�سوله اإىل 
فرن�سا يف الأيام املقبلة«. بدوره، اأكد م�سوؤول رفيع يف وزارة الداخلية العراقية 
يتوىل التن�سيق مع جهاز “اإنرتبول” لفران�س بر�س عام 2018 ان الأ�سودي 
هو اأحد كبار القادة يف تنظيم داع�س الذين �ساركوا يف عملية اإعدام 1700 

من عنا�سر اجلي�س وال�سرطة و�سط العراق يف 2014.

قتيل و11 جريحا يف تبادل لإطالق النار يف مينيابولي�س 
 •• وا�شنطن-اأ ف ب

املتحدة، عن  الوليات  �سمال  الواقعة  النار يف مينيابولي�س،  تبادل لطالق  اأ�سفر 
مقتل �سخ�س واإ�سابة 11 اآخرين، وفق ما ذكرت ال�سرطة الأحد. واأظهرت �سور 
الأق��ل مم��ددا على الأر���س ومن  واح��داً على  ن�سرت على موقع في�سبوك �سخ�ساً 

حوله الع�سرات، وكان بع�سهم يطلب امل�ساعدة.
�سرطة  وذك��رت  �سرطة.  و�سيارات  نوافذها  حتطمت  حمالت  اأخ��رى  �سور  وبينت 
مات  م�سيفة  نارية  بطلقات  �سخ�سا  ع�سر  اثنا  اأ�سيب  تغريدة  يف  مينيابولي�س 

�سخ�س بالغ واأ�سيب 11 اخرون بجروح قد تكون مميتة.
و�سهدت مينيابولي�س احتجاجات وا�سعة �سد العن�سرية وعنف ال�سرطة اإثر وفاة 
املدينة  ال�سرطة يف ه��ذه  اأث��ن��اء توقيفه من قبل  اأ���س��ود،  ج��ورج فلويد، وه��و رج��ل 

نف�سها.

•• غزة-اأ ف ب

���س��ح��ادة عندما  ت��ت��وق��ع ج��اك��ل��ني  مل 
ف��ق��دت ع��ي��ن��ه��ا خ���الل م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
م�����س��ريات ال��ع��ودة ع��ن��د ح���دود قطاع 
زوجها  تخ�سر  اأن  اإ�سرائيل،  مع  غزة 
نتيجة  اأط���ف���ال���ه���ا  ح�����س��ان��ة  وت��ف��ق��د 

لذلك.
ت�سرين  م��ن  التا�سع  يف  ذل��ك  ح�سل 
عندما   ،2018 ال��ث��اين/ن��وف��م��رب 
ك���ان���ت ج���اك���ل���ني، م��ث��ل��ه��ا م��ث��ل اآلف 
ت�سارك  الآخ����ري����ن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
يف م�������س���رية ت���ط���ال���ب ب���ح���ق ع�����ودة 
التي  اأر����س���ه���م  اىل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
تاريخ   ،1948 ال��ع��ام  يف  خ�����س��روه��ا 

ن�سوء دولة اإ�سرائيل.
وانطلقت م�سريات العودة التي كانت 
تق�سد منطقة ال�سياج احلدودي بني 
اآذار/مار�س  يف  واإ�سرائيل  غزة  قطاع 
برفع  اأي�سا  تطالب  وكانت   ،2018
منذ  املفرو�س  الإ�سرائيلي  احل�سار 
العام 2006 على القطاع. وا�ستخدم 
امل�سريات  ه����ذه  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون 
احلجارة  واأل��ق��وا  امل�ستعلة  الإط���ارات 
اجلنود  باجتاه  احلارقة  والزجاجات 
الذين كانوا يتح�سنون على اجلانب 
بالذخرية  اأح��ي��ان��ا  وي������رّدون  الآخ�����ر 

احلية.
�ساحبة  عاما(،   31( جاكلني  اآمنت 
ال��ع��ي��ن��ني ال��ب��ن��ي��ت��ني ال��وا���س��ع��ت��ني، اأن 
تقت�سر  األ  ي��ج��ب  ال��ع��ودة  م�����س��ريات 
اأن يكون  ب���ّد  واأن�����ه ل  ال���ذك���ور  ع��ل��ى 

للن�ساء دور فيها.
وتقول اإنها ذهبت اإىل احلدود لتهتف 

با�سم “فل�سطني«.
�ساخن  ب�سيء  “�سعرت فجاأة  وت��روي 
و�����س����ل����ب ي���������س����رب ع���ي���ن���ي وف����ق����دت 
ر�سا�سة  ت���ل���ك  ك����ان����ت  الوعي”. 
مطاطية، بح�سب ما قيل لها لحقا.

يف  طبية  خيمة  اإىل  ج��اك��ل��ني  نقلت 
اإىل  ي��ت��م حت��وي��ل��ه��ا  اأن  ق��ب��ل  امل���ك���ان، 
من  الأطباء  يتمكن  ومل  امل�ست�سفى. 
تعد  مل  ال��ت��ي  الي�سرى  عينها  اإن��ق��اذ 

ترى بها اأي �سيء.
ب��ه��ا ذلك،  ي��ل��ت��ق��ي  ول ي��الح��ظ م���ن 
نظر  يف  “معاقة”  اأ���س��ب��ح��ت  لكنها 

اأقاربها واملحيطني بها.
من  ف��ري��دة  جاكلني  جت��رب��ة  ولي�ست 

نوعها.
واأج�����رت وك���ال���ة ف��ران�����س ب��ر���س على 
م���دى اأ���س��اب��ي��ع م��ق��اب��الت م��ع ع�سرة 
ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني اأ�����س����ي����ب����وا ب����ن����ريان 
تظاهرات  ه��ام�����س  ع��ل��ى  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
والقد�س  غ����زة  ق���ط���اع  يف  ان��ط��ل��ق��ت 

وال�سفة الغربية املحتلة.
وك��������ان ب���ع�������س ه���������وؤلء ي���������س����ارك يف 
تواجد  ���س��ودف  بينما  ال��ت��ظ��اه��رات، 

اأن هذه م�سيئة اهلل«.
يف  الإ�سرائيلية  العدل  وزارة  وقالت 
اإنها  ات�سال مع وكالة فران�س بر�س، 
ق�سية  يف  داخليا”  “حتقيقا  فتحت 

مالك.
ل�سنوات طويلة، مار�س معاذ عمارنة 
وغّطى  ال�����س��ح��ايف،  الت�سوير  مهنة 
ال�سفة  يف  حت�����س��ى  ل  اح��ت��ج��اج��ات 

الغربية املحتلة.
لكن يوم اخلام�س ع�سر من ت�سرين 
الثاين/نوفمرب 2019 غرّي حياته. 
يف ذلك اليوم، خرج عمارنة من منزله 
به  اخلا�سة  الفيديو  كامريا  حامال 
لتغطية  ال�سرعة  وجه  على  متوجها 
تظاهرة فل�سطينية �سد “م�سادرة” 
اإ�سرائيل اأرا�سي يف قرية �سوريف يف 

جنوب ال�سفة الغربية.
حّرا،  مرا�سال  ال��ذي عمل  معاذ  ك��ان 
باللغة  ع��ل��ي��ه��ا  ك��ت��ب  درع�����ا  ي���رت���دي 
وخ����وذة  “�سحافة”،  الإن���ك���ل���ي���زي���ة 

واقية.
هادئا.  ����س���يء  ك���ل  ب����دا  ���س��وري��ف  يف 
اجلي�س  ع��ن��ا���س��ر  اإن  م���ع���اذ  وي���ق���ول 
الغاز  حتى  يطلقوا  “مل  الإ�سرائيلي 

امل�سيل للدموع«.
ويروي اأنه “كان هناك قنا�س يجّهز 
مل  ال�سابط.  اإىل  متحدثا  �سالحه 

اأفهم �سيء لكنهما كانا ي�سحكان«.
كانوا  “اأن اجل��ن��ود  �سعر  اإن��ه  وي��ق��ول 
ال�سحافيني”.  ن��ح��ن  ي�����س��ت��ف��زون��ن��ا 
�سيئا  اأن  ���س��ع��رت  “بعدها،  وي��ت��اب��ع 
اأ�ساب وجهي، وكاأن راأ�سي اهتز. )...( 
راأيت دماء على وجهي، و�سقطت على 

ركبتي«.
يقول  جنديا  ق��ول��ه،  بح�سب  و�سمع، 
الإرهابيون  بها  ت�سّبب  “اإ�سابتك  له 

ل نحن«.
اإ�سابتي  “اأن  م��ق��ت��ن��ع  اإن�����ه  وي���ق���ول 
ي�ستهدفونني  مل  ه����م  م���ت���ع���م���دة، 
اإ�سابة  اأرادوا  ول��ك��ن��ه��م  ك��م��ع��اذ  اأن����ا 

�سحايف«.
مطاطية  بر�سا�سة  عمارنة  واأ�سيب 
اأفقدته عينه الي�سرى التي ا�ستبدلت 

بواحدة زجاجية.
مواقع  ع��رب  انطلقت  احل��ادث��ة،  بعد 
ت�سامن  الجتماعي حملة  التوا�سل 
�سحافيون  وال��ت��ق��ط  ع���م���ارن���ة،  م���ع 
عينهم  غطوا  وق��د  لأنف�سهم  ���س��ورا 
الي�سرى، ون�سروها حتت �سعار “عني 

احلقيقة«.
ومل يعد امل�سور ال�سحايف الثالثيني 
اإىل ال��ع��م��ل م��ن��ذ اإ���س��اب��ت��ه ق��ب��ل نحو 
من  “كم�سّور،  وي��ق��ول  اأ���س��ه��ر،  �ستة 
امل�ستحيل العمل بعني واحدة، اأحتاج 
اإىل عني موجهة على عد�سة الكامريا 
واأخرى يف اخلارج«. وي�سيف “اأ�سعر 

اأن حياتي قد انتهت«.

اآخرين منهم يف املكان.
ويقول اجلميع اإنهم كانوا م�ستهدفني 

من اجلي�س الإ�سرائيلي.
اأن  ي��وؤك��د  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س  لكن 
فقط  ال��ن��ار  يفتحون  قنا�سة  ل��دي��ه 
عندما يكون اجلنود معر�سني خلطر 

ما نتيجة ت�سرفات املتظاهرين.
اإ�سرائيلي  ع�سكري  م�سوؤول  وي��ق��ول 
املحرتقة  الإط�������ارات  “دخان  ك��ب��ري 
والغاز وح�سود املتظاهرين املتحركة 
القنا�سة  ع���ل���ى  ال�����روؤي�����ة  ت�����س��ع��ب 
املوجودين على م�سافة بعيدة«. وردا 
على �سوؤال لفران�س بر�س عن اإ�سابات 
اجلي�س  اأف�������اد  احل����ي����ة،  ب���ال���ذخ���رية 
م�سيفا  اأمني”،  “حتد  ب����وج����ود 
“نتخذ كل الإج��راءات املمكنة للحد 
من الإ�سابات يف �سفوف �سكان غزة 
ال�سغب  اأع��م��ال  يف  ي�ساركون  ال��ذي��ن 

العنيفة«.
بعد اإ�سابتها، مل تكن جاكلني تتوقع 
رد الفعل “القا�سي” الذي قابلتها به 

عائلتها.
وزوجي  العائلة  اأن  “توقعت  وتقول 
اأثرت  الإ�سابة  لكن  ب��ي،  �سيفخرون 
وم�ستقبلي  واأولدي  ب��ي��ت��ي  ع���ل���ى 
زوجي  عن  انف�سلت  اأ�سرتي،  تفّككت 

وخ�سرت اأولدي«.
وت�����س��ي��ف ال�����س��اب��ة ال���ت���ي ت��ع��ي�����س يف 

“املجتمع  ج�����دا،  حم���اف���ظ  جم��ت��م��ع 
يلومني لذهابي للم�سرية«.

كنت  اأنني  لو  “متنيت  وتتابع بحزن 
���س��ه��ي��دة، ل��ك��ان ذل���ك اأ���س��ه��ل م���ن اأن 

اأ�ساب يف عيني«.
“قوية،  تبقى  اأن  ج��اك��ل��ني  وحت����اول 
بالنك�سار.  اأ���س��ع��ر  داخ���ل���ي  يف  ل��ك��ن 
الإ�سابة  لكن  للنا�س  يظهر  ل  ه��ذا 

دمرتني«.
ال��ذي ت�سيطر  ويعي�س يف قطاع غزة 

عليه حركة حما�س مليونا ن�سمة.
خا�ستها  ال���ت���ي  احل�������روب  وخ���ل���ف���ت 
اإ���س��رائ��ي��ل وح��م��ا���س خ���الل الأع�����وام 
اآلف  و2014،  و2012   2008
الأمم  اأرق���������ام  وت�������س���ري  اجل�����رح�����ى. 
اأك��رث من ثمانية  اإىل وج��ود  املتحدة 
بالر�سا�س  اأ�سيبوا  فل�سطيني  اآلف 
املطاطي خالل عامني من  اأو  احلي 
مطلع  حتى  ا�ستمرت  التي  امل�سريات 
الإ�سابات  وت�سكل  اجل�����اري.   ال��ع��ام 
ب����اجل����زء ال�����س��ف��ل��ي م����ن اجل�������س���م يف 
والفخذين،  وال��رك��ب��ت��ني  ال�����س��اق��ني 
الإ�سابات.  جممل  م��ن  املئة  يف   80
وبح�سب بيانات ال�سلطة الفل�سطينية 
حكومية  غري  فل�سطينية  ومنظمات 
واأخ����رى دول��ي��ة، ف���اإن ث��الث��ة يف املئة 

منها كانت يف العنق والراأ�س.
واأ�سيبت مي روي�سة، �ساحبة الوجه 

بر�سا�سة  املا�سي  العام  البي�ساوي، 
مطاطية مبا�سرة خالل تظاهرة.

“اأحيانا  عري�سة  بابت�سامة  وت��ق��ول 
الإ�سابة  نف�سي،  على  باحلزن  اأ�سعر 

�ستوؤثر على م�ستقبلي«.
ب�سمادة  اليمنى  عينها  مي  وتغطي 
اأزال��ت��ه��ا، جرح  اإذا  ب��ي�����س��اء، وي��ظ��ه��ر، 

غائر ل عني فيه.
ا�ستباكات  اأح��ي��ان��ا  ال��ق��د���س  وت�����س��ه��د 
مثل  ال�������س���رق���ي  اجل�������زء  اأح�����ي�����اء  يف 
احتلته  ال��ذي  و�سعفاط،  العي�ساوية 
و�سمته   ،1967 العام  يف  اإ�سرائيل 
بها  ي���ع���رتف  مل  خ���ط���وة  يف  لح���ق���ا 

القانون الدويل.
وي�����س��ك��و ال�����س��ك��ان م���ن ت���زاي���د عنف 
ال�����س��رط��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي تقول 
ب��دوره��ا اإن��ه��ا ت��رد على اأع��م��ال عنف 

مت�ساعدة.
الطفل  يكن  ���س��ب��اط/ف��رباي��ر، مل  يف 
مالك عي�سى ذو الأعوام الت�سعة يعلم 
ي�سرتيها  اأن  ق��ّرر  التي  ال�سطرية  اأن 
م���ن اأح����د م��ط��اع��م ال��ع��ي�����س��اوي��ة بعد 
�ستت�سّبب  املدر�سة،  نزوله من حافلة 

يف فقدانه لعينه.
يف ذلك اليوم، ات�سلت �سقيقة مالك 
ب���وال���دي���ه���ا، وطلبت  ت����ال  ال����ك����ربى، 
اإىل  �سقيقها  م��ع  م��الق��ات��ه��ا  منهما 
ف���ي���ه حافلة  ت���ت���وق���ف  ال������ذي  امل����ك����ان 

املدر�سة.
الأهل  هادئا، فطلب  اليوم  ذلك  كان 
م���ن ت����ال اأن ي�����س��ريا ع��ل��ى الأق������دام 
ن��ح��و مئتي  ي��ب��ع��د  ال����ذي  امل��ن��زل  اإىل 
م����رت. ب��ع��د خ��م�����س دق����ائ����ق، ع����اودت 
ت��ال الت�����س��ال ب��وال��دي��ه��ا وه��ي تبكي 

وت�سرخ “اأ�سيب مالك يف جبهته«.
“قلت يف قرارة  وي��ق��ول وال���د م��ال��ك 

نف�سي، اأ�سيب مالك يف عينه«.
نقل �سباب احلي مالك اىل امل�ست�سفى 
وحلق به والداه رك�سا، ليجدا جرحا 
يلتئم  مل  طفلهم  جبهة  يف  مفتوحا 
ب�سكل كامل حتى اليوم، مع جتويف 

يف مكان عينه الي�سرى.
مهذب،  “ابني  وائ����ل،  الأب  وي��ق��ول 

حت�سيله جيد يف املدر�سة«.
اإىل  و���س��ل  ج��ن��دي��ا  “لكن  وي�����س��ي��ف 
يريدون  ال��ن��ار  عليه  واأط��ل��ق  القرية 

قتل الآباء مبهاجمة اأولدهم«.
�ساحب  مالك،  جل�س  اللقاء،  خ��الل 
ال���ع���ني ال���زج���اج���ي���ة، ع���ل���ى الأري����ك����ة 

حامال هاتف والده الذكي.
قطاع  يف  يعمل  ال���ذي  الأب  وي��ق��ول 
املطاعم يف تل اأبيب “هذا لي�س مالك 

الذي نعرفه، لقد تغرّي كثريا«.
عندما  بالبكاء  مالك  “يبداأ  وي��روي 
يذهب اإىل النوم وي�سرخ اأريد عيني، 
اأعيدوا يل عيني، اأحاول اأن اأ�سرح له 

��صتهد�فات متعمدة خالل م�صري�ت �لعودة يف غزة

فل�سطينيون قلع الحتالل عيونهم يروون معاناتهم

و�سيجري اأي�ساً حتليل خم�س مقابر جماعية اأخرى 
وميكن لذلك اأن يرتفع عدد اجلثث املكت�سفة، وفق 

�سولي�س.
ومل ترتاجع الأن�سطة الإجرامية يف املك�سيك رغم 

تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.
الإن�سان  وي���رج���ع خ����رباء وم���داف���ع���ون ع���ن ح��ق��وق 
العنف الذي ينه�س املك�سيك اإىل العملية الع�سكرية 

التي اأطلقت �سد اجلرمية املنظمة منذ 2006.
يف  ق��ت��ل  عملية  األ���ف   287 ن��ح��و  �سجلت  وم����ذاك، 
ك��م منها مرتبطة  الوا�سح  غ��ري  م��ن  لكن  ال��ب��الد، 

باحلرب القائمة بني الع�سابات الإجرامية.

•• غواداالخارا-اأ ف ب

عرث على 215 جثًة على الأقل بني كانون الثاين/
قرب  جماعية  م��ق��اب��ر  ت�سع  يف  واأي���ار/م���اي���و  ي��ن��اي��ر 
غوادالخارا يف ولية خالي�سكو غرب املك�سيك، كما 

اأعلن مدعي عام الولية.
الثاين/يناير،  كانون  يف  جثًة   157 وا�ستخرجت 
و58 جثة اأخرى خالل اأ�سهر اآذار/مار�س وني�سان/
اب��ري��ل واأي���ار/م���اي���و، وف���ق م��ا اأع��ل��ن امل��دع��ي العام 
�سولي�س خالل موؤمتر �سحايف  اأوكتافيو  ج��رياردو 

عرب الفيديو.

 215 جثة يف مقابر جماعية يف املك�سيك 

•• الفجر -تون�س
اأعلن رئي�س حركة م�سروع تون�س 
تقّدم  احل���زب  اأّن  م���رزوق  حم�سن 
مب���ب���ادرة ت��ت��م��ث��ل يف ال���دع���وة اىل 
عقد موؤمتر وطني لالإنقاذ بقيادة 
م�سروع  وه��ي  �سيا�سية،  اأح���زاب   5
الدميقراطية  واحل���رك���ة  ت��ون�����س 
وب��ن��ي وط��ن��ي وح���زب اف���اق تون�س 

وحزب الأمل.
وع��������رّب حم�������س���ن م���������رزوق اأّن����ه����م 
احل����زب  احل������اق  اإىل  م�����س��ت��ع��دون 
ال�������ذي دعت  ال����د�����س����ت����وري احل�����ر 
جبهة  اىل  م��و���س��ي  ع��ب��ري  رئي�سته 
مفتوح  ال��ب��اب  اأّن  م��وؤّك��دا  وطنية، 
بهذه  اآخ�����ر  ط����رف  اأي  لل���ت���ح���اق 

املبادرة.
واعترب مرزوق اأّن الزمة ال�سيا�سية 
الراهنة ل ميكن جتاوزها ال من 
لالإنقاذ،  وط���ن���ي  م���وؤمت���ر  خ����الل 
اأي افق  اأن��ه ل وج��ود  وي�سدد على 
ال�سيا�سي  ال��ن��ظ��ام  ب��ه��ذا  ل��ت��ون�����س 
واخل�سام  بالفا�سل،  و�سفه  ال��ذي 
الثالثة  ال���روؤ����س���اء  ب��ني  احل��ا���س��ل 
ول��ذل��ك ه��ن��اك ���س��رورة لالنتقال 

اىل اجلمهورية الثالثة.
ك��م��ا ���س��دد رئ��ي�����س ح��رك��ة م�سروع 
ت��ون�����س ا���س��ت��ع��داده��م ل��ل��دف��اع عن 
ومكت�سباتها،  ال��وط��ن��ي��ة  ال���دول���ة 

�سبيه  احل���ايل  امل�سهد  ان  معتربا 
مب�سهد 2012 و2013.

اىل  دع���وت���ه���م  اأن  م�������رزوق  وب������نّي 
م�����وؤمت�����ر وط����ن����ي ل�����الإن�����ق�����اذ هي 
التون�سي،  ال�����س��ارع  ث��ورة  ل�ستباق 
واإذا  ال�سرعية  �سد  ‘’ل�سنا  متابعا 
مت رف�س احلوار ويف �سورة حترك 
حزبي  ف�سيكون  التون�سي  ال�سارع 

�سمن هذا التحرك«.
رئي�س  اأداء  م���������رزوق  وان����ت����ق����د 
احل��ك��وم��ة ال��ت��ي اع��ت��ربه��ا فقدت 
امل�سداقية يف عالقة مبلف ت�سارب 
امل�������س���ال���ح ق����ائ����ال، ودع������ا م�����رزوق 
“التوا�سع”  اىل  احلكومة  رئي�س 

وال�ستماع اىل كل الآراء.
اأّك�����د رئ��ي�����س احلركة  م���ن ج��ه��ت��ه، 
جنيب  اأح�����م�����د  ال����دمي����ق����راط����ي����ة 
مبادرة  اط����ار  يف  ع��م��ل��ه  ال�����س��اب��ي، 
نف�س  م��ن  �سيا�سية  اأح���زاب   5 م��ع 
وطني  ح���وار  ف��ر���س  على  العائلة 
احل��اك��م��ة، معتربا  الط���راف  على 
رئي�س  ي����ب����ادر  اأن  يف  ي����اأم����ل  ان�����ه 
احلكومة اليا�س الفخفاخ بالدعوة 
املجتمع  يجمع  وط��ن��ي  ح���وار  اىل 
ال�سيا�سية  والط����������راف  امل������دين 
وحينها �ستكون هذه الحزاب قوة 

اقرتاح، وفق تقديره.
وا����س���اف ال�����س��اب��ي اأن م��ن اأه���داف 
م���ب���ادرت���ه���م اأي�������س���ا م�����الأ ال���ف���راغ 

ال�سيا�سي وجتاوز الت�ستت، معتربا 
اأن الهاج�س احلزبي ي�سبح ثانويا 
يف ظ����ل ال���و����س���ع ال���دق���ي���ق ال����ذي 
البحث  و����س���رورة  ت��ون�����س  تعي�سه 
القت�سادي  ل��ل��و���س��ع  ح��ل��ول  ع���ن 

والجتماعي.
احل���رك���ة  اأن  ال�������س���اب���ي  واع�����ت�����رب 
ال�سيا�سية �سعيفة كما مت ت�سجيل 
امل����دين ولكنه  امل��ج��ت��م��ع  ���س��ع��ف يف 

خا�سة  وه��م  اأعمدته  على  حافظ 
لل�سغل  ال��ت��ون�����س��ي  ال��ع��ام  الحت����اد 
واحتاد ارباب العمل وهو ما جعلهم 
مبادرتهم  ل��ط��رح  ب��ه��م��ا  ي��ل��ت��ق��ون 
حوار  ف��ر���س  ���س��رورة  يف  املتمثلة 
وطني على الط��راف احلاكمة يف 

ظل التجاذبات احلا�سلة.
م����ب����ادرات  ف�������س���ل  ع���ل���ى  رده  ويف 
بها  قامت  التي  ال�سابقة  التجميع 

اأن خطر الف�سل  اأكد  اأح��زاب،  عدة 
ي��ظ��ل ق��ائ��م��ا ول��ك��ن ه���ذا ل يعني 
باملحاولة  الح������زاب  ت��ق��وم  ل  ان 
ان  ال��ذي ح�سل ل يجب  فالف�سل 
ب��د من  ي����وؤدي اىل الح���ب���اط ول 

تكرار املحاولة.
ونفى اأحمد جنيب ال�سابي اتهامهم 
احلكومة،  لإ�����س����ق����اط  ب��ال�����س��ع��ي 
معتربا ان هذه الحزاب املجتمعة 

و�سراع  التجاذبات  عن  بعيدة  هي 
امل��ن��ا���س��ب. ك��م��ا اأك����د اأن����ه ���س��د اأي 
دعوة لتقوي�س املوؤ�س�سات املنتخبة 
الفو�سى،  اىل  ���س��ي��وؤدي  ذل���ك  لن 
اإ�سقاط  اإىل  ال���دع���وة  اأن  م��ع��ت��ربا 
غري  النتخابات  واع���ادة  ال��ربمل��ان 
ان��ه ل ميكن  اىل  واأ���س��ار  مقبولة. 
تكرار جتربة 2013 ولكن ميكن 

ال�ستئنا�س بها.

بقيادة 5 �أحز�ب:

تون�س: اإطالق مبادرة لعقد موؤمتر وطني لالإنقاذ...!
خما�صي م�صتعد �إىل �إحلاق �حلزب �لد�صتوري �حلر �لذي دعت رئي�صته عبري مو�صي �إىل جبهة وطنية

حماولة جديدة لتجميع القوى احلداثية
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عربي ودويل

م�سر تر�سم اخلطوط احلمراء يف ليبيا.. ودعم عربي واأمريكي
•• القاهرة-وكاالت

اأع��ل��ن��ت ع���دد م���ن ال�����دول عربية 
ال�سبت  ليل  امل��ت��ح��دة،  وال��ولي��ات 
الرئي�س  لبيان  تاأييدها  الأح���د، 
ال�سي�سي،  ع��ب��دال��ف��ت��اح  امل�����س��ري، 
ر�سم  مت  ف���ي���م���ا  ل���ي���ب���ي���ا،  ب���������س����اأن 
اخل���ط���وط احل���م���راء ع��ن��د �سرت 

واجلفرة.
الأمريكية،  اخل��ارج��ي��ة  وذك�����رت 
اأهمية  ي��وؤك��د  ال�سي�سي  ب��ي��ان  اأن 
وكل  وج��ريان��ه��ا  ليبيا  ت��ع��م��ل  اأن 
معا  الفاعلة  اخل��ارج��ي��ة  اجل��ه��ات 
ال��ن��ار عند  اإط���الق  وق��ف  لتعزيز 
خ��ط امل��واج��ه��ة احل����ايل يف �سرت 
اإىل  الت�سعيد  لتجنب  واجل��ف��رة 

�سراع اأكرب.
“خريطة  اأن  ال���ب���ي���ان  واأو�����س����ح 
تنطوي  ال�ستقرار  اإىل  الطريق 
النار والعودة  على وقف لإطالق 
الليبي  ال��ن��ف��ط  لإن���ت���اج  ال��ف��وري��ة 

وبدء عملية �سيا�سية«.
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
اجل���اري���ة حاليا  اجل���ه���ود  ت���دع���م 
ل�ستعادة  �سيغة  ع��ل��ى  ل��الت��ف��اق 
يعمل  مب��ا  الليبي،  النفط  اإن��ت��اج 
الأمنية  ال��ظ��روف  حت�سني  ع��ل��ى 

وتعايف القت�ساد الليبي.
الأمريكية  اخلارجية  بيان  وذك��ر 
رغبة  تدعم  املتحدة  الوليات  اأن 
ج��م��ي��ع ال��ل��ي��ب��ي��ني يف و����س���ع حد 

الإم���ارات  ال���دويل ت�سامن دول��ة 
اإىل جانب م�سر يف كل  ووقوفها 
اإج���راءات حلماية  تتخذه من  ما 
تداعيات  من  وا�ستقرارها  اأمنها 

التطورات املقلقة يف ليبيا.
امل�سرية  اجلهود  ال��وزارة  وثمنت 
ت�سوية  اإىل  ل��ل��ت��و���س��ل  احل��ث��ي��ث��ة 
خا�سة  ليبيا،  يف  �ساملة  �سيا�سية 
مبادرة القاهرة املت�سقة مع كافة 

القرارات الدولية.
واأع���رب���ت مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن عن 
تاأييدها ملا ت�سمنه بيان ال�سي�سي، 
ب�����س��اأن ح��ق ب���الده يف ال��دف��اع عن 
ال��ق��وم��ي، جت���اه تطورات  اأم��ن��ه��ا 
دًة  ل���ي���ب���ي���ا، م�������س���دِّ الأح����������داث يف 
من  م�سر  تتخذه  م��ا  دع��م  على 
اأمنها  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  اإج���������راءات 

وا�ستقرارها.
تقديرها  ع��ن  امل��ن��ام��ة،  واأع���رب���ت 
على  م�سر  ع��زَم  ال�سي�سي  لتاأكيد 
بعمقها  حدودها  وتاأمني  حماية 
تهديدات  م����ن  ال����س���رتات���ي���ج���ي 

امليلي�سيات الإرهابية واملرتزقة.
اخل����ارج����ي����ة  وزارة  واأ���������س��������ادت 
الرئي�س  ب��خ��ط��اب  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة، 
امل�سري، باعتباره ر�سالة لكل من 
ينوي امل�سا�س باأمن م�سر والأمن 
حكمة  مثمنًة  ال��ع��رب��ي،  ال��ق��وم��ي 
يف  جتلت  التي  امل�سرية،  القيادة 
م���ب���ادرة اإع����الن ال��ق��اه��رة، لأجل 
حتقيق تطلعات ال�سعب الليبي يف 

الأجنبي  ال��ع�����س��ك��ري  ل��ل��ت��دخ��ل 
الأ�سلحة  حل���ظ���ر  والم�����ت�����ث�����ال 
املتحدة  الأمم  ت��ف��ر���س��ه  ال�����ذي 
والل��ت��زام��ات الأخ�����رى، ال��ت��ي مت 

التعهد بها يف موؤمتر برلني.
من جانبها، اأكدت وزارة اخلارجية 
اأم����ن م�����س��ر جزء  اأن  ال�����س��ع��ودي��ة 
ل ي��ت��ج��زاأ م��ن اأم��ن��ه��ا وت��ع��رب عن 
ت��اأي��ي��ده��ا حل��ق م�����س��ر يف حماية 

حدودها الغربية من الإرهاب.
وذكرت وزارة اخلارجية ال�سعودية 
حكومة  تاأييد  لبيان  اإحل��اق��اً  اأن��ه 
ملبادرة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
اإعالن القاهرة ب�ساأن ليبيا، التي 
ال�ساد�س  جرى الإعالن عنها، يف 
والتي   ،2020 يونيو  �سهر  م��ن 
لالأزمة  �سيا�سي  ح��ل  اإىل  �سعت 
الليبية ووقف اإطالق النار وحقن 
ال���دم���اء، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى وحدة 
تفت�سيه  مب��ا  الليبية،  الأرا���س��ي 
فاإن  ليبيا،  يف  الوطنية  امل�سلحة 
ح��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة ت���وؤك���د ع��ل��ى اأن 
اأم����ن م�����س��ر ج���زء ل ي��ت��ج��زاأ من 
العربية  والأم���ة  ال�سعودية  اأم��ن 

باأكملها.
ك��م��ا اأع��رب��ت دول���ة الإم�����ارات عن 
تاأييدها مل�����ا ورد يف كلمة الرئي�س 
ال�سي�سي،  الفت���اح  عبد  امل�سري، 
بخ�س����و�س  ب����راين  �س����يدي  يف 

ليبي���ا.
واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون 

الأمن وال�ستقرار وال�سالم.

 �خلطوط �حلمر�ء
تفقده  اأث����ن����اء  ال�����س��ي�����س��ي  وق������ال 
وح���������دات اجل���ي�������س امل���������س����ري يف 
الغربية:  ال��ع�����س��ك��ري��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
مرحلة  اأم����ام  ال��ي��وم  ن��ق��ف  “اإننا 
“تتاأ�س�س  م�����س��ي��ف��ا  فارقة”، 
مبا�سرة  تهديدات  ح��دودن��ا  على 
والتعاون  ال��ت��ك��ات��ف  م��ن��ا  تتطلب 
لي�س يف ما بيننا اإمنا مع اأ�سقائنا 

م����ن ال�������س���ع���ب ال���ل���ي���ب���ي وال������دول 
عن  وال��دف��اع  حلماية  ال�سديقة 
ب��ل��دي��ن��ا وم����ق����درات ���س��ع��وب��ن��ا من 
امليلي�سيات  ت�سنه  ال��ذي  ال��ع��دوان 
واملرتزقة  الإره���اب���ي���ة  امل�����س��ل��ح��ة 
بدعم كامل من قوى” خارجية. 
“جاهزية  اأن  ال�����س��ي�����س��ي  وذك�����ر 
�سارت  للقتال  امل�سرية  ال��ق��وات 
اأن  على  م�سددا  �سروريا”،  اأم��را 
التو�سل  ع��ل��ى  حري�سة  “م�سر 
كما  اإىل ت�سوية �ساملة يف ليبيا”، 

اأنها حري�سة “على �سيادة ووحدة 
“اإذا  وق���ال:  الليبية«.  الأرا���س��ي 
ي�ستطيع  اأنه  البع�س  يعتقد  كان 
اأو اجلفرة  �سرت  اأن يتجاوز خط 
اأحمر”،  خ��ط  لنا  بالن�سبة  فهذا 
موؤكدا اأن “ليبيا لن يدافع عنها 
و�سن�ساعدهم يف ذلك«.  اأهلها  اإل 
على  احلفاظ  اإىل  ال�سي�سي  ودع��ا 
الو�سع القائم حاليا يف ليبيا دون 
تغيريه، والبدء فورا يف مفاو�سات 

�سيا�سية لإنهاء الأزمة.

متظاهرون مينعون ال�سرطة 
الأمريكية من دخول منطقة 

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

ال�سبت  الأول  اأم�س  بجروح خطرية  اآخر  واأ�سيب  بالر�سا�س  �سخ�س  ُقتل 
يف منطقة “دون �سرطة” اأقامها متظاهرون يف مدينة �سياتل الأمريكية 
اأفاد  م��ا  بح�سب  ال�سحايا،  اإىل  ال��و���س��ول  م��ن  الأم���ن  عنا�سر  ُم��ن��ع  حيث 
التي  باملنطقة  م��رارا  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  ون��دد  م�سوؤولون. 
البالد بعد وفاة  التي اجتاحت  اإطار احلركة الحتجاجية  تاأ�سي�سها يف  مت 
الأمريكي من اأ�سل اإفريقي جورج فلويد على اأيدي �سرطي اأبي�س. وو�سف 
الرئي�س اإقامة املنطقة ب�”الكارثة” وقال اإنها تدار من قبل فو�سويني من 

“الي�سار الراديكايل«.
وعلى مدى نحو اأ�سبوعني تقريبا، احتل متظاهرون ونا�سطون حي كابيتول 
يف  �سرطة”،  “دون  باأنها  و�سفوها  منطقة  واأق��ام��وا  املدينة  غ��رب  يف  هيل 

جتربة مّتت و�سط اأجواء احتفالية.
العثور  “عنا�سر )ال�سرطة( حاولوا  اأن  بيان  �سياتل يف  واأف��اد ق�سم �سرطة 
على ال�سخ�س الذي �سقط �سحية اإطالق النار لكنهم قوبلوا بح�سد عنيف 

منعهم من الو�سول ب�سكل اآمن اإىل ال�سحايا«.
واأُبلغت ال�سرطة التي متّكن عنا�سرها من الو�سول اإىل املوقع اأخريا حوايل 
ال�ساعة 02،30 �سباحا اأنه مت نقل ال�سحيتني اإىل امل�ست�سفى الذي يديره 
عاما.   19 وع��م��ره  اأحدهما  وف��اة  اأعلنت  حيث  املنطقة  م��ن  “م�سعفون” 
واأفادت ال�سرطة اأن ال�سحية الثاين “ل يزال يف امل�ست�سفى حيث يعاين من 

جروح تهدد حياته«.
وذكرت ال�سرطة اأنه مل يكن من املمكن بعد حتديد هوية مطلق اأو مطلقي 
النار. بدورها، اأوردت �سحيفة “�سياتل تاميز” اأنه ل يعتقد اأن اإطالق النار 

مرتبط بالحتجاجات.
اأثناء منعهم من دخول  واأظهر ت�سجيل م�سور ن�سرته ال�سرطة عنا�سرها 

املنطقة من قبل جمموعة من املحتجني.
املنطقة اخلمي�س  دورك��ان عن  �سياتل جيني  بلدية  رئي�سة  دافعت  بدورها، 
بعدما هدد ترامب بالتدخل يف حني قال حاكم الولية جاي اإن�سلي للرئي�س 
ولية  �سوؤون  عن  يبتعد  اأن  احلكم  على  اإطالقا  ق��ادر  غري  “رجل  على  اإن 

وا�سنطن«.

تبعد عن جنوب �سرت 16 كيلومرتا، وغري بعيد عنها تقع قاعدة اجلفرة 
اجلوية اأي�سا وهي من اأكرب القواعد الع�سكرية الليبية.

و�سل  وغرفة  الليبي،  اجلي�س  لقوات  رئي�سة  عمليات  غرفة  �سرت  وت�سكل 
بني مناطق �سرق ليبيا وغربها. ويعد مطار وميناء  املدينة من اأهم املنافذ 
ول  �سرت،  �سمايل  املهمة  اجلوية  اجلفرة  قاعدة  تقع  ليبيا.  يف  الرئي�سية 
يف�سلها عنه �سوى طريق مفتوح ل يتجاوز 300 كيلومرت، وتعد من اأكرب 
القواعد اجلوية الليبية، وتتميز ببنيتها التحتية القوية التي مت حتديثها، 

لكي ت�ستوعب اأحدث الأ�سلحة.
كما ت�سكل القاعدة غرفة عمليات رئي�سة لقوات اجلي�س الوطني الليبي.

اأما منطقة اجلفرة فتعد هي الأخرى مهمة لأنها تقع و�سط البالد، وهي 
تبعد بنحو 650 كيلومرتا جنوب �سرقي طرابل�س.

•• طرابل�س-وكاالت

اأمن م�سر القومي، وا�ستقرار ليبيا  اأهميته ال�سرتاتيجية يف حتقيق  من 
ليبيا، خطا  �سرت - اجلفرة يف  امل�سري، حمور  الرئي�س  اعترب  والليبيني، 

اأحمر.. فاأين تكمن هذه الأهمية؟
األف كيلومرت عن احلدود امل�سرية، وهي تنت�سف  تبعد مدينة �سرت نحو 
امل�سافة بني طرابل�س وبنغازي على ال�ساحل الليبي، فهي تقع على بعد نحو 

450 كيلومرتا من العا�سمة طرابل�س و600 كلم من بنغازي.
املوانئ النفطية يف منطقة الهالل  اأنها تفتح الطريق لل�سيطرة على  كما 

النفطي يف ال�سرق الليبي، التي ت�سم اأكرب خمزون للنفط يف البالد.
التي  اجلوية  القر�سابية  قاعدة  مثل  مهمة  ع�سكرية  قواعد  فيها  وتوجد 

بيدييه يخو�س انتخابات 2020 يف �ساحل العاج خط اأحمر.. ما اأهمية حمور �سرت-اجلفرة يف ليبيا؟
•• اأبيدجان-رويرتز

اأخرى  م��رة  �سيناف�س  اإن��ه  بيان  يف  بيدييه  كونان  ه��ري  ال�سابق  العاج  �ساحل  رئي�س  ق��ال 
على املن�سب يف انتخابات الرئا�سة التي �ستجرى يف اأكتوبر ت�سرين الأول. ويعترب تر�سح 
بيدييه اأحدث منعطف يف ا�ستعداد م�سطرب لقرتاع مفتوح بعد اأن قال الرئي�س احلايل 
اأخ��رى بعد ع�سر �سنوات يف احلكم. وقال  اإنه لن يخو�س النتخابات مرة  احل�سن وات��ارا 
التي  ر�سائلكم  اأي�سا مبحتوى  بال�سعادة  واأ�سعر  “فوجئت  يقوده  ائتالف  بيدييه لأع�ساء 
واأ�ساف “اأ�سعر بتكرمي«. وكان بيدييه )86  تطالبني باأن اأكون مر�سحا يف النتخابات”. 
عاما( رئي�سا من عام 1993 اإىل عام 1999. وت�سكل الئتالف بني احلزب الدميقراطي 
ل�ساحل العاج الذي يتزعمه وحزب التجمع من اأجل اجلمهورية الذي يتزعمه وات��ارا يف 
عام 2005 وكان الهدف منه اأن يهيمن على احلياة ال�سيا�سية لأجيال وي�ساعد يف اإنهاء 

ال�سراعات ال�سيا�سية التي اأدت اإىل احلرب الأهلية قبل ذلك بثالث �سنوات.

•• عوا�شم-وكاالت

ال�سوء  �سحافية  ت��ق��اري��ر  األ��ق��ت 
امل�سري  ال���رئ���ي�������س  ك��ل��م��ة  ع���ل���ى 
اأم�س، خالل  عبدالفتاح ال�سي�سي 
الغربية  املنطقة  عنا�سر  تفقده 
ال��ع�����س��ك��ري��ة ق�����رب احل�������دود مع 
قاله  م��ا  اأن  اإىل  م�����س��رية  ل��ي��ب��ي��ا، 
وتهديد  ردع  ر�سائل  مبثابة  ياأتي 
ل�سحف  ووف��ق��اً  واإي����ران.  لرتكيا 
اعتربت  الأح�������د،  اأم�������س  ع��رب��ي��ة 
خطاب  اأن  م�������س���ري���ة  م���������س����ادر 
اأن  ت��اأك��ي��د  اإىل  ي��ه��دف  ال�سي�سي 
م���وق���ع �سعف  ل��ي�����س��ت يف  ب�����الده 
واأنها قادرة على حماية حدودها، 
فيما اأكد مراقبون اأن ت�سريحات 
للداخل  ر�سائل  حتمل  ال�سي�سي 

واخلارج.

باب للحرب
 بابان لل�صالم

م�سادر  ق��ال��ت  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل،  ويف 
اإن  ال���ع���رب،  ل�سحيفة  م�����س��ري��ة، 
خطاب ال�سي�سي يهدف اإىل تاأكيد 
�سعف  موقع  يف  لي�ست  ب��الده  اأن 
واأنها قادرة على حماية حدودها 
ال�سرتاتيجي  وعمقها  الغربية 
داخل الأرا�سي الليبية، لكن ذلك 
ل يعد اإعالن حرب، ولكنه تاأكيد 
موقع  م��ن  بال�سالم  مت�سك  على 
ق���وة م��ع ال���س��ت��ع��داد ل��ل��ح��رب اإذا 
وق��ع��ت. واأ���س��ارت امل�����س��ادر اإىل اأن 
رفع �سقف اخلطاب امل�سري، قبل 
اجتماع مفرت�س لوزراء خارجية 
الدول العربية، هو مبثابة ر�سالة 
املوقف  اأن  م��ن  ت��رك��ي��ا  اإىل  ق��وي��ة 
غالبية  دع��م  على  يحوز  امل�سري 

الدول العربية، ف�سال عن تفهم 
دول  مواقف  تعك�سه  وا�سع  دويل 
الناي�س  ع���ارف  وق���ال  اأوروب���ي���ة. 
يف  ليبيا”،  “اإحياء  تكتل  رئي�س 
ت�سريح لل�سحيفة، اإن ليبيا ع�سو 
موؤ�س�س يف جامعة الدول العربية 
منظومة  يف  اأ����س���ي���ل  وم�������س���ارك 
ال���دف���اع امل�����س��رتك ال��ع��رب��ي��ة، ول 
الإ�سراع  اأ�سقائها  م��ن  ي�ستغرب 
اإىل  تتعر�س  وه���ي  جن��دت��ه��ا  اإىل 
اجتياح تركي، بل وحتالف تركي 

– اإيراين.

حم����م����د جن����ي����ب ف������ى ال�������س���م���ال 
الغربي، و”براني�س” يف اجلنوب، 
�س�����يناء  يف  اجل��ي�����س  وان��ت�����س��������������ار 

�س���مال �سرق م�سر«.
الت�سعيد  ظ����ل  “ويف  واأ������س�����اف 
�سافر  وت��دخ��ل  ليبيا،  يف  الأخ���ري 
من تركيا لل�سيطرة على مقدرات 
الأم�����ور ه��ن��اك، ك���ان ل ب��د مل�سر 
يكون  اأن  تقبل  ول  ت��ت��ح��رك،  اأن 
لأردوغ�������ان ون��ظ��ام��ه الإخ������واين، 
دور  ويلعب  على حدودنا،  وج��وداً 
اجل��ار ال��وق��ح، لذلك ك��ان تواجد 

�لتدخل �لع�صكري يف ليبيا
مراقبون  اأك��د  مت�سل،  �سياق  ويف 
ت�سريحات  اأن  عكاظ،  ل�سحيفة 
للداخل  ر�سائل  حتمل  ال�سي�سي 
واخل������ارج، ف��ه��ي ت��ط��م��ئ��ن ال����راأي 
العام امل�سري على قواته امل�سلحة 
وحمايته،  الوطن  درع  باعتبارها 
اخل�����ارج  اإىل  ب���ر����س���ال���ة  وت���ب���ع���ث 
مفادها اأن م�سر لن ت�سمح لأحد 
�سواء  ال��ق��وم��ي  باأمنها  يعبث  اأن 
ليبيا  يف  يجري  مب��ا  يتعلق  فيما 
اأو اأزم����ة ���س��د ال��ن��ه�����س��ة. وذك���رت 

لإره������اب الإخ������وان ب��دع��م قطر. 
وق�����ال: “هذه املخاطر التي تهدد 
اأدركه������ا  امل�سري،  القومي  الأمن 
وموؤ�س�سات  احل������ايل،  ال��ن��ظ��������������ام 
منها  ال���ق���ل���ب  ويف  ال��دول�����������������������ة 
ولذلك  مبكراً،  امل�سلحة،  القوات 
اجلي�س  بت�س����ليح  الع�����دة،  اأع��دوا 
على  الأداء،  وتطوي�����ر  وتن����وعه، 
ال�سرتاتيجية،  امل����ح����اور  ك���اف���ة 
���س��م��ال ����س���رق و���س�����������������������م��ال غرب 
وبح���راً،  وج���واً  اأر���س��اً  واجل��ن��وب، 
حموريتني،  ق��اع��دت��ني  واإن�������س���اء 

ال�سحيفة اأنه فيما ت�سعى الدول 
العربية اإىل هدنة يف ليبيا و�سوًل 
التدخالت  وم��ن��ع  �سيا�سي  حل��ل 
حكومة  رف�������س���ت  اخل�����ارج�����ي�����ة، 
الوفاق بقيادة فايز ال�سراج دعوة 
م�سر لعقد اجتماع عربي طارئ. 
اأن  “الوفاق”  خ��ارج��ي��ة  وزع��م��ت 
الفيديو  ع���رب  امل��غ��ل��ق  الج��ت��م��اع 
�سائكة  ملفات  ملناق�سة  ي�سلح  ل 
ونقا�سات  م�����داولت  اإىل  حت��ت��اج 

معمقة، بح�سب تعبريها.
 واأف��������ادت م�������س���ادر م���وث���وق���ة اأن 

“الوفاق” تلقت اأوامر من اأنقرة 
بعدم احل�سور.

 
غ�صب م�صري

من جانبه، لفت الكاتب دندراوي 
ب�سحيفة  م���ق���ال  يف  ال�����ه�����واري 
اأهمية  اإىل  ال���������س����اب����ع،  ال�����ي�����وم 
احلايل  امل�����س��ري  ال��ن��ظ��ام  اإدراك 
ل��ل��م��خ��اط��ر ال��ت��ي حت��ا���س��ر م�سر 
التدخالت  من  الأو�سط  وال�سرق 
امل�سروع  اإىل  الإي��ران��ي��ة،  الرتكية 
و�سوًل  ال��ت��اري��خ��ي  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ال�سي�سي،  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س 
اجلي�س  رج�������ال  ب�����ني  ال�������س���ب���ت، 
الغربية،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل�������س���ري 
العام  ال���ق���ائ���د  ك���ل م���ن  ي���راف���ق���ه 
الدفاع،  وزي���ر  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات 
امل�سلحة،  ال��ق��وات  اأرك���ان  ورئي�س 
الرئي�سية  الأف��������رع  ق������ادة  وك�����ل 

اجلي�س، اأمراً �سرورياً«.

ر�صائل ردع
ليلى  الكاتبة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
زيدان، يف مقال ب�سحيفة البوابة 
 2020 يف  “القاهرة  اإن  ن��ي��وز، 
ل��ي�����س��ت ه���ي مت���ام���اً ال���ق���اه���رة يف 
 ،2013 اأو   2012 اأو   2011
اأقل  ويف  م�سر  ا���س��ت��ط��اع��ت  ف��ق��د 
اأكرب  ت�سقط  اأن  ���س��ن��وات،   6 م��ن 
وتق�سى  واإره���اب���ي  ع��امل��ي  تنظيم 
والفو�سى  التدمري  خطط  على 
والتي  ���س��ن��وات،  منذ  لها  املحاكة 
جماورة  �سقيقة  دول  يف  جنحت 
ل���الأ����س���ف، ب����ل وا����س���ت���ط���اع���ت اأن 
تفر�س نفوذها �سرقاً وغرباً فمن 
فهذه  الآن  م�����س��ر  ق����وة  ي����رى  ل 

م�سكلته«.
وتابعت “انظروا ماذا فعلت م�سر 
ليبيا حذرت  م��ن  اأب��ن��ائ��ه��ا  ل��ع��ودة 
ف���ق���ط والأت����������راك ت��ف��ه��م��وا هذا 
ال��ت��ح��ذي��ر لأن��ه��م ي��ع��ل��م��ون جيداً 
مواجهة  ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون  ل  اأن���ه���م 
امل�������س���ري���ني، ف���م���ا ن�������س���اه���ده من 
�سوريا  يف  اأردوغ��ان��ي��ة  م��غ��ام��رات 
ول��ي��ب��ي��ا وم���وؤخ���راً ال���ع���راق م��ا هو 
اإل حماولة لإيجاد نهاية اأف�سل، 
النهاية  م�سهد  الأ�سف  مع  ولكن 
قد مت حتديده والنهاية اقرتبت 

حا�سمة«.

م�صر  مع �ال�صتعد�د للحرب �إذ� وقعت

�سحف عربية: ال�سي�سي يتم�سك بال�سالم من موقع قوة

دعم �سعبي ليبي لبيان ال�سي�سي.. وفيديو لأهايل طربق
•• عوا�شم-وكاالت

ب�ساأن  ال�سي�سي،  ال��ف��ت��اح  عبد  امل�����س��ري،  الرئي�س  ب��ي��ان  حظى 
املدن  م��ن  ع��دد  اأه���ايل  ك��ب��ري، حيث خ��رج  �سعبي  ب��دع��م  ليبيا 
الرتكي  بالغزو  وليبيا منددين  اأع��الم م�سر  الليبية حاملني 
وموؤيدين للخطوة امل�سرية. وقال اأهايل طربق: “نتقدم نحن 
موؤ�س�سات املجتمع املدين وحكماء واأعيان وم�سايخ ومواطنني 
مدينة طربق ودار ال�سالم ليبيا بتاأييد كلمة الرئي�س ال�سي�سي 
والعدوان  الغزو  �سد  الليبي  وال�سعب  ليبيا  بجانب  للوقوف 
البيان  يف  ووج��ه��وا  امل�سلحة«.  ال�سورية  وامللي�سيات  ال��رتك��ي 
لي�س  “هذا  اأن  موؤكدين  وقيادة،  و�سعبا  حكومة  مل�سر  ال�سكر 

بغريب على ال�سقيقة م�سر التي حماها اهلل وحفظها«.
“املجد واخللود لل�سهداء، مرددين  بالقول:  البيان  واختتموا 

حتيا م�سر حتيا م�سر يحيا ال�سي�سي«.
كما اأعلن جمل�س م�سايخ ترهونة الليبي تاأييده املطلق ملا جاء 
له،  بيان  يف  املجل�س  وطالب  ليبيا،  ب�ساأن  ال�سي�سي  خطاب  يف 

ب�سرورة البدء الفوري يف تطبيق ما حمله اخلطاب.
كما اأكد املجل�س على اأن تدخل م�سر يف ال�ساأن الليبي هو حق 

م�سروع مبوجب معاهدة الدفاع العربي امل�سرتك.
ويف وقت �سابق، طلبت القبائل الليبية من م�سر حماية ليبيا 
واحلفاظ على �سيادتها وثرواتها ل�سالح اأبناء ال�سعب الليبي.

وقال العمدة من�سور ب�سي�سي، ممثل القبائل الليبية، موجها 
امل�سلحة  ال��ق��وات  يتفقد  ك��ان  ال��ذي  امل�سري  للرئي�س  حديثه 
ول  ���س��ي��ادة  ذات  ليبيا  “دولة  اإن  الغربية  باملنطقة  امل�سرية 
يحق لأي دولة يف العامل العبث باأرا�سيها و�سيادتها وحدودها 
وثرواتها«. واأ�ساف “الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س م�سر 
قلب العروبة الناب�س، با�سم القبائل الليبية ال�سريفة نطالبكم 
ل�سالح  وثرواتها  �سيادتها  على  واحلفاظ  ليبيا  حلماية  بقوة 
الناب�س،  العروبة  قلب  م�سر  وعا�ست  الليبي،  ال�سعب  اأب��ن��اء 

حتيا م�سر وليبيا وحتيا م�سر وليبيا حتيا م�سر وليبيا«.
العربية  ال���دول  وج��ام��ع��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب�سي�سي  نا�سد  كما 
�سد  الليبي  ال�سعب  مع  بالوقوف  امل��دين  املجتمع  وموؤ�س�سات 

املعتدين على اأرا�سيه. واأو�سح ممثل القبائل الليبية اأن لقاء 
ليبيا،  يف  ال�سيا�سية  للقيادة  الالحمدود  “الدعم  يوؤكد  اليوم 
من  عنه  املنبثقة  وال��ق��ي��ادات  ال�سعب  م��ن  املنتخب  وال��ربمل��ان 

امل�سري خليفة حفرت«.
اإعالن  م��ب��ادرة  ال�سي�سي يف  ب��ه  ق��ام  مل��ا  ال�سكر  وت��ق��دم بخال�س 
القاهرة للحفاظ على اأمن ووحدة وا�ستقرار ليبيا، والربملان 

العربي وامل�سري على جهودهم املبذولة جتاه ليبيا.
وقبل حديث ب�سي�سي، ك�سف الرئي�س امل�سري يف كلمته اأن اأي 
تدخل م�سري مبا�سر يف ليبيا بات �سرعيا، موؤكدا اأن “جاهزية 

القوات امل�سرية للقتال �سارت اأمرا �سروريا«.
وقال اإن “اأي تدخل مبا�سر يف ليبيا �سيهدف لتاأمني احلدود 
ال��ن��ار. م�سر مل تكن يوما م��ن دع��اة العدوان  اإط���الق  ووق��ف 

لكنها كانت تعمل على تاأمني حدودها وجمالها احليوي«.
للتدخالت  حد  لو�سع  “ت�سعى  م�سر  اأن  اإىل  ال�سي�سي  واأ�سار 
“تغذي بوؤر  اأن هذه التدخالت  مو�سحا  الأجنبية يف ليبيا”، 

الإرهاب هناك«.
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عربي ودويل
�سدامات بني مئات الأ�سخا�س وال�سرطة يف �ستوتغارت اأكرب هيئة ت�سريعية يف ال�سني جتتمع ب�ساأن هونغ كونغ

“�سينخوا”  اجل��دي��دة  ال�����س��ني  اأن��ب��اء  وك��ال��ة 
اأم�س الأحد.

مورنينغ  ت�ساينا  “�ساوث  �سحيفة  وق��ال��ت 
اإنه على الرغم من اأن قانون الأمن  بو�ست”، 
ال��ق��وم��ي غ��ري م���درج ع��ل��ى ج���دول الأعمال، 
الذي وافق عليه رئي�س اللجنة، يل ت�سان�سو، 
ذكر مندوب هونغ كونغ الوحيد باللجنة، تام 
يي-ت�سونغ اأنه من املحتمل اأن يتم مناق�سته.

وك����ان����ت ال�������س���ني ك�����س��ف��ت ع����ن امل����زي����د من 
القومي  الأم�����ن  ق���ان���ون  ب�����س��اأن  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل 
كونغ،  لهونغ  �سياغته  يتم  ال��ذي  الو�سيك، 

 ••بكني-وكاالت

ذكرت و�سائل الإعالم الر�سمية، اأن اأعلى هيئة 
اأخرى،  م��رة  �ستجتمع  ال�سني  يف  ت�سريعية 
قانون  ح��ول  م���داولت  اأ�سبوع فقط من  بعد 
الأمن القومي اجلديد لهونغ كونغ، و�سدور 
تفا�سيل رئي�سية حول م�سروع القانون اأم�س 

الأول.
و�ستجتمع اللجنة الدائمة للمجل�س الوطني 
ثالثة  مل��دة  بكني  يف  ال�سيني  ال�سعب  ل��ن��واب 
اأيام يف 28 يونيو )حزيران(، طبقاً ملا ذكرته 

حيث اختتمت اأكرب هيئة ت�سريعية يف البالد 
ثالثة اأيام من املداولت حول املو�سوع. وجاء 
يف بيان اأن احلكومة املركزية �ست�سكل “جلنة 
كونغ،  ه��ون��غ  يف  القومي”  ل��الأم��ن  دف��اع��ي��ة 
�ستكون م�سوؤولة عن “الإ�سراف على، وتوجيه 
املحلية  ت��ن��ف��ي��ذ احل��ك��وم��ة  وت��ن�����س��ي��ق ودع�����م، 

للتزاماتها الدفاعية لالأمن القومي«.
ال�سبع  جمموعة  يف  الأع�ساء  ال��دول  وكانت 
قد وقعت هذا الأ�سبوع على بيان اأعربت فيه 
عن “قلقها البالغ” اإزاء القانون وحثت بكني 

على اإعادة النظر يف خططها.

اأ���س��ي��ب��وا بجروح  ال�سرطة  اأف����راد  ع���ددا م��ن  اأن  اإىل  امل��ت��ح��دث  واأ���س��ار 
امل��ح��الت وتخريب  ال��ع��دي��د م��ن واج���ه���ات  ط��ف��ي��ف��ة. وج����رى تك�سري 
املتاجر، ل �سيما يف اأحد اأبرز �سوارع الت�سوق الرئي�سية يف املدينة، كما 
�سبكات  على  تداولها  مت  التي  الفيديو  مقاطع  من  العديد  يف  ظهر 

التوا�سل الجتماعي.
واأ�سارت قناة “اإ�س واي اأر” املحلية ب�سكل خا�س اإىل متجر جموهرات 

ومطعم للوجبات ال�سريعة وحمل لبيع الهواتف النقالة.
قرابة  الهدوء  وع��اد  لل�سرطة.  تابعة  �سيارات  ع��دة  ال�سبان  ك�سر  كما 
من  تعزيزات  و���س��ول  بعد  غ(  ت   01،00( �سباحا  الثالثة  ال�ساعة 
الأ�سبوع  نهاية  اأعطال  خ��الل  مماثلة  ح��وادث  وقعت  وق��د  ال�سرطة. 

ال�سابقة يف املدينة، لكنها كانت اأقل حدة.

 •• برلني-اأ ف ب

ال�سرطة  ور�سقوا  جتارية  مبحالت  اأ���س��رارا  الأ�سخا�س  مئات  اأحل��ق 
باحلجارة والزجاجات ليلة ال�سبت - الأحد، ما اأدى اإىل اإ�سابة عدد 

من عنا�سر قوات الأمن، وفقا لل�سلطات املحلية.
وذكر متحدث با�سم ال�سرطة لوكالة فران�س بر�س اأنه ل تتوفر لديه 
معلومات فورية عن اجلناة اأو دوافعهم الدقيقة. وقال “لقد حدثت 

اأ�سرار بالفعل«.
وتدهور الو�سع نحو منت�سف الليل عندما هاجم مئات من ال�سباب 
لعدة  امل��دي��ن��ة  و���س��ط  ���س��وارع  يف  ال�سرطة  �سغرية  جم��م��وع��ات  �سمن 

�ساعات باحلجارة واحل�سى والزجاجات الفارغة.

م�صتغاًل �لهويات �لعرقية و�لقومية

العراق.. هدف اأردوغان لإحياء جماعة الإخوان الإرهابية

•• عوا�شم-وكاالت

يلعب الرئي�س الرتكي رجب طيب 
يف  الأقلية  بطاقة  على  اأردوغ����ان، 
العراق، م�ستغاًل الهويات العرقية 
وال���ق���وم���ي���ة ب�������دًل م����ن الأب����ع����اد 
يحاول  ال��ذي  الوقت  يف  الدينية، 
العراقي  الداخل  يف  التغلغل  فيه 
ال�سيطرة  يف  اأط��م��اع��ه  لتحقيق 

على خريات البالد.
ولفتت �سحيف “اأراب ويكلي” يف 
الذي  ال���دور  اإىل  مف�سل،  تقرير 
ب��امل��ن��ط��ق��ة حماولة  ت��رك��ي��ا  ت��ل��ع��ب��ه 
ن�����س��ر اأج����ن����دة ت��ن��ظ��ي��م الإخ�������وان 
الإ�سالم  م��ظ��ل��ة  حت���ت  الإره����اب����ي 

ال�سيا�سي.

�أجندة �إخو�نية
حركة  “ظلت  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
املنطقة  ع��رب  بفروعها  الإخ����وان، 
ال���ع���رب���ي���ة، يف خ����دم����ة الأج����ن����دة 
���س��ن��وات، خا�سة يف  ال��رتك��ي��ة منذ 
العقدين املا�سيني، بعد اأن ابتعدت 
الذي  العلماين  نهجها  عن  اأنقرة 
الرتكية  ال����دول����ة  اأ�����س����ا�����س  ك�����ان 

احلديثة«.
الرئي�س  �سعود  “منذ  واأ���س��اف��ت 
ال���رتك���ي رج����ب ط��ي��ب اأردوغ�������ان، 
اأ�سبح الإخوان اأداة لرتكيا تت�سلل 
العربية  البلدان  اإىل  خالله  م��ن 
الداخلية  ���س��وؤون��ه��ا  يف  وت��ت��دخ��ل 
ب�����ه�����دف حت����ق����ي����ق ال����ط����م����وح����ات 
والقت�سادية  اجليوا�سرتاتيجية 
حل���������زب ال������ع������دال������ة وال���ت���ن���م���ي���ة 

وزعيمه«.
م�ستبعداً  لي�س  بالطبع  ال��ع��راق 
من طموحات تركيا الإمربيالية، 
بح�سب ال�سحيفة، حيث اأن اجلار 
نفطية  ب���رثوة  يفتخر  اجل��ن��وب��ي 
هائلة، بينما يتعامل مع الظروف 

ال�سيا�سية والأمنية اله�سة.

�أطماع �أردوغان
التدخل  ت��رك��ي��ا  ت��وا���س��ل  يف ح��ني 
�سوريا  م��ث��ل  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  يف 
وليبيا وال��ي��م��ن، مب��ا يف ذل��ك من 
خالل دعم اجلماعات الإ�سالمية 
ا�سرتاتيجيتها  تختلف  املت�سددة، 
عدم  ب�سبب  ال��ع��راق،  اإىل  للت�سلل 
وج��ود ف��رع ق��وي ل��الإخ��وان ميكن 

العتماد عليه، ح�سب التقرير.
ال�سحيفة  قالت  مف�سل،  وب�سرح 

البعث  ح��زب  نظام  �سقوط  “بعد 
الإخوان  يتمكن  مل   ،2003 ع��ام 
ب����احل����زب  ال�������ع�������راق، مم�����ث�����اًل  يف 
الإ����س���الم���ي، ال����ذي ت��ع��ود ج���ذوره 
املا�سي،  ال���ق���رن  اأرب��ع��ي��ن��ي��ات  اإىل 
وال������ذي مت اإن���������س����اوؤه ب��ال��ف��ع��ل يف 
رئي�سي  دور  لعب  من  ال�ستينيات، 
يف حكم العراق، وكان ف�سله ب�سبب 
الهيمنة القوية لالأحزاب ال�سيعية 
واحتكارها  اإي����ران  م��ن  امل��دع��وم��ة 
رئا�سة  واأهمها  ال��دول��ة،  ملوؤ�س�سات 

الوزراء«.
“�ساعد النظام الذي ن�ساأ  وتابعت 
بعد الغزو الأمريكي عام 2003 
يف تقييد جتربة الإخوان احلاكمة 
والثانوية  التكميلية  الأدوار  على 
بالدميقراطية،  ي�����س��م��ى  م���ا  يف 
اأ���س��ا���س احل�����س�����س احلزبية  ع��ل��ى 

والعرقية والطائفية«.

م�صالح �إير�ن
اأج���ل احل��ف��اظ على ح�سة يف  م��ن 
املادية  امل���زاي���ا  ال�����س��ل��ط��ة، وك��ذل��ك 
والم�����ت�����ي�����ازات الأخ�����������رى، دخ���ل 
ال��ع��راق يف حتالفات  يف  الإخ�����وان 
مع الأح��زاب ال�سيعية، مما يخدم 
اإي���ران  امل��ط��اف م�سالح  ن��ه��اي��ة  يف 

يف البالد، مبا يف ذلك من خالل 
تو�سيع  ع��ل��ى  ط���ه���ران  م�����س��اع��دة 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  ملفاتها 

والأمنية، يهدد �سيادة العراق.
تقول  الأخ����������رية،  ال�������س���ن���وات  يف 
على  طهران  حافظت  ال�سحيفة، 
ع��الق��ات وا���س��ع��ة م��ع ق���ادة احلزب 
الذين  ال����ع����راق،  يف  الإ����س���الم���ي 
امل�سوؤولني  مع  زياراتهم  اأ�سبحت 
الإيرانيني، مبا يف ذلك يف طهران، 

متكررة ب�سكل متزايد.

ف�صل “�الإ�صالمي �لعر�قي«
الباحث  ����س���ل���وم،  م���ه���ن���د  ي�������س���ف 
العربية  الدرا�سات  يف  املتخ�س�س 
ملركز  ت��ق��ري��ر  يف  والإ����س���الم���ي���ة، 
الأو�سط، احلزب  لل�سرق  كارنيغي 
الإ���س��الم��ي ال��ع��راق��ي ب��اأن��ه “وقع 
ال�سنية  ال�سيا�سات  تعقيد  �سحية 
العراقية ومزالق العمل يف طائفة 
عرقية م�ستقطبة ب�سكل متزايد”، 
وق����ال اإن احل����زب الإ����س���الم���ي مل 
ول  �سعبيته  ت��ع��زي��ز  م���ن  ي��ت��م��ك��ن 
ا�ستعادة دور مهم يف حكم العراق.

بحثية  ورق����ة  ���س��ل��وم يف  واأ�����س����اف 
�سعيدة:  غ����ري  “عودة  ب���ع���ن���وان 
الإ�سالمي  احل���زب  ا�ست�سلمه  م��ا 

العراقي للح�سول على ال�سلطة”، 
يوؤيد  “مل  الإ���س��الم��ي  اإن احل��زب 
الحتالل  �سد  امل�سلحة  املقاومة 
املتحدة،  ال���ولي���ات  ت��ق��وده  ال����ذي 
وح��اف��ظ على ع��الق��ات ج��ي��دة مع 
و�سهل  والأك���راد،  ال�سيعة  نظرائه 
الإ�����س����الم����ي  احل�������زب  دور  ذل������ك 
العراقي يف حكم العراق، واإن كان 
لالأحزاب  بالن�سبة  ث��ان��وي��ا  ذل���ك 

ال�سيعية الرائدة«.
احلزب  دف���ع  ذل����ك،  “ومع  وت��اب��ع 
ثمناً، حتى قبل انخفا�س اأن�ساره 
انتخابات  يف  ال�سنة  ب��ني  ال��ك��ب��ري 
مايو )اأيار( 2018 ، لأنه ف�سل يف 
والأمن.  اخلدمات  بوعود  الوفاء 
الإ�سالمي  احل�����زب  اأب������دى  ل��ق��د 
م��رون��ة، ول��ك��ن م��ا مل يتمكن من 
املرجح  غري  فمن  �سعبيته،  زي��ادة 
اأن ي�ستعيد دوراً ذا مغزى يف حكم 

العراق«.

تهم ف�صاد
ال�سحيفة،  ت���ق���ري���ر  وب���ح�������س���ب 
“�سهدت جميع الأحزاب الدينية، 
�سيعية،  اأو  ���س��ن��ي��ة  ك���ان���ت  ����س���واء 
العراق  يف  ال�سعبية  يف  انخفا�ساً 
من  عقدين  من  يقرب  ما  ب�سبب 

الأطراف  واُت��ه��م��ت  الإدارة.  ���س��وء 
اإىل  اأدى  ال���ذي  ال��را���س��خ  بالف�ساد 
بالفعل  وا�ستنفاده  املجتمع  اإفقار 
وتابعت  ال����ه����اوي����ة«.  ح���اف���ة  ع��ل��ى 
“كانت الحتجاجات ال�سعبية التي 
الأول(  )ت�سرين  اأكتوبر  يف  ب��داأت 
ا�ستجابة  كبري  ح��د  اإىل   2019
ل��ه��ذا الجت�����اه. ع��ل��ى ال���رغ���م من 
طردت  التي  الحتجاجات  حركة 
احلكومة القدمية وجلبت حكومة 
وظروف  الإ�سالح  بوعود  جديدة 
معي�سية اأف�سل، ال اأن التظاهرات 

مل تهداأ بالكامل«.

بطاقة �الأقلية
تف�سر العوامل املذكورة اأعاله عدم 
اهتمام تركيا بالإخوان العراقيني 
والزعماء ال�سنة ب�سكل عام ملواجهة 
النفوذ الإي��راين يف البالد. وبدًل 
التعامل  تركيا  تف�سل  ذل��ك،  م��ن 
ال�سيا�سية  الأح����زاب  م��ع  مبا�سرة 
ال��ت��ي ت��ق��ود احلكومة امل��رك��زي��ة يف 
اإق��ل��ي��م كرد�ستان  ب��غ��داد وح��ك��وم��ة 
امل�����س��ت��ق��ل��ة، ال���ت���ي ي��دي��ره��ا اأك�����راد 

عراقيون يف �سمال العراق.
يف م�����وازاة ذل����ك، ي��ل��ع��ب الأت����راك 
م�ستغلني  الأق��ل��ي��ة،  بطاقة  اأي�����س��اً 

“مل  ال�سحيفة:  ت��ق��ول  امل��ا���س��ي��ة، 
تخف اأنقرة جهودها ملحاولة دعم 
كركوك،  يف  العراقيني  الرتكمان 
خالل  م��ن  يتمكنوا  اأن  اأم���ل  على 
من  قيادية  مواقع  اإىل  حتويلهم 
النفطية  امل����وارد  ع��ل��ى  ال�سيطرة 
ي�����س��ه��ل ع��ل��ى تركيا  ه���ن���اك، مم���ا 
النفطية  الأرا���س��ي  اإىل  الو�سول 

الوفرية«.

�ل�صخ�صية �لرتكمانية
الرتكمانية  اجل���ب���ه���ة  ������س�����ددت 
العراقية موؤخراً مطالبتها حلكم 
الرتكيني بالنتقال اإىل �سخ�سية 
العرب  اأن احتلها  “بعد  تركمانية 
ال�سنوات  م����دى  ع��ل��ى  والأك��������راد 
بيان  بح�سب  املا�سية”،   17 ال���� 
اجلبهة  رئي�س  عن  م��وؤخ��راً  �سدر 
يدعو  �ساحلي  اأر�سد  الرتكمانية 
على  ال���ع���راق���ي���ني  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني 
الأطراف الدخول يف حوار لتغيري 

الإدارة املحلية يف املحافظة.
وكالة  قالت  البيان،  على  وتعليقاً 
احلكومية  الأن�����ا������س�����ول  اأن�����ب�����اء 
العرب  “املمثلني  اإن  ال���رتك���ي���ة، 
والرتكمان يف كركوك ي�سكون من 
اأن معظم املنا�سب الإدارية املهمة 

بدًل  والقومية  العرقية  الهويات 
من الأبعاد الدينية والطائفية.

القومية  على  ال��رتك��ي  اللعب  اإن 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  اإىل  للت�سلل 
العراقية وا�سح ب�سكل متزايد مع 
تركيز اأنقرة على حمنة الرتكمان 
العراقيني، الذين لديهم ميزتان 
مقارنة مبكونات املجتمع العراقي 
الرئي�سية  م��ع��اق��ل��ه��م  الأخ�������رى: 
الأه�����م�����ي�����ة  ذات  امل��������ج��������الت  يف 
ال�سرتاتيجية، ول �سيما كركوك، 
ال��ت��ي مت��ل��ك اح��ت��ي��اط��ي��ات نفطية 
الأيديولوجي  و�سراعها  �سخمة، 
يزالون  ل  ال���ذي���ن  الأك��������راد،  م���ع 
تهديداً  ي�سكلون  اأن��ق��رة،  بح�سب 

ب�سبب هدفهم يف ال�ستقالل.

طمع بالنفط
وحتى مع ذلك، تعاملت اأنقرة مع 
�سمال  كرد�ستان يف  اإقليم  حكومة 
العراق، خا�سة بالتعاون النفطي، 
ح���ي���ث ق����ام����ت ب���ال���ت�������س���دي���ر من 
الذاتي  احل��ك��م  ومنطقة  ك��رك��وك 
الأرا�سي  يعرب  اأنابيب  خ��ط  ع��رب 
الرتكية باجتاه ميناء جيهان على 

البحر الأبي�س املتو�سط.
القليلة  ال�������س���ن���وات  م�����دى  ع���ل���ى 

•• نيويورك-اأ ف ب

املدعي  اإدارة دونالد ترامب  اأقالت 
الذي  مانهاتن  يف  ال��ف��درايل  العام 
الرئي�س  من  مقربني  ب�ساأن  حقق 
ال�ستقالة،  رف�سه  بعد  الأمريكي، 
يف اآخ����ر خ��ط��وة م��دوي��ة ت��ق��وم بها 
واأثارت  اجلمهوري  الرئي�س  اإدارة 

تنديد الدميوقراطيني.
 2018 ع��ام  ترامب  اإدارة  وعينت 
فدرالياً  م��دع��ي��اً  ب��ريم��ان  جيفري 
اأ�سرف خ�سو�ساً  يف مانهاتن، وهو 
على توجيه التهام ملايكل كوهني، 
ال�سخ�سي  ت������رام������ب  حم�����ام�����ي 

ال�سابق.
اأع���ل���ن م�ساء  ال���ع���دل  وك�����ان وزي�����ر 
ما  ب��ريم��ان  ا�ستقالة  ع��ن  اجلمعة 
بل  ترامب،  احتجاج منتقدي  اأث��ار 

اأي�ساً ا�ستياء بع�س حلفائه.
اأعلن  بقليل،  الإع���الن  ذل��ك  وبعد 
نية”  “اأي  لديه  لي�س  اأن  بريمان 
مب���غ���ادرة م��ن�����س��ب��ه، واأن����ه مل يعلم 
الوزير  بيان  خ��الل  م��ن  اإل  بذلك 

وليام بار، م�سدداً اأنه مل ي�ستقل.
ال�سبت  ر����س���ال���ة  يف  ب�����ار  واأج�����اب�����ه 
نية  لديك  لي�س  اأن  اأعلنت  “لأنك 
الرئي�س  م��ن  طلبت  بال�ستقالة، 

تر�سيحه للمن�سب.
ي�سيطر  ال���ذي  ال��ن��واب  جمل�س  يف 
عليه الدميوقراطيون، اتهم رئي�س 
نادلر  ج���ريي  الق�سائية  اللجنة 
اأن  بالفعل  �سبق  باأنه  العدل  وزي��ر 
ع��رق��ل اأك���رث م��ن م��رة “حتقيقات 

جنائية ل�سالح ترامب«.
اأنها  ال��ل��ج��ن��ة  اأع���ل���ن���ت  ب���ي���ان  ويف 
“�ستفتح فوراً حتقيقاً يف احلادثة، 
اأو�����س����ع حول  اإط������ار حت��ق��ي��ق��ات  يف 
ل���وزارة  امل��ق��ب��ول  ب��ار غ��ري  ت�سيي�س 

العدل«.
�سي�سهدان  خمربين  اأن  واأ���س��اف��ت 

الأربعاء حول هذا املو�سوع.
من  العديد  ترامب  اإدارة  واأق��ال��ت 
عمل  مبراقبة  املكلفني  امل�سوؤولني 

احلكومة.
ب����ريم����ان، بريت  ���س��ل��ف  وت�������س���اءل 
ب����ه����ارارا، ال����ذي اأق���ي���ل اأي�����س��اً بعد 
طلب  على  بناء  ال�ستقالة  رف�سه 
ترامب، على تويرت “ملاذا يتخل�س 
رئي�س من مدع عام اختاره بنف�سه 
نيويورك...قبل  ج��ن��وب  مل��ن��ط��ق��ة 
النتخابات  م��ن  اأ�سهر”  خم�سة 

الرئا�سية.
امل�ساألة  وك���ان ال���س��ت��ي��اء م��ن ه���ذه 
وا�سحاً اأي�ساً لدى حلفاء ترامب.

طردك اعتباراً من اليوم، وفعل”. 
اأك��د بريمان يف بيان  ذل��ك،  وعقب 

اأنه �سيغادر من�سبه “على الفور«.
ال�سبت  ر���س��ال��ت��ه  يف  ب����ار  واأ�����س����اف 
“ببيانك  ب������ريم������ان  خم�����اط�����ب�����اً 
اخرتت  املا�سية،  الليلة  ال�سحايف 
اخلدمة  على  ال��ع��ام  ال���س��ت��ع��را���س 

العامة«.
باإمكان  اأن  ال��وا���س��ح  “من  وت��اب��ع 
عاماً  م��ّدع��ي��اً  ي��ق��ي��ل  اأن  ال��رئ��ي�����س 
ف������درال������ي������اً م����ع����ّي����ن����اً م������ن ج���ان���ب 

حمكمة«.
وبعد اعرتافات مدوية، حكم على 
حمامي ترامب ال�سخ�سي كوهني 

كانون  يف  �سنوات  ث��الث  بال�سجن 
بعد   ،2018 الأول/دي���������س����م����رب 
اإدانته بتهم عدة بينها دفعه اأمواًل 
خالل احلملة النتخابية لرتامب 
امراأتني  ل�سراء �سمت   2016 يف 
ق���ال���ت���ا اإن���ه���م���ا اأق����ام����ت����ا ع���الق���ات 
امللياردير اجلمهوري،  غرامية مع 
النتخابات،  ل��ق��وان��ني  ان��ت��ه��اك  يف 
ال�سريبي  الح��ت��ي��ال  اإىل  اإ���س��اف��ة 

والكذب على الكونغر�س.
ك���م���ا ق�����اد ب����ريم����ان ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
املحامي  جولياين،  رودي  م�ساعي 
للرئي�س،  احل�������ايل  ال�����س��خ�����س��ي 
لت�سويه  زم����الئ����ه  م����ن  واث����ن����ني 

اأ�سبح  ال����ذي  ب���اي���دن،  ���س��م��ع��ة ج���و 
لرتامب  ال��دمي��وق��راط��ي  املناف�س 
يف النتخابات الرئا�سية املقّررة يف 

ت�سرين الثاين/نوفمرب.
مرتبطة  بق�سايا  اأي�ساً  حقق  وهو 

بجولياين �سخ�سياً.
التحقيق  عن  م�سوؤوًل  اأي�ساً  وكان 
يف ق�سية جيفري اإب�ستني، اإذ اتهم 
ب���ريم���ان ع��ل��ًن��ا الأم������ري اأن�������درو يف 
بالتظاهر  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  اأوائ���ل 
ال�ستغالل  م���ل���ف  يف  ب���ال���ت���ع���اون 

اجلن�سي لقا�سرات.
ا�ستبدال  ت���رام���ب  اإدارة  وت���ري���د 
ب�����ريم�����ان ب����امل����دع����ي ال�����ع�����ام ج���اي 

امل���دي���ر احل����ايل لهيئة  ك��الي��ت��ون، 
وال����ب����ور�����س����ات  امل����ال����ي����ة  الأوراق 

الأمريكية.
اع��������ت��������رب زع��������ي��������م امل������ع������ار�������س������ة 
الدميوقراطية يف جمل�س ال�سيوخ 
املفاجئ  الإع���الن  اأن  �سومر  �ساك 
“يف وقت متاأخر  اإقالة برمان  عن 
عرقلة  رائ��ح��ة  منه  تفوح  اجلمعة 

حمتملة” للعدالة.
واأ�ساف “ما الذي اأغ�سب الرئي�س 
ترامب؟ خطوة �سابقة قام بها هذا 
ب�سدد  ك��ان  اأم عمل  ال��ع��ام  امل��دع��ي 

القيام به؟«.
�سحب  اإىل  ك���الي���ت���ون  دع�����ا  ك���م���ا 

عن  ممثلون  ي�سغلها  املحافظة  يف 
الكرد�ستاين  ال���وط���ن���ي  الحت������اد 
واحل��������������������زب ال�������دمي�������ق�������راط�������ي 

الكرد�ستاين«.

خماوف تركية
مي��ك��ن ت��ف�����س��ري ذل����ك م���ن خالل 
امل���خ���اوف ال��رتك��ي��ة ب�����س��اأن وجود 
ثروة نفطية �سخمة مثل كركوك، 
الأك���راد، مما  عليها  ي�سيطر  التي 
مينحهم قوة متزايدة يف املنطقة.

ت��ع��ك�����س ال��ت�����س��ري��ح��ات الأخ�����رية 
للم�سوؤولني الأتراك طموح اأنقرة 
كج�سر  ال���رتك���م���ان  ل����س���ت���خ���دام 
دولت  قالت  ك��رك��وك.  يف  للتدخل 
ب��ه��ج��ي��ل��ي، زع��ي��م��ة ح���زب احلركة 
الأقلية  اإن  ال���رتك���ي���ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
لها  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي��ة،  الرتكمانية 
ترتك  ل��ن  برتكيا  عرقية  �سالت 
وحدها يف كركوك، م�سرية اإىل اأن 
الوطنيني  املتطوعني  اآلف  هناك 
اإىل  ل��الن�����س��م��ام  ا���س��ت��ع��داد  “على 
القتال من اأجل الوجود والوحدة 
ي�سكنها  ال��ت��ي  امل���دن  وال�����س��الم يف 

الرتكمان وخا�سة كركوك«.
الرئا�سة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
اإب����راه����ي����م ك����ال����ني، اإن  ال���رتك���ي���ة 
والعرب،  الأك���راد  ت�سم  “كركوك 
لكن الهوية الأ�سا�سية للمحافظة 

هي اأنها اإقليم تركماين«.

حتذير�ت
يحذر  ال�������س���ح���ي���ف���ة،  وب���ح�������س���ب 
الراأي  وق��ادة  العراقيون  املثقفون 
تركيا  بطموحات  ال�ستهانة  م��ن 
زيادة  اإىل  وي�����س��ريون  ال��ع��راق.  يف 
التدخل الع�سكري الرتكي بحجة 
اأنه من  مكافحة الإره��اب، بحجة 
لختبار  و�سيلة  يكون  اأن  املحتمل 
والإقليمية  املحلية  الفعل  ردود 
والحتالل  ال��غ��زو  قبل  وال��دول��ي��ة 

امل�ستقبليني ملناطق البالد.
تقريرها  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واخ��ت��ت��م��ت 
قائلة: “غالباً ما اأ�سارت مثل هذه 
اإىل خريطة متداولة  التحذيرات 
امل��واف��ق��ة عليها  ت��رك��ي��ا ومت���ت  يف 
تظهر  التي  الدرا�سية  املناهج  يف 
املو�سل وكركوك  فيها حمافظات 
واأربيل  وده����وك  ال��دي��ن  و���س��الح 
بالإ�سافة  العراقية،  وال�سليمانية 
�سوريا،  م���ن  ك���ب���رية  اأج�������زاء  اإىل 

كجزء من الأرا�سي الرتكية«.

اإدارة ترامب تقيل مدعيًا عامًا حقق ب�ساأن حلفاء الرئي�س  ترامب يوؤكد لأن�ساره اأّنه ب�سّحة جيدة  
 •• تول�شا-اأ ف ب

بولية  تول�سا  اأن�����س��اره يف  اأم���ام  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأّك���د 
اأوكالهوما اأّنه ب�سّحة جيدة، نافياً ال�سائعات التي �سرت حول �سّحته قبل 

اأ�سبوع اأثناء م�ساركته يف حفل بدت عليه خالله اأمارات التعب.
اأ�سهر حني جّمدت يف  اأك��رث من ثالثة  انتخابي له منذ  اأول مهرجان  ويف 
الوليات املّتحدة كّل التجّمعات ب�سبب تف�ّسي وباء كوفيد-19، قال ترامب 

“اإذا كانت هناك م�سكلة �ساأبلغكم بها«.
ويف خطابه، اّتهم الرئي�س اجلمهوري البالغ من العمر 74 عاماً مناف�سه 
املقبل  الثاين/نوفمرب  ت�سرين   3 املقّررة يف  النتخابات  الدميوقراطي يف 

جو بايدن البالغ من العمر 77 عاماً باأّنه يعاين من خطب يف �سّحته.
اأوؤّكده  اأن  بو�سعي  اأم��ر  ه��ذا  ببايدن،  يتعّلق  ما  يف  ما  خطب  “هناك  وق��ال 

لكم«.
وكانت عالمات ا�ستفهام عديدة طرحت حول �سحة ترامب يف عيد ميالده 
الرابع وال�سبعني، وذلك بعد اأن بدت عليه اأمارات التعب خالل حفل ت�سليم 
�سهادات ع�سكرية خلريجي اأكادميية و�ست بوينت الع�سكرية املرموقة قرب 

نيويورك.
وكانت خطواته  النزول،  يواجه �سعوبة يف  اأنه  بدا  املن�سة،  وعند مغادرته 
ماء  ك��وب  حلمل  يديه  كلتا  ا�ستعماله  اإىل  اإع���الم  و�سائل  واأ���س��ارت  ح���ذرة. 
خالل اخلطاب، كما واجه �سعوبة يف نطق ا�سم بطل احلرب العاملية الثانية 

اجلرال دوغال�س ماكارثر.
كما قام ترامب يف ت�سرين الثاين/نوفمرب الفائت بزيارة جمهولة الأ�سباب 
حينها  و���س��رت  اأع��م��ال��ه.  ج���دول  خ���ارج  وا�سنطن  ق��رب  ع�سكري  مل�ست�سفى 
�سائعات قالت اإن �سبب الزيارة اآلم يف ال�سدر قد تكون موؤ�ّسراً على م�ساكل 

يف القلب.
لكّن البيت الأبي�س عزا يومها تقدمي موعد الفح�س ال�سنوي الروتيني اىل 
اكتظاظ جدول اأعمال 2020، واأكد طبيب ترامب اأنه مل يتم “ت�سخي�سه 

اأو معاجلته من م�ساكل طارئة اأو حاّدة«.
وبرزت �سكوك اأخرى عند زيارة الرئي�س نهاية اأيار/مايو مقربة اأرلينغتون 
يواجه  اأن��ه  ب��دا  امل��ي��دان، حيث  يف  قتلوا  رف��ات جنود  ت�سم  التي  الع�سكرية 

�سعوبات يف الوقوف بدون حركة.
ع��ل��ى هذه  ل��ل��رّد  م��ن خ��ط��اب��ه يف تول�سا  ت��رام��ب ج��ان��ب��اً  �س  وال�����س��ب��ت خ�سّ
الت�ساوؤلت ب�ساأن �سّحته، متهّكماً على منتقديه ومهاجماً “و�سائل الإعالم 
امل�سّللة” ومقّلداً اخلطوات التي قام بها يف وي�ست بوينت من طريقة ال�سري 
اإىل طريقة  املرات على اخلريجني  التحية مئات  اإلقاء  اإىل  بخطى بطيئة 

�سربه املاء من كاأ�س ما لبث اأن رماها جانباً على وقع ت�سفيق اأن�ساره.
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بل  باملحاولة  حتى  يتظاهر  ل  اأن��ه 
 .“ تق�سيمنا  ي��ح��اول  العك�س  على 
م��ا ق��ال��ه ت��رام��ب ع��ن��ه: “اجلرال 
الأك�������رث م���ب���ال���غ���ة يف ت���ق���دي���ره يف 

“�سعيد مبغادرته«!  العامل”، 
رئي�س  ك���ي���ل���ي،  ج������ون  اجل���������رال 
-يناير   2017 )يوليو  ال��دي��وان 
نظرة  نلقي  اأن  “علينا   :)2019
الذين  الأ���س��خ��ا���س  ع��ل��ى  فاح�سة 
عنه:  ت��رام��ب  ق��ال��ه  م��ا  ننتخبهم. 
“لقد جت��اوزت��ه الم���ور مت��اًم��ا ... 
انهكته واجباته، ويف الأخري �سقط 

يف الظالم. »
نيومان،  م���ان���ي���ج���ول���ت  ع�����م�����روزا 
ال�سوؤون  مبكتب  الت�سال  م��دي��رة 
-يناير   2017 )ي��ن��اي��ر  ال��ع��ام��ة 
طائفي  “عن�سري   :)2018
وك�����اره ل��ل��ن�����س��اء. م���ا ق��ال��ه ترامب 
“جمنونة”،  “رثة”،  ع���ن���ه���ا: 
م�ست�سار  ب��ول��ت��ون،  ج��ون  “كلبة«. 
الأم����ن ال��ق��وم��ي )اأب���ري���ل 2018 
-�سبتمرب 2019(: “اإنه ل ي�سلح 

ملن�سب الرئي�س. 
“اأحمق  ع���ن���ه:  ت���رام���ب  ق���ال���ه  م���ا 
له  اأبًدا!” ي��ا  �سعيد  وغ��ري  م��زع��ج 
�سكاراموت�سي،  اأنتوين   « اأبله!  من 
الأبي�س  ال���ب���ي���ت  ات�������س���ال  م���دي���ر 
اأي����ام(:   10  ...  2017 )ي��ول��ي��و 

“ترامب كذاب خلقي«.

اإح�������س���اء عدد  ب���الإم���ك���ان  مل ي��ع��د 
التعليقات  اأو  امل���ق���الت  اأو  ال��ك��ت��ب 
التي ن�سرها الذين خاب اأملهم من 
�سجلت  اإدارة  وه��ي  ت��رام��ب،  اإدارة 
ع���دد ح����الت م���غ���ادرة، يف اق���ل من 
اأرب���ع ���س��ن��وات، اأك���رث م��ن حكومات 
بيل كلينتون وجورج دبليو وباراك 
اجلي�س  وح��ت��ى  جمتمعة!  اأوب���ام���ا 
التقليدي  واج��ب��ه  ع��ن  الآن  خ���رج 
جيم�س  اجل������رال  ال��ت��ح��ف��ظ:  يف 
دفاعه،  وزي���ر  ك��ان  ال���ذي  ماتي�س، 
ال�سعب  تق�سيم  يف  بالرغبة  اتهمه 
الأمريكي. وتلقى ماتي�س مبا�سرة 
اإهانة من ترامب، ويف املقابل دعًما 
م��ن اجل����رال ج���ون ك��ي��ل��ي، رئي�س 

الديوان ال�سابق للبيت الأبي�س.

ق�صة خيالية بالكامل 
اأحد  ب����روين،  ف��ران��ك  وك��م��ا ي�سري 
لل�سيا�سة  ف��ط��ن��ة  امل��راق��ب��ني  اأك����رث 
تاميز،  ن��ي��وي��ورك  يف  الأم��ري��ك��ي��ة، 
معظم  يف  ت�������س���ري���ب���ات  “هناك 
ي�سبه  م���ا  ال���رئ���ا����س���ي���ة،  الإدارات 
حنفية املطبخ، اأو يف اأ�سواأ الأحوال، 
�سقي، ولكن عند ترامب،  خرطوم 

�ساللت نياجرا...«.
ب��ول��ت��ون م�����س��ت�����س��ارا لرتامب  ك���ان 
-2018( �����س����ه����ًرا   17 ط���ي���ل���ة 

2019(. معروف ب�ساربه الأبي�س 

فقط  ال�سيا�سيون  اخل�سوم  لي�س 
من ي�ستهدف الرئي�س. ابنة اأخيه، 
اب��ن��ة ف��ري��د ج��ون��ي��ور الأخ الأك���رب 
لرتامب، كتبت يف الآون��ة الخرية 
كتاًبا بعنوان “كثري جدا ول يكفي 
اأخطر  عائلتي  �سنعت  كيف  اأب���دا: 
رجل يف العامل”. الكتاب مل ي�سدر 
بعد، ويحتل �سدارة الطلبات على 
اأمازون. وي�ساع اأن حماميه املقرب 
وال�����س��اب��ق م��اي��ك��ل ك���وه���ني، الذي 
الأخرية  الآون���ة  يف  �سراحه  اأط��ل��ق 
يعمل  كورونا،  فريو�س   ... بف�سل 

“ال�سقور”  م���ن  ه���و  ال�����س��م��ي��ك، 
واأحد  الوقائية،  احل��روب  واأن�سار 
للعراق  ال��ك��ارث��ي  ال��غ��زو  مهند�سي 
2003، وخ�سم لدود لالأمم  عام 
امل��ت��ح��دة، وال�����ذي ك����ان، م���ع ذلك، 
اإقالته  حتى  اروقتها...  يف  �سفرًيا 
اأجل  بحملة من  ق��ام  من من�سبه، 
اإي��ران، وعار�سه  تدخل �سارم �سد 

ترامب يف النهاية.
–”ق�سة خيالية بالكامل”،  كتابه 
قناعات  -�سيعزز  ت��رام��ب  بح�سب 
اأن  يعتقدون  الذين  اأولئك  جميع 

�سرعية  “يقو�س  الرئي�س  �سلوك 
يف  ترامب  دور  ويوؤكد  الرئا�سة”، 
ب�سببه  وال��ذي مت عزله  اأوك��ران��ي��ا، 
الرئي�س  اأن  اإىل  وي�سري  ت��ق��ري��ًب��ا؛ 
م�ستعد دائًما لتبادل اخلدمات مع 
الرتكي  الرئي�س  مثل  امل�ستبدين 
���س��ي جني  ال�����س��ي��ن��ي  اأو  اأردوغ�������ان 
اكت�سف  ح��ني  انده�س  وان��ه  بينغ؛ 
اململكة  ب������اأن  ي��ج��ه��ل  ت����رام����ب  اأن 
املتحدة قوة نووية. ويوؤكد اإن وزير 
بومبيو،  مايك  احلايل،  اخلارجية 
ال  “يقول  ل  ت��رام��ب  اأن  اأخ����ربه 

املعني  نفاه  ال��ذي  الأم��ر  الهراء”، 
بالأمر ...

�بنة �أخيه تهاجمه يف كتاب
ه����ل ي��ت��ع��ل��ق الم�������ر ب����اع����رتاف����ات 
امل���ط���ل���ق. هل  ل��ي�����س يف  م����دوي����ة؟ 
ل���ل���ك���ت���اب ع����واق����ب على  ����س���ي���ك���ون 
ال���رئ���ا����س���ي���ة؟ ميكن  الن���ت���خ���اب���ات 
ال�����س��ك يف ذل�����ك، اأق�����ل ب��ك��ث��ري من 
الإدارة املثرية للجدل لوباء كوفيد 
-19 )اأكرث من 120 األف قتيل( 

اأو الف�سل اخلطري لالقت�ساد. 

بدوره على كتابه اخلا�س.

ماذ� يقولون عن تر�مب
اخلارجية  وزي��ر  تيلر�سون،  ريك�س 
-م������ار�������س   2017 )ف��������رباي��������ر 
ما  اأح������م������ق.  “اإنه   :)2018
من  “كتلة  ع���ن���ه:  ت����رام����ب  ق���ال���ه 

الغرانيت«.
اجل�����رال ج��ي��م�����س م��ات��ي�����س، وزير 
-يناير   2017 )ي��ن��اي��ر  ال���دف���اع 
2019(: “اأول رئي�س يف حياتي ل 
الأمريكي.  ال�سعب  توحيد  يحاول 

ترامب، الذي رغم فريو�س كورونا 
نهاية  يف  ل���ه  اج���ت���م���اع  اأول  ع��ق��د 
)اأوكالهوما(،  تول�سا  يف  الأ�سبوع 
ق���ام ب��ت��ع��ب��ئ��ة ���س��ت��ي��ف ب���ان���ون، اأحد 
الرئي�سيني  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني 
لنت�ساره غري املتوقع عام 2016، 
يف حماولة لإعادة انتخابه، رغم ان 
البيت  ان غ��ادر  الأخ���ري �سبق  ه��ذا 
لئن  ولكن،   .2017 عام  الأبي�س 
فقد جتنب  ترامب،  انتقد حا�سية 
الرئي�س  م��ه��اج��م��ة  دائ���ًم���ا  ب���ان���ون 

مبا�سرة... ومل ين�سر اأي �سيء ...

•• الفجر –خرية ال�شيباين
كان ذلك يف اأكتوبر املا�سي: يف مدينة 
املك�سيك،  غ����رب  ���س��م��ال  ك���ول���ي���اك���ان، 
القب�س  اإىل  ع�����س��ك��ري��ة  ع��م��ل��ي��ة  اأدت 
ع��ل��ى اأوف��ي��دي��و غ���وزم���ان، جن��ل تاجر 
املخدرات خواكني اأر�سيفالدو غوزمان 
اإل ت�سابو. ومع  لويرا، املعروف با�سم 
ذل����ك، ب��ع��د ب�����س��ع ���س��اع��ات، ك���ان على 

اجلي�س اأن يرخي قب�سته: 
غ�سب  اإث�����ارة  يف  ن��زول��ه  ت�سبب  ف��ق��د 
من  امل��ئ��ات  واق��ت��ح��م  �سينالوا،  ك��ارت��ل 
ال�سوارع  بال�سالح  املدججني  الرجال 
واإقامة  الهواء  الر�سا�س يف  لإط��الق 
بالإفراج  م��ط��ال��ب��ني  ن���اري���ة،  ح��واج��ز 

ي���وم اجل��م��ع��ة املوافق  ع��ن زع��ي��م��ه��م. 
اع���رتف رئي�س  ي��ون��ي��و اجل����اري،   19
اأن���دري�������س م��ان��وي��ل لوبيز  امل��ك�����س��ي��ك، 
باإطالق  اأمر �سخ�سًيا  باأنه  اأوب��رادور، 
غ����وزم����ان يف ذلك  اأوف���ي���دي���و  ����س���راح 

اليوم.
اأوب�����رادور    وح��ت��ى الآن، ك���ان ل��وب��ي��ز 
وحماية  الأم����ن  اأم��ان��ة  خ��ل��ف  يختبئ 
بال�سعف  ات��ه��ام��ات  ملواجهة  امل��واط��ن 
مكافحة  يف  املك�سيكية  احلكومة  �سد 

ع�سابات املخدرات.
وقال اجلمعة يف موؤمتر �سحفي “من 
اأجل عدم تعري�س ال�سكان للخطر ... 
والإفراج  العملية  هذه  باإيقاف  اأمرت 

عن هذا املجرم«.

بارونات فوق �لقانون
اأنف�سهم  ك��ول��ي��اك��ان  �سكان  وج��د  لقد 
ال��ن��ار من  ت��ب��ادل لإط���الق  يف كما�سة 
القوات  و،  امل��ك�����س��ي��ك��ي  اجل��ي�����س  ق��ب��ل 
“اإل  ب�  امللقب  للرجل  الر�سمية،  غري 
“اجلرذ”  اأو  )“الفاأر”  راتون” 
باللغة الإ�سبانية( -اأوفيديو غوزمان.  
ون��ت��ي��ج��ة ت��غ��ل��ب ال��ك��ارت��ل ع��ل��ى قوات 
الأمن، تعر�ست ا�سرتاتيجية املك�سيك 
لنتقادات،  من  لوابل  ا  اأي�سً الأمنية 
 17 يف  املجه�سة  العملية  ه��ذه  بعد 

اأكتوبر 2019.
ا، اأنه رف�س  واكد لوبيز اأوبرادور اأي�سً
الرئي�س  اقرتاًحا من  الوقت  ذلك  يف 
ت���رام���ب، الذي  الم���ري���ك���ي، دون���ال���د 

ع�سابات  ل��ق��م��ع  م�����س��اع��دت��ه  ع���ر����س 
ال����ك����رت����الت، ب���ع���د اأي��������ام ق��ل��ي��ل��ة من 
املتحدة  ال��ولي��ات  ت��زال  ول  العملية. 
غوزمان  اأوف���ي���دي���و  ب��ت�����س��ّل��م  ت��ط��ال��ب 
التحقيقات  مكتب  قبل  من  املطلوب 
ال�����ف�����درايل. ورغ�����م ق�������رارات ووع����ود 
احتواء  ب�������س���اأن  امل��ك�����س��ي��ك��ي  ال��رئ��ي�����س 
امل���خ���درات، ل ت���زال البالد  ع�����س��اب��ات 
ت��ع��اين م��ن ع��ن��ف ك��ب��ري ي��غ��ذي��ه جتار 
امل���خ���درات. وب��ل��غ ع���دد ج��رائ��م القتل 
الأوىل  الأ�سهر  يف  قيا�سية  م�ستويات 
من هذا العام. عام 2019، اأول �سنة 
ك��ام��ل��ة م��ن ولي���ة ل��وب��ي��ز، ب��ل��غ الرقم 
34.582، وهو اأعلى معدل منذ عام 

1997.            عن �صالت �ف �ر

 مل يعد باالإمكان �إح�صاء عدد �لكتب �أو �ملقاالت �أو �لتعليقات �لتي ن�صرها �لذين خاب �أملهم من �إد�رة تر�مب
اجلرال جيم�س ماتي�سريك�س تيلر�سون

اأوفيديو غوزمان 
اأثناء اعتقاله 

من قبل اجلي�س 
املك�سيكي

 بولتون يك�صف جهل تر�مب باأن �ململكة �ملتحدة قوة نوويةحتى �جلي�س �الأمريكي خرج عن و�جبه �لتقليدي يف �لتحفظ
�ستيف بانون، انتقد حا�سية ترامب، وجتنب دائًما مهاجمة الرئي�س مبا�سرة ومل ين�سر اأي �سيء  

املغادرون فاق عددهم ما �سجلته حكومات بيل كلينتون وجورج دبليو وباراك اأوباما جمتمعة 

عمروزا مانيجولت نيوماناجلرال جون كيلي اأنتوين �سكاراموت�سي

جون بولتون

  جون بولتون، وجيم�س ماتي�س ...

اأن�سار ترامب ال�سابقني الذين ي�ستهينون بالرئي�س...!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

يحاول  �الأبي�س  �لبيت  كان  �الأخرية،  �للحظة  حتى 
تر�مب،  �لرئي�س  عن  بولتون  جون  كتاب  ن�صر  منع 
�ل�صبت،   ... �ل�صرية  باملعلومات  مليء  �أنييه  معترب� 
روي�س المربث، �لقا�صي �مل�صوؤول عن �لق�صية، رف�س 

�أعلن  �لكتاب. وكان قد  �إ�صد�ر  منع  �ملطاف  نهاية  يف 
ع�صية �لقر�ر: 

قد  �لفر�س  �أن  يبدو  تك�صا�س،  يف  عندنا  يقال  “كما 
غادر �الإ�صطبل...«.

تر�مب  دونالد  و�أكييد  �لرئي�س.  �غ�صب  �لقر�ر،  هذ� 
“�لثمن  �صيدفع  بولتون  جون  �ل�صابق  م�صت�صاره  �إن 

“بولتون  كتابه.  بن�صر  �لقانون”  “خرق  لي  باهظا” 
خالف �لقانون..

 وقد مت �لتنديد به وتوبيخه على قيامه بذلك، مع 
على  �لقنابل  �إلقاء  يحب  دفعه...  عليه  باهظ  ثمن 
�لنا�س وقتلهم... �الآن �صت�صقط �لقنابل عليه!، قال 

�لرئي�س �المريكي على تويرت.

بعيد� عن و�جب �لتحفظ
من �ملقرر �صدور كتاب م�صت�صار �الأمن �لقومي �ل�صابق 
“�لغرفة حيث حدث ذلك” يوم �لثالثاء، ولكن يبدو 
ن�صخته.  و��صنطن قد حت�صل على  �أن كل �صخ�س يف 
و�أم�س �الأحد، ح�صر بولتون على قناة �أي بي �صي يف 

�أحد �أكرث �لرب�مج م�صاهدة.

يف �عرت�فات متاأخرة:

اإطالق �سراح جنل اإل �سابو بناء على اأوامر الرئي�س...!
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•• يريفان-اأ ف ب

لي�ست  خ���ات�������س���ات���ري���ان  م���اري���ن���ا 
اأرمينيا  يف  ال��وح��ي��د  ال�����س��خ�����س 
الذي يظن اأن فريو�س كورونا هو 

موؤامرة حكومية.
عرب  ملتابعيها  الكبري  العدد  لكن 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل 
وا�سع  ت��اأث��ري  ل��ه  �سكها  اأن  يعني 

النطاق، وقد يكون خطرا.
تدير هذه اجلّراحة العاطلة عن 
“في�سبوك”  على  �سفحة  العمل 
ملجموعة حملية تنتقد ال�سيا�سات 
ال�سحية للحكومة حيث يتعر�س 
اآلف متابعيها جلرعات منتظمة 
م����ن الدع����������اءات ال���ك���اذب���ة حول 

الوباء.
تعتقد  التي  خات�ساتريان  وقالت 
اأن��ت��ج يف خمترب  ال��وب��اء  اأن  اأي�سا 
ا�ستخدام  تريد  “ال�سلطات”  اإن 
جتريبية  ك���ح���ي���وان���ات  ���س��ع��ب��ه��ا 

لختبار اللقاح«.
الأرمنية  احلكومة  تعر�ست  وقد 
ال�ستجابة  ب�����س��ب��ب  لن���ت���ق���ادات 
الذي  ال���وب���اء  لتف�سي  ال��ب��ط��ي��ئ��ة 
البالد  يف  ال����وزراء  رئي�س  اأ���س��اب 
حجر  ت��داب��ري  جت��اه��ل  اإىل  واأدى 

�سحي وامتالء امل�ست�سفيات.
اإن  اأي�سا  يقولون  املنتقدين  لكن 
على  الق�ساء  تف�سل يف  ال�سلطات 
مثل  امل�سللة  امل��ع��ل��وم��ات  ان��ت�����س��ار 
التي  خ��ات�����س��ات��ري��ان  م��ن�����س��ورات 
اأهمية  م��ن  وتقلل  ال��وب��اء  ت��غ��ذي 

قواعد العزل.
نونيه  الوب������ئ������ة  ع�������امل  وق���������ال 
بر�س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  باكونت�س 
ينجح  مل  ال�سحي  احل��ج��ر  “اإن 
�سدقوا  النا�س  لأن  اأرمينيا”  يف 
الإنرتنت  امل�سللة على  املعلومات 
على  “التهديد  ي�����اأخ�����ذوا  ومل 

حممل اجلد«.
البالد  يف  ال�سائعة  امل��زاع��م  وم��ن 
م�����وؤام�����رة  ه�����و  ال�����ف�����ريو������س  اأن 
واأن  غيت�س  ب��ي��ل  ي��ق��وده��ا  ع��امل��ي��ة 

•• بلغراد-اأ ف ب 

انتخابات  يف  ال�������س���رب  ي�������س���ّوت 
حكم  تدعيم  �ساأنها  م��ن  ت�سريعية 
حزب الرئي�س األك�سندر فوت�سيت�س، 
اأزم��ة فريو�س  ال��ذي ع��ززت مركزه 
ك����ورون����ا، و����س���ط م��ق��اط��ع��ة اأح�����زاب 

املعار�سة الرئي�سية لالقرتاع.
وي��ه��ي��م��ن ���س��خ�����س ال��رئ��ي�����س على 
النتخابات  وهي  النتخابات،  هذه 
ت�سهدها  ال���ت���ي  الأوىل  ال��وط��ن��ي��ة 

اخلام�س  اجل���ي���ل  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وقد  ال���ع���دوى.  لن�سر  ت�����س��ت��خ��دم 
اأج��������راه موقع  ت���و����س���ل حت��ق��ي��ق 
“اأوبن دميوكرا�سي” الربيطاين 
املحلية  الأخ���ب���ار  ب���واب���ة  اأن  اإىل 
“ميدميديا. ل���ل���ج���دل  امل����ث����رية 

معلومات  ت���ن�������س���ر  ك����ان����ت  ام” 
عن  ج�����دا”  و”خط�����رة  م�سللة 

الفريو�س.
وقد و�سف اأحد املقالت املن�سورة 
من خاللها، اللقاحات التي تطّور 
حاليا باأنها “اأ�سلحة بيولوجية” 
وح����ّذر الأرم�����ن م��ن امل�����س��ارك��ة يف 

برامج التلقيح.
متت م�ساهدة املن�سور على الأقل 
28األف  ون����ال  م���رة  األ����ف   131
وهو  “في�سبوك”،  على  اإع��ج��اب 
بلد  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ك���ب���ري  رق�����م 
ماليني  ثالثة  �سكانه  ع��دد  يبلغ 

ن�سمة.
ال������وزراء  رئ��ي�����س  اأق��������ر  وق����د 
اأعلن  ال����ذي  با�س���ينيان  ن��ي��ك��ول 

الأول  يف  م���ي���الده  ع��ي��د  ي����وم  يف 
م��ن ح��زي��ران/ي��ون��ي��و اأن���ه م�ساب 
باأن  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
ال�ستجابة  يف  ف�����س��ل��ت  ح��ك��وم��ت��ه 

للوباء.
واع��رتف يف وق��ت �سابق من هذا 
املكتظة  امل�ست�سفيات  ب��اأن  ال�سهر 
التعامل  على  ق��������ادرة  تع������د  ل�����م 
بالفريو�س  امل�سابي����ن  ع��دد  م��ع 
ب�س�����بب  مي��وت��ون  الن�������ا�س  واأن 
العناية  يف  الأ����س�����������������������ّرة  ن��ق�����س 

املركزة.
انتهاكات  يف  ب��ال��ل��وم  األ��ق��ى  لكنه 
ال��ت��ي ح�سلت  ال�����س��ح��ي  احل��ج��ر 
على نطاق وا�سع، على “ال�سائعات 
الكاذبة التي زعمت اأن الوباء هو 

جمرد تخيالت«.
وق������د جت����اه����ل الأرم���������������������������ن اإىل 
الإغ�����الق  ت��داب��ري  كبي�������ر  ح��د 
التي  امل��ر���س  تف�سي  لح��ت��������������������واء 
اآذار/م��������ار�س  اأواخ�������ر  فر�ست يف 
مع ا�ستمرار الكثريين يف التجمع 

ب������دون  العام��������ة  الأم���������اكن  يف 
و�سع الكمامات الإلزامية.

واأو�سحت الناطقة با�سم احلكومة 
ماين غيغورغيان لوكالة فران�س 
الع������الم  “و�سائل  اأن  ب����ر�����س 
باملعلومات  م��ل��ي��ئ��ة  الرم���ي���ن���ي���ة 
بفريو�س  امل���رت���ب���ط���ة  ال����ك����اذب����ة 
مبعركتنا  ي�����س��ر  وه�����ذا  ك���ورون���ا 
اإن  حمللون  وق���ال  ال��وب��اء«.  �سد 
اأي�����س��ا ر�سائل  اأر���س��ل��ت  احل��ك��وم��ة 
خمتلطة واإر�سادات غري وا�سحة 

لل�سعب.
واأ�����������س����������ار امل�����ح�����ل�����ل ����س���ام���ف���ي���ل 
مارتريو�سيان اإىل اأن “امل�سوؤولني 
بو�سع  ال�سعب  ي��ط��ال��ب��ون  ك��ان��وا 
ي�سعوها  مل  ل��ك��ن��ه��م  ال��ك��م��ام��ات 

حتى وقت قريب«.
النا�سطة  قالت  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 
األك�سانيان  زان�������ا  احل���ق���وق���ي���ة 
اإن حماربة  بر�س  فران�س  لوكالة 
الكاذبة  امل���ع���ل���وم���ات  احل���ك���وم���ة 
مل  كوفيد-19  ب��وب��اء  املرتبطة 

“دخلت ح��دي��ث��ا يف  واأن���ه���ا  ت��ن��ج��ح 
ب�ساأن  لتوعيته  ال�سعب  مع  ح��وار 

الت�سليل اخلطري«.
يف  كبرية  زي��ادة  اأرمينيا  و�سهدت 
ع����دد الإ����س���اب���ات ب��ال��ف��ريو���س يف 
الأ���س��اب��ي��ع الأخ������رية ل��ت�����س��ل اإىل 
اأك����رث م��ن 17 األ����ف اإ���س��اب��ة مع 
اأن  ي���ب���دو  ح����ني  يف  وف������اة   285

الو�سع �سيزداد �سوءا.
املا�سي  ال�سبوع  با�سينيان  و�سّبه 
اإن  وق����ال  ب�”اجلحيم”  ال���وب���اء 
ال���ع���دد ال��ف��ع��ل��ي ل��ل��م�����س��اب��ني قد 

ي�سل اىل 100 األف.
فكرة  عن  امل�سوؤولون  تخلى  وق��د 
اإع������ادة ف���ر����س ت���داب���ري الإغ�����الق 
اأيار/مايو   4 يف  رف��ع��وه��ا  ال��ت��ي 
النتهاكات  اإىل  م�����س��������������������ريي��ن 
امل����ت����ك����ررة ال����ت����ي ح�������س���ل���ت، ومل 
ي�سعوا بعد ا�سرتاتيجية ملعاجلة 
تقو�س  ال��ت��ي  امل�سللة  املعلومات 
ملكافحة  ال���ت���وج���ي���ه���ي���ة  امل�����ب�����ادئ 

الفريو�س.

اأوروبا منذ بدء تف�سي الوباء.
غري  نف�سه  فوت�سيت�س  اأن  ورغ����م 
اللوائح  يف  ي��رد  ا�سمه  لكن  مر�سح، 
الن����ت����خ����اب����ي����ة ك���رئ���ي�������س احل������زب 
و�سط(  )مي��ني  ال�سربي  التقدمي 

احلاكم منذ ثماين �سنوات.
املقاطعة  املعار�سة  اأح���زاب  وتعترب 
النتخابات  ه�����ذه  اأن  ل����الق����رتاع 
ب�سبب  ح������رًة  ت���ك���ون  اأن  مي���ك���ن  ل 
ع�����دم ت�������وازن امل�����س��ه��د الإع����الم����ي 

والدميوقراطي.

رذاذ  حت�����ت  ب����ل����غ����راد،  و�����س����ط  ويف 
ع�سرين  ح�����واىل  ح�����س��ر  خ��ف��ي��ف، 
اق�����رتاع حلظة  م���رك���ز  اإىل  ن��اخ��ب��اً 
فتحه، وا�سعني كمامات وملتزمني 

التدابري ال�سحية املعمول بها.
وق������ال������ت ي���ل���ي���ن���ا دي���ك���ان���وف���ي���ت�������س 
القت�سادية البالغة 39 عاماً بعيد 
فران�س  ل��وك��ال��ة  ب�سوتها،  اإدلئ��ه��ا 
لأن  لي�ست مفيدة  “املقاطعة  بر�س 
ل���دي مر�سحي  م��ن��ح��رف��ة.  ال���ب���الد 
تغيري  ي��ح�����س��ل  اأن  اآم����ل  امل��ف�����س��ل، 

تعبت من انتظار اأيام اأف�سل«.
واأع����رب م��ي��ودراغ ب��روت��ي��ك العامل 
ع����ام����اً، عن   51 ال���ب���ال���غ  ال��ت��ق��ن��ي 
النتخابات.  مل��ق��اط��ع��ة  م��ع��ار���س��ت��ه 
اأن  الأح������زاب  ع��ل��ى  “ينبغي  وق����ال 
ت��ق��ّدم ل��ن��ا ب��راجم��ه��ا وع��ل��ي��ن��ا نحن 

)الناخبني( الختيار«.
بالن�سبة لدوبريكا في�سيلينوفيت�س، 
املعار�سة  حركة  يف  ال�ساب  النا�سط 
من  ف��اإن��ه  بلغراد”،  داف��ي��م��و  “ين 
انتخابات  ع��ن  التحدث  امل�ستحيل 

ال���ظ���روف احل��ال��ي��ة. وقال  يف ظ���ل 
هناك  يكن  مل  “ما  بر�س  لفران�س 
فر�سة نظرية لوجود مناف�سة بني 
خمتلفة،  ومفاهيم  خمتلفة،  اأفكار 
ل ميكن اأن نتحدث عن انتخابات”، 
اإ�سفاء طابع  “اإنها م�ساألة  م�سيفاً 

ر�سمي على اأمر واقع«.
الداخلية  الن��ق�����س��ام��ات  اأن  غ���ري 
ال��ت��ي ل يجمع  امل��ع��ار���س��ة  ت��ق��و���س 
اأط�������راف�������ه�������ا �������س������يء �������س������وى ك�����ره 

فوت�سيت�س.
الرئي�سية  الأح���زاب  تقاطع  وفيما 
ت�سكياًل   20 اخ��ت��ار  ال���س��ت��ح��ق��اق، 

�سغرياً الدخول يف املعركة.
ل��ك��ن امل��ع��رك��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة تخلو يف 

الواقع من اأي ت�سويق.
“فاكتور  لوكالة  حتقيق  وبح�سب 
التقدمي  للحزب  ميكن  بال�س”، 
ال�سربي نيل %60 من الأ�سوات، 
يف  �سريكه  ال�سرتاكي  احلزب  يليه 
الئتالف احلكومي، بنحو 12%.

اأما العامل املجهول الأك��رب يف هذا 
امل�ساركة،  ن�سبة  فيبقى  ال�ستحقاق 
بفريو�س  املرتبطة  املخاوف  و�سط 
“فاكتور  وت��ق��در  امل�ستجد.  ك��ورون��ا 
من  اأك�����رث  ���س��ت��ك��ون  اأن���ه���ا  بال�س” 

.34%
موقعاً  ل��ل��رئ��ي�����س  ال��د���س��ت��ور  مي��ن��ح 
فوت�سيب�س  األك�سندر  لكن  فخرياً، 
لي�س كذلك، بل هو ال�سخ�سية التي 
ومل  احلكومة.  يف  ال��ق��رارات  تتخذ 
الوزراء  رئي�س  ا�سم  عن  بعد  يعلن 
املقبل يف حال فاز حزب فوتي�ست�س 

يف النتخابات.
 

 املعركة �سد كورونا يف اأرمينيا ت�سّلها املعلومات امل�سللة 

انتخابات ت�سريعية يف �سربيا يهيمن عليها الرئي�س 

•• نيودلهي-وكاالت

ق���ال وزي����ر ه��ن��دي اإن ال�����س��ني ف��ق��دت م���ا ل ي��ق��ل عن 
ب����الده الأ���س��ب��وع املا�سي  ا���س��ت��ب��اك م��ع  40 ج��ن��دي��اً يف 
بني  املواجهة  ا�ستمرار  مع  عليها  املتنازع  احل��دود  على 

اجلارتني النوويتني اأم�س الأحد.
جراء  تكبدتها  خ�سائر  اأي  ع��ن  ال�����س��ني  ت��ت��ح��دث  ومل 
القتال الذي وقع يف وادي جالوان املتنازع عليه يف غرب 
 76 واإ�سابة  هندياً  20 جندياً  ملقتل  واأدى  الهيماليا 

على الأقل.
وقال وزير الطرق والنقل الهندي يف.كيه. �سينغ خالل 
مقابلة بثتها قناة “نيوز 24”، يف �ساعة متاأخرة الليلة 
املا�سية: “اإذا كان 20 قد ا�سُت�سهدوا من جانبنا، فهناك 

ما ل يقل عن مثلي هذه اخل�سائر من جانبهم«.

•• وا�شنطن-نيويورك-رويرتز

الأمريكي دونالد  الرئي�س  انتخاب  اإعادة  قالت حملة 
ترامب اإن ترامب واللجنة الوطنية اجلمهورية جمعا 
تربعات بلغت 74 مليون دولر يف مايو اأيار وهو ما 
يقل عما جمعه جو بايدن مر�سح احلزب الدميقراطي 

يف انتخابات الرئا�سة خالل ال�سهر نف�سه  .
وميثل هذا املبلغ �سعودا من 61.7 مليون دولر مت 
جمعها يف اأبريل ني�سان كما ياأتي جمع هذه التربعات 
يف  رئي�سية  فعالية  اأول  لعقد  الرئي�س  ا�ستعداد  م��ع 
حملته النتخابية منذ اأن اأدت جائحة فريو�س كورونا 
تو�سال  يف  حا�سد  بتجمع  احلمالت  معظم  وق��ف  اإىل 

باأوكالهوما يوم ال�سبت.
و���س��ع��د ب���اي���دن ن���ائ���ب ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق م���ن جمع 
املر�سح  اأ�سبح  اأن  منذ  الأخ��رية  الأ�سهر  يف  التربعات 
الرئا�سة  انتخابات  يف  الدميقراطي  للحزب  الفعلي 

التي جتري يف الثالث من نوفمرب ت�سرين الثاين.
ا�ستطالعات  ت��رام��ب يف  ت��ق��دم��ا ع��ل��ى  ب��اي��دن  وح��ق��ق 
كورونا  فريو�س  جائحة  اأزمتي  ب�سبب  العامة  ال��راأي 

وزير هندي: ال�سني فقدت 40 جنديًا يف ال�ستباك احلدودي

حملة ترامب جتمع تربعات قيمتها 74 مليون دولر يف مايو 

دليل  اأي  للجي�س،  �سابق  قائد  وه��و  �سينغ،  يقدم  ومل 
لدعم ت�سريحاته. وقال اإن ال�سني داأبت على عدم تقبل 
اأي خ�سائر لها يف احل��روب مبا يف ذل��ك خالل  �سقوط 

�سراعها مع الهند عام 1962.
ال�سني  الر�سمية يف  “غلوبال تاميز”  وكانت �سحيفة 
لكنها  قالت اإن “هناك خ�سائر على اجلانب ال�سيني”، 

مل تقدم تفا�سيل.
اجلنود  بت�سليم  ق��ام  الهندي  “اجلانب  اإن  �سينغ  وق��ال 
ال�سينيني الذين �سلوا ال�سبيل داخل الأرا�سي الهندية 

بعد املواجهة العنيفة«.
ال�سبت  اأم�س الأول  الهند وال�سني التهامات  وتبادلت 
بانتهاك احلدود الفعلية امل�سرتكة بينهما وهي منطقة 
بني  ا�ستباك  لأعنف  م�سرحا  املا�سي  الأ�سبوع  اأ�سبحت 

البلدين منذ ن�سف قرن.

يف  ال�سرطة  وح�سية  ب�سبب  الأه��ل��ي��ة  وال���س��ط��راب��ات 
مدن اأمريكية كثرية.

وجمع بايدن واللجنة الوطنية الدميقراطية يف مايو 
جمعه  يتم  مبلغ  اأك���رب  يف  دولر  مليون   80.8 اأي���ار 

خالل �سهر واحد.
ومع ذلك ا�ستمر تفوق ترامب املايل على بايدن وذلك 
طبقا لإقرارات قدمتها احلملتان ب�سكل منف�سل يوم 

ال�سبت.
 2017 منذ  انتخابه  لإع��ادة  بحملة  الرئي�س  ويقوم 
108.1 مليون دولر نقدا ب�سكل  وكان لدى حملته 
مبا�سر يف نهاية مايو اأيار. وكان لدى بايدن الذي بداأ 

حملته يف اأبريل ني�سان 82.4 مليون دولر.
حملة  اأنفقته  مما  اأك��رث  اأي�سا  ترامب  حملة  واأنفقت 
بايدن يف مايو اأيار وبلغ حجم النفقات 24.5 مليون 
ال�سيا�سية.  للدعاية  ن�سفها  م��ن  اأك���رث  ذه��ب  دولر 
واأن��ف��ق��ت ح��م��ل��ة ت���رام���ب اأي�����س��ا ن��ح��و ن�����س��ف مليون 
يقل  ما  وه��و  ال�سهر  خ��الل  قانونية  بنود  على  دولر 
ب�سكل طفيف على ما اأنفقته على املحامني يف اأبريل 

ني�سان.

ا�ستئناف حركة املرور بني فرن�سا واإ�سبانيا  
بريثو�س احلدودية الواقعة بني منطقة اأو�سيتاين الفرن�سية وكاتالونيا 
ال�ساعة  دق��ائ��ق عند  ث��الث��ة  اأو  دقيقتني  ك��ل  ���س��ي��ارة  م���رور  الإ���س��ب��ان��ي��ة، 
09،20 �سباحا )07،20 ت غ (. وكان املرور باجتاه فرن�سا اأكرث كثافة 

منه اإىل اإ�سبانيا.
ليل  منت�سف  منذ  احل��دود  ُفتحت  حيث  ال�سيارات،  م��رور  ينقطع  ومل 

ال�سبت.
منطقة  يف  الأع�ساء  وال���دول  الأوروب���ي  الحت��اد  رعايا  باإمكان  واأ�سبح 
اإىل احلجر  للخ�سوع  احلاجة  دون  بحرية  اإ�سبانيا  دخول  الآن  �سينغن 

ال�سحي ملدة 14 يوماً.
وف�سلت الربتغال، التي بقيت مبناأى ن�سبًيا عن فريو�س كورونا امل�ستجد، 

الرتيث حتى الأول من متوز/يوليو لفتح حدودها الربية مع اإ�سبانيا.

 •• ال خونكريا-اأ ف ب

ا�ستوؤنفت حركة املرور اأم�س الأحد بني فرن�سا واإ�سبانيا التي اأعادت فتح 
يوم  مئة  لنحو  ا�ستمرت  التي  والعزل  التاأهب  حالة  اإنهاء  مع  حدودها 

للحد من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.
ومتكن الإ�سبان من مغادرة بالدهم للقاء الأقارب اأو الأ�سدقاء الذين 

مل يروهم منذ 14 اآذار/مار�س.
وك��ان��ت احل��ك��وم��ة ق��د ف��ر���س��ت ح��ال��ة ال��ت��اأه��ب حينها مل��ك��اف��ح��ة تف�سي 
الفريو�س الذي اأودى حتى الآن بحياة 28،322 �سخ�سا يف اأحد اأكرث 

البالد ت�سرراً من الوباء.
لو  تواجد عند نقطة  ال��ذي  بر�س،  ولح��ظ فريق وكالة وكالة فران�س 

ويف حمطة اأتوت�سا الرئي�سية يف مدريد، كانت املعاجلة الفيزيائية لورا 
بيدها  حقيبة  حاملة  القطار،  اإىل  ال�سعود  ب�سدد  ع��ام(   23( غار�سيا 

ووا�سعًة كمامة، للتوجه للقاء خطيبها.
يعي�س.  بر�سلونة حيث  اإىل  ذاهبة  “اأنا  بر�س  لوكالة فران�س  واأو�سحت 
لقد مر وقت طويل على لقائنا، بالطبع، لقد مرت ثالثة اأ�سهر، اأي مئة 

يوم. لقد ا�سرتيت التذكرة باكرا لكي اأ�سل يف اقرب وقت ممكن«.
بقواعد جديدة  “الو�سع الطبيعي اجلديد”  اإ�سبانيا ما ت�سميه  دخلت 

لتجنب موجة ثانية من الوباء.
املغلقة  الأماكن  يف  الكمامات  و�سع  يف  ال�ستمرار  اجلميع  على  ويجب 
 1،5 تبلغ  اأم��ان  م�سافة  يتعذر احلفاظ على  الطلق عندما  الهواء  ويف 

مرت مع الآخرين.

وحددت ن�سب مئوية قيا�ساً بطاقة ال�ستقبال لعدد الأ�سخا�س امل�سموح 
ال��ع��رو���س وامل�����س��اب��ح وال�����س��واط��ئ والفنادق  اإىل ���س��الت  ال��دخ��ول  ب��ه��م 

واملطاعم، وهي تختلف ح�سب املنطقة.
املطارات لفح�س  ال�سحة يف  وزارة  600 موظف من  و�سين�سر حواىل 
امل�سافرين القادمني من اخلارج، وال�ستفهام عن مكان اإقامتهم وقيا�س 
اإىل  بالفريو�س  باإ�سابتها  امل�ستبه  احل��الت  و�ستحال  حرارتهم.  درج��ة 

طبيب، وفق ما اأعلن اجلمعة وزير ال�سحة �سلفادور اإيال.
اأم����ام جميع  اإ���س��ب��ان��ي��ا ح���دوده���ا يف الأول م��ن مت��وز/ي��ول��ي��و  و���س��ت��ف��ت��ح 
وتوفر  ال�سياحي.  املو�سم  من  تبقى  ما  لإن��ق��اذ  حماولة  يف  اجلن�سيات، 
البالد  ن��اجت  من  باملئة   12 نحو  الإ�سباين،  القت�ساد  عماد  ال�سياحة، 

املحلي الإجمايل.

ترامب: بايدن »دمية« يف يد »الي�سار الراديكايل«  
•• تول�شا-اأ ف ب

����س���ّن ال���رئ���ي�������س الأم�����ريك�����ي دون���ال���د 
اأوكالهوما  بولية  تول�سا  يف  ترامب 
ه���ج���وم���اً ع��ن��ي��ف��اً ع���ل���ى م��ن��اف�����س��ه يف 
املر�ّسح  املقبلة  الرئا�سية  النتخابات 
وا�سفاً  ب���اي���دن،  ج��و  ال��دمي��وق��راط��ي 
“دمية”  باأّنه  ال�سابق  الرئي�س  نائب 

يف يد “الي�سار الراديكايل«.
ينّظمه  ان��ت��خ��اب��ي  م��ه��رج��ان  اأول  ويف 
م��ن��ذ اأك�����رث م���ن ث���الث���ة اأ���س��ه��ر حني 
كّل  امل���ّت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  ج����ّم����دت يف 
التجّمعات ب�سبب تف�ّسي وباء كوفيد-

19، قال ترامب اإّنه “يف اأمريكا التي 
ال�سارقون  يتمّتع  بايدن  جو  يريدها 
والأج���ان���ب امل��ق��ي��م��ون ب��ط��ري��ق��ة غري 
�سرعية بحقوق اأكرث من الأمريكيني 

الذين يحرتمون القانون«.
واأ�����س����اف ت���رام���ب يف خ��ط��اب��ه ال���ذي 
مناف�سه  اأّن  ����س���اع���ت���ني  ا����س���ت���غ���رق 
الثالث  انتخابات  يف  ال��دمي��وق��راط��ي 
م����ن ت�����س��ري��ن ال���ث���اين/ن���وف���م���رب مل 
يحّقق اأي اإجناز خالل �سريته املهنية 

يف وا�سنطن على مّر ن�سف قرن.
يحّقق  “مل  ب��اي��دن  اإّن  ت��رام��ب  وق���ال 

�سيئاً اأبداً، لقد كان �سناتوراً، وكان نائباً للرئي�س...«.
واأ�ساف “جو بايدن لي�س زعيم حزبه، جو بايدن دمية 

يف يد الي�سار الراديكايل«.

بايدن  ج���و  ا���س��ت�����س��ل��م  “لقد  وت���اب���ع 
ب�سراحة،  الي�ساري.  اجلناح  لع�سابة 
ه���ل ه���ن���اك اأح�����د ي��ع��ت��ق��د ف���ع���اًل اأّن����ه 
الراديكاليني  ه����وؤلء  ع��ل��ى  ي�سيطر 

املهوو�سني؟«.
للفوز  ال�����س��اع��ي  امل���ل���ي���اردي���ر  وح������ّذر 
ب��ولي��ة ث��ان��ي��ة الأم��ريك��ي��ني م��ن اأّنه 
�سي�سّلم  ف��ه��و  ب���اي���دن  ان��ُت��خ��ب  “اإذا 
ب��ل��دك��م ل��ه��ذه ال��ع�����س��اب��ات، ه���ذا اأمر 

موؤّكد 100 باملئة«.
 74( اجلمهوري  الرئي�س  اّتهم  كما 
 77( الدميوقراطي  مناف�سه  عاماً( 
ع����ام����اً( ب����اأّن����ه ي���ع���اين م���ن خ��ط��ب يف 
يف  م��ا  خطب  “هناك  وق���ال  �سّحته. 
ما يتعّلق ببايدن، هذا اأمر بو�سعي اأن 

اأوؤّكده لكم«.
ك��م��ا ���س��ّك��ك ت���رام���ب ب���ق���درات بايدن 
ماذا  تعلمون  “هل  وق���ال  ال��ذه��ن��ي��ة، 
ي��ق��ول )ب���اي���دن( ل��زوج��ت��ه ع��ن��دم��ا ل 
يخلط بينها وبني اأخته؟ “اأخرجيني 
النا�س  ه�����وؤلء  ه���ن���ا،  م���ن  اهلل  ب���ح���ّق 
ه���و ل  ي��ق��ول��ه.  م���ا  ه���ذا  جمانني”. 

ي�سيطر على �سيء بتاتاً«.
واّت��ه��م ت��رام��ب ب��اي��دن ب��اأّن��ه ل يفهم 
ال���ت���ي ت�سدر  ال��������ردود  م��ع��ن��ى  ح���ت���ى 
للغاية  م��ع��ّق��دة  ع��ب��ارات  اأق����راأ  “عندما  وق���ال  ب��ا���س��م��ه. 
ومكتوبة بكلمات منتقاة بعناية اأقول “جو مل يقل هذا، 

جو ل يفهم حّتى معنى هذا الكالم«.

كوريا ال�سمالية تتوعد باإر�سال من�سورات مناه�سة للجنوب  
•• �شول-رويرتز

اأم�س  ال�سمالية  ك��وري��ا  يف  الر�سمية  الإع����الم  و���س��ائ��ل  ق��ال��ت 
الأول اإن بيوجنياجن تعهدت بامل�سي قدما يف حملتها لإر�سال 
من�سورات دعائية اإىل كوريا اجلنوبية قائلة اإنها لي�ست ملتزمة 

باأي اتفاقيات بني الكوريتني.
مكتبا  ال�سمالية  ك��وري��ا  تفجري  ب��ع��د  ال��ت��وت��ر  ح���دة  وت���زاي���دت 
ب�ساأن  ع�����س��ك��ري  ب��ال��ق��ي��ام بعمل  ل��الت�����س��ال وه����ددت  م�����س��رتك��ا 

ي��ر���س��ل��ون من�سورات  ال���ذي���ن  اجل��ن��وب��ي��ة  ك���وري���ا  امل��ن�����س��ق��ني يف 
الإعالم  و�سائل  اإع��الن  وم��ع  احل��دود.  لل�سمال عرب  مناه�سة 
بحملة  للقيام  غا�سبني  �سماليني  كوريني  ا�ستعداد  الر�سمية 
الوحدة  وزارة  حثت  وا�سع”  نطاق  “على  من�سورات  لإط��الق 
اإلغاء هذه اخلطة م�سرية  الكورية اجلنوبية يوم ال�سبت على 

اإىل اأن ذلك ميثل انتهاكا لتفاقيات ال�سالم.
ورف�ست اإدارة اجلبهة املوحدة باحلزب احلاكم بكوريا ال�سمالية 
وامل�سوؤولة عن �سوؤون الكوريتني دعوات الوزارة بو�سفها “هراء 

�سخيفا«. ونقلت وكالة الأنباء املركزية الكورية ال�سمالية عن 
متحدث با�سم الإدارة قوله يف بيان “ يف �سوء اأخطائهم ، كيف 

يجروؤون على ا�ستخدام كلمات مثل الندم والنتهاك«.
ول تزال الكوريتان يف حالة حرب ر�سميا، اإذ اأن حربهما التي 
دون  انتهت   1953 ع��ام  اإىل   1950 ع��ام  م��ن  رح��اه��ا  دارت 
من�سورات  اإط��الق  حمالت  الكوريتان  وت�سن  �سالم.  معاهدة 
“كل الأعمال  منذ ع�سرات ال�سنني ولكنهما اتفقتا على وقف 

العدائية” يف اتفاق �سالم اأبرم عام 2018.
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املال والأعمال

•• اأبوظبي -وام:

اإط��الق م�سروع حتول احلكومة الحتادية لأ�سا�س  الإم��ارات يف  مثل جناح 
ال�ستحقاق املحا�سبي خطوة رائدة ومبتكرة من �ساأنها تعزيز موقع الدولة 
وعربية  خليجية  دول��ة  اأول  كونها  العاملية  التناف�سية  موؤ�سرات  يف  ال��رائ��د 

و�سرق اأو�سطية تطبق مبداأ ال�ستحقاق املحا�سبي.
الأداء  يف  الإم���ارات  ري��ادة  تعزيز  يف  املحا�سبي  ال�ستحقاق  م�سروع  وي�سهم 
املتبعة عامليا كما  اأف�سل املعايري  احلكومي واملايل والقت�سادي متا�سيا مع 
ي�سهم يف تعزيز كفاءة النظام املايل للحكومة الحتادية عرب ا�ستخدام اأدوات 

مبتكرة ومتطورة.
املحا�سبي  ال�ستحقاق  لأ�سا�س  الحتادية  احلكومة  حتول  م�سروع  يج�سد  و 
الثقة يف الأداء املايل ملوؤ�س�سات الدولة وقدرتها على تطبيق النظام بكفاءة 
وجودة عالية يف اإدارة املوارد وتر�سيد النفقات وتوفري روؤية دقيقة ووا�سحة 

للبيانات املالية.
وقال معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير القت�ساد يف ت�سريح لوكالة 

اأنباء الإمارات “وام” اإن م�سروع تطوير املحا�سبة يف حكومة دولة الإمارات 
بالغة  خطوة  ال�ستحقاق  اأ�سا�س  على  املحا�سبة  اإىل  النقدي  الأ�سا�س  من 
دولة  ري���ادة  تعزز  اأن  �ساأنها  وم��ن  العامة  املالية  الإدارة  جم��ال  يف  الأهمية 
الإمارات يف الأداء احلكومي واملايل والقت�سادي متا�سيا مع اأف�سل املعايري 

املتبعة عامليا يف هذا ال�سدد.
امل�سروع  تنفيذ  يف  الأوىل  املرحلة  �سمن  كانت  القت�ساد  وزارة  اأن  واأ���س��اف 
الأ�سول  ح�سر  عمليات  م��ن  النتهاء  بعد  اجل��دي��د  امل��ايل  النظام  واإط���الق 
املطلوبة،  املالية  والتحليالت  التقارير  واعتماد  الكوادر  والأر�سدة وتدريب 
يونيو  اعتبارا من مطلع  ال�ستحقاق  اأ�سا�س  على  املحا�سبة  باعتماد  وب��داأت 

اجلاري.
م�ستوى  ع��ل��ى  امل�����س��روع  ه���ذا  م��راح��ل  جلميع  ال��ن��ه��ائ��ي  التطبيق  اأن  واأك����د 
احلكومة الحتادية �سيكون له اأثر اإيجابي كبري على القت�ساد واملجتمع يف 
دولة الإمارات حيث �سيوفر اإطارا اأف�سل لتقدمي بيانات مالية عالية اجلودة 
و�سريتقي باإدارة الإنفاق احلكومي اإىل م�ستويات اأعلى و�سيعزز مكانة دولة 

الإمارات على العديد من املوؤ�سرات العاملية ذات ال�سلة.

31.7 مليار درهم جتارة الإمارات من املنتجات وال�سلع الغذائية خالل الربع الأول

امل�سوؤولية  مل���ف���ه���وم  ال����رتوي����ج  يف 
ل���الأع���م���ال.  ويقوم  الج��ت��م��اع��ي��ة 
دبي  اأع�ساء غرفة  بت�سجيع  املركز 
الأعمال  مم��ار���س��ات  تطبيق  ع��ل��ى 
امل�سوؤولة التي ت�ساهم يف تعزيز اأداء 

موؤ�س�ساتهم وقدراتهم التناف�سية.

•• دبي-الفجر: 

و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
اأخالقيات  مب���رك���ز  مم���ث���ل���ًة  دب�����ي 
ن��دوة افرتا�سية  الأع��م��ال م��وؤخ��راً 
وال�سالمة  ال�سحة  ���س��م��ان  ح���ول 
مكاتبهم  يف  للموظفني  امل�ستدامة 
وم���ق���رات وم���ب���اين ال��ع��م��ل يف ظل 
بانت�سار  املتعلقة  الظروف احلالية 

جائحة كورونا.
وناق�ست الندوة التي نظمها فريق 
التابع  اخل�������س���راء  امل���ب���اين  ع��م��ل 
لال�ستدامة  دب����ي  غ��رف��ة  ل�����س��ب��ك��ة 
وال�سحة  ال�سالمة  معايري  اأع��ل��ى 
لقاطني املباين، وخ�سو�ساً �سمان 
املبنى  يف  وامل����ي����اه  ال����ه����واء  ج������ودة 
ومعايري الراحة وال�سالمة املتبعة 
احلالية  التحديات  ظ��ل  ويف  فيه. 
وات��ب��اع ت��داب��ري واإر����س���ادات وقائية 
مكاتبهم،  ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ني  وع����ودة 
على  تركيزاً  اأك��رث  ال�سركات  باتت 
داخل  موظفيها  و���س��الم��ة  �سحة 
ينعك�س  ال����ذي  الأم�����ر  م��ك��ات��ب��ه��م، 
ع���ل���ى ����س���ع���ادة امل���وظ���ف���ني وزي������ادة 

اإنتاجيتهم.

رفع  اإىل  ال���ور����س���ة  ه���دف���ت  وق�����د 
اأهمية  ح������ول  ال����وع����ي  م�������س���ت���وى 
�سمان ال�سحة وال�سالمة الدائمة 
املباين،  وم�ستخدمي  العمل  لفرق 
وخا�سة يف هذه الفرتة التي ت�سهد 
ال����ع����ودة ال��ت��دري��ج��ي��ة ل��ل��ع��م��ل من 
ب�سبب  انقطاع  ف��رتة  بعد  املكاتب 

انت�سار الفريو�س.
واأ������س�����ار ال���دك���ت���ور ب��ل��ع��ي��د رت�����اب، 
رئي�س قطاع الأبحاث القت�سادية 
غرفة  يف  امل�����س��ت��دام��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
لإدراك  بحاجة  ال�سركات  اأن  دب��ي 
امل�سوؤولية امللقاة على عاتقها فيما 
يتعلق بحماية موظفيها، خ�سو�ساً 
واأن هذه الإجراءات ت�سب يف نهاية 
الأمر ل�سالح ال�سركات واملوؤ�س�سات 
وال�سحي  الآم�������ن  امل����وظ����ف  لأن 
على  وق���ادراً  �سعيداً  موظفاً  يعني 

الإنتاجية.
خ�سم  يف  اأن������ه  اإىل  رت������اب  ول���ف���ت 
التحديات احلالية يف بيئة العمل، 
ي�سكل  واأن  بد  املفهوم ل  ه��ذا  ف��اإن 
على  احلري�سة  لل�سركات  اأول��وي��ة 
موظفيها،  وم�����س��ال��ح  م�����س��احل��ه��ا 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  اأن  م���وؤك���داً 

ت����اأخ����ذ ب���ع���ني الع����ت����ب����ار ج���وان���ب 
مع  املمنهج  ال��ت��وا���س��ل  منها  ع���دة 
معرفتهم  م��ن  وال��ت��اأك��د  املوظفني 
ال���ت���ام���ة ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات اجل���دي���دة، 
املكاتب  جت��ه��ي��ز  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
لعودة املوظفني واحلفاظ  متهيداً 
بالإجراءات  اجلميع  ال��ت��زام  على 

الوقائية املتبعة.
اأهمية  على  اأي�ساً  ماركو�س  و�سدد 
الجتماعي  ب��ال��ت��ب��اع��د  ال��ت��ق��ي��د 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى م�����س��اف��ة اآم���ن���ة ل 
املوظفني  ب���ني  م���رت   2 ع���ن  ت��ق��ل 
يف ج��م��ي��ع الأوق�������ات، وع��ل��ى اإزال����ة 
املتواجدين  عدد  لتقليل  الكرا�سي 
عدد  وتقليل  ذات���ه،  ال��وق��ت  يف  معاً 
اأع�ساء الفريق الذين يعملون على 
انت�سار  من  للحد  م�سرتكة  مهمة 
ن���ق���اط عديدة  وو����س���ع  ال����ع����دوى، 
لفح�س درجة احلرارة والحتفاظ 
ب�����س��ج��الت درج������ة احل��������رارة لكل 
م���وظ���ف، م��و���س��ح��اً احل���اج���ة اإىل 
تبني حلول ت�سهم يف حت�سني جودة 
الهواء خالل هذه الفرتة، وخا�سة 
اإىل  اأك���رب،  ب�سرعة  ال��ه��واء  جتديد 
براحة  اأك��رب  اهتمام  اإظهار  جانب 

لل�سركات تفر�س عليها ال�ستثمار 
املوظفني،  و����س���الم���ة  ����س���ح���ة  يف 
م�سرياً اإىل التزام مركز اأخالقيات 
الأع�������م�������ال ب�����ال�����رتوي�����ج لأف�������س���ل 
يف  وامل�ستدامة  امل�سوؤولة  املمار�سات 

بيئة الأعمال.
وحت������دث خ�����الل ال����ن����دوة ك����ل من 
العام  امل����دي����ر  ب���ي�������س،  م����ارك����و�����س 
انترييورز”  “�سمرتاون  ل�سركة 
العمل  بيئة  ج��اه��زي��ة  م���دى  ح���ول 
للعودة اإىل العمل، يف حني حتدث 
مدير  ن����ائ����ب  اأب�������راه�������ام،  ج�������ورج 
م�ست�سفى  يف  الهند�سية  العمليات 
ال�ست�سفائية  البيئة  ح��ول  زليخة 

امل�ستدامة.
اأن  اإىل  ب��ي�����س  م���ارك���و����س  واأ�����س����ار 
)كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 
اإح����داث  ت�����س��ري��ع  ت�����س��ب��ب يف   )19
ع��ل��ى م�ستوى  حت����ولت ج��وه��ري��ة 
مكاتب ومقرات ال�سركات، وترافق 
ه����ذا م���ع زي������ادة الع���ت���م���اد ب�سكل 
التقنية،  احل���ل���ول  ع��ل��ى  م��ل��ح��وظ 
م���وؤك���داً ع��ل��ى ����س���رورة ت��ب��ن��ي كافة 
اجل�����ه�����ات وال���������س����رك����ات م���ق���ارب���ة 
العمل  اإىل  مدرو�سة حيال عودتها 

معايري  اأف�سل  ت��راع��ي  م�ستدامة 
ال�����س��الم��ة والأم��������ان امل��ع��ت��م��دة يف 
املباين، و�سدد على �سرورة �سمان 
املبنى  م�ستخدمي  وراح����ة  �سحة 
من خالل تبني مفهوم بيئة العمل 
املرافق  وحت�����س��ني  ال���س��ت�����س��ف��ائ��ي��ة 

وخا�سة يف امل�ست�سفيات.
الأعمال  اأخالقيات  مركز  وي�سكل 
ال��ذي مت اإط��الق��ه يف غرفة جتارة 
املركز   2004 ع��ام  دب��ي  و�سناعة 
الأق���دم والأه���م من نوعه يف دولة 
الإم����������ارات ن����ظ����راً ل�������دوره ال���ب���ارز 

و�سعادة املوظفني ل�سمان احلفاظ 
على �سحتهم و�سالمتهم.

وب�������دوره ���س��ل��ط ج�����ورج اأب����راه����ام، 
الهند�سية  العمليات  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
على  ال�سوء  زليخة  م�ست�سفى  يف 
اأهمية توفري بيئة عمل ا�ست�سفائية 

•• دبي-الفجر:

م�ستخدمي  دب����ي  اق��ت�����س��ادي��ة  دع����ت   
ال�ستفادة  اإىل  الذكية،  ه��واوي  اأجهزة 
م������ن ت���ط���ب���ي���ق���ه���ا ال������ذك������ي وامل���ب���ت���ك���ر 
“م�ستهلك دبي” واملتوفر عرب متجر 
اإىل  يهدف  وال���ذي  ه���واوي،  تطبيقات 
ت��ع��زي��ز خ���دم���ات امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني، ورف���ع 
وحمايتها،  بحقوقهم  الوعي  م�ستوى 
ل �سيما يف ظل الإج���راءات والتدابري 
فريو�س  بتف�سي  املتعلقة  الح��رتازي��ة 
اإىل  م�سرية  “كوفيد-19”.  ك��ورون��ا 
على  ر�سمياً  التطبيق  اإط���الق  مت  اأن���ه 
املا�سي  العام  ه��واوي  تطبيقات  متجر 
الأ�سا�سية  التطبيقات  اأح���د  واأ���س��ب��ح 
ال�����س��دد قال  ه����ذا  الإم��������ارات. ويف  يف 

املدير  ل�����وت�����اه،  را�����س����د  ع���ل���ي  حم���م���د 
التجارية  ال��رق��اب��ة  لقطاع  التنفيذي 
دبي:  اقت�سادية  يف  امل�ستهلك  وحماية 
“نحن �سعداء جداً بتعاوننا مع �سركة 
اإت����اح����ة تطبيق  ه�������واوي، م���ن خ����الل 
“م�ستهلك دبي” ل�سريحة وا�سعة من 
لل�سركة.  الذكية  الأجهزة  م�ستخدمي 
بالتحول  ملتزمة  دب��ي  اقت�سادية  اإن 
با�ستمرار  ون�سهد  الإم����ارة،  يف  ال��ذك��ي 
اأعداداً متزايدة من امل�ستهلكني الذين 
يرغبون با�ستخدام التطبيق للتوا�سل 
كما  بحقوقهم.  ال��وع��ي  ول��زي��ادة  معنا 
للم�ستهلكني  التطبيق  ت��وف��ر  ي�سمن 
ا�ستمرارية  ه������واوي،  م��ن�����س��ة  ���س��م��ن 
اإىل خ��دم��ات ح��ك��وم��ة دبي  و���س��ول��ه��م 
ب���اأم���ان وه���م يف م��ن��ازل��ه��م، م��ن خالل 

الإمارات وزوارها، والتي ت�سلط ال�سوء 
املحلية.  واخل����دم����ات  امل��ح��ت��وى  ع��ل��ى 
ويتمتع متجر تطبيقات هواوي بخربة 
جتميع  يف  ����س���ن���وات  ت�����س��ع  اإىل  ت�����س��ل 
وال�سركات  الهيئات  م��ن  التطبيقات 
اإ�سافًة  الرائدين،  واملطورين  املحلية 
ال�سهرية،  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  اإىل 
جمموعة  اأف�سل  امل�ستخدمني  لتمنح 
مم��ك��ن��ة م���ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات. م���ن جهة 
“بوابة  ت��ط��ب��ي��ق  اإ����س���اف���ة  مت  اأخ������رى 
امللكية الفكرية” على متجر تطبيقات 
من�سة  التطبيق  ويعترب  “هواوي”، 
التعدي  ���س��ك��اوى  بتلقي  خا�سة  ذك��ي��ة 
وي�ستقبل  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��ع��الم��ات  على 
بق�سايا  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الإج�������راءات  ج��م��ي��ع 
امللكية الفكرية. كما وميكن من خالله 

اأج���ه���زة ه�����واوي ال���ذك���ي���ة، ب��ع��ي��داً عن 
الوقاية  جهود  فر�ستها  التي  القيود 
كورونا  ف��ريو���س  ج��ائ��ح��ة  تف�سي  م��ن 
التطبيق  وي���ت���ي���ح  “كوفيد-19«. 
ب�سهولة  ال��ت��وا���س��ل  ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ني 
م���ع اق��ت�����س��ادي��ة دب����ي، ب��ه��دف حماية 
ح��ق��وق��ه��م، م��ع احل��ف��اظ ع��ل��ى مبادئ 
املنزل،  يف  وال��ب��ق��اء  اجل�سدي  التباعد 
ر�سمية  قناة  م��ن خ��الل توفري  وذل��ك 
�سواء،  حد  على  والتجار  للم�ستهلكني 
ليتمكنوا من ت�سجيل وتتبع ال�سكاوى. 
وقد مت اإدراج تطبيق “م�ستهلك دبي” 
دولة  تطبيقات  اأف�����س��ل  قائمة  �سمن 
الإمارات العربية املتحدة من هواوي، 
وهي جمموعة خمتارة من التطبيقات 
الأ�سا�سية وال�سائعة املتاحة ل�سكان دولة 

اأوًل”، ومت  “الأمان  اإىل مبداأ  ا�ستناداً 
لتتمتع  اإطالقها،  بدقة قبل  اختبارها 
م��ع��اي��ري حماية  ب��اأع��ل��ى  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
ال���ب���ي���ان���ات واأم����ان����ه����ا. وت�����س��م��ن هذه 
على  امل�ستخدمني  ح�سول  الإج���راءات 
التطبيقات  من  ممكنة  جتربة  اأف�سل 
التي تعمل على اأجهزة هواوي الذكية. 
قال كيث يل، مدير جمموعة هواوي 
لأعمال امل�ستهلكني يف دولة الإمارات: 
لدعم  بالفخر  ه��واوي  �سركة  “ت�سعر 
خدماتها  تو�سيع  يف  دب���ي  اق��ت�����س��ادي��ة 
م�ستخدمي  اإىل  واإي�����س��ال��ه��ا  ال��ذك��ي��ة 
هواوي عرب متجر تطبيقات هواوي«. 
تطبيقات  م��ت��ج��ر  “يركز  واأ�����س����اف: 
هواوي على اجلودة والبتكار والأمن، 
به  تتمتع  ال��ذي  املمتاز  امل�ستوى  ويعّد 

الأ�سا�سي  اجل����ذب  ع��ام��ل  تطبيقاتنا 
ل�400 مليون م�ستخدم ن�سط �سهرياً 
اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  امل��ن�����س��ة يف  ه�����ذه  اإىل 
ال����ع����امل. ون���وف���ر م���ن خ����الل تطبيق 
حمفظتنا،  يف  دبي”  “م�ستهلك 
مل�ستخدمي  اإ���س��اف��ي��ة  رائ���ع���ة  جت���رب���ة 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  ه��واوي يف 
باإجراءات  اللتزام  على  و�سن�ساعدهم 
حقوقهم  وحماية  اجل�سدي  التباعد 

ال�ستهالكية يف الوقت نف�سه ».

م�سر: 12 اتفاقية برتولية 
جديدة با�ستثمارات مليار دولر

•• القاهرة -وام: 

املعدنية  وال��رثوة  البرتول  اأعلن وزير 
اجلديدة  اتفاقية   12 توقيع  امل�سري 
مع عدد من كربيات ال�سركات العاملية 
وادي�سون  الأم��ري��ك��ي��ة  ���س��ي��ف��رون  وه���ي 
الإيطالية وبي بي الإجنليزية وتوتال 
ال��ه��ول��ن��دي��ة ونوبل  ال��ف��رن�����س��ي��ة و���س��ل 
المريكية وكوفبيك الكويتية ومبادلة 
للبرتول الإم��ارات��ي��ة، وذل��ك ب��واق��ع 8 
للغازات  القاب�سة  لل�سركة  اتفاقيات 
ب�سرق  اث��ن��ت��ان  “اإيجا�س”  الطبيعية 
امل��ت��و���س��ط و6 مب��ن��ط��ق��ة غرب  ال��ب��ح��ر 
جنوب  ل�سركة  اتفاقيات  و3  املتو�سط 
بالبحر  ل��ل��ب��رتول  ال��ق��اب�����س��ة  ال�����وادي 
البرتول  ل��ه��ي��ئ��ة  وات��ف��اق��ي��ة  الأح���م���ر 
بال�سحراء الغربية وتبلغ ا�ستثماراتها 
بحد اأدنى حوايل اأكرث من مليار دولر 
بالإ�سافة اإىل حوايل 19 مليون دولر 

منح توقيع حلفر 21 بئرا.

تتبع عمليات التفتي�س وامل�سادرة التي 
التجارية  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع  ب��ه��ا  ي��ق��وم 
دبي،  اقت�سادية  يف  امل�ستهلك  وحماية 
بيانات  ع��ل��ى  احل�������س���ول  ع���ن  ف�����س��اًل 
الإج������راءات.  ب��ه��ذه  متعلقة  وت��ق��اري��ر 
توجيهات  م���ع  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وي��ت��م��ا���س��ى 
القيادة الر�سيدة ب�ساأن التحول الذكي 
بدوره  يخدم  ال��ذي  الأم���ر  للعمليات، 
امل�سالح القت�سادية للتجار واملوردين 
واأ�سحاب براءات الخرتاع والعالمات 
التجارية من القطاع اخلا�س. وي�سم 
املبتكرة  التطبيقات  ه�����واوي،  متجر 
لتعزيز  خ�سي�ساً  تطويرها  مت  ال��ت��ي 
التقنية  وال���ق���ط���ع  ال����ربام����ج  ق������درات 
الذكية.  ه����واوي  اأج��ه��زة  امل��ت��ط��ورة يف 
املتجر   يف  التطبيقات  جميع  ممت  و�سُ

نظمتها �صبكة �لغرفة لال�صتد�مة مل�صاعدة �ل�صركات على �إ�صعاد موظفيها وتعزيز �إنتاجيتهم

غرفة دبي تنظم ندوة افرتا�سية حول �سمان �سحة و�سالمة املوظفني يف مقرات ومباين العمل 

وزير القت�ساد الروماين و �سفري الإمارات 
يبحثان العالقات الثنائية والتعاون القت�سادي

•• بوخار�شت -وام: 

اجتمع معايل فريجيل دانييل بوبي�سكو وزير القت�ساد و الطاقة و بيئة الأعمال 
الروماين - عن بعد - مع �سعادة الدكتور اأحمد عبد اهلل �سعيد املطرو�سي �سفري 
الدولة لدى رومانيا . مت خالل الجتماع بحث العديد من الق�سايا القت�سادية 
القت�سادية  امل��ج��الت  يف  ال��ت��ع��اون  زي���ادة  �سبل  و  ال�سديقني  البلدين  تهم  التي 
حماية  اتفاقية  تعديل  م�سروع  على  والتوقيع  املتبادلة،  وال�ستثمارات  املختلفة 
وت�سجيع ال�ستثمار بني الإمارات ورومانيا. و اأكد اجلانبان اأهمية ترتيب زيارات 
وال�ستثمارية  القت�سادية  الفر�س  ا�ستك�ساف  ملناق�سة  اجلانبني  م��ن  للوفود 

وال�سياحية واتفقا على موا�سلة احلوار و اللقاءات للتن�سيق بني البلدين.

من العام 2020 نحو %24 من اإجمايل جتارة الدولة من هذا الفئة من 
وكان جمل�س الوزراء يف اإطار تعزيز الأمن  املنتجات طيلة العام 2019. 
الغذائي قرر يف وقت �سابق ت�سكيل فريق عمل لدرا�سة تنمية قطاع الزراعة 
احلديثة يف الدولة بهدف دعم تبني الإنتاج املحلي للتكنولوجيا احلديثة، 
لتلبية  الغذائية  املنتجات  توفري  على  بالقدرة  الرتقاء  ممكنات  وتطوير 

احتياج ال�سوق، ورفع تناف�سية املنتج املحلي وخلق الفر�س التجارية.
من جانبه فقد اعتمد جمل�س الإمارات لالأمن الغذائي - الذي يعد املرجع 
الأول والرئي�سي لكل ما هو متعلق بالغذاء يف الإمارات - اآلية مراقبة نظم 
الغذائية  واملنتجات  الب�سائع  حركة  ملتابعة  ال��دول��ة  اإىل  ال��غ��ذاء  ا�سترياد 
الرئي�سية �سمن خمتلف مكونات �سل�سلة الإمداد والتي تت�سمن 3 مراحل 
رئي�سية ت�سمل احلركة اللوج�ستية على املنافذ احلدودية، وبيانات امليزانية 
الغذائية العاملية والتي تر�سد كميات الأغذية املتوفرة للتداول والت�سدير 

•• اأبوظبي-وام:

 31.7 الغذائية  وال�سلع  املنتجات  الإم���ارات من  دول��ة  قيمة جت��ارة  بلغت 
اأحدث  بح�سب  وذل��ك  اجل��اري  العام  الأول من  الربع  خ��الل  دره��م  مليار 
يف  والإح�ساء  للتناف�سية  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأ�سدرتها  التي  الإح�سائيات 
موؤ�سر ين�سجم مع اجلهود احلكومية ال�ستثنائية لتعزيز الأمن الغذائي .

وتظهر الإح�سائيات اأن قيمة واردات الدولة من املنتجات وال�سلع الغذائية 
خالل الأ�سهر الثالثة الأوىل من العام اجلاري و�سلت اإىل 17.98 مليار 
وال�سيدلية  الدوائية  املنتجات  من  الدولة  جت��ارة  قيمة  وو�سلت   ، دره��م 
 3.55 “ منها   2020 العام  من  الأول  الربع  خ��الل  دره��م  مليار   4.5
مليار درهم واردات و�سجل بقية املبلغ ل�سالح ال�سادرات واإعادة الت�سدير.

الأول  الربع  امل�سجلة خالل  وال�سيدلية  الدوائية  املنتجات  وت�سكل جتارة 

با�ستخدام  ال��زراع��ي  لالإنتاج  املبكر  الر�سد  وبيانات  العاملية،  الأ���س��واق  يف 
تقارير نظام مراقبة معلومات الأ�سواق الزراعية.

تطوير  ت�ستهدف  الغذائي  لالأمن  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأن  اإىل  ي�سار 
امل�ستدام،  ال��غ��ذاء  اإن��ت��اج  متكني  اأ�س�س  على  تقوم  �ساملة  وطنية  منظومة 
وحتدد عنا�سر �سلة الغذاء الوطنية، التي تت�سمن 18 نوعا رئي�سا، بناء 
على معايري رئي�سة، ت�سمل معرفة حجم ال�ستهالك املحلي لأهم املنتجات 

، والقدرة على الإنتاج والت�سنيع، والحتياجات الغذائية.
املدى،  وطويلة  ق�سرية  رئي�سة  مبادرة   38 ال�سرتاتيجية  تت�سمن  كما 
وتعمل من خالل خم�سة توجهات ا�سرتاتيجية تركز على: ت�سهيل جتارة 
توريد  خطط  وحتديد  ال��غ��ذاء،  ا�سترياد  م�سادر  وتنويع  العاملية،  الغذاء 
بديلة ت�سمل من ثالثة اإىل خم�سة م�سادر لكل �سنف غذائي رئي�سي يتم 

ا�سترياده.

بهدف  جذب �ال�صتثمار  وتوفري متطلبات �مل�صتثمرين يف قطاعات متنوعة

»منطقة عجمان احلرة« ُتطلق م�سروع البوليفارد التجاري اجلديد
•• عجمان –الفجر:

احلرة”  ع��ج��م��ان  “منطقة  اأط��ل��ق��ت 
ب��ول��ي��ف��ارد ع��ج��م��ان ال��ت��ج��اري اجلديد 
ل���ي���ك���ون اأح�������دث جم���ّم���ع���ات الأع����م����ال 
املركز  ويت�سمن  احل����رة.  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
اجلديد جمموعًة من املكاتب ومقرات 
التقنيات،  ب���اأح���دث  امل������زّودة  الأع���م���ال 
اخلدمات  م��ن  ب��اق��ًة  لل�سركات  وي��ق��دم 
اأعمالها  اإط���الق  يف  لدعمها  املتكاملة 
زيادة  يف  ب��ذل��ك  م�ساهماً  ع��ج��م��ان،  يف 
اخلارجية  ال���س��ت��ث��م��ارات  ا���س��ت��ق��ط��اب 
الدولة  يف  ال�������س���رك���ات  ت��و���س��ع  ودع�����م 
حتقيقاً لروؤية املنطقة احلرة و متا�سياً 

م��ن اخل���دم���ات امل��ت��م��ّي��زة مب��ا يدعمها 
وي�ساعدها على حتقيق النجاح والنمو، 
مبا يف ذل��ك اإط��الق الأع��م��ال وت�سهيل 
ال��ت��ج��اري مبرونة  ال��ن�����س��اط  م���زاول���ة 
اأكرب، ف�ساًل عن جمموعًة من امليزات 
احل�سرية الأخرى.   وتعمل “منطقة 
عجمان احلرة” على تطوير خدماتها 
ا�سرتاتيجية  من�سًة  لتكون  با�ستمرار 
لدعم ال�سركات املحلية والدولية ورواد 
الأع���م���ال ع��ل��ى ال��ن��م��و وت��و���س��ي��ع نطاق 
باقًة  احل��رة  املنطقة  وتوفر  اأعمالهم. 
من اخلدمات الرقمية املتميزة وتتيح 
اإمكانية تاأ�سي�س �سركة عن ُبعد من اأي 
مكاٍن يف العامل يف غ�سون اأقل من 24 

�ساعة بال�ستعانة بالبوابة الإلكرتونية 
“منطقة عجمان  اخلا�سة بها. وتتبُع 
احلرة” ا�سرتاتيجيًة متكاملة لتعزيز 
توفري  خ���الل  م��ن  الإم������ارة  تناف�سية 
احللول املُبتكرة وتطوير بيئة الأعمال 
وتعزيز التعاون مع املعنيني وال�سركاء 
وت�سعى  ودول����ي����اً.  واإق��ل��ي��م��ي��اً  حم��ل��ي��اً 
م�ساهمتها  مل��وا���س��ل��ة  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة 
وتنويع  املُ�ستدامة  التنمية  م�سرية  يف 
م������وارد اق��ت�����س��اد ال����دول����ة م���ن خالل 
ا�ستقطاب املزيد من ال�سركات الدولية 
وت�سهيل  الأج��ن��ب��ي��ة  وال����س���ت���ث���م���ارات 
ومزاولة  ال�سركات  تاأ�سي�س  اإج���راءات 

الأعمال. 

الأع��م��ال احل����رة.     وي��ن��درج بوليفارد 
املنطقة  م����ب����ادرات  اإط�����ار  يف  ع��ج��م��ان 
احل����رة ل��دع��م ال��ن�����س��اط ال���ت���ج���اري يف 
الإمارة من خالل توفري احللول التي 
جتمع بني اجلودة واخل�سائ�س املمّيزة 
والتكلفة التناف�سية لت�سجيع املزيد من 
اأعمالها يف عجمان  ال�سركات لإطالق 
ال�ستثمارات.  م��ن  امل��زي��د  وا�ستقطاب 
امل�����س��روع متا�سياً  اف��ت��ت��اح ه���ذا  وي���اأت���ي 
م���ع ال����ت����زام م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان احل���رة 
ب���ت���و����س���ي���ع ن����ط����اق خ���دم���ات���ه���ا ودع�����م 
الإم���ارة،  تناف�سية  وتعزيز  القت�ساد 
تتخذ  التي  ال�سركات  و�ستتمتع  حيث 
مبجموعٍة  لها  م��ق��راً  البوليفارد  م��ن 

والتنمية  الزده���ار  م�سرية  وموا�سلة 
ل������ل������دول������ة.      ويتكون  املُ�������س���ت���دام���ة 
بوليفارد عجمان من مبنيني موؤلفني 
اإجمالية  مب�����س��اح��ٍة  ط��واب��ق  �ستة  م��ن 
ويت�سمن  م��رب��ع،  م��رت   9،617 تبلغ 
باأحدث  م���زودة  وح���دًة   213 املبنيان 
لال�ستخدام  خُم�����س�����س��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
و�سالت  اأع���م���ال  وم���ق���رات  ك��م��ك��ات��ب 
ال�ستقبال  ُرده��ات  عن  ف�ساًل  عر�س، 
مواقف  احلديثة.  امل�سرتكة  وامل��راف��ق 
امل���رك���ز وجهًة  ه����ذا  خ��ا���س��ة وي�����س��ك��ل 
مثالية لإطالق الأعمال وافتتاح اأفرع 
ومن�سًة  الدولية،  لل�سركات  وم��ق��رات 
متمّيزة للطاحمني لبدء م�سريتهم يف 

مع “روؤية عجمان 2021«.       وياأتي 
للمبادرات  ا���س��ت��م��راراً  الإط�����الق  ه���ذا 
“منطقة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي  وامل�������س���اري���ع 
مكانتها  ل��ت��ع��زي��ز  احلرة”  ع��ج��م��ان 
كوجهٍة رائدة لال�ستثمارات اخلارجية 
ال�سوء  وت�سليط  الدولية،  وال�سركات 
على امليزات التناف�سية التي تتفرُد بها 
الإم��ارة بف�سل موقعها ال�سرتاتيجي 
ومرونة  امل��ت��ط��ورة  التحتية  وبنيتها 
وتوا�سل  ف��ي��ه��ا.  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  الأُط������ر 
منطقة عجمان احلرة اإطالق املبادرات 
ال�سرتاتيجية  وامل�����س��اري��ع  ال��ن��وع��ي��ة 
متا�سياً مع توجيهات القيادة الر�سيدة 
الوطني  الق���ت�������س���اد  ع  ت����ن����وُّ ل��ت��ع��زي��ز 

اقت�سادية دبي توعي م�ستخدمي اأجهزة »هواوي« بتطبيق »م�ستهلك دبي« 
املتوفر عرب متجر التطبيقات ملوا�سلة دعم وتعزيز حقوق امل�ستهلكني يف الإمارات

م�سروع ال�ستحقاق املحا�سبي ..  خطوة رائدة تعزز ريادة الإمارات عامليا
العدد 12967 بتاريخ 2020/6/22 

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 7083/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2150 جتاري جزئي ،  
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 74855.9 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : الغرير لالن�ساءات خر�سانه �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
�سفته   - اأبوظبي  ف��رع   - ذ.م.م   - العامة  للمقاولت  �سيدكو  �سركة   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب 

بالق�سية : منفذ �سده  -  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )74855.9( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
�صهادة ملن يهمه الأمر  

املو�صوع : طلب التحكيم رقم 2020/37
يود مركز دبي للتحكيم الدويل اإعالمكم بوجود دعوى حتكيم م�سجلة بتاريخ 2020/3/18 حتت الرقم 

2020/37 حتت الرقم بني كل من : املدعني 
1.AL TAWFEEQ FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT LLC

2. INTERNATIONAL MODERN HOSPITAL LLC
و املدعي عليهم : 

1.SUNRISE HEALTHCARE ENTERPRISES LLC
2. Hafeez Rahman Padiyath Kunhikamatty (also known as Hafeez Rahman 

Padiyath Abdul)
3. Nikita Wadhwan Rakesh Trehan

ولزالت اإجراءات التحكيم يف الدعوى 2020/37 م�ستمرة لغاية هذا التاريخ 
مت اإ�سدار هذه الر�سالة بناء على طلب املدعني يف هذه الدعوى.

مركز دبي  للتحكيم  الدويل  

مركز دبي للتحكيم الدويل 
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املال والأعمال

�سركة الإمارات دبي الوطني كابيتال تغلق بنجاح اأول اإ�سدار ل�سكوك ا�ستدامة بقيمة 1.5 مليار دولر اأمريكي 
الإ�سالمي  للبنك  وامل�ستمر  الدائم  اللتزام  على  �سهادة  الإ�سدار  هذا  جناح 
امل�ستدامة  للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم  لأه�����داف  الأول���وي���ة  ب��اإع��ط��اء  للتنمية 
فيه.  ع�سو  دول��ة   57 ل�  املحددة  الإمنائية  لالحتياجات  وفًقا    )SDGs(
اأول  للتنمية  الإ���س��الم��ي  البنك  اأ�سبح  الل��ت��زام،  ه��ذا  على  اإ���س��ايف  دليل  ويف 
موؤ�س�سة حا�سلة على  ت�سنيف ائتماين من فئة AAA وكذلك اأول موؤ�س�سة 
باإ�سدار   تقوم  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  اإجتماعية  اأه��داف  ذات  م�سرفية 
خم�س�سة لتمويل م�ساريع تنموية �سديقة للبيئة -   - “خ�سراء”  �سكوك 
و�سيتم تخ�سي�س عائدات اإ�سدار  وذلك يف �سهر نوفمرب من العام 2019. 
�سكوك ال�ستدامة مبا يتما�سى مع اإطار التمويل امل�ستدام للبنك الإ�سالمي 
للتنمية )�سمن فئة امل�ساريع الجتماعية(، مل�ساعدة الدول الأع�ساء يف البنك 
الإ�سالمي للتنمية على معاجلة اآثار وباء “كوفيد-19”، و كجزء من حزمة 

•• دبي-الفجر: 

امل�سريف  ال��ذراع  املحدودة”،  كابيتال  الوطني  دبي  الإم��ارات  “�سركة  جنحت 
ل�سكوك  اإ���س��دار  اأول  اإغ��الق  يف  الوطني،  دب��ي  الإم���ارات  لبنك  ال�ستثماري 
. وقد تولت  الإ�سالمي للتنمية  البنك  ا�ستدامة بالدولر الأمريكي ل�سالح 
الرئي�سي  امل��دي��ر  مهام  املحدودة”  كابيتال  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  “�سركة 
امل�سرتك ومدير الكتتاب لهذا الإ�سدار الذي �سكل عالمة فارقة يف امل�سرية 
فئات   م��ن  ت�سنيف  ع��ل��ى  وح�����س��ل  للتنمية،  الإ���س��الم��ي  للبنك  الت�سغيلية  
مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة من قبل موؤ�س�سات   AAA/AAA/Aaa
الت�سنيف العاملية “موديز” و”�ستاندرد اأند بورز” و”فيت�س” على التوايل. 
بلغت قيمة هذه ال�سكوك 1.5 مليار دولر اأمريكي ملدة خم�س �سنوات،  و�سكل 

دولر  مليار   2.3 والبالغة  ال���دول،  لهذه  البنك  يقدمها  التي  امل�ساعدات 
اأمريكي للحد من تداعيات انت�سار هذا الوباء.  و�ستدعم حزمة امل�ساعدات، 
خمتلف البلدان  “الرد، ال�ستعادة، ومعاودة النطالق”،  التي حتمل عنوان 
املتلقية على مواجهة تداعيات “كوفيد-19” على اأنظمة الرعاية ال�سحية 
ال�سغرية  ال�سركات  على  ال��وب��اء  ل��ه��ذا  الق��ت�����س��ادي  الأث���ر  مواجهة  وك��ذل��ك 
التنفيذي  الرئي�س  القا�سم،  املنا�سبة قال فهد عبدالقادر  واملتو�سطة. وبهذه 
ل�سركة الإم��ارات دبي الوطني كابيتال: “لدى �سركة الإم��ارات دبي الوطني 
دعم  وي�سرنا  للتنمية،  الإ�سالمي  البنك  مع  الأم��د  طويلة  عالقة  كابيتال 
�ستدعم  والتي  بالتاريخية،  التي ن�سفها   ال�ستدامة  البنك ل�سكوك  اإ�سدار 
النتعا�س والنمو والتنمية امل�ستقبلية للمجتمعات يف جميع اأنحاء العامل، يف 
الوقت الذي يواجهون فيه التداعيات امل�ستمرة لهذا الوباء. وتظهر ال�سفقة 

التمويل  دب��ي الوطني يف جم��ال  الإم����ارات  امل��ت��زاي��دة لبنك  ال��ق��درات  اأي�����س��اً 
ودوره  اأهميته  �ستزداد  البيئية والجتماعية، وهو جمال  باحلوكمة  املرتبط 
على مرونتها  احل��ف��اظ  اإىل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ال�سركات يف جميع  �سعي  ظ��ل  يف 
وقوتها خالل هذه الأوقات ال�سعبة ومعاودة الزدهار م�ستقباًل.« مت ت�سعري 
ال�سكوك على اأ�سا�س فارق  مبقدار 55 نقطة اأ�سا�س على مدى خم�س �سنوات 
 0.908% تبلغ  )ك��وب��ون(  لق�سيمة  الأم��ري��ك��ي  ب��ال��دولر  و�سطية   ملبادلة 
عن  �سادرة  ل�سكوك  الإط��الق  على  الأدن��ى  )كوبون(  الق�سيمة  وهي  �سنوًيا، 
البنك الإ�سالمي للتنمية. وحظي الإ�سدار باإقبال جيد من قبل امل�ستثمرين 
العامليني مع تخ�س�س ن�سبة %37 للم�ستثمرين من القارة الآ�سيوية ون�سبة 
%8 لأوروبا و ن�سبة %53 للم�ستثمرين من منطقة �سرق الأو�سط  فيما 

مت توزيع الن�سبة املتبقية والبالغة %2 على م�ستثمرين اآخرين.

من خالل ت�صهيل ممار�صة �الأعمال

خدمة »النامو�س« تدعم جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتحويل دبي اإىل قطب عاملي جاذب لال�ستثمار

اأبوظبي تقود امل�سهد ال�سياحي العاملي اجلديد من خالل
 اإطالق مبادرات رائدة للنهو�س بالقطاع ال�سياحي بالإمارة

بعد جتاوز �حلظر �ملوؤقت      

جلفار تبداأ �سحن م�ستح�سراتها اإىل ال�سوق ال�سعودية
“ي�سرنا اأن نعلن عن  القا�سمي رئي�س جمل�س اإدارة “جلفار”: 
عودة  100 دواء من اإنتاج   جلفار وم�سجلة يف الهيئة العامة 
للغذاء وال���دواء  اإىل  الأ���س��واق ال�سعودية  بقوة من جديد .  

وتابع القا�سمي .. 
من جهتنا نوؤكد ثقتنا يف  اأدويتنا التي ت�سكل حلول عالجية 
التزامنا  و  امل�ستمر  ح��ر���س��ن��ا  الأم���را����س  م��ن  لكثري  ف��اع��ل��ة 
بالتعاون مع كل  اجلهات املعنية بال�ساأن الدوائي داخل الدولة 
الت�سنيع وتنفيذ جميع  وخارجها  ل �سيما  تطوير عمليات 
التو�سيات  الواردة يف تقارير عمليات التفتي�س  التي �سهدتها 
اخلليج  �سركة  وتعد  املا�سية.  الفرتة  ال�سركة خالل  م�سانع 
12 م�سنعا يف  (  التي  متتلك  لل�سناعات الدوائية )جلفار 
مقرها الرئي�سي يف راأ���س اخليمة واآخ��ر يف جبل علي  عالوة  
على ثالثة م�سانع خ��ارج الإم����ارات   يف ك��ل م��ن  ال�سعودية 
مهما  ج��زءا  ال��دوائ��ي  اإنتاجها  وي�سكل  وبنغالدي�س  واثيوبيا 
50 بلدا حول العامل   يف دعم الرعاية ال�سحية يف اأكرث من 
ت��وف��ر ح��ل��ول عالجية لكثري م��ن الأم��را���س مب��ا يف ذلك  اإذ 

الأمرا�س املزمنة كال�سكر  وال�سغط  والكلى .

••  راأ�س اخليمة-الفجر:

 ا�ستاأنفت اأم�س �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية “جلفار”، 
ال�سرق  منطقة  يف  ل��ل��دواء   امل�سنعة  ال�سركات  اأك���رب  اإح���دى 
الأو�سط واأفريقيا ن�ساطها يف �سوق اململكة العربية ال�سعوية 
بعد جتاوزها  احلظر املوؤقت الذي طال  منتجاتها  وتنفيذا 
راأ�س  يف  الرئي�سي  ال�سركة  مقر  غ��ادرت  احلظر  اإل��غ��اء  لقرار 
اخليمة اأم�س جمموعة من ال�ساحنات املحملة   بامل�ستح�سرات 
الدوائية التي حتمل عبار )�سنع يف جلفار ( وامل�سجلة لدى  
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  وال��دواء  للغذاء  العامة  الهيئة 

وعددها مئة م�ستح�سر. 
وجاء  اإلغاء احلظر املوؤقت لأدوي��ة جلفار يف اأعقاب  عمليات  
تفتي�س  طالت  جميع اأن�سطة م�سانع ال�سركة  من قبل فرق 
متثل  وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع الإماراتية و الهيئة العامة 
للغذاء وال��دواء ال�سعودية  وج��اءت  نتائجها توؤكد  مطابقة  
الدواء الإماراتي امل�سنوع يف م�سانع  جلفار ملوا�سفات اجلودة 
حميد  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  ق��ال   ، ذل��ك  على  وتعليقا  ال��ع��امل��ي��ة. 

•• دبي-الفجر:

وفق  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  تعمل   
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����س���د  ب���ن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
دبي- رعاه اهلل- الرامية اإىل ت�سجيع 
ال���س��ت��ث��م��ارات، وحت��ر���س ع��ل��ى اإزال���ة 
ك��اف��ة ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��ق��ف يف طريق 
دبي  اإم���ارة  لتظل  امل�ستثمرين،  جن��اح 
م��رك��ز ج���ذب ل��ال���س��ت��ث��م��ارات واأر�����س 
الهيئة  وداأب���ت  والإجن����ازات.  الفر�س 
ع���ل���ى اإط�������الق ال����ربام����ج وامل�����ب�����ادرات 
املبتكرة التي ت�سهل الأعمال وت�سمن 
معايري  اأع���ل���ى  وف����ق  ا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا 
والتوافرية،  والع��ت��م��ادي��ة  ال��ك��ف��اءة 
مم���ا ي���ع���زز ري���ادت���ه���ا ومت���ي���زه���ا. ويف 
تعزيز  يف  للم�ساهمة  ج��ه��وده��ا  اإط���ار 
ببناء  والتزامها  دبي،  اقت�ساد  ازده��ار 
�سراكات  وت��اأ���س��ي�����س  ع��الق��ات وط��ي��دة 
ا�سرتاتيجية مع املوؤ�س�سات وال�سركات 
املحلية  واخل�����ا������س�����ة؛  احل����ك����وم����ي����ة 
الهيئة  اأطلقت  والعاملية،  والإقليمية 
“النامو�س”  خ���دم���ة   2014 ع����ام 
واملقاولني،  بال�ست�ساريني  اخلا�سة 
للتو�سيالت  ال���الزم���ة  امل����دة  وق��ل��ل��ت 
القطاعني  يف  للمتعاملني  اجل��دي��دة 
ويف  اأي��ام   5 اإىل  وال�سناعي  التجاري 
م���ع موا�سلة  ف��ق��ط،  واح�����دة  خ��ط��وة 
ومبلغ  التو�سيل  ر���س��وم  م��ن  الإع��ف��اء 
ك����ي����ل����ووات.   150 ح���ت���ى  ال����ت����اأم����ني 

الإجراءات الحرتازية ل�سمان تلبية 
الطلبات دون امل�سا�س ب�سحة و�سالمة 
الوطنية  اجل���ه���ود  ل���دع���م  امل��ع��ن��ي��ني، 
الرامية اإىل مواجهة انت�سار فريو�س 
الهيئة  واأه����اب����ت  امل�����س��ت��ج��د.  ك���ورون���ا 
املوردين-املقاولني واملقاولني  بجميع 
لأي  ال�سماح  ع��دم  ���س��رورة  الفرعيني 
التواجد  اأو  بالدخول  موظفيهم  من 
يف مكاتب الهيئة يف حال ظهرت على 
موظفيهم اأعرا�س الأنفلونزا وارتفاع 
اأع���را����س اجلهاز  اأو  احل�����رارة،  درج���ة 
موؤخراً.  ال�سفر  ح��ال  يف  اأو  التنف�سي 
اإىل  الب�سائع  وت��وري��د  اإي�����س��ال  وعند 
باإلزام  الهيئة  وجهت  الهيئة،  مواقع 
لوازم  بارتداء  ومرافقيهم  ال�سائقني 
احلماية ال�سخ�سية ومنها )القفازات 
الإجراءات  كافة  وات��ب��اع  والكمامات( 
الوقائية، على األ يزيد عدد ركاب كل 

حافلة عن 20 �سخ�ساً.  

جن���اح���ات ف���ردي���ة، واإمن�����ا ت�����س��ع��ى اإىل 
وتعزيز  اجل��م��اع��ي  ال��ن��ج��اح  حت��ق��ي��ق 
يتحقق  ول��ن  واملجتمع،  الفرد  �سعادة 
التي  املحفزة  البيئة  بوجود  اإل  ذل��ك 
والعزمية  التعاون،  ه��ذا  مثل  ت�سجع 
لتحقيق النجاح عرب التعاون والعمل 
“نهتدي  معاليه:  واأ�ساف  امل�سرتك. 
بكلمات �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رعاه  م��ك��ت��وم،  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
منّكن  ل��ك��ي  ه��ن��ا؟  ن��ح��ن  “ملاذا  اهلل: 
مل  اإذا  النجاح،  حتقيق  من  امل�ستثمر 
يحقق النجاح ف�سيف�سل هو و�سنف�سل 
ف�سينجح  ال��ن��ج��اح  ح��ق��ق  واإذا  ن��ح��ن، 
الهيئة  وت��وف��ر  نحن”.  و�سننجح  ه��و 
ومتكافئة  هائلة  ا�ستثمارية  ف��ر���س��اً 
اأعلى معايري ال�سفافية  للجميع وفق 
يف ظل عالقات ا�سرتاتيجية را�سخة، 
ال�سراكات  ب���اأه���م���ي���ة  م��ن��ه��ا  اإمي�����ان�����اً 
الناجحة يف حتقيق التميز والتطوير 
امل�����س��ت��م��ر ل���الأع���م���ال، مب���ا ي�����س��ع��ه��ا يف 
على  الأك��رث متيزاً  املوؤ�س�سات  م�ساف 
الهيئة  نتائج  اإن  بل  العامل،  م�ستوى 
تتفوق على نخبة ال�سركات الأوروبية 
والأم���ري���ك���ي���ة«. واأع���ل���ن���ت ال��ه��ي��ئ��ة اأن 
لتو�سيل  تلقتها  التي  الطلبات  ع��دد 
النامو�س  الكهرباء من خالل خدمة 
اإط������الق  م���ن���ذ  ط���ل���ب   6124 ب���ل���غ 
اخلدمة وحتى نهاية اإبريل 2020. 
واأك�������دت ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة كافة 
معايري  اأع��ل��ى  وف��ق  كاملعتاد  الطلبات 
وال�����س��رع��ة، م��ع تطبيق كافة  اجل���ودة 

خدمة “النامو�س” يف تعزيز تناف�سية 
دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث 
احتفظت الدولة، ممثلة بهيئة كهرباء 
ومياه دبي، للعام الثالث على التوايل، 
على املرتبة الأوىل عاملياً يف احل�سول 
على الكهرباء، وبكافة موؤ�سرات املحور 
بح�سب   ،100% ك��ام��ل��ة  وب��ع��الم��ة 
تقرير البنك الدويل ملمار�سة اأن�سطة 
يقي�س  وال������ذي   ،2020 الأع����م����ال 
يف  الأع��م��ال  اأن�سطة  ممار�سة  �سهولة 

190 اقت�سادا حول العامل.
الطاير،  �سعيد حممد  معايل  وي�سري 
التنفيذي  الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�سو 
التزام  اإىل  دبي،  ومياه  كهرباء  لهيئة 
والتكامل  ال��ت��ع��اون  بت�سجيع  الهيئة 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  القطاعني  ب��ني 
مل���ا ف��ي��ه م�����س��ل��ح��ة ج��م��ي��ع الأط������راف، 
ال�سراكات  ب���اأن  الهيئة  ت��وؤم��ن  ح��ي��ث 
حتقيق  اإىل  ت����ه����دف  ل  ال���ن���اج���ح���ة 

ه���ذه اخل��ط��وة �سمن حزمة  وج����اءت 
الهيئة  ت��وف��ره��ا  ال���ت���ي  ال��ت�����س��ه��ي��الت 
والتجارية.  ال�سناعية  للم�سروعات 
وتعد املدة الالزمة لتو�سيل الكهرباء 
يف دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء 
ومياه دبي، الأقل عاملياً بح�سب تقرير 
18 يوماً  البنك ال��دويل ال��ذي ح��دد 
يف  الكاملة  ال��ع��الم��ة  على  للح�سول 
موؤ�سر الوقت �سمن حمور احل�سول 

على الكهرباء.
ثمرة  “النامو�س”  خ���دم���ة  وت���ع���د 
تعاون الهيئة الوثيق مع �سركائها من 
وجناحها  وامل��ق��اول��ني،  ال�ست�ساريني 
حتفز  اإي��ج��اب��ي��ة  عمل  بيئة  ت��وف��ري  يف 
البتكار واقرتاح املبادرات التطويرية، 
واخلروج بتو�سيات تعمل على ت�سهيل 
خدمات  على  احل�سول  اآلية  وت�سريع 
املعايري  اأف���������س����ل  وف������ق  ال����ك����ه����رب����اء 
اأ�سهمت  وق���د  ال��ع��امل��ي��ة.  وامل��م��ار���س��ات 

تقييم  اإج��راء  ال�سياحية  واملن�ساآت 
الإر�سادية  ل��ل��ق��واع��د  وف��ًق��ا  ذات����ي 
حددتها  التي  التوجيهية  واملبادئ 
دائ������رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة – 
اأب����وظ����ب����ي، وذل�������ك حل���ث���ه���م على 
النظافة  م��ع��اي��ري  تطبيق  ���س��م��ان 
والأم���������ان ب���ه���دف مت��ك��ي��ن��ه��م من 
ب�سكل  اإج�������راءات مم��اث��ل��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
بعد،  فيما  امل�ستقبل.  يف  م�ستقل 
من  التحقق  اإىل  ال��دائ��رة  �ستعمد 
ال��ت��ق��ي��ي��م��ات ال���ذات���ي���ة ع���رب حملة 
قبل  م��ن  �ساملة  ميدانية  تدقيق 
التزام  ل�سمان  متخ�س�سة،  ف��رق 
ال�سحة  املرافق واملن�ساآت مبعايري 
والنظافة التي يحددها الربنامج. 
وع���ل���ى ����س���وء ذل������ك، ���س��ي��ت��م منح 
املعايري  ه��ذه  تلبي  ال��ت��ي  امل��ن�����س��اآت 
ت�سري  والتي   Go Safe �سهادة 
الزوار  ل�ستقبال  ا�ستعدادها  اإىل 

واملحافظة على �سالمتهم.

•• اأبوظبي-الفجر: 

خطتها  لإط���الق  اأبوظبي  ت�ستعد 
ال�سياحي  للقطاع  ال�سرتاتيجية 
التدريجية  ال��ع��ودة  م��ع  بالتزامن 
ع��امل��ًي��ا، يف  ال��ق��ط��اع  ال��ت��ي ي�سهدها 
وق���ت ب��ا���س��رت ف��ي��ه ع��ا���س��م��ة دولة 
الإمارات العربية املتحدة تخفيف 
ع�����دد م����ن ال���ق���ي���ود والإج����������راءات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��احل��ج��ر امل���ن���زيل، عقب 
مكافحة  يف  حققته  ال��ذي  النجاح 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�سار 
�سهدت  وق�����د  “كوفيد-19”. 
امل���ن�������س���اآت ال��ف��ن��دق��ي��ة يف الإم������ارة 
����س���ام���ل���ة منذ  ت���ع���ق���ي���م  ح����م����الت 
خولتها  امل���ا����س���ي  م���ار����س  ب���داي���ة 
على  ح�سولها  بعد  العمل  لإع���ادة 
الت�ساريح الالزمة من قبل دائرة 

الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي.
التي  العديدة  امل��ب��ادرات  وم��ن بني 

اأتوجه  اأن  اأود  وه��ن��ا  ����س���واء.  ح���د 
بال�سكر اإىل �سركائنا على تعاونهم 
وروح املبادرة التي اأظهروها والتي 
�ساهمت ب�سكل فّعال يف اتخاذ هذه 
اخل����ط����وات وامل�������س���ي ق���دًم���ا نحو 
اإعادة فتح اأبواب اإمارتنا ل�ستقبال 

العامل من جديد«.
على   Go Safe برنامج  ي��رك��ز 
املن�ساآت الفندقية ومرافق الرتفيه 
وا�ستعدادها  جاهزيتها  ل�سمان 
وقد  ال����زوار،  ا�ستقبال  ل�ستئناف 
Go Safe   مت منح اأول �سهادة

جزيرة  يف  اأب��وظ��ب��ي  دبليو  لفندق 

عليها  احلائزين  اأول  ليكون  يا�س 
يف الإم����ارة، وم��ن امل��ق��رر اأن يتبعه 
اأخ��رى، منها  �ست من�ساآت فندقية 
اأربعة معامل �سياحية، ومنتزهني، 
و�ساطئ  جت�����اري�����ني،  وم����رك����زي����ن 
تغطية  اإىل  الربنامج  يهدف  عام. 
خم���ت���ل���ف ال����وج����ه����ات وامل���ن�������س���اآت 
ال���ع���ا����س���م���ة، مبا  يف  ال�������س���ي���اح���ي���ة 
التجارية  امل��راك��ز  من  املزيد  فيها 
وامل���ط���اع���م وامل���ن���ت���زه���ات وامل���راف���ق 

العامة.
من  الأوىل  اخل����ط����وة  مب����وج����ب 
الوجهات  �سيتعني على  الربنامج، 

قامت الدائرة باإطالقها لالرتقاء 
مب���ع���اي���ري ال�������س���ح���ة وال���ن���ظ���اف���ة 
ال�سركات  جميع  ع��رب  وتوحيدها 
واملوؤ�س�سات �سمن قطاع ال�سياحة، 
 ،Go Safe ������س�����ه�����ادة  ت������اأت������ي 
يف  ن���وع���ه  م����ن  الأول  ال���ربن���ام���ج 
اإىل �سمان  املنطقة وال��ذي يهدف 
النظافة  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  ت��ط��ب��ي��ق 
الوجهات  خمتلف  يف  وال�����س��الم��ة 
وال�سياحية  الفندقية  وامل��ن�����س��اآت 

العاملة يف الإمارة.
ال�سيبة،  ح�سن  علي  �سعادة  وق��ال 
ال�سياحة  لقطاع  التنفيذي  املدير 

خالل  من  دولًيا  املعتمدة  املعايري 
ا�سرتاتيجية ت�سع �سحة و�سالمة 
امل�ستهلك يف طليعة اأولوياتها، من 
اإىل  اأب��وظ��ب��ي  اإىل  و���س��ول��ه  حلظة 
ي��اأت��ي اإطالق  ح��ني م��غ��ادرت��ه. كما 
بالتزامن   Go Safe ����س���ه���ادة 
تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  مع 
للت�سدي  اأب�����وظ�����ب�����ي  ح����ك����وم����ة 
�سواء  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  لفريو�س 
وا�سعة  الخ���ت���ب���ارات  ط���ري���ق  ع���ن 
التعقيم  برنامج  وحملة  النطاق، 
الوطني، وفر�س اإجراءات التباعد 
خدمات  تطوير  م��ع  الج��ت��م��اع��ي، 

الثقافة  دائ��������رة  يف  وال���ت�������س���وي���ق 
مو�سًحا  اأب��وظ��ب��ي،   – وال�سياحة 
ال�������س���ه���ادة:  ه������ذه  وراء  ال����ه����دف 
“ميكننا القول اأن اأبوظبي و�سعت 
القطاع  لن��ع��ا���س  ج��دي��دة  معايري 
الدولية  الإ���س��ادة  بعد  ال�سياحي، 
تعاملت  ال��ذي  ال�ستباقي  بالنهج 
من خالله دولة الإمارات العربية 
املرحلة  م�����س��ت��ج��دات  م��ع  امل��ت��ح��دة 
الراهنة. ويف وقت نتطلع فيه اإىل 
ال�سياحي  القطاع  تن�سيط  اإع���ادة 
لي�س فقط  ه��دف��ن��ا  ال��ع��ا���س��م��ة،  يف 
ت��ل��ب��ي��ة، ب���ل وال���ت���ف���وق ع��ل��ى كافة 

الرعاية ال�سحية«.
واأ�ساف �سعادة علي ال�سيبة: “يعد 
الأول من  الربنامج،  ه��ذا  اإط��الق 
اأوىل  ،خ���ط���وة  امل��ن��ط��ق��ة  ن���وع���ه يف 
ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  اإط����ار  يف 
اجلديدة التي و�سعناها للنهو�س 
ت�سع  وال��ت��ي  ال�سياحي،  بالقطاع 
مقدمة  يف  امل�ستهلكني  م�سلحة 
بالإعالن  �سنقوم  كما  اأولوياتها. 
مماثلة،  وب����رام����ج  م����ب����ادرات  ع���ن 
ال��ت��ي نبذلها  ل��ل��ج��ه��ود  ا���س��ت��ك��م��اًل 
ل�����س��م��ان �سحة  ال�����س��ي��اق،  يف ه���ذا 
و���س��الم��ة امل��ق��ي��م��ني وال�����زوار على 

العدد 12967 بتاريخ 2020/6/22 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 3540/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/1224 جتاري كلي ،  ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 1011737.80 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : نبيل م�سطفى دله - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : حممد عبداهلل حممد العامري  - �سفته بالق�سية : وكيل
منفذ   : بالق�سية  - �سفتهما  رك��ني  2-م��رمي  دل��ه  ن��ادر م�سطفى   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

�سدهما  -  جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )1011737.80(  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12967 بتاريخ 2020/6/22

المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/11977

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
�صينعقد  باأنه  دبي  يف  �الإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمز�د�ت  �المار�ت  تعلن 
مز�د علني على موقع �المار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae وذلك يف متام �ل�صاعة 
نور  �صده  للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2020/06/29 �الثنني  يوم  م�صاء�   6:00

�ليا�صمني ل�صناعة �ملنظفات و�ملطهر�ت �س.ذ.م.م و �و�صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                                  �لو�صف    �صعر �لتقييم  

                                          �أغر��س متنوعه         8،035 
�لتف�صل  �ملعلومات  من  وللمزيد  �صمان  ب�صيك  �و  نقدي  بتاأمني  يتقدم  �ن  باملز�يدة  يرغب  من  فعلى 
�لتقدم  �عرت��س  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae �اللكرتوين  �ملوقع  بزيارة 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/2949(

املنذر : وليد بن عامر امليلي - بوكالة املحامي / زايد ال�سحي
املنذر اليه : حممد ح�سنى ابراهيم مطاوع - جمهول حمل الإقامة 

يتوجه املنذر للمنذر اليه باآداء املبلغ املرت�سد بذمته ل�سالح املنذر وقدره 37500 
درهم )�سبعة وثالثني الف وخم�سمائة درهما( وميثله خم�سة ايام من تاريخ هذا 
الإعالن للرد على ما جاء بالإنذار واإل �سي�سطر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
الالزمة قبله واللجوء للق�ساء للمطالبة باملبلغ امل�ستحق والفائدة القانونية عنه 
و التعوي�س اجلابر ملا ا�سابه من اأ�سرار بحكم م�سمول بالنفاذ املعجل مع حتمل 

املنذر اليه ر�سوم وم�سروفات التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12967 بتاريخ 2020/6/22
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/2864(

رقم �ملحرر 2020/1/60621 
�سركة م�سانع  ال�سباغ الوطنية املحدودة - املنذرة  

املنذر اليها الأوىل  �سد  1( ال�سركة املتحدة الوطنية التجارية - ذ م م    
املنذر اليه الثاين            2( عي�سى را�سد حمد علي ال�سام�سي  

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 132862

با�س��م: يلديز هولدينج اأنونيم �سريكيتي

وعنوانه: كي�سيكلى ماهالي�سى �سي�سمى �سيكمازي �سوكاك نو:1/6 اأو�سكودار / 

ا�سطنبول، تركيا

وامل�سجلة بالرقم )162404( بتاريخ 2012/01/08

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/08/17 وحتى تاريخ : 2029/08/17

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 37547

با�س��م: بيفا بي�سكوي يف جيدا �سناعي اأي ا�س

وعنوانه: كارامان، تركيا

وامل�سجلة بالرقم )108902( بتاريخ 2010/10/03

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/07/24 وحتى تاريخ : 2030/07/24

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 148785

با�س��م: توراي كابو�سيكي كاي�سا

طوكيو،  ك��و،   - ت�سو  ت�سومه،   -2 مورومات�سي   – نيهونبا�سي   ،1-1 وعنوانه: 

اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )148785(  بتاريخ:  2013/01/07

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/10/31 وحتى تاريخ : 2030/10/31

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 37219

با�س��م: توراي كابو�سيكي كاي�سا )توراي اند�سرتيز انك(

طوكيو،  ك��و،   - ت�سو  م��وروم��ا���س��ي،   - نيهونبا�سي  ت�سومي،   2  ،1-1 وع��ن��وان��ه: 

اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )32001(  بتاريخ:  2002/05/29

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/07/02 وحتى تاريخ : 2030/07/02

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 140014

با�س��م: تي ا�س ام با�سيفيك انرتنا�سونال بي تي واي ليمتد

وعنوانه: 63 اولد برو�سبيكت رود، جري�ستاني�س ان ا�س دبليو 2145، ا�سرتاليا

وامل�سجلة بالرقم )151465( بتاريخ 2011/09/20

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/03/14 وحتى تاريخ : 2030/03/14

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 143972

با�س��م: فجلو هولدينجز بي تي واي ليمتد

وعنوانه: 4/1 ايه ويند�سور بالي�س، فيكتوريا، 3181، ا�سرتاليا

وامل�سجلة حتت رقم : )143972(  بتاريخ: 2012/07/23

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/06/23 وحتى تاريخ : 2030/06/23

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 132860

با�س��م: يلديز هولدينج اأنونيم �سريكيتي

وعنوانه: كي�سيكلى ماهالي�سى �سي�سمى �سيكمازي �سوكاك نو:1/6 اأو�سكودار / 

ا�سطنبول، تركيا

وامل�سجلة بالرقم )162403( بتاريخ 2012/01/08

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/08/17 وحتى تاريخ : 2029/08/17

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 146859

با�س��م: اإنكا يابي باجالنتي ايليمانالري �سانايي يف تيكاريت انونيم �سريكيتي

بولفاري،  �سانايي بوجلي�سي، غازي  اورجانايز  وعنوانه: توزل مريمري�سيلري 

رقم:7، توزل - ا�سطنبول / تركيا

وامل�سجلة بالرقم )151704( بتاريخ 2011/09/21

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/09/07 وحتى تاريخ : 2030/09/07

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 153991

با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.

وعنوانه: �سوميتومو فودو�سان اأو�ساكي جاردن تاور ، 1-1-1 ني�سي - �سيناجاوا، 

�سيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )153991(  بتاريخ:  2013/07/03

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/03/09 وحتى تاريخ : 2031/03/09

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 153992

با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.

وعنوانه: �سوميتومو فودو�سان اأو�ساكي جاردن تاور ، 1-1-1 ني�سي - �سيناجاوا، 

�سيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )162340(  بتاريخ:  2012/01/08

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/03/09 وحتى تاريخ : 2031/03/09

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 146057

با�س��م: توراي كابو�سيكي كاي�سا

طوكيو،  ك��و،   - ت�سو   ، – مورومات�سي  نيهونبا�سي  ت�سومه   -2  ،1-1 وعنوانه: 

اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )146057(  بتاريخ:  2011/11/14

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/08/16 وحتى تاريخ : 2030/08/16

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 144858

با�س��م: كا�سكن اأوغلو تافوك�سولوك يف داميزليك ا�سليتميلري �سانايي تيكاريت 

اأنونيم �سريكيتي

وعنوانه: كايالياأوغلو كا�سابا�سي، اخي�سار - ماني�سا / تركيا 

وامل�سجلة بالرقم )148136( بتاريخ 2011/07/07

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/07/15 وحتى تاريخ : 2030/07/15

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 144859

با�س��م: كا�سكن اأوغلو تافوك�سولوك يف داميزليك ا�سليتميلري �سانايي تيكاريت 

اأنونيم �سريكيتي

وعنوانه: كايالياأوغلو كا�سابا�سي، اخي�سار - ماني�سا / تركيا 

وامل�سجلة بالرقم )148137( بتاريخ 2011/07/07

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/07/15 وحتى تاريخ : 2030/07/15

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 144860

با�س��م: كا�سكن اأوغلو تافوك�سولوك يف داميزليك ا�سليتميلري �سانايي تيكاريت 

اأنونيم �سريكيتي

وعنوانه: كايالياأوغلو كا�سابا�سي، اخي�سار - ماني�سا / تركيا 

وامل�سجلة بالرقم )148138( بتاريخ 2011/07/07

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/07/15 وحتى تاريخ : 2030/07/15

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 144855

با�س��م: كا�سكن اأوغلو تافوك�سولوك يف داميزليك ا�سليتميلري �سانايي تيكاريت 

اأنونيم �سريكيتي

وعنوانه: كايالياأوغلو كا�سابا�سي، اخي�سار - ماني�سا / تركيا 

وامل�سجلة بالرقم )144855( بتاريخ 2013/07/21

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/07/15 وحتى تاريخ : 2030/07/15

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

تلقت الرئا�سة الإقليمية لالأوملبياد 
اخلا�س الدويل موافقة عدد كبري 
للم�ساركة  امل��ن��ط��ق��ة  ب���رام���ج  م���ن 
اأ�س�س  على  التدريبية  ال����دورة  يف 
تدريب وتنظيم م�سابقات الري�سة 
بتنظيمها  يقوم  والتي   ، الطائرة 
ال��ربن��ام��ج الإم����ارات����ي وه���ي دورة 
الفرتا�سية  امل��ن�����س��ة  ع��ل��ى  ت��ق��ام 
عدد  حر�س  حيث   ،  ZOOM
ك��ب��ري م���ن ب���رام���ج امل��ن��ط��ق��ة على 
الت�سجيل  باب  فتح  فور  الت�سجيل 
،وتقام الدورة حتت رعاية احتادات 
يرتاأ�سها  والتي  العربية  الريا�سة 
����س���اح���ب ال�����س��م��و امل���ل���ك���ي الأم�����ري 
العزيز  عبد  ب��ن  �سعود  ب��ن  ط��الل 
العربي  الحت�����اد  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون   ،
للري�سة الطائرة  برئا�سة  �سو�سن 
حاجي تقوى والرئا�سة الإقليمية 
لالأوملبياد اخلا�س الدويل برئا�سة 
امل���ه���ن���د����س اأمي�������ن ع���ب���د ال����وه����اب 
وب���ت���ن���ظ���ي���م الأومل�����ب�����ي�����اد اخل���ا����س 
�سما  ال��وزي��رة  برئا�سة  الإم���ارات���ي 

املزروعي .
ت��ق��ام ال�����دورة ال��ي��وم الث��ن��ني 22 

ال�سابعة  ال�����س��اع��ة  مت���ام  يف  ي��ون��ي��و 
باإلقاء  وي��ق��وم  اأب��وظ��ب��ي  ب��ت��وق��ي��ت 
امل���ح���ا����س���ري���ن   : امل�����ح�����ا������س�����رات 
الدوليني د. �سريف الفويل مدير 
عام الألعاب و امل�سابقات بالأوملبياد 
، د. با�سم تهامي  ال��دويل  اخلا�س 
الطائرة  للري�سة  الفني  )املندوب 
ب���الأومل���ب���ي���اد اخل���ا����س ال�������دويل،اأ. 
اإبراهيم  اأمني عام الحتاد  جعفر 
العربي للري�سة الطائرة  ، وتدور 
و  الأل����ع����اب  اإدارة  ح����ول  ال�������دورة 
اخلا�س  الأومل���ب���ي���اد  يف  امل�����س��اب��ق��ات 
الطائرة  ال���ري�������س���ة  م��ن��اف�����س��ات   ،
الأوملبياد  يف  ال��ت��ق�����س��ي��م  اأ���س�����س  و 
الطائرة  الري�سة  تدريب  اخلا�س، 
، برامج الحتاد  الهمم   لأ�سحاب 

لتاأهيل وتطوير   BWF الدوىل 
املدربني.

 ري��ا���س��ة ال��ري�����س��ة ال���ط���ائ���رة  هى 
ريا�سة �سيفية مت اإدخالها كريا�سة 
يف الأوملبياد اخلا�س للمرة الأوىل 
ال�سيفية  العاملية  الأل��ع��اب  اأث��ن��اء 
1995، التي اأقيمت يف كونيتيكت 
بالوليات املتحدة الأمريكية، وقد 
ت�سابق 47 لعبا يف م�سابقات هذه 
ال��ري��ا���س��ة ل��ف��رق ال���زوج���ي، و 70 

الزوجي  ف��رق  م�سابقات  يف  لعبا 
املختلط، و 9 لعبني يف م�سابقات 
الفردي، و 5 لعبني يف م�سابقات 
امل��ه��ارات ال��ف��ردي��ة، وذل��ك يف اإطار  
الألعاب العاملية ال�سيفية   1999 
ك��م��ا يت�سابق   ، ك��ارول��ي��ن��ا   ب��ن��ورث 
144 لعبا مثلوا  30 برناجما،  
واأي�سا فى  2003 بدبلن   والتى 
�سهدت ولأول مرة م�ساركة املنطقة 
ف��ى ت��ل��ك ال��ري��ا���س��ة م��ن خ���الل 3 

لع����ب����ني م�����ن ل����ب����ن����ان وامل�����غ�����رب،  
وو�سلت ظهورها فى باقى الألعاب 
 ،  2019 اأب��وظ��ب��ي  حتى  العاملية 
القليمية  الأل���ع���اب  ف���ى  وك���ذل���ك 
الإقليمية  اأي�������س���ا  اآخ����ره����ا  وك�����ان 
اأبوظبي  فى  اأقيمت  التي  التا�سعة 
لعبي  ع������دد  وي���ب���ل���غ   ،  2018
يف  املت�سابقني  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد 
 4288 ال���ري���ا����س���ة ح��ال��ي��ا  ه����ذه 
لعبا، ميثلون 45 برناجما حول 

الطائرة  الري�سة  وكانت   . العامل 
ال�سابعة  الإقليمية  الألعاب  �سمن 
 52 2010 م��ن خ��الل  بدم�سق  
لع��ب��ا ولع��ب��ة م��ن 14 دول���ة من 
بينهم 30 لعبا و22 لعبة مثلوا 
: تون�س وم�سر وفل�سطني وليبيا 
والعراق واجلزائر والأردن واإيران 
، بينما �ساركت البحرين والكويت 
ب��الع��ب��ني بينما  وامل���غ���رب وع��م��ان 
املنظمة  ال���دول���ة  ���س��وري��ا  ���س��ارك��ت 

باأربعة لعبني واأربع لعبات. ويف 
الألعاب  ف��ى   2014 يف  ال��ق��اه��رة 
�سهدت   ، ال���ث���ام���ن���ة  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
عدد  وب���ل���غ  دول،   10 م�������س���ارك���ة  
ال��الع��ب��ني 11 لع��ًب��ا، وب��ل��غ عدد 
�سريكات  و5  لعبات   9 الالعبات 
وك���ان���ت ال������دول ه����ي: الإم��������ارات، 
واجل�����زائ�����ر، وال�����ع�����راق، وامل���غ���رب، 
ولبنان،  وف��ل�����س��ط��ني،  و�����س����وري����ا، 
اآخر  ويف  وم�سر.  واإي���ران،  وليبيا، 

اإقليمية وهي التا�سعة التي  األعاب 
 2010 ب��اأب��وظ��ب��ي ع����ام  اأق���ي���م���ت 
���س��ه��دت م�����س��ارك��ة  17 دول����ة من 
الدول  ، وكانت  68 لعبا  خ��الل  
اجلزائر،  الإم�������ارات،  م�����س��ر،  ه���ي 
الأردن،  العراق،  اإي��ران،  البحرين، 
���س��ل��ط��ن��ة عمان  امل����غ����رب،  ل���ب���ن���ان، 
ف��ل�����س��ط��ني، ����س���وري���ة، دول����ة قطر، 
الأجنبية  ال������دول  وم����ن  ت���ون�������س، 

ال�سني تابيه، وماكا .

•• ال�شارقة –الفجر: 

رئي�سة  ن��ورة ح�سن اجل�سمي  اأك��دت 
والت�سويق  ال���ن�������س���ائ���ي���ة  ال���ل���ج���ن���ة 
وال��ت��ط��وي��ر ب��احت��اد ال���دراج���ات اأنها 
�ستخو�س انتخابات الدورة اجلديدة 
على مقعد  رئا�سة احتاد الدراجات 
لرغبتها الأكيدة يف موا�سلة حتقيق 
الإجن�������ازات ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا الحت����اد 
برئا�سة  الأخ��ريت��ني  ال��دوري��ت��ني  يف 
ال��ذي جنح  ال�سعفار  اأح��م��د  اأ���س��ام��ة 
اإجنازات  وحتقيق  امل�سرية  قيادة  يف 
ل�سيما  قبل  م��ن  تتحقق  مل  رائ��ع��ة 
جعلت  والتي  القاري  امل�ستوى  على 
دراج��ات الإم��ارات يف مكانة متميزة 
�ستتقدم  اأن��ه��ا  اجل�سمي  واأ����س���ارت   .
ل���الن���ت���خ���اب���ات ب���ك���ل ث���ق���ة ب���ع���د اأن 
والت�سجيع  ال��رتح��ي��ب  ك��ل  وج����دت 
ال�سعفار  اأ�سامة  الحت��اد  رئي�س  من 
والعديد  الإدارة  جمل�س  واأع�����س��اء 
الأندية  خمتلف  يف  امل�سوؤولني  من 
الأع�ساء يف اأ�سرة الدراجات تقديرا 
الدورة  خ��الل  الوا�سحة  جلهودها 
احلالية ون�ساطها يف تنظيم الكثري 
املجتمعية  وال�سباقات  املبادرات  من 

بني  ال���ل���ع���ب���ة  ن�����س��ر  اإىل  ال����ه����ادف����ة 
وم�ساركتها  املجتمع  فئات  خمتلف 
دعم  الإدارة يف  الفعالة مع جمل�س 
التي  الوطنية  املنتخبات  وتطوير 
األقاب  اقتنا�س  يف  باقتدار  جنحت 
البطولت  يف  امل���ق���دم���ة  وم����راك����ز 
والآ�سيوية  واخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

ورفع راية الإمارات خفاقة.
وجدته  مب����ا  اجل�����س��م��ي  واأ�������س������ادت 
ومن  الإدارة  جم��ل�����س  ت��ق��دي��ر  م���ن 
الحت������اد ال������دويل ل���ل���دراج���ات بعد 
العمل  ف���ري���ق  ق����ي����ادة  يف  جن���اح���ه���ا 
ل����ط����واف دب�����ي ال��ن�����س��ائ��ي ال�����دويل 
منطقة  يف  م���رة  لأول  ن��ظ��م  ال����ذي 

ال�������س���رق الأو�����س����ط مب�����س��ارك��ة 17 
فريقا من خمتلف دول العامل من 
بينها فريق الإم���ارات وال��ذي حقق 
جناحا كبريا على امل�ستويني الفني 
اأبناء  واجلماهريي واأكد على قدرة 
الإم��ارات على تنظيم واإجن��اح اأكرب 
البطولت . واأعربت نورة اجل�سمي 

الأندية  ثقة  نيل  يف  اأمنياتها  ع��ن 
النتخابات  واج���ت���ي���از  الأع���������س����اء 
وتوؤكد  جدارتها  تثبت  لكي  بنجاح 
ع��ل��ى ق����درة امل�����راأة الإم���ارت���ي���ة على 
القيادة والنجاح يف املجال الريا�سي 
خمتلف  يف  قبل  م��ن  جنحت  مثلما 

املجالت .

�إقبال كبري على �مل�صاركة يف �لدورة �لتدريبية عرب �ملن�صة �الفرت��صية 

اأ�س�س تدريب وتنظيم م�سابقات الري�سة الطائرة بالأوملبياد اخلا�س 

نورة اجل�سمي .. اأخو�س النتخابات على رئا�سة 
احتاد الدراجات ملوا�سلة م�سرية الإجنازات

طوال �سنوات عديدة، اأبهر امل�سنف الأول على العامل، 
الكثريين  دي��وك��وف��ي��ت�����س،  ن���وف���اك  ال�����س��رب��ي  ال��ن��ج��م 
اأ�سبح  الآن  التن�س، لكن  مبهاراته وتاألقه يف مالعب 
له معجب جديد مبهاراته يف كرة ال�سلة، وهو لعب 

ال�سلة الأمريكي ال�سهري ليربون جيم�س.
ديوكوفيت�س  ن�سر  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  عرب 

فيديو له وهو ميار�س كرة ال�سلة.
على  ديوكوفيت�س  عمل  الأخ����رية  الأ���س��اب��ي��ع  وخ���الل 
تنظيم بطولة ا�ستعرا�سية للتن�س يف منطقة البلقان، 

الر�سمية  التن�س  ب��ط��ولت  ت��وق��ف  ا���س��ت��م��رار  ظ��ل  يف 
ب�سبب اأزمة فريو�س كوفيد 19 ال�سحية.

ديوكوفيت�س  يظهر  جيم�س  اإىل  املوجه  الفيديو  ويف 
كرة  مهاراته يف  بع�س  ي�ستعر�س  بينما  عاماً(،   33(

ال�سلة.
هذا  “هل  مت�سائاًل:  جيم�س  اإىل  ديوكوفيت�س  وكتب 

يوؤهلني ملواجهة امللك جيم�س؟«.
و�سريعاً رد جيم�س بالإيجاب قائاًل عرب تويرت: “نعم 

اأعتقد ذلك، متابعة جميلة يف هذه اللقطة«.

مواجهة مرتقبة بني ليربون 
جيم�س وديوكوفيت�س

اأكدت تقارير اإعالمية فرن�سية اأن املهاجم الأوروغواياين اإدين�سون كافاين، 
واملدافع البلجيكي توما�س مونييه، اللذين تنتهي عقودهما مع باري�س �سان 
جريمان الفرن�سي يف 30 يونيو)حزيران( اجلاري، لن ي�ستكمال املباريات 
املتبقية من دوري اأبطال اأوروبا مع بطل فرن�سا. وكان الفريق الباري�سي 
الأملاين  برو�سيا دورمتوند  الثمانية على ح�ساب  دور  قد حجز مقعده يف 
“املهاجم  اإن  ك��ارل��و،  مونت  رادي��و  وق��ال   .)2-3( املواجهتني  مبجموعة 
ليغ”،  “الت�سامبيونز  للم�ساركة يف  لأ�سهر  ولو  الالتيني لن ميدد عقده 
وهو نف�س الأمر بالن�سبة للظهري الأمين البلجيكي«. كما �سيغيب الثنائي 

يوليو)متوز(   24 يف  اإقامته  تقرر  ال��ذي  فرن�سا  كاأ�س  نهائي  عن  بذلك 
اأمام  ال��راط��ب��ة  ك��اأ���س  م��ن نهائي  اأ���س��ب��وع  اإي��ت��ي��ان، وبعد  �سانت  اأم���ام  املقبل 
املخ�سرم  الربازيلي  املدافع  على  املوقف  نف�س  وينطبق  ليون.  اأوليمبيك 
ال�سهر  بنهاية  اأي�سا  عقده  ينتهي  حيث  �سيلفا،  تياغو  ال��ف��ري��ق،  وق��ائ��د 
اجلاري، ولكنه قد يوافق على متديد عقده ب�سكل ا�ستثنائي للم�ساركة يف 
دوري الأبطال، ومن ثم بدء مرحلة جديدة يف م�سريته بدءا من املو�سم 
املقبل. ويعد كافاين الهداف التاريخي ملت�سدر “الليغ اآ”، حيث �سجل على 

مدار 7 موا�سم 200 هدف خالل 300 مباراة. 

كافاين ومونييه لن ي�ساركا مع �سان 
جريمان يف دوري الأبطال

•• اأبوظبي - وام:

اعتمدت اللجنة امل�سرتكة بني رابطة املحرتفني و احتاد الإم��ارات لكرة القدم 
املقرتح املبدئي لأجندة م�سابقات املو�سم اجلديد 2010 2021- . جاء ذلك 
خالل الجتماع الذي عقداه اأم�س عن بعد عرب تطبيق الت�سال املرئي، برئا�سة 
ح�سن طالب املري ع�سو جمل�س اإدارة الرابطة رئي�س اللجنة الفنية و ح�سور 
طارق علي ال�سبيبي نائب الرئي�س، واإ�سماعيل را�سد، وطه عزت ع�سوي اللجنة 
املن�سوري ع�سو  �سيف ماجد  الكرة ح�سر كل من  الفنية.. و من جانب احتاد 

جمل�س الإدارة، واإبراهيم النمر الأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون الفنية، وحممد 
عبيد حماد م�ست�سار جلنة املنتخبات، وعبد احلميد امل�ستكي و الدكتور حممد 

احلتاوي و اأمين هارون و ح�سان فهد.
-2020 يت�سمن املقرتح املقدم من الرابطة افتتاح املو�سم الريا�سي اجلديد 
2021 يف الثالث من �سبتمرب 2020 ببطولة كاأ�س اخلليج العربي، على اأن 
تنطلق مناف�سات م�سابقة دوري اخلليج العربي يف الثامن اأو التا�سع من ال�سهر 
النهائي لنطالق  املوعد  بناء على  الأوىل  و�سيتم حتديد موعد اجلولة  نف�سه 

دوري اأبطال اآ�سيا و املتوقع اعتماده قبل نهاية ال�سهر اجلاري.

رابطة املحرتفني واحتاد الكرة يعتمدان مقرتحا 
بانطالق املو�سم اجلديد 3 �سبتمرب
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•• اأبوظبي-وام: 

للمالكمة  الإم�������ارات  احت����اد  اأ����س���اد 
ال��ل��ع��ب��ة يف  ال���ذي حققته  ب���الإجن���از 
حيث  الأخ���ري  الآ���س��ي��وي  الت�سنيف 
احتلت املركز الأول خليجيا وعربيا 
بدول القارة، وال� 15 اآ�سيويا، علما 
باأن اآ�سيا متلك اأقوى واأهم املنتخبات 
ال��دويل. جاء  واأبرزها يف الت�سنيف 
ذل��ك خ��الل الج��ت��م��اع ال���ذي عقده 
بعد”  “عن  الحت���اد  اإدارة  جمل�س 
امل��ا���س��ي م��ن خالل  الأ���س��ب��وع  نهاية 

�سعادة  برئا�سة  املرئي”  “الت�سال 
اأن�������س ال��ع��ت��ي��ب��ة رئ��ي�����س الحت���ادي���ن 
الأول  النائب  والإم��ارات��ي  الآ�سيوي 
وح�سور  ال���دويل،  الحت���اد  لرئي�س 

كل الأع�ساء.
ال�سر  اأم���ني  وق���ال ح�سن احل��م��ادي 
ت�سريحاته  يف   - ل���الحت���اد  ال���ع���ام 
لوكالة اأنباء الإم��ارات “ وام” - اإن 
ت��ل��ق��ى خ��ط��اب��ا م��ن الهيئة  الحت����اد 
العامة للريا�سة يت�سمن خمرجات 
وقرارات اجتماعها الأخري واأبرزها 
الريا�سية  ل�����الحت�����ادات  الإي�����ع�����از 

وقت  اأق���رب  يف  الن�ساط  با�ستئناف 
التدابري  ك���اف���ة  ات���خ���اذ  م���ع  مم��ك��ن 
الح���رتازي���ة حلماية  والإج�������راءات 
اأن  ال�سروري  من  وك��ان  الالعبني، 
يجتمع جمل�س اإدارة الحتاد لو�سع 
وا�ستعرا�س  للن�ساط،  العودة  اآليات 

البنود الأخرى جلدول اأعماله.
مو�سوع  اإح����ال����ة  مت  اأن�����ه  واأ�����س����اف 
ال������ع������ودة ل���ل���ن�������س���اط وا����س���ت���ئ���ن���اف 
لالحتاد  الفنية  للجنة  التدريبات 
ب��رئ��ا���س��ة ع���ب���داهلل ال���زع���اب���ي ع�سو 
ال�سوابط  لو�سع  الإدارة،  جمل�س 

التدريبات  اإىل  ل��ل��ع��ودة  ال���الزم���ة 
املعتمدة  ال��ربوت��وك��ولت  �سوء  على 
الدولة،  يف  املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ن 
الريا�سية،  املجال�س  وبالتن�سيق مع 
الفنية �ستعقد  اللجنة  اأن  اإىل  لفتا 
اج��ت��م��اع��ا خ���الل الأ���س��ب��وع اجلاري 
لعر�سه  �سامل  ت�سور  اإىل  للو�سول 
وقت  يف  الحت��اد  اإدارة  جمل�س  على 

لحق.
وق�������ال اإن�������ه مت خ������الل الج���ت���م���اع 
الت���ف���اق ع��ل��ى اإرج�����اء ال��ت��ع��اق��د مع 
الوطنية  للمنتخبات  ف��ن��ي  م��دي��ر 

على  املوقف  ل�ستجالء  اأ�سهر،  عدة 
للبطولت،  الدولية  الأجندة  �سوء 
الفني  امل���دي���ر  م��ل��ف  اأن  م��و���س��ح��ا 
الأج����ن����ب����ي م����ط����روح ع���ل���ى ج����دول 
منذ  الحت���اد  اإدارة  جمل�س  اأع��م��ال 
اأي  ي�سهد  مل  ل��ك��ن��ه  ط��وي��ل��ة،  ف���رتة 
الن�ساط  توقف  ف��رتة  جديد خ��الل 
وبالتايل مل  ال��دويل،  امل�ستوى  على 
ي��ت��م ال��ت��و���س��ل ل���س��م اخل��ب��ري الذي 
التدريبية  ال�سرتاتيجيات  �سي�سع 
من  حتقيقها  وي��ت��اب��ع  للمنتخبات 
اللعبة،  ت���ط���وي���ر  م���وا����س���ل���ة  اأج������ل 

ب���ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع امل����درب 
ال�سبلي  م�����س��ب��ح  حم��م��د  ال��وط��ن��ي 

الذي يتوىل املهمة حاليا.
ويف تعليقه على الت�سنيف الآ�سيوي 
قال: اآ�سيا هي اأقوى قارات العامل يف 
اللعبة، وبها عدد كبري من الدول يف 
ونتيجة  ال��دويل،  الت�سنيف  �سدارة 
هذا الت�سنيف تعتمد على الإجنازات 
الإقليمية  البطولت  يف  وامل�ساركات 
وال��ق��اري��ة، وامل��رح��ل��ة الأخ����رية التي 
�سبقت توقف الن�ساط �سهدت نتائج 
مميزة ملالكمي الإمارات، واأن نحتل 

فيها  وخليجيا  عربيا  الأول  امل��رك��ز 
اأن يكون ذلك  اإجن��از، ونتمنى  فهذا 
الت�سنيف موؤ�سرا حقيقيا على منو 
وتطور اللعبة يف الإمارات، ول �سيما 
اأن��ن��ا نتطلع ل�سخ دم���اء ج��دي��دة يف 
الأندية،  يف  اللعبة  ون�سر  املنتخب، 
واإق��ام��ة م��راك��ز ت��دري��ب متخ�س�سة 
البطل  م�����س��روع  م���ن  وال����س���ت���ف���ادة 

الأوليمبي.
واأ�ساف اأنه مت اإعداد تقريرا �سامال 
ع���ن ن�����س��اط واإجن�������ازات الحت�����اد يف 
الدورة النتخابية الأخرية 2016 

للهيئة  اإر����س���ال���ه  ومت   2020  –
طلبها،  على  بناء  للريا�سة  العامة 
الإ�سرت�سادية  الالئحة  اعتماد  ومت 
اأنه  اإىل  لف��ت��ا   .. للهيئة  واإر���س��ال��ه��ا 
امل���ق���رتح لعودة  امل���وع���د  ب��خ�����س��و���س 
ال���ن�������س���اط ال���ر����س���م���ي وال���ب���ط���ولت 
وامل�������س���اب���ق���ات ف���اإن���ه���ا ���س��ت��ك��ون بني 
العام اجلاري  �سبتمرب واأكتوبر من 

على �سوء املعطيات.

»املالكمة« يرجئ التعاقد مع املدير الفني للمنتخب 
ويحيل اإجراءات عودة الن�ساط للجنة الفنية

•• اأبوظبي-وام:

اللجنة  الأول  اأم�����������س  اأط����ل����ق����ت 
التنفيذية لكرة ال�سالت بالإمارات 
موقعا جديدا على ح�سابها الر�سمي 
“ اراب  ا�سم  يف” ان�ستغرام” يحمل 
اللعبة على  ثقافة  لن�سر  فوت�سال”، 

امل�ستويني املحلي والعربي.
ياأتي ذلك بالتوازي مع تبنيها لأكرب 
م�سروع عربي تطويري للعبة والذي 
الكوادر  ل��ت��ط��وي��ر  ال���ي���وم  �سينطلق 
والتحكيمية  والإداري�����������ة  ال��ف��ن��ي��ة 
وال��ت��دري��ب��ي��ة، حت��ت رع��اي��ة جمل�س 
مع  وبالتعاون  الريا�سي،  ال�سارقة 
القدم، والذي  الإم��ارات لكرة  احتاد 
ويت�سمن  ���س��ه��ري��ن  مل���دة  �سي�ستمر 
دورات تدريبية “ عن بعد” يف كافة 
ب��ه��ا نخبة  ال��ت��خ�����س�����س��ات ي��ح��ا���س��ر 
اأب��رز املتخ�س�سني واخل��رباء يف  من 
ك��ل امل��ج��الت وع��ل��ى راأ���س��ه��م خرباء 
م���ن الحت�����اد ال�����دويل والحت������ادات 

الآ�سيوية والقارية.
اأكد   .. املوقع اجلديد  اإط��الق  وع��ن 
امل���ل���ك ج����اين رئي�س  ال��ع��م��ي��د ع��ب��د 
القدم  ل���ك���رة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
من�سة  ����س���ي���ك���ون  اأن�������ه  ل���ل�������س���الت 
القانونية  اخلدمة  لتقدمي  جديدة 
لكل  وامل���ع���ل���وم���ات���ي���ة  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  و 
املنطقة  يف  اللعبة  وع�ساق  ممار�سي 
ا�سم” اراب  املوقع  ويحمل  العربية، 
من  ال��و���س��ول  و���س��ي��ت��م  فوت�سال”، 

واإداري  اإىل كل لعب وحكم  خالله 
وم�����درب م��ه��ت��م ب��ك��رة ال�������س���الت يف 
املنطقة العربية، لتعريفهم بقوانني 
اجلديدة  التعديالت  ظل  يف  اللعبة 
املعتمدة التي اأجريت عليها من قبل 
الحتاد الدويل لكرة القدم” فيفا«.

خمي�س  املونديايل  قال  ناحيته  من 
اللجنة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال�����س��ام�����س��ي 
ال�سالت  جل��ن��ة  ع�����س��و  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
اإن  الآ���س��ي��وي  ب��الحت��اد  وال�ساطئية 
مك�سبا  ت�����س��ك��ل  اجل���دي���دة  ال���ن���اف���ذة 
العربي  العامل  كبريا لالنفتاح على 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ب��ال��ل��ع��ب��ة  والت�����س��ال 
تتواكب مع  اأنها  �سيما  ول  ال��دويل، 
اأكرب م�سروع تطويري عربي تطلقه 

الإمارات لتاأهيل الكوادر.
واأ�ساف اأن هذا املوقع �سيجعلنا اأكرث 
واأكرث  ال��ت��ط��ورات،  لأح���دث  مواكبة 
تواجهنا،  التي  بالتحديات  معرفة 
من  ل��ه��ا  املنا�سبة  ب��احل��ل��ول  ودراي����ة 
خالل ا�ستعرا�س التجارب الناجحة 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ني ال��ع��رب��ي وال����دويل 
وال�ستفادة منها، واجلميع �سي�سعى 
من خالل املنرب اجلديد اإىل العمل 
ع��ل��ى ���س��رع��ة ان��ت�����س��ار امل��ع��ل��وم��ات و 
بكرة  احلا�سلة  والأح����داث  الأخ��ب��ار 
ال���������س����الت، ل���ي���ك���ون���وا ع���ل���ى اط����الع 
مبا�سر على كل جديد يتعلق باللعبة 

يف كل مكان بالعامل.
هذا  على  �سي�سرف  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ار 
امل����وق����ع ع������دد ك���ب���ري م����ن ال����ك����وادر 

الرقمي  الإع������الم  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
البي�سي  حممد  فايز  بينهم  العربي 
فرحان  ونورالدين  ال�سعودية،  من 
م��ن م�����س��ر، وف��ه��اد ع��ل��ي امل��ن��ري من 
ال���ك���وي���ت، واأب���وب���ك���ر امل���اح���ي حممد 
عبداهلل  وعدنان  ال�سودان،  من  ن��ور 
ال��ب��ح��ري��ن، وخليل  م���ن  امل��ح��ف��وظ 
من  التميمي  �سامل  بن  عبداهلل  بن 

رابط  �سبار  وع��دي  ع��م��ان،  �سلطنة 
ال��ع��وا���س��ة من  ال��ع��راق، و�سليم  م��ن 
النقبي من  ل��ب��ن��ان، وع��ل��ي خم��ل��وف 
الإم�����������ارات. وع�����ن امل���ح���ا����س���ري���ن يف 
اأكد  وال��ور���س..  التدريبية  ال���دورات 
اأ�سماء  هناك  اأن  ال�سام�سي  خمي�س 
كافة  يف  ب��خ��ربات��ه��ا  �ست�سهم  ك��ب��رية 
عبدامللك  ال��ع��م��ي��د  م��ن��ه��م  امل���ج���الت 

ال�سالت  ك���رة  رئ��ي�����س جل��ن��ة  ج���اين 
بيدرو  وال�����س����ب����اين  الإم�����ارات�����ي�����ة، 
ال�سالت  حكام  جلنة  رئي�س  ج��الن 
والعربي،  الإم���ارات���ي  الحت��ادي��ن  يف 
املحا�سر  ف�����رج  حم���م���د  وامل�������س���ري 
ال������دويل  ال���������دويل يف الحت������ادي������ن 
والأفريقي، والأ�سباين جو�س ماريا 
الدويل  املعتمد يف الحتاد  املحا�سر 

لكرة القدم ومدرب منتخب تايالند، 
ال�سعدون  ف���الح  عي�سى  وال��ك��وي��ت��ي 
اخل��ب��ري وامل��ح��ا���س��ر الآ����س���ي���وي من 
�سالح  الدكتور  وال�سعودي  النخبة، 
الريا�سي  النف�س  علم  اأ�ستاذ  ال�سقا 
بجامعة امللك �سعود. وتابع اأن قائمة 
املحا�سرين ت�سمل الأردين الدكتور 
�سامل داغ�ستاين املحا�سر الآ�سيوي 

الدكتور  وال���ع���راق���ي  ال��ن��خ��ب��ة،  م���ن 
املعتمد  امل��ح��ا���س��ر  ���س��ام��ل  وم��ي�����س 
اللبنانية  و  الآ���س��ي��وي،  م��ن الحت���اد 
املحا�سرة  ���س��ط��ح  حم���م���ود  رج������اء 
ديب  وال��ل��ب��ن��اين ح�سني  الآ���س��ي��وي��ة، 
والبحريني  الآ����س���ي���وي،  امل��ح��ا���س��ر 
عبدالرحمن عبدالقادر مقيم حكام 
والعراقي  الآ�سيوية،  ال�سالت  ك��رة 
العراق  عبا�س مدرب منتخب  هيثم 
ل��ك��رة ال�����س��الت، والإم���ارات���ي���ة منى 
الت�سريعات  م�����س��ت�����س��ارة  ال�����س��ام�����س��ي 
ال��ري��ا���س��ي��ة، وال��ك��وي��ت��ي ح��م��د علي 
ال���ع���ث���م���ان م������درب وحم���ا����س���ر كرة 
الدكتور حممد  ال�سالت، وامل�سري 
الطبية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ���س��ل��ط��ان 
والدكتور  امل�����س��ري،  ال��ك��رة  ب��احت��اد 
م�����س��ط��ف��ى ج���ا����س���م ال����س���ت�������س���اري 
اجلامعي يف كلية امل�ستقبل بالعراق، 
والإماراتي عادل احلو�سني حما�سر 
ناحيتها  م����ن  ال���ب���دن���ي���ة.  ال���ل���ي���اق���ة 
رجاء  اللبنانية  امل��ح��ا���س��رة  اأع��رب��ت 
�سطح عن �سعادتها بامل�ساركة يف هذا 
اخلربات  لتت�سارك  الكبري  امل�سروع 
بكرة  للنهو�س  ع��م��ل  خ��ط��ة  ل��و���س��ع 
اللجنة  و�سكرت  العربية،  ال�سالت 
يف  لل�سالت  القدم  لكرة  التنفيذية 
عبدامللك  العميد  برئا�سة  الإم���ارات 
ج���اين، واحل��ك��م امل��ون��دي��ايل خمي�س 
ال�سام�سي �ساحب اخلربات الطويلة 
اأكد  جهته  م��ن   . ال��ري��ا���س��ة  تلك  يف 
املحا�سر  ف�����رج  اإب����راه����ي����م  حم���م���د 

ال��دويل بالفيفا والحت��اد الأفريقي 
اأنه لي�س بغريب على دولة الإمارات 
ريا�سة  التطوير يف  �سعلة  اأن حتمل 
كرة ال�سالت، لأنها اأر�س املبادرات، 
�سيكون  ه��ذا احل��دث  اأن  اإىل  م�سريا 
له الأثر الطيب على تطوير اللعبة 
يف املنطقة العربية بالكامل، والذي 
القليلة  ال�سنوات  يف  ث��م��اره  �سيوؤتي 
عمل  ور������س  اأن  م��و���س��ح��ا  امل��ق��ب��ل��ة، 
احلكام  اإط��الع  يف  �ست�سهم  التحكيم 
والتعديالت  امل�ستجدات  اآخ���ر  على 
ع��ل��ى ق���ان���ون ال��ل��ع��ب��ة، وه����و الأم����ر 
العرب  احلكام  تواجد  �سيعزز  ال��ذي 
الكربى  والأح�������داث  ال��ب��ط��ولت  يف 
نف�سه  ال�سياق  يف  والعاملية.  القارية 
العثمان  علي  حمد  الكويتي  ق��ال   ..
ل��ع��ب��ة كرة  اإن   : وامل��ح��ا���س��ر  امل�����درب 
ال�����س��الت م���ا زال����ت ح��دي��ث��ة العهد 
ن�سبيا يف املنطقة العربية، ونحن ما 
زلنا يف مرحلة النت�سار، رمبا تكون 
عربيا  على  مكانتها  لها  دول  هناك 
واأف��ري��ق��ي��ا واآ���س��ي��وي��ا واأب��رزه��ا م�سر 
تقدير  بكل  ننظر  ولكننا  والكويت، 
واه��ت��م��ام ع��ل��ى امل�����س��روع الإم���ارات���ي 
امل���ت���ط���ور، ون�����س��ك��ر ال��ق��ائ��م��ني عليه 
نه�سة  حتقيق  يف  الكبري  جلهدهم 
���س��ام��ل��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة، ول���ن ن��دخ��ر اأي 
لنجاح  امل�ساهمة  يف  ك��خ��رباء  ج��ه��د 
نوعها  م���ن  الأوىل  ال��ت��ج��رب��ة  ت��ل��ك 
على  اللعبة  وتطوير  وتثقيف  لن�سر 

امل�ستوى العربي.

�ليوم.. تد�صني دور�ت تاأهيل �حلكام و�ملدربني مب�صاركة نخبة من �أبرز �ملحا�صرين �لدوليني

الإمارات تطلق اأكرب موقع عربي لكرة ال�سالت بالتوازي مع م�سروع التطوير ال�سامل

تقديًرا من جمل�س دبي الريا�سي اإىل 
اأبطال خط الدفاع الأول حماة الوطن 
كوفيد19-  جلائحة  ت�سدوا  ال��ذي��ن 
املجتمع  حلماية  ال�سفوف  وتقدموا 
املجل�س  زّي�����ن  امل�������س���اب���ني،  وم���ع���اجل���ة 
ب�سور  اأ�����س����دره����ا  ال���ت���ي  امل���ي���دال���ي���ات 
الأب��ط��ال م��ن خ��ط ال��دف��اع الأول من 
الأطباء وامل�سعفني وال�سرطة والدفاع 
امل�����دين، وغ���ريه���م، ح��ي��ث مت��ث��ل هذه 
على  توزيعها  �سيتم  ال��ت��ي  امل��ي��دال��ي��ات 
والبطولت  املناف�سات  يف  امل�����س��ارك��ني 
خ���الل ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
الريا�سية  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ر����س���ال���ة �سكر  وم��ن��ظ��م��ي 
ل��ه��وؤلء الأب���ط���ال يف ال�سف  وت��ق��دي��ر 

الأول من املواجهة مع اجلائحة.
امل��ي��دال��ي��ات اجلديدة  اإ����س���دار  وي���اأت���ي 
�سمن خطة املجل�س بتزيني امليداليات 
البطولت  خمتلف  يف  ي��وزع��ه��ا  ال��ت��ي 
وامل��ن��اف�����س��ات ب�����س��ور م��ن اأب����رز املعامل 
يف  والعمرانية  وال�سياحية  الثقافية 

دبي والتي لفتت اأنظار اجلميع وحّولت 
يحكي  ج��م��ايل  رم���ز  اإىل  امل��ي��دال��ي��ات 
املكان واحل��دث ويوثق لالإجناز  ق�سة 
امليداليات  �ستحكي  فيما  ال��ري��ا���س��ي، 
اجلديدة ق�سة رجال ون�ساء من اأبناء 
الإم��ارات وخمتلف اجلن�سيات ت�سدوا 
ل��ل��ج��ائ��ح��ة ب�����س��ج��اع��ة وت��رج��م��وا دعم 
الإن�ساين  ونهجها  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
اأخطر  يف  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد  حل��م��اي��ة 

حتدي بيئي يواجهه العامل.   
و�سيتم توزيع امليداليات اجلديدة التي 
الدفاع  خط  من  الأبطال  �سور  ت�سم 
الريا�سات  م��ن��اف�����س��ات  خ���الل  الأول 
دبي  ن���ادي  �سينظمها  ال��ت��ي  ال��ب��ح��ري��ة 
بالتعاون  البحرية  للريا�سات  الدويل 
�سهر  خ���الل  املختلفة  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع 

يونيو اجلاري ويوليو املقبل.
الريا�سية  الفعاليات  اأج��ن��دة  وت�سم 
التي  ال�سيقة  املناف�سات  م��ن  العديد 
جت���ت���ذب ف���ئ���ات خم��ت��ل��ف��ة م���ن حمبي 
جمهور  ��ا  واأي�����سً البحرية  ال��ري��ا���س��ات 

تتنوع  ح���ي���ث  دب�����ي  ����س���واط���ئ  ورواد 
امل�سطحات  ب���ني  وت��ن��ت��ق��ل  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الفعاليات  ه���ذه  وم���ن  دب���ي  امل��ائ��ي��ة يف 

وا�ستعرا�س  ���س��ريف  م��وت��و  مناف�سات 
الطائرة )فالي بورد(  املائية  الأل��واح 
اخلام�سة  ال�������س���اع���ة  يف  ي���ق���ام  ال������ذي 

25 يونيو  املقبل  م�ساء يوم اخلمي�س 
2020 على �ساطئ ال�سروق مبنطقة 

جمريا.

يونيو   26 اجل���م���ع���ة  ي�����وم  وي�������س���ه���د 
بحرية  فعاليات  ع��دة  تنظيم  اجل��اري 
التجديف  لأل��وح  �سباق بي  يقام  حيث 

على  م�ساء  ال�سابعة  ال�ساعة  يف  واق��ف 
مناف�سات  وتقام  بيت�س،  كايت  �ساطئ 
�سريف  )كايت  املائية  التزحلق  األ���واح 
�ساطئ  على  م�ساء  الرابعة  ال�ساعة  يف 
ن�����س��ن��ا���س، ك��م��ا ت���ق���ام م�����س��اب��ق��ة �سيد 
ال�ساعة  يف  الكياك  ب��ق��وارب  الأ�سماك 
�سواطئ  خمتلف  يف  �سباًحا  ال�سابعة 
27 يونيو  ال�����س��ب��ت  ي���وم  دب����ي، وت��ق��ام 
قوارب  احل��دي��ث��ة  ال�سراعية  �سباقات 
ال�ساعة  بعد  اأوبتم�ست  و   4.7 ل��ي��زر 

الواحدة ظهًرا على �ساطئ جمريا.
نادي  نظمها  التي  الفعاليات  و�سهدت 
املا�سي  اجل��م��ع��ة  ي����وم  ل��ل�����س��راع  دب����ي 
�سخ�س،   300 م���ن  اأك����رث  م�����س��ارك��ة 
الليزر  فئة  تنظيم مناف�سات  حيث مت 
التجديف  و�سباق  ال�سغرية،  للزوارق 
الواقف )�ستاند اأب بادل( والتي �ستقام 
كل جمعة حتى نهاية �سهر اأغ�سط�س، 
)�سرف  الأم����واج  على  التزلج  و�سباق 
ال�سراعي  ال����ق����ارب  و����س���ب���اق  ����س���ك���ي(، 
ال�سراعي  ال���ق���ارب  و���س��ب��اق  ال���ف���ردي، 

ال�سراعية  ال��ق��وارب  و�سباق  ال��زوج��ي، 
)ك���ي���ي���ل ب��������وت(. وت��ت�����س��م��ن اأج����ن����دة 
الفرتة  خ��الل  الريا�سية  الفعاليات 
افرتا�سية  فعاليات   8 تنظيم  املقبلة 
الريا�سي،  دب��ي  جمل�س  مع  بالتعاون 
وه�����ي حت�����دي ال���ع���ي���د ل���ل���ج���ري ال����ذي 
للخدمات  ه��وب��ات��ي��ك  ���س��رك��ة  تنظمه 
ب���وك���اري �سوت  ال��ري��ا���س��ي��ة، و���س��ب��اق 
للجري 10 كيلومرتات الذي تنظمه 
الرائدة  اليابانية  �سِوت  بكاري  �سركة 
الريا�سية،  امل�������س���روب���ات  ���س��ن��اع��ة  يف 
وحت����دي ال�����س��رك��ات الإم����ارات����ي الذي 
للخدمات  بورمو�سفن  �سركة  تنظمه 
الريا�سية، حتدي الالعبني للريا�سات 
اللكرتونية التي ترعاها �سركة بي اإم 
دبليو لل�سيارات وتنظمها “جيمر هب 
ال�سرق الأو�سط”، كما تنظم اأكادميية 
هيت”  “فت  �سباق  �سبورت”  “�سوبر 
للجري الفرتا�سي، كما تنظم �سركة 
لزهر  ب��ط��ولت   3 �سكيلز”  “مايند 

الطاولة ال�سيفي عرب النرتنت.

جمل�س دبي الريا�سي يزّين ميداليات البطولت ب�سور اأبطال خط الدفاع الأول

•• اأبوظبي-وام:

الكرة  اأم�س عمر عبدالرحمن جنم  القدم  الآ�سيوي لكرة  ر�سح الحت��اد 
الإماراتية ولعب نادي اجلزيرة احلايل �سمن الت�سكيلة املثالية لالعبي 
خط الو�سط يف دوري اأبطال اآ�سيا ملو�سم 2017، والتي ت�سم قائمة من 
10 لعبني لختيار اأف�سل 4 لعبني منهم يف ت�سكيلة القارة ال�سفراء.

واأكد الحتاد الآ�سيوي على موقعه الر�سمي اأن عمر جنح يف �سناعة 34 
فر�سة كاأف�سل لعب خط و�سط يف �سناعة الفر�س، وقدم 6 متريرات 

حا�سمة كثاين اأف�سل لعب و�سط يف تقدمي التمريرات احلا�سمة، و�سجل 
يف الت�سجيل بال�سراكة، م�سريا اإىل اأن  و�سط  لعب  كاأف�سل  اأهداف   7
اإىل  العني  قيادته  بعد  واأن��ه  الآ�سيوية،  امل��واه��ب  اأف�سل  من  واح��د  عمر 
و�سافة البطولة يف عام 2016، توا�سل تاألق عمر عبد الرحمن يف العام 
التايل، عندما �سنع فر�ساً اأكرث من اأي لعب و�سط اآخر - على الرغم 

من اخلروج من ربع النهائي.
كال  اجلماهريي  ال�ستفتاء  يف  معه  الآخ��ري��ن  الالعبني  قائمة  وت�سم 
اإدواردو  وكارلو�س  فرونتال،  كاوزاكي  ن��ادي  لعب  ناكامورا  كينجو  من 

ايفرجراند، ونام تاي  لعب الهالل، وريكاردو جولرد لعب جوانزهو 
اإ�س اآي بي �سي، ونيكول�س  هي لعب الدحيل، و وو يل لعب �سنغهاي 
ميلي�سي لعب الهالل، وباولينهو لعب جوانزهو ايفراجراند، و�سامل 
ال��دو���س��ري لع���ب ال��ه��الل، ورودري���ج���و ت��اب��ات��ا لع���ب ال���ري���ان. وي�ستمر 
الت�سويت حتى يوم الأحد املقبل املوافق 28 يونيو اجلاري عند ال�ساعة 
الرابعة ع�سرا بتوقيت ماليزيا على اأن يتم الإعالن يف مطلع �سهر يوليو 
املثالية  والت�سكيلة  اختارها اجلمهور،  التي  املثالية  الت�سكيلة  املقبل عن 

بح�سب الإح�سائيات.

»الآ�سيوي« ير�سح عمر عبدالرحمن للت�سكيلة املثالية لدوري الأبطال يف 2017
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الفجر الريا�ضي

�سباح  العراقية  القدم  كرة  ُفجعت 
اأم���������س ب����وف����اة ا����س���ط���ورت���ه���ا واح����د 
رموزها اأحمد را�سي عن 56 عاما، 
كورونا  بفريو�س  با�سابته  متاثرا 
م�سوؤول  اأعلن  ما  بح�سب  امل�ستجد، 
ال�سباب  ووزارة  ال�سحة  وزارة  يف 

والريا�سة.
وذكر املتحدث الر�سمي با�سم وزارة 
يف  ال��ب��در  �سيف  ال��ع��راق��ي��ة  ال�سحة 
“تويف  مقت�سب  �سحفي  ت�سريح 

الالعب ال�سابق احمد را�سي«.
النواب  جم��ل�����س  ع�����س��و  وت���ع���ر����س 
املا�سي  ال���س��ب��وع  ال�سابق  ال��ع��راق��ي 
احلرارة  ب��درج��ة  مفاجىء  لرت��ف��اع 
و�سعف حاد يف ج�سده، ما ادى اىل 
فحو�س  واج���راء  للم�ست�سفى  نقله 

اظهرت ا�سابته بالفريو�س.
وت����ده����ورت ح��ال��ت��ه اخل��م��ي�����س بعد 
�ساعات على خروجه من امل�ست�سفى، 
م����ا دف�����ع ال��ط��ب��ي��ب امل�������س���رف على 
ع����الج����ه ل��ن��ق��ل��ه م�����رة ث���ان���ي���ة اإىل 

م�ست�سفى النعمان يف بغداد.
را�سي  ق��ال  ت�سريحاته،  اآخ���ر  ويف 
اعاين  “كنت  فيديو  ت�سجيل  ع��رب 
م����ن م�����س��ك��ل��ة يف ال�����ن�����وم، وال����ي����وم 
بع�س  ا�سعر يف  ان��ام..  ان  ا�ستطعت 
وهذا  بالتنف�س  ب�سعوبة  الح��ي��ان 

امر طبيعي«.
نحو  على  جت��ري  ترتيبات  وك��ان��ت 
ال�سباب  ق��ب��ل وزي���ر  م��ت��وا���س��ل م��ن 
وال��ري��ا���س��ة ع��دن��ان درج���ال ونقيب 
لنقل  ال��الم��ي  م��وؤي��د  ال�سحفيني 
العا�سمة  اىل  “ال�ساحر”  الالعب 
عالجه  ل�ستكمال  عمان  الردن��ي��ة 

املوت  ان  ال  عائلته،  ت�ستقر  حيث 
ال��ط��ائ��رة الطبية  ا����س���رع م���ن  ك���ان 
واملخ�س�سة  تركيا  م��ن  امل�ستاأجرة 

لنقله الحد ع�سرا.
التاريخي  ال���ه���داف  درج����ال  ون��ع��ى 
احلزن  “ببالغ  ال��ع��راق��ي  مل��ن��ت��خ��ب 
وال���س��ى ننعى رف��ي��ق ال���درب وجنم 
الفذ  الريا�سي  الغيور  اجلماهري 
اب����ن ال���ع���راق اح���م���د را����س���ي الذي 
وافاه الجل عقب اإ�سابته بجائحة 

كورونا«.
وغرد رئي�س الحت��اد الردين لكرة 
ال��ق��دم واحت����اد غ���رب ا���س��ي��ا المري 
الأخ  اهلل  “رحم  احل�سني  ب��ن  علي 
الكبري  العربي  النجم  ال�سديق  و 

ك��ان يف طريقه  ال��ذي  اأحمد را�سي 
من  ال�����ع�����الج  ل���ت���ل���ق���ي  ع����م����ان  اىل 
لقد  ك��ورون��ا.  ف��ريو���س  م�ساعفات 
فقدنا هامة ريا�سية نفخر و نعتز 
بها و مثال باأخالقه و عزميته...«.
وت����اأت����ي وف������اة اأح����م����د را�����س����ي بعد 
الالعب  وف���اة  ع��ل��ى  قليلة  اأ���س��اب��ي��ع 
ال����دويل ال�����س��اب��ق ع��ل��ي ه����ادي، اأثر 
را�سي  وظهر  بالفريو�س.  اإ�سابته 
يبكي  وه��و  بهادي  معزيا  فيديو  يف 

على رحيله.
ورئي�س  ال��������دويل  ال���ن���ج���م  ون����ع����ى 
الحت����اد ال��ع��راق��ي ال���س��ب��ق ح�سني 
ح�سابه  ع��ل��ى  وك��ت��ب  زم��ي��ل��ه  �سعيد 
ابا  “وداعا  في�سبوك  يف  ال�سخ�سي 

في�سل وداعا اخي احمد را�سي«.
ك��ت��ب مدرب  ح��زي��ن��ة  ت��غ��ري��دة  ويف 
وزميل  ال�سابق  ال��ع��راق��ي  املنتخب 
را���س��ي ل�����س��ن��وات يف ���س��ف��وف نادي 
الزوراء عدنان حمد يف ح�سابه على 
را�سي  احمد  العزيز  “اخي  تويرت 
فراقك  اوج��ع��ن��ا  ل��ق��د  اهلل  ذم���ة  يف 
ولكن ل نقول ال ما ير�سي اهلل ،انا 
اهلل  راجعون..رحمك  اليه  وان��ا  هلل 
ف�سيح  وا�سكنك  ل��ك  وغفر  هيا  اب��ا 

جناته«.
21 ني�سان/ اأح��م��د را���س��ي يف  ول��د 
يف  مواهبه  وبرزت   ،1964 اأبريل 
�سن مبكر وتاألق مع ناديي الر�سيد 

والزوراء.

يف  الأول  املنتخب  مع  تاألقه  وا�سل 
حيث  والت�سعينيات  ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات 
قاده اىل نهائيات مونديال املك�سيك 
�سارك  ال�����ذي  ال��وح��ي��د   ،1986
جنح  حيث  ال��ع��راق��ي،  املنتخب  فيه 
بت�سجيل الهدف الوحيد لبالده يف 

كاأ�س العامل يف مرمى بلجيكا.
وك���ان���ت لح��م��د را����س���ي ع��الق��ة ود 
التي  املحلية  ال�سحافة  مع  كبرية 
اطلقت عليه لقب النور�س ال�ساحر. 
ك��اأ���س اخلليج يف  اح��رز بطولة  كما 
1984 و1988 عندما نال جائزة 
ال�سيوية.  ال��ق��ارة  يف  لع��ب  اف�سل 
ويف عام 2007 دخل اأحمد را�سي 
يف  ع�سوا  واأ�سبح  ال�سيا�سة،  جمال 

ال��ع��راق��ي وع�سو  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
جلنة ال�سباب والريا�سة يف املجل�س، 
كما تر�سح لرئا�سة الحتاد العراقي 
يونيو  ح����زي����ران  يف  ال����ق����دم  ل���ك���رة 

ان�سحابه. قبل   2011
الزوراء  ن��ادي  ادارة  را�سي  وت��راأ���س 
عري�سة  �سعبية  م��ع��ه  ح��ق��ق  ال���ذي 
 2004 اي�سا عام  كالعب ومدرب 
 ،2008 ع����ام  ولي���ت���ه  ي��ج��دد  ومل 
الردن  اىل  الن��ت��ق��ال  ف�سل  بعدما 
ق��ب��ل ان ي��ع��ود وي�����س��ب��ح ع�����س��وا يف 

الربملان عن القائمة العراقية.
ونعى رئي�س الحتاد ال�سيوي لكرة 
�سلمان  ال��ب��ح��ري��ن��ي  ال�����س��ي��خ  ال��ق��دم 
“اأ�سطورة  خليفة  اآل  اإب��راه��ي��م  ب��ن 
م�سريا  العراقية”،  ال���ق���دم  ك����رة 
“ت�سعر  القاري  الحت��اد  موقع  اىل 
باحلزن  الآ�سيوية  القدم  كرة  اأ�سرة 
الكبري ل��وف��اة اأح��د اأه��م رم��وز كرة 
ال��ق��دم ال��ع��راق��ي��ة، ون��ح��ن نقف اإىل 
را�سي  اأح��م��د  الفقيد  اأ���س��رة  جانب 
القدم،  ل���ك���رة  ال���ع���راق���ي  والحت������اد 
للريا�سة  اإيقونة  را�سي  اأحمد  كان 
م�ساهماته  تبقى  و���س��وف  ب��ل��ده،  يف 
القدم  ك��رة  اأذه���ان ع�ساق  خالدة يف 
بقارة اآ�سيا«. وغرد تركي ال ال�سيخ 
العامة  الهيئة  ادارة  جمل�س  رئي�س 
للرتفيه ال�سعودية ورئي�س الحتاد 
“رحم  القدم  لكرة  ال�سابق  العربي 
اأح���م���د را����س���ي جنم  اهلل اخل���ل���وق 
معرفه  ف��ي��ه  جمعتني   ... ال���ع���راق 
وذك��ري��ات ك��ان حم��ب ل اململكة ... 
وك���ان ع��ل��ى خ��ل��ق ع���ايل واأدب كبري 

و�سجاعة«.

كورونا يخطف الأ�سطورة العراقية اأحمد را�سي 

•• دبي - وام:

نعى ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد الإم��ارات لكرة 
الذي  العراقية  القدم  كرة  ا�سطورة  را�سي  اأحمد  الكابنت  القدم 
العراقية  بالعا�سمة  النعمان  مب�ست�سفى  اأم�س  �سباح  املنية  وافته 

بغداد اإثر اإ�سابته بوباء كورونا امل�ستجد.
ال�سيخ را�سد  الكرة الإماراتي عن  الر�سمي لحتاد  ونقل احل�ساب 
بن حميد النعيمي قوله: “خال�س التعازي و�سادق املوا�ساة لأ�سرة 
را�سي،  اأحمد  الأ�سطورة  وف��اة  يف  والعربية  العراقية  القدم  ك��رة 
ن�ساأل اهلل اأن يرحمه وي�سكنه ف�سيح جناته، واأن يلهم اأهله ال�سرب 

الحتاد  رئي�س  اإبراهيم  بن  �سلمان  ال�سيخ  نعى  كما  وال�سلوان”. 
م�ساعر  عميق  عن  واأع���رب  اأي�سا،  ال��راح��ل  القدم  لكرة  الآ�سيوي 
التعزية واملوا�ساة لرحيل اأ�سطورة كرة القدم العراقية الذي وافته 

املنية عن عمر يناهز ال� 56 عاما.
باحلزن  الآ�سيوية  القدم  كرة  اأ�سرة  “ت�سعر  �سلمان:  ال�سيخ  وقال 
الكبري، ونحن نقف اإىل جانب عائلة الفقيد اأحمد را�سي والحتاد 
العراقي لكرة القدم ..كان اأحمد را�سي اأيقونة للريا�سة يف بلده، 
اأذه��ان ع�ساق كرة القدم بقارة  و�سوف تبقى م�ساهماته خالدة يف 

اآ�سيا«.
اأت��ق��دم باأعمق  واأ���س��اف: “با�سم الحت���اد الآ���س��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم، 

م�ساعر التعزية واملوا�ساة، ونحن ن�سعر بحزن كبري لفقدان مثل 
اأب��رز الهدافني يف  ه��ذا ال��رج��ل«. وك��ان ال��راح��ل اأحمد را�سي من 
الوحيد ملنتخب  ال��ه��دف  ال��ع��راق، وه��و م��ن �سجل  ت��اري��خ منتخب 
بالده خالل نهائيات كاأ�س العامل 1986 يف املك�سيك، واأحرز مع 
لقب  م��رات، وح�سل على   3 كاأ�س اخلليج  ب��الده بطولة  منتخب 
هداف البطولة، و�سارك يف بطولة كاأ�س العرب وح�سل على لقب 
الهداف واأح�سن لعب، وتاأهل برفقة املنتخب العراقي اإىل اأوملبياد 
1984، و1988، ثم اختري اأف�سل لعب يف اآ�سيا عام 1988، ثم 
العراقي  النواب  والريا�سة مبجل�س  ال�سباب  للجنة  اأ�سبح ع�سوا 

حينما مت انتخابه ع�سوا بالربملان عام 2008.

اأثار النجم ال�سنغايل �ساديو ماين، خماوف ناديه ليفربول من الرحيل هذا ال�سيف، ب�سبب رف�سه التوقيع 
على عقد جديد حتى الآن، رغم عر�س اإدارة “الريدز” عليه التجديد منذ 9 اأ�سهر.

وفقاً ملا ذكرته �سحيفة ذا �سن الإجنليزية، فاإن هناك خماوف داخل اأنفيلد لرحيل �ساديو ماين، ب�سبب 
عدم رده حتى الآن على توقيع عقده اجلديد، واأن يورغن كلوب يخ�سى رحيله هذا ال�سيف.

واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأنه بالرغم من حر�س كلوب على �سم اأ�سماء جديدة اإىل الفريق، اإل اأن اأنه ل يرغب 
يف التفريط يف اأي من جنوم الفريق، وعلى راأ�سهم ماين الذي يرغب “”الريدز” يف توقيع عقداً جديداً 

معه حتى عام 2023.
ولفتت ال�سحيفة اإىل اأن “الريدز” بالفعل على و�سك ربط جنم الفريق فريجيل فان دايك بعقد قيمته 
250 مليون جنيه اإ�سرتليني ي�ستمر من خالله حتى عام 2025 مع الفريق، ومن املتوقع توقيع الالعب 

عقب التتويج بلقب الدوري الإجنليزي.

ماين يرف�س جتديد عقده مع ليفربولرا�سد بن حميد و�سلمان بن اإبراهيم ينعيان اأحمد را�سي اأ�سطورة كرة القدم العراقية

بعد توقف منذ التا�سع من اآذار مار�س املا�سي ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا 
اأوىل  ال�سبت مبباراة  ن�ساطه  القدم  الإيطايل لكرة  ال��دوري  امل�ستجد، عاود 
موؤجلة من املرحلة 25 انتهت بتعادل تورينو وم�سيفه بارما 1-1، وذلك 

اللقب  على  �سراعهما  ولت�سيو  يوفنتو�س  ي�ستاأنف  اأن  بانتظار 
اعتبارا من بداية الأ�سبوع املقبل.

وبداأت املباراة التي اأقيمت على امللعب الأوملبي يف تورينو خلف 
“كوفيد19-”  �سحايا  على  �سمت  بدقيقة  مو�سدة،  اأب���واب 

يف  ���س��خ�����س   34500 اأك�����رث  ب��ح��ي��اة  اأودى  ال�����ذي 
منذ  اأ”  “�سريي  يف  الأوىل  وه����ي  ال���ب���الد، 

التا�سع من اآذار مار�س.
الدقيقة  الت�سجيل يف  وافتتح تورينو 

15 عرب الكامريوين نيكول نكولو 
ال������ذي اح���ت���ف���ل ب���ال���رك���وع على 

رجل واحدة تنديدا مب�سرع 
امل����واط����ن الأم�����ريك�����ي من 
اأ�سل اإفريقي جورج فلويد 
اختناقا  اأي��ار/م��اي��و   25 يف 

ع��ل��ى ي���د ���س��رط��ي اأب��ي�����س يف 
ال�سلوفاكي  لكن  مينيابولي�س، 

يف  التعادل  اأدرك  كوت�سكا  ي���وراي 
الدقيقة 31.

امل���وؤج���ل���ة من  امل����ب����اراة ال��ث��ان��ي��ة  ويف 
املرحلة ذاتها، تغلب هيال�س فريونا 

على كالياري 1-2.
و����س���رب ه��ي��ال���س ف���ريون���ا ب���ق���وة يف 

ثنائية  ب��ت�����س��ج��ي��ل��ه  امل����ب����اراة  ب���داي���ة 
كارميني  دي  ���س��ام��وي��ا  ع��رب 
و26،   14 ال��دق��ي��ق��ت��ني  يف 
اإكمال  اإىل  ي�سطر  اأن  قبل 
اإثر  لعبني  بع�سرة  امل��ب��اراة 
طرد مهاجمه فابيو بوريني 

ت����دخ����ل ق�����وي بحق  ب�����س��ب��ب 
اللجوء  ماركو روغ وذلك بعد 

“يف  بالفيديو  امل�ساعدة  لتقنية 
اآيه اآر” )35(.

وا�ستغل ال�سيوف النق�س العددي وقل�سوا الفارق قبل دقيقتني من نهاية 
اأتلتيكو مدريد  ال�سوط الأول عرب جيوفاين �سيميوين، جنل دييغو مدرب 

الإ�سباين.
وت�ساوى الفريقان على ار�سية امللعب يف الدقيقة 70 اثر 
طرد لعب و�سط كالياري لوكا ت�سيغاريني لتلقيه النذار 

الثاين، دون اأن تتغري النتيجة.
املرحلة  من  اأي�سا  موؤجلتني  مباراتني  يف  الأن��ظ��ار  وتتجه 
امل�����س��ارك��ة يف  على  ال�����س��راع  اىل  وال��ع�����س��ري��ن،  اخلام�سة 
يتواجه  ح��ني  املقبل  املو�سم  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري 
واإنرت  ���س��ا���س��وول��و،  ال��راب��ع م��ع �سيفه  اأت��الن��ت��ا 

ميالن الثالث مع �سيفه �سمبدوريا.
امل�سيفة  امل��دن  الأرب��ع لأن  املباريات  واأرج��ئ��ت 
لفريو�س  الأوىل  ال��ت��ف�����س��ي  ب�����وؤرة  ك��ان��ت  ل��ه��ا 
بعد  يتخذ  اأن  قبل  البالد،  يف  “كوفيد19-” 

املرحلة ال�ساد�سة والع�سرين قرار تعليق املو�سم باأكمله.
وكان قائد تورينو اأندريا بيلوتي الذي بقي فريقه يف املركز 
الذي  لبارما   36 مقابل  نقطة   28 بر�سيد  ع�سر  اخلام�س 
اأ�سبح �سابعا، �سعيدا بالعودة، وقال قبل املباراة “اإنه �سيء جميل 
ومتلهفون  متحم�سون  جميعا  نحن  نحبه.  ما  لفعل  نعود  لأننا 

لإظهار ما ميكننا القيام به على اأر�س امللعب«.
واأ�ساف “هناك اأجواء اإيجابية كبرية، �سعور بالتعا�سد، ونريد اأن 
نثبت ما تعلمناه يف الأ�سهر القليلة املا�سية”، م�سددا “حان الوقت 

الآن للعمل، لي�س للكالم«.
اأف�سل  العودة  تكون  اأن  �سخ�سيا  يف�سل  كان  بيلوتي  اأن  املوؤكد  ومن 
م�ستهل  يف  لفريقه  ثمينة  ج��زاء  ركلة  ال�سبت  اأ���س��اع  اإذ  ل��ه،  بالن�سبة 

ال�سوط الثاين.
ن�سف  ال���دور  اإي���اب  مبباراتي  املا�سي  الأ���س��ب��وع  ن�ساطه  املو�سم  وع���اود 
بها  ف��از  التي  النهائية  ب��امل��ب��اراة  الأرب��ع��اء  ث��م  ال��ك��اأ���س،  مل�سابقة  النهائي 
الوقت  �سلبا يف  تعادلهما  نابويل على يوفنتو�س بركالت الرتجيح بعد 

الأ�سلي.
وب��ع��د الن��ت��ه��اء م��ن امل��ب��اري��ات الأرب����ع امل��وؤج��ل��ة، �سيتبقى لكل ال��ف��رق 12 
مباراة يف الدوري حتى نهاية املو�سم الذي يبدو فيه ال�سراع على اأوجه بني 

يوفنتو�س ولت�سيو اإذ ل يف�سل بينهما �سوى نقطة واحدة.
وي�ستاأنف يوفنتو�س م�سعاه لحراز اللقب للمو�سم التا�سع تواليا الإثنني 
من ملعب بولونيا، فيما يخو�س لت�سيو اختبارا اأ�سعب بكثري يف �سيافة 

الأبطال بفارق  املوؤهل اىل دوري  الرابع الأخري  املركز  الذي يحتل  اأتالنتا 
ثالث نقاط اأمام قطب العا�سمة الآخر روما.

“ال�سيدة  العودة بالن�سبة ملع�سكر  ول تبدو الأم��ور على ما يرام يف م�ستهل 
�ساري مهزوزا خالل مباراتيه  املدرب ماوريت�سيو  اإذ ظهر فريق  العجوز”، 
الو�سول اىل  النهائية، حيث ف�سل يف  الكاأ�س واملباراة  اإياب ن�سف نهائي  يف 
ال�سباك ملباراتني تواليا لأول مرة منذ خم�سة اأعوام، بتعادله �سلبا يف الأوىل 
لقبه  الأرب��ع��اء  تورينو  عمالق  وخ�سر  ن��اب��ويل.  م��ع  الثانية  ويف  ميالن  م��ع 
رفع  يف  الأول/دي�سمرب  كانون  يف  اأي�سا  ف�سل  اأن  بعد  املو�سم،  لهذا  الثاين 
العا�سمة  الأربعاء يف  اأمام لت�سيو. وكانت مباراة  ال�سوبر بخ�سارته  الكاأ�س 
اللقب وح�سب، بل �سيفتقد مدافعه  مكلفة ليوفنتو�س لي�س ب�سبب خ�سارة 
الربازيلي األيك�س �ساندرو ب�سبب ا�سابة يف ركبته �ستبعده عن املالعب قرابة 
ثالثة اأ�سابيع بح�سب �سبكة “�سكاي �سبورت�س” التي اأفادت اأي�سا اأن لعب 
الو�سط الأملاين �سامي خ�سرية �سيغيب ل�سهر ون�سف ب�سبب ا�سابة تعر�س 

لها قبل نهائي الكاأ�س يف فخذه الأمين.

تورينو وبارما يق�سان �سريط 
العودة بتعادل 

هذا ما قاله اأرتيتا بعد الهزمية 
املحبطة اأمام برايتون

و�سف مدرب اآر�سنال، ميكل اأرتيتا، طريقة خ�سارة ناديه “بغري املقبولة”، 
اآند  برايتون  اأم��ام   2-1 والتعرث  النهاية،  ق��رب  هدفني  ا�ستقبال  بعد 

هوف األبيون يف الدوري الإجنليزي.
قال اأرتيتا: “اأ�سعر بخيبة اأمل �سديدة، من غري املقبول طريقة خ�سارتنا 
للمباراة، نحن نحب املناف�سة، واأعرف اأن لدينا ت�سكيلة �سابة لكن رغم 

ذلك اأ�سعنا املباراة، كان يجب ح�سم الأمور ب�سكل مبكر«.
اأن نحاول منح دفعة لالعبني، هناك الكثري من  “نحتاج اإىل  واأ�ساف: 
الأمور التي فعلناها ب�سكل رائع لكننا ل نناف�س، يف هذا امل�ستوى ل يجب 

ال�سماح مبثل هذه الأهداف«.
واختتم: “هذا م�ستحيل، اأعرف اأنها ت�سكيلة �سابة جداً، لكن يف الدوري 
ميكن  ل  هدفني،  الفريق  يكلف  حدث  كما  خطاأين  ارتكاب  الإجنليزي 

قبول ذلك«.
اآر�سنال ل�سربة اأخرى باإ�سابة احلار�س الأ�سا�سي بريند لينو،  وتعر�س 

وخروجه م�ساباً قبل نهاية ال�سوط الأول.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   18 اكتوبر 2011  املودعة حتت رقم:  163969 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�س��م:  �سركة اأعمال املياه والطاقة الدولية
وعنوانه: طريق امللك عبد العزي�ز، �س.ب.: 321، الري�ا�س 11411، اململكة العربية ال��سعودية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات التاأمني؛ اخلدمات املالية؛ خدمات متويل امل�ساريع فيما يتعلق مبحطات الطاقة وحمطات توليد 
الكهرباء وخزانات املياه وحمطات حتلية املياه؛ اخلدمات العقارية؛ اخلدمات املالية وت�سمل تقدمي امل�سورة 
املالية فيما يتعلق بت�سغيل حمطات الطاقة وحمطات توليد الكهرباء وخزانات املياه وحمطات حتلية املياه؛ 
املياه  الكهرباء وخزانات  اأو تاأجري حمطات الطاقة وحمطات توليد  العقارية فيما يتعلق ب�سراء  اخلدمات 

وحمطات حتلية املياه؛ خدمات امل�سورة واملعلومات وال�ست�سارات املتعلقة باأي من اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  36

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة »ACWA POWER« املكتوبة باللغة الالتينية وبطريقة 
مميزة كما هو مو�سح يف ال�سكل املبني اأعاله. 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   18 اكتوبر 2011  املودعة حتت رقم:  163970 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�س��م:   �سركة اأعمال املياه والطاقة الدولية
وعنوانه: طريق امللك عبد العزي�ز، �س.ب.: 321، الري�ا�س 11411، اململكة العربية ال��سعودية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
للمن�ساآت  ال�سيانة  خدمات  الكهرباء؛  توليد  حمطات  اإن�ساء  الرتكيب؛  خدمات  الإ���س��الح؛  املباين؛  اإن�ساء 
ال�سناعية؛ �سيانة واإ�سالح من�ساآت توليد البخار وحمطات توليد الكهرباء وحمطات التحلية وخزانات املياه 
وحمطات الطاقة؛ تركيب الأجهزة ال�سحية؛ تركيب واإ�سالح و�سيانة الأجهزة اأو الأدوات الكهربائية التي 
اأو املياه؛ تركيب مولدات الكهرباء؛ خدمات  ت�ستخدم الكهرباء؛ تركيب واإ�سالح و�سيانة عدادات الكهرباء 

امل�سورة واملعلومات وال�ست�سارات املتعلقة باأي من اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  37

املكتوبة باللغة الالتينية وبطريقة   »ACWA POWER« و�سف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة
مميزة كما هو مو�سح يف ال�سكل املبني اأعاله.    

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   18 اكتوبر 2011  املودعة حتت رقم:  163971 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�س��م:  �سركة اأعمال املياه والطاقة الدولية
وعنوانه: طريق امللك عبد العزي�ز، �س.ب.: 321، الري�ا�س 11411، اململكة العربية ال��سعودية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
النقل؛ تغليف وتخزين الب�سائع؛ تنظيم الرحالت وال�سفر؛ تخزين وقيا�س وتوزيع ونقل وتو�سيل الكهرباء؛ 
الإمداد بالكهرباء؛ معلومات التخزين؛ معلومات النقل؛ خدمات امل�سورة واملعلومات وال�ست�سارات املتعلقة 

باأي من اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  39

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة »ACWA POWER« املكتوبة باللغة الالتينية وبطريقة 
مميزة كما هو مو�سح يف ال�سكل املبني اأعاله.    

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يونيو  2020 العدد 12967 



 
الثالجة حتى  �سيء..  كل  ويقت�سمان  الزواج  من  عاما   30

اأثار زوجان �سينيان م�سنان جدًل وا�سعا على الإنرتنت على مدار 
الأيام القليلة املا�سية، بعد اأن مت الك�سف عن اأنهما يعي�سان حياة 
غريبة، لكنهما �سعيدان بها، على الرغم من مرور 30 عاما على 

زواجهما.
ل  امل�سنني  الزوجني  ف��اإن  حملية،  �سينية  اإع��الم  و�سائل  وبح�سب 
اأو  املنزلية  والأع��م��ال  املالية  مواردهما  من  اأي  يقت�سمان  ي��زالن 
حتى الطعام يف ثالجتهما، ول يقوم اأي منهما بالأعباء امللقاة على 

الآخر.
فكل  الثالجة،  حتى  زوج��ت��ه،  مع  ت�سن،  ويدعى  الرجل  ويتقا�سم 
واحد منهما اأغرا�سه بداخلها، كما يت�ساركان املوقد نف�سه، لكنهما 

يطبخان ب�سكل منفرد وباأدوات تخ�س كل منهما.
والغريب يف الأمر اأن الزوجني ل ينامان حتى على ال�سري نف�سه، 
منذ 3 عقود، فالزوج ينام يف رواق �سيق داخل البيت، يف حني اأن 

لزوجته مهجع اآخر يف البيت نف�سه تاأوي اإليه.
لكن الأغرب من ذلك كله، اأنه اإذ تعطل �سيء يف البيت، فعلى الزوج 
اأو الزوجة اإ�سالحه اإن كان يقع يف نطاق مكانها يف البيت. فمثال، 
تغيريها  اأم���ر  ت��ويل  عليه  ال���زوج  غ��رف��ة  �سقف  ملبة يف  تعطلت  ل��و 

بنف�سه.
اأدوات  ا�ستخدام  ميكننا  ول  الطبخ،  على  "نتناوب  ال��زوج:  ويقول 
بع�س  "يف  م��ازح��ا:  وي�سيف  البع�س".  ببع�سنا  اخلا�سة  الطبخ 
البي�س  ���س��رق��ت  اأن��ن��ي  ت�ستبه يف   ، ال��ط��ع��ام  ط��ه��ي  ب��ع��د  الأح���ي���ان 

خا�ستها".
 وال�سبب يف هذه الطريقة على مدار 30 عاما هو "�سلوك زوجها 
الأناين"، مو�سحة اأنه منذ اأن كانا �سابني، كان يحتفظ دائًما بكل 

الأ�سياء التي ي�سرتيها لنف�سه، ول ي�ساركها معها اأبًدا.

كورونا يعي�س 20 عامًا يف الأجواء الباردة
قال خبري �سيني بارز اإن فريو�س كورونا اجلديد ميكن اأن يعي�س 

ملدة 20 عاماً يف درجة حرارة 20 حتت ال�سفر.
كوفيد19-  خ��رباء  فريق  الربوفي�سور يل لجن��وان، ع�سو  وق��ال 
ب�سبب  ال���دول،  ب��ني  ب�سهولة  نقله  ميكن  ال��ف��ريو���س  اإن  ال�سيني، 

قدرته ال�ستثنائية على حتمل ظروف الربد.
تفتي�س  تعزيز  على  ال�سينية  ال�سلطات  ال��وب��ائ��ي��ات  ع��امل  وح��ث 
املنتجات الغذائية املجمدة امل�ستوردة، مبا يف ذلك �سمك ال�سلمون، 
مل��ن��ع امل��زي��د م��ن ان��ت�����س��ار ال���ع���دوى. واأدىل ال��ربوف��ي�����س��ور يل بهذه 
الت�سريحات يف اجتماع يف هانغت�سو ب�سرق ال�سني، ح�سبما اأفادت 

ت�ساينا نيوز التي تديرها الدولة.
واأ�ساف لجتوان "ميكن للفريو�س البقاء على قيد احلياة لب�سعة 
اأ�سهر يف درجة حرارة اأقل من اأربع درجات مئوية و 20 �سنة حتت 

درجة حرارة 20 درجة مئوية حتت ال�سفر".
عدة  ال��ف��ريو���س  اكت�ساف  �سبب  يف�سر  ه��ذا  اأن  لجن���وان،  واأو���س��ح 
الأطعمة  الكثري من  التي حتتوي على  املاأكولت  اأ�سواق  مرات يف 

املجمدة.
ووجهت ال�سني اأ�سابع التهام اإىل �ساللة اأوروبية من الفريو�سات 
�سخ�س   200 قرابة  اأ���س��اب  بكني  يف  جديد  وب��اء  لتف�سي  التاجية 
من  اجلينوم  بيانات  ال�سينية  احلكومة  و�ساركت  اأي��ام،  ثمانية  يف 
اأحدث تف�سي للمر�س، وقالت اإنه قادم من اأوروب��ا، ولكنه يختلف 
اأن  ميكن  اأن��ه  اإىل  ي�سري  مما  هناك،  حالياً  املنت�سر  الفريو�س  عن 

يعي�س يف الأطعمة املجمدة لبع�س الوقت.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ك�سوف حلقي نادر لل�سم�س يف �سماء اإفريقيا 
مع  بالتزامن  النار  حلقة  ي�سمى  لل�سم�س  ن��ادر  ك�سوف  روؤي��ة  من  اأم�س  الفلك  بعلم  ال�سغوفني  من  الكثري  متكن 

النقالب ال�سيفي، يف �سماء �سرق اإفريقيا.
الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  وع��ربت  اإفريقيا  و�سط  يف  ال�سم�س  �سروق  بعيد  الفلكية  الظاهرة  هذه  وب��داأت 
وجنوب ال�سودان و�سمال اإثيوبيا قبل اأن تتجه اإىل اآ�سيا لتنتهي يف املحيط الهادئ جنوب جزيرة غوام عند ال�ساعة 

09،32 بتوقيت غرينت�س.
ويحدث الك�سوف احللقي عندما ل يكون القمر الذي مير بني الأر�س وال�سم�س قريبا مبا فيه الكفاية من كوكبنا 

حلجب �سوء ال�سم�س متاما تاركا حلقة رفيعة من ال�سم�س مرئية.
ومتكن الف�سوليون يف نريوبي عا�سمة كينيا البعيدة عن امل�سار املثايل للظاهرة، من روؤية الك�سوف جزئيا اأذا غطت 

الغيوم لثوان اللحظة املحددة التي حجب فيما القمر كليا تقريبا نور ال�سم�س.
وقالت �سوزان مورابانا موؤ�س�سة برنامج "ترافيلينغ تل�سكوب" التعليمي "رغم ذلك كان الأمر رائعا فاأنا �سغوفة جدا 

بظواهر الك�سوف واخل�سوف. وهي من الأمور التي جعلتني اأهتم بعلم الفلك".
اأطول يوم يف ن�سف الكرة ال�سمايل، خالل النقالب ال�سيفي، عندما مييل القطب  وتتزامن الظاهرة مع حلول 

ال�سمايل لالأر�س ب�سكل مبا�سر نحو ال�سم�س.
% من �سطح الأر�س �سيكون م�سمول بالك�سوف الكامل الأمر الذي يجعل الظاهرة ا�ستثنائية. وفقط 2 
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علماء: خريطة قاع املحيط بداأت تت�سكل 
على  املحيطات  لقيعان  خريطة  لر�سم  م�سروعا  ي��ق��ودون  م�سوؤولون  ق��ال 
التحديات  امل�سروع م�ستمر على الرغم من  اإن   2030 الأر���س بحلول عام 
املتمثلة يف اأزمة انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد واإن م�ساحة اخلم�س تقريبا 
مت اإجنازها حتى الآن. ويقول العلماء اإن ما نعرفه عن ت�ساري�س قاع املحيط 
يقل عما نعرفه عن �سطح كواكب اأخرى مثل املريخ اأو الزهرة اأو عطارد واإن 
ر�سم خريطة لعمق و�سكل القاع �سي�ساعد يف فهم تاأثري املحيطات على مناخ 
الأر�س. ومع منو الن�ساط القت�سادي العاملي املرتبط باملحيطات، �ستكون 
والكائنات  البيئية  بالأنظمة  املعرفة  لتعزيز  اأي�سا  �سرورية  البيانات  تلك 
البحرية اإ�سافة اإىل اأمناط اإمدادات الغذاء يف امل�ستقبل. وم�سروع )�سيبد 
الأعماق  قيا�س  بيانات  كل  جمع  يحاول   "2030 البحر  "قاع  اأو   )2030
املنطقة  اإن  الأح��د  اليوم  امل�سروع  وق��ال  �ساملة.  بخريطة  للخروج  املتاحة 
التي مت بالفعل ر�سم خريطة لها زادت من 15 باملئة العام املا�سي اإىل 19 
2017. وقال  املبادرة يف  ب��داأت  باملئة فقط عندما  �ستة  اأن كانت  باملئة بعد 
جاميي مكمايكل-فيليب�س مدير امل�سروع يف ت�سريحات لرويرتز بالتزامن 
م�ستويات  "نتوقع  )الهيدروجرافيا(  البحري  للم�سح  العاملي  ال��ي��وم  م��ع 
مماثلة من امل�ساهمة بالبيانات على مدى العام القادم عرب التربع باملواد 
عمليات  من  جديدة  بيانات  نتوقع  كوفيد،  قيود  تراجع  ومع  الأر�سيفية. 
امل�سروع  يف  امل�ستخدمة  ال��ب��ي��ان��ات  وت�سمل  واجلمهور".  وال�����س��ف��ن  امل�����س��ح 
ال�سفن. ويجمع  اأكادميية وجتارية مثل  م�ساهمات من حكومات وم�سادر 
خرباء كل تلك البيانات يف عدة مراكز اإقليمية حول العامل يف املبادرة التي 

تقدر تكلفتها مبا يرتاوح بني ثالثة وخم�سة مليارات دولر.

وزير �سحة متهم ب� جرمية كورونا.. وال�سجن ينتظره
وظيفته  ا�ستغالل  باإ�ساءة  زميبابوي،  يف  ال�سحة  لوزير  اتهامات  وجهت 
احلكومية من خالل منح عقد مباليني الدولرات لتوريد اأجهزة فح�س 
الذي  املر�س  ب�"كوفيد19-"،  تتعلق  �سخ�سية  حماية  ومعدات  وعقاقري 

ي�سببه فريو�س كورونا امل�ستجد، اإىل �سركة جمهولة.
ع��وب��دي��ا مويو،  ع��ل��ى،  القب�س  ال��ب��الد  ال��ف�����س��اد يف  وك��ال��ة مكافحة  واأل��ق��ت 
و�سائل  و�سغلت  ال��ب��الد  يف  الغ�سب  الف�سيحة  اأث����ارت  ح��ني  يف  اجل��م��ع��ة، 
التوا�سل الجتماعي، حيث ك�سف بع�س ال�سحفيني املحليني عن الطريقة 
الإم��دادات الطبية للحكومة  ال�سركة لبيع  اأن مويو اختار بها  التي يزعم 
باأ�سعار مبالغ فيها مبا ذلك 28 دولرا مقابل الكمامة الواحدة، فيما األغت 
احلكومة العقد بعد ال�سجة ال�سعبية. وا�سطر اأحد اأبناء الرئي�س اإمير�سون 
مناناغوا اإىل اإ�سدار بيان ينفي فيه �سلته بال�سركة بعد ظهور �سور ملمثل 

ال�سركة يف زميبابوي ب�سحبة الرئي�س وزوجته واأولده يف عدة منا�سبات.
الوكالة  يف  امل�سوؤولني  كبار  وبع�س  نغوايا،  ديلي�س  ال�سركة  ممثل  ويواجه 

الوطنية ل�سراء الأدوية، تهما جنائية تتعلق بالف�سيحة.

 BLACk بيون�سيه تطلق
العن�سرية لرف�س   PARADE

بيون�سيه  العاملية  النجمة  احتفلت 
على   "  Juneteenth  " ب��ع��ي��د 
اطلقت  فقد   ، اخلا�سة  طريقتها 
اأغ���ن���ي���ة ج����دي����دة ع����رب ي���وت���ي���وب، 
عنوان  اجل��دي��دة  الأغنية  وحملت 
وبهدف   "Black Parade"

مناه�سة العن�سرية �سد ال�سود.
ع���ام���ا،   38 ب��ي��ون�����س��ي��ه  ون���������س����رت 
مقطع من الأغنية عرب �سفحتها 
اخلا�سة على اأحد مواقع التوا�سل 
لالأغنية،  ت���روي���ج���اً  الج��ت��م��اع��ي 
وه��دف��ه��ا دع��م ع��دد م��ن ال�سركات 
بالتزامن  ذل��ك  و  لل�سود  اململوكة 
م�����ع ع���ط���ل���ة ن���ه���اي���ة الأ������س�����ب�����وع " 
ح�سب  ذل���ك  و   ،"  Juneteenth

موقع " غا�ست غريد ".
تن�سر  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن  ي��ك��ن  ومل 
بيون�سيه اأي عمل جديد اإذ بطبعها 
الفنية  اأعمالها  ع��ن  التكتم  حت��ب 
جمهورها  مفاجاأت  على  وحتر�س 

بكل جديد.

�سام�سونغ �ستطلق جهازًا لوحيًا 
ببطارية 10 اآلف ميللي اأمبري

ت�ستعد �سركة �سام�سونغ الك�سف عن اأحدث اأجهزتها 
يف حدث يقام يوم 5 اأغ�سط�س )اآب( املقبل، تعتزم فيه 
و�ساعة   ،"20 نوت  "غالك�سي  هواتف  �سل�سلة  طرح 
ذكية جديدة، واجليل الثاين من هواتف �سام�سونغ 
القابلة للطي "غالك�سي فولد"، بالإ�سافة اإىل جهاز 

."Galaxy Tab S7+" لوحي رائد با�سم
 "Galaxy Tab S7+ " ال��ل��وح��ي  اجل��ه��از  ويتميز 
ب��اح��ت��وائ��ه ع��ل��ى ب��ط��اري��ة ���س��خ��م��ة ج����داً ت�����س��ل اإىل 
و   9800 ب��ني  )وحت���دي���داً  اأم��ب��ري  ميللي  اآلف   10
موقع  ن�����س��ره  ت��ق��ري��ر  وبح�سب   .)mAh  10.090
ح�سلت  الهاتف  بطارية  ف��اإن  اآرينا"،  اإم  اإ���س  "جي 
على �سهادات ت�سمن ال�سالمة والأم��ان، من كل من 
ووفقاً   .Safety korea و   TUV Rheinland
للتقرير، فاإن هناك ن�سخة اأخرى اأ�سغر حجماً با�سم 
�سعتها  بطارية  يت�سمن  اإذ   ،"Galaxy Tab S7"
7،760 ميللي اأمبري/ �ساعة. ومن املتوقع اأن يدعم 
اجلهازان �سبكات اجليل اخلام�س، و�سيكونان مزودان 

خلفية. مزدوجة  بقلم " S-Pen" وكامريا 

يبيعان طفلهما ل�سراء املخدرات 
زوج��ني متهمني  على  القب�س  ال�سني  ال�سرطة يف  األقت 
ل�سراء  امل���ال  م��ن  مبلغ  م��ق��اب��ل  ال��ر���س��ي��ع  طفلهما  ببيع 
اأبرما  ال��زوج��ني  اأن  اإىل  التحقيقات  واأ���س��ارت  امل��خ��درات. 
���س��ف��ق��ة ع���رب م��ن�����س��ة ل��ل��درد���س��ة م���ع زوج����ني اآخ���ري���ن ل 
املا�سي،  الأول(  )ت�سرين  اأك��ت��وب��ر  يف  الأط��ف��ال  ينجبان 
األ����ف ي����وان )8500  ح�����س��ال مب��وج��ب��ه��ا ع��ل��ى م��ب��ل��غ 60 
دولر( مقابل بيع طفلهما الر�سيع. وكان الزوجان على 
املخدرات،  تعاطي  م��ع  تاريخهما  ب�سبب  ال�سرطة  رادار 
التايل يف غرفة فندق مع  اليوم  القب�س عليهما يف  ومت 
زجاجات من مادة امليثايل املخدرات واأكوام من العمالت 
اأن والدين  نقدية. واأف��ادت وكالة الأنباء ال�سينية �سينا، 
عليهما  حكم  ال�سني  غرب  بجنوب  نيجياجن  مدينة  من 
ا�ستعادة  بالأطفال، ومتت  الجت��ار  بتهمة  املا�سي  ال�سهر 
الطفل وو�سعه حتت و�ساية جديه. ووفقا للتقارير، كان 
على  مدمنني  ت�سونغ،  وال�سيدة  وان��غ  ال�سيد  ال��زوج��ان، 
املخدرات منذ فرتة طويلة واأثقلتهما الديون ب�سبب ذلك، 
وتعاطت  املا�سي،  العام  بداية  يف  حاماًل  الزوجة  وكانت 
)�سباط(  اأثناء حملها. ويف فرباير  املخدرات عدة مرات 
من العام املا�سي، تعرفت ت�سونغ على امراأة تدعى ال�سيدة 
"لن" عرب من�سة للدرد�سة، واأخربتها اأنها حامل، لكنها 
ل ت�ستطيع حتمل نفقات تربية طفل، وتبحث عن عائلة 

تتكفل برعاية طفلها الذي مل يولد بعد.

مدر�سة تطلب من طالبها عمل ت�سور جلنازاتهم
اأم���ور طالب  اأول��ي��اء  واج��ب مدر�سي غريب غ�سب  اأث���ار 
مدر�سة بريطانية، اإذ تعني على الطلبة يف ال�سف الثامن 
ع��م��ل خم��ط��ط جل��ن��ازات��ه��م، ل���س��ي��م��ا ب��اأن��ه يف وق���ت غري 
الوفيات والإ�سابات جراء  اأع��داد  ازدي��اد  منا�سب، يف ظل 

فريو�س كورونا.
الكاثوليكية يف مدينة  بول  �سانت  وتلقى طالب مدر�سة 
لي�سرت الربيطانية واجباً يف مادة الرتبية الدينية، عبارة 
عن ت�سور ل�سكل جنازاتهم ت�سمن عدداً من الأ�سئلة، من 
تعزف  اأن  لديهم  املف�سلة  الرتنيمة  اأو  املو�سيقى  �سمنها 
الزهور لإحياء ذكرى  واختيار لون ونوعية  العزاء  اأثناء 

وفاتهم.
الآباء  ل��دى  ���س��دي��داً  وان��زع��اج��اً  قلقاً  �سكل  ال���ذي  الأم���ر 
املدر�سي  للواجب  �سورة  بن�سر  اأحدهم  ودف��ع  والأم��ه��ات، 
تدفن  اأن  ت��ري��د  "اأين  ت�سمن  ال����ذي  ب����وك،  ف��ي�����س  ع��رب 
ت�سمل  غريبة،  اأخ���رى  اأ�سئلة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  جثتك؟"، 
الأ�سخا�س الذين يتم دعوتهم للعزاء ونوع املالب�س التي 
اأم احلرق،  الدفن  اإذا كانوا يف�سلون  ارت��داوؤه��ا، وما  يتم 

ح�سب ما ورد يف �سحيفة دايلي ميل الربيطانية.
"جيما  الأم  من�سور  م��ع  ه��ن��اك  الأم����ور  اأول���ي���اء  وت��ف��اع��ل 
الأطفال  اأن  و�سعروا  غ�سبهم،  اأب��دوا  الذين  مار�ستون" 
ال��ن��وع من  اإع��ط��اءه��م ه��ذا  ع��ام��اً ل ينبغي  ال�13  يف �سن 
فما  كورونا،  جائحة  خالل  ل�سيما  املدر�سية،  الواجبات 
اأ�سرته جراء  اأف��راد  اأح��د  ال��ذي فقد  اأح��د الطالب  �سعور 

هذا الوباء.
واأع����رب م��در���س لي�س م��ن امل��در���س��ة ع��رب في�س ب��وك عن 
اإىل اأن هذا الأمر قد يثري  انزعاجه من الطلب، م�سرياً 

اأفكاراً �سوداوية وم�ساعر �سلبية لدى الطالب.

عطل مفاجئ يف 
تطبيق وات�س اآب

وات�س  تطبيق  م�ستخدمو  فوجئ 
 Last" اآب باختفاء �سريط احلالة
seen"، وعجزهم عن معرفة، اإذا 
على  ن�سطاً  الآخ���ر  امل�ستخدم  ك��ان 
ب�سبب  م��وج��ود،  غ��ري  اأو  التطبيق 
اختفاء "اآخر ظهور" و"اأون لين" 
الت�سال،  جهة  درد���س��ة  �سا�سة  يف 

وتعذير تعديل اإعدادات الأمان.
م�ستخدمي  م���ن  ال���ع���دي���د  وع�����زا 
الأ�سهر  الفوري  الرتا�سل  تطبيق 
يف العامل الأم��ر اإىل عطل فني يف 
، ما  اأو حتديث جديدله  التطبيق 
ظ��ه��ور- "اآخر  اخ��ت��ف��اء  يف  ت�سبب 
"اأونالين- اأو   "Last Seen

 ."Online
واجته م�ستخدمو التطبيق، البالغ 
2 مليار حول العامل، اإىل  عددهم 
الجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  م��ن�����س��ات 
على  "وات�ساب"  ها�ستاق  مد�سنني 
تويرت، لي�سبح ترنداً يف عدد كبري 
ا�ستياء  و�سط  العربية،  ال��دول  من 

كبري.
ك�����م�����ا ط�������ال�������ت ه����������ذه امل�������س���ك���ل���ة 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ني 
واأوروب��ا والوليات املتحدة والهند 

واأجزاء من دول اآ�سيا.
 Down Detector واأك��د موقع 
ملتابعة مواقع الإنرتنت وال�سبكات 
من  الآلف  اأن  الج���ت���م���اع���ي���ة، 
ح���ول  اآب  وات�����������س  م�������س���ت���خ���دم���ي 
يف  فنية  اأعطال  عن  اأبلغوا  العامل 
الأعطال  ه��ذه  وط��ال��ت  التطبيق، 
"اأندرودي" و"اآي  نظامي  من  كل 

اأو اإ�س". 

كيف تتجنب كورونا اإن كان لديك كلب بالبيت؟
بريطانيا  يف  ال��ك��الب  حماية  ���س��ن��دوق  اأ���س��در 
جمموعة من الن�سائح لطماأنة مالكي الكالب 
ت�ساعد  ك��ورن��ا، يف ظل  تف�سي فريو�س  يف ظل 
احل��دي��ث ع��ن اح��ت��م��ال ان��ت��ق��ال ال��ف��ريو���س من 

بع�س احليونات الأليفة لالإن�سان.
الربيطانية  بو�ست"  "اإيفننغ  �سحيفة  ونقلت 
عن �سندوق حماية الكالب، وهي اأكرب موؤ�س�سة 
خريية لرعاية الكالب يف اململكة املتحدة، قوله 
انتقال  اإن��ه ل توجد حالًيا ح��الت موؤكدة عن 

فريو�س كورونا من الكالب للب�سر.
اأن��ه من  نف�سه  ال��وق��ت  يف  اأك���دت  املوؤ�س�سة  لكن 
كورونا على  الكالب فريو�س  اأن حتمل  املمكن 
ميكن  كما  متاما  الأرب��ع��ة،  اأطرافها  اأو  فرائها 

لالإن�سان حمل الفريو�س على يديه.
وط��م��اأن��ت امل��وؤ���س�����س��ة اخل��ريي��ة م��ال��ك��ي الكالب 
مر�س  انتقال  م��ن  كبري  خطر  يوجد  ل  ب��اأن��ه 
الإ����س���اب���ة بفريو�س  ع���ن  ال��ن��اج��م   19 ك��وف��ي��د 

اتباع  ميكن  ولكن  اإليهم،  الكالب  من  ك��ورون��ا 
اأنف�سهم  خطوات ب�سيطة للم�ساعدة يف حماية 

والآخرين.
ون�سحت املوؤ�س�سة مالكي الكالب بغ�سل اأيديهم 
مل�س  بعد  ثانية   20 ملدة  وال�سابون  باملاء  جيدا 
تقبيل  وجت��ن��ب  اأغ���را����س���ه،  م��ن  اأي  اأو  ال��ك��ل��ب 
الكلب، وحماولة منعه من الت�سال بحيوانات 

اأخرى.
وط��ل��ب��ت م���ن م��ال��ك��ي ال���ك���الب ال���ذي���ن لديهم 
بالفعل  ث��ب��ت  اأو  ك����ورون����ا،  ف���ريو����س  اأع����را�����س 
اجل�سدي  الت�سال  عدم  بالفريو�س،  اإ�سابتهم 

مع الكلب قدر الإمكان.
بريطانيا  يف  الكالب  حماية  �سندوق  واأو���س��ى 
مالكي احليوانات الأليفة، بالت�سال بالطبيب 
ال��ب��ي��ط��ري يف اأ���س��رع وق���ت مم��ك��ن يف ح���ال كان 
قبل  بالفريو�س،  م�سابا  اأو  مري�سا  احل��ي��وان 

الذهاب اإىل العيادة ملعاجلته.

اأغرب وظائف لنجوم هوليوود قبل ال�سهرة...
اأجنلينا جويل: كانت اأجنلينا تعمل يف جمال تنظيم اجلنازات، بعدما اأ�سيبت بخيبة 
اأ�سبحت تعمل يف  اأمل عندما تويف جدها ومل تعجبها مرا�سم الّدفن، ومن بعدها، 

جمال الت�سوير وخا�سّة الإعالنات التلفزيونية.
ومن  الفنادق،  اأح��د  فى  احلمامات  تنظيف  كعاملة  تعمل  كانت  اآن�ستون:  -جينيفر 
بعدها يف ت�سويق املنتجات عرب الهاتف قبل اأن حت�سل على دور البطولة يف امل�سل�سل 

الأكرث م�ساهدة يف العامل و هو "فراندز".
لقمة  لتاأمني  الدجاج  حظائر  ينّظف  ك��ان  مراهقاً،  ك��ان  عندما  ماكونهي:  -ماثيو 

عي�سه.
واملنتج  املمثل  اأ�سبح  الآن  اأّم��ا  يعمل كمهّرج لالأطفال،  كان  -هيو جاكمان: 

الأ�سرتايل املعروف ب�سخ�سيته املخيفة يف �سل�سلة اأفالم اإك�س مان.
ثم عمل  ينّظف ف�سالت احليوانات، من  كان  �ستالون:  -�سيلف�سرت 

لفرتة كممثل اأفالم اإباحية قبل اأن يلمع جنمه يف ال�سينما.
-براد بيت: عمل �سابقاً يف اأحد مطاعم الدجاج، كما عمل يف �سركة 

نقل اأثاث منزيل وعامل تو�سيل طعام.

مدربة �ليوغا �صوز�نا بر�د�ن توؤدي مترين يوغا على �صطح منزلها خالل يوم �ليوغا �لدويل ، بكامتاندو يف نيبال. � ف ب


