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�أجرت �أكرث من 34 �ألف فح�ص ك�صفت عن 388 �إ�صابة 

ال�صحة تعلن تعايف 758 حالة جديدة من كورونا 
•• اأبوظبي-وام:

زيادة  و  لتو�سيع  املجتمع  وقاية  و  ال�سحة  وزارة  خطة  مع  متا�سيا 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت 
لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�سابة 
وعزلهم، اأعلنت الوزارة عن اإجراء اأكرث من 34.000 فح�س جديد 
تقنيات  واأح���دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على 

الفح�س الطبي.
و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
اإ�سابة  388 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��ازم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 44.533 حالة.
االإ�سابة  تداعيات  م��ن  وذل��ك  م�ساب  وف��اة  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت  كما 
بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 301 

حالة .
اأ�سفها وخال�س تعازيها  واأعربت وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع عن 
وم��وا���س��ات��ه��ا ل����ذوي امل���ت���ويف، ومت��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال�����س��ف��اء ال��ع��اج��ل جلميع 
ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع  ب���اأف���راد  مهيبة  امل�����س��اب��ني، 
ل�سحة  �سماناً  االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام  بالتعليمات  والتقيد 

و�سامة اجلميع.
758 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �سفاء  كما 
كورونا امل�ستجد كوفيد - 19 وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  الازمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها 

يكون جمموع حاالت ال�سفاء 31.754 .
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الإمارات ترحب بتبني الطاقة الذرية 
م�صروع قرار ب�صاأن مواقع اإيران النووية

•• اأبوظبي-وام: 

رحبت دولة االإمارات بتبني جمل�س حمافظي الوكالة الدولية للطاقة 
اإيران  الذرية م�سروع قرار، ُمقدم من فرن�سا واأملانيا وبريطانيا، يدعو 
ذلك  يف  مبا  اإب��ط��اء،  دون  طلباتها  وتلبية  الوكالة  مع  الكامل  للتعاون 

اإتاحة اإمكانية الو�سول فوراً اإىل عدد من مواقع طهران النووية.
وثمنت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها جهود الوكالة يف 
هذا ال�ساأن ملا ميثله امل�سروع من خطوة مهمة وجادة للحد من تطوير 
طهران التقنية النووية الأغرا�س غري �سلمية، وباعتباره ياأتي ان�سجاما 

كاما مع مطالب دولة االإمارات ودول املنطقة.
الدولية  الوكالة  ب��ه  ال��ذي تقوم  املهم  ب��ال��دور  االإم����ارات  واأ���س��ادت دول��ة 
للطاقة الذرية فيما يتعلق بالتحقق والر�سد ِمن برنامج اإيران النووي، 
وعلى املهنية وال�سفافية العالية التي يتمتع بها مفت�سوها، موؤكدة على 
يف  ال�سامل  ال��دم��ار  اأ�سلحة  م��ن  خالية  منطقة  الإي��ج��اد  العمل  ���س��رورة 

ال�سرق االأو�سط.

اليوم بدء امتحانات نهاية العام للثاين ع�صر
•• دبي - حم�شن را�شد

تنطلق اليوم امتحانات نهاية العام االأكادميي 2019-2020، لطلبة 
التي  اخلا�سة  وامل��دار���س  احلكومية،  امل��دار���س  يف  ع�سر  ال��ث��اين  ال�سف 
تطبق  منهاج الوزارة، مب�سارية  "العام واملتقدم"، وثانويات التكنولوجيا 
اإذ  املنزلية،   والدرا�سة  االأكادميي،  امل�ستمر  التعليم  التطبيقية،ومراكز 

ي�ستمر  �سباق االمتحانات حتى يوم 29 من ال�سهر اجلاري.
يبداأون   12 ال�سف  االمتحانات  34.878 طالبا وطالبة من  وي��وؤدي 
االأكادميي اجلاري  للعام  الثالث  الدرا�سي  الف�سل  نهاية  اختبارات  غدا 
وت�سمل االختبارات طلبة املدار�س احلكومية، و اخلا�سة املطبقة ملنهاج 
امل�ستمر  التعليم  التطبيقية،ومراكز  التكنولوجيا  ال��وزارة،وث��ان��وي��ات 

االأكادميي، والدرا�سة املنزلية.                    )التفا�سيل �س3(
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علماء العامل ي�سابقون الزمن للو�سول اىل لقاح �سد كورونا )اأ.ف.ب(

�أمر قو�ته بال�صتعد�د لأي مهام

ال�صي�صي: جي�ش م�صر قادر على حماية اأمنها داخليا وخارجيا
•• القاهرة-وكاالت

قال الرئي�س امل�سري عبد الفتاح 
اجلي�س  اإن  ال�����س��ب��ت،  ال�����س��ي�����س��ي، 
امل�����س��ري ق����ادر ع��ل��ى ال���دف���اع عن 
االأم������ن ال���ق���وم���ي ل���ب���اده داخ���ل 

احلدود وخارجها.
واأمر ال�سي�سي اجلي�س باال�ستعداد 
اأو خارج  داخ��ل  اأي عملية  لتنفيذ 
القومي  اأم��ن��ه��ا  ال���ب���اد حل��م��اي��ة 
و�سط توتر ب�ساأن تدخل تركيا يف 

ليبيا املجاورة.
"اجلي�س  اأن  ال�سي�سي  واأ����س���اف 
امل�����س��ري م��ن اأق����وى اجل��ي��و���س يف 
"جي�س  اأن�����ه  م���وؤك���دا  املنطقة"، 

ر�سيد يحمي وال يهدد".
وجاءت ت�سريحات ال�سي�سي خال 
امل�سرية  امل�سلحة  للقوات  تفقده 
الغربية،  الع�سكرية  املنطقة  يف 

املحاذية للحدود مع ليبيا.
عدد  ال�سي�سي  ج��ول��ة  يف  و���س��ارك 
الع�سكريني،  ال����ق����ادة  ك���ب���ار  م���ن 
وم������ن ب��ي��ن��ه��م رئ���ي�������س االأرك��������ان 
ال���ف���ري���ق حم���م���د ف����ري����د، وق�����ادة 
االأفرع الرئي�سية للقوات امل�سلحة 

امل�سرية.
امل�سرية  للقوات  ال�سي�سي  وق���ال 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال���غ���رب���ي���ة: »ك���ون���وا 

الرئي�س امل�سري يتحدث اىل عدد من قادة القوات امل�سلحة امل�سرية   )اأر�سيفية(

تركيا ت�صرتط �ن�صحاب �جلي�ص �لليبي من �صرت للتهدئة

ال�صراج يعرقل اأي حل �صيا�صي ويرف�ش امل�صاركة بالجتماع العربي !
كنديون عالقون يف قطر: نظام ا�صتبدادي

•• اأواتاو-وكاالت

ذك����رت ق��ن��اة )���س��ي ب���ي ���س��ي( ال��ك��ن��دي��ة، يف ت��ق��ري��ر، اأن 
املعاملة  ���س��وء  م��ن  يعانون  قطر  يف  كنديني  موظفني 
حتارب  فيما  وظائفهم،  تطال  وتهديدات  واال�ستبداد، 

االإمارة تف�س كبري لفريو�س كورونا على اأرا�سيها.
وهي  االأطل�سي  �سمال  كلية  موظفي  اأن  التقرير  وذك��ر 
حرماً  تدير  والب����رادور،  نيوفاوندالند  يف  عامة  كلية 
جامعياً يف  قطر، تلقوا ر�سالة من رئي�سة الكلية حتثهم 
ع��ل��ى ع���دم ال�����س��ف��ر وت��ه��دده��م يف ح���ال ���س��ف��ره��م وعدم 

عودتهم يف الوقت املحدد بفقدان وظائفهم.
عدد  يبلغ  ال��ت��ي  قطر  تتعامل  بينما  التقرير  وي��ق��ول 
�سكانها 2.8 مليون �سخ�س مع تف�س كبري للفريو�س، 
1000 حالة جديدة يف اليوم،  حيث ت�سجل اأكرث من 
مت اإخ��ب��ار امل��وظ��ف��ني ي��وم ال��ث��اث��اء، اأن��ه��م ق��د يفقدون 

وظائفهم اإذا عادوا اإىل منازلهم يف ال�سيف.
وحتدث العديد من املوظفني اإىل )�سي بي �سي( ب�سرط 

عدم الك�سف عن هوياتهم، خوفاً من فقدان وظائفهم اأو 
االنتقام من احلكومة القطرية، التي متلك اجلامعة.

وك��ت��ب اأح���د امل��وظ��ف��ني يف ر���س��ال��ة ب��ري��د اإل��ك��روين يوم 
اخلمي�س: العي�س يف بلد كان لديه اأعلى معدل فردي يف 
اأمر مرهق للغاية،  العامل  حاالت كورونا االإيجابية يف 
والعديد من موظفي الكلية حري�سون على املغادرة يف 

ال�سيف.
ويف ب���ي���ان م���وج���ز ب���ع���د ظ���ه���ر ي�����وم اجل���م���ع���ة، اأك�����دت 
على  ال�سفر  املوظفني  على  يجب  اأن��ه  الكندية  الكلية 
مل  اإذا  عقودهم  اإن��ه��اء  وميكن  اخل��ا���س��ة،  م�سوؤوليتهم 

يعودوا اإىل الباد يف الوقت املحدد.
650 موظفاً  لديها  القطري،  للنظام  الكلية مملوكة 
كنديون،  ه���م  امل��وظ��ف��ني  غ��ال��ب��ي��ة  ط���ال���ب.  و4500 
الكلية االأ�سليني يف  والكثري منهم معارون من فرعي 
العمال  متثيل  يتم  وبينما  والب����رادور.  نيوفاوندالند 
املنتدبني من قبل نقابة على اأر�س الوطن، فاإن حماية 

نقاباتهم ال تعتمد يف قطر.

ال�صعودية تقرر رفع منع التجول 
مناطقها  بجميع  كامل  ب�صكل 

•• الريا�ض-وام:

ال�سعودية  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
رف���ع م��ن��ع ال��ت��ج��ول ب�����س��ك��ل كامل 
اململكة  م��دن  و  مناطق  جميع  يف 
ال�����س��اد���س��ة م���ن �سباح  ب�����دءا م���ن 
بعودة  وال�������س���م���اح  االأح������د  ال���ي���وم 
ج��م��ي��ع االأن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة و 
التجارية . و�سدد م�سدر م�سوؤول 
اأم�������س على  ب���ي���ان  ال��������وزارة يف  يف 
بتطبيق  الكامل  االل��ت��زام  �سرورة 
الوقائية  ال���روت���وك���والت  ج��م��ي��ع 
امل���ع���ت���م���دة جل��م��ي��ع االأن�������س���ط���ة و 
لب�س  و  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���ب���اع���د 
والفم  االأن���ف  تغطية  اأو  الكمامة 
تتجاوز  اأال  ع���ل���ى  اجل���م���ي���ع  م����ن 
�سخ�سا   50 الب�سرية  التجمعات 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  اأق�������س���ى..  ك��ح��د 
�ستخ�سع  االإج����راءات  تلك  جميع 
من  ال��دوري��ة  وامل��راج��ع��ة  للتقييم 

قبل وزارة ال�سحة.
تعليق  ا���س��ت��م��رار  امل�����س��در  اأك����د  و 
اإنه  ق���ال  و   .. ال���زي���ارة  و  ال��ع��م��رة 
دوري  ب�سكل  ذل��ك  مراجعة  �سيتم 
مع  ال�سحية  امل��ع��ط��ي��ات  ���س��وء  يف 
ا�ستمرار تعليق الرحات الدولية 
وك��ذل��ك ال���دخ���ول واخل�����روج عر 
البحرية، حتى  و  الرية  احل��دود 

اإ�سعار اآخر.
توقيع  ع���ل���ى  امل���������س����در  �����س����دد  و 
ال��ع��ق��وب��ات امل���ق���ررة ع��ل��ى االأف�����راد 
للقرارات  امل���خ���ال���ف���ة  وامل���ن�������س���اآت 
باإجراءات  املتعلقة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
كورونا  فريو�س  انت�سار  من  احلد 

امل�ستجد كوفيد 19.

•• عوا�شم-وكاالت

و�سعت تركيا، اأم�س، �سرطا من اأجل التو�سل اإىل توقف دائم 
اأكد املتحدث با�سم الرئا�سة  الإطاق النار يف ليبيا، ح�سبما 

الركية اإبراهيم كالني.
واأكد كالني يف مقابلة مع فران�س بر�س، اأن التو�سل لوقف 
اإطاق النار يف ليبيا يتطلب ان�سحاب قوات اجلي�س الوطني 

الليبي من مدينة �سرت االإ�سراتيجية.
ت��دع��م م��ط��ل��ب ح��ك��وم��ة الوفاق  ت��رك��ي��ا  اإن  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
ب�����س��رورة ال��ع��ودة اإىل خ��ط��وط ع���ام 2015، وه���و م��ا مير 
)يف  واجل��ف��رة  )�سماال(  �سرت  من  اجلي�س  ق��وات  ب�ان�سحاب 

اجلنوب(.
ومن جهة اأخرى، اتهمت تركيا فرن�سا ب�تعري�س اأمن حلف 
الليبي يف  ب�دعمها للجي�س  االأطل�سي للخطر، وذلك  �سمال 

النزاع الدائر.

العربية  للجامعة  ط��ارئ  اجتماع  لعقد  دع��وة م�سر  الوفاق 
االأ�سبوع املقبل.

االجتماع  اأن  الوفاق  حكومة  يف  اخلارجية  وزارة  واعترت 
�سائكة حتتاج  ملفات  ملناق�سة  ي�سلح  الفيديو ال  املغلق عر 

اإىل مداوالت ونقا�سات معمقة، ح�سب تعبريها.
وكانت م�سر طلبت عقد اجتماع طارئ ملجل�س اجلامعة على 
من  وذل��ك  الفيديو،  تقنية  عر  اخلارجية  وزراء  م�ستوى 

اأجل بحث تطورات االأو�ساع ليبيا.
يف �سياق اآخر، اأعلن املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان ارتفاع 
عدد املرتزقة املقاتلني يف ليبيا اإىل جانب امليلي�سيات التابعة 
الوفيات  اأع���داد  ارت��ف��اع ح�سيلة  وك��ذل��ك  ال��وف��اق،  حلكومة 

بينهم التي فاقت ال�400 قتيل، بينهم اأطفال.
واأكد املر�سد ال�سوري اأن عدد املرتزقة يف ليبيا يقارب ال�15 
األفاً، بينهم نحو 300 طفل )تراوح اأعمارهم بني ال�14 
وال�18 عاماً(. وغالبية هوؤالء املرتزقة من فرقة ال�سلطان 

اأم���ن احل��ل��ف واالأمن  ال��دع��م يعر�س  اأن ه��ذا  وزع���م ك��ال��ني 
ليبيا  واال�ستقرار يف  اإفريقيا  �سمال  واالأم��ن يف  املتو�سط  يف 

للخطر.
ه���ذا وو���س��ل رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ال���وف���اق، ف��اي��ز ال�����س��راج، اأم�س 
ال�سبت، اإىل اجلزائر، حيث التقى الرئي�س عبداملجيد تبون.

الوزراء  رئي�س  ط��رف  م��ن  و�سوله  ل��دى  ال�سراج  وا�سُتقبل 
اجل���زائ���ري، عبد ال��ع��زي��ز ج���راد، ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة �سري 

بوقادوم ووزير الداخلية كمال بلجود.
وتاأتي الزيارة بعد اأن اأبدى تبون، ا�ستعداد باده للو�ساطة 
لاأزمة  الع�سكرية  احللول  ورف�س  �سيا�سي  خم��رج  الإيجاد 

الليبية والتدخات اخلارجية فيها.
يذكر اأن رئي�س جمل�س النواب الليبي، عقيلة �سالح، كان قد 

التقى تبون قبل اأيام لبحث االأزمة الليبية.
وفيما التحركات العربية قائمة لوقف النار يف ليبيا و�سواًل 
حكومة  رف�ست  اخلارجية،  التدخات  ومنع  �سيا�سي  حلل 
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موؤ�س�سة القلب الكبري تطالب بتطوير 

و تعزيز برامج م�ساعدة الالجئني

اأخبار الإمارات

م�رص واإثيوبيا يف جمل�ص 

الأمن.. ماذا �سيحدث الآن؟

عربي ودويل

بيكيه: اإحراز اللقب

 �سعب على بر�سلونة 

الفجر الريا�سي

م�ستعدين الأي مهام«.
امل�سري،  ال���رئ���ي�������س  واأ������س�����اف 
لل�سباط  ح����دي����ث����ه  م����وج����ه����اً 
الغربية:  املنطقة  يف  واجل��ن��ود 
امل�سرية  وال��ث��واب��ت  العقيدة  اإن 
منكم  احتاجنا  واإذا  تتغري،  ل��ن 
عمًا وت�سحيات فلن تتاأخروا، 
اأن�سطة  ه��ن��اك  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
كثرية جت��ري على احل���دود مع 

ليبيا.

عمًا  هناك  اإن  ال�سي�سي  وق��ال 
دائ��م��اً ل��ل��ق��وات اجل��وي��ة وحر�س 
احلدود منذ اأكرث من 7 �سنوات 
لتاأمني احلدود امل�سرية الليبية 
كيلومر،   1200 وب����ط����ول 
خم����اط����ب����اً ����س���ب���اط���ه وج����ن����وده 
لكم  واأق���ول  »اأ�سكركم  بالقول: 
اأى  لتنفيذ  م�ستعدين  ك��ون��وا 
اإذا  اأو  داخ��ل حدودنا  هنا  مهمة 

تطلب االأمر خارجها«.

وكان ال�سفري ح�سام زكي، االأمني 
الدول  بجامعة  امل�ساعد  ال��ع��ام 
االأول  اأم�س  �سرح  قد  العربية، 
طلباً  تلقت  العامة  االأم��ان��ة  اأن 
م��ن وف���د م�����س��ر ل��ع��ق��د اجتماع 
العربية  طارئ ملجل�س اجلامعة 
اخلارجية  وزراء  م�ستوى  على 
ل��ب��ح��ث ت����ط����ورات االأو������س�����اع يف 
ليبيا، وذلك عر تقنية الفيديو 

كونفرا�س.

معلنة  اإ�صابة  مليون   8.69
بكورونا يف اأنحاء العامل

•• عوا�شم-وكاالت

اأظهر اإح�ساء لرويرز اأن اأكرث من 8.69 مليون �سخ�س اأ�سيبوا بفريو�س 
كورونا امل�ستجد على م�ستوى العامل كما اأن 459604 اأ�سخا�س توفوا جراء 
الفريو�س. ومت ت�سجيل اإ�سابات بالفريو�س يف اأكرث من 210 دول ومناطق 

منذ اكت�ساف اأوىل احلاالت يف ال�سني يف دي�سمر كانون االأول عام 2019.
واعتمدت رويرز على بيانات من وزارات ال�سحة وم�سوؤولني حكوميني حتى 

ال�ساعة العا�سرة �سباح اأم�س ال�سبت بتوقيت جرينت�س.
وفاة  ح����االت   119109 م�سجلة  ال��ق��ائ��م��ة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  وت�����س��درت 
الثاين  امل��رك��ز  يف  ال��رازي��ل  وج���اءت  اإ���س��اب��ة.  ح��ال��ة  و231325  ومليونني 

م�سجلة 48954 حالة وفاة ومليون 32913 حالة اإ�سابة.
وج����اءت رو���س��ي��ا يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث م��ن ح��ي��ث ع���دد ح���االت االإ���س��اب��ة م�سجلة 

وفاة. حالة  و7841  اإ�سابة  حالة   569063
يف  امل�ستجّد  كورونا  بفريو�س  ر�سمياً  اإ�سابة  مليون   2،5 من  اأك��رث  و�سّجلت 
واإيطاليا، وفق  واإ�سبانيا  املتحدة  واململكة  رو�سيا  اأكرث من ن�سفها يف  اأوروب��ا، 
عند  ال�سبت  ر�سمية  م�سادر  اإىل  ا�ستناداً  بر�س  فران�س  وكالة  اأع��ّدت��ه  تعداد 
ال�ساعة 10،30 ت غ. وال تزال اأوروبا مع ما ال يقّل عن 2،500،091 اإ�سابة 
وب��اء كوفيد19-،  ج��راء  االأك��رث ت�سرراً  القارة  192،158 وف��اة،  من بينها 
رغم اأن املر�س بات ينت�سر بوترية �سريعة جداً يف اأمريكا الاتينية حالياً. يف 

املجمل، �ُسّجلت 8،680،649 اإ�سابة يف العامل بينها 459،976 وفاة.

ق��ت��ي��ل   100
اأ�صبوع يف  ح��وث��ي 

•• اليمن-وكاالت

عن�سر   100 ن���ح���و  ق���ت���ل 
م�����ن م��ي��ل��ي�����س��ي��ات احل���وث���ي 
قيادات  ب��ي��ن��ه��م  االإره���اب���ي���ة، 
العديد  يف  ب�����ارزة،  م��ي��دان��ي��ة 
من املحافظات الواقعة حتت 
ذكرت  ح�����س��ب��م��ا  ���س��ي��ط��رت��ه��ا، 
وكالة خر اليمنية لاأنباء.

ر�سدت  اأنها  الوكالة  وذك��رت 
جثامني  ت�����س��ي��ي��ع  م�����وؤخ�����راً 
عنا�سر  م���ن  ق��ت��ي��ًا   127
قيادات  بينهم  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات، 
ورائد  وع��ق��ي��د  عميد  ب��رت��ب��ة 
 9 يف  دف��ن��ه��م  ون���ق���ي���ب. ومت 

حمافظات.
وم��ن ب��ني ه���وؤالء 95 قتيًا 
العا�سمة  م��ق��اب��ر  يف  دف���ن���وا 
����س���ن���ع���اء وح����ج����ة وع����م����ران 
اأع������داد  اأن  وذم�������ار.وذك�������رت 
قتلى امليلي�سيات توزعت على 
بواقع  امل��ح��اف��ظ��ات،  خمتلف 
���س��ن��ع��اء، و25 من  م��ن   36
ع���م���ران،  م����ن  و18  ح���ج���ة، 
من   14 ذم�������ار،  م����ن  و16 
�سعدة، و8 من رمية، و4 من 
املحويت، وبواقع قتيلني من 
كل من اإب، وتعز، والبي�ساء.

واأ�سارت اإىل اأن اأغلب القتلى 
ه�����م م�����ن اأب�����ن�����اء ال���ق���ب���ائ���ل، 
ون�سفهم من االأطفال الذين 
احلوثي  ميلي�سيا  بهم  زج��ت 
يف ج��ب��ه��ات م�����اأرب واجل����وف 
وال�سالع  وال��ب��ي�����س��اء  ون��ه��م 

وال�ساحل الغربي.

الربملان العراقي يطالب بتقدمي 
�صكوى اأممية �صد اعتداءات تركيا

•• بغداد-وكاالت

دع������ت جل���ن���ة االأم���������ن وال�����دف�����اع 
اأم�������س  ال����ع����راق����ي،  ال�����رمل�����ان  يف 
لدى  �سكوى  تقدمي  اإىل  ال�سبت، 
االعتداءات  �سد  امل��ت��ح��دة  االأمم 

الركية.
احلكومة  باللجنة  ن��واب  وطالب 
التي  املمكنة،  االإج���راءات  باتخاذ 
جت��ع��ل ت��رك��ي��ا ت���راج���ع ع���ن هذا 
القوة  وا�ستخدام  ال�سافر  اخلرق 

جتاه االأرا�سي العراقية.
احلكومة  ال���ل���ج���ن���ة  دع������ت  ك���م���ا 
ل���دى االأمم  ���س��ك��وى  ت��ق��دمي  اإىل 
املتحدة باعتبار االعتداء الركي 
الدولية  ل��ل��م��واث��ي��ق  خ���رق���اً  ي��ع��د 
ومواثيق ح�سن اجلوار يف ما بني 

البلدين.
وكانت وزارة اخلارجية العراقية 
يف  الركي  ال�سفري  ا�ستدعت  قد 
مذكرة  و�سلمته  جم���دداً  ال��ع��راق 
اح��ت��ج��اج ���س��دي��دة ال��ل��ه��ج��ة على 

خلفية االنتهاكات االأخرية.
ح��ك��وم��ة اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان، من 
الركي  الق�سف  دان���ت  جهتها، 
مل��ن��اط��ق اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان، وهي 
االأح�����داث االأخ�����رية ال��ت��ي وقعت 
واأحلقت  احل���دودي���ة  امل��ن��اط��ق  يف 
املناطق  تلك  وق���رى  ب��امل��واط��ن��ني 

خ�سائر ب�سرية ومادية.
وطالبت احلكومة اأنقرة باحرام 
����س���ي���ادة اأرا�����س����ي����ه����ا، م�����وؤك�����دًة يف 
الوقت ذات��ه ���س��رورة اإخ��اء تلك 
العمال  ح���زب  ق��ب��ل  م��ن  املنطقة 

الكرد�ستاين.

�أول رئي�ص بلدية �أ�صود حلي يف بروك�صل: 

على بلجيكا العتذار عن ما�صيها ال�صتعماري
•• بروك�شل-اأ ف ب:

يف  اأ���س��ود  بلدية  رئي�س  اأول  وه��و  كومباين  ب��ي��ار  ق��ال 
اال�ستعمارية  ال�سلطة  تقدم  اأن  بد من  اإنه ال  بلجيكا 

ال�سابقة االعتذار عن ما�سيها اال�ستعماري.
والد  فهو  ال��ق��دم،  ك��رة  ع��امل  يف  م�سهوراً  ا�سمه  ويعد 
فن�سان كومباين، املدافع النجم عن فريق ال�سياطني 

احلمر  امل�سنف اأواًل لدى الفيفا.
ويتابع بيار كومباين من كثب التجمعات والتظاهرات 
التي اأعقبت موت االأمريكي االأ�سود جورج فلويد خنقاً 
ب���اده ب�سدد  اأث��ارت��ه م��ن ج��دل يف  بيد �سرطي، وم��ا 
الراحل  امللك  ودور  الكونغو  يف  اال�ستعمارية  الفرة 
ليوبولد الثاين، الذي كانت تلك االأرا�سي االإفريقية 

ال�سا�سعة ممتلكات خا�سة له لفرة طويلة.

يجب  ك��ان  اإن��ه  بر�س  لفران�س  كومباين  بيار  وي��ق��ول 
و�سع متاثيل امللك ال�سابق يف املتاحف لتجنب اأعمال 

التخريب التي ح�سلت يف االأيام االأخرية.
اليوم  الدميوقراطية  الكونغو  ا�ستعمار  فرة  �سهدت 
الثاين،  ليوبولد  �سلطة  التا�سع ع�سر حتت  القرن  يف 
يف  ال��ن��ا���س  بت�سخري  مت��ي��زت  للغاية  وح�سية  اأع��م��اال 
االأيدي  ���س��ور  عليها  االأدل����ة  وم��ن  امل��ط��اط  ا�ستغال 

املقطوعة التي وثقت بع�س االنتهاكات.
ق��ول احلقيقة مع اقراب  اإن��ه يجب  وق��ال كومباين 
30 حزيران  الكونغو يف  ال�ستني ال�ستقال  الذكرى 
قابلة  لي�ست  �سارخة،  حقيقة  هناك  م�سيفا  يونيو، 
ذلك  ف�سيكون  ال��دول��ة،  اع��ت��ذرت  اإذا  وق��ال:  للنقا�س. 
عمًا كبرياً بالفعل. ولكن اإذا فعلت عائلة امللك ذلك 

اأي�سا، ف�سوف ترهن على رفعتها.

مظاهرة يف بروك�سل تنادي بحقوق املهاجرين   )اأ.ف.ب(
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اأخبـار الإمـارات
دبي للثقافة تدعم مبادرة #UnitedArtEmirates باإبداعات حملة لنبدع- معا

•• دبي - وام: 

تعاوناً  للثقافة"  "دبي  دب�����ي  يف  وال���ف���ن���ون  ال���ث���ق���اف���ة  ه��ي��ئ��ة  اأق����ام����ت 
اأط��ل��ق��ه��ا حت���ت عنوان  ال��ت��ي  امل����ب����ادرة  ب��ي��ن��ت��ي��ن��غ الب" ل��دع��م  "اآرت  م���ع 
املواهب  وت�سجيع  واإل��ه��ام  لتوحيد   UnitedArtEmirates#
االأعمال  م��ن  خم��ت��ارة  جمموعة  الهيئة  لتوفري  االإم�����ارات،  جمتمع  يف 
الب"  بينتنغ  "اآرت  اإىل  "#لنبدع_معاً"  حملة  يف  امل�ساركة  االإب��داع��ي��ة 
لتحويلها اإىل جداريات ناب�سة بروح االإبداع التي اأنتجتها اأنامل مبدعي 
ببث  خالها  اأ���س��ه��م��وا  �سعبة  م��رح��ل��ًة  ي��وث��ق  �سجًا  لًة  م�سكِّ االإم�����ارات، 

االإيجابية والتفاوؤل بني اأفراد املجتمع.
#لنبدع_معاً  حملة   ،2020 مار�س  اأواخ��ر  اأطلقت  قد  الهيئة  وكانت 
على من�سات التوا�سل االجتماعي التابعة لها بتوجيهات �سمو ال�سيخة 

للثقافة، بعد  اآل مكتوم، رئي�سة هيئة دبي  را�سد  لطيفة بنت حممد بن 
ر�سالة التفاوؤل واالأمل التي وجهتها اإىل املبدعني واملبتكرين والفنانني 
والثقايف حيث  االإبداعي  القطاع  الفاعلة يف  االأط��راف  وكافة  والعاملني 
هدفت احلملة اإىل ت�سجيع كافة اأفراد املجتمع على عر�س اإبداعاتهم، كل 

يف اخت�سا�سه، اأثناء التزامهم بالبقاء يف منازلهم.
 ،UnitedArtEmirates# حلملة  ال��ع��ام  ال��ه��دف  م��ع  وتناغماً 
فاإن "دبي للثقافة" ت�سعى من خال هذا التعاون اإىل اأي�ساً اإىل حتفيز 
املبدعة من �ستى اجلن�سيات والثقافات لتقدمي نتاجات  املواهب املحلية 

ثقافية اإبداعية ت�سهم يف تعزيز تفاعل اجلمهور مع القطاع الثقايف.
و�����س����ي����ك����ون امل������وع������د ال����ن����ه����ائ����ي ل����ت����ق����دمي امل�����������س�����ارك�����ات يف م�����ب�����ادرة 
يعتزم  اإذ  اجل��اري،  يونيو   30 حتى   UnitedArtEmirates#
خال  وه���واة  فنانون  اأنتجها  ال��ت��ي  الفنية  االأع��م��ال  حت��وي��ل  اال�ستديو 

ف���رة االإغ�����اق اإىل ع���دد م��ن اجل���داري���ات ال��ف��ن��ي��ة ال��ك��ب��رية يف خمتلف 
اجلداريات  ه��ذه  جتهيز  على  ف��ن��ان��اً   15 يعمل  حيث  االإم�����ارات،  اأرج����اء 
تنفيذ  �سيتم  امل�سروع،  ه��ذا  من  االأوىل  املرحلة  ويف   .. العام  نهاية  قبل 
الت�سويق  اإدارة  م��دي��ر  ال�����س��وي��دي،  �سيماء  وق��ال��ت  دب���ي.  يف  اجل���داري���ات 
من  االأوىل  املرحلة  جناح  بعد  للثقافة":  "دبي  من  املوؤ�س�سي  واالت�سال 
مبادرة  لدعم  الب  بينتنغ  اآرت  مع  �سراكة  عقدنا  #لنبدع_معاً،  حملة 
#UnitedArtEmirates، ونهدف من تعاوننا هذا اإىل ت�سليط 
ال�سوء على االأعمال الفنية التي ينتجها الفنانون يف هذه املرحلة، والتي 
تعك�س العزمية ال�سلبة واالإرادة القوية التي يتحلون بها، وقدرتهم على 

الفعل واالإبداع يف اأي ظرف.
التي  االأع��م��ال  بني  من  خمتارة  اإبداعية  اأعمال  تقدمي  عر   : واأ�سافت 
التي  اجل��داري��ات  يف  ت�سمينها  ليتم  #لنبدع_معاً،  حملة  يف  ���س��ارك��ت 

اأمام املبدعني  "اآرت بينتنج الب" اإىل تنفيذها، �سنتيح  يخطط ا�ستوديو 
الذين اأنتجوها متحفاً مفتوحاً لعر�س نتاجاتهم االإبداعية، را�سمني معاً 

م�سهداً و�ساًء لعاملنا. و�سيبداأ اإنتاج تلك اجلداريات من دبي.
التي  بينتينغ الب" : كانت اال�ستجابة  "اآرت  اأونيل، من  وقال كورتيناي 
تلقيناها من اجلمهور هائلة، واالآن، بدعم من دبي للثقافة، نحن ندخل 
حياة  يف  الفن  اأهمية  تعزز  اأن  �ساأنها  م��ن  وم��ث��رية  ج��دي��دة  مرحلة  اإىل 

النا�س.
واأ��������س�������اف: ي�������س���ك���ل ال�����دع�����م ال��������ذي ت���ق���دم���ه دب������ي ل���ل���ث���ق���اف���ة حلملة 
املبادرة،  هذه  لنجاح  جوهرياً  اأم��راً   UnitedArtEmirates#
الهيئات  امل�ستقبلي مع  التعاون  اأم��ام  الباب  دب��ي، ويفتح  اإم��ارة  خا�سة يف 
الثقافية االأخرى وال�سركات اخلا�سة من جميع اأنحاء االإمارات العربية 

املتحدة لدعم وت�سجيع الفنانني واملبدعني االإقليميني.

زايد العليا تقدم خدمات الرعاية ال�صحية واجلل�صات العالجية لأ�صحاب الهمم عن بعد
•• اأبوظبي-وام:

العليا  زاي�������د  م���وؤ����س�������س���ة  ط���ب���ق���ت 
اإدارة  يف  - ممثلة  الهمم  الأ�سحاب 
الرعاية ال�سحية - برامج العاج 
عن  العاجية  التاأهيل  وجل�سات 
بعد يف االأق�سام التابعة ل��اإدارة يف 
والظفرة  والعني  اأبوظبي  مناطق 
واجلل�سات  اخل���ط���ط  ال���س��ت��ك��م��ال 
العاجية للمنتفعني من اأ�سحاب 
ال��ه��م��م، وذل���ك �سمن االإج�����راءات 
ال���ت���ي ج�����رى ت��ن��ف��ي��ذه��ا م����ن قبل 
تقدمي  فاعلية  ل�سمان  املوؤ�س�سة 
اخلدمات للمنتفعني على م�ستوى 
للو�سع  ت��ب��ع��ا  اب����وظ����ب����ي،  اإم��������ارة 
ال����راه����ن ال������ذي مت����ر ب����ه ال���دول���ة 
ع���ل���ى �سحة  وح���ف���اظ���ا  وال�����ع�����امل 

�سامة اجلميع.
وبلغ عدد الطاب امل�ستفيدين من 
م�ستوى  على  العاجية  ال��رام��ج 
م�ستفيداً   521 املوؤ�س�سة  م��راك��ز 
منطقة  يف  م�ستفيد   293 منهم 
اأبوظبي، و138 يف منطقة العني 
بن�سبة  ال��ظ��ف��رة،  مبنطقة  و90   ،
الطاب  م��ن   70% اإىل  و���س��ل��ت 
ال���ذي���ن مت حت��وي��ل��ه��م ب��ن��ج��اح اإىل 
ب���ع���د، بينما  ال���ع���اج ع���ن  خ���دم���ة 
يتلقوا  مل  ال��ط��اب  م��ن   30%
الظروق  ب��ن��ج��اح يف ظ��ل  اخل��دم��ة 
االأ�سر  ت��واج��ه��ه��ا  ال���ت���ي  احل���ال���ي���ة 
واولياء االأمور، فيما و�سلت ن�سبة 
العاجية  اخل��دم��ات  على  ال��ر���س��ا 
ا�ستبيان  بح�سب   76% بعد  ع��ن 
ر�����س����ا امل���ت���ع���ام���ل���ني ع����ن اخل���دم���ة 
من   24% و  بعد،  عن  العاجية 
يف  �سعوبه  يواجه  اخلدمة  متلقي 

تطبيق الرامج.
و�سرح �سعادة عبداهلل عبد العايل 
العام للموؤ�س�سة  احلميدان االأمني 
ا�ستمرارية  املوؤ�س�سة تعمل على  ان 
وموا�سلة  خدماتها  كافة  تقدمي 
القطاعات  ك��اف��ة  يف  ال��ع��م��ل  ���س��ري 

والعاج  ال�سبايدر،  وع��اج  املائي، 
امل�ساندة  والتكنولوجيا  اجلماعي، 
واجلل�سات الفردية بهدف حت�سني 
والوظيفية  احل���رك���ي���ة  امل����ه����ارات 
وحت�سني  احل�������س���ي���ة  االإدراك�������ي�������ة 
اللغوية، بهدف متكينهم  القدرات 
م�����ن ال����ق����ي����ام مب������ه������ارات احل���ي���اة 
مبا  باملجتمع  واالن��دم��اج  اليومية 

يتنا�سب مع حاالتهم.
لتقدمي  املتبعة  العمل  اآل��ي��ة  وع��ن 
اخلدمات عن بعد يف ظل االأو�ساع 
فاطمة  الدكتورة  اأ���س��ارت  الراهنة 
اىل  ت��ن��ق�����س��م  ال��ع��م��ل  اآل���ي���ة  ان  اإىل 
ملدة  مبا�سر  ب��ث  االأوىل  طريقتني 
املخت�س  امل��ع��ال��ج  م��ع  دقيقة   40
طريق  ع��ن  والطالب  االم��ر  وويل 
يقوم  تيمز  م��اي��ك��رو���س��ف��ت  من�سة 
التمرين  ب�����س��رح  امل��ع��ال��ج  خ��ال��ه��ا 
ب�سورة مب�سطة ووا�سحة و الهدف 
التطبيق  االم���ر  وي��ب��داأ ويل  م��ن��ه، 
م���ع اب��ن��ه م���ع م��ت��اب��ع��ة دق��ي��ق��ة من 
املعالج للخطوات املطبقة بطريقة 
�سحيحة لتحقيق الفائدة املرجوة. 
واأ�سافت اأن املعالج يقوم من جانبه 
فيلمية  م�سورة  مرفقات  باإر�سال 
اآداء  بخطوات  تو�سيحية  �سور  اأو 
التمرين املخطط لويل االمر عر 
ثم  وم���ن   ، ت��ي��م��ز  من�سة حم��ادث��ة 
التمرين من  ينتظر �سور تطبيق 
التغذية  على  ويح�سل  االم��ر  ويل 
عدد  اأن  اإىل  م�����س��ي��ارة  ال��راج��ع��ة، 
عن  ال��ع��اج  برنامج  يف  امل�ساركني 
بعد اكرث من 60 معالج ومعاجلة 
م���ن خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق االم������ارة يف 

ابوظبي والعني والظفرة.
اأمينة  اأو����س���ح���ت  ن��اح��ي��ت��ه��ا  وم����ن 
الرعاية  ق�����س��م  رئ��ي�����س  ال�����س��ع��دي 
االإدارة  اأن  اب��وظ��ب��ي  يف  ال�سحية 
للمواد  امل��ع��ل��وم��ة  و����س���ول  راع�����ت 
اآليات  ل�سرح  االإر���س��ادي��ة  الفيلمية 
بعد  ع��ن  ال��ع��اج  تطبيق مت��اري��ن 
واالجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 

ل��ت�����س��ت��ه��دف ف��ئ��ت��ني، ف��ئ��ة اأول���ي���اء 
االأم��ور، والفئة االأخ��رى املرافقني 
امل�ساعدة،  ال��ع��م��ال��ة  م��ن  ل��ل��ط��ال��ب 
املحاذير  م���ن  ج��م��ل��ة  ت�����س��م��ني  و 
مراعاتها  ال�����ازم  واالح��ت��ي��اط��ات 
التمرين  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ال���ب���دء  ق��ب��ل 

امل�سور.
و عن دور االأ�سرة يف تنفيذ برامج 
عن  العاجية  واجلل�سات  ال��ع��اج 
بعد ذكرت ال�سعدي ان دور اال�سرة 
العاجية  البيئة  تهيئة  يف  يتمثل 
اجلل�سة  لتنفيذ  امل��ن��زل  يف  املثالية 
ات�سال  ا���س��ت��ق��ب��ال  ث��م  ال��ع��اج��ي��ة، 
املعالج يف وقت اجلل�سة املتفق عليه 
بني اجلانبني، واالنتباه جيداً لفهم 
التمرين من املعالج، مع طرح اية 
تطبيق  قبل  ا�ستف�سارات  او  ا�سئلة 
اإىل  اإ�سافة  املعالج،  ام��ام  التمرين 
ت��وث��ي��ق ور����س���د ال���ت���ط���ورات لدى 
الرعاية  اإدارة  ان  واأك���دت  الطالب 
احلايل  ال��وق��ت  يف  ت��ق��وم  ال�سحية 
ير�سد  متابعة  ت��ق��اري��ر  بت�سجيل 
م��ن خ��ال��ه��ا امل��ع��ال��ج ت��ط��ور حالة 
�ستة  كل  للخدمة  املتلقي  الطالب 
اأ�سهر ، وذلك بهدف متابعة ور�سد 
ا�سدار  يتم  وال  امل��رح��ل��ي،  التطور 
احلالة  و����س���ف  ب�������س���اأن  ال���ت���ق���ري���ر 
االإدارة  ان  غ��ري   ، الطلب  عند  اال 
تعتزم يف امل�ستقبل القريب ا�سدار 
م��ن عر  للجميع  دوري����ة  ت��ق��اري��ر 
او�سحت  ب��دوره��ا  و  وجهتنا  نظام 
املهريي رئي�س  م��وزه حممد ر�سه 
العني  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ق�سم 
ان ممار�سة العاج عن بعد تعتر 
منظومة  يف  ج����دي����دة  مم���ار����س���ة 
موؤ�س�سة  ترعاها  ال��ت��ي  امل��م��ار���س��ات 
اثبت  ذل��ك  الرغم من  زاي��د وعلى 
قدرتهم  للموؤ�س�سة  الفني  ال��ك��ادر 
ع���ل���ى خ���ل���ق مم����ار�����س����ات ج���دي���دة 
وم��واك��ب��ة ال��ت��غ��ريات احل��ا���س��ل��ة يف 
فكرة  اأن  واأ����س���اف���ت  امل��ج��ت��م��ع��ات. 
تو�سيل  ترتكز يف  بعد  العاج عن 

مل��ع��ار���س ومراكز  ب���زي���ارات  وت��ق��وم 
ل����دول متقدمة  ط��ب��ي��ة وع��اج��ي��ة 
املجال، للبحث عن كل ما  يف هذه 
منه  املنا�سب  وتطبيق  ج��دي��د  ه��و 
اأ�سحاب  منت�سبينا  الح��ت��ي��اج��ات 

الهمم.
واأك�������د ����س���ع���ادة االأم�������ني ال����ع����ام ان 
املوؤ�س�ّسة  واج�����ه  ال�����ذي  ال��ت��ح��دي 
واجلل�سات  العاج  برامج  لتطبيق 
عن بعد متثل يف �سرورة ا�ستمرار 
انقطاعها  ت��ق��دمي اخل��دم��ة وع���دم 
العمل عن بعد لكي تتوا�سل  رغم 
اخل��ط��ط امل��رجم��ة ل��ك��ل ح��ال��ة يف 
ظل اهمية تنفيذ اجلل�سات باإنتظام 
ب��ح��رف��ي��ة وم��ه��ن��ي��ة، و���س��م��ان عدم 
ت��راج��ع وت��ده��ور احل���االت وه��و ما 
مت التغلب عليه من خال ت�سجيل 
و اعداد 204 مادة فلمية ار�سادية 
ت�سرح اآلية تطبيق متارين العاج 
عن بعد مت اعدادها من قبل كوادر 
التاأهيلي  ال��ع��اج  يف  متخ�س�سة 
م�سور  مقطع   84 و  املوؤ�س�سة،  يف 
مقطع   79 و  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ل��ل��ع��اج 
لعاج   41 و  ال��وظ��ي��ف��ي  ل��ل��ع��اج 
النطق لترجم بنك من االأهداف 

على الرغم من الو�سع اال�ستثنائي 
ال����راه����ن ال������ذي مت����ر ب����ه ال���ب���اد، 
وك��اف��ة دول ال��ع��امل ، وذل��ك ح�سب 
اخلطط الت�سغيلية وتنفيذ برامج 
تقدمها  ال��ت��ي  املطبقة  اخل��دم��ات 
الهمم،  اأ���س��ح��اب  م��ن  للمنتفعني 
وموا�سلة برامج العاج واجلل�سات 
العاجية للم�ستفيدين، وان�سيابية 
املواقع  وكفاءته يف خمتلف  العمل 
الرعاية  ومب����راك����ز  ال���وظ���ي���ف���ي���ة، 
على  للموؤ�س�سة  التابعة  والتاأهيل 

م�ستوى االإمارة.
العليا  زاي���د  موؤ�س�سة  اأن  واأ���س��اف 
اهتماماً  ُت����ويل  ال��ه��م��م  الأ���س��ح��اب 
خ�����ا������س�����اً ل����ت����ط����وي����ر اخل������دم������ات 
لتزايد  وال����ت����اأه����ي����ل،  ال���ع���اج���ي���ة 
ط��ل��ب امل��ح��ت��اج��ني ل��ه��ذا ال��ن��وع من 
وحر�ست  امل��ت��خ�����س�����س،  ال����ع����اج 
املعايري  اأف�سل  اتباع  املوؤ�ّس�سة على 
املمار�سات  اأك��رث  وتطبيق  العاملية 
ال��ن��وع من  ت��ق��دمي ه��ذا  فعالية يف 
اإىل  وت�ستند  التاأهيلية،  اخلدمات 
كما  عاملية،  وتطبيقات  ممار�سات 
ان���ه���ا ت����رم ات��ف��اق��ي��ات وم���ذك���رات 
املتخ�س�سة،  اجل��ه��ات  م��ع  ت��ف��اه��م 

العاجية مت اإدراجها �سمن قنوات 
خ��ا���س��ة ل��ك��ل خ���دم���ة ع��اج��ي��ة يف 
�سرمي  م���اي���ك���رو����س���ف���ت  م��ن�����س��ة 
مل�����س��ارك��ة ك��ل م��ع��ال��ج ط��ال��ب��ه الذي 
ي��ت��وىل ح��ال��ت��ه ب��ح�����س��ب االأه�����داف 

املخططة.
الدكتورة  اأو�سحت  ناحيتها  وم��ن 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ظ���اه���ري  ف��اط��م��ة 
املوؤ�س�سة  يف  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
خدمات  بتوفري  تعنى  االإدارة  ان 
ع�����اج�����ي�����ة الأ�������س������ح������اب ال���ه���م���م 
الطبيعي  ال���ع���اج  خ���دم���ات  م��ن��ه��ا 
النطق وعيوب  والوظيفي، وعاج 
ال���ك���ام، واجل���ب���ائ���ر، اإ����س���اف���ة اإىل 
املتحركة  الكرا�سي  بع�س  �سيانة 
وامل�ساندة  ال��ب��دي��ل��ة  والتكنلوجيا 
العاجية  ال��ط��ب��ي��ة  واخل�����دم�����ات 
الت�سخي�س  خ����دم����ات  وت�������س���م���ل: 
والتقييم الطبي وخدمات التطعيم 
الطبية  اال���س��ت�����س��ارات  وخ���دم���ات 
وخدمة  اال����س���ن���ان  ط���ب  وخ���دم���ة 
والطب  اال���س��رة  وط��ب  التمري�س 
من  باأكرث  تقدميها  ويتم  ال��ع��ام.. 
التاأهيل  خم��ت��ر  م��ن��ه��ا  ط��ري��ق��ة 
والعاج  احل�سي،  والعاج  الذكي، 

ال��ع��اج��ي��ة ع��ر اتاحة  اخل���دم���ات 
و�سائل  م���ن  امل���ت���ع���ددة  اخل����ي����ارات 
والطالب  االأم����ر  ل���ويل  ال��ت��وا���س��ل 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ق�سم  وح��ر���س 
التنوع  اإت���اح���ة ه����ذا  ب��ال��ع��ني ع��ل��ى 
و�سيلة  اخ���ت���ي���ار  يف  االأم�������ر  ل�����ويل 
وقدرات  تتنا�سب  ال��ت��ي  ال��ت��وا���س��ل 

ويل االأمر التقنية.
ال�����دور  اأن  امل����ه����ريي  واأو�����س����ح����ت 
ين�سب  العملية  ه��ذه  يف  الرئي�س 
ع���ل���ى ج���ه���ود االأ������س�����رة ح���ي���ث ركز 
املعاجلني  م���ن  ال��رع��اي��ة  م��ق��دم��ي 
متكينها  و  االأ����س���رة  ت��ث��ق��ي��ف  ع��ل��ى 
من عدة جوانب حتى يتمكنوا من 
ذويهم،  م��ع  �سحيح  ب�سكل  العمل 
التي  املبادرات  اهم  ان  اإىل  م�سرية 
���س��ارك امل��ع��اجل��ني ف��ي��ه��ا م���ب���ادرة " 
ا���س��ت�����س��ارات ال��ه��م��م " وال��ت��ي تعنى 
اال�ست�سارية  اخل���دم���ات  ب��ت��ق��دمي 
العاجية عن بعد للحاالت الغري 

م�سجلة او اجلديدة.
من جانبها ذكرت �سم�سة املحريبي 
يف  ال�سحية  الرعاية  ق�سم  رئي�س 
الظفرة ان ق�سم الرعاية ال�سحية 
ي��ع��م��ل على  ال���ظ���ف���رة  يف م��ن��ط��ق��ة 
ت���ق���دمي 3 خ���دم���ات رئ��ي�����س��ي��ة عن 
اأ�سحاب  م����ن  ل��ل��م��ن��ت��ف��ع��ني  ب���ع���د 
منتفع   55 وع������دده������م  ال���ه���م���م 

فيها،  امل�سجلني  امل��ن��اط��ق  بح�سب 
موحدة  ع��م��ل  اآل���ي���ة  اع���ت���م���اد  ومت 
على  ال�سحية  الرعاية  اأق�سام  بني 
الطبيعي،  العاج  خدمة  م�ستوى 
وخدمة  الوظيفي  العاج  وخدمة 
ال��ن��ط��ق وال���ت���خ���اط���ب، ح��ي��ث يتم 
حت��دي��د االأه�����داف ال��ع��اج��ي��ة من 
ودعم  االأم���ر  ويل  م��ع  املعالج  قبل 
ال��ع��اج ع��ن ب��ع��د مب��ق��اط��ع فيديو 
م�سورة حول كيفية تنفيذ املهارات 
االأمر  ويل  مع  املعالج  وا�ستمرار   ،

حتى تنفيذ االأهداف املرجوة .
اأن����ه مت ت��د���س��ني خدمة  واأ���س��اف��ت 
ال��ن��ط��ق وال��ت��خ��اط��ب ع���ن ب��ع��د يف 
والتاأهيل،  للرعاية  غياثي  مركز 
 26 ع���دد  تقييم  اأث��ره��ا  ع��ل��ى  ومت 
ح��ال��ة، وال��ب��دء يف ت��ق��دمي خدمات 
لعدد  بعد  عن  والتخاطب  النطق 
ال�سراكة  اإىل  م�سرية  حالة،   23
امل��وؤ���س�����س��ة ومركز  ب���ني  وال���ت���ع���اون 
ل��ت��ق��دمي خدمة  ب���رل���ني اخل���ا����س 
" زايد  منت�سبي  للطاب  التاأهيل 
"، حيث ج��رى حتويل عدد  العليا 
املهارات  حت�سني  بهدف  حالة   34
احل��رك��ي��ة وال��وظ��ي��ف��ي��ة االإدراك���ي���ة 
احل�سية وحت�سني القدرات اللغوية 
يف  الهمم  اأ�سحاب  من  للمنتفعني 

خمتلف مناطق الظفرة.

اجلامع النوري وكني�صتا الطاهرة وال�صاعة .. �صواهد تاريخية على �صون الإمارات لالإرث الإن�صاين
•• اأبوظبي-وام:

ميثل م�سروع اإعادة بناء و ترميم اجلامع النوري 
العراقية  امل��و���س��ل  وم��ن��ارت��ه احل��دب��اء يف م��دي��ن��ة 
اأح�����د ال�������دالالت ال��ت��اري��خ��ي��ة ع��ل��ى ج���ه���ود دول���ة 
االإم������ارات وم�����س��ريت��ه��ا امل��ل��ه��م��ة يف احل��ف��اظ على 
العامل  م�ستوى  على  والثقايف  االإن�ساين  ال��راث 
االإن�سانية  االأخ��وة  ن�سر مبادئ  الرائد يف  ودوره��ا 
والتطرف  التع�سب  ونبذ  واالنفتاح  والو�سطية 

الفكري والديني والثقايف.
الثالثة  ال��ذك��رى  21 يونيو  ال��ي��وم االأح���د  وحت��ل 
الذي  احلدباء  ومنارته  النوري  اجلامع  لتدمري 
اأحد  يعد  اإذ  واالإره����اب  التطرف  اأي���ادي  اغتالته 
اأهم املعامل الدينية والتاريخية وموروثا ح�ساريا 

واإن�سانيا عامليا.
ويبعث هذا امل�سروع احل�ساري الذي ميتد خلم�س 
ر�سالة  دوالر  م��ل��ي��ون   50.4 وب��ت��ك��ل��ف��ة  ���س��ن��وات 
لل�سباب العراقيني عنوانها م�ستقبل اأكرث ا�سراقا 
كونهم م�ساركني فاعلني يف م�سرية االإعمار حيث 
الثقافية  ال�سياحة  اكتماله  بعد  امل�����س��روع  يدعم 
بناء  يف  وي�ساهم  املو�سلي  املجتمع  يف  والتنمية 
الت�سامح  ق��ي��م  ت��ن�����س��ر  م���زده���رة  م��دي��ن��ة ح��ي��وي��ة 
وامل�ساحلة واالنفتاح وتعود ل�سابق عهدها منرا 

للعلم والثقافة.
الكعبي وزيرة  ب��ن��ت حم��م��د  ن���ورة  وق��ال��ت م��ع��ايل 
ت�����س��ري��ح لوكالة  امل��ع��رف��ة - يف  ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة 
اأن��ب��اء االإم���ارات "وام" - اإن اإع���ادة اإع��م��ار اجلامع 
ال���ن���وري وم��ن��ارت��ه احل���دب���اء ي��ح��م��ل ب���ني طياته 

ال�����س��ام وال��ت��ع��اي�����س يف جم��ت��م��ع م��ت��ع��دد االأدي����ان 
امل�سروع  ه��ذا  اأن  ..مو�سحة  والثقافات  وامل��ذاه��ب 
يعد منوذجا يرز دور االإم��ارات يف �سون الراث 
العاملي واحلفاظ على املوارد الثقافية من خال 
االأجيال  ح��ق  ت�سمن  م�ستدامة  م��ب��ادرات  تبني 

املقبلة يف املواقع االأثرية والراثية.
لها  االإم�����������ارات  دول������ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ�����س����اف����ت 
ت��اري��خ يف ���س��ون ال����راث ال��ع��امل��ي وه���ذه اخلطوة 
اال�سراتيجية جت�سد ال�سراكة بني دولة االإمارات 
واليون�سكو الإعادة بناء هذا املعلم التاريخي الهام 
باإجناز  ملتزمة  االإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  ..م�سرية 
مع  عليه  املتفق  الزمني  اجل��دول  ح�سب  امل�سروع 

جميع االأطراف.
جامع  م�ساهد  اأن  الكعبي  ن���ورة  م��ع��ايل  وذك����رت 
"داع�س"  ت��ن��ظ��ي��م  ا���س��ت��ه��داف��ه م���ن  ب��ع��د  ال���ن���وري 
اأهايل  ال�سيما  للجميع  اأمل  يف  ت�سببت  االإره��اب��ي 
املو�سل يف العراق الذين فقدوا معلما ميثل روح 
االإمارات  دولة  مبادرة  العريقة فجاءت  مدينتهم 
اإع�����ادة ب��ن��اء ه���ذا امل��ع��ل��م التاريخي  ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى 

والثقايف العريق.
يف  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  ي�ستثمر  امل�����س��روع  اأن  واأك����دت 
اأطلقنا  حيث  املو�سلي  ال�سباب  وق���درات  م��ه��ارات 
تدريبيا  برناجما  االإيكروم  منظمة  مع  بالتعاون 
لبناء قدرات 100 �ساب عراقي يف جماالت االثار 

والعمارة واحلرف اليدوية.
و�سكل تبني االإمارات اإعادة اإعمار امل�سجد النوري 
نقطة حتول مف�سلية يف حياة  احلدباء  ومنارته 
ن���ظ���را لقيمته  ال���ع���راق���ي  وال�����س��ع��ب  امل��و���س��ل��ي��ني 

ق��ي��م وفكر  ك��ون��ه يج�سد  وال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وتوريثها  عليها  املحافظة  ينبغي  واأمانة  وانتماء 

لاأجيال القادمة.
امل�سروع  م��ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  اأع��م��ال  اإجن����از  ومت 
�سنة  وا���س��ت��م��ر   2019 ع���ام  ب���داأ يف مطلع  ال���ذي 
كاملة حيث ت�سمنت املرحلة االأوىل رفع االأنقا�س 
امل���وق���ع وت��وث��ي��ق��ه وتقييمه  واإزال������ة االأل���غ���ام م���ن 
وتثبيت االأجزاء التي ميكن اإنقاذها وو�سع خطة 
م�سروع  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  ت�سمل  فيما  ع��ام��ة 
اإحياء روح املو�سل تدعيم االأ�سا�س املتبقي واإعادة 

بناء املنارة واجلامع.

واملنارة  ال��ن��وري  جامع  بناء  اإع���ادة  م�سروع  ويعد 
احلدباء وكني�ستي ال�ساعة والطاهرة جزءا اأ�سا�سيا 
بغية  االأم��ل  ون�سر  املو�سل  روح  اإحياء  من عملية 

تعزيز التاحم االجتماعي يف املجتمع املو�سلي.
املتحدة  االأمم  ومنظمة  االإم����ارات  دول���ة  ووق��ع��ت 
اأكتوبر  يف  "يون�سكو"  والثقافة  والعلم  للربية 
املا�سي اتفاقية تخ�س امل�ساركة االإماراتية يف جهود 
املو�سل  التاريخية يف مدينة  املعامل  اإعمار  اإع��ادة 
والطاهرة  ال�ساعة  كني�ستي  ترميم  اإع����ادة  ع��ر 
لت�سبح االإمارات من خال هذا امل�سروع اأول دولة 

يف العامل تعيد اإعمار كنائ�س العراق.

الطاهرة  كني�ستي  وت��رم��ي��م  ب��ن��اء  اع����ادة  وي�سكل 
ال��ن��وري ومنارته  اجل��ام��ع  قبلها  وم��ن  وال�����س��اع��ة 
احل���دب���اء ر���س��ال��ة ث��ق��اف��ي��ة وح�����س��اري��ة ق���وي���ة يف 
م��واج��ه��ة امل��م��ار���س��ات واالأف����ك����ار امل��ت��ط��رف��ة التي 
�ساهمت يف تدمري هذه املعامل االأثرية مما يعك�س 
قيم دولة االإمارات الرا�سخة القائمة على مبادئ 
الثقايف بني  والتنوع  والت�سامح  االإن�سانية  االأخوة 

الديانات املختلفة.
اأي�سا بناء متحف ون�سب  وتت�سمن هذه اجلهود 
ت��ذك��اري ي��ع��ر���س وي��ح��ف��ظ اآث����ار وت��اري��خ امل�سجد 
ال��ن��وري ال��ت��ي مت اإع����ادة اإع��م��اره��ا ب��ال�����س��راك��ة مع 
واملوؤ�س�سات  املو�سل  واأه���ايل  العراقية  احلكومة 

التعليمية.
و�سيكون للمتحف والن�سب التذكاري تاأثري طويل 
هذه  �ستوفر  حيث  امل��و���س��ل  جمتمع  على  االأم���د 
امل�ساريع فر�س تدريب وعمل الأكرث من 1000 
�ساب من اأهايل املو�سل ف�سا عن تطوير مهارات 
فر�س  خ��ال  م��ن  امل�����س��روع��ات  تلك  يف  العاملني 
التعليم والتدريب وكذلك امل�ساهمة الكبرية لهذه 
امل�سروعات يف تن�سيط االقت�ساد املحلي من خال 

ال�سياحة الثقافية يف املو�سل والعراق.
ق��د �ساركت م��وؤخ��را يف اجتماع  االإم����ارات  وك��ان��ت 
اإعمار  الإع���ادة  التوجيهية  للجنة  الثالثة  ال���دورة 
اجل��ام��ع ال��ن��وري وم��ن��ارت��ه احل��دب��اء ح��ي��ث تبنت 
اللجنة اخلطوات امل�ستقبلية الإعادة بناء املعلمني 
يف  القدمية  املو�سل  ملدينة  ال��ب��ارزي��ن  املعماريني 

العراق.
اللجنة م�سابقة  بالنيابة عن  اليون�سكو  و�ستطلق 

م��ع��م��اري��ة دول���ي���ة الإع�����ادة اإع���م���ار ج��ام��ع النوري 
امل�����س��اب��ق��ة م�����س��اه��م��ات ���س��ك��ان املو�سل  و���س��راع��ي 
وا�سعة  م�ساورة  يف  امل�ساركة  اإىل  �سيدعون  الذين 
النطاق تتناول اخليارات الرئي�سية املتعلقة باإعادة 
املنارة واجلامع .. ويتوقف اجلدول الزمني  بناء 
اخلا�سة  التدابري  جمريات  على  االأن�سطة  لهذه 

بالت�سدي جلائحة كوفيد - 19 يف املو�سل.
دولة  تدعمه ومتوله  ال��ذي  امل�سروع  ه��ذا  ويرمي 
ملدينة  التاريخية  امل��ع��امل  ترميم  اإىل  االإم�����ارات 
النوري  ج��ام��ع  �سيما  وال  بنائها  واإع����ادة  املو�سل 
املنارة  با�سم  املعروفة  املائلة  ال�سهرية  ومئذنته 
45 م��را ويزيد  ارت��ف��اع��ه��ا  ال��ت��ي يبلغ  احل��دب��اء 

عمرها عن 840 عاما.
وي��وف��ر امل�����س��روع ف��ر���س ع��م��ل واأخ����رى للتدريب 
وهو جزء ال يتجزاأ من املبادرة الرائدة لليون�سكو 
فراير  يف  اأُط��ل��ق��ت  التي  املو�سل"  روح  "اإحياء 
اإنعا�س  على  اليون�سكو  عمل  متثل  وهي   2018
اإحدى اأعرق مدن العراق من خال اإحياء الربية 

والتعليم والراث واحلياة الثقافية فيها.
وتقدم دولة االإمارات دعمها الإعادة اإعمار كني�سة 
الطاهرة التي يبلغ عمرها نحو 800 عام والتي 
القدمية  املو�سل  مبدينة  ميدان  منطقة  يف  تقع 
اأق��دم الكنائ�س يف املنطقة حيث  وتعد واح��دة من 
يعود تاريخها اإىل االألفية االأوىل وكني�سة ال�ساعة 
والتي  ال�ساعة  �سيدة  كني�سة  با�سم  اأي�سا  املعروفة 
الذين  املو�سل  اأه��ل  بني  ل��اأخ��وة  حيا  مثاال  تعد 
النظر  بغ�س  التعليمية  موؤ�س�ستها  من  تخرجوا 

عن خلفيتهم الدينية.
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اأخبـار الإمـارات
�ليوم بدء �متحانات نهاية �لعام للثاين ع�صر وتنتهي 29 يونيو �جلاري

   34.878  طالبا وطالبة عام ومتقدم وثانويات التكنولوجيا التطبيقية وتعليم م�صتمر والدرا�صة املنزلية
•• دبي - حم�شن را�شد

لطلبة   ،2020-2019 االأك��ادمي��ي  العام  نهاية  امتحانات  اليوم  تنطلق 
ال�����س��ف ال���ث���اين ع�����س��ر يف امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة، وامل����دار�����س اخل��ا���س��ة التي 
التكنولوجيا  وثانويات  واملتقدم”،  “العام  ال��وزارة، مب�سارية   تطبق  منهاج 
التطبيقية،ومراكز التعليم امل�ستمر االأكادميي، والدرا�سة املنزلية،  اإذ ي�ستمر  
االمتحانات  وي��وؤدي  اجل��اري.  ال�سهر  من   29 ي��وم  حتى  االمتحانات  �سباق 
نهاية  اخ��ت��ب��ارات  غ��دا   ي��ب��داأون    12 ال�سف  م��ن  وطالبة   34.878طالبا 

الف�سل الدرا�سي الثالث للعام االأكادميي اجلاري وت�سمل االختبارات طلبة 
املدار�س احلكومية، و اخلا�سة املطبقة ملنهاج الوزارة،وثانويات التكنولوجيا 
التطبيقية،ومراكز التعليم امل�ستمر االأكادميي،والدرا�سة املنزلية.. وينزامن 
مع االمتحانات، تطبيق االختبارات املركزية الق�سرية لل�سفوف من 4 اإىل 
11  يف مدار�س التعليم العام واخلا�س املطبق ملنهاج الوزارة التي ت�ستمر اإىل 
يتمكنوا من تقدمي  الذين مل  للطلبة  تعد فر�سة  اإذ  املقبل،  يوليو    2 يوم 
فر�سة  اأنها  عن  ف�سا  تقني،  خلل  اأو  الغياب  ب�سبب  ال�سابقة،  االختبارات 
للمتعلمني لتح�سني االأداء. وي�ستهل الطلبة الثاين ع�سر �سباق االمتحانات 

مبادة الفيزياء، يليها الدرا�سات االجتماعية يوم 22 منه، ثم اللغة العربية 
يوم 23 منه، ويف يوم 24 من ال�سهر ذاته يوؤدي طلبة امل�سار العام االمتحان 
مادة  يف  االمتحان  املتقدم  طلبة  ي��وؤدي  فيما  الكيمياء،  اأو  االح��ي��اء  م��ادة  يف 
يوم  اللغة االجنليزية  م��ادة  االمتحان يف  امل�سارين  وي��وؤدي  طلبة  الكيمياء. 
ذاته، يتبعه مادة الريا�سيات يوم 28 منه، ويختتمون �سباق  ال�سهر  25 من 
الزمن  ال���وزارة  وح��ددت  اال�سامية.  الربية  مب��ادة  العام  ه��ذا  االمتحانات 
بجانب  يظهر  بزمن  �سوؤال  كل  يقيد  اأن  على  دقيقة،   60 لامتحان  الكلي 
ال�سوؤال من خال موؤقت زمني، وعلى الطلبة التاأكد من اإجابة ال�سوؤال قبل 

االأنتقال الأخر وقبل انتهاء الوقت املحدد لل�سوؤال، اإذ ال ميكن العودة لل�سوؤال 
مرة اأخرى عقب االنتقال الخر. واأكدت الوزارة اأن العملية االإمتحانية تدار 
وفق خطة ممنهجة،  ت�ستند اإىل اإج��راءات واآليات جديدة، تواكب املتغريات 
التي اأفررزتها جتربة التعلم عن بعد، ومن �ساأنها �سمان اإ�ستقرار و�سامة 
االمتحانات التي يوؤديها الطلبة عن بعد. و�سددت الوزارة على اأهمية تطبق 
اإعاقة،  كل  واعتبارات  االحتياجات  وفقا  الهمم  اأ�سحاب  الطلبة  اختبارات 
“مواءمة  املحت�سني،  قبل  م��ن  املعتمدة  ال��ف��ردي��ة  ال��رب��وي��ة  اخلطة  ووف��ق 

املنهج، والتعديات اجلديدة« .

•• دبي-الفجر: 

العاملية للحكومات  القمة  ت�ست�سرف 
م�����س��ت��ق��ب��ل ال����ق����ط����اع ال�������س���ح���ي يف 
ب��ع��د ج��ائ��ح��ة فريو�س  م��رح��ل��ة م���ا 
���س��م��ن منتدى  امل�����س��ت��ج��د،  ك���ورون���ا 
عن  تنظمه  ال��ذي  الرقمي  ال�سحة 
جائحة  �ستوؤثر  “كيف  بعنوان  بعد، 
ال�سحية  النظم  على  كوفيد19- 
يف العامل”، غدا االثنني 22 يونيو 

.2020
الدكتور  معايل  املنتدى  يف  يتحدث 
غيريي�سو�س  اأده����ان����وم  ت��ي��درو���س 
العاملية،  ال�سحة  منظمة  عام  مدير 
وم���ع���ايل ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن حممد 
ال���ع���وي�������س وزي������ر ال�����س��ح��ة ووق���اي���ة 
وبينت  االإم�����ارات،  دول���ة  يف  املجتمع 
هوي وزير ال�سحة وخدمات الرعاية 
يف الرنويج، ولينا هالينغرين وزيرة 
االج��ت��م��اع��ي��ة يف  وال�����س��وؤون  ال�سحة 
نابارو  دي��ف��ي��د  وال��دك��ت��ور  ال�����س��وي��د، 
ال�سحة  مل��ن��ظ��م��ة  اخل���ا����س  امل��ب��ع��وث 
وي�سارك  ب�ساأن كوفيد19-،  العاملية 
به عدد من وزراء ال�سحة وامل�سوؤولني 

واخلراء يف االإمارات والعامل.

وياأتي منتدى ال�سحة الرقمي الذي 
للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ت��ع��ق��ده 
وكوفيد  “احلكومات  مبادرة  �سمن 
19”، ليج�سد دور “القمة” كمركز 
احللول  واب���ت���ك���ار  ل��ت��ط��وي��ر  ع���امل���ي 
ل���ل���ت���ح���دي���ات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة االأك������رث 
جت�سيداً  ال���ن���ا����س،  ب��ح��ي��اة  ارت���ب���اط���اً 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  لتوجيهات 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
بتحويل  اهلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
القمة اإىل موؤ�س�سة تعمل على مدار 
احلكومي  ال��ف��ك��ر  ل��ت��ط��وي��ر  ال���ع���ام 
حول  احل��ك��وم��ات  ودع���م  امل�ستقبلي، 
املت�سارعة  املتغريات  ملواجهة  العامل 

التي متر بها الب�سرية. 
املنتدى  يف  امل�����س��ارك��ون  وي�ستعر�س 
القطاع  ودور  ال���ع���امل���ي���ة،  اجل����ه����ود 
التحديات  مب����واج����ه����ة  ال�������س���ح���ي 
ال����ن����اج����م����ة ع�����ن ت���ف�������س���ي ف����ريو�����س 
التجارب  واأب�����رز  امل�����س��ت��ج��د،  ك���ورون���ا 
تطوير  يف  ال��ن��اج��ح��ة  وامل���م���ار����س���ات 
قدرتها  وتعزيز  ال�سحية  االأن��ظ��م��ة 
ملواجهة  وم���رون���ت���ه���ا  وج���اه���زي���ت���ه���ا 
تعزيز  �سبل  وي��ب��ح��ث��ون  ال��ت��ح��دي��ات، 

االأبحاث  لت�سريع  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ع��اون 
اآلية  وت��ط��وي��ر  وال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ل��ت��ب��ادل اخل�����رات، وتطوير  ف��ع��ال��ة 
واملجتمعات  ال��ن��ا���س  تثقيف  اآل���ي���ات 

ملواجهة التحديات ال�سحية.
وت�سعى القمة العاملية للحكومات اإىل 
للم�ستقبل،  ا�ست�سرافية  روؤي��ة  و�سع 
ت�ستفيد من درو�س املرحلة احلالية، 
ب�سمان  الكفيلة  احل��ل��ول  لتطوير 
للمتغريات،  احل���ك���وم���ات  ج��اه��زي��ة 
وت���ع���زي���ز م��رون��ت��ه��ا وق���درت���ه���ا على 

وتقدمي  امل��ج��ت��م��ع  اأف��������راد  ح���م���اي���ة 
ل��ه��م، يف  الطبية  اأف�����س��ل اخل��دم��ات 
ظل ما �ست�سهده املرحلة املقبلة من 
تغيريات جذرية يف القطاع ال�سحي 
ب�سبب  احل��ي��وي��ة،  القطاعات  وك��اف��ة 
االنعكا�سات الكبرية جلائحة كورونا 
على خمتلف اأوجه الن�ساط االإن�ساين، 
وتعمل  احلكومي.  العمل  وقطاعات 
بال�سراكة  العاملية  القمة  موؤ�س�سة 
واملوؤ�س�سات  والهيئات  املنظمات  مع 
ال��دول��ي��ة واخل����راء و���س��ن��اع القرار 

ال���روؤى حول  ال��ع��امل لتوحيد  ح��ول 
احليوية،  ال���ق���ط���اع���ات  م�����س��ت��ق��ب��ل 
ال�ستباق  واحللول  االأدوات  وتطوير 
تغريات امل�ستقبل، مبا يعزز جاهزية 

احلكومات واملجتمعات.

تعزيز قدرة �حلكومات ل�صناعة 
�مل�صتقبل

العاملية  ال��ق��م��ة  م��وؤ���س�����س��ة  وت���رك���ز 
للحكومات من خال �سل�سلة جل�سات 
التي  وكوفيد–19”  “احلكومات 

26 يونيو  ب��ع��د ح��ت��ى  ت��ع��ق��ده��ا ع��ن 
احلايل، على تعزيز قدرة احلكومات 
ل�سناعة  االأدوات  اأف�����س��ل  واب��ت��ك��ار 
ا�ست�سراف  خ����ال  م���ن  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
القطاعات احليوية وت�سميم احللول 
لتحدياتها، وت�سلط ال�سوء على اأبرز 
قطاعات   7 يف  ك��ورون��ا  م�ستجدات 
هي: التعليم، وال�سحة، واالقت�ساد، 
واالأم���������������ن، وال����ب����ن����ي����ة ال���ت���ح���ت���ي���ة، 
واحلوكمة والقيادة، وت�سعى لتعزيز 
خمرجاتها  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  ف��ر���س 

الفريو�س،  تف�سي  واح��ت��واء  ملواجهة 
ويدعم جهود و�سع ت�سورات للعمل 
وا�ست�سافت  امل�ستقبلي.  احل��ك��وم��ي 
 ”19 وكوفيد  “احلكومات  �سل�سلة 
امل�سوؤولني واخلراء  اأب��رز  ع��دداً من 
امل�ستقبل ورواد االأعمال  وم�ست�سريف 
الدكتور  بينهم:  م��ن  ال��ع��امل،  ح��ول 
علم  اأ����س���ت���اذ  ك��روج��ان�����س��ك��ي  اآري 
وديفيد  مارياند،  بجامعة  النف�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سركة  ال��رئ��ي�����س  ك��ري��ج 
ري��ف��ي��ن��ت��ي��ف، اإح�����دى اأك�����ر م����زودي 

االأ�سواق  وب��ي��ان��ات  التحتية  البنية 
العور  و���س��ع��ي��د  ال����ع����امل،  يف  امل���ال���ي���ة 
رئ��ي�����س م��ن��ط��ق��ة ال�������س���رق االأو����س���ط 
و�سركاه،  روت�����س��ي��ل��د  ���س��رك��ة  ل����دى 
ا���س��ت�����س��اري��ة مالية  وه���ي جم��م��وع��ة 
م�����س��ت��ق��ل��ة رائ�������دة، وال���دك���ت���ور جون 
والرئي�س  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ت�����س��ي��ب��م��ان 
التنفيذي للمعهد الدويل للدرا�سات 
كيمبي  وفريدريك  اال�سراتيجية، 
الرئي�س واملدير التنفيذي للمجل�س 
االأط��ل�����س��ي، وك��ي��ف��ن اأول������ريي رجل 
واآالن  ال��ع��امل��ي،  وامل�ستثمر  االأع��م��ال 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  بجاين 
و�سارة هيوين كبري  الفطيم،  ماجد 
االقت�ساديني يف اأوروبا واالأمريكتني 
ت�سارترد،  ����س���ت���ان���درد  ب���ن���ك  ل�����دى 
اأ�ستاذ  دوتا  �سوميرا  والروفي�سور 
�سي  “اإ�س  كلية  يف  االإداري����ة  العلوم 
جامعة  يف  لاأعمال”  ج��ون�����س��ون 
دمياندي�س  بير  والدكتور  كورنيل، 
ملوؤ�س�سة   ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������س 
 ،Xprize foundation
والدكتور جون ت�سيبمان املدير العام 
والرئي�س التنفيذي للمعهد الدويل 
.)IISS( للدرا�سات اال�سراتيجية

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعمال  م�سفح،  بلدية  مركز  خ��ال  من  اأبوظبي،  مدينة  بلدية  اأجن��زت 
املثلثات  تطوير اجلزيرة الو�سطية يف مدخل منطقة م�سفح، وعدد من 
وذلك  ال�سناعية،  م�سفح  مبنطقة  زه��ور  وزراع��ة  العام،  ال�سارع  بج�سور 
بهدف احلفاظ على املظهر احل�ساري وال�سكل اجلمايل الذي تتمتع به 

الطرق يف منطقة م�سفح ال�سناعية.
منطقة  مدخل  يف  ال��ع��ام  لل�سارع  والتجميل  التطوير  اأع��م��ال  وا�ستملت 
بداية  م��زه��رة يف  و���س��ج��ريات  زه���ور  وزراع����ة  ب��اط  م�سفح على تركيب 
اجلزيرة الو�سطية ملدخل منطقة م�سفح وبع�س املثلثات بج�سور ال�سارع 
م�ساحة  وتك�سية  مو�سمية،  زه���رة  10اآالف  زراع����ة  مت��ت  ح��ي��ث   ، ال��ع��ام 
1،976 مراً مربعاً بالباط اخلر�سانى، باالإ�سافة اإىل زراعة 1،692 

�سجرية مزهرة. 
و�سهدت اأعمال تطوير اجلزيرة الو�سطية لل�سارع العام - للقادمني من 
اخلر�ساين  الباط  تركيب  ال�سناعية-  م�سفح  منطقة  باجتاه  اأبوظبي 
مل�ساحة 1456 مراً مربعاً، وزراعة 1496 �سجرية يف اأحوا�س النباتات 

املزهرة. 
العام،  بال�سارع  املثلثات عند مداخل وخمارج اجل�سور  اأعمال تطوير  اأما 

م�سفح  منطقة  يف  العام  بال�سارع  مثلثات   4 تطوير  على  ا�ستملت  فقد 
اخلر�ساين،  الباط  من  مربعاً  م��راً   520 بركيب  وذل��ك  ال�سناعية، 
يف  �سجرية   196 زراع���ة  اإىل  باالإ�سافة  مو�سمية،  زه��رة   640 وزراع���ة 
اأحوا�س النباتات املزهرة، يف حني ا�ستملت اأعمال تطوير وجتميل مدخل 
زهرة   9650 زراع���ة  على   )8( رق��م  ب�سارع  ال�سناعية  م�سفح  منطقة 

مو�سمية، لتح�سني ال�سكل اجلمايل للمنطقة.

•• ال�شارقة-الفجر:

ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  ت���وا����س���ل 
تو�سيع  يف  خطتها  تنفيذ  املجتمع 
وزي�����������ادة ن����ط����اق ال���ف���ح���و����س���ات يف 
ال����دول����ة، بهدف  اإم��������ارات  خم��ت��ل��ف 
االك��ت�����س��اف امل��ب��ك��ر وح�����س��ر احلاالت 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�سابة 
لهم  وامل��خ��ال��ط��ني   ”19 “كوفيد 
اإط��ار االإجراءات  وعزلهم، وذل��ك يف 
الوقائية  وال���ت���داب���ري  االح����رازي����ة 
ال���ت���ي ت��ت��خ��ذه��ا ح��ك��وم��ة االإم������ارات 
وال�سيطرة  اال�ستجابة  معدل  لرفع 
على جائحة كوفيد19-، وتر�سيخا 
االإمارات  ال�سحي يف  النظام  لكفاءة 
القيادة  ت���وج���ي���ه���ات  م����ع  مت���ا����س���ي���اً 
جميع  وت�سخري  بتوظيف  الر�سيدة 
االإم���ك���ان���ات حل��م��اي��ة ���س��ح��ة اأف�����راد 

املجتمع.
ووقاية  ال�سحة  وزارة  ك�سفت  حيث 
ال�سارقة  مبنطقة  ممثلة  املجتمع 
الطبية، عن بدء املرحلة الثانية من 
كورونا  فريو�س  فحو�سات  برنامج 
ال�سارقة  حكومة  ملوظفي  امل�ستجد 
العمل،  ال�ستئناف  عودتهم  املتوقع 

حكومة  م��ع  بالتعاون  تنفذه  ال���ذي 
اللجنة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  ال�����س��ارق��ة 
واالأزم���ات  ال��ط��وارئ  الإدارة  املحلية 
على  �ست�ستمل  وال���ت���ي  وال����ك����وارث، 
اإجراء الفحو�سات ل�1700 موظف 
من بلدية ال�سارقة على مدار ثاثة 
 500 فح�س  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اأي����ام، 
اأعلنت  كما  اجلبيل،  �سوق  من  بائع 
املرحلة  م���ن  االن���ت���ه���اء  ع���ن  اأي�������س���ا 
املواطنني  ك��ب��ار  لفحو�سات  االأوىل 
اإج���راء  ت�سمنت  وال��ت��ي  االإم�����ارة  يف 
من  و19  منهم  ل�28  الفحو�سات 
للتاأكد  منازلهم،  يف  وهم  جل�سائهم 
تقدمي  ع��ن  ف�سا  �سامتهم،  م��ن 

ال�سحية  الرعاية  م�ستويات  اأف�سل 
وتعزيز  ال�����س��ك��ان  ���س��ح��ة  حل��م��اي��ة 
االأفراد وحما�سرة  الطماأنينة لدى 

اجلائحة.

مر�كز متقدمة للفح�ص
ويف هذا ال�سياق اأكد حممد عبد اهلل 
ال�سارقة  منطقة  م��دي��ر  ال��زرع��وين 
اتخاذ  ال��وزارة على  الطبية، حر�س 
ال��ت��ي ت�سمن من  ك��اف��ة االإج�����راءات 

فريو�س  انت�سار  م��ن  احل��د  خالها 
زيادة  ط��ري��ق  ع��ن  امل�ستجد،  ك��ورون��ا 
وتو�سيع نطاق الفحو�سات يف اإمارة 
االكت�ساف  يف  وال��ن��ج��اح  ال�����س��ارق��ة، 
واملخالطني  احل��االت  وح�سر  املبكر 
تخ�سي�س  خ�����ال  م����ن  وع���زل���ه���م، 
مراكز متقدمة للفح�س، باالإ�سافة 
و�سائل  اأح���������دث  ا�����س����ت����خ����دام  اإىل 
وهذا  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  التكنولوجيا 
يف  ال�سحي  ال��ن��ظ��ام  ق���وة  يعك�س  م��ا 

توليه  ال��ذي  الدعم  بف�سل  الدولة، 
ق��ي��ادة ال��دول��ة ال��ر���س��ي��دة واحلر�س 
على توفري اأرقى م�ستويات الرعاية 
ال�����س��ح��ي��ة �����س����واء ل��ل��م��واط��ن��ني اأو 

املقيمني اأو زوار الدولة.

�لعمل على مد�ر 24 �صاعة
منطقة  اأن  اإىل  ال���زرع���وين،  ول��ف��ت 
وب�����ن�����اء على  ال���ط���ب���ي���ة  ال���������س����ارق����ة 
�سكلت  فقد  ال����وزارة،  م��ن  توجيهات 

للتق�سي  متخ�س�س  ط��ب��ي  ف��ري��ق 
امل�سابة  احل��������االت  ع����ن  ال����وب����ائ����ي 
وال���و����س���ول ل��ل��م��خ��ال��ط��ني واإج������راء 
وتن�سيق  احل����االت  لت�سنيف  امل�����س��ح 
اإىل  لهم،  ال�سحي  اأو احلجر  العزل 
الكويت  م�ست�سفى  تخ�سي�س  جانب 
خورفكان  وم�����س��ت�����س��ف��ى  ب��ال�����س��ارق��ة 
والتن�سيق  كوفيد19-  مل�����س��اب��ي 
باالإمارة  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  م��ع 
ملتابعة احلاالت والتاأكد من و�سعهم 

املنطقة  ح�������ددت  ك���م���ا  ال�������س���ح���ي. 
الطبية بال�سارقة 4 مراكز للرعاية 
) مركز  وه����ي  االأول����ي����ة  ال�����س��ح��ي��ة 
ال��ل��وؤل��وؤي��ة، تعزيز  ال��ذي��د،   ، وا���س��ط 
�سحة االأ�سرة ( للعمل على مدار 24 
امل�ستلزمات  بكل  وجتهيزها  �ساعة 
ال����س���ت���ق���ب���ال احل���������االت ال����ط����ارئ����ة، 
ب����االإ�����س����اف����ة ل��ت��خ�����س��ي�����س م���راك���ز 
واإج���راء  املخالطني  ملتابعة  �سحية 
وت�سكيل  ال����ازم����ة،  ال��ف��ح��و���س��ات 

ال�سارقة  اإم��ارة  يف  رئي�سني  فريقني 
م����ن ال����ط����ب ال����وق����ائ����ي وال���رع���اي���ة 
ال�سحية االأولية ال�ستقبال امل�سابني 
احل��ك��وم��ي��ة واخلا�سة  اجل��ه��ات  م��ن 
بالتوازي مع  االإم��ارة،  للقاطنني يف 
تكثيف حمات التوعية للمراجعني 
وامل����وظ����ف����ني ال���ع���ام���ل���ني ب���امل���راك���ز 
وامل�ست�سفيات  االأول����ي����ة  ال�����س��ح��ي��ة 
باالإمارة ملكافحة العدوى واملحافظة 

على �سامتهم .

مب�صاركة مدير عام �ل�صحة �لعاملية ووزر�ء وم�صوؤولني من �لإمار�ت و�لعامل

القمة العاملية للحكومات ت�صت�صرف م�صتقبل النظم ال�صحية بعد كوفيد 19

بينت هويتيدرو�ص �أدهانومديفيد نابارولينا هالينغرينعبد�لرحمن �لعوي�ص

بلدية مدينة اأبوظبي جتّمل ج�صور ال�صارع العام ومدخل م�صفح باآلف الزهور املو�صمية وال�صجريات املزهرة

�أنهت بنجاح �ملرحلة �لأوىل لفحو�صات كبار �ملو�طنني وجل�صائهم يف منازلهم

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تعلن عن بدء املرحلة الثانية من برنامج فحو�صات كوفيد19 ملوظفي حكومة ال�صارقة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

����س���م���ن ���س��ل�����س��ل��ة م�����ن امل���ح���ا����س���رات 
للمهنيني  وال���ت���وع���وي���ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
واأول�����ي�����اء االأم��������ور، ن��ظ��م م���رك���ز دبي 
ل���ل���ت���وح���د حم���ا����س���رة ت���دري���ب���ي���ة عن 
ا����س���رات���ي���ج���ي���ات حتليل  ح�����ول  ب���ع���د 
مهاراتهم  وت��ط��وي��ر  االأط��ف��ال  �سلوك 
بعنوان  واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��وا���س��ل��ي��ة 
على  ال�����ت�����دري�����ب  ح��������ول  »م�����ق�����دم�����ة 
رئي�س  املحورية«، قدمها  اال�ستجابات 
برنامج التوحد يف مركز دبي للتوحد، 
حتليل  اأخ�سائي  اأورالن����د،  نيكوال�س 
ال�سلوك املعتمد من البورد االأمريكي، 
في�سبوك.   موقع  ع��ر  مبا�سر  ب��ث  يف 
وق�����ال حم��م��د ال���ع���م���ادي م���دي���ر عام 
م��رك��ز دب���ي ل��ل��ت��وح��د وع�����س��و جمل�س 
اإطار  امل��ب��ادرة يف  “تاأتي ه��ذه  اإدارت����ه: 
االأمور  اأول��ي��اء  لتعريف  امل��رك��ز  �سعي 
وتوعيتهم مبتطلبات التعامل املائمة 
مع االأطفال امل�سابني بالتوحد خا�سة 
التي  التاأهيلية  اخلدمات  توقف  بعد 
وال��ت��ي قد  احل�����س��ول عليها  اع���ت���ادوا 
ت��راج��ع م��ه��ارات��ه��م خال  اإىل  ت����وؤدي 
ف���رة احل��ج��ر ال�����س��ح��ي يف امل���ن���ازل«.  
ب���اأن ه��ذه املحا�سرة  واأ���س��ار ال��ع��م��ادي 
التي  التدريبية  املحا�سرات  اأوىل  هي 
عر  جم���اين  ب�سكل  ت��ق��دمي��ه��ا  �سيتم 
وذلك  االجتماعي  التوا�سل  من�سات 
من  ممكنة  �سريحة  الأك��ر  للو�سول 
العاملني  وامل��ه��ن��ي��ني  االأم�����ور  اأول���ي���اء 
موؤكداً  اخل��ا���س��ة،  ال��رب��ي��ة  ق��ط��اع  يف 
املهارات  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  اأه��م��ي��ت��ه��ا 
االأطفال  ل���دى  املكت�سبة  ال�����س��ل��وك��ي��ة 
امل�سابني بالتوحد وكذلك تطويرها. 

وقال نيكوال�س اأورالند رئي�س برنامج 
مركز  يف  وال��ت��اأه��ي��ل  للتعليم  التوحد 
قدمت  امل��ح��ا���س��رة  اأن  ل��ل��ت��وح��د  دب���ي 
نظرة عامة عن ا�سراتيجية التدريب 
 )PRT( املحورية  اال�ستجابات  على 
بالتوحد،  امل�سابني  االأط��ف��ال  الأه��ايل 
باالإ�سافة اإىل جمموعة من الن�سائح 
ميكنهم  ال���ت���ي  واال����س���رات���ي���ج���ي���ات 

ا�ستخدامها يف املنزل مع اأطفالهم. 
التدريب على  اأن  اإىل  اأورالن���د  واأ���س��ار 
هو   )PRT( املحورية  اال�ستجابات 
ال�سلوك التطبيقي  اأن��واع حتليل  اأحد 
)ABA( والذي يعد اإجراء تعليمي 
ط��ب��ي��ع��ي ق���ائ���م ع���ل���ى االأدل���������ة ميكن 
احليوية  امل��ه��ارات  لتعليم  ا�ستخدامه 
االت�سال  م����ه����ارات  م��ث��ل  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا 

واملهارات االجتماعية االأ�سا�سية. 

حول �ملحا�صر: 
اأخ�سائي  ه���و  اأورالن���������د،  ن��ي��ك��وال���س 
البورد  م���ن  م��ع��ت��م��د  ���س��ل��وك  حت��ل��ي��ل 
واأخ�سائي   ،)BCBA( االأم��ري��ك��ي 
الواليات  يف  مرخ�س  �سلوك  حتليل 

 .)LBA( االأم����ري����ك����ي����ة  امل����ت����ح����دة 
ال��ع��م��ل��ي��ة يف جمال  ت��ت��ج��اوز خ���رت���ه 
والفكرية  ال��ن��م��ائ��ي��ة  اال����س���ط���راب���ات 
من�سب  ح��ال��ي��اً  وي���ت���وىل  ع���ام���اً،   18
دبي  مركز  يف  التوحد  برنامج  رئي�س 
م�ساعد  اأ���س��ت��اذ  ك��ذل��ك  وه��و  للتوحد. 
التطبيقي  ال�����س��ل��وك  حت��ل��ي��ل  ع��ل��م  يف 
للتكنولوجيا  ف����ل����وري����دا  م��ع��ه��د  يف 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  اإنديكوت  وكلية 
االأمريكية، وهو يقوم حالياً بتح�سري 
ال���دك���ت���وراه يف جم���ال حتليل  ر���س��ال��ة 
اإنديكوت  بكلية  التطبيقي  ال�سلوك 
ح��ي��ث يعمل ع��ل��ى اج����راء ب��ح��ث حول 

الكفاءة الثقافية.

حول مركز دبي للتوحد: 
موؤ�س�سة  ل��ل��ت��وح��د  دب����ي  م���رك���ز  ي��ع��د 
اأن�ساوؤها مبر�سوم من  غري ربحية مت 
حاكم دبي عام 2001 بهدف تقدمي 
اخلدمات املتخ�س�سة لرعاية االأطفال 
ب��ال��ت��وح��د وت��ق��دمي الدعم  امل�����س��اب��ني 
رعايتهم،  على  وال��ق��ائ��م��ني  الأ���س��ره��م 
وت���ت���ك���ون م������وارد امل���رك���ز امل���ال���ي���ة من 

االإعانات والهبات والترعات ومن اأي 
وقف خريي يوقف على املركز.   ويف 
عام 2017، انتقل مركز دبي للتوحد 
اإىل مقره اجلديد املقام على م�ساحة 
مربع  ق��دم   90،000 بحوايل  تقدر 
ومب�ساحة بناء ت�سل اإىل 166،000 
قدم مربع يف منطقة القرهود ليزيد 
 54 م��ن  اال�ستيعابية  طاقته  ب��ذل��ك 
طفل اإىل 180 طفل يتم ا�ستقبالهم 
يف مرافق مت تهيئتها وجتهيزها ب�سكل 
متكامل لتتنا�سب مع احتياجاتهم، اإذ 
يحتوي على 34 ف�سا درا�سيا وعلى 
22 عيادة للعاج احلركي و18 عيادة 
ل���ع���اج ال��ن��ط��ق وال��ت��خ��اط��ب وث���اث 
احل�سي،  ب��ال��ع��اج  متخ�س�سة  غ���رف 
وعدد من املعامل واملخترات واملرافق 
ت�سميمها  مت  ال��ط��ب��ي��ة  وال����ع����ي����ادات 
العاملية  امل��ع��اي��ري  اأح���دث  وف��ق  جميعاً 
التعليمية  البيئة  لتوفري  املتخ�س�سة 
املنا�سبة لاأطفال امل�سابني بالتوحد. 
يعتر التوحد اأحد اأكرث اال�سطرابات 
حتديداً  وي��ظ��ه��ر  ���س��ي��وع��اً  ال��ن��م��ائ��ي��ة 
من  االأوىل  ���س��ن��وات  ال���ث���اث  خ����ال 
ال��ع��م��ر وي�����س��اح��ب امل�����س��اب ب��ه طوال 
م���راح���ل ح��ي��ات��ه، ي���وؤث���ر ع��ل��ى ق���درات 
ومما  واالجتماعية  التوا�سلية  الفرد 
اإن  يوؤدي اإىل عزله عن املحيطني به، 
النمو ال�سريع لهذا اال�سطراب ملفت 
ن�سبة  تقدر  الدرا�سات  للنظر فجميع 
اإح�سائيات  على  اعتماداً  به  امل�سابني 
مركز التحكم باالأمرا�س يف الواليات 
اإ�سابة  ب�����وج��ود  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
كما ياحظ  ح��ال��ة،   59 لكل  واح���دة 
معظم  يف  متقاربة  االنت�سار  ن�سبة  اأن 

دول العامل.

•• ال�شارقة -وام:

يف  وامل��وا���س��ات  الطرق  هيئة  اأعلنت 
ال�سارقة حتويل حركة ال�سري واملرور 
ب����ن �سقر  مب����ي����دان ال�����س��ي��خ م���اج���د 
القا�سمي بدءا من اليوم بدون اإغاق 
ك��ام��ل ل��ل��م��ي��دان اإي���ذان���اً ب��ب��دء تنفيذ 
الهادفة  اال����س���رات���ي���ج���ي���ة  خ��ط��ت��ه��ا 
وحتويلها  االإم���ارة  ميادين  لتطوير 
لتقاطعات حمكومة باإ�سارات �سوئية 
املتكاملة  احل����ل����ول  ك����اأح����د  دائ����م����ة 
ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة للحد 
املرورية  االخ��ت��ن��اق��ات  م�سكات  م��ن 
وحتقيق روؤيتها يف توفري طريق اآمن 

واإن�سيابي احلركة.
�سالح  يو�سف  املهند�س  �سعادة  واأ�سار 
ال�����س��وي��ج��ي رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة ع���ن بدء 
تنفيذ خطة الهيئة التطويرية التي 
ت�سمل يف هذه املرحلة تطوير ميداين 
القا�سمي  ���س��ق��ر  ب���ن  م��اج��د  ال�����س��ي��خ 
وال�سيخ حممد بن �سلطان القا�سمي 
وحت����وي����ل����ه����م����ا ل���ت���ق���اط���ع���ني وذل������ك 
بدعم  دره��م  مايني   103 بتكلفة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  وت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة 
البنية  ج������ودة  ب��ت��ح�����س��ني  اخل���ا����س���ة 
التحتية باالإمارة واإدخال التح�سينات 
اأن  ال���س��ي��م��ا  م�ستمرة  ب�سفة  عليها 
التحتية اهتماماً  البنية  �سموه يويل 
كبرياً ملا لها من دور يف تعزيز مكانة 
واال�ستثمارية  االقت�سادية  االإم����ارة 

وال�سياحية حملياً وعاملياً.
فاطمة  املهند�سة  قالت  جانبها  م��ن 

الطرق  م�ساريع  اإدارة  مدير  الكتبي 
ميدان  تطوير  اأع��م��ال  اإن  الهيئة  يف 
القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  ال�سيخ 
اإن�����س��اء ك��ل من  اإزال����ة واإع�����ادة  ت�سمل 
منطقة امل��ي��دان وال��ط��رق امل��وؤدي��ة له 
بواقع  وذلك  االأربعة  االجتاهات  من 
ل�سارع ال�سيخ حممد بن  مر   800
�سلطان القا�سمي و700 مر ل�سارع 
اال�ستيعابية  ال�سعة  ل��زي��ادة  امل��رق��اب 
ب�سورة  احل��رك��ة  وت���وزي���ع  ل��ل��ت��ق��اط��ع 
م��ث��ل��ى ع���ن���د م��ن��ط��ق��ة ال���ت���ق���اط���ع ثم 
تو�سعة الطرق عند منطقة التقاطع 
لت�سبح من ثاث ح��ارات يف االأغلب 
نف�س  يف  ال�سري  ملوا�سلة  ح��ارت��ني  اأو 
ملوا�سلة  حلارتني  باالإ�سافة  االجت��اه 
ال�سري يف اجتاه الي�سار وكذلك حركة 

االلتفاف.
ت��ط��وي��ر م���ي���دان ال�سيخ  اأع���م���ال  اأم����ا 

م���اج���د ب���ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي ال���ذي 
ي��ت��و���س��ط اأرب�����ع م��ن��اط��ق ���س��ك��ن��ي��ة هي 
والفلج واجلزات”  والغافية  “العزرة 
وباقي  املدار�س  و يربط بني منطقة 
اإىل عدد من  املوؤدية  املنطقة  خم��ارج 
فت�سمل  املدينة  يف  احليوية  املناطق 
والطرق  امليدان  واإن�ساء  اإزال��ة  اإع��ادة 
1،1كيلومر  اأي�سا بواقع  املوؤدية له 
ب���ن �سلطان  ال�����س��ي��خ حم��م��د  ل�����س��ارع 
مناطق  ي��ت��و���س��ط  ال�����ذي  ال��ق��ا���س��م��ي 
و  القاد�سية  و  واملرقاب  “النخيات 
ل�سارع  م��ر  كيلو   1،8 و  �سرقان” 
ال��ق��ا���س��م��ي لزيادة  ب���ن ���س��ق��ر  م��اج��د 
وتوزيع  للتقاطع  اال�ستيعابية  ال�سعة 
منطقة  عند  مثلى  ب�سورة  احل��رك��ة 
ال��ت��ق��اط��ع ث���م ت��و���س��ع��ة ال���ط���رق عند 
ثاث  من  لت�سبح  التقاطع  منطقة 
نف�س  يف  ال�������س���ري  مل���وا����س���ل���ة  ح�������ارات 

ملوا�سلة  حلارتني  باالإ�سافة  االجت��اه 
ال�سري يف اجتاه الي�سار و كذلك حركة 
امل�سروع على  ي�ستمل  اأي�ساً  االلتفاف 
خطوط  حماية  اأو  م�����س��ارات  تعديل 
باالإ�سافة  امل���ت���ع���ار����س���ة  اخل����دم����ات 
التطويرية  اخل�����دم�����ات  الأع�����م�����ال 

امل�ساحبة .
واأك�������دت ال��ك��ت��ب��ي اأن�����ه ح���ف���اظ���اً على 
احلركة املرورية و�سامة م�ستخدمي 
االختناقات  م���ن  واحل�����د  ال���ط���ري���ق 
ال�سري  حركة  حتويل  �سيتم  املرورية 
ب������دًءا م���ن ي����وم غ���د ك��م��رح��ل��ة اأوىل 
بن  ماجد  ال�سيخ  مب��ي��دان  ل��اأع��م��ال 
امليدان  اإغ���اق  دون  القا�سمي  �سقر 
ب�����س��ك��ل ك��ام��ل م���ع اإع���ط���اء االأول���وي���ة 
حلركة املرور الرئي�سية عند منطقة 
فرة  ط��وال  ال�سري  ملوا�سلة  امل��ي��دان 

االأعمال.

•• ال�شارقة-وام:

 - الكبري  القلب  موؤ�س�سة  طالبت 
لاجئني  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
20 من  ي�����س��ادف  ال���ذي   2020
بتطوير  ع�������ام-  ك����ل  م����ن  ي���ون���ي���و 
م�ساعدة  ب��رام��ج  وت��ع��زي��ز  االأدوات 
اإىل ج��ان��ب رفع  ال��اج��ئ��ني  ودع���م 
املوؤ�س�سات  ب��ني  التن�سيق  م�ستوى 
املتخ�س�سة  ال��ع��امل��ي��ة  االإن�����س��ان��ي��ة 

النازحني  اأع��������داد  وان  ،خ���ا����س���ة 
متوا�سل  ازدي������اد  يف  وال���اج���ئ���ني 
م���ا ي��ف��اق��م م���ن اآث�����ار ون��ت��ائ��ج هذه 
ال��ق�����س��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��ر اأح����د اأكر 
واأهم امل�سكات االإن�سانية على مر 
اأع�����وام كان  ع�����س��رة  ال��ت��اري��خ فمنذ 
عدد الاجئني يف العامل نحو 44 
عددهم  يبلغ  فيما  �سخ�س  مليون 

اليوم نحو70 مليوناً.
احل����م����ادي مدير  م����رمي  ق���ال���ت  و 

اختارت  املتحدة  االأمم  اإن  املوؤ�س�سة 
العام  ه��ذا  لاجئني  العاملي  لليوم 
بهدف  مهمة”  ب����ادرة  “كل  ���س��ع��ار 
واملجتمعات  امل���وؤ����س�������س���ات  حت��ف��ي��ز 
بواجبهم  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى  واالأف�������راد 
االإن�����������س�����اين واالأخ��������اق��������ي جت����اه 
اأي  اأن  ال��اج��ئ��ني وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى 
ب�سيطة  ك���ان���ت  م��ه��م��ا  م�����س��اه��م��ة 
ك���ب���رياً يف حياة  ق���د حت���دث ف���رق���اً 
موقفنا  ي���وؤك���د  وه�����ذا  ال��ك��ث��ريي��ن 

امل��ب��ن��ي ع��ل��ى روؤي����ة ق��ري��ن��ة �ساحب 
ال�سم حاكم ال�سارقة �سمو ال�سيخة 
جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة 
واملنا�سرة  الكبري  القلب  موؤ�س�سة 
لدى  الاجئني  لاأطفال  ال��ب��ارزة 
املتحدة  لاأمم  ال�سامية  املفو�سية 
العمل  ب�����اأن  ال���اج���ئ���ني  ل�������س���وؤون 
االإن�ساين ال يقت�سر على املوؤ�س�سات 
ب��ل ي��ج��ب اأن ي��ك��ون م�����س��وؤول��ي��ة كل 
را�سخة  اج��ت��م��اع��ي��ة  وث��ق��اف��ة  ف���رد 

وبرامج  ر�سمية  �سيا�سات  تغذيها 
موؤ�س�سية هادفة.

و اأ�سافت ليكن العام 2020 عاماً 
ق�سايا  م��ع  التعاطي  يف  مف�سلياً 
وليكن  وممار�سة  وع��ي��اً  الاجئني 
للتذكري  منا�سبة  ال��ع��امل��ي  يومهم 
ب��اأن ازدي��اد اأع��داد الاجئني يجب 
املبادرات  اأن يقابله زيادة وتنّوع يف 
احتياجاتهم  ل��ت��ل��ب��ي��ة  امل���وج���ه���ة 
فتجمعات الاجئني تتحول ب�سكل 

كاملة قد  اإىل جمتمعات  تدريجي 
امل�سيفة  ال���دول  يف  ب��ق��اوؤه��ا  يطول 
لهم  املوجه  الدعم  اأن  يعني  وه��ذا 
احلقوق  ت��وف��ري  ي��ت��ج��اوز  اأن  يجب 
االأ�����س����ا�����س����ي����ة م�����ن غ��������ذاء وع�����اج 
وتعليم واأمن لي�سمل احلق يف منو 
الأطفالهم  �سليم  ومعنوي  نف�سي 

واأجيالهم النا�سئة.
و اأو�سحت قائلة عند التفكري مبا 
ي��ج��ب ع��م��ل��ه ل��اج��ئ��ني ع��ل��ي��ن��ا اأن 

لنا  نريد  ع��امل  اأي  اأنف�سنا:  ن�ساأل 
ولهم يف امل�ستقبل ؟ فاالإجابة على 
اإل��ه��ام��اً كبرياً  ال�����س��وؤال ت�سكل  ه��ذا 
لنا جميعاً ومتنحنا قاعدًة البتكار 
اأ�سكال جديدة من املبادرات وبرامج 
مفهومنا  م����ن  وت�����ط�����ّور  ال����دع����م 
حل����ق����وق ال���اج���ئ���ني وواج���ب���ات���ن���ا 
جتاههم وهذا ما نعمل عليه ب�سكل 
الكبري”  “القلب  يف  م���ت���وا����س���ل 
املوؤ�س�سة على جهوزية  لتكون هذه 

ب��واج��ب��ه��ا وترجمة  ل��ل��ق��ي��ام  دائ��م��ة 
ر�سالتها االإن�سانية العاملية.

موؤ�ص�صة القلب الكبري تطالب بتطوير و تعزيز برامج م�صاعدة الالجئني

ت�صمنت ن�صائح و��صرت�تيجيات تطوير مهار�ت �لت�صال و�ملهار�ت �لجتماعية للأطفال

مركز دبي للتوحد ينظم حما�صرات 
جمانية عن بعد لأ�صر اأطفال التوحد

طرق ال�صارقة تبداأ اليوم تنفيذ املرحلة الوىل 
من خطتها ال�صرتاتيجية لتطوير ميادين الإمارة

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد �سعادة نيكوال لينري �سفري جمهورية اإيطاليا لدى الدولة، اأن دولة 
وحتظى  متقدمة،  ح�سارية  دول��ة  اأنها  للعامل  تثبت  ما  دائ��م��اً  االإم���ارات 
احلكيمة  ال�سيا�سة  بف�سل  وم��رم��وق��ة  عالية  ودول��ي��ة  اإقليمية  مبكانة 
جتمع  ال��ت��ي  الطيبة  الثنائية  ال��ع��اق��ات  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��رياً  لقيادتها، 
ب��ني االإم����ارات واإي��ط��ال��ي��ا يف �ستى امل��ج��االت. ج��اء ذل��ك خ��ال االجتماع 
االفرا�سي الذي عقده مع غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي بح�سور �سعادة 
حممد هال املهريي مدير عام غرفة اأبوظبي وعبداهلل غرير القبي�سي 
وه���ال حم��م��د ال��ه��ام��ل��ي ن��ائ��ب��ي امل��دي��ر ال��ع��ام، وذل���ك ب��ا���س��ت��خ��دام تقنية 
االت�سال املرئي. واأثنى ال�سفري االإيطايل لدى الدولة، خال االجتماع، 
على املبادرات التي اأطلقتها غرفة اأبوظبي ال�سيما خال االأزمة احلالية 

لفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد - 19 ، من اأجل دعم جمتمع االأعمال 
التقنية  تقدمها عر  التي  والفعاليات  االأن�سطة  وكم  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف 
العمل  كيفية  على  بالتعرف  اهتمامه  عن  معرباً  العالية،  االإلكرونية 
مع  التوا�سل  من  اأبوظبي  غرفة  بها  ا�ستطاعت  التي  املبذولة  واجلهود 
الثقة  اآث��ار اجلائحة، وبث  والتخفيف عليهم من وط��اأة  القطاع اخلا�س 
املهريي  ه��ال  حممد  �سعادة  واأك��د  اأعمالهم.  ا�ستمرار  ل�سمان  لديهم 
الر�سيدة  القيادة  وبف�سل  االإم���ارات  دول��ة  اأن  اأبوظبي  غرفة  ع��ام  مدير 
اأزمة  ومرونة ال�سيا�سة تربعت يف م�ساف الدول الرائدة يف التعامل مع 
ت�سنيف  اأف�سل  بذلك  حمققة  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  الفريو�س  تف�سي 
التحديات  وم��واج��ه��ة  االأزم�����ات  اإدارة  يف  واال���س��ت��ق��رار  لل�سامة  ع��امل��ي 
اإىل اأن حكومة  والتداعيات االقت�سادية واالجتماعية وال�سحية، م�سرياً 
دولة االإمارات ا�ستطاعت امل�سي قدماً خال هذه االأزمة الراهنة، و�سخ 

حزمة  اأك��ر  قدمت  حيث  االقت�سادية،  واملحفزات  امل��ب��ادرات  من  العديد 
مرنة لتحفيز االقت�ساد الوطني و�سلت اإىل 256 مليار درهم، �سمن كم 
من االإجراءات اال�ستثنائية الحتواء اآثار اجلائحة العاملية على اقت�سادها، 
ولتحافظ على ا�ستمرار اأعماله و�سمان منوه. واأ�سار اإىل مواكبة غرفة 
اأبوظبي لهذه اجلهود، وعملها على ا�ستمرار كافة خدماتها ب�سكل م�ستمر 
ومرن الأع�سائها من القطاع اخلا�س، والتعرف على احتياجاتهم يف ظل 
التاأثر االقت�سادي الراهن، ورفع كافة م�ساكلهم للحكومة واإ�سراكهم يف 
اجتماعات ولقاءات مبا�سرة مع القطاع احلكومي وجمال�س االأعمال بغية 
التو�سل اإىل حلول وتو�سيات ت�سهم يف تر�سيخ بيئة اأعمال قوية وتوا�سل 
ا�ستعداد  على  اأبوظبي  غرفة  اأن  اإىل  املهريي  ون��وه  متزن.  ب�سكل  عملها 
العاقات  وتعزيز  اإيطاليا  جلمهورية  االأع��م��ال  بيئة  مع  للتعاون  دائ��م 

االقت�سادية ملا فيه حتقيق امل�سالح امل�سركة.

ال�صفري الإيطايل : الإمارات تثبت للعامل اأنها دولة متقدمة يف �صتى املجالت

•• ابوظبي-الفجر:

دور  من  ع�سرة  الثانية  جل�سته  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  يعقد 
بعد  عن  ع�سر،  ال�سابع  الت�سريعي  للف�سل  االأول  العادي  انعقاده 
�سقر  معايل  برئا�سة  2020م،  يونيو   23 املوافق  الثاثاء  يوم 
احتادي  ق��ان��ون  م�سروع  خالها  يناق�س  املجل�س،  رئي�س  غبا�س 
ب�ساأن حماية امل�ستهلك، ويوجه �سبعة اأ�سئلة اإىل ممثلي احلكومة 
والغذاء،  وال�سحة،  الب�سرية،  وامل��وارد  التوطني،  بقطاعات  تتعلق 

واالأ�سواق املالية.
وح�سب جدول اأعمال اجلل�سة �سيتم توجيه اأربعة اأ�سئلة اإىل معايل 

نا�سر بن ثاين الهاملي وزير املوارد الب�سرية والتوطني، من �سعادة 
نا�سر حممد اليماحي حول “ معار�س التوظيف “، و�سعادة حميد 
املواطنني  املوظفني  حقوق  “ حفظ  ح��ول  ال�سام�سي  العبار  علي 
الزعابي  حممد  ك��ف��اح  و���س��ع��ادة   ،“ اخل��ا���س  القطاع  يف  العاملني 
 ،“ امل�ساندة  النف�سية واجلنائية لعمال اخلدمة  “ ال�سامة  حول 
و�سعادة �سابرين ح�سن اليماحي حول “ مرونة العمل يف القطاع 
بالوقاية  واملتعلقة  الراهنة  الظروف  ظل  يف  للموظفات  اخلا�س 

من فريو�س كورونا«. 
�سلطان  امل��ه��ن��د���س  م��ع��ايل  اإىل  اأ���س��ئ��ل��ة  ث��اث��ة  ت��وج��ي��ه  �سيتم  ك��م��ا 
ب��ن �سعيد امل��ن�����س��وري وزي���ر االق��ت�����س��اد  -رئ��ي�����س هيئة االإم����ارات 

املالية  االأوراق  اإدارة هيئة  للموا�سفات واملقايي�س -رئي�س جمل�س 
وال�سلع ، من �سعادة �سرار حميد بالهول الفا�سي حول “التقليل 
حلماية  الغذائية  ال�سناعات  يف  املهدرجة  الزيوت  ا�ستخدام  من 
امل�ستهلك “، و�سعادة عبيد خلفان الغول ال�سامي حول “ حماية 
الرحومي  اأحمد  حمد  و�سعادة   ،“ االأزم��ات  اأثناء  املالية  االأ���س��واق 
التعاونية  اجلمعيات  بع�س  الأ���س��ه��م  اأدن���ى  �سعر  “ حت��دي��د  ح��ول 
اال�ستهاكية ». ويطلع املجل�س على ر�سالة �سادرة للحكومة ب�ساأن 
طلب املوافقة على مناق�سة مو�سوع “ �سيا�سة املوؤ�س�سة االحتادية 
املجل�س على م�سبطة اجلل�سة  ي�سادق  اأن  املقرر  ». ومن  لل�سباب 

احلادية ع�سرة املعقودة بتاريخ 2020/6/10.

يوجه �صبعة �أ�صئلة �إىل ممثلي �حلكومة

الوطني الحتادي يناق�ش الثالثاء م�صروع قانون حماية امل�صتهلك
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي،الفجر

ال��ع��م��ر ثاث  م��ن  يبلغ  ط��ف��ل  خ�سع 
���س��ن��وات لعملية ج��راح��ي��ة ط��ارئ��ة يف 
املطار  �سارع  م�ست�سفى  ميديكلينيك 
مغناطي�س.  ق��ط��ع  ث���اث  ب��ل��ع��ه  ب��ع��د 
ح��ي��ث مت اإح�����س��ار امل��ري�����س م��ن قبل 
العاجلة  الرعاية  وح��دة  اإىل  عائلته 
يف امل�����س��ت�����س��ف��ى وه���و ي�����س��ك��و م���ن اآالم 
ال��ب��ط��ن ون��وب��ات متكررة  ���س��دي��دة يف 

من القيء.
االأ�سعة  ف���ح���و����س���ات  اإج��������راء  وب���ع���د 
ال�����س��ي��ن��ي��ة ت��ب��ني وج����ود ث��اث��ة قطع 
ولهذا  ال��ط��ف��ل،  بطن  يف  مغناطي�س 
ع�����ادل  د.  ا�����س����ت����دع����اء  مت  ال�������س���ب���ب 
اجلنيبي، ا�ست�ساري جراحة االأطفال 
اجلنيبي  د.  ا�ستمع  الطفل.  ملعاينة 
للطفل  الكامل  الطبي  ال��ت��اري��خ  اإىل 
اأن  واكت�سف  �سامًا  ا  فح�سً واأج���رى 

املغناطي�س  بابتاع قطع  قام  الطفل 
يف�سر  ما  اأوق��ات خمتلفة  الثاثة يف 
ت����واج����ده����ا يف م����واق����ع خم��ت��ل��ف��ة يف 

االأمعاء.
مغناطي�س  م��ن  اأك���رث  اب��ت��اع  ي�سكل 
يلزم  مما  املري�س  على  كبرياً  خطًرا 
تدخًا جراحياً فورياً عادة وذلك الأن 

بع�سها  جت��ذب  ق��د  املغناطي�س  قطع 
بقوة وتلت�سق مًعا مما يوؤدي اإىل تلف 
�سديد يف جدار االأمعاء اأو الت�سبب يف 

ان�سداد معوي.
ومت اإجراء جراحة طارئة للطفل بعد 
و���س��ع��ه حت��ت ت��اأث��ري ال��ت��خ��دي��ر العام 

التخ�س�سات  متعدد  فريق  قبل  م��ن 
م��ن ح�سور  دق��ي��ق��ة   45 غ�����س��ون  يف 
اإزال�����ة   ومت  امل�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل  ال��ط��ف��ل 
د.  الثاث من قبل  املغناطي�س  قطع 
اجلنيبي:  د.  ق��ال  ب��ن��ج��اح.  اجلنيبي 
“متكنا من ا�ستخراج قطع املغناطي�س 

ال��ث��اث بنجاح وال��ت��اأك��د م��ن �سامة 
وا�ستمرارية االأمعاء با�ستعمال تقنية 
اإجراء  التنظريية حيث مت  اجلراحة 
ال��ع��م��ل��ي��ة م��ن خ���ال ث��ق��وب �سغرية 
اإىل  احل���اج���ة  دون  ال��ب��ط��ن  ج����دار  يف 
�سقوق  م��ع  مفتوحة  ج��راح��ة  اإج����راء 

املغناطي�س  ق��ط��ع  وك���ان���ت  ط���وي���ل���ة. 
املعدة واالأمعاء  الثاثة متوزعة بني 
البع�س  ب��ع�����س��ه��ا  ال��غ��ل��ي��ظ��ة وجت����ذب 
االأم���ع���اء كما  ان�����س��داداً يف  مم��ا �سبب 
انثقاب  ت��ك��ّون  ب��داي��ة  مت��ت ماحظة 
يف االأمعاء الدقيقة. » بقي الطفل يف 
اأيام بعد اجلراحة  امل�ست�سفى لب�سعة 
ومت��ك��ن م��ن ت��ن��اول ال��ط��ع��ام يف �سكله 
اأيام من اجلراحة  اأربعة  ال�سلب بعد 
جيدة  ح��ال��ة  يف  امل�ست�سفى  غ���ادر  ث��م 
االآباء  “اأحّث  جًدا. قال د. اجلنيبي: 
على االنتباه لاأ�سياء ال�سغرية حول 
يبتلعونها  قد  التي  وامل���واد  اأطفالهم 
ع��ن ط��ري��ق اخل��ط��اأ واإب��ق��ائ��ه��ا بعيدة 
عن متناول اأيديهم.«  واأ�ساف: “من 
املهم اأن نكون على علم بهذه املخاطر 
الأن مثل هذه احل��وادث قد ت�سبب يف 
خطرية  م�ساعفات  احل���االت  بع�س 

للغاية ميكن اأن تهدد احلياة«.

•• راأ�ض اخليمة - �شليمان املاحي

اأعلنت القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة خال م�ساركتها كًا من وزارة تطوير 
االأخرية الفتتاح  اال�ستعدادات  العامة جاهزية  ودائرة اخلدمات  التحتية  البنية 
الدكتور  العميد  واأف��اد  خليفة.  ال�سيخ  م�ست�سفى  من  بالقرب  الدائري  الطريق 
الذي  اخليمة  راأ����س  �سرطة  يف  املركزية  العمليات  ع��ام  مدير  احلميدي  حممد 
تواجد يف موقع الطريق املقرر افتتاحه بح�سور العميد اأحمد ال�سم النقبي مدير 
اإدارة املرور والدوريات واملهند�س حممد ال�سنا�سي نائب مدير املنطقة ال�سمالية 

حممد  واملهند�س  ال�سهياري  خمي�س  واملهند�س  التحتية  البنية  تطوير  ب���وزارة 
اأحمد قري�سي مهند�س مدين بدائرة اخلدمات العامة و�سباط الهند�سة املرورية 
اأن هذه الزيارة تاأتي بهدف االإطاع عن قرب على اآخر اال�ستعدادات قبيل افتتاح 
ال�سارع والذي �سي�سكل اإ�سافة نوعية ت�ساف اإىل �سبكة الطرق يف راأ�س اخليمة . 
واأو�سح اأنه مت التاأكيد على اأهمية تركيب جميع اللوحات املرورية االإر�سادية على 
3 م�سارب يف كل اجتاه قبل  7 كيلومرات وبعدد  ال�سارع املزمع افتتاحه بطول 
افتتاحه اأمام حركة املركبات حتقيقاً ملعايري ال�سامة املرورية يف �سوارع وطرقات 
االإم��ارة ، الفتا اإىل اأن تنفيذ ال�سارع املذكور يقوم على اأف�سل م�ستويات اجلودة 

واملعايري العاملية التي  تعك�س اهتمام حكومتنا وقيادتنا الر�سيدة يف اإن�ساء طرق 
حديثة تواكب الع�سر وت�سهم يف تعزيز ال�سامة على الطرق وان�سيابية احلركة 
املرورية بني خمتلف اإمارات ومدن الدولة والتقليل من ن�سبة الوفيات واحلوادث 
الدكتور  العميد  واأك���د   . وم��ادي��ة  ب�سرية  خ�سائر  م��ن  عنها  ينتج  وم��ا  امل��روري��ة 
راأ�س اخليمة  ل�سرطة  العامة  القيادة  القائم بني  التعاون  اأهمية  احلميدي على 
و�سركائها اال�سراتيجيني من خمتلف الوزارات واجلهات احلكومية املحلية التي 
اإىل دفع م�سرية التقدم واالزده��ار يف ربوع  تعمل �سمن منظومة واح��دة تهدف 

الوطن الغايل وحتقيق االأجندة الوطنية ال�ساملة واملتكاملة.

•• ابوظبي-الفجر:

دورة  ال����وط����ن����ي  االأر������س�����ي�����ف  ن���ظ���م 
اأف�سل  “تطبيق  ب��ع��ن��وان:  تدريبية 
الوثائق  اإدارة  جم��ال  يف  امل��م��ار���س��ات 
اإدارة  و�سيا�سة  والو�سيطة  اجل��اري��ة 
من  ان��ط��اق��اً  وذل����ك  املرا�سات”، 
ببناء  ال��وط��ن��ي  االأر����س���ي���ف  اه��ت��م��ام 
الإدارة  ومن����وذج����ي  م��ت��ك��ام��ل  ن���ظ���ام 
واالإلكرونية،  ال��ورق��ي��ة  ال��وث��ائ��ق 
الإدارة  م��ت��ك��ام��ل��ة  ���س��ي��ا���س��ة  وت��ط��ب��ي��ق 
الوثائق وامل�ستندات وتعزيز املهارات 
يف جمال حفظها ورقيا واإلكرونياً، 
املوؤهلة يف  الكوادر  وتكوين  وتطوير 

جمال االأر�سيف. 
التي  ال���ت���دري���ب���ي���ة  ال��������دورة  وح���ث���ت 
حمدا�س  ر�سيد  ال�سيد  فيها  حا�سر 
اأخ�������س���ائ���ي اأر����س���ي���ف رئ��ي�����س��ي، عر 
ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��وا���س��ل ع���ن ُب���ع���د، على 
تاريخية  ك��اأ���س��ول  ال��وث��ائ��ق  اأه��م��ي��ة 
لاأجيال  حفظها  ي��ت��وج��ب  ن��زي��ه��ة 
اأه��م��ي��ة احلفاظ  ال��ق��ادم��ة، واأك�����دت 
على الوثائق على �سوء املعايري التي 
اخلا�س  االحت���ادي  القانون  حددها 
7 لعام  رق����م  ال��وط��ن��ي  ب��االأر���س��ي��ف 
 1 رق��م  بالقانون  وامل��ع��دل   2008

التنفيذية،  والئحته   2014 ل�سنة 
ال�سديدة  العقوبات  م���واده  واأن��زل��ْت 
ع��ل��ى م��ن ي��ه��م��ل وث��ي��ق��ة ر���س��م��ي��ة اأو 
ي�����س��ّي��ع��ه��ا، وح������ذرت م���ن االإت�����اف 
وتطرقت  ل���ل���وث���ائ���ق.  ال���ع�������س���وائ���ي 
فيها  �سارك  التي  التدريبية  ال��دورة 

االأر�سيف  م��ن م��وظ��ف��ي  ك��ب��ري  ع���دد 
ال��وط��ن��ي اإىل: اجل���رد واأ���س��ال��ي��ب��ه يف 
ح�سر جميع امللفات واإعداد القوائم، 
العمل،  واإج����������راءات  وال�����س��ي��ا���س��ات 
الت�سنيف  كخطة  الفنية  واالأدوات 
امللفات،  ح��ف��ظ  وخ��ط��ة  وال��رم��ي��ز، 

والنظام االإلكروين الإدارة الوثائق 
الُبنية التحتية من  وال�سجات، ثم 
قاعات وجتهيزات تخزين االأر�سيف، 
واملوارد الب�سرية املتخ�س�سة، ووحدة 
الوثائق؛ اإذ ُتلزم املادة رقم )5( من 
باإن�ساء  اجل���ه���ات  امل���ذك���ور  ال��ق��ان��ون 

وحدة تنظيمية ُتعنى باالأر�سيف.
واأو�����س����ى امل��ح��ا���س��ر امل�������س���ارك���ني يف 
اإىل مواد  بالعودة  التدريبية  الدورة 
القانون املذكور والئحته التنفيذية 
والتوثيق،  االأر�����س����ف����ة  ������س�����وؤون  يف 
وال��ف��ه��ر���س��ة وال��ت�����س��ن��ي��ف، وك����ل ما 

حتى  ن�ساأتها  منذ  الوثيقة  يخ�س 
ال��ت��اري��خ��ي يف  االأر���س��ي��ف  حفظها يف 
االأر�سيف الوطني، وبنّي اأن االأر�سيف 
الوطني طّبق خطة ت�سنيف الوثائق 
باأن  منه  اإمياناً  الوثيقة،  ن�ساأة  منذ 
بحكم  ت��ع��ّد  امل�سنفة  غ��ري  ال��وث��ائ��ق 

اإليها  الو�سول  يتعذر  الأن��ه  املفقودة 
ي�سّهل  فالت�سنيف  وا���س��رج��اع��ه��ا، 
وا�سرجاعها  املعلومات  عن  البحث 
املحا�سر  واأ����س���ار  و���س��ه��ول��ة.   بي�سر 
والو�سيط  اجلاري  االأر�سيف  اأن  اإىل 
ي��ب��ق��ى يف ال�����دائ�����رة ال���ت���ي اأن�������س���اأت 

ق�سم  اإىل  حتويله  يتم  ثم  الوثائق، 
االأر�سيف  يف  ال��ت��اري��خ��ي  االأر���س��ي��ف 
ال��وط��ن��ي ح��ني االن��ت��ه��اء م��ن العمل 
به، وت�سبح وثيقة ر�سمية ذات قيمة 
ت��اري��خ��ي��ة، وي���ك���ون ال��ت��ح��وي��ل وفق 
حتويلها  امل��ط��ل��وب  للملفات  ق��وائ��م 
مل�سامينها،  ك���ام���ل  ت��و���س��ي��ح  ف��ي��ه��ا 
قيمتها  تنتهي  ال��ت��ي  ال��وث��ائ��ق  واأم���ا 
ب��ع��د م��رح��ل��ة االأر���س��ي��ف اجل����اري اأو 
بعد  لاإتاف  فاإنها حتاُل  الو�سيط 
املخت�سة يف  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ل��ى  ع��ر���س��ه��ا 
على  وموافقتها  الوطني  االأر�سيف 

عملية االإتاف بالطرق الر�سمية.
اإدارة  �سيا�سة  املحا�سر  وا�ستعر�س 
واالإلكرونية،  الورقية  امل��را���س��ات 
وال���ت���ي ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ع��ل��ى جميع 
امل���را����س���ات ال��ر���س��م��ي��ة واالإداري��������ة، 
وحتديد  ف���ي���ه���ا،  امل���ت���ب���ع  وال����ن����ظ����ام 
الازمة  واالأدوات  امل�������س���وؤول���ي���ات، 
املحا�سر  وتطّرق  املرا�سات،  الإدارة 
اأي�سا اإىل تفا�سيل العمل النموذجي 
املتعلقة  وامل��م��ار���س��ات  واالإج�������راءات 
وال�سادرة  ال��واردة  املرا�سات  ب��اإدارة 
ال���ت���ي ت��ت��م وف����ق اأرق������ى امل���ع���اي���ري يف 
باالأر�سيف  امل��رك��ز(  )اأر���س��ي��ف  ق�سم 

الوطني. 

يف غ�صون 45 دقيقة من ح�صور �لطفل �إىل �مل�صت�صفى

م�صت�صفى ميديكلينيك �صارع املطار يجري جراحة ناجحة لطفل ابتلع ثالث قطع مغناطي�ش

الأر�صيف الوطني ينظم )عن ُبعد( دورة تدريبية حول اأف�صل املمار�صات يف اإدارة الوثائق وال�صجالت واإدارة املرا�صالت

•• اأبوظبي-وام:

دعت اللجنة العليا لاأخوة االإن�سانية اإىل م�ساعفة العمل لتح�سني اأو�ساع 
الاجئني، خا�سة يف ظل جائحة كورونا التي تهددهم اأكرث من غريهم.

الذي  العاملي،  الاجئ  ي��وم  مبنا�سبة  ام�س  لها  بيان  يف   - اللجنة  وذك��رت 
% من   1 الاجئني تخطت  ن�سبة  اأن   - ع��ام  ك��ل  م��ن  يونيو   20 ي��واف��ق 
اإجمايل �سكان العامل، يعي�س معظمهم يف ظروف �سحية واجتماعية بالغة 
ال�سعوبة. واأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها العديد من 
اأجل احتواء وتخفيف معاناة  امل�سيفة من  املوؤ�س�سات واالأ�سخا�س والدول 

الاجئني، م�سيدة باالإ�سهامات الكبرية التي قدمها الكثري من الاجئني 
يف املجتمعات التي نزحوا اإليها يف خمتلف املجاالت، ويف مقدمتها جهودهم 

التطوعية يف الت�سدي لوباء كورونا.
اإال من خال  يكون  لن  الاجئني  ملعاناة  الدائم  اأن احلل  اللجنة  واأك��دت 
التي  املمار�سات  وكل  والتمييز  واحل��روب  وال�سراعات  العنف  اأعمال  اإنهاء 
حقيقية  اإرادة  اإىل  يحتاج  ما  وهو  اأوطانهم،  ملغادرة  �سنوًيا  املايني  تدفع 
وجادة يف �سنع ال�سام العاملي، واملزيد من العمل والت�سامن بني كل اأفراد 
االأ�سرة االإن�سانية لكي يعود اجلميع اإىل ديارهم واأوطانهم وهم يتمتعون 

بكل حقوقهم يف ال�سلم واالأمن والعي�س الكرمي.

•• ال�شارقة-وام:

اأكد ال�سيخ خالد بن اأحمد القا�سمي مدير عام دائرة احلكومة االإلكرونية 
بال�سارقة ان هناك نظرة م�ستقبلية وروؤى وا�سراتيجيات جديدة وخدمات 
م�ستحدثة �ستتحول من خالها اآلية تقدمي جميع اخلدمات التكنولوجية 
االأمر  اخل��دم��ات  ه��ذه  من  وامل�ستفيدين  املعنيني  مع  حقيقية  �سراكة  اىل 
على  ت�ساعدنا  ملمو�سة  ط��رق  حتديد  اىل  اإيجابي  ب�سكل  �سيدفعنا  ال��ذي 

تنفيذ تعليمات وا�سحة تفي مبتطلبات املرحلة القادمة.
وا���س��اف ان��ن��ا ال��ي��وم ع��ل��ى عتبة م��رح��ل��ة ج��دي��دة وا���س��ت��ح��ق��اق��ات وحتديات 
احلالية  واالزم��ة  التجربة  هذه  من  ايجابي  ب�سكل  اال�ستفادة  منا  تتطلب 
املتبعة  واال�سراتيجيات  االأه��داف  النظر يف  الإع��ادة  اىل فر�سة  وحتويلها 
والقيمة  التوظيف  واآلية  العمل ورفع مرونته  والعمليات ومنوذج  وامل��وارد 

واالإمكانيات باالإ�سافة اىل التفاعل مع املعطيات والبيانات اجلديدة ب�سكل 
اأكر .

بداأت  االإلكرونية  احلكومة  دائ��رة  يف  االإداري���ة  االأق�سام  جميع  اإن  واأو�سح 
البداية  “و�سع طبيعي جديد” يقت�سي يف  ل�  ا�ستعداداً  العمل  اإىل  العودة 
املكتب على  اأقل من املوظفني يف  برنامج عمل مرن قائم على وجود عدد 
اأن ي�ستمر اجلزء االآخر بالعمل من املنزل اىل جانب االلتزام باالإجراءات 
ك�سرط  منها  التخفيف  اأو  جت��اوزه��ا  ميكن  ال  التي  االإح��رازي��ة  ال�سحية 

اأ�سا�سي واإلزامي للعودة اإىل العمل بال�سكل اجلديد.
و اأ�سار ال�سيخ خالد القا�سمي اىل اإعادة ت�سميم املكاتب التي لن تعتمد على 
�ستكون منظمة  بل  االآن  بعد  االعتيادي  ب�سكلها  امل�سركة  العمل  م�ساحات 
ب�سكل تباعدي اآمن وطراز حديث ي�سهم يف حت�سني نتائج تقدمي اخلدمة 

واخلرات وخلق بيئة عمل اأكرث اإبداعاً وحتفيزاً .

اللجنة العليا لالأخوة الإن�صانية تدعو لتح�صني اأو�صاع الالجئني خالد بن اأحمد القا�صمي: نظرة م�صتقبلية وا�صرتاتيجيات جديدة تفي مبتطلبات املرحلة القادمة
واإنهاء املمار�صات التي تدفعهم ملغادرة اأوطانهم

• عادل �جلنيبي: مت �إجر�ء �لعملية من خلل ثقوب �صغرية يف جد�ر �لبطن دون �حلاجة �إىل �إجر�ء جر�حة مفتوحة 

بالقرب من م�صت�صفى خليفة

�صرطة راأ�ش اخليمة تعلن جاهزية افتتاح الطريق الدائري 

 

ما من اإن�سان اإال وقد ولد وبداخله هواية معينة، حتى اأين ممن 
يوؤمنوا باأن احلياة تخلو من االأ�سخا�س ال�سلبيني متاما، فاأغلب 
االأ�سياء تقا�س بامل�سادات وال�سلبية تعد مكيال نعرف به معايري 
االإيجابية، ومن هنا نرتكز على هذا املفهوم الذي ي�سري اإىل اأن 

االإن�سان قادر على االإبداع وكتابة تاريخه واال�ستفادة منه
ي��رح��ل��ون دون م��ع��رف��ة قدراتهم  ال��ب�����س��ر  ال��ك��ث��ري م��ن   وه��ن��اك 
ال�سخ�سية، الن�سرافهم عن الدور املخول لهم يف احلياة، والبحث 
ت�سنيفات  اأن  الزمن  اإيجابيات  من  اأن  اإال  اخلاطئة،  الطرق  يف 
التى  الهواية  حتى  واالأدراك،  املعرفة  باختاف  تختلف  الب�سر 
الكيان احلقيقي  اإىل االح��راف متثل  باملعرفة وترتقي  ت�سقل 
ينميها  اأن  عليه  ه��واي��ة  ذات��ه  يف  يكت�سف  فمن  للحياة،  ال��داع��م 
ويطورها بالعمل واالأحتكاك املبا�سر باأ�سحاب االإخت�سا�س بها، 
وينتقل بها من حيز الهواية اإىل معرك االحراف، ويجعل من 
ي�ستطيع  لكي  احلياة  مقومات  على  يعينه  لاإنتاج  باب  هوايته 

اال�ستمرار
فالهواية وحدها ال تكفي، وعلى املوهوب يف اأي جمال اأن يهتم 
بدرا�ستها واالهتمام بها من ناحية، وي�ستعد ل�سنع الذات التى 
�ساهقة  وح���واج���ز  ���س��ت��واج��ه��ه،  ع��ات��ي��ة  ج����دران  حتطيم  تتطلب 
بالنجاح  ي�سعر  وال  واال���س��ت��م��رار،  ال��ن��ج��اح  وب��ني  بينه  �ستحول 
اإىل  االأم��ر  يتطلب  فقد  به  املحيط  املناخ  در���س  اإذا  اإال  والتفوق 
ما  بكل  االهتمام  واملداهنة وعدم  االإجتماعي  النفاق  بع�س من 

يدور من حوله ليتجنب ال�سدام املحتوم مع اأعداء النجاح
والبحث  التوا�سل  مب��ه��ارة  يت�سلح  اأن  عليه  امل��وه��وب  ال�سخ�س 
امل�ستمر عن مرادفاته املنا�سبة ملجال هوايته وميوله، فالهواية 
واالأدب  الريا�سة  جمال  يف  الفردية  االإبتكارات  على  تقت�سر  ال 
اأبعد من ذلك بكثري، فالب�سر  املوهبة ترتقي اىل  واإمنا  والفن، 
فيها  اأبتكروا  اإذا  املهن  فاأ�سحاب  واالهتمام،  االإب��داع  بفن  مليء 
واأحبوها �سارت هواية بطابع اإحرايف ، ومن املمكن اأن الظروف 
به،  البحث اخلا�س  ت�سع �سخ�س يف عمل مل يكن على ج��دول 
اأبدع  اإذا  املهن  فهذه  احللويات،  اأطباق  مزين  اأو  زه��ور  كمن�سق 
�ساحبها اأكت�سف يف ذاته هواية من حرفة، وي�سبح ممن متكنوا 
من اأكت�ساف ما بداخلهم من جمال، غالبا الهواية التى ت�سبح 
يفتح  كمن  �سدره  فتح  ومبجرد  ومتيزه  �ساحبها  ترفع  مهنة 
قف�س لطائر حمبو�س يف اأعماقه لكي يعر عن حوا�سه، ويحرر 
قدراته  مع  تتفق  خطة  ير�سم  واأن  ذات��ه،  مع  ويت�سالح  اأف��ك��اره 
واإمكانياته، واأن ي�ستغل على نف�سه دون اأنتظار موهوبي اأكت�ساف 
اأنف�سنا وما  اأن ن�سعى جاهداً الأكت�ساف  املواهب ليكت�سفه، علينا 

يدور يف اأعماقنا
�أ�صامة عبد �ملق�صود 

�لهو�ية 

حكايات على
 مائدة �لع�صاء
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

ع������ق������دت اأك�������ادمي�������ي�������ة االإم����������������ارات 
نقا�سية  جل�سة  ام�����س  الدبلوما�سية 
اإىل  “ر�سائل  ب���ع���ن���وان  اف���را����س���ي���ة 
دبلوما�سيي امل�ستقبل” �سمن �سل�سلة 
ا�ست�سافت  #حوارات_دبلوما�سية، 
غبا�س،  ���س��ي��ف  ع���م���ر  ����س���ع���ادة  ف��ي��ه��ا 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�����س��اع��د 
الدويل لل�سوؤون الثقافية، �سفري دولة 
ال�سابق  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات 
فرن�سا  ج���م���ه���وري���ة  م����ن  ك����ا  ل�����دى 
وجمهورية   ،)2018-2017(
 –  2008( االحت������ادي������ة  رو�����س����ي����ا 

.)2017
وح���������س����ر اجل���ل�������س���ة ال����ت����ي اأداره����������ا 
���س��ع��ادة ب��رن��اردي��ن��و ل��ي��ون، م��دي��ر عام 
االأك����ادمي����ي����ة؛ جم��م��وع��ة م���ن طلبة 
التعليمي  وط���اق���م���ه���ا  االأك����ادمي����ي����ة 
عمر  ���س��ع��ادة  وا���س��ت��ع��ر���س  واالإداري. 
غبا�س خال اجلل�سة الدور املحوري 

الذي يلعبه دبلوما�سيو دولة االإمارات 
الدبلوما�سية  م�����س��ت��ق��ب��ل  ر����س���م  يف 
على  ال�����س��وء  �سلط  كما  االإم��ارات��ي��ة. 
اأهمية التزامهم بخدمة وطنهم على 
ال��دول��ي��ة، لي�س م��ن خال  ال�����س��اح��ة 
نقل ق�سة جن��اح دول��ة االإم����ارات اإىل 

العامل اأجمع فح�سب؛ واإمنا عر مد 
ج�سور التعاون وتوثيق العاقات مع 

الدول واملجتمعات.
واأ����س���ار ���س��ع��ادة غ��ب��ا���س، م��وؤل��ف كتاب 
“ر�سائل اإىل �ساب م�سلم”، وهو عبارة 
العميقة  ال��ر���س��ائ��ل  م��ن  �سل�سلة  ع��ن 

من  وي��ق��دم  لل�سباب،  يوجهها  ال��ت��ي 
للمع�سات  دقيقة  معاجلًة  خالها 
خا�سة  امل�سلم  ال�سباب  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
يف ال��ق��رن احل����ادي وال��ع�����س��ري��ن، اإىل 
الدبلوما�سيني  ع���ل���ى  ي��ن��ب��غ��ي  اأن������ه 
على  العمل  امل�ستقبليني  االإماراتيني 

ت��ع��زي��ز م��ه��ارات��ه��م وم��ع��ارف��ه��م ب�سكل 
خ���دم���ة بادهم  ل�����س��م��ان  م�����س��ت��م��ر؛ 
اإ�سهامات  وت����ق����دمي  مب�������س���داق���ي���ة، 
اإيجابية ترجمًة لروؤية دولة االإمارات 

اإىل واقع ملمو�س.
فهم  اأه����م����ي����ة  اإىل  ����س���ع���ادت���ه  ون�������وه 

ت��اري��خ دول����ة االإم������ارات ح��ت��ى ي�سبح 
عمله،  يف  ن���اج���ح���اً  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي 
�سروري  تاريخنا  “فهم  ق��ال:  حيث 
تغريت  كيف  واإدراك  ثقافتنا  لفهم 
ثقافتنا وقيمنا خال القرن احلادي 

والع�سرين.«

واأ�ساف �سعادته: “ نحن بحاجة اإىل 
الثقة  البحث عن فر�س لزرع  تعزيز 
يف اأنف�سنا، ومعرفة اأن تاريخنا حافل 
بالعديد من االأجم��اد ليكون حمركا 
والعطاء  اجلهد  من  املزيد  لبذل  لنا 

يف �سبيل هذا الوطن«.

االأك��ادمي��ي��ة من  �سعادته طلبة  وح��ث 
التحلي  على  امل�ستقبل  دبلوما�سيي 
مع  التعامل  عند  ال�سحيحة  باالأطر 
الق�سايا  مثل  الرئي�سية،  الق�سايا 
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية، 
الدبلوما�سيني  ح��اج��ة  اإىل  م�����س��رياً 
ديناميكية  ط��اق��ة  اإىل  امل�ستقبليني 
واأن  االأم�����ام،  ن��ح��و  ب�سرعة  للتحرك 
باأهمية  اإمي����ان را���س��خ  ل��دي��ه��م  ي��ك��ون 

خدمة وطنهم على اأكما وجه.
�سعادته:  ق����ال  اجل��ل�����س��ة،  خ���ت���ام  ويف 
دولة  يخدم  اأن  منكم  كٌا  “ي�ستطيع 
االإم��ارات بطريقة مثالية، وال يوجد 
حدود للخدمة التي ميكنكم تقدميها 
ل��ه��ذه ال��دول��ة، و���س��ت��ج��دون اأن���ه كلما 
لهذا  والت�سحية  العطاء  يف  تفانيتم 
وال  وك�سبتم،  رب��ح��ت��م  كلما  ال��وط��ن، 
املعرفة  ط��ري��ق  ع��ن  اإال  ذل��ك  يتحقق 
ال�����ذات قوموا  وت��ق��دي��ر  واالح�������رام 
اأتقنتموه  واإن  امل�ستطاع،  بعملكم قدر 

�سيكون حدودكم ال�سماء.«

•• اأبوظبي - الفجر

امللتقى  اأم�س  الت�سامح  وزارة  نظمت  
“كلنا  �سعار  يحمل  الذي  االفرا�سي 
 “ املجتمعية  امل���ب���ادرة  �سمن  واحد” 
ال�سيخ  م��ع��ايل  ب��ح�����س��ور  لتعارفوا” 
ن��ه��ي��ان ع�سو  اآل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
الت�سامح،   ،وزي������ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
اأخ�سائي  ح��م��دان  رمي���ون  وال��دك��ت��ور 
الطب النف�سي ومدير معهد العاقات 
االإن�سانية يف دبي الذي يدير اجلل�سة 
م����ن م���دي���ن���ة وا����س���ن���ط���ن ب���ال���والي���ات 
امل���ت���ح���دة، و����س���ارك يف امل��ل��ت��ق��ى اأف�����راد 
خم�سة اأ�سر من خمتلف قارات العامل، 
الذين ا�ستعر�سوا جتاربهم يف مواجهة 
كورونا، وهذه االأ�سر هي  اأ�سرة اراجنا 
ك��ارون��اران��ت��ن��ي  )���س��ري��ان��ك��ا(، واأ�سرة 
�سا�سا داال�س )اململكة املتحدة(، واأ�سرة 
 – املتحدة  براد ريد )الواليات  الق�س 
اأمريكا(، واأ�سرة جون �سوريا )الهند(، 
عوي�س  حممد  �سامل  الدكتور  واأ���س��رة 
ال�����س��ام�����س��ي )االإم��������ارات(، ك��م��ا ح�سر 
خمي�س  مغري  الدكتور  معايل  امللتقى 
املجتمع،  تنمية  دائرة  رئي�س  اخلييلي 
املدير  ال�������س���اب���ري  ع����ف����راء  و����س���ع���ادة 
و�سعادة  الت�سامح،  وزي��ر  مبكتب  العام 
االأمينة  ال��ف��ا���س��ي  ع���ب���داهلل  ال�����رمي 
لاأمومة،  االأع��ل��ى  للمجل�س  ال��ع��ام��ة 
وركز امللتقى على تبادل اخل��رات، يف 
. تنمو” من  . تعلم  “ ���س��ارك  اإط����ار  
الراقية  االإن�سانية  القيم  تعزيز  اأج��ل 

والت�سامح والتعاي�س معا يف �سام.
    وقال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
ال��وزراء وزير  اآل نهيان ع�سو جمل�س 
الت�سامح اإن العامل يف حاجة ما�سة اإىل 
ملواجهة جائحة  واح��دا  الوقوف �سفا 
ك����ورون����ا، وه����و ك��ذل��ك يف ح��اج��ة اإىل 
واالإيجابية  االأم���ل  روح  فيه  يبث  م��ن 
واالإن�سانية، حتى تنجح هذه املواجهة، 
تعمل  ال��ت�����س��ام��ح  وزارة  اأن  م����وؤك����دا 

للقيام  ق���درات���ه���ا  ك���اف���ة  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى 
االإن�سانية  القيم  اإط��ار  ال��دور يف  بهذا 
اجلهود  توحيد  ميكنها  التي  الراقية 
وتوفري البيئة املنا�سبة للجميع �سواء 
يف االإطار املحلي اأو االإقليمي والعاملي، 
ملواجهة كافة اأنواع االأزمات، وال �سيما 
االأ����س���ر وال���ت���ي حت��م��ل ال���ع���بء االأك���ر 
يف ه���ذه امل��واج��ه��ة، ول���ذا ف���اإن امللتقى 
حتت  ال��ت�����س��ام��ح  وزارة  تنظمه  ال����ذي 
“ الذي يفتح الباب  “لتعارفوا  �سعار  
جتاربها  لتت�سارك  االأ���س��ر  ك��اف��ة  اأم���ام 
الناجحة يف اإطار اأهداف ثاثة هي “ 
�سارك . تعلم . تنمو” والتي يعترها 
امللتقى نقطة انطاق لا�ستفادة من 
جت���ارب االآخ��ري��ن واإف��ادت��ه��م يف نف�س 

الوقت مبا لدينا من جتارب. 
اأن االإم������ارات منذ       واأك����د م��ع��ال��ي��ه 
اليوم االأول لتاأ�سي�سها على يد الوالد 
املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان -طيب 
اهلل ث��راه - وه��ي تركز دائما على مد 
يد الدعم وامل�ساندة اإىل اجلميع بغ�س 
واللغة،  وال���ل���ون  ال���دي���ن  ع���ن  ال��ن��ظ��ر 
االإن�سان  دع��م  دائما عن  تبحث  الأنها  
كونه اإن�سانا،  وكوننا جميعا �سركاء يف 
مطلقة  قناعة  ولديها  الكوكب،  ه��ذا 

دعمها  واأه��م��ي��ة  االأ����س���ر  دور  ب��اأه��م��ي��ة 
التي  ه��ي  االأ���س��ر  ف��ه��ذه  وم�ساندتها،  
تواجه التحديات واالأزمات، وهي التي 
تتحمل العبء االأكر من هذه االأزمة، 
ل���ك���ي تدعم  وت����ب����ذل ج����ه����ودا ك���ب���رية 
اأفرادها وحتميهم ، وترعى االأطفال ، 
اأداء  توا�سل  الوقت  نف�س  يف  اأنها  كما 

م�سوؤوليات العمل. 
االأ����س���رة  “اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����اف       
اأهم  اأح��د  ه��ي  واملتما�سكة،  املتاحمة 
التي  مقومات مواجهة كافة االزم��ات 
ال�سعوب،  �سعب من  اأو  اأمة  اأي  تواجه 
يف  االأ�����س����ري  ال���ت���اح���م  اأن  ���س��ك  وال 
حيث  عاملياً،  منوذجا  اأ�سبح  االإم���ارات 
االإماراتي  وامل��ج��ت��م��ع  االأ���س��ر  اأظ��ه��رت 
جائحة  م���واج���ه���ة  يف  رائ���ع���ة  ق������درات 
االأكرث  فاالأ�سرة هي  19،ولذا  كوفيد 
ق�����درة ع��ل��ى دع����م وت��ث��ق��ي��ف اأف����راده����ا 
يواجهون  وه���م   ، ع��ن��ه��م  وال��ت��خ��ف��ي��ف 
اأهمية  تاأتي  هنا  وم��ن  املتغريات  ه��ذه 
ي��ر���س��د التجارب  ال���ذي  امل��ل��ت��ق��ى  ه���ذا 
الناجحة لاأ�سر حول العامل للتكامل 
جت��ارب��ه��م وت��ق��دم خ���رة ج��ي��دة ميكن 
تنوعها  من  اال�ستفادة  الفئات  لكافة 
م��ن��ه��ا، فتتنوع  ك���ل  ت��ع��ام��ل  وط��ب��ي��ع��ة 

اأ���س��ر م��ن �سريانكا  امل��و���س��وع��ات ب��ني 
واململكة  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات  وال��ه��ن��د 
موؤكدا  االإم���ارات،  اإىل  اإ�سافة  املتحدة 
اأن الهدف من هذا امللتقى هو ت�سليط 
ال�������س���وء ع���ل���ى ال���ن���ق���اط امل�����س��ي��ئ��ة يف 
ال��ت��ج��ارب يف م��واج��ه��ة اجلائحة  ه��ذه 
ومناق�ستها، وفق مبادئ وقيم الت�سامح 

والتعاي�س واالأخوة االإن�سانية.
التوقيت  ه��ذا  اأهمية  معاليه  واأو���س��ح 
ب��ع��دم��ا تعددت  ك���ورون���ا،  يف م��واج��ه��ة 
التجارب العاملية يف مواجهة اجلائحة، 
على  الركيز  اأهمية  اجلميع  واك�سف 
جند  ول��ذا   ، اجلماعي  العمل  اأ�سلوب 
م��ن االأه��م��ي��ة مب��ك��ان اأن ن��ت��ع��اون معا 
ب��ني جميع  اأر���س��ي��ة م�سركة  الإي��ج��اد 
ي��ح��ت��م وج����ود اجلائحة  ال��ب�����س��ر، ك��م��ا 
ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ال��ق��ي��ام ب��ب��ن��اء اجل�سور 
وت��ف��ع��ي��ل ق���ي���م ال���ت���ع���ارف م����ن خال 
والتعلم  وال��ت��ج��ارب،  الق�س�س  ت��ب��ادل 
ب�سكل  ولتنمو  ال��ب��ع�����س،  بع�سنا  م��ن 
جمتمعاتنا  ت�سبح  واأن  حكمة  اأك���رث 
جهود  اإط���������ار  ويف  اط������اع������اً،  اأك�������رث 
هذه  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ال��ت�����س��ام��ح  وزارة 
اجل��ه��ود االإن�����س��ان��ي��ة، ح�����س��ت ال����وزارة 
التي تركز  امل��ب��ادرة  اإط���اق ه��ذه  على 

ت��ق��دمي ال��ت��ج��ارب احل��ي��ة ل��اأ���س��ر عر 
العامل،  من قلب منازلهم وق�س�سهم 
مواجهتهم  كيفية  وع��ر���س  اخلا�سة، 
ال�سوء  وت�سليط  الع�سيبة،  ل��اأوق��ات 
االأمل  عن  ال�سخ�سية  الق�س�س  على 
والنمو والفر�س اجلديدة يف مواجهة 

جائحة Covid19 امل�ستمر. 
والدكتورة  ال�سام�سي  �سليم  د.  وع��ر 
االأ�سرة  ال��ذي��ن مي��ث��ان  م��ي اجل��اب��ر 
اعتزازهما  ع��ن  بامللتقى  االإم���ارات���ي���ة 
ب���اأن ي��ك��ون��ا ج����زًءا م��ن ه���ذه التجربة 
تتوقف  ال  التي  القيمة،  االجتماعية 
م�ستوى  اأو  دي��ن  اأو  اإقليم  على  فقط 
اإىل  اجتماعي واإمنا تتخطى كل ذلك 
م�ستوى االإن�سانية التي وجدت نف�سها 
ف���ج���اأة وب����ا م��ق��دم��ات م��ط��ال��ب��ة باأن 
تدافع عن وجودها على هذا الكوكب، 
وحتملت االأ���س��ر اجل��ان��ب االأك���ر من 
اأبنائها،  على  احل��ف��اظ  يف  امل�����س��وؤول��ي��ة 
االقت�سادية  ال����ظ����روف  وم���واج���ه���ة 
فر�ستها  ال��ت��ي  ال�سعبة  واملجتمعية 

اجلائحة.
واجه  واأ���س��رت��ه  اأن���ه  �سليم  د  واأ���س��اف��ة 
التي  االحتياطات  كل  باأخذ  اجلائحة 
ومنظمة  ال�سحة  وزارة  ب��ه��ا  اأو���س��ت 

ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، وك�����ان ع��ل��ي��ه��م اأن 
يتاأقلموا مع فكرة التباعد االجتماعي، 
فتحول الر بالكبار من القرب منهم 
وكذلك  ع��ن��ه��م،  ال��ب��ع��د  ����س���رورة  اإىل 
واالأ�سدقاء،  االأه���ل  بقية  م��ع  احل���ال 
مواجهة  يف  امل�����س��رق  اجل���ان���ب  ول���ك���ن 
ه���ذه اجل��ائ��ح��ة مت��ث��ل يف ال��دع��م غري 
املحدود الذي وفرته القيادة الر�سيدة 
للجميع) مواطنون ومقيمون( وكانت 
اأطلقها  التي  مبادرة )ال ت�سلون هم ( 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
اأك���ر بكثري م��ن جم���رد كلمات  زاي���د 
اأر�س  على  ترجمتها  الأن  �سعارات،  اأو 
الواقع كانت االأكرث باغة، فلم يعان 
واخلدمات  ال�سلع  يف  نق�س  م��ن  اأح��د 
من  الكثري  يف  ح��دث  كما  اللوج�ستية 
البلدان، كما كانت اخلدمات ال�سحية 
ال�ساعة،  م��دار  على  متوفرة  وغريها 
اأه��م م�سادر قوة  وه��ذا ب��ا �سك ك��ان 

االأ�سرة يف االإمارات، 
الت�سامح  وزارة  ب��اه��ت��م��ام  م�����س��ي��دا   
ب��ت�����س��ج��ي��ع امل���ل���ت���ق���ي���ات وامل���ن���ت���دي���ات 
احل�سرية للعائات ، لتبادل التجارب 
والتعبري عن اأملهم وحبهم وت�سامنهم 
م���ع ب��ع�����س��ه��م ال��ب��ع�����س يف ح�����وار راق 
من  ميكننا  ه���ذا  ب��االإن�����س��ان��ي��ة.  يت�سم 
وتقدمي  احلياة  لتجارب  اأف�سل  فهم 
االأف�سل لدى كل منا بتعاطف وحمبة 
، موؤكدا على اأهمية هذا امللتقى الذي 
مي��ك��ن و���س��ف��ه ب��ال��ع��امل��ي��ة ن��ظ��را لتنوع 

العائات والتجارب اأي�سا
ف��ي��م��ا ا���س��ت��ع��ر���س��ت اأ�����س����رة اإي����راجن����ا 
جتربتها  �سريانكا  من  كاروناراتني 
باأنهم �سعروا منذ  يف مواجهة كورونا 
اللحظة االأوىل الجتياح كورونا للعامل 
ب�سرورة اأن يعمل جميع اأفراد االأ�سرة 
واأن  كفريق عمل متجان�س ومتكامل، 
ومهاراته  ق��درات��ه  منهم  ك��ل  ي�ستغل 
االأ�سرة  ل�����س��ال��ح  وم��واه��ب��ه  احل��ي��ات��ي��ة 
والرابط  ال��ن��ظ��ام  وك���ان  ع���ام،  ب�سكل 

فيما بينهم هو كلمة ال�سر يف جناحهم 
مواجهة  فر�سته  م��ا  م��ع  التعامل  يف 
هذه اجلائحة من �سعوبات وحتديات 
ال�سن  ك����ب����ار  ع���ن���د  خ���ا����س���ة   ، ج���م���ة 
حاجة  يف  هم  الذين  الهمم  واأ�سحاب 
معرين  وال��دع��م،  للم�ساعدة  دائ��م��ة 
باأن يكونوا  بالفخر والتميز  �سعورهم 
امل���ل���ت���ق���ى،  مثمنني  ج�������زًءا م����ن ه�����ذا 
مبارك  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  ح�سور 
والتنظيم  الت�سامح،  وزي��ر  نهيان  اآل 
الرائع لوزارته والتي اأتاحت الفر�سة 
اإىل  واال�ستماع  ق�ستهم  مل�ساركة  لهم 
جت���ارب وم��واه��ب ال��ع��ائ��ات االأخ���رى 
التجربة  ه��ذه  اأن  موؤكدين  الرائع”، 
جعلتهم ي�سعرون فعا بعنوان امللتقى 

واحد«.  “نحن 
اأ���س��رة �سا�سا و غ��راه��ام ك��ل��وز من  اأم���ا 
اعتزازها  على  فاأكدت  املتحدة  اململكة 
ق�سة  وم�ساركة  امللتقى  يف  بامل�ساركة 
العربية  االإم���ارات  �سعب  مع  عائلتهم 
املزدحمة  ال���ف���رة  ه����ذه  يف  امل���ت���ح���دة، 
لدى  والعميقة  املت�ساربة  بامل�ساعر 
اأن  ال�����س��ع��ادة يكمن يف  اجل��م��ي��ع، و���س��ر 
االإيجابية  اجل���وان���ب  ت��ت��ن��اول  االأ����س���ر 
الظروف  حتويل  وكيفية  جتاربها  يف 
ال�سعبة اإىل فر�سة للتناغم والتعاي�س 

مع مامح العامل اجلديد.
واأ�����س����اف “ ن��ح��ن ن����درك اأن���ن���ا نروي 
لدينا  حم��ظ��وظ.  م��ك��ان  م��ن  ق�ستنا 
روؤو�سنا،  ف��وق  �سقف  لدينا  �سحتنا، 
ولكن االأهم من ذلك اأن لدينا بع�سنا 
رئي�سًيا  دوًرا  املو�سيقى  تلعب  البع�س. 

يف حياتنا وقد ربطتنا بالتاأكيد خال 
هذه االأوقات غري امل�سبوقة. املو�سيقى 
اأداة قوية ويجب اأال نقلل من اأهميتها 
يف اأوق�������ات ال�������س���راع. ���س��ك��را ل�����وزارة 
الرائعة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  الت�سامح 
اجلن�سيات  جميع  من  النا�س  وجلمع 
الذين لديهم حب م�سرك لاإمارات. 
وما زال �سرف وامتياز العي�س يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة ».
  م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ال���دك���ت���ور رمي���ون 
كان مبثابة ع�سف  امللتقى  اأن  حمدان 
ذه��ن��ي ����س���ارك ف��ي��ه اجل��م��ي��ع، ليخرج 
جيدة  خ��رة  متثل  رائ��ع��ة  بخا�سات 
موؤكدا  العامل،  م�ستوى  على  لاأ�سرة 
عن �سعادته باإدارة هذه احلوار الرائع 
الذي ركز على اجلوانب امل�سرقة ومل 
يغفل التحديات، وحتول كل امل�ساركني 
اإىل داعمني لبع�سهم البع�س، لتتجلى 
اأ�سمى  االإن�سانية والتعاي�س يف  االأخوة 
معانيهما، وليكون �سعار هذه اللقاءات 
اأر�س الواقع،  “ لتعارفوا” فعا على 
الت�سامح  ل�����وزارة  ���س��ك��ره  ع���ن  م��ع��را 
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  وم��ع��ايل 
لهذه  الفر�سة  اأت��اح��وا  ال��ذي��ن  نهيان 
يتحدثوا  ل��ك��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ع���ائ���ات 
احلرية  مبنتهى  جتاربهم  وي�سرحوا 
وال�������س���ع���ادة اأي�����س��ا ل��ت��ت��ح��ول ال������وزارة 
وامل�ساعر  االأف��ك��ار  لتبادل  من�سة  اإىل 
اأي���������س����ا، ول���ت���ك���ون هذه  االإي����ج����اب����ي����ة 
الراقي للتعاي�س  النموذج  الوزارة هي 
االختافات،  واح�������رام  واالن����دم����اج 

وتغليب امل�سركات االإن�سانية« 

•• ال�شارقة-وام:

اأجنزت دائرة االأ�سغال العامة بال�سارقة اأعمال املرحلة الثالثة من ال�سكن اجلديد للطاب 
يف احلرم اجلامعي باجلامعة القا�سمية بتكلفة 34 مليون درهم وذلك تنفيذاً لروؤية �ساحب 
ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
واهتمامه بالتعليم و حر�سه على اإن�ساء ال�سروح التعليمية العليا التي توفر البيئة املنا�سبة. 
اإن  بال�سارقة  العامة  االأ�سغال  دائرة  رئي�س  ال�سويدي  �ساهني  بن  املهند�س علي  �سعادة  وقال 
امل�سروع ا�ستمل على اإن�ساء مبنى من الطراز اال�سامي مكون من طابقني على م�ساحة 10 
اآالف مر مربع حيث �سعت الدائرة جاهدة بالتعاون مع الطاقم الفني لانتهاء من االأعمال 
املوكلة اإليها يف الوقت املحدد يف ظل الظروف الراهنة مع اتخاذ كافة االإجراءات االإحرازية 

وهو ما حققته الدائرة بجهد موظفيها و�سركائها من القطاعات كافة.
املعايري  اأح��دث  وفق  للطاب  حديثة  �سكنية  بيئة  توفري  اإىل  يهدف  امل�سروع  اأن  اإىل  واأ�سار 

قطاع  ومنها  امل��ج��االت  خمتلف  يف  االإم����ارة  حققته  ال���ذي  ال�سامل  والنمو  ت��ت��اءم  العاملية 
التعليم.

واأو�سحت املهند�سة علياء الرند مدير اإدارة م�ساريع املباين اأن املرحلة الثالثة مل�سروع �سكن 
طاب اجلامعة القا�سمية ركزت على االأعمال االإن�سائية ملبنى رديف للمبنيني االأول والثاين 
ويتاألف املبنى من طابقني اأول و اأر�سي و ي�سم 44 غرفة ت�ستوعب 264 طالبا اإىل جانب 
للحا�سوب  و�سالة  جلو�س  و�سالتي  واالأول  االأر���س��ي  الطابق  يف  للخدمات  ���س��االت  ان�ساء 

و�ساالت متعددة االأغرا�س و مرافق خدمية .
وثمن الدكتور ر�ساد �سامل مدير اجلامعة القا�سمية الدعم الاحمدود من �ساحب ال�سمو 
حاكم ال�سارقة رئي�س اجلامعة القا�سمية للمعرفة والتعليم وتوفري البيئة املنا�سبة للطلبة 
اإىل اأن هذه امل�ساريع تواكب االإقبال الافت الذي حتظى به اجلامعة  لنهل العلم ..م�سرياً 
من داخل الدولة وخارجها مبوا�سفات عاملية طموحة ترتقي مب�ستوى اأداء الطاب وتوفر 

البيئة واجلو املائم لهم.

اأ�صغال ال�صارقة تنجز مبنى جديدًا ل�صكن طالب اجلامعة القا�صمية ب� 34 مليون درهم

خلل جل�صة نقا�صية تفاعلية �صمن �صل�صلة �جلل�صات �لفرت��صية #حو�ر�ت_دبلوما�صية

اأكادميية الإمارات الدبلوما�صية ت�صت�صيف عمر �صيف غبا�ش لت�صليط ال�صوء على دور دبلوما�صيي الإمارات امل�صتقبليني

بح�صور نهيان بن مبارك، وم�صاركة �أ�صر من قار�ت �لعامل

وزارة الت�صامح تنظم امللتقى الفرتا�صي »لتعارفوا« حتت �صعار »�صارك. تعلم. تنمو« 

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 1966/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1570/2019 اأمر اأداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 64105 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعان : حمم�سة �سنني - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : �سعيد ثاين علي خليفة بن غليطة املهريي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانهما : 1- مالك عامر دل�ساد دل�ساد  2- بلو ريدج خلدمات ادارة املن�سات - 

�س م م - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل االإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع االإعان : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )64105( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  �ستبا�سر االج��راءات  املحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 2919/2020/209 تنفيذ عمايل  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية 
رقم 10411/2019 عمايل جزئي،

ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها ) 169732 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعان : �ساردار با�سط �سليم �ساردار �سليم زهور - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
،  املطلوب اإعانه : 1- كامكو للمقاوالت العامة - �س ذ م م )فرع دبي( - �سفته بالق�سية : 

منفذ �سده - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
للر�سوم  �ساما  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )169722( وق��دره  به  املنفذ 
وامل�ساريف.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21

 اعالن بالن�شر
يف  الإ�شتئناف رقم 585/2020/305 ا�شتئناف جتاري  

مو�سوع االإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 336/2018 جتاري كلي 
والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   

طالب االإعان : تك�سا�س الند جروب - �س ذ م م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله : عماد جمعة ح�سني علي اأهلي - �سفته  بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعانهما : 1- ام ا�س ان للتجارة - م م - )مكتب متثيل(  2- �سب دو�ست تيمور 
 ماالمريي - �سفتهما بالق�سية : م�ستاأنف �سدهما 

جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2020/7/1 ال�ساعة 17.30 م�ساءا 
بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12966 بتاريخ 2020/6/21

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 48/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )144500( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ا�ستحقاق املدعيه يف:2017/7/16 وحتى ال�سداد التام 

طالب االإع��ان :  لينك دوت نت منطقة حرة ذ.م.م - وميثلها مديرها/حممد احمد ال�سيد جماهد  - �سفته 
بالق�سية : مدعي 

وميثله : عبدالعزيز كرامة �سالح العامري - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعانه : 1- ادفان�سي�س اينفوتيك �سريف�سي�س م.م.ح -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
اأعاه  مو�سوع االإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/3/5 يف الدعوى املذكورة 
ل�سالح/لينك دوت نت منطقة حرة ذ.م.م - وميثلها مديرها/حممد احمد ال�سيد جماهد بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي لها مبلغ )144.550( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2017/7/16 
حتى ال�سداد التام والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف  درهم مقابل اتعاب املحاماة   حكما مبثابة احل�سوري قابا 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
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اأخبـار الإمـارات

طرق دبي تنجز حمطة اإيواء حافالت يف القوز تت�صع ل� 273 حافلة
•• دبي-وام:

اأعلن معايل مطر حممد الطاير، املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين 
ف�ي هيئة الطرق واملوا�سات، اإجناز حمطة اإيواء احلافات يف منطقة 
التي تخدم حركة  اإي���واء احل��اف��ات  اأح���دث حمطات  التي تعتر  ال��ق��وز 
احل��اف��ات ال��ي��وم��ي��ة، وب��ذل��ك تن�سم اإىل حم��ط��ات اإي����واء احل��اف��ات يف 
وتخدم  والق�سي�س،  وال��ع��وي��ر  وال��روي��ة  واخل��وان��ي��ج  علي  جبل  مناطق 
اليومية تغطي عدداً من  24 خطاً حلركة احلافات  املحطة اجلديدة 

املناطق احليوية يف اإمارة دب�ي.

جاء ذلك خال تفقده املحطة للوقوف على جاهزيتها للت�سغيل، حيث 
خمتلف  يف  عملهم  وال�سائقون  والفنيون  واملهند�سون  املوظفون  با�سر 

مواقع املحطة.
وا�ستمع معاليه ل�سرح عن مكونات املحطة التي ت�ستمل على مبنى �سكني 
لل�سائقني موؤلف من 102 غرفة، يت�سع ل� 368 �سخ�ساً، و�سالة طعام 
تت�سع ل� 120 فرداً، وعيادة طبية، وا�سراحة داخلية، و�ساحة مفتوحة، 
ت�سم  متكاملة  �سيانة  ور�سة  على  ت�ستمل  كما  ريا�سية،  األ��ع��اب  و�سالة 
الزيت  وتغيري  والتكييف  وامليكانيكية  الكهربائية  لل�سيانة  حارة   18
الفرامل،  اختبار  ومنطقة  هيدروليكيتني،  رافعتني  وت�سم  واالط���ارات، 

لاأتربة  عازلة  اوتوماتيكية  ب��اأب��واب  الور�سة  وزودت  للدهان،  ومنطقة 
واملياه، كما تت�سمن املحطة منطقة غ�سيل للحافات بحارتني للغ�سيل 
االآيل، وحارة واحدة للغ�سيل اليدوي، مزودة جميعها بنظام اآيل لتنقية 
ناجت مياه الغ�سيل الإعادة ا�ستخدامه مرة اأخرى، كما ت�ستمل املحطة على 

مواقف تت�سع ل� 273 حافلة، اإىل جانب مكاتب للموظفني والفنيني.
وقال معايل مطر الطاير اإن ان�ساء املحطة ياأتي ا�ستكمااًل جلهود الهيئة 
ال�سكان  ُبغية ت�سجيع  البنية التحتية لنظام النقل اجلماعي،  يف تطوير 
وتعزيز  اليومية،  تنقاتهم  يف  اجلماعية  النقل  و�سائل  ا�ستخدام  على 
الت�سغيلية  التكاليف  وخف�س  املوا�سات،  و�سائل  خمتلف  بني  التكامل 

املوا�سات  حافات  خدمة  متطلبات  تلبية  وكذلك  احلافات،  خلدمة 
العامة ملعر�س اإك�سبو 2020، وحتقيق تنقل اآمن و�سهل لزوار املعر�س 

وفعالياته.
ليتم  الفنية  وامل���ع���دات  االأج���ه���زة  ب��اأح��دث  زودت  امل��ح��ط��ة  ان  اىل  وا���س��ار 
الكهربائي  والت�سليح  ال�����س��ي��ان��ة  اأع���م���ال  ك��اف��ة  تنفيذ  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
خمازن  اإىل  باالإ�سافة  والفح�س،  القيا�س  اأج��ه��زة  واأح���دث  وامليكانيكي 
وم�ستودعات لقطع الغيار، ومكاتب للموظفني والفنيني العاملني فيها، 
موؤكداً اأن ور�س �سيانة احلافات التابعة للهيئة تعمل وفًق الأعلى معايري 

ال�سامة العاملية عر �ساالت جمهزة باأحدث املعدات.

التغري املناخي والبيئة توقع مذكرة تفاهم مع ال�صندوق الدويل للحبارى

دورية.
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزارة  ت��ع��م��ل  و 
حماية  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  وال���ب���ي���ئ���ة 
املحلية  للبيئة  البيولوجي  التنوع 
املهددة باخلطر  الكائنات  وحماية 
اأو االنقرا�س عر اإقرار منظومة 

امل�سروع  غ���ري  االجت�����ار  م��ك��اف��ح��ة 
ف��ي��ه��ا، وال��ت��ن�����س��ي��ق امل�����س��رك فيما 
ي��ت��ع��ل��ق ب���احل���م���ات االإع���ام���ي���ة 
باملحافظة  اخل��ا���س��ة  وال��ت��وع��وي��ة 
باالنقرا�س  امل��ه��ددة  االأن����واع  على 

من احلبارى.

وقائمة  ب����االن����ق����را�����س،  امل����ه����ددة 
االأنواع الغازية للبيئة املحلية.

العديد  م��ع  بالتن�سيق  تعمل  كما 
من اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية 
برامج  اإط������اق  ع��ل��ى  واخل���ا����س���ة 
ومبادرات ت�ستهدف حماية االأنواع 

املجموعات  ا�ستعادة  على  والعمل 
واإطاقها  احل��ب��ارى  م��ن  ال��ري��ة 
ال�ستدامة  الطبيعية  بيئاتها  يف 
اأنوعها وفقاً للنظم املتبعة يف هذا 
واإجراءات  معايري  وو�سع  ال�ساأن، 
و�سوابط واآليات موحدة يف جمال 

عام  اطار  اإيجاد  ت�سمن  ت�سريعية 
انفاذ  ل��ت��ط��ب��ي��ق و���س��م��ان  واآل���ي���ات 
هذه احلماية، وت�سمل العديد من 
قوانني منع ال�سيد واالجتار غري 
التحديث  اإىل  باالإ�سافة  امل�سروع 
لاأنواع  احلمراء  للقائمة  الدائم 

ت�سكيل  ���س��ي��ت��م  ل��ل��م��ذك��رة  ووف���ق���ا 
الوزارة  م��ن  م�سركة  عمل  جلنة 
ع��ل��ى �سمان  ت��ع��م��ل  وال�������س���ن���دوق 
بني  ال��ت��ع��اون  م�ستهدفات  تنفيذ 
م�ستجدات  وم��ت��اب��ع��ة  ال��ط��رف��ني 
اجتماعات  ع���ق���د  ع����ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 

•• دبي -وام: 

وقعت وزارة التغري املناخي والبيئة 
ال�سندوق  م����ع  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
ع��ل��ى احلبارى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال����دويل 
للمحافظة  التعاون  تعزيز  ب�ساأن 
على هذا النوع احلي الذي ي�سكل 
االإم����ارات..و  ل��دول��ة  بيئية  اأهمية 
ذلك يف اإطار ا�سراتيجية الوزارة 
البيولوجي  التنوع  على  للحفاظ 
و�سمان ا�ستدامته وحماية االأنواع 

املهددة باالنقرا�س.
التعاون  تعزيز  امل��ذك��رة  ت�ستهدف 
ال�����دويل م���ن خ���ال اإب�����راز جهود 
على  املحافظة  املبذولة يف  الدولة 
طائر احلبارى، وانفاذ الت�سريعات 
هذا  �سيد  ملكافحة  واالت��ف��اق��ي��ات 
تنظيم  يف  وامل�������س���ارك���ة  ال���ط���ائ���ر، 
ورع���اي���ة وا���س��ت�����س��اف��ة امل���وؤمت���رات 
للحفاظ  املتخ�س�سة  وامل��ن��ت��دي��ات 
عليه، وتبادل املعلومات واخلرات 
العلمية املتعلقة بحمايته واكثاره، 

احلية يف البيئات الرية والبحرية 
الطبيعية  م���وائ���ل���ه���ا  وت����ع����زي����ز 
من  اأالف  زراع���ة  م��ب��ادرات  ومنها 
الكهوف  وان�����زال  ال���ق���رم،  اأ���س��ج��ار 
املرجان.  وا�ستزراع  اال�سطناعية، 
يجدر بالذكر اأن ال�سندوق الدويل 
للحفاظ �ساهم يف اإكثار480 األف 
ط��ائ��ر ح��ب��ارى م��ن ب��داي��ة برنامج 
االإكثار، اإ�سافة اإىل اإنتاج 60 األف 
واملغرب  اأبوظبي  يف  حبارى  طائر 

وكازاخ�ستان.
ال�سندوق  الإح���������س����اءات  ووف����ق����اً 
انتاج  يف  املبذولة  اجلهود  �ساهمت 
طائر  ال������ف   64 ع����ن  ي����زي����د  م����ا 
ح��ب��ارى /م���ا ي��زي��د ع��ن 42 الف 
ح��ب��ارى اآ���س��ي��وي��ة، وم���ا ي��زي��د عن 
اأفريقيا/  �سمال  حبارى  الف   22
 ..2019 –  2018 ال��ف��رة  يف 
واأط��ل��ق ال�����س��ن��دوق ب��رام��ج تعاون 
حول  دول������ة   22 م����ع  م�������س���رك���ة 
وتاأهيل  اإكثار  اإع��ادة  العامل بهدف 

االأنواع املهددة باالنقرا�س.

و�صائل الإعالم الإيطالية ت�صيد بدعم ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
للم�صنني واآلف الأ�صر املت�صررة من جائحة كورونا يف ايطاليا

 بح�صور ممثلي �جلهات �ملعنية
جلنة ال�صوؤون الجتماعية للمجل�ش الوطني توا�صل مناق�صة مو�صوع 

التالحم الأ�صري ودوره يف حتقيق التنمية الجتماعية امل�صتدامة 
•• روما -وام:

اأ�سادت و�سائل االإعام االيطالية باملبادرات االإن�سانية ل�سمو ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س االعلى لاأمومة 
الفخرية  الرئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  والطفولة 
لهيئة الهال االأحمر و ترعها ال�سخي ل�سالح امل�سنني امل�سابني بفريو�س 
91 الذين يتلقون العاج والرعاية يف عدد من  امل�ستجد كوفيد -  كورونا 
املوؤ�س�سات االيطالية، اإ�سافة اإىل مبادرة �سموها بدعم اآالف االأ�سر املت�سررة 

من اجلائحة يف مدن نابويل واأ�سيزي و روما.
ك��م��ا ث��م��ن روؤ����س���اء ع���دد م��ن امل��وؤ���س�����س��ات واجل��م��ع��ي��ات االن�����س��ان��ي��ة واخلريية 
االيطالية دعم و موؤازرة �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك ومدها يد العون 
خدماتها  تعزيز  على  ايجابيا  انعك�س  مم��ا  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  لها 

املقدمة للم�ستفيدين من كبار ال�سن و الفئات امل�ستحقة .
وبعد اأن قدمت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك - بالتزامن مع يوم زايد 
امل�سابني  امل�سنني  م��ن  الع�سرات  ل�سالح  �سخيا  ترعا   - االإن�����س��اين  للعمل 
بفريو�س كورونا امل�ستجد " كوفيد - 91 " الذين يتلقون العالج يف موؤ�س�سة 
امل�سنني يف مدينة فلورن�سا االإيطالية، تابعت �سموها  مونتدوميني لرعاية 
مد يد العون للمحتاجني يف ايطاليا عر �سل�سلة من الهبات .. حيث تناول 
للجمهورية  �سموها  هبات  اأخبار  واالإل��ك��روين  املطبوع  االإيطايل  االإع��ام 
نابويل  مدينتي  يف  املحتاجة  االأ���س��ر  اآالف  دع��م  �سملت  وال��ت��ي  االإي��ط��ال��ي��ة 
واأ�سيزي اإ�سافة اإىل دعم القطاع التعليمي وتعزيز التعليم االلكروين عن 
بعد من خال تقدمي مئات االألواح الرقمية للجهات التعليمية يف العا�سمة 

روما.
ون�سرت ال�سحف يف مدينة نابويل خر تلقي جمعية �سانتا ايجيديو دعما 
تعر�ست  التي  االأ���س��ر  م��ن  اأ���س��رة  األ��ف  م�ستلزمات  تغطية  يف  ي�ساهم  م��ادي��ا 
ل�سعوبات مالية ب�سبب التبعات االقت�سادية الأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد 
كوفيد - 19  م�سرية اإىل زيارة �سعادة عمر عبيد حممد احل�سان ال�سام�سي 
غذائية  م�ساعدات  لت�سليم  اأم�س  نابويل  مدينة  روم��ا  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري 
تغطي  ايجيديو"  "�سانتا  جلمعية  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  من 
احتياجات 9111 عائلة وكذلك زيارة وفد ال�سفارة مركز احلماية املدنية 
يف املدينة ولقائه بالعاملني امل�ساركني يف اأعمال الرعاية االجتماعية حيث 

�سلم عددا من االأ�سر بع�سا من ال�سال الغذائية.
ل�سمو  واالمتنان  بال�سكر  نابويل  يف  ايجيديو  �سانت  جمعية  رئي�س  وتوجه 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك على مبادراتها االن�سانية واهتمامها باحتياجات 
اال�سر والفئات املحتاجة و التي تعك�س قيم االخوة االن�سانية التي توؤمن بها 
�سموها وهو تعبري �سادق عن الت�سامن االن�ساين يف ظل الظروف ال�سعبة 

الراهنة .
بدورها توجهت م�سرفة ت�سليم االإعانات اخلريية يف اجلمعية بال�سكر اجلزيل 

الت�سامنية  االن�سانية  مواقفها  على  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو 
وترعها ال�سخي بتحمل نفقات اإعانة 9111 عائلة ..كما توجهت بال�سكر 
اإىل �سفارة الدولة يف ايطاليا لدورها الكبري يف توزيع مكرمة �سمو ال�سيخة 

فاطمة بنت مبارك.
كما تناقلت مواقع اخبارية يف اإقليم اومبرييا ومدينة اأ�سيزي خر م�ساهمات 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك ..منوهة بال�سداقة العميقة التي جتمع 
اإىل  ولفتت  االيطالية،  واجلمهورية  املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة  بني 
الترع ال�سخي ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك الذي ا�ستهدف م�ساعدة 
اآالف اال�سر املت�سررة من جائحة كورونا يف مدينة اأ�سيزي االيطالية، حيث 
زار �سعادة ال�سفري عمر عبيد ال�سام�سي املدينة و�سارك �سخ�سيا يف تقدمي 
االإعانات االإغاثية لعدد من اال�سر امل�ستحقة يف املدينة بالتعاون مع املوؤ�س�سات 

واجلمعيات اخلريية االإيطالية .
ال�سام�سي  ال�سفري  �سعادة  ا�سيزي  بروتي عمدة مدينة  �ستيفانيا  وا�ستقبلت 
العميق  �سكرها  عن  عرت  حيث  اأجنيلي  ديللي  ماريا  �سانتا  بلدية  مقر  يف 
ال�سخي  بنت مبارك على ترعها  ال�سيخة فاطمة  ول�سمو  االم��ارات  لدولة 

الذي �سمل اآالف اال�سر املت�سررة من جائحة كورونا .
وخال زيارة �سعادة ال�سفري ال�سام�سي ملدينة ا�سيزي مت عقد اجتماع بح�سور 
عمدة املدينة مع اأع�ساء جلنة الطوارئ و ممثلي جمعية كاريتا�س اخلريية، 
واحلماية املدنية، وال�سليب االأحمر، لتبادل وجهات النظر واملعلومات حول 
اأزمة كورونا .. وقد  اأ�سيزي ب�سبب  الو�سع االقت�سادي الذي تعانيه مدينة 
نقل �سعادة ال�سفري ال�سام�سي حتيات �سمو ال�سيخة فاطمة اإىل عمدة ا�سيزي 

ومواطنيها ومتنيات �سموها لهم بدوام ال�سحة وال�سامة .
واأ�سادت عمدة ا�سيزي بالوقفة الت�سامنية لدولة االمارات مع اجلمهورية 
االيطالية ملواجهة جائحة كورونا، وبالترع ال�سخي ل�سمو ال�سيخة فاطمة 
املحتاجة  اال���س��ر  �سملت االف  ال��ت��ي  االن�����س��ان��ي��ة  م��ب��ادرات��ه��ا  و  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
املت�سررة من جائحة كورونا ما يعك�س اأوا�سر ال�سداقة املتينة التي جتمع 

البلدين و�سعبيهما .
وقام �سعادة ال�سفري ال�سام�سي برفقة عدد من امل�سوؤولني يف مدينة ا�سيزي 
ديلي  ماريا  و�سانتا  وتورداندريا،  كابوداكوا،  مناطق  االأ�سر يف  بع�س  بزيارة 

اأجنيلي، ومت ت�سليمهم طرودا حتتوي على مواد غذائية.
كما ا�ستقبلت عمدة مدينة روما فرجينيا راجتي، �سعادة ال�سفري عمر عبيد 
ال�سام�سي الذي �سلم بلدية املدينة 200 لوح رقمي تابلت مبكرمة من �سمو 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك للم�ساهمة يف دعم التعليم االإلكروين عن بعد 
و خا�سة الأطفال العائات املحتاجة حيث عرت العمدة عن امتنانها ل�سمو 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك على هذه اللفتة االإن�سانية الكرمية التي تعك�س 
اأزمة  اآثار  نبل م�ساعر �سموها وت�سامنها مع مدينة روما و�سكانها لتجاوز 
كورونا، واأكدت اأن هذه املكرمة ال�سخية �ست�ساهم يف تعزيز وت�سهيل م�سروع 

العودة اإىل املدار�س يف �سبتمر القادم.

•• اأبوظبي-الفجر:

االجتماعية  ال�����س��وؤون  جلنة  وا���س��ل��ت 
الب�سرية  وامل����وارد  وال�����س��ك��ان  وال��ع��م��ل 
خال  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�س 
تقنية  ع��ر  بعد  ع��ن  عقدته  اج��ت��م��اع 
برئا�سة  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة،  امل���ح���ادث���ات 
�سعادة �سرار حميد بالهول الفا�سي 
مو�سوع  م��ن��اق�����س��ة  ال��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����س 
حتقيق  يف  ودوره  االأ���س��ري  "التاحم 
امل�ستدامة"،  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
العديل  وزارة  مم���ث���ل���ي  ب���ح�������س���ور 
اللجنة  وتناق�س  ومكاتب حم��ام��اة.   
رئي�سيني  حم��وري��ن  �سمن  امل��و���س��وع 
تنمية  وزارة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  وه���م���ا: 
ال�سيا�سة  اأه���داف  حتقيق  يف  املجتمع 
تعزيز  ����س���اأن  يف  ل���اأ����س���رة  ال��وط��ن��ي��ة 
ال��وزارة يف  االأ�سري، وجهود  التاحم 
الإعداد  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�سيق 
الت�سريعات وال�سيا�سات يف �ساأن تعزيز 
التاحم االأ�سري. وتتكون اللجنة من 
ثنية  بن  م��رمي ماجد  �سعادة كل من 
العبار  علي  وحميد  اللجنة،  م��ق��ررة 
ال�سام�سي،  را�سد  وخلفان  ال�سام�سي، 
ود.�سيخة عبيد الطنيجي، و�سابرين 
ح�سن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن 
امل�����ن�����������س�����وري. وح���������س����ر االج����ت����م����اع 
امل�ست�سار  ���س��ع��ادة  ال���ع���دل  وزارة  م���ن 
ع�����س��ي��ب��ه مدير  ب����و  ����س���ي���ف  ج���ا����س���م 
وال�سيد  الق�سائي،  التفتي�س  دائ���رة 
حمكمة  رئي�س  ال�سحي  عبدالنا�سر 
ح�سرها  ف��ي��م��ا  ا���س��ت��ئ��ن��اف،  مبحكمة 
املحامي خمتار غريب رئي�س جمل�س 
للمحامني  ال���غ���ري���ب  م��ك��ت��ب  اإدارة 
وال���ق���ان���ون���ني، وامل���ح���ام���ي ع������ادل بن 

ب����ن خلفون  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  خ���ل���ف���ون 
القانونية،  واال���س��ت�����س��ارات  للمحاماة 
رئي�س  خ�����وري  اإب���راه���ي���م  وامل���ح���ام���ي 
خوري  اإب��راه��ي��م  مكتب  اإدارة  جمل�س 
املا  اإبراهيم  د.  واملحامي  للمحاماة، 
اإبراهيم  مكتب  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
�سرار  �سعادة  وق��ال  للمحاماة.   امل��ا 
حميد بالهول الفا�سي رئي�س اللجنة 
اللجنة وا�سلت يف اجتماعها عقد  اإن 
ل����ق����اءات م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة وذات 
االأ�سري  ال��ت��اح��م  يف  االخ��ت�����س��ا���س 
مل���ا ه���ذا امل��و���س��وع م���ن اأه��م��ي��ة كبرية 
تبادل  االإم��ارات��ي، حيث مت  للمجتمع 
التحديات  م��ن  ال��ع��دي��د  ح���ول  االآراء 
التي تقف اأمام تلك اجلهات يف تر�سيخ 
الق�سايا  وح���ل  االأ�����س����ري،  ال��ت��اح��م 
االجتماع  خ��ال  مت  حيث  االأ���س��ري��ة، 
ا����س���ت���ع���را����س ج����ه����ود ت���ل���ك اجل���ه���ات 
وزارة  ال�سراتيجية  تطبيقها  ومدى 
ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف حت��ق��ي��ق اأه�����داف 
وجهود  ل��اأ���س��رة،  الوطنية  ال�سيا�سة 
الإعداد  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�سيق 
الت�سريعات وال�سيا�سات يف �ساأن تعزيز 
�سعادته  واأ���س��اف  االأ���س��ري.  التاحم 
االآراء  تبادل  االجتماع  خ��ال  مت  اأن��ه 

ح���ول حم����اور امل���و����س���وع، وال�����رد على 
التي  اللجنة  ا�ستف�سارات وماحظات 
خرجت بها خال مناق�ستها املو�سوع 
يف اج��ت��م��اع��ات��ه��ا ال�����س��اب��ق��ة، ح��ي��ث مت 
العديد  ا�ستعرا�س  االج��ت��م��اع  خ��ال 
تلك  تتعامل معها  التي  الق�سايا  من 
اجلهات التي قد يكون لها تاأثري �سلبي 
على التاحم والرابط االأ�سري، كما 
اجلهات  تلك  مقرحات  مناق�سة  مت 
ح���ول ت��ذل��ي��ل ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تقف 
اأمام عملها يف حل الق�سايا االأ�سرية. 
الد�ستور:"  "92" من  امل��ادة  وح�سب 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت��������ادي اأن 
املو�سوعات  م��ن  مو�سوع  اأي  يناق�س 
اإال  االحت���اد  ب�����س��وؤون  املتعلقة  ال��ع��ام��ة 
املجل�س  ال��������وزراء  جم��ل�����س  اأب���ل���غ  اإذا 
ب��اأن مناق�سة ذلك  الوطني االحت��ادي 
امل���و����س���وع خم��ال��ف��ة مل�����س��ال��ح االحت����اد 
ال��ع��ل��ي��ا، وي��ح�����س��ر رئ��ي�����س ال�����وزراء اأو 
للمجل�س،  النقا�س  املخت�س  ال��وزي��ر 
وللمجل�س الوطني االحتادي اأن يعر 
عن تو�سياته ويحدد املو�سوعات التي 
الوزراء  واإذا مل يقر جمل�س  يناق�سها 
املجل�س  اأخ����ط����ر  ال���ت���و����س���ي���ات  ت���ل���ك 

الوطني االحتادي باأ�سباب ذلك".

موارد ال�صارقة تنفذ برامج تاأهيلية 
اإلكرتونية للباحثني عن عمل

•• ال�شارقة-الفجر:

الب�سرية  امل���������وارد  دائ��������رة  ن����ف����ذت 
تاأهيلية  برامج  بال�سارقة جمموعة 
�سريحة  ا���س��ت��ه��دف��ت  اإل���ك���رون���ي���ة، 
الباحثني عن عمل من حملة جميع 
املوؤهات العلمية املدرجني يف نظام 
بال�سارقة،  الب�سرية  امل����وارد  دائ���رة 
م��ن جميع م��دن وم��ن��اط��ق االإم���ارة 
الو�سطى  وامل��ن��ط��ق��ة  ال�����س��ارق��ة  يف 

واملنطقة ال�سرقية.
حيث نفذت برنامج "مهارات العمل 
"التزامات  وب��رن��ام��ج   ، بعد"  ع���ن 
و�سلوكيات املوظف اأثناء العمل عن 
بعد". وذلك بنظام التدريب عن بعد 
 .  WEBEX برنامج  با�ستخدام 
الباحثني  م��ن  امل�ساركون  ويح�سل 
الرامج  اج��ت��ي��ازه��م  بعد  عمل  ع��ن 
ع��ل��ى ���س��ه��ادات م��ع��ت��م��دة م��ن دائ���رة 
ال��ب�����س��ري��ة. وت��ن��اول برنامج  امل����وارد 
عدداً  بعد"  ع��ن  ال��ع��م��ل  "مهارات 
من املحاور الهامة اأبرزها التعريف 
و�سائله  و  االف����را�����س����ي  ب��ال��ع��م��ل 
وحتدياته. وركز على تنمية الوعي 
واأهم  االف��را���س��ي  العمل  باأهمية 
منافع  وحتديد  وق��درات��ه،  مهاراته 
الناجح  وال��ت��ع��ام��ل  بعد  ع��ن  العمل 

مع اأبرز التحديات التي تواجهه.
و�سلوكيات  "التزامات  برنامج  اأم��ا 
اأثناء العمل عن بعد" فقد  املوظف 
تناول االن�سباط الوظيفي ومبادئه 
والتزامات  ال���ع���م���ل،  واأخ����اق����ي����ات 
اجلهات احلكومية جتاهه، وحقوق 
تناول  ك���م���ا  امل����وظ����ف.  واج����ب����ات  و 
املوظفني،  من  االإعاقة  ذوي  حقوق 
وتعلن  ب��ع��د.  ع��ن  العمل  و���س��واب��ط 
التاأهيلية  ب��راجم��ه��ا  ع��ن  ال���دائ���رة 
االإلكرونية لفئة الباحثني عن عمل 
االجتماعي  التوا�سل  من�سات  عر 
  hr_sharjah ح�ساباتها  على 

يف توير واأن�ستجرام . 

دبي للثقافة توؤكد حر�صها على تعزيز 
مكانة فنون املو�صيقى الإماراتية

•• دبي -وام:

اأكدت هيئة الثقافة و الفنون يف دبي حر�سها على تعزيز مكانة الفنون املو�سيقية 
االإماراتية و تعزيز وجودها على ال�ساحتني املحلية والعاملية.

وقالت فاطمة اجلاف مدير اإدارة الفنون االأدائية باالإنابة يف الهيئة يف ت�سريح 
 ": ع��ام  كل  من  يونيو   21 ي�سادف  ال��ذي  للمو�سيقى  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
نلتزم دوما بت�سجيع وتقدير املواهب املو�سيقية ال�سابة واملحرفة و ن�ست�سيف 
اأنحاء العامل للم�ساركة يف املهرجانات  الفرق واملواهب املو�سيقية من خمتلف 
"الفنون املو�سيقية اال�ستعرا�سية  واملنا�سبات الفنية التي ننظمها مثل فعالية 
يف مطار دبي" و"مو�سم دبي الفني" و"ليايل حتا الثقافية" و"اأيام ال�سندغة" 
للفنون  نافذة  فتح  على  عرها  نحر�س  التي  الفعاليات  من  الكثري  وغريها 
التي توليها  الكبرية  االأهمية  العامل. و�سددت على  اأنحاء  �ستى  املو�سيقية من 
الهيئة للمو�سيقى و اجلهود احلثيثة التي تبذلها دعما للمواهب يف هذا املجال 
الفني والنهو�س بهم من خال برامج تدريبية كرنامج دبي للفنون االأدائية 
املحلية  املو�سيقية  االأل���وان  خمتلف  الإب���راز  فر�سة  املنا�سبة  ه��ذه  اأن  واأك���دت   .
والدولية بهدف االرتقاء بالذوق الفني و الثقايف للجمهور و توفري مناخ من 
التوا�سل الفني و تبادل االأفكار وترك ب�سمة لدى زوار اإمارة دبي ون�سر ال�سعادة 
يف اأرجاء دولة االإمارات وهو ما يتناغم مع روؤية "دبي للثقافة" لتعزيز مكانة 

االإمارة مركزا عامليا للثقافة، وحا�سنة لاإبداع وملتقى للمواهب.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  21  يونيو  2020 العدد 12966 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  21  يونيو  2020 العدد 12966 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  21  يونيو  2020 العدد 12966 
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العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 455/2020/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )80291 درهم( والر�سوم وامل�سايف واتعاب املحاماة 

والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  
طالب االإعان : دار التكافل - �س م ع - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : عي�سى �سامل اأحمد احلر�سي املهري - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعانه  : 1- النجمة ال�ساطعة لركيب االملنيوم والزجاج - �س ذ م م - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
اأعاه  املذكورة  الدعوى  يف   2020/3/2 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : االإع��ان  مو�سوع 
ل�سالح/دار التكافل �س م ع قررت املحكمة يف مادة جتارية بالزام املدعي عليها النجمة ال�ساطعة لركيب االملنيوم 
ال��دع��وى احلا�سل يف  تاريخ قيد  بواقع 9% من  والفائدة  دره��م  لها مبلغ 80291  ت��وؤدي  ب��ان  م  م  ذ  �س   - وال��زج��اج 
2020/1/29 وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�سروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك 
هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من 

االعان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 2937/2019/305 ا�شتئناف جتاري  
مو�سوع االإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف امر االداء رقم 1054/2019 جتاري 
والق�ساء جمددا باإلغاء االأمر ال�سادر يف اأمر االداء لعدم ال�سحة والثبوت وملخالفته 

اأحكام القانون مع الزام امل�ستانف �سدها الر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 
طالب االإعان : بطر�س نعيم ح�سيمه  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

كامل  احمد   -1 م  م  ذ  �س   - الكهروميكانيكية  م�سوط العمال   -2  : اإعانهما  املطلوب 
عبداملق�سود ال�سيد �سفتهما بالق�سية : اخل�سم املدخل - جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعان : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/60 امر اداء بتاريخ 
2019/11/26 وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2020/6/29 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد   عن  التقا�سي  بقاعة 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 290/2020/322 ا�شتئناف عقاري  
مو�سوع االإ�ستئناف : ا�سليا : احلكم بعدم قبول الدعوى لوجود �سرط التحكيم 

احتياطيا :- 1( عدم قبول الدعوى لرفع من غري ذي �سفة وعلى غري �سفة ، 2( رف�س الدعوى 
لعدم ال�سحة والثبوت.  وبجميع االأحوال الزام امل�ستاأنف �سده بالر�سوم واالتعاب وامل�ساريف. 

طالب االإعان : زانادو للتطوير العقاري - �س ذ م م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله : �ساحلة خليفة الحج خليفة الب�سطي - �سفته  بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعانه : 1- تاون �سنر ماجنمنت ليمتد  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.
جمهول حمل االإقامة 

بتاريخ  جزئي  عقاري   2020/52 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   : االإع���ان  مو�سوع 
او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  2020/6/29م  املوافق  االثنني  يوم  جل�سه  لها  وح��ددت  2020/5/3م 
من ميثلكم قانونيا اأمام مكتب اإدارة الدعوى اال�ستئنافية الرابعة واحل�سور عن طريق برنامج 

غيابيا.  حماكمتكم  �ستجري  تخلفكم  حالة  ويف   ،  0566801952 الرقم  على   BOTIM
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21

 اعالن بالن�شر
يف  الإ�شتئناف رقم 1518/2020/305 ا�شتئناف جتاري  

مو�سوع االإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/21 اإجراءات 
اإفا�س والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  

طالب االإعان : احمد حممد �سيف حممد بن �سعفار - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
 املطلوب اإعانه  : 1- عمرو ح�سني حممد وهبه - �سفته  بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/21 اإجراءات 
افا�س بتاريخ 2020/5/14م  وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق 2020/7/12 ال�ساعة 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3703/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 890/2019 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره مبلغ 119335 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2019/2/25 
وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 

طالب االإعان : اليزان للمقاوالت - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعانه : 1- كانان�س للخدمات امليكانيكية - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده 
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة  التنفيذ  به وقدره )119335( درهم اىل طالب 
تاريخ  املذكور خال 15 يوما من  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات 

ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2675/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 282/2019 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )624751.70 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعان : مركز برجمان - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

ال�سوكة  مطعم  من  املخول  ب�سفته   - حممد  فاليافاالبيل  �ساناوا�س   -1  : اإعانهما  املطلوب 
 - حممد  فاليافاالبيل  �سانافا�س  جي�سمى   -2 فردية(  )موؤ�س�سة  الطازجة  للماأكوالت  الذهبية 
ب�سفته مالك موؤ�س�سة مطعم ال�سوكة الذهبية للماأكوالت الطازجة )موؤ�س�سة فردية( - �سفتهما 

بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )624751.70( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
تاريخ  املذكور خال 15 يوما من  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات 

ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1971/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 472/2020 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 3343846.5 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعان : �سركة اوبرييت افريقيا املحدودة - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : احمد ح�سن رم�سان اآل علي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعانه : 1- بروفني تريدينغ - م د م �س - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )3343846.5( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3495/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/530 امر اداء ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 10863 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعان : موؤ�س�سة �سلفر �سيتى للتجارة العامة - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : �سعود عبدالرحمن حممد باحلاج املرا�سدة - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1- هيثم حممد عو�س ب�سام  - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )10863( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم.  وعليه 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  �ستبا�سر االج��راءات  فان املحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 4854/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2645 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 9797.5 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعان : �سلفر �سيتي للتجارة العامة - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : خالد حممد علي احلمادي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1- �سعيد عبيد را�سد لعوينه الكندي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

- جمهول حمل االإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع االإعان : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )979705( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  �ستبا�سر االج��راءات  املحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 825/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/789 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )145983.23 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعان : جمموعة �سامبا املالية )فرع دبي( - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
 : بالق�سية  - �سفته  بن عبدالرحمن اخللف  نا�سر  بن  1- خلف   : اإعانه  املطلوب   ،

منفذ �سده  - جمهول حمل االإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع االإعان : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )145983.23( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 823/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/658 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 144915.06 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعان : جمموعة �سامبا املالية - فرع دبي - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعانه : 1- امين ابوحب�سه  - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل االإقامة 

التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع االإعان : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )144915.06( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1393/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2235/2018 ا�ستئناف جتاري ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 2573033.07 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعان : عبداهلل ح�سن عبداهلل ح�سن احلمادي - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�سني -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعانهما : 1- عتيق خلفان عبداهلل رحمه املهريي  2- بنك اخلليج االأول - �سفتهما 
بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )2573033.07(  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 681/2013/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2010/2058 جتاري كلي ، واملعدل 
باالإ�ستئناف رقم 2011/549 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 201472.74 

درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعان : بنك ام القيوين الوطني - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�سني - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانه  : 1- بدر بال �سامل حممد - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )32863( وق��دره  به 
تاريخ  املذكور خال 15 يوما من  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات 

ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/2924(

املخطر :  ديلتا باور للكهروبائيات - �س ذ م م 
بوكالة املحامي / يو�سف حممد ح�سن البحر 

املخطر اليهم : 1- �سركة االإمارات ملقاوالت الطرق - حمر عني والذيب )ذ م م( - فرع دبي 
2- حممد توفيق خليل احلوراين - جن�سية �سانت كيت�س ونيفي�س 

3- يو�سف �سيف را�سد حمر عني املهريي - اإماراتي اجلن�سية   - جمهويل حمل االإقامة 
اإعتبار من تاريخ تبلغه بهذا االإخطار  يخطر املخطر املخطر اليهم  وميهله مدة خم�سة  ايام 
وثاثة  وثمامنائة  الفا  وثمانون  و�سبعة  )�سبعمائة  دره��م   787.823.46 قيمة  و���س��داد  ل��وف��اء 
وع�سرون درهما و 46 فل�سا( للمخطرة ، وبخاف ذلك فاإن املخطر �سيكون م�سطر اىل اتخاذ 
االإجراءات القانونية واإقامة الدعوى يف �سبيل الزام املخطر اليه ب�سداد املبلغ املذكور باالإ�سافة 

اىل الر�سوم وامل�ساريف والفوائد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/2657(

املخطرة : ال�سمايل للعقارات - موؤ�س�سة فردية 
بوكالة املحامي / يو�سف حممد ح�سن البحر 

املخطر اليه / �سوريانارايانا للخدمات الفنية - �س ذ م م
)جمهول االإقامة( 

تخطر املخطرة املخطر اليها ومتهلها مدة خم�سة ايام اإعتبار من تاريخ تبلغههما بهذا 
االإخطار لوفاء و�سداد مبلغ  وقدره )29000 درهم( قيمة �سيكات املرجتعة باالإ�سافة اىل 
،  وبخاف ذلك فاإن  �سداد مبلغ وق��دره 1000 درهم غرامة ارجت��اع ال�سيكات للمخطر 
املخطرة �ستكون م�سطرة اىل اتخاذ االإجراءات القانونية واإقامة الدعوى يف �سبيل الزام 

املخطر اليها باملبلغ املذكور باالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف والفوائد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/26830(

املنذر : �سركة احمد يو�سف وح�سن عبداهلل للتجارة - رقم الرخ�سة 204926 
�سد  املنذر اليهما 1- �سركة االن�ساءات املتكاملة - �س ذ م م - رخ�سة جتارية رقم 

31199 را�س اخليمة 2. فوؤاد حممد ال�سعدي - اجلن�سية / �سوري  
مبلغ  �سداد  بوجوب  ويكلفهما  ويفهمهما  عليهما  وينبه  اليهما  املنذر  ينذر  املنذر 
فل�سا(   وخم�سون  درهما  وث��اث��ون  و�ستمائة  الفا  ع�سر  )ارب��ع��ة   14630.50 وق��دره 
اأ���س��ط��ر اىل  اإن���ذاره���ا واإال  ت��اري��خ  اي���ام م��ن  ، خ��ال خم�سة  امل��ر���س��دة يف ذمتهما 
اتخاذ كافة االإج��راءات القانونية قبلهما ال�ستيفاء حقها مع تكليفمهما بالفوائد 

القانونية حتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/2835(

املنذر : اياكو ل�سناعة منتجات اجلب�س ، رقم الرخ�سة 530807 - موؤ�س�سة فردية ملالكها 
/ ح�سن عبداهلل  

املنذر اليهم : توب فيت العمال تنفيذ الت�سميم الداخلي �س ذ م م - رخ�سة جتارية 
رقم 728356 دبي. 2( مهانافيا�سام فا�سو راجي�س - اجلن�سية / الهند 3( جوزيف ماتيو 

توما�س ماتيو - اجلن�سية / الهند 
وقدره  مبلغ  �سداد  بوجوب  ويكلفهم  ويفهمهم  عليهم  وينبه  اليهم  املنذر  ينذر  املنذر 
 ، الف وثاثمائة وت�سعة و�سبعون درهما( املر�سدة يف ذمتهم  40379 درهم )اربعون 
خال خم�سة ايام من تاريخ اإنذارهم واإال اأ�سطر اىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية 
والر�سوم  ال�سداد  القانونية حتى متام  بالفوائد  تكليفمهم  قبلهم ال�ستيفاء حقها مع 

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/2829(

املنذر : اياكو ل�سناعة منتجات اجلب�س ، رقم الرخ�سة 530807 - موؤ�س�سة فردية 
ملالكها / ح�سن عبداهلل  

�سد املنذر اليهما : �سوبرميو جارالند للمقاوالت - �س ذ م م  - رخ�سة جتارية رقم 
728910 دبي ، 2( بي�سنو باندي - اجلن�سية / نيبال 

�سداد مبلغ  اليهما وينبه عليهما ويفهمهما ويكلفهما بوجوب  املنذر  املنذر ينذر 
ذمتهما،  املر�سدة يف  درهما(  ومائتان  الفا  و�سبعون  )�ستة  درهم  وق��دره 76200 
االإجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  اأ�سطر  واإال  اإنذارهما  تاريخ  من  اي��ام  خم�سة  خ��ال 
متام  حتى  القانونية  بالفوائد  تكليفمهما  مع  حقها  ال�ستيفاء  قبلهما  القانونية 

ال�سداد والر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/2832(

املنذر : اياكو ل�سناعة منتجا اجلب�س ، رقم الرخ�سة 530807 - موؤ�س�سة فردية ملالكها 
/ ح�سن عبداهلل  

�سد املنذر اليهم : 1- م�ساحة املربع ل�سناعة االبنية اجلاهزة - ذ م م - رخ�سة جتارية 
باك�ستان    / اجلن�سية   - بت  لطيف  خالد  بت  �سهزاد  2-ع���ارف  ال�سارقة    740518 رق��م 

3-فراز نعيم �سيخ نعيمم اهلل - اجلن�سية : باك�ستان 
وقدره  مبلغ  �سداد  بوجوب  ويكلفهم  ويفهمهم  عليهم  وينبه  اليهم  املنذر  ينذر  املنذر 
114000 درهم )مائة واربعة  ع�سر الف درهما( املر�سدة يف ذمتهم ، خال خم�سة ايام 
من تاريخ اإنذارهم واإال اأ�سطر اىل اتخاذ كافة االإج��راءات القانونية قبلهم ال�ستيفاء 
وامل�سروفات  وال��ر���س��وم  ال�سداد  مت��ام  حتى  القانونية  بالفوائد  تكليفمهم  م��ع  حقها 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/2833(

املنذر : اياكو ل�سناعة منتجات اجلب�س ، رقم الرخ�سة 530807 - موؤ�س�سة فردية 
ملالكها / ح�سن عبداهلل  

�سد املنذر اليهما : 1- �سرك ادهيل للتجارة العامة - �س ذ م م - رخ�سة جتارية 
رقم 602678 ، 2- ايوب خان م�سطفى خان - اجلن�سية / الهند  

�سداد مبلغ  اليهما وينبه عليهما ويفهمهما ويكلفهما بوجوب  املنذر  املنذر ينذر 
، خال  ذمتهما  املر�سدة يف  درهما(  الف  و�ستون  دره��م )ثاثة  وق��دره 63000 
خم�سة ايام من تاريخ اإنذارهما واإال اأ�سطر اىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية 
ال�سداد  مت��ام  حتى  القانونية  بالفوائد  تكليفمهما  مع  حقها  ال�ستيفاء  قبلهما 

والر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/2831(

املنذر : �سركة احمد يو�سف وح�سن عبداهلل للتجارة - رقم الرخ�سة 204926 
�سد  املنذر اليهما 1- بناة االبداع ملقاوالت البناء - �س ذ م م  - رخ�سة جتارية رقم 

711538 دبي - 2( فايز حممد �سالح الزهارنه - اجلن�سية / فل�سطني  
مبلغ  �سداد  بوجوب  ويكلفهما  ويفهمهما  عليهما  وينبه  اليهما  املنذر  ينذر  املنذر 
وقدره 133000 درهم )مائة وثاثة وثاثون الف درهما(  املر�سدة يف ذمتهما 
ات��خ��اذ كافة االإج���راءات  اأ�سطر اىل  اإن��ذاره��ا واإال  ت��اري��خ  اي��ام م��ن  ، خ��ال خم�سة 
متام  حتى  القانونية  بالفوائد  تكليفمهما  مع  حقها  ال�ستيفاء  قبلهما  القانونية 

ال�سداد والر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/2834(

املنذر : اياكو ل�سناعة منتجات اجلب�س ، رقم الرخ�سة 530807 - موؤ�س�سة فردية ملالكها 
/ ح�سن عبداهلل  

�سد املنذر اليهما : 1- ان�سباير العمال الت�سميم الداخلي �س ذ م م   - رخ�سة جتارية رقم 
701838 دبي ، 2( نفينا كومار �ساداناندا - اجلن�سية / الهند 

وقدره  مبلغ  �سداد  بوجوب  ويكلفهما  ويفهمهما  عليهما  وينبه  اليهما  املنذر  ينذر  املنذر 
42322.49 درهم )اثنان واربعون الفا وثاثمائة واثنان وع�سرون درهما وت�سعة واربعون 
فل�سا( املر�سدة يف ذمتهما ، خال خم�سة ايام من تاريخ اإنذارها واإال اأ�سطر اىل اتخاذ 
كافة االإجراءات القانونية قبلهما ال�ستيفاء حقها مع تكليفمهما بالفوائد القانونية حتى 

متام ال�سداد والر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
يف  الدعوى 2020/225 جتاري كلي - دبي 

املدعي �سركة ا�سيلور مانوفاكت�سورينغ )تايلند( كو. ليمتد 
بوكالة املحامي / احمد رم�سان وحليمة املرزوقي حمامون وم�ست�سارون قانونيون 

املعلن اإليهم :املدعي عليهم / الثاين / خالد مو�سى اإبراهيم غلوم علي 
الثالث / �ساتي�س راجيندرا �سينغ راجيندرا �سينغ رام �سينغ 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلرة يف الدعوى اعاه ، مواكبة جلهود حكومة 
وحماية  منه  والوقاية  الوباء  اإنت�سار  فر�س  الإحتواء  الر�سيدة  وقيادتها  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة 
لعقد  �سباحا  العا�سرة   ال�ساعة  متام  يف   2020/6/25 املوافق   اخلمي�س  يوم  حددنا  فقد   ، اجلميع  �سحة 
وعلى   042555155  -: املكتب  رقم  خال  من  معنا  التوا�سل  وعليكم   ، بعد  عن  للخرة  املرئي  االإجتماع 

بريدنا االإلكروين Expert@alsharid.com ملوافاتكم برابط االإجتماع املرئي.  
امل�ستندات  كافة  اإر�سال  مع  املذكور  املرئي  االإجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  من  اأو  توافركم  يتطلب  لذا 
املتعلقة بالدعوىعلى بريدنا االإلكروين ، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة 

تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستام امل�ستندات عن بعد والتعقيب عليها. 
اخلبري/ �شعيد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133
رقم القيد بوزارة العدل 449 

 دعوة حل�شور
   الجتماع الأول للخربة

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 592/2020/20 جتاي كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل بان يوؤدوا  للبنك املدعي 

مبلغ 48.846.795.28 درهم ، الزام  املدعي عليهم بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة ، و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل وبا كفالة.  

طالب االإعان :  بنك دبي اال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة( - �سفته بالق�سية : مدعي  
وميثله : نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعانهم : 1- نا�سيونال جلف لاإن�ساءات - �س ذ م م  2-ماهر علي ي�سلم ح�سن  3- حممد علي ي�سلم 
ح�سن 4- نا�سر علي ي�سلم ح�سن - �سفتهم  بالق�سية : مدعي عليهم  - جمهويل حمل االإقامة 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم  مو�سوع االإعان : قد 
والتكافل بان يوؤدوا  للبنك املدعي مبلغ 48.846.795.28 درهم ، الزام  املدعي عليهم بكافة الر�سوم وامل�ساريف 
املوافق  االح��د   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  كفالة.  وب��ا  املعجل  بالنفاذ  و�سمول احلكم   ، املحاماة  اتعاب  ومقابل 
2020/6/28 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
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اأخبـار الإمـارات

و�صعية �صبط �مل�صنع
عليها  العمل  نكرث  عندما  وتوقف،  ح��االت جمود  الرقمية  اأجهزتنا  ت�سيب   
طر  ونحملها فوق طاقتها، اأو نعر�سها خلطر الفريو�سات االإلكرونية، فن�سَ
اإعادة  بعمل  ذلك  ويكون  امل�سكلة،  تلك  من  للخروج  طريقة  عن  البحث  اإىل 

ت�سغيل، اأو بتحميل تطبيقات م�سادة 
من  بن�سخ  نحتفظ  اأو  ل��ل��ف��ريو���س��ات، 

بياناتنا على ذاكرة احتياطية.
اأما اإذا تف�سى اخللل اأو اأ�ساب اجلهاز 
ف��ريو���س عنيد، ف��اإن احل��ل امل���وؤمل اإذا 
و�سعية  اإىل  اجلهاز  اإع��ادة  هو  ف�سلنا 
 Factory اأو  امل�سنع"،  "�سبط 
جميع  ح��ذف  يتطلب  ما   ،  Reset
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات غ���ري االأ���س��ا���س��ي��ة التي 
و  و�سور  ملفات  من  بتحميلها،  قمنا 
فيديو وخافها، ولو كنت حمظوظا 
الن�سخة  م���ن  ا���س��ت��ع��ادت��ه��ا  ت�ستطيع 

االحتياطية.
االإلكرونية،  كاأجهزتنا  الب�سرية،  ب��ه  مت��ر  م��ا  ك�سفت   19 كوفيد  جائحة 
فاخللل توغل فيها، غالبا نتيجة �سوء ا�ستخدامنا اأو عدم حتميل تطبيقات 
"و�سع امل�سنع" الذي ثبته فينا   ، حت�سينية للحفاظ على الفطرة ال�سليمة 
اهلل عّز وجل، اأخذنا نحمل التطبيقات وفق اأهوائنا، الواحد تلو االآخر، دون 
متييز بني الغث والثمني، ال�سار والنافع، نخو�س يف �سفحات الدنيا ننتهك 
خ�سو�سية بع�سنا البع�س ونقر�سن ممتلكات غرينا، نتتبع عوراتنا، وحّولنا 

توا�سلنا الب�سري اإىل ملفات جت�س�س اأو على االأقل اإىل ملفات مزعجة  .
ُمد عند مواجهة م�ساكلنا،  لقد اأ�سبحنا جند �سعوبة يف ت�سغيل ذواتنا، وجَنْ
فرنك�س هنا وهناك نبحث عن تطبيقات تطهر اأنظمتنا من تلك الهجمات 
تطبيقات  عن  يبحث  والبع�س  الت�سغيل،  اإع���ادة  حم��اوالت  نكرر  نة،  املقر�سِ
م�سادة يقوم بتحميلها، واآخرون تخلوا عن اأنظمتهم، ب�سريتهم، وتكيفوا مع 

التطبيقات اخلبيثة فاأ�سبحوا هم اأنف�سهم ملفات �سريرة
ال �سبيل اإال باإزالة التطبيقات اخلبيثة التي اخرقت نفو�سنا ال�سوية باحلقد 
وفطرتنا  خلقتنا  �سوهت  �سفات  وب��ط��ر،  غ���رور  و���س��ه��وة،  طمع  وال��ك��راه��ي��ة، 

ال�سليمة.
هل فكر اأحدنا اأن يعيد نف�سه اإىل حال "�سبط امل�سنع" حتى ولو ا�ستلزم ذلك 
اأن منحَو معها ما حفظناه من ملفات �سرورية، واإذا كان ال�سخ�س حمظوظا 
�سيجد ملفاته املفيدة التي هي اأعماله احل�سنة يف الذاكرة االحتياطية التي 

اأودعها قلوب االآخرين ويف �سحيفته يوم الدين.
حممد �صمري /�إعلمي

�حلب يف زمن كوفيد 19
وازدياد  والتوتر  اال�ستقرار  ع��دم  مع 
اأ�سبح  وت����ك����راره����ا،  احل���ظ���ر  ف�����رات 
اأدى  ن��ف�����س��ي ك���ل���ي،  اجل��م��ي��ع يف ع����زل 
لدى  وباالأخ�س  واالختناق  بال�سيق 
ك���ائ���ن ال يعرف  ف��ال��رج��ل  ال����رج����ال، 
البقاء يف مكان واحد لفرات طويلة، 
اأدائ���ه وت�سرفاته  ي��وؤث��ر على  مم��ا ق��د 
اأم�����ام ن��ف�����س��ه واالآخ����ري����ن، ف��ق��د يبدو 
ل��ف��رات ق�����س��رية عك�س امل���راآة  ه��ادئ��اً 
فت�ستطيع اأن تتعاي�س يف مكان واحد، 
واأي�����س��ا ت��ق��وم ب�����اأدوار ك��ث��رية يف وقت 
واحد، فقدرة حتملها اأكرث مع �سعف 
قوتها التي قد خلقها اهلل عليها، ومن 

هنا تبداأ التداخات وامتزاج االأدوار �سد طبيعة كا منهما فانعدمت الراحة 
واأ�سبح اال�ستفزاز هدفاً غري �سعوري بينهما. 

 هذه �سبع ن�سائح اأقدمها لك ، واأنت عالق مع �سريك حياتك يف املنزل :
اأو خذ ق�سطاً من  بن�ساط خا�س بك  اال�ستمتاع  لنف�سك يف  م�ساحة  خذ   1-
ب��االن��زع��اج ه��ذا �سي�سجع  ال��غ��رف��ة حتى ال ت�سعر  ب��اب  اإغ���اق  اأو  اال���س��رخ��اء 

�سريكك على فعل ال�سيء نف�سه .
"عند اإخبار �سريكك مبا ت�سعر به ، حاول  حروف وهي:" اأنا  ثاثة  مع   2-
"اأنا"  فلغة  خ��ط��اأ،  �سيء  بفعل  اتهامه  م��ن  ب��داًل  نظرك  وجهة  م��ن  التحدث 
واأن  هجوم  اأنها  على  تف�سريها  من  ب��داًل  والغ�سب  ال��ع��داء  ت�سورات  لتقليل 

ي�سبح دفاعًيا.
توقف عن العنف وال�سراخ فجاأة ، توقف عن القتال والهروب ، اإذا �سعرت   3-
والتنف�س  للراجع  فر�سة  الإع��ط��اء  ال�����س��راع  ع��ن  توقف  وال�سيق  بالغ�سب 

والتفكري. 
اإذا وجدت نف�سك م�ستمًرا يف الوقوع يف �سراع مع �سريكك ، ا�ساأل نف�سك   - 4
، ما اجلزء الذي األعبه يف هذا ال�سراع؟ هل اأزعج اأو اأتابع �سريكي عندما اأ�سعر 

بالقلق؟ اأو ، هل لدي ميل للتوتر ، اأو جتنب �سريكي عندما اأ�سعر بال�سغط؟
على �سبيل املثال ، ماذا يحدث عندما ت�ستجيب لقلق �سريكك بالتعاطف بداًل 
مع  خماوفك  ت�سارك  عندما  يحدث  م��اذا  واالبتعاد؟  باالنزعاج  ال�سعور  من 

�سريكك ، بداًل من الغ�سب منه .
-5 االعراف بقوة االآخر ودعمه عاطفيا واالعراف بقدرته حتى يف التعامل 

مع �سغائر االأ�سياء. 
-6 ابتكر جواً يائم احلبيب ويحبه فهو مبثابة هدية روحية تتجدد وت�سفو 

بها احلياة ؛ لتخرج به من امللل اإىل الراحة والهدوء .
-7 واإذا حدث وزاد عدم اال�ستقرار الأ�سباب لي�س لها حلول يف هذا الوقت خذ 
ه عزاًل ذاتياً لفرة حتى ترجع وت�ستقر االأمور مرًة اأخرى.  لنف�سك مكاناً وعدَّ
�إميان �ل�صقار /مهند�صة ديكور

�صياحة ما بعد �جلائحة
ال�سرق  منطقة  دول  ب��ني  مم��ي��زة  �سياحية  مب��ق��وم��ات  ُع��م��ان  �سلطنة  تتمتع 
جغرافية  وب��ت�����س��اري�����س  االأو������س�����ط، 
خمتلفة ي�سهد لها القا�سي والداين، 
�سياحية  ال�سلطنة واجهة  جعلت من 
يق�سدها اجلميع، وتوؤدي اإىل توفري 
العمانية  للحكومة  مورد مادي مهم 
كالفنادق  امل�������س���ت���ف���ي���دة  واجل�����ه�����ات 
باأمور  امللحقة  االأخ���رى  والقطاعات 

ال�سياحة.
الوباء  "كورونا"  ج��ائ��ح��ة  ظ���ل  ويف 
ال��ع��امل��ي ال�����ذي اج���ت���اح غ��ال��ب��ي��ة دول 
باأزمة  م��ت�����س��ب��ب��اً  وال����ع����امل  امل��ن��ط��ق��ة 

اقت�سادية كبرية ومهدداً املايني من الوظائف مبختلف م�سمياتها الوظيفية 
اإىل الوجه االآخر واالإيجابي من  اأننا لو نظرنا  اإال  وُموِقفاً احلياة اليومية، 
يفوق  ب�سكل  منها  �سنخرج  اأننا  �سرنى  ال�سلطنة،  يخ�س  فيما  االأزم���ة  ه��ذه 

اخل�سائر التي اأحدثها الوباء
هذه االإيجابية تكمن يف ا�ستغال االأزمة ب�سكلها االإيجابي يف تطوير وتاأهيل 
املرافق ال�سياحية يف خمتلف املدن العمانية، والعمل على عامل الوقت باإعداد 
ممكن،  وق��ت  ب��اأق��رب  تنفيذها  يتم  اأن  على  اجلائحة  بعد  مل��ا  متكاملة  خطة 
والعمل على ترويج تلك املرافق حملياً وخليجياً وعربياً و�سوال ًاإىل مواطني 
الدول االإقليمية والعاملية، فمن املتوقع  اأن ت�ست�سيف املنطقة حدثاً ريا�سياً 
يزور  اأن  املتوقع  وم��ن   ،2022 ع��ام  يف  العامل  كاأ�س  مبباريات  يتمثل  عاملياً 
اآالف امل�سجعني بلدانهم امل�ساركة يف تلك البطولة، و من املمكن اأن ت�ستفيد 
و يجب  ال�سائحني،  امل�سجعني  قدر من  اأكر  ا�ست�سافة  ال�سلطنة من خال 
العاملي املهم، فاالإعداد اجليد يبداأ من  اليوم  الأجل هذا احلدث  العمل من 
االآن، فهذا حدث عاملي من املمكن اأن يجني لل�سلطنة فوائد كثرية وكبرية، 
تتم  حتى  وت�سخي�سها  اخل��ل��ل  ح���االت  بع�س  بتجنب  ي�سمح  ال��وق��ت  واأي�����س��اً 

معاجلتها ب�سكل مبكر.
م��اذا بعد  ما�سياً، لكن  ،و�ست�سبح خ��راً  ي��وم وتنتهي  ياأتي  اأن  ف��االأزم��ة الب��د 
االأزمة؟ هذا هو ال�سوؤال االأهم، والذي ي�سري اإىل كيفية اإحياء قطاع ال�سياحة 
املعنية  اجل��ه��ات  اتخذتها  ال��ت��ي  اال���س��ت��ع��دادات  م��ا  اال���س��ط��راري،  توقفه  بعد 
لتعوي�س خ�سائرها يف االأ�سهر املا�سية؟ هل �سراعي جميع امل�ستفيدين الذين 
كفيلة  واالأي���ام  �ستطرح  الت�ساوؤالت  من  الكثري  املوجة؟  ه��ذه  ج��راء  ت�سرروا 
واملخت�سة  املعنية  اجلهات  تواجهها  اأخ��رى  حتديات  وهناك  عنها  باالإجابة 
للتنزه  ال�سكان  خ���روج  م��وج��ة  واأه��م��ه��ا  اأول��ه��ا  ق��ري��ب��اً،  االأب����واب  على  �ستكون 
والرفيه عن النف�س بعد مرور اأ�سابيع من احلجر ال�سحي وانح�سارهم اإىل 
البيوت نتيجة االإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا ملكافحة جائحة كورونا 
من خال �سيا�سة التباعد االجتماعي، هذا العامل �سيكون اأهم دافع الزدهار 
املرافق ال�سياحية والتي �ست�سهد اإقبااًل مكثفاً من قبل املواطنني، اأي�ساً �ستكون 
اجلهات املعنية م�سوؤولة للرويج املكثف عن تلك املرافق عر �ستى الو�سائل 
االإعامية واملواقع االإلكرونية وال تن�س اأي�ساً مواقع التوا�سل االجتماعي، 

فنحن يف ع�سر "ال�سو�سيال ميديا" 
�صعود بن �صامل �لعدو�ين/�إعلمي

�أثر كورونا يف حياتنا 
 نرّحم على من فارق احلياة اأو تخّلف عن ركبها، و ندعو بالفرج لكل �سابر 
على كربتها وخ�سائرها واأق�سد هنا الكورونا امل�ستجدة، الأن كل خ�سارة يقابلها 

رب����ح، وك���ل م���وت ت��ق��اب��ل��ه ح��ي��اة وكذا 
االأي����ام ت��ت��داول ب��ني ال��ن��ا���س، فطوبى 
مل��ن ���س��ر و اح��ت�����س��ب وع��م��ل جاهدا 
ب��زرع اخلري حتى ولو الآخ��ر نف�س يف 

حياته.
احلكومات  ت���ع���ا����س���د  ع���ن���د  ون���ق���ف   
وال���������دول وت�����ب�����ادل اخل���������رات، وكل 
هذا  على  الق�ساء  �سبيل  يف  اكت�ساف 
الوباء، من خال دفع عجلة املعونات 
ال��ط��ب��ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة ل��ك��ل حم��ت��اج يف 
اأق��ط��ار ال��ع��امل، واالإم����ارات مل تق�سر 
جتاه  اأو  �سعبها،  جت��اه  واجباتها  من 

�سعوب العامل، الأنها دولة امل�ساواة والعدل، فعلى ال�سعيد االجتماعي، ح�ّسنت 
االأ�سري، وانح�سرت هموم احلياة يف  والتكاتف  التوا�سل  نت و طّورت  و ح�سّ
اأن نخرج �ساملني من هذا الوباء، بتوجيهات احلكومة الر�سيدة التي تفاعلت 
االجتماعي  الن�سيج  وبف�سل  عليه،  ال�سيطرة  وكيفية  الوباء  م�ستجدات  مع 
اأج���ل حياة  م��ن  االآم��ن��ة،  امل�سافة  وو���س��ع  بالتباعد  االح���رازي���ة،  وال��ت��داب��ري 

اقت�سادية واجتماعية اآمنة  .                             
من  ملحوظني  واإق��ب��اال  هائلة  اقت�سادية  ط��ف��رة  �ست�سهد  املنطقة  اأن  كما   
امل�ستثمرين على م�ستوى العامل، وذلك لكرثة احللول االقت�سادية والبدائل 
التي تتمتع بها االإم��ارات واإ�سافة حزمة من االإج��راءات اجلاذبة لا�ستثمار 

على مّر العقود املا�سية  
علي دولة/مهند�ص   

�لعامل �لفرت��صي 
 لفت انتباهي بعامل الفي�س بوك وغريها من برامج ال�سو�سيال ميديا ظاهرة 
ع��امل خا�س  الن�ساء َبنت  م��ن  فكثري  ع��ام،  ب�سكل  العربية  امل���راأة  عند  ال��وه��م 

واأحامها،  بطموحاتها  لّونته   ، بها 
البحار،   ملكة  مثل  اأ�سماء  لها  ن�سبت 
اأم���رية احل����روف،  االأدي��ب��ة الفا�سلة، 
و�ساعرة  ال���دل���وع���ة  ال��رن�����س��ي�����س��ة،  
ف��ي��ه��ا ق�سائد  ون�����رثت  ال�������س���ح���راء،  
ومقاالت فح�سدت منها عددا هائا 
من االإعجاب وتعليقات زادتها غرورا 
الوهم، وبذلك ظنت  وغرقا يف عامل 
نف�سها �ساعرة واأّن الق�سيدة اأو املقالة 
م��ن اإب��داع��ات��ه��ا، واالأ����س���واأ م��ن ذلك؛ 
ب��اأن��ه��ا ج��م��ي��ل��ة، وت�سبه  م��ن ي��وه��م��ه��ا 
�سورة  و�سعتها  التي  الفاتنة  املمثلة 

)ل�سفحتها ال�سخ�سية( واأنها  ت�سبهها متاما -ح�سب اإح�سا�سه-  لتقع فري�سة 
احلب لرجل قد يكون كها اأو جمرما، رغبة منها مللء فراغها العاطفي اأو 

هربا من حياة اأ�سرية مفعمة بالق�سوة واالإهانة من اأب اأو اأخ.
 نعم الأن املراأة تبحث عّمن يغرقها باحلنان عندما تفتقده من االأهل، فاالأب 
عندما  �سوءاً  االأم��ر  وي��زداد  االأن��اث،  للذكور متنا�سيا  ال�سرقي يفي�س حنانه 
تر�سل  �سورها عارية ل�سخ�س، فيبتزها ماديا اأو ج�سديا، فتخ�سع له خوفا 
وقد  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  �سورها  بن�سر  تهديداته  تنفيذ  من 
يتعدى االأمر ذلك؛ فيجرها على الدعارة اإذا مل يتوفر لديها املال لتعطيه 
االأه��ل وحب  رقابة  امل�ساوئ يف غياب  وتتعدد  ن�سر �سورها،  اإي��اه مقابل عدم 

التميز والتفرد يف عامل الوهم .
لذا نو�سي كل فتاة باأال تتقوقع يف عامل ال ينتمي اإليها، وال تن�سج اأحامها 
على خيوط عنكبوت، فلكل �سخ�س قدرات ومميزات، لذلك عليها اأن تبحث 
عن مواهبها يف م�سرح اأحامها ، تنّمي و  تطور مهاراتهاوقدراتها،  و على 
الفتاة اأن تكون قوية بذاتها ال باالآخرين، فالنجاح ي�سع من داخلها ولي�س من 

اإطراء كاذب عليها.
�صعاد �لعلي 

عقوبة �لإ�صاعة 
كل خر كاذب ُيتناقل بني النا�س ُيدعى اإ�ساعة، فاالإ�ساعة تت�سبب بكوارث نحن 

ه���ذا حاولت  اأج���ل  وم���ن  ع��ن��ه��ا،  بغنى 
االإ�ساعات  تداول  ال�سلطات احلد من 
عقوبات  ب��ف��ر���س  وذل�����ك  امل���غ���ر����س���ة، 
القا�سي  ذك��رت  كما  مالية،  وغرامات 
اأن  العمرو،  �سم�س  الدكتورة  ال��دويل 
ت�ستوجب  ج��رم  هي  الكاذبة  االإ�ساعة 
العقوبة ، خا�سة يف الوقت احلايل وما 
اقت�سادية  اأزم���ات  من  الباد  به  متر 
ب�سبب وباء كورونا، فا بد من �سيء 
ا�سمه ثقافة التحقق من االأخبار، قال 
اأيها  " يا  الكرمي  كتابه  اهلل تعاىل يف 
بنباأ  فا�سق  ج��اءك��م  اإذا  اآم��ن��وا  ال��ذي��ن 

فتبينوا اأن ت�سيبوا قوما بجهالٍة "
اأن ال�سائعة هي اأمر ب�سيط وي�ستهر مبا تخّلفه، وذلك كله   فالبع�س يعتقد 
ب�سبب نق�س الوعي الثقايف والوطني، اإذ يجب علينا تداول االأخبار الر�سمية- 
اإ�ساعة  اأم��ا غري ذلك فهو يعدُّ  الر�سمي،  االإع��ام  بها -من قبل  امل�سّرح  فقط 

"كاذبة".
التي  االإ���س��اع��ات،  وت���داول  ن�سر  املعنية من  الكثري من اجلهات  ح��ذرت  ولهذا   
تهدد اأمن وا�ستقرار الباد، وال �سيما يف ظل االأزمات التي حتدث عنها الكثري 
مبعلومات خطاأ عر مواقع  التوا�سل االجتماعي "ال�سو�سيال ميديا"، فاأ�سبح 

كل �سخ�س هو الطبيب املعالج دون اكراث باأرواح الب�سر وخماطر جهلهم . 
وتاأتي عقوبة ن�سر االإ�ساعات الكاذبة ح�سب قانون كل دولة، وتختلف العقوبة 
من بلد اإىل اآخر، حيث تكون العقوبة بال�سجن املوؤقت من �سنة اإىل �ست �سنوات، 
بينما يف دول اأخرى العقوبة هي من �سنة اإىل ثاث �سنوات، وميكن اأن ت�سل 
يف  العقوبات  يف  الت�سديد  مت  كما  االإ�ساعة.  جرمية  ح�سب  �سنوات  خم�س  اإىل 
الوقت احلايل وعدم التهاون يف العقوبة القانونية ملروج االإ�ساعة �سواء اأكانت 
حول اأفراد  اأو تخ�س حكومات بعينها. لذا يجب التوعية الفكرية والتمييز بني 
اخلر ال�سحيح واالإ�ساعة واأن حتدد املرا�سيم الت�سريعية اأي  اأن ت�سرح ن�سو�س 
اأفراد املجتمع على دراية كافية  القوانني الت�سريعية للدولة ؛ كي يكون كافة 

بالعواقب الوخيمة والعقوبات الرادعة التي تواجههم يف حال املخالفة.
مريفت �لعلي 

ذكرياتي مع  �ل�صحف �لورقية
�سحيفة  ك��ان��ت  ال��ي��وم��ي��ة،   ال�سحف  وت�سفح  ب��ال��ق��راءة  اهتمامي  ب���داأ  اأن  منذ 
تلفت  انتباهي  دون غريها من الوريقات  املوجودة  بني رفوف املكتبات، التي 
تتناف�س بال�سفحات واالإعانات واملبيعات وتوزع  باالأ�سواق مبراكز الت�سوق، كما 

للتوزيع  دب���ي  مكتبة  يف  ال��ك��ت��ب  رك���ن 
بال�سعودية  جرير  ومكتبة  باالإمارات، 
وف����روع����ه����ا امل����رام����ي����ة االأط����������راف، 
" الد�ستور  با�سمها  ت�سحرين  كانت   
االأردنية التي "اأحببتها قبل اأكرث من 
اأ�سعر  وكنت  ع��ام��ا،   وع�سرين  خم�سة 
وتخاطب   ، �سخ�سيا  تخاطبني  اأن��ه��ا 
العقول واالأعمار حتى االأطفال، كانت 
ال�سحيفة معي  كوجبة االإفطار، الأن 
ال�سيا�سة  ي��ح��ب   - اهلل  -رح���م���ه  اأب����ي 
ويقروؤها كاملة، وكان يع�سق الد�ستور 
املناف�سة؛  ال�سحف  م��ن  غ��ريه��ا  دون 

بع�س ال�سفحات فيها جتذبني ويعرف  اأهلي مدى  اهتمامي بها منذ �سغري، 
وقد زرعت يّف مبادئ الع�سق للعمل ال�سحفي منذ الطفولة، وكنت اأحملها كاأنها 
باقة ورود متاأ  قلبي  عبريا عبقا  مزهرا بالثقافة والعلم،  وكاأنها تخاطبني 
�سخ�سيا فاأتناولها  دون ال�سحف املوجودة يف املدينة  واأر�سل م�ساركتي ملحررها  
يف  االأوىل  مدر�ستي  االأردن��ي��ة  الد�ستور  �سحيفة  كانت  يبهجني.  غامر  بفرح 
،و�سفحات  ال��ق��راء  �سفحات  يف  م��ق��االت  يل  ن�سرت  فقد  وال�سحافة،  االإع���ام 
بحلتها  �سباح  ك��ل  تتجدد  �سحيفة   يل  بالن�سبة  ك��ان��ت  وال��ري��ا���س��ة،  الثقافة 
والثقافة  امل���راأة  حتى  �سيء  بكل  املتعلقة  املوا�سيع  م��ن  ب��اأن��واع  امللونة  املتاألقة 
والفن والريا�سة ومل تتقاع�س ال�سحيفة عن تخ�سي�س ملفات خا�سة بال�سفة 
الذي ال  اإبداعها  اأهلها. حتى  املحتلة ونقل �سور عن معاناة  والقد�س  الغربية 
تغفل عنه ، بن�سر ما يبدعه اأهلها من مقاالت وق�س�س وخواطر اأدبية وق�سائد 
باملدار�س  خا�سة  و�سفحات  ال�سباب  �سفحات  ع��ن  ناهيك  و���س��ع��ري��ة،  �سعبية 
باأنواعها وكذلك ال�ساأن املحلي االأردين واللقاءات املتكررة مع خمتلف املبدعني 
والفنانني االأردنيني واملهرجانات املو�سمية يف االأردن وم�سر و�سوريا ولبنان وكل 
مكان  كنا جند �سداها لدى القارئ الذواق الذي يعرف ما ال�سيء الذي يع�سقه 
يف هذه املطبوعة الورقية التي مازالت تتنف�س حرية ال�سحافة؟ ون�سرت اأروع 
التحقيقات ال�سحفية الافتة للجمهور ،ولكن نخ�سى عليها اأن تندثر مع االأيام 

النت�سار املواقع االإلكرونية االأخبارية املناف�سة لل�سحف الورقية الع�سرية .
 �صحر حمزة/كاتبة

�ل�صحافة �لإلكرتونية و�للغة �لعربية
  ال �سّك اأّن ق�سية اللغة العربية توؤّرق كل عربي خمل�س لها، فهي ق�سية وطن 
وم�سري اأمة، ولذا كانت ق�سيتها ماثلة اأمام اأعيننا ، ولن  تفارقنا مهما كلفنا 
من  امل�ستعجمني  اأو  امل�ستهزئني  �سخرية  من  اأ�سابنا  ومهما  جهد،  من  ذل��ك 
اأمتنا، اللغة باقية �ساخمة، ونحن لها خمل�سون ، وعنها مدافعون .  ال ميكن 

االإلكرونية،  ال�سحافة  ب��اأن  ننكر  اأن 
لها دور اإيجابي تقوم به جتاه القارئ 
لكن   وي�سر،  ب�سهولة  املعلومة  ،وتنقل 
االإلكرونية  ال�سحف  بع�س  ه��ن��اك 
باحلزن  ن�����س��ع��ر  ن��ت�����س��ف��ح��ه��ا  ع��ن��دم��ا 
العربية،  لغتنا  اإليه  اآل��ت  ملا  واالأ���س��ى  
اأخ���ط���اء، ال ح�سر  ن��ق��راأ جن��د  حيثما 
لها �سواء يف االإماء اأم يف الراكيب، 
اأمامه بقوة،  وهذا ي�ستوجب الوقوف 
وخ�����س��و���س��ا االأخ����ط����اء ال��ب�����س��ي��ط��ة يف 
اأن  اأخطاء ما يجب  االإم��اء والنحو، 
تقع فيها، وال اأدري اأهو اأمر مق�سود، 

اأم هو جهل باأب�سط القواعد يف لغتنا العربية ؟ 
املقاالت هم  اأو تلك  االأخبار  اأن كاتبي هذه   ، ني كثريا  واأم�سّ انتباهي  �سّد  ما  
من املثقفني، وبع�سهم يحمل ال�سهادات العليا من املاج�ستري وما بعدها، فكيف 

يحدث ذلك ؟ اأمل يكن من االأف�سل  لتلك ال�سحف اأن تخ�س�س مدققا لغويا 
يقوم مبراجعة ما ُيكتب؟

 اإنَّ االأمر جد خطري، وال اأبالغ يف ذلك، الأنه يوؤدي اإىل اأمور عدة  منها، انت�سار 
اخلطاأ بني القراء، بل واالعتقاد باأنه هو ال�سواب، ومنها �سعف الكتابة، فما 
ي�ساهده القارئ على اختاف م�ستوياته من خطاأ متكرر اأمامه، يجعله يلتزم 

به  يف كتاباته معتقدا اأنه ال�سواب.
�سا�سات  على  وجدناه  بل  فح�سب  ال�سحافة  على  اللغوي  اخلطاأ  يقت�سر  وال 

التلفاز فيما يعر�س من عبارات مكتوبة اأثناء ن�سرة االأخبار اأو غريها.
اإنَّ ق�سية اخلطاأ اللغوي ال�سائع يف اللغة العربية ق�سية قدمية حديثة، وهي 
لي�ست مق�سورة على زمننا هذا فح�سب ، فقد حتدث عنها �ساعر النيل ، حافظ 

اإبراهيم منّبها على خطورة  تلك املاأ�ساة ، حيث يقول على ل�سان العربية :
اأرى كلَّ ي������������������������وٍم باجَلراِئِد َم�������������ْزَلقاً    ِمَن القِر ي������������������دنيِني بغرِي اأناة

ال��ث��ورة الرقمية ؛ول��ذل��ك جند يف كل دقيقة كثريا  اأم��ا االآن فنحن يف زم��ن    
األيم تتعر�س له العربية من ت�سويه، قد يكون مق�سودا  من املزالق يف م�سهد 
يف بع�س االأحيان ، حيث يهتم اأولئك االأ�سخا�س  باللغات االأجنبية ويفتعلون 
املوقف تلو املوقف كي ي�سمنوا  كامهم م�سطلحا اأجنبيا من هنا اأو هناك ، 
بل يبذلون ق�سارى جهدهم يف التحدث ال�سحيح اأو الكتابة ال�سليمة باللغات 
االأجنبية بدعوى املدنية والتح�سر ، وما يفعلون ذلك اأبداً جتاه لغتهم العربية 
باللغة  اإال  التقدم  كان  وما   ، والعمل  بالعلم  اإال  والتح�سر  املدنية  كانت  وما   ،
اأمة يف العامل تقدمت دون لغتها االأم ،وال�سواهد كثرية جندها  االأم ، واأروين 
ماثلة اأمامنا ، فاليابان تقدمت بلغتها ، وكذلك اأملانيا وفرن�سا  اأدعو القائمني 
على جميع و�سائل االإعام املرئية واملقروءة، اإىل االهتمام باللغة العربية فهي 
الهوية التي جتمعنا، وال ميكن التفريط فيها باأي حال من االأحوال ؛ لذا يجب 
اختيار املتخ�س�سني فيها ملراجعة وتدقيق ما ين�سر يف ال�سحف اأو ما يعر�س 
على �سا�سات التلفاز من ن�سو�س مكتوبة ، فاللغة العربية ق�سية وطن وم�سري 

اأمة ،فهل من �سحوة ثقافية تنه�س بها وتعيد اإليها جمدها ؟
عاطف �لبطل/كاتب �صحفي 

 باحلب َتو��صلو�
االإن�سان كائن اجتماعي يف تكوينه الذاتي والفطري والروحي، ال ميكنه العي�س 
منعزاَل اأبدا اإمنا يتفاعل مع من حوله بثقافة الوعي اجلماعي الفطري، حيث 
لديه قدرات هائلة على ا�ستخدام كافة اأ�سكال التوا�سل االجتماعي والتعبري عن 
ذاته، لتبادل االآراء واالأفكار مع غريه، فالتوا�سل فن من اأرقى واأ�سمى الفنون، 

واإتقانه يقع بدرجات متفاوتة 
ا�سطرنا  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  م���ع  ل��ك��ن 
لانعزال قليَا واتباع �سلوك التباعد 
االحتكاك  ع���ن  وال��ت��وق��ف  اجل��م��اع��ي 
فا�ستخدمنا  االآخ���ري���ن،  م��ع  امل��ب��ا���س��ر 
و�سائل التوا�سل االجتماعي املختلفة، 
لكن بعد اأن اعتدنا على اتباع ال�سلوك 
اإىل  واالن��ت��ق��ال  ال�سليم،  االج��ت��م��اع��ي 
مرحلة جديدة نكمل فيها حياتنا مع 
كل الدرو�س والعر التي ا�ستخل�سناها 
من اأزمة الفريو�س، والبحث عن �سكل 
اخلوف  عن  بعيدا  اجلديد  التوا�سل 

ال�سحيح هو  ال�سلوك  اأّن  االآخرين، لذلك ندرك  الفيزيائي مع  التوا�سل  من 
الذي يحافظ على �سحتنا اجل�سدية والنف�سية معاَ، فاحلل هو التوا�سل بوعي 
�سحي واجتماعي؛  فيجب اأن ال ندع الفريو�س يبعدنا، اأو يق�سي على عاقاتنا 
اجتماعاتنا  فى  االإل��ك��روين  التوا�سل  على  اعتمادنا  يبقى  بل  االجتماعية، 
االأ�سخا�س  مع  اإلكرونياً  نتوا�سل  ،اأو  كبرية  ب��اأع��داد  هي  التي  االفرا�سية، 
لروؤية  بحاجة  كّنا  ورمب��ا  ال�سحية،  الوقاية  تدابري  باتباعهم  نثق  ال  الذين 
�سخ�س عزيز علينا وهو بحاجة لوجودنا قربه، لذلك اأ�سبح باإمكاننا اأن نخفف 
افرا�سياَ، نحن  ولي�س  توا�سَا حقيقياً  نتوا�سل معهم  واأن  البعد  وطاأة هذا 

بحاجة لروؤيتهم واالإبحار يف عيونهم، وقراءة ما مل تتفوه به األ�سنتهم.
احلل يف التوقف عن امل�سافحة، عن التقبيل، عن املام�سة اجل�سدية، والعناق 
برغم اأننا باأم�سِّ احلاجة اإليه، لكن ال تتوقفوا عن التوا�سل، اجعلوا كلماتكم 
الداخلي  وال�سام  م��راآة للخري واجلمال  واأرواح��ك��م  االآخ��ري��ن،  بل�سماَ جل��راح 
اأن  املر�س  ح��اول  ما  اأث��ر  ميحو  دواء  �سحكاتكم  اجعلوا  اإليها،  ينظر  من  لكل 
يف�سده فينا، توا�سلوا بالتزام واع، راق اجتماعياً، رقيق، لطيف، مت�سامح  مفعٍم 

باملحبة، توا�سلوا باحلب .
منال حباب /�إعلمية

�ملنجز �ملهني يف زمن �لوباء 
 اأ�سهم وباء كوفيد 19 يف انزواء اجلميع يف بيوتهم طلبا للعزلة اتقاء للعدوى 
التي اأ�سابت قطاعات وا�سعة من النا�س، واأدى الوباء اإىل ت�ساوؤل احلركة على 
ب��اجت��اه حالة عامة م��ن تف�سي  اأن��ه ي�سري  ال��ع��امل  ب��دا  نحو غ��ري معهود، فيما 

�سرائح  اأ�سابت  هذه اجلائحة، عندما 
وف���ئ���ات اأق��ع��ده��ا امل���ر����س ف��ي��م��ا تركت 
اأف��ق �سحي جديد  اإىل  االأخ��رى ترنو 
فيه  وتنك�سف  الوباء  هذا  فيه  ينجلي 

هذه اجلائحة.
 يف الوقت الذي جتمع عدد غري قليل 
يف امل�سايف وقد اأرهقهم طول االنتظار 
�سئم   ، �سفاوؤه  يرجى  عزيز  ع��ن  بحثا 
االآخ�������رون رت���اب���ة احل���ي���اة ال���ت���ي بدت 
باردة و مملة، فالكل مل يتعود االإقامة 
التزاما  م��ت��وا���س��ل،  ب�سكل  ال��ب��ي��ت  يف 

ب��ق��وان��ني احل��ج��ر امل��ن��زيل ال��ت��ي ق�ست 
اأ�سبحت املاذ االأول واالأخ��ري لهذه االأج�ساد التي  اإىل البيوت التي  باالإخاد 
اأنهكها الرك�س طوال العام بحثا عن القوت، والتزاما برتابة عمل يبداأ دوامه 
اأن هذه الوترية  يف وقت معلوم وينتهي عند متام �ساعات العمل املقررة، غري 
قد ا�ستحالت اإىل اإقامة دائمة يف البيت، مع تعذر الو�سول اإىل العمل النقطاع 

املوا�سات حينا، وا�ستحالة اخلروج يف اأوقات معينة حينا اآخر.
توقفت املوؤ�س�سات اتقاء للوباء الذي �سرب �سرقا وغربا، من هنا كانت احلاجة 
اإيجاد و�سيلة ملزاولة العمل عن بعد، ودائما ما حتمل احلاجة على  ما�سة اإىل 
اجراح اأ�ساليب جديدة تعو�س عن املعتاد وقت تعذره، وعليه فقد �سار لزاما 
اأن يبحث العامل عن و�سيلة اأخرى لينجز املطلوب على بعد امل�سافة، وهكذا بدا 
الطاب الذين انقطعوا عن الدرا�سة ق�سرا اأكرث حاجة اإىل تعوي�س ما يتلقونه 
من درو�س وحما�سرات عر تقنيات جديدة توفرها اأر�سيات افرا�سية �سممت 

لهذا الغر�س، غري اأن احل�سور الفيزيائي يف ال�سابق حال دون ظهورها بقوة.
 عبد �لعزيز ن�صيب/�إعلمي جز�ئري

م�صاحة ن�صتعر�ص فيها �لأفكار و�لإبد�ع 
بهدف �إثر�ء �حلياة �لثقافية

 يعرب �لقارىء فيها عن ر�أيه ول ميثل وجهة نظر �ل�صحيفة
نتلقى م�صاركتكم عرب �لمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com
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عربي ودويل
ال�صني تك�صف تفا�صيل قانون الأمن القومي اخلا�ش بهوجن كوجن 

•• بكني-هوجن كوجن-رويرتز

ك�سفت ال�سني اأم�س ال�سبت عن تفا�سيل ت�سريعها اجلديد لاأمن القومي الذي �سيطبق يف هوجن كوجن، مما 
ميهد الطريق الأكر تغيري جذري ت�سهده املدينة منذ عودتها حلكم ال�سني يف 1997.

وذكرت وكالة اأنباء ال�سني اجلديدة )�سينخوا( اأن بكني قالت اإن القانون اجلديد الذي طال انتظاره، واأثار 
قلقا بالغا لدى الواليات املتحدة واأوروبا، ي�سمل اإن�ساء مكتب جديد لاأمن القومي خا�س بهوجن كوجن جلمع 
معلومات املخابرات والتعامل مع اجلرائم التي مت�س االأمن القومي. ون�س القانون اجلديد اأي�سا على اأن 
كاري الم الرئي�سة التنفيذية لهوجن كوجن ميكنها تعيني ق�ساة بعينهم للنظر يف ق�سايا االأمن القومي، وهي 
خطوة من املرجح اأن تزيد قلق بع�س امل�ستثمرين والدبلوما�سيني وكبار رجال االأعمال يف املركز املايل العاملي. 
ويت�سمن القانون اأي�سا اأن اأن�سطة االأمن القومي �ستعمل على حماية حقوق االإن�سان و�ستكفل حرية التعبري 
والتظاهر، دون عر�س املزيد من التفا�سيل. وقالت ال�سني اإن م�سروع القانون يهدف اإىل مواجهة االأن�سطة 
االنف�سالية والرقابة ومكافحة االإرهاب والتاآمر مع قوى اأجنبية. لكن منتقدين للقانون يخ�سون اأن يوؤدي 

اإىل �سحق احلريات التي تعتر اأ�سا�سية لو�سع هوجن كوجن كمركز مايل عاملي.

ب�صبب كورونا.. وا�صنطن تفرج عن »ممول مهم حلزب اهلل«
•• وا�شنطن-وكاالت

ل��اإف��راج عن رجل  املتحدة  ال��والي��ات  ت�ستعد 
الذي  ال��دي��ن،  ت��اج  قا�سم  اللبناين  االأع��م��ال 
قبل  اهلل،  حل���زب  مهما  م��ال��ي��ا  مم���وال  يعتر 
ان��ق�����س��اء حم��ك��وم��ي��ت��ه بال�سجن  ع��ام��ني م��ن 
م�ساكله  ب�سبب  وذل���ك  ���س��ن��وات،   5 وم��دت��ه��ا 
كورونا  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ت��ه  وخ��ط��ر  ال�سحية 

امل�ستجد.
“فران�س  نقلتها  ق�سائية  ل��وث��ائ��ق  وط��ب��ق��ا 
فدرايل  قا�س  واف��ق  مايو   28 ففي  بر�س”، 

يف وا�سنطن على طلب ا�سرحام طارئ تقدم 
به تاج الدين )64 عاما(، قال فيه اإنه يعاين 
عر�سة  جت��ع��ل��ه  خطرة”  �سحية  “م�ساكل 
لاإ�سابة ب�”كوفيد 19” املتف�سي يف الواليات 
تاج  قا�سم  باإمكان  �سيكون  وبالتايل  املتحدة. 
املقبلة.  االأ�سابيع  اإىل لبنان يف  العودة  الدين 
واأل���ق���ي ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ت���اج ال��دي��ن يف مار�س 
البي�ساء،  ال���دار  اإىل  و���س��ول��ه  ل��دى   2017
التي  االأم��ريك��ي��ة  ال�سلطات  طلب  على  ب��ن��اء 
تقول اإنه مّول حزب اهلل مبايني الدوالرات. 
وا�ستنادا اإىل وثائق املحكمة، غادر تاج الدين 

بعد  مارياند  الفدرايل يف  �سجن كمرالند 
ح��ج��ر �سحي ا���س��ت��م��ر اأ���س��ب��وع��ني، وو���س��ع يف 
اأن يتمكن من العودة  مركز احتجاز بانتظار 
ع��ل��ى م���ن رح��ل��ة ج��وي��ة م���ق���ررة يف يوليو. 
وق���د اأث����ار االإف�����راج ع��ن ت���اج ال��دي��ن تكهنات، 
ردا  ج����اءت  اخل���ط���وة  اأن  ال��ب��ع�����س  اع��ت��ر  اإذ 
�سراح  املا�سي،  م��ار���س  يف  لبنان  اإط���اق  على 
املواطن االأمريكي اللبناين عامر الفاخوري 
قياديا  ك���ان  ع��ن��دم��ا  �سجناء  بتعذيب  امل��ت��ه��م 
اأثناء  اإ���س��رائ��ي��ل  م��ع  ت��ع��ام��ل��ت  ميلي�سيات  يف 

احتالها جنوب لبنان.

رف�س  الدين  ت��اج  حمامي  تايلور  وليم  لكن 
اإف��راج الأ�سباب  “اإنه  ه��ذه االدع���اءات، قائا: 
امل�ستندات.  يف  ذل��ك  روؤي���ة  ميكنكم  اإن�سانية، 
مايو  ويف  ب���ال���ف���اخ���وري«.  ل���ه���ذا  ع���اق���ة  ال 
2009، اعتر تاج الدين املتحدر من بريوت 
اإرهابية”،  ملنظمة  مهما  م��ال��ي��ا  “م�ساهما 
ب�سبب دعمه حلزب اهلل الذي ت�سنفه الواليات 
على  منع  وبالتايل  اإرهابية.  منظمة  املتحدة 
كان  لكنه  اأمريكيني،  التعامل مع  الدين  تاج 
مع  بتعامات  القيام  يف  ا�ستمر  ب��اأن��ه  متهما 

�سركات اأمريكية.

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

تخّطت �لرب�زيل عتبة �ملليون �إ�صابة بفريو�ص كورونا 
يف  �لوباء  تف�صي  تو��صل  على  موؤ�صر  يف  �مل�صتجّد، 
�لعامل �لذي دخل “مرحلة خطرية” مع بدء �لدول 
رفع �جر�ء�ت �لعزل، وفق ما �أكدت منظمة �ل�صحة 
�ملتحدة  �لوليات  كانت  �ل��رب�زي��ل،  وقبل  �لعاملية. 
�لدولة �لوحيدة �لتي جتاوزت عتبة �ملليون �إ�صابة. 
�أمريكا  يف  �لعملقة  �لدولة  �ل��رب�زي��ل،  و�صتتخطى 
وفاة  �ألف  �خلم�صني  عتبة  �لأرج��ح  على  �للتينية، 
�أر��صيها  على  بالفريو�ص  �لوفيات  عدد  بلغ  �أن  بعد 
48954 �جلمعة، ما جعلها ثاين دول �لعامل �لأكرث 

ت�صررً� جر�ء كوفيد19- من حيث عدد �لوفيات.

حزيران/يونيو،  م��ط��ل��ع  وم���ن���ذ 
اأ�سبحت  ال��ت��ي  ال���رازي���ل  ���س��ّج��ل��ت 
للوباء،  اجل��دي��دة  العاملية  ال��ب��وؤرة 
اأك���ر ع��دد م��ن االإ���س��اب��ات )518 
األ���ف���اً( يف  األ���ف���اً( وال���وف���ي���ات )19 
العامل، وفق تعداد لوكالة فران�س 
تف�سي  ت���ب���اط���اأ  ح����ني  ويف  ب����ر�����س. 
الفريو�س يف اأوروبا حيث يتوا�سل 
رفع اجراءات العزل، ي�ستمّر الوباء 
اأمريكا  يف  ه���وادة  ب��ا  االنت�سار  يف 
احلكومة  واأع���ل���ن���ت  ال���ات���ي���ن���ي���ة. 
وفيات  ح�����س��ي��ل��ة  اأّن  امل��ك�����س��ي��ك��ّي��ة 
اأول  ال���ب���اد جت������اوزت  يف  ال����وب����اء 
اأم�س اجلمعة عتبة الع�سرين األفاً، 
اأكرث  ت�سجيل  اإىل  ��ا  اأي�����سً م�����س��رية 
جديدة  اإ���س��اب��ة  اآالف  خم�سة  م��ن 

بالفريو�س يف يوم واحد.
�سلطات  اأرج��اأت  ذل��ك،  وتزامًنا مع 
ا�ستئناَف  اأ����س���ب���وع  مل����ّدة  م��ك�����س��ي��ك��و 

يتجاوز اخلم�سة اآالف �سخ�س.
اأنه  الفرن�سية  احلكومة  واأ�سافت 
ميكن اتخاذ قرار اإعادة فتح املاهي 
وا�ستئناف  وامل����ع����ار�����س  ال��ل��ي��ل��ي��ة 
العاملية  ال�سياحية  ال�سفن  رحات 
اإذا  اأيلول/�سبتمر”  “اعتباراً من 

وا�سل الوباء تراجعه.
اأوكرانيا  يف  احل���ال  لي�ست  وه���ذه 
تدابري  فر�س  اإع���ادة  ينبغي  حيث 
ع���زل اأك����رث ���س��رام��ًة يف ج���زء من 
يت�سارع  الوباء  تف�سي  اإن  اإذ  الباد 
يف  القيود  م��ن  الكثري  رف��ع��ت  منذ 

11 اأيار/مايو.

االأن�سطة االقت�سادّية يف العا�سمة 
الذي كان مقّرًرا يف االأ�سل يوم غد 
االثنني، وذلك يف حماولة لتقليل 
وعدد  بالفريو�س  االإ���س��اب��ات  ع��دد 
اإىل  نقلهم  يتّم  الذين  االأ�سخا�س 

امل�ست�سفيات.
جهتها  م����ن  ك��ول��وم��ب��ي��ا  ���س��ّج��ل��ت 
 95 قيا�سي،  وف��ي��ات  ع��دد  اجلمعة 
وفاة يف يوم واح��د، متجاوزة عتبة 
االأل���ف���ي وف����اة م��ن��ذ ب���داي���ة تف�سي 

الوباء.
اأجزاء  يتف�سى يف  ال��وب��اء  ي��زال  وال 
املغرب  و�سّجل  العامل.  من  اأخ��رى 

539 اإ���س��اب��ة ج��دي��دة ب��امل��ر���س يف 
اأعلى ح�سيلة يومية منذ االإعان 
مطلع  اململكة  يف  اإ���س��اب��ة  اأول  ع��ن 

اآذار/مار�س.
احلكومة  مي��ن��ع  مل  ذل����ك  اأن  اإال 
املغربية من االإع��ان اجلمعة عن 
ال�سارية  ل��ل��ق��ي��ود  ج��دي��د  تخفيف 

منذ منت�سف اآذار/مار�س.
وهذا ما يثري قلق منظمة ال�سحة 
العاملية التي حّذرت اجلمعة من اأن 

العامل دخل “مرحلة خطرية«.
املنظمة  ع��������ام  م�����دي�����ر  واأع�������ل�������ن 
غيري�سو�س  اأده���ان���وم  ت��ي��درو���س 

ب�”احلذر”  التحلي  اإىل  اجل��م��ع��ة 
املا�سي  االأ���س��ب��وع  �سجلت  اأن  ب��ع��د 
بعدوى”  اإن��ذار مرتبطة  “اإ�سارات 
روما  يف  خ�����س��و���س��اً  كوفيد-19 
“انتقال  م���ع���ّدل  اأن  اإىل  م�����س��رية 

الفريو�س ال يزال مرتفعاً«.
احلكومة  اأع���ل���ن���ت  ج���ه���ت���ه���ا،  م����ن 
الفرن�سية ليل اجلمعة ال�سبت اإعادة 
والكازينوهات  ال�سينما  دور  فتح 
اأن  االث��ن��ني، م�سيفًة  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
من  �ست�ستقبل  الريا�سية  املاعب 
 11 م��ن  اع��ت��ب��اراً  جديد اجلمهور 
بعدد حمدود ال  لكن  متوز/يوليو 

التف�سي  ي��وا���س��ل  “الفريو�س  اأن 
���س��ري��ع��اً، وي��ب��ق��ى مم��ي��ت��اً، وال يزال 
م�سرياً  غالبية النا�س عر�سة له”، 
اخلمي�س  اأح�ست  املنظمة  اأن  اإىل 
اأكرث من 150 األف اإ�سابة جديدة 
يف ال����ع����امل وه�����و ال����ع����دد االأع���ل���ى 
واح��د منذ  ي��وم  لاإ�سابات خ��ال 

بدء تف�سي الوباء.
األف   456 ب��ح��ي��اة  ال��وب��اء  واأودى 
من  اأك��رث  اإىل  )باالإ�سافة  �سخ�س 
العامل  يف  اإ����س���اب���ة(  م��ل��ي��ون   8،5
ر�سمية  اأع���داد  وف��ق  حتى اجلمعة، 
ب����ر�����س، لكن  ف����ران���������س  ج��م��ع��ت��ه��ا 

اأق��ّل بكثري  اأنها  اخل��راء يعترون 
من االأعداد يف الواقع.

من  “الكثري  غيري�سو�س  وق���ال 
البقاء  من  تعبوا  بالتاأكيد  النا�س 
اإعادة  يف بيوتهم. الدول ترغب يف 
واقت�ساداتها”.  جمتمعاتها  فتح 
اإن��ه��اء اجراءات  اأن  م��ن  لكنه ح��ّذر 
العامل  “اأدخل  ال��ق��ي��ود  اأو  ال��ع��زل 

مرحلة جديدة وخطرية«.
مرحلة  خ�����س��ّم  يف  وه����ي  اأوروب��������ا 
ال��ع��زل، معنية ب�سكل  ت��داب��ري  رف��ع 
دعت  فقد  الت�سريح.  بهذا  خا�س 
االإيطالية  ال�����س��ح��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 

•• بوغوتا-اأ ف ب

الكولومبيني  اآالف  ع�سرات  اندفع 
“يوم  من  لا�ستفادة  املتاجر  اإىل 
امل�سافة”  ال��ق��ي��م��ة  ���س��ري��ب��ة  دون 
ال�����س��ل��ط��ات فيما  ح����ددت����ه  ال������ذي 
والوفيات  االإ�سابات  اأع��داد  تتزايد 

بفريو�س كورونا امل�ستجّد.
ت�سبح  ع����زل  اإج���������راءات  ظ���ل  ويف 
اأك�����رث ت���راخ���ي���ا، غ����زت ح�����س��ود من 
بوغوتا  يف  امل���ت���اج���ر  امل�������س���ري���ن 
واملدن الكولومبية االأخرى خال 
�سريبة  م��ن  اخل���ايل  “اليوم  ه��ذا 
ق���رره  ال�����ذي  امل�سافة”  ال��ق��ي��م��ة 
اإعان  قبل  دوك��ي  اإي��ف��ان  الرئي�س 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

���س��ّج��ل��ت ال���والي���ات امل��ّت��ح��دة 705 
وفيات اإ�سافّية ناجمة عن فريو�س 
كورونا امل�ستجّد خال 24 �ساعة، 
جونز  جامعة  اأعّدته  اإح�ساء  وفق 
هوبكنز ال�ساعة 20،30 بالتوقيت 

املحلي )00،30 ت غ ال�سبت(.
وه���و ال��ي��وم ال��ّت��ا���س��ع ع��ل��ى الّتوايل 
ح�سيلة  ف���ي���ه  ت��ن��خ��ف�����س  ال�������ذي 
حالة  االأف  دون  م��ا  اإىل  ال��وف��ي��ات 
اأّن  ال����ّرغ����م م���ن  ال����ب����اد، ع��ل��ى  يف 
ت��ب��ق��ى وبفارق  امل��ّت��ح��دة  ال���والي���ات 
�سا�سع عن �سائر دول العامل البلَد 
جائحة  ج��ّراء  من  ت�سّرراً  االأك��رث 

كوفيد-19.
ن�����ي�����وي�����ورك  جن�����ح�����ت  ح�������ني  ويف 
ال�����س��ي��ط��رة على  ون��ي��وج��ري���س��ي يف 
الفريو�س  ف������اإّن  امل����ر�����س،  ت��ف�����ّس��ي 

ينت�سر حالًيا يف 20 والية.
و�سّجلت والية فلوريدا رقًما قيا�سًيا 
جديًدا حلاالت االإ�سابة بالفريو�س 
يوم  اأم�س االأول اجلمعة اإذ اأح�ست 
يف  �سخ�ساً   3،822 زه���اء  اإ���س��اب��ة 
24 ���س��اع��ة، وه���و رق���م ق��ّل��ل حاكم 
اأّن  اإذ �سّدد على  الوالية من �ساأنه، 

ملكافحة  ال�سحية  ال��ط��وارئ  ح��ال 
كوفيد-19. وقد اأثار هذا االإجراء 
ان���ت���ق���ادات ق��ا���س��ي��ة ل����دوك����ي، مثل 
انتقاد كاوديا لوبيز رئي�سة بلدية 
بوغوتا املدينة التي ي�سكنها ثمانية 
مايني �سخ�س والبوؤرة الرئي�سية 
واتهمت  ك��ول��وم��ب��ي��ا.  يف  ل���ل���وب���اء 
يقارب  م��ا  مب��ح��و  ال�سلطة  ل��وب��ي��ز 
ثاثة اأ�سهر من اجلهود للحد من 
انت�سار الفريو�س الذي بداأ تف�سيه 
يف الباد يف 6 اآذار/مار�س. ومتكن 
�سحافيون يف وكالة فران�س بر�س 
م��ن روؤي����ة جم��م��وع��ات ك��ب��رية من 
اأمام  متجمعني  العا�سمة  ���س��ك��ان 
املتاجر وا�سعني كمامات لكن من 

اجل�سدي  ال��ت��ب��اع��د  اح�����رام  دون 
الذي اأو�ست به احلكومة.

“توير”  ع���ل���ى  ل���وب���ي���ز  وك���ت���ب���ت 
املبيعات  يف  “زيادة  م��ت�����س��ائ��ل��ة 

وخف�س يف عدد االأرواح؟«
اأ�سفه حل�سول  ع��ن  واأع���رب دوك��ي 
بهذا  اأ���س��اد  لكنه  التجمعات  ه���ذه 
الن�ساط  م���ن  “الناجح”  ال���ي���وم 

التجاري.
ال��ت��ج��ارة خو�سيه  كما رح��ب وزي���ر 
“اإعادة  ب�����  ري�����س��ري��ب��و  م���ان���وي���ل 
اليوم  ه��ذا  يف  االقت�ساد  تن�سيط” 
ال�����ذي ف��ت��ح م���ن اأج���ل���ه 73 األ���ف 

متجر.
“جتمعا”   85 ال�سرطة  و�سبطت 

غالبّية امل�سابني �سباب ال ُيظهرون 
اأّي اأعرا�س.

وقال كبري خراء االأوبئة االأمريكي 
لوكالة  اخلمي�س  فاوت�سي  اأنتوين 
على  ال�سيطرة  اإّن  ب��ر���س  ف��ران�����س 
الواليات  يف  كوفيد-19  جائحة 
امل���ت���ح���دة ال ت��ت��ط��ّل��ب م����زي����ًدا من 

الّنطاق،  الوا�سعة  احلْجر  تدابري 
اأّن معدل  م��ن  ال��ّرغ��م  وذل���ك على 
ال�سعيد  على  اليومّية  االإ���س��اب��ات 

الوطني ال ُيظهر تراجًعا.
اإذا كان يجب  ورّداً على �سوؤال عما 
زيادة  ت�سهد  ال��ت��ي  ال���والي���ات  ع��ل��ى 
اإ�سدار  ُتعيد  اأن  االإ���س��اب��ات،  بعدد 

وب���اران���ك���ي���ا  وك��������ايل  ب����وغ����وت����ا  يف 
واأعلنت  وب��وك��ارام��ان��غ��ا.  وميديني 
اأنها اأغلقت ثاثة متاجر جتاوزت 
احلد االأق�سى للقدرة اال�ستيعابية 
املحددة واأنها غرمت 954 �سخ�سا 
ال�سامة  لتدابري  امتثالهم  لعدم 

ال�سحية.
الدولة  ح��ال��ي��ا  ك��ول��وم��ب��ي��ا  وت���ع���د 
اأمريكا الاتينية من  ال�ساد�سة يف 
حيث عدد الوفيات واخلام�سة من 

حيث عدد االإ�سابات.
عدد  اأن  ال�����س��ح��ة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
ال�����وف�����ي�����ات و�����س����ل اجل����م����ع����ة اىل 
االإ�سابات  ع���دد  اأن  ك��م��ا   2045

�سّجل ارتفاعا وبلغ 63276.

اأوام��������ر ل��ل��م��واط��ن��ني ب���ال���ب���ق���اء يف 
اأعتقد  “ال  فاوت�سي  اأج��اب  املنازل، 
اأن����ن����ا ���س��ن��ت��ح��ّدث ع����ن ع������ودة اإىل 
�سنتحدث  اأن��ن��ا  اأع��ت��ق��د  االإغ�����اق. 
عن حماولة التحّكم ب�سكٍل اأف�سل 
بتلك املناطق من الباد التي يبدو 
اأّنها تعاين زيادًة يف عدد احلاالت«.

االقت�سادية  االأزم���ة  مواجهة  ويف 
تف�سي  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة  اخل���ط���رية 
الوباء، عقد قادة االحتاد االأوروبي 
الفيديو،  ع��ر  اج��ت��م��اع��اً  اجل��م��ع��ة 
لكن مل ُيّتخذ اأي قرار خاله. اإال 
اأنهم اتفقوا على اللقاء يف منت�سف 
لعقد  ب��روك�����س��ل  يف  مت��وز/ي��ول��ي��و 
التو�سل  اأج��ل  من  مبا�سر  اجتماع 
اإنعا�س  خ��ط��ة  ب�����س��اأن  ات���ف���اق  اإىل 

اقت�سادي هائلة.
و���س��ي�����س��ك��ل االت����ف����اق ب�������س���اأن خطة 
يورو  750 مليار  بقيمة  االإنعا�س 
العجوز  القارة  الإخ��راج  املخ�س�سة 
مهمة  مرحلة  تاريخي،  رك��ود  من 
يف البناء االأوروب��ي، الأن هذا املبلغ 
مقر�س  االأوىل  ل��ل��م��رة  ���س��ي��ك��ون 
با�سم االحتاد االأوروبي يف االأ�سواق، 
ما يك�سر ال�سمت الذي يخّيم ب�ساأن 

مو�سوع دين اأوروبي م�سرك.

�لرب�زيل تتخطى عتبة �ملليون �إ�صابة بكوفيد-19  

ال�صحة العاملية : العامل يدخل مرحلة خطرية ب�صبب كورونا

ح�صود من امل�صرتين يف كولومبيا تتحدى الوباء  

وفيات بكورونا خالل 24 �صاعة يف اأمريكا   705

ال�صني : اإيواء  »مثريي ال�صغب« يلحق ال�صرر بتايوان 
•• بكني-رويرتز

من هوجن  ال�سغب”  “ملثريي  اإن توفري احلماية  ال�سينية  قالت احلكومة 
كوجن لن يوؤدي اإال اإىل االإ�سرار ب�سعب تايوان كما اأنه ميثل تدخا يف �سوؤون 

املدينة التي حتكمها ال�سني منددة بخطط تايوان مل�ساعدة من 
يقرر من �سكان هوجن كوجن الهروب اإىل تايوان.

�ستن�سئ مكتبا  اإنها  اأم�س اخلمي�س  اأول  اأول  يوم  تايوان  وقالت 
خم�س�سا مل�����س��اع��دة م��ن ي��ف��ك��رون يف م��غ��ادرة ه���وجن ك���وجن مع 
ت�سديد بكني قب�ستها على تلك امل�ستعمرة الريطانية ال�سابقة 

مبا يف ذلك قانون االأمن الوطني اجلديد املزمع.
ويبداأ املكتب اجلديد عمله يف اأول يوليو متوز وهو تاريخ يت�سم 
بريطانيا هوجن  فيه  �سلمت  ال��ذي  اليوم  اأن��ه  باحل�سا�سية حيث 
احلريات  ا�ستمرار  بتعهد   1997 ع��ام  ال�سيني  للحكم  ك��وجن 

وا�سعة النطاق مبوجب �سيغة ال�سني” بلد واحد ونظامني«.
وقال مكتب �سوؤون تايوان ال�سيني يف بيان يف �ساعة متاأخرة من 
م�ساء اجلمعة اإن خطة “�سلطة احلزب التقدمي الدميقراطي” 
وتدمري  ك���وجن  ه���وجن  ����س���وؤون  يف  ل��ل��ت��دخ��ل  �سيا�سية  م���وؤام���رة 

ا�ستقرارها وازدهارها.
ال�سغب  مل��ث��ريي  اجل���زي���رة  وا���س��ت��ي��ع��اب  امل������اأوى  “توفري  وق����ال 
والعنا�سر التي تثري الفو�سى يف هوجن كوجن لن يوؤديا اإال اإىل 

ا�ستمرار اإحلاق ال�سرر ب�سعب تايوان«.
اأن موؤامرات القوى التي تدافع عن ا�ستقال هوجن كوجن  واأ�ساف املكتب 
ونظامني”  واح���د  بلد  ب�سيغة”  ال�سرر  الإحل���اق  اأي�سا  وت�سعى  وت��اي��وان 

وتق�سيم االأمة لن تنجح على االإطاق.

•• ب�شكك-رويرتز

اأم�س  قرغيز�ستان  وزراء  رئي�س  ب��ورون��وف  كوباتبيك  ق��ال 
ال�سبت اإن احلكومة اأغلقت و�سائل النقل العام يف العا�سمة 
يوم  حتى  اأحيائها  بني  تربط  التي  الطرق  وجميع  ب�سكك 
زي��ادة حاالت االإ�سابة  تاأتي هذه اخلطوة مع  غد االثنني. 
192 ح��ال��ة. وقال  ال��ب��اد  ك��ورون��ا يف  اجل��دي��دة بفريو�س 
ب�سكل  ال��دول��ة  ا�ستعداد  اإىل  نطمئن  اأن  “يجب  ب��ورون��وف 
كامل ملواجهة و�سع وبائي يزداد �سوءا ... ون�سهد منوا يوميا 

واأنهت قرغيز�ستان،  يف عدد حاالت االإ�سابة بكوفيد-19«. 
�سكانها  ع��دد  يبلغ  التي  ال�سابقة،  ال�سوفيتية  اجلمهورية 
2981 حالة  االآن  والتي �سجلت حتى  ن�سمة  6.5 مليون 
اإ�سابة بالفريو�س، حالة الطوارئ واإجراءات حظر التجول 
والعزل العام يف مايو اأيار. كما فر�ست جارتها قازاخ�ستان، 
بالفريو�س،  م��وؤك��دة  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة  األ���ف   25 �سجلت  ال��ت��ي 
اأغلقت  حيث  االأ���س��ب��وع،  نهاية  عطلة  خ��ال  جديدة  قيودا 
جميع مراكز الت�سوق واالأ�سواق واحلدائق يف املدن الكرى 

ملواجهة موجة ثانية من التف�سي.

قرغيز�صتان ت�صدد قيود كورونا بعد زيادة يف الإ�صابات 
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ُقتل خم�سة مدنّيني يف غارات للطريان الركي، يف ثالث اأّيام عملّية 
متمّردي  �سّد  العراق  �سمال  يف  اأنقرة  ت�سّنها  وبّرية  جّوية  ع�سكرّية 
حزب العمال الكرد�ستاين، بح�سب ما قال م�سوؤولون حمّليون لوكالة 
. وُقتل ثاثة مدنّيني يف ناحية �سيادزي مبحافظة  فران�س بر�س 
“ا�ستهدفت  االأول اجلمعة يف غارات للطريان الركي  اأم�س  دهوك 
لفران�س  مايي  وار�سني  الناحية  مدير  اأّك��د  ما  بح�سب  �سّياراتهم”، 
بر�س. وقبل ذلك، قال امل�سوؤول يف ناحية برادو�ست مبحافظة اأربيل 
اأغنام قتل يف ق�سف للطريان الركي على  “راعي  اإّن  ح�سان �سلبي 
املنطقة اأول اأول اأم�س اخلمي�س، وهو يعتر اأّول �سحّية مدين للهجوم 
الركي«. كذلك، اأعلن �سرب�ست �سري، مدير ناحية كاين ما�سي يف 
اأي�ساً، العثور اجلمعة على جّثة �سخ�س مفقود منذ يومني،  دهوك 
وقتل بالق�سف الركي. من جهتها، اأعلنت وزارة الدفاع الركية يف 
بيان اأّن جندّياً تركّياً قتل اجلمعة خال ا�ستباكات مع “اإرهابّيني” 
من حزب العّمال الكرد�ستاين املحظور يف منطقة عملّيتها الع�سكرّية 
يف �سمال ال��ع��راق. و���س��ط ه��ذه ال��ت��ط��ّورات، ج��اء يف ب��ي��ان للمتحّدث 
الر�سمي با�سم حكومة اإقليم كرد�ستان، اأّن “حكومة اإقليم كورد�ستان 
ت�سجب تلك االأحداث التي ت�سفر عن ا�ست�سهاد املواطنني وتكبدهم 

خ�سائر ب�سرية من قبل اأي طرف والأي �سبب كان«.

العن�سرية  على  لاحتجاج  ال�سبت  اأم�����س  ب��اري�����س  يف  ح�سد  جتمع 
ومزاعم عن عنف ال�سرطة مع ال�سود واأبناء االأقليات العرقية.

باري�س.  يف  اجلمهورية  �ساحة  يف  التجمع  املتظاهرين  مئات  وب���داأ 
يف  الإبو”  “العدالة  عليها  ك��ت��ب  الف��ت��ة  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  اأح����د  وح��م��ل 
وجتري   .2019 ع��ام  لل�سرطة  ت��ويف يف عملية  اأ�سود  لرجل  اإ���س��ارة 
يف  ال�سرطة  ووح�سية  العن�سرية  على  العامل  اأنحاء  يف  احتجاجات 
اعتقاله يف مدينة  اإث��ر  فلويد  ج��ورج  االأ�سود  االأمريكي  وف��اة  اأعقاب 

منيابولي�س ال�سهر املا�سي.
 

 عقد البابا فرن�سي�س اأول لقاء مع جمع من النا�س يف الفاتيكان منذ 
اأن رفعت اإيطاليا اإجراءات العزل العام التي فر�ستها ملكافحة فريو�س 
مناطق  اأك��رث  من  طبية  لطواقم  اللقاء  وخ�س�س  امل�ستجد،  كورونا 
االأطباء  اأمام جمموعة من  البابا  وقال  باجلائحة.  ت�سررا  اإيطاليا 
التي  كليمنتينا  قاعة  يف  لومبارديا  منطقة  من  التمري�س  وطواقم 
االأ�سا�سية  االأعمدة  من  “كنتم  الكورونا  ب�سبب  �سهورا  مغلقة  ظلت 
للباد باأكملها«. واأ�ساف “اإىل من هم هنا منكم، واإىل زمائكم يف 
اأقدم احرامي و�سكري البالغ، واأعلم يقينا اأين  اإيطاليا،  اأنحاء  كل 
اأعر عن �سعور اجلميع«. ووجه ال�سكر للعاملني يف القطاع الطبي، 
باأنهم  وو�سفهم  ال��ل��ق��اء،  اأث��ن��اء  يف  كمامات  ي�سعون  ك��ان��وا  وال��ذي��ن 
“مائكة” مثنيا على ت�سرفات كاإعارة هواتفهم ملر�سى يف حلظاتهم 
االأخرية كي يودعوا اأحباءهم وذويهم. واأودى املر�س بحياة ما يقرب 
وفيات  ح�سيلة  اأك��ر  راب��ع  وه��ي  اإيطاليا،  يف  م�ساب  األ��ف   35 م��ن 
بكورونا يف العامل بعد الواليات املتحدة والرازيل وبريطانيا. وكان 
من بني من توفوا 170 طبيبا تقريبا ووجه البابا حتية خا�سة لهم 

خال خطابه اأم�س ال�سبت.
 

دعا االأمني العام لاأمم املتحدة اأم�س االأول اإىل التحلي بالهدوء واللجوء 
اإىل احلوار يف مايل بعد نزول ع�سرات االآالف من املحتجني اإىل ال�سوارع يف 
العا�سمة باماكو اأم�س االأول اجلمعة مطالبني بتنحي الرئي�س اإبراهيم اأبو 
بكر كيتا. ويواجه كيتا الذي فاز يف عام 2018 بفرة ثانية مدتها خم�س 
�سنوات حتديات تتمثل يف اأزمة اأمنية م�ستمرة منذ �سنوات يف �سمال الباد 
ال�سيا�سي  التوتر  عن  ف�سا  املعلمني  واإ���س��راب  ك��ورون��ا  فريو�س  وتف�سي 
مار�س  يف  اأج��ري��ت  نتائجها  على  متنازع  ت�سريعية  انتخابات  عن  الناجم 
اجلمعة  االأول  اأم�س  خرجت  التي  الغا�سبة  واالحتجاجات  املا�سي.  اآذار 
كانت الثانية هذا ال�سهر ودعا زعماء للمعار�سة لع�سيان مدين اإذا مل يتم 
الوفاء مبطالب املتظاهرين. وقال فرحان حق نائب املتحدث با�سم االأمني 
القادة  العام يدعو كل  “االأمني  اأنطونيو جوتريي�س  املتحدة  العام لاأمم 
ال�سيا�سيني الأن يبعثوا بر�سائل وا�سحة ملوؤيديهم للتحلي باأق�سى درجات 

�سبط النف�س واالإحجام عن اأي فعل قد يزيد من التوتر«.

عوا�شم

بغداد

باري�ص

روما

دكار

كندا حتقق يف عن�صرية طواقم 
طبية جتاه ال�صكان الأ�صليني 

 •• مونرتيال-اأ ف ب

حتقق ال�سلطات الكندية يف مزاعم تفيد باأن اأطباء وممر�سني راهنوا على 
م�ستوى الكحول يف دم مر�سى من ال�سكان االأ�سليني اأدخلوا ق�سم الطوارئ 

لتلقي العاج يف م�ست�سفى يف بريتي�س كولومبيا.
يف  ع��ام��ل��ني  اإن  احل��ق��وق��ي��ة  �سي”  ب��ي  ني�سن  “ميتي�س  جم��م��وع��ة  وق��ال��ت 
امل�ست�سفى كانوا يتبارون لتقدير م�ستوى الكحول يف الدم ملر�سى اعتقدوا 
اأنهم من ال�سكان االأ�سليني. واأطلق على اللعبة “براي�س اإز رايت”، يف اإ�سارة 

اإىل العر�س الذي يخمن امل�ساركون فيه �سعر ب�سائع معينة.
“اذا كان  االأول اجلمعة  اأم�س  اأدري��ان ديك�س  ال�سحة االقليمي  وقال وزير 
انه مت فتح حتقيق  م�سيفا  فاإنه غري مقبول وعن�سري”  االأم��ر �سحيحا 
باحلادث. واأظهر تقرير �سدر يف العام 2019 اأن العن�سرية �سد ال�سكان 
االأ�سليني منت�سرة على نطاق وا�سع يف النظام ال�سحي يف املقاطعة، وفق ما 
قال رئي�س “ميتي�س ني�سن بي �سي” دانييل فونتني الإذاعة “�سي بي �سي” 
“املر�سى من ال�سكان االأ�سليني يف كندا  العامة. وقالت املجموعة يف بيان 
الذين ي�سعون للح�سول على خدمات الطوارئ يف بريتي�س كولومبيا، غالبا 

ما يفر�س اأنهم خممورون ويحرمون من اخلدمات الطبية«.
واأ�سافت اأن هذا االأمر ي�ساهم يف “تفاقم الظروف ال�سحية التي توؤدي اإىل 

اأ�سرار اأو وفاة«. 

ا�صتئناف املفاو�صات الأمريكية الرو�صية ب�صاأن احلّد من الت�صلح  

الربملان الأوروبي يتبنى لهجة م�صددة حيال بكني 
•• بروك�شل-اأ ف ب

دان الرملان االأوروبي قانون االأمن 
ب�ساأن  اجل��دي��د  ال�سيني  ال��ق��وم��ي 
“هجوما  اإي��اه  معترا  كونغ  هونغ 
بينما  املدينة  على حرية  �ساما” 

طالب باإعداد عقوبات بحق بكني.
ويف قرار ياأتي تبنيه قبل اأيام على 
قمة رئي�سية بني االحتاد االأوروبي 
وال�������س���ني، ح������ّذر ن������واب ال���رمل���ان 
تقوي�س  م����ن  ب���ك���ني  االأوروب������������ي 
الذاتي  واحلكم  اخلا�سة  احلريات 
ه��ون��غ كونغ  بهما  ال��ل��ذان مت��ّت��ع��ت 
من  ال�سني  اإىل  ت�سليمها  مت  منذ 

بريطانيا عام 1997.
قانون  “فر�س  اأن  ال��رمل��ان  واأف���اد 
اأح���ادي من  ب�سكل  القومي  االأم��ن 
ق��ب��ل ب��ك��ني ع��ل��ى ه���ون���غ ك���ون���غ... 
ي��ع��د ه��ج��وم��ا ���س��ام��ا ع��ل��ى احلكم 
واحلريات  القانون  وحكم  ال��ذات��ي 

االأ�سا�سية«.
واأّي���د ال��ق��رار دع��وة وزي��ر خارجية 
االحت���اد االأوروب����ي ج��وزي��ب بوريل 
الّتخاذ موقف “اأقوى” يف التعامل 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ت�ستاأنف الواليات املتحدة ورو�سيا 
االثنني يف فيينا املفاو�سات ب�ساأن 
احلّد من الت�سّلح اإال اأن املحادثات 
تبدو مهددة منذ البداية باإ�سرار 
ال�سني،  ت�سمل  اأن  على  وا�سنطن 

االأمر الذي ترف�سه االأخرية.
وينبغي اأن يناق�س ال�سفري مار�سل 
الرئي�س  مم���ث���ل  ب��ي��ل��ي��ن��غ�����س��ل��ي، 
االأم���ريك���ي ل�����س��وؤون ال��ت�����س��ّل��ح، مع 
الرو�سي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ائ��ب 
�سريغي ريابكوف معاهدة خف�س 
االأ�سلحة اال�سراتيجية اجلديدة 
“نيو �ستارت” الثنائية املوقعة عام 
مفعولها  ينتهي  وال��ت��ي   2010
بعيد   --2021 ال���ع���ام  م��ط��ل��ع 
لدونالد  احلالية  ال��والي��ة  نهاية 
انتخابه يف  املر�سح الإعادة  ترامب 

ت�سرين الثاين/نوفمر.
اأح����ك����ام امل����ع����اه����دة على  وت���ن�������ّس 
النووية  ال��ق��اذف��ات  ع���دد  حت��دي��د 
ب�700  املن�سورة  اال�سراتيجية 
املن�سورة  النووية  ال��روؤو���س  وع��دد 
ب�1550.  ال���ق���اذف���ات  ه���ذه  ع��ل��ى 
وت��ن�����ّس اأي�����س��اً ع��ل��ى اإن�����س��اء نظام 
من  وال��ت��ح��ق��ق  للتفتي�س  ج��دي��د 

احرام بنود االتفاقية.
وتطالب مو�سكو مبناق�سات حول 
اأواخر  منذ  املعاهدة  هذه  جتديد 
العام 2019 اإال اأن اإدارة ترامب 
االإ�سرار  م��ع  االآن  ح��ت��ى  مت��اط��ل 

على اإ�سراك بكني يف املحادثات.

•• خميم اأطمة-رويرتز

االأربعة  ذو  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ك���ان 
و�سائد  ع���ل���ى  م�������س���ج���ى  اأ�����س����ه����ر 
م��و���س��وع��ة ع��ل��ى ب��ط��ان��ي��ة زرق����اء 
وك����ان وليد  اأ���س��������رت��ه،  يف خ��ي��م��ة 
العامني ياكم  الذي مل يتجاوز 
منت�سف  يف  خميلته  يف  �سخ�سا 

خيمته.
اأما رنيم التي مل تعرف �سنواتها 
ال���ت�������س���ع ����س���ام���ا، ف���ك���ان���ت تطل 
بقدمني حافيتني بثوبها االأحمر 

املزرك�س.
ت�سع �سور لنازحني اأطفال عانوا 

�سنوات احلرب الت�سع.
ال�سوري  امل�سور  روي���رز  وكلفت 
لقطات  بت�سوير  ع�����س��اوي  خليل 
لن�سرها يف اليوم العاملي لاجئني 

الذي وافق اأم�س ال�سبت.
اأطمة  خميم  اإىل  ع�ساوي  توجه 
اأ�سر  اإل��ي��ه  اآوت  ال���ذي  ل��ل��ن��ازح��ني 
�سوريا  ب��ني  ن��ازح��ة على احل���دود 
للنجاة   2011 عام  منذ  وتركيا 

االأوروبية اأور�سوال فون دير اليني 
ك��ون��غ وم�ساألة  ه��ون��غ  و���س��ع  ع��ل��ى 
راأ����س جدول  االإن�����س��ان على  حقوق 
االأعمال خال قمة االثنني املزمع 

يف  نفوذها  ازداد  التي  ال�سني،  مع 
عهد الرئي�س �سي جينبينغ.

كما ح�س رئي�س املجل�س االأوروبي 
املفو�سية  ورئي�سة  مي�سال  ���س��ارل 

واأو������س�����ح امل���م���ث���ل االأم�����ريك�����ي يف 
الت�سلح  من  للحّد  جنيف  موؤمتر 
قناة  ع���ر  اجل��م��ع��ة  وود  روب�����رت 
“م�سكلتنا  اأن  ا�س”  ب���ي  “�سي 
االأك�����ر ه���ي اف��ت��ق��ار ال�����س��ني اإىل 

ال�سفافية«.
ال�سينية  “الر�سانة  واأ����س���اف 
الع�سر  ال�����س��ن��وات  يف  �ستت�ساعف 
املقبلة. وهذا االأمر يثري بالتاأكيد 

قلقنا ال�سديد«.
وال تزال رو�سيا والواليات املتحدة 
متلكان معاً اأكرث من 90 يف املئة 
العامل،  يف  النووية  االأ�سلحة  من 
وفق التقرير االأخري ال�سادر عن 
املعهد الدويل الأبحاث ال�سام يف 

�ستوكهومل )�سيري(.
 2020 يف  وا����س���ن���ط���ن  ومت���ل���ك 
حواىل 5800 راأ�س حربي نووي 
 320 مقابل   6375 ومو�سكو 
و215  ل��ب��اري�����س  و290  لبكني 

للندن، وفق املعهد ال�سويدي.

اأن  تعتر  التي  ال�سني  وترف�س 
تر�سانتها اأقّل بكثري من تر�سانتي 
امل�ساركة  ووا����س���ن���ط���ن،  م��و���س��ك��و 
اأنها  اإال  الثاثية  امل��ف��او���س��ات  يف 
متعددة  ملحادثات  انفتاحها  اأب��دت 

االأطراف.
ال�سينية  اخلارجية  وزارة  وكتبت 
على  “ينبغي  م��وؤخ��راً  تغريدة  يف 
تخفي�س  امل����ت����ح����دة  ال������والي������ات 
النووية  االأ�سلحة  م��ن  خمزونها 
ب�سكل كبري، ما �سيخلق الظروف 
اإىل  اأخ���رى  ن��ووي��ة  ق��وى  لتن�سّم 
املحادثات املتعددة االأطراف للحّد 

من الت�سّلح النووي«.
وهو  جتونغبينغ  ���س��ون��غ  واع��ت��ر 
الدفاع،  ���س��وؤون  يف  �سيني  خ��ب��ري 
اأن امل�ستوى املثايل بالن�سبة لبكني 

�سيكون األفي راأ�س نووي.
اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  واأو�سح   
اأب��داً يف هذه  “ال�سني لن ت�سارك 
املفاو�سات حول احلّد من الت�سلح 

وال�سني  املتحدة  ال��والي��ات  غ��رار 
خ�سو�ساً  ال���ن���ووي���ة  ت��ر���س��ان��ت��ه��ا 
�سرعتها  ت���ف���وق  ����س���واري���خ  ع���ر 
من  ت�ستفيد  اأن  ال�����س��وت،  �سرعة 
املحادثات  لتو�سيع  االث��ن��ني  لقاء 
اأخ����رى يف جمال  م�����س��ت��وي��ات  اإىل 
اإىل  خ�سو�ساً  الت�سلح،  من  احل��ّد 
ال���ت���ي تهدد  ال���ن���ووي���ة  ال���ت���ج���ارب 

وان�سطن با�ستئنافها.
وق������ال ال�����س��ف��ري ال���رو����س���ي لدى 
ال�������والي�������ات امل����ت����ح����دة اأن�����ط�����ويل 
الرو�سي  للتلفزيون  اأن��ط��ون��وف 
هذه  تكون  اأن  يف  “ناأمل  م��وؤخ��راً 
واأن  ب��ن��اءة  فيينا(  )يف  امل�����س��اورات 
التدابري  قائمة  بو�سع  لنا  ت�سمح 
امللمو�سة بهدف تطبيع الو�سع يف 
جمال اال�ستقرار اال�سراتيجي«.

هناك  ي��ع��د  مل  “اليوم،  واأ����س���اف 
ت���ق���ري���ب���اً ه��ن��د���س��ة ل����اأم����ن، وال 
الت�سلح،  احلّد من  ب�ساأن  اتفاقات 
نيو  معاهدة  �سوى  هناك  يعد  مل 

بني الواليات املتحدة ورو�سيا«.
راأى داريل كيمبال املدير التنفيذي 
“اآرمز  االأ�سلحة  �سبط  جلمعية 
من  اأن��ه  اأ�سو�سيي�سن”  ك��ون��رول 
امل�ستحيل اإطاقاً التفاو�س ب�ساأن 
اتفاق جديد بالكامل مع الرو�س، 
وال�سينيني،  ال��رو���س  م��ع  وح��ت��ى 
قبل انتهاء مفعول “نيو �ستارت” 
�سباط/فراير  م��ن  اخلام�س  يف 

.»2021
الوقت  “يف  بر�س  لفران�س  وق��ال 
الراهن، اخلا�سة الوحيدة التي 
هي  اإل��ي��ه��ا،  ال��ت��و���س��ل  بامكان������ي 
واالإدارة  بيلينغ�سلي  م��ار���س��ل  اأن 
اأي  لديهم�����ا  ل��ي�����س  االأم���ريك���ي���ة 
�ستارت  نيو  معاهدة  لتمديد  نية 
عدم  ا�س������تخدام  يف  ت���رددان  وال 
مبفاو�سات  ال�������س���ني  اه���ت���م�������ام 
عن  للتخلي  كذريع����ة”  ثاثية 

املعاهدة.
وت���اأم���ل رو���س��ي��ا ال��ت��ي جت���دد على 

كل طفل يروي ق�سة، وكل واحد 
ع���ن���ده رواي������ة ف����ري����دة... ه����وؤالء 
الدار،  معنى  يعرفون  ال  ال�سغار 
اأو رمب��ا ن�سي  ي��درك  وبع�سهم ال 

اأن للدار بابا وجدارا«.
الكام  ال���ذي���ن مي��ك��ن��ه��م  ال��ك��ب��ار 
“ما هو  ���س��ئ��ل��وا ن��ف�����س ال�������س���وؤال: 

املنزل”؟
العمر  ال��ب��ال��غ م��ن  اأج���اب حممد 
�سبع �سنوات “منزلنا جميل جدا 
اأعود  اأمتنى  االأ�سجار.  به  حتيط 

اإليه حيث األعب يف الب�ستان«.
كل  يل  بالن�سبة  “املنزل  واأ���س��اف 
�سيء. هنا خميم م�ستحيل ي�سري 
وهو  قما�س  خيمة  بيظل  ب��ي��ت.. 

مو اأر�سنا«.
اأما روان ذات ال�سنوات ال�ست التي 
ت��زال تتذكر منزلها يف جنوب  ال 
م��ب��ن��ي على  “كان  ف��ق��ال��ت  اإدل����ب 

الطراز القدمي«.
قالت “البيت بالن�سبة اإيل مطرح 
واأهلي. جبت  ما بيكونوا رفقاتي 

األعابي، ب�س هون ما حلو.

اإرجاء جديد لعملية 
اإطالق �صاروخ »فيغا« 

 •• باري�ض-اأ ف ب

اإطاق  اأن  �سباي�س”  “اأريان  اأعلنت 
ال��ذي كان  االأوروب���ي  “فيغا”  �ساروخ 
مقررا يف البداية من كورو يف غويانا 
ال�سبت،  اإىل  تاأجيله  ومت  الفرن�سية 

اأرجئ مرة جديدة.
“الرياح  بيان  يف  ال�سركة  واأو���س��ح��ت 
تزال  للف�ساء ال  غ��وي��ان��ا  م��رك��ز  ف��وق 
غ���ري م���وؤات���ي���ة، ل���ذل���ك ق�����ررت اأري�����ان 
فيغا  اإط���اق  عملية  ت��اأج��ي��ل  �سباي�س 
ال�سبت 20 حزيران/يونيو 2020«. 
تاريخ  عن  االإع��ان  “�سيتم  واأ�سافت 
اأق�������رب وقت  اجل����دي����د يف  االإط��������اق 
اعتمادا على الظروف اجلوية  ممكن 
املتغرية«. وه��ذا احل��دث ميثل حتديا 
الأوروبا  الف�سائي  للم�ستقبل  حا�سما 
وحيث  م��زده��را  �سوقا  �ستدخل  ال��ت��ي 
جانب  م��ن  خ�سو�سا  املناف�سة  ت�ستد 
“فيغا”  ول�����دى  اإك���������س«.  “�سباي�س 
اأول عملية  وهي   ”16 “يف يف  مهمة 
 53 �ست�سع خالها  اإطاق م�سرك 
منخف�س  م��دار  يف  ا�سطناعيا  قمرا 

نيابة عن 21 عميا من 13 دولة.

اأبعد ن�سف ال�سوريني  من �سراع 
عن الديار.

ل���ق���ط���ات ع���������س����اوي ت�������س���ور كل 
الت�سع  احل���رب  ���س��ن��وات  م��ن  �سنة 

ب��ل��ق��ط��ة ب�����س��ي��ط��ة: ط��ف��ل ُول����د يف 
ما  و�سعا  يتخ�����ذ  ال�����س��ن��ة..  تلك 
ال�سورة  يف  منهم  ك��ل  خ��ي��م��ة،  يف 
مب����ف����رده، م����ا ع�����دا ج���م���ان���ة ذات 

التواأم  واأخ��ي��ه��ا  اأع����وام  ال��ث��م��ان��ي��ة 
فرحان.

ق���ال امل�����س��ور ع���ن ل��ق��ط��ات��ه “كل 
االنتفا�سة.  يف  عاما  ميثل  طفل 

�ستارت التي ال يزال لديها ب�سعة 
مفعولها  ان��ت��ه��اء  ق��ب��ل  اأ�سهر” 
حيال  “ت�ساوؤمه”  ع���ن  م��ع��رب��اً 

نتائج املحادثات.
ب��اده من ثاثة  و�سحب ترامب 
ات��ف��اق��ات دول��ي��ة ح���ول احل����ّد من 
ال��ت�����س��ّل��ح: االت��ف��اق ح���ول النووي 
االأ�سلحة  وم���ع���اه���دة  االإي��������راين 
النووية املتو�سطة املدى ومعاهدة 
التي تهدف  “االأجواء املفتوحة”، 
التحركات  م����ن  ال���ت���ح���ق���ق  اإىل 
من  احل���ّد  واإج�����راءات  الع�سكرية 

ت�سّلح الدول املوقعة عليها.
الرو�سي  ال�سيا�سي  املحلل  وراأى 
“ال ينبغي  اأنه  فيودور لوكيانوف 
توقع اإحراز اأي نوع من التقدم” 

يف فيينا.
“موقف  اأن  و�سرح لفران�س بر�س 
هي  ج����داً:  مت�سق  ت��رام��ب  اإدارة 
القيود  ك���ل  ع���ن  ع��م��ل��ي��اً  ت��ت��خ��ل��ى 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ات��ف��اق��ات م��وق��ع��ة يف 
هناك  “لي�س  م�سيفاً  املا�سي” 
هذه  اأن  نعتقد  يجعلنا  �سبب  اأي 

املعاهدة �ست�سكل ا�ستثناًء«.
ك���اي���ل مديرة  ����س���ان���ون  واأ������س�����ارت 
النووية  االأ���س��ل��ح��ة  ن���زع  ب��رن��ام��ج 
انت�سار  وع��دم  الت�سّلح  واحل��ّد من 
ال������دويل  امل���ع���ه���د  االأ�����س����ل����ح����ة يف 
�ستوكهومل،  يف  ال�����س��ام  الأب��ح��اث 
اإىل اأن “ع�سر االتفاقات الثنائية 
بني  النووية  االأ�سلحة  من  للحّد 
ميكن  املتحدة  وال��والي��ات  رو�سيا 

اأن ينتهي«.

عقدها عر الفيديو.
وح�����ّس ال��ق��رار غ��ري امل��ل��زم الدول 
االأع�ساء يف االحتاد االأوروبي على 
“عقوبات وجتميد لاأ�سول  تبني 

الذين  ال�سينيني  امل�سوؤولني  بحق 
يتحملون م�سوؤولية ر�سم وتطبيق 
ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��ي ت��ن��ت��ه��ك حقوق 

االإن�سان«.

واأعرب الرملان بح�سب ن�س القرار 
للتدخل  ال�����س��دي��دة  “اإدانته  ع���ن 
املتوا�سل واملتزايد من قبل ال�سني 

يف �سوؤون هونغ كونغ الداخلية«.
واالأربعاء، ح�ّس وزراء خارجية دول 
جمموعة ال�سبع ال�سني على اإعادة 
النظر يف قانون االأمن املقرح من 
اأج����ل ه��ون��غ ك��ون��غ، م�����س��ريي��ن اإىل 
يهدد  اأن��ه  م��ن  ال�سديد”  “قلقهم 

حقوق املدينة وحرياتها.
اإطار  يف  وافقت  ال�سني  اأن  ويذكر 
اتفاق “بلد واحد بنظامني” قبيل 
بريطانيا  من  كونغ  هونغ  ت�سّلمها 
باملحافظة  للمدينة  ال�سماح  على 
على ح��رّي��ات حم���ددة وح��ك��م ذاتي 
2047، مب��ا يف ذلك  ال��ع��ام  ح��ت��ى 

ا�ستقالها ق�سائيا وت�سريعيا.
لكن بكني ت�سر اليوم على اأن قانون 
االأمن القومي �سروري لو�سع حد 
واإع���ادة  ال�سيا�سية  لا�سطرابات 
اال�ستقرار اإىل هونغ كونغ بعد عام 
من االحتجاجات ال�سخمة املوؤيدة 
تخللتها  وال��ت��ي  ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ة 

اأعمال عنف.

البحرية الأمريكية توؤكد اإقالة قائد حاملة طائرات 
اإ�سعار  “معلقة حتى  بيكر  �ستيوارت  االأم��ريال  نائب  روزفلت، 

اآخر«.
اأدت ق�سية ثيودور روزفلت اإىل ا�ستقالة قائد �ساح البحرية 
توما�س موديل، وخلفه كينيث بريثويت، الذي اأعلن االأدمريال 

غيلداي عن معاقبته.
اأبلغ يف مار�س/اآذار وزارة الدفاع االأمريكية  وكان كروجر قد 
ميكن  ال  ب�سكل  ينت�سر  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب���اأن  )ال��ب��ن��ت��اغ��ون( 
ال�سيطرة عليه على من �سفينته، داعياً اىل تقدمي م�ساعدة 

فورية لعزل اأفراد طاقمه.
ونّبه كروجر روؤ�ساءه اإىل اأّن “انت�سار املر�س م�ستمر ومت�سارع”، 
منا�سدا اإياهم بالقول “نحن ل�سنا يف حالة حرب. ال حاجة الأن 

يف ر�سالة مت ت�سريبها اإىل ال�سحيفة اليومية  ميوت بّحارة”، 
“�سان فران�سي�سكو كرونيكل«.

واعتر م�سوؤولون كبار يف البنتاغون اأّن كروجر اأخطاأ بت�سريب 
ر�سالته اإىل االإعام.

ولقيت االإقالة قبل اإجراء حتقيق ر�سمي م�سبق ا�ستنكارا وا�سعا 
اأراد  حمرم  ل�سابط  من�سفة  وغري  قا�سية  عقوبة  واعُترت 
حماية طاقم �سفينته، وخا�سة من قبل النواب الدميقراطيني، 

واأو�سى واالأدمريال غيلداي بنف�سه باإعادة ت�سميته.
ولكن بعد اجراء هذا التحقيق الدقيق، الذي بلغ 88 �سفحة، 

عاد ال�سابط االأعلى رتبة يف البحرية االأمريكية عن راأيه.
“كن مدعاة �سكوك”  اإدارت��ه للوباء  اأن حكم كروجر يف  وراى 

بني اأفراد طاقمه يف اآذار/مار�س، بعد توقفه يف ميناء دانانغ، 
يف فيتنام، يف حني اأن وباء كوفيد-19 كان منت�سرا على نطاق 

وا�سع يف اآ�سيا.
ا على من احلاملة،  اأي�سً كانا  ال��ذي  وبيكر  اأن كروجر  وتابع 
ف�سا يف معاجلة امل�سكلة وحتمل امل�سوؤولية، واأعطيا االأف�سلية 

يف حاالت عديدة، لراحة الطاقم على �سامته.
و�سهدت ثيودور روزفلت اأوىل حاالت تف�سي وباء كوفيد-19 
يف اجلي�س االأمريكي، حيث اأ�سيب نحو األف من اأفراد الطاقم 

وتويف بحار بالفريو�س.
وزير  اإن  هوفمان  جوناثان  البنتاغون  با�سم  املتحدث  وق��ال 

الدفاع مارك اإ�سر اأيد قرارات البحرية االأمريكية.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأكدت البحرية االأمريكية اإقالة قائد حاملة الطائرات يو.اأ�س.
اأ�س. ثيودور روزفلت العاملة بالطاقة النووية من من�سبه بعد 

انتقاده اإدارة وباء كوفيد-19 على من �سفينته.
القومندان بريت  اعيد  “لن  االأدم��ريال مايك غيلداي  وق��ال 
موؤهًا  يكون  ول��ن  روزف��ل��ت،  لثيودور  كقائد  ملن�سبه  ك��روج��ر 

لتويل من�سب قيادي يف امل�ستقبل«.
واأو�سح يف موؤمتر �سحفي اأن كروجر لن ُيف�سل من البحرية 

االأمريكية و�سيمنح من�سًبا جديًدا.
واأ�ساف اأن ترقية رئي�سه امل�سرف على حاملة الطائرات ثيودور 

ت�صعة اأعوام من احلرب.. ت�صعة اأطفال يحلمون بالدار 
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عربي ودويل
ممثل ادعاء اأمريكي يرف�ش ال�صتقالة 

ال يرى منهم م�ساندة تامة. ويف االأ�سابيع االأخرية اأقال عددا 
من الرقباء من بينهم من لعب دورا رئي�سيا يف م�ساءلة ترامب 
هذا العام. ويف اإعان مفاجئ يف �ساعة متاأخرة الليلة املا�سية، 
�سي�ستقيل  العام جيفري بريمان  اإن مدعي مانهاتن  بار  قال 
املالية  واإنه �سري�سح مكانه جاي كليتون رئي�س جلنة االأوراق 

والبور�سات.
ويقود بريمان مكتبا قويا معروفا بتوليه ق�سايا اإرهاب كرى 
وجرائم مالية يف وول �سريت وق�سايا ف�ساد حكومي. وقال اإنه 
مل يعرف بالقرار اإال من خال البيان ال�سحفي الذي اأ�سدره 
“علمت  ب��ار واإن��ه لن يرحل يف ه��دوء. وق��ال بريمان يف بيان 
من بيان �سحفي من وزير العدل الليلة اأنني ’�ساأتنحى’ من 

 •• وا�شنطن-رويرتز

قال ممثل ادعاء احتادي بارز يف الواليات املتحدة، حقق مكتبه 
دونالد  الرئي�س  حمامي  جولياين  دبليو  رودول��ف  اأن�سطة  يف 
�ساعات  بعد  اإنه لن يرك من�سبه، وذلك  ال�سخ�سي،  ترامب 
من اإعان اإدارة ترامب فجاأة اأنها �ستعني �سخ�سا اآخر مكانه.

ومت��ث��ل ه���ذه امل��واج��ه��ة امل��ح��ت��دم��ة ح��ل��ق��ة ج��دي��دة يف �سل�سلة 
بار يقول  وليام  العدل  وزي��ر  خطوات غري معتادة من جانب 
اإنها تهدف الإفادة ترامب �سيا�سيا وتقو�س ا�ستقال  البع�س 

وزارة العدل.
كما تاأتي يف وقت ي�سعى فيه ترامب للتخل�س  من م�سوؤولني 

ا�ستقالتي  اأق��دم  املتحدة. مل  ال��والي��ات  ع��ام يف  من�سبي كمدع 
“�ساأتنحى عندما  اأنوي اال�ستقالة من من�سبي«. واأ�ساف  وال 
واإىل  ال��رئ��ا���س��ة.  تعينه  مر�سح  على  ال�سيوخ  جمل�س  ي�سدق 
توقف«.  اأو  تاأخر  دون  حتقيقاتنا  �ستتوا�سل  ذل��ك،  يحدث  اأن 
ومنذ تعيينه يف يناير كانون الثاين 2018 مل يتوان بريمان 
مكتبه  واأ���س��رف  ت��رام��ب.  دائ���رة  يف  �سخ�سيات  ماحقة  ع��ن 
ال�سابق  ال�سخ�سي  املحامي  التحقيق مع مايكل كوهني،  على 
لرامب، ووجه اتهامات الثنني من م�ساعدي جولياين وفتح 
لت�سيد  مب�ساعيه  يتعلق  فيما  نف�سه  جولياين  م��ع  حتقيقا 
اأخطاء خ�سوم ترامب ال�سيا�سيني يف اأوكرانيا بغر�س ت�سويه 

�سورتهم. ومل يتهم االدعاء جولياين بارتكاب خمالفات.

 توجيه اتهام لرجل بقتل رجل �صرطة يف نيوزيلندا 
•• ملبورن-رويرتز

 اعتقلت ال�سلطات النيوزيلندية رجا عمره 24 عاما ووجهت له اتهامات بقتل رجل �سرطة وقالت 
ال�سرطة اإنها تبحث عن امراأة بتهمة م�ساعدة هذا الرجل.

وكان رجل ال�سرطة،الذي اأُعلن اأم�س ال�سبت اأن ا�سمه ماثيو هانت والبالغ من العمر 28 عاما، اأول 
زال��ت جرائم  ما  نيوزيلندا حيث  �سنوات يف  يقل عن ع�سر  ما ال  وه��و يف اخلدمة منذ  ٌيقتل  �سرطي 

االأ�سلحة النارية نادرة ن�سبيا.
واأطلقت النار على هانت و�سرطي اآخر خال توقف مروري روتيني يف اإحدى �سواحي اأوكاند. ومن 

املقرر مثول املتهم اأمام املحكمة .
وقالت ال�سرطة يف بيان اإن “ التحقيق يف هذا احلادث ما زال جاريا وال ميكن لل�سرطة ا�ستبعاد احتمال 
توجيه اتهامات الأ�سخا�س اآخرين«. واأ�سافت اأن ال�سرطي االآخر الذي اأطلقت عليه النار واأحد املارة 

الذي اأ�سيب يف احلادث يرقدان يف حالة م�ستقرة يف امل�ست�سفى.

���س��ام��ة، ه��و ال��ت��اأك��د م��ن م��ا اإذا 
ك��ان ال��ن��زاع ق��د حت��ول فعا اإىل 
تهديد حقيقي لل�سلم اأو اأن يكون 
“اأعمال  اإ���س��ع��ال  اإىل  ط��ري��ق��ه  يف 

عدوانية«.
وه���ذا ي��ع��ن��ي، وف��ق��ا ل�����س��ام��ة، اأن 
يتخذ املجل�س االإجراءات الرادعة 
ت��ط��ب��ي��ق��ا ل��ل��ف�����س��ل ال�������س���اب���ع من 
اأن  امل��ج��ل�����س  في�ستطيع  امل��ي��ث��اق، 
اإث��ي��وب��ي��ا مثا ب��وق��ف ملء  ي��اأم��ر 
مع  النهائي  االتفاق  حلني  ال�سد 
القواعد  ع��ل��ى  وال�����س��ودان  م�سر 
�سد  ت�����س��غ��ي��ل  و  مب������لء  ال���ف���ن���ي���ة 

النه�سة.
 36 امل���ادة  اأن  اإىل  �سامة  ول��ف��ت 
من ميثاق جمل�س االأمن الدويل 
تخوله يف اأي مرحلة من مراحل 
ال���ن���زاع اأن ي��ت��دخ��ل وي��و���س��ي مبا 
ي�����راه م��ن��ا���س��ب��ا م���ن االإج��������راءات 
وطرق الت�سوية، وهو لي�س ملزما 
ب��االن��ت��ظ��ار ل��ف�����س��ل االأط�������راف يف 
ي�سرع  حتى  النزاع  حلل  التو�سل 

يف عمله.
ميثاق  م���ن   38 امل�����ادة  وب��ح�����س��ب 
يوؤدي  اأن  ي�ستطيع  فاإنه  املجل�س، 
يف  حتكيمي،  و�سبه  توفيقيا  دورا 
باأن  املتنازعني  جميع  طلب  ح��ال 
يقدم تو�سيات بق�سد حل النزاع 

حل �سلميا.

•• عوا�شم-وكاالت

ج���اء اإع����ان م�����س��ر اأم�����س االأول 
اجلمعة حتويل ملف �سد النه�سة 
االأم����ن  جم��ل�����س  اإىل  االإث���ي���وب���ي 
ال��دويل،  ليعك�س عجز الطرفني 
للم�سكلة  حل  اإىل  الو�سول  على 
وحتديدا  �سنوات،  منذ  املحتدمة 
م��ن��ذ اإع������ان اإث��ي��وب��ي��ا ال���ب���دء يف 
عام  للجدل  امل��ث��ري  ال�سد  ت�سييد 
جديدة  مرحلة  وي��ب��داأ   ،2011

من التعامل مع االأزمة.
وق���ال���ت م�����س��ر، يف ب���ي���ان ل�����وزارة 
اجلمعة:  االأول  اأم�س  اخلارجية 
ال�سيا�سية  االإرادة  غ���ي���اب  اإن 
ت��ع��رث جهود  �سبب  ه��و  الإث��ي��وب��ي��ا 

حل اأزمة �سد النه�سة.
اأن االإ���س��رار االإثيوبي  اأك��دت  كما 
ع��ل��ى امل�����س��ي ق��دم��ا يف م���لء �سد 
يف  �ساهم  اأح���ادي  ب�سكل  النه�سة 

عرقلة جهود اإحراز تقدم.
ودع����ت ال��ق��اه��رة جم��ل�����س االأم���ن 
لتاأكيد  ال���ت���دخ���ل  اإىل  ال�������دويل 
نية  بح�سن  ال��ت��ف��او���س  موا�سلة 
وف����ق ق���واع���د ال���ق���ان���ون ال����دويل، 
اأحادية  اإج�������راءات  ات���خ���اذ  وع����دم 
ت��اأث��ر ع��ل��ى ف��ر���س ال��ت��و���س��ل اإىل 

اتفاق.
االأمن  كما طالبت م�سر جمل�س 

ا�ستخدام  ذل����ك  مب���ا  االإل���زام���ي���ة 
القوة.

يدعو  اأن  االأم���ن  ملجل�س  ومي��ك��ن 
ت�سوية  اإىل  ال�����ن�����زاع  اأط����������راف 
بالطرق  ب��ي��ن��ه��م  ف��ي��م��ا  ال����ن����زاع 
�سرورة  راأى  اإذا  الدبلوما�سية، 
لذلك، حتى لو مل يتفق االأطراف 
على عر�س االتفاق عليه، بح�سب 

�سامة.
وقال اإنه على الرغم من الطبيعية 
القانونية التي تكت�سي النزاع بني 
فلي�س  واإثيوبيا،  وال�سودان  م�سر 
اأبواب  ه��ن��اك م��ا مينع م��ن ط��رق 
جم��ل�����س االأم�����ن. واأ����س���ار �سامة 
ي�ستطيع  االأم���ن  جمل�س  اأن  اإىل 

تو�سية  يف  �ساحيته  يبا�سر  اأن 
و�سائل  ب��ات��ب��اع  ال���ن���زاع  اأط������راف 
اأي�سا  وله  النزاع،  لت�سوية  معينة 

اأن ميتنع عن ذلك.
���س��ل��ط��ة عامة  امل��ج��ل�����س  وي���ح���وز 
تلقاء  م���ن  ال��ت��ح��ق��ي��ق  اإج������راء  يف 
تخ�سع  جلنة  بت�سكيل  اأو  نف�سه، 
اأو موقف  ن��زاع  اأي  لتوجيهاته يف 
ي����رى امل��ج��ل�����س اأن�����ه ب��ح��اج��ة اإيل 
القانون  يف  للخبري  طبقا  ذل���ك، 

الدويل.

�لدور �لأهم
ل��ك��ن ال�����دور االأه�����م ال����ذي ميكن 
بح�سب  املجل�س،  ب��ه  ي�سطلع  اأن 

اأي  لتجنب  م�سوؤولياته  بتحمل 
ت���وت���ر وح���ف���ظ ال�����س��ام واالأم�����ن 
على  احلر�س  موؤكدة  الدوليني، 
التو�سل اإىل اتفاق يحقق م�سالح 

م�سر واإثيوبيا وال�سودان.
وت���اأت���ي ه���ذه ال��ت��ط��ورات ب��ع��د اأن 
انتهاء  اأي�����ام  ق��ب��ل  اأع��ل��ن��ت م�����س��ر 
م���ف���او����س���ات ���س��د ال��ن��ه�����س��ة دون 
ب�سبب  ات�����ف�����اق  اإىل  ال����و�����س����ول 
على  املتعنتة  االإثيوبية  “املواقف 

اجلانبني الفني والقانوين«.
كما اأكدت القاهرة اأن اأدي�س اأبابا 
رف�ست اإبرام اتفاقية ملزمة مل�سر 
واعر�ست  واإثيوبيا،  وال�����س��ودان 
ع��ل��ى و���س��ع اآل���ي���ة ق��ان��ون��ي��ة حلل 

نهر النيل من ال�سد، خال فرة 
جفاف متعددة ال�سنوات، وكيفية 
نزاعات  اأي  ال��ث��اث  ال����دول  ح��ل 

م�ستقبلية.
ح�سة  ع����ل����ى  م�������س���ر  وحت���������س����ل 
�سنوية من مياه نهر النيل تقدر 
مكعب،  مر  مليار   55.5 بنحو 
 18.5 ع��ل��ى   ال�����س��ودان  ويح�سل 
مليارا. وتخ�سى م�سر اأن يت�سبب 
ال���ت���اأث���ري على  ال��ن��ه�����س��ة يف  ���س��د 

ح�ستها من املياه .
نيوز  ���س��ك��اي  ب��ح��ث��ت  اأن  و���س��ب��ق 
ح�����ال جلوء  امل����وق����ف يف  ع���رب���ي���ة 
م�سر اإىل جمل�س االأمن الدويل، 
حيث قال اأ�ستاذ القانون الدويل، 

وزير  وك���ان  املحتملة.  ال��ن��زاع��ات 
وقت  يف  قال  االإثيوبي  اخلارجية 
�ستم�سي يف ملء  اإن باده  �سابق 

�سد النه�سة باتفاق اأو دونه.
ال��دول الثاث على و�سك  وب��دت 
�سامل”  “اتفاق  اإىل  ال��ت��و���س��ل 
برعاية اأمريكية خال مفاو�سات 
اأنها  اإال  وا���س��ن��ط��ن،  يف  اأج���ري���ت 
ت��ع��رثت يف ال��ل��ح��ظ��ات االأخ�����رية، 
حينها  م���������س����ر  رح�����ب�����ت  ح����ي����ث 
رف�سته،  اإثيوبيا  لكن  ب��االت��ف��اق، 

بينما حتفظ عليه ال�سودان.
وم����ن ب���ني ال��ن��ق��اط ال�����س��ائ��ك��ة يف 
التي  امل����ي����اه  ك��م��ي��ة  امل����ح����ادث����ات، 
�ستطلقها اإثيوبيا يف اجتاه جمرى 

اللجوء  اإن خطوة  �سامة،  اأمي��ن 
ميثاق  بلغة  االأم����ن  جمل�س  اإىل 
حتت  ت�����ن�����درج  امل����ت����ح����دة  االأمم 
ميثاق  م����ن  ال�������س���اد����س  ال��ف�����س��ل 
امل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة ب�����س��اأن “حل 
اأن  يعني  مما  �سلميا”،  النزاعات 
اخت�سا�سات املجل�س يف النزاعات 
مبقت�سى  ع��ل��ي��ه  ت���ع���ر����س  ال���ت���ي 
ت�����س��م��ل تقدمي  ال��ف�����س��������������ل  ه�����ذا 
اأن  ���س��ام��ة  واأو����س���ح  “تو�سية«. 
املجل�س  ع��ن  ال�����س��ادر  ال���ق���رارات 
تتمتع  ال�����س��اد���س  ال��ف�����س��ل  حت���ت 
مقارنة بتلك  ب�”اإلزامية اأدبية”، 
التي ت�سدر عن املجل�س بناًء على 
الطبيعة  ذات  ال�����س��اب��ع،  ال��ف�����س��ل 

�خت�صا�صات �ملجل�ص ت�صمل تقدمي »تو�صية«

م�صر واإثيوبيا يف جمل�ش الأمن.. ماذا �صيحدث الآن؟

بيونغ يانغ ت�صتعد لإطالق حملة من�صورات مناه�صة ل�صيول 
للمن�سورات” باجّتاه ال�سطر اجلنوبي. وتابعت “على كل فعل اأن يقابل برد فعل 

منا�سب وال ميكن الأحد ال�سعور مبدى اإ�ساءة اأمر ما اإال اإذا اختره بنف�سه«.
واأظهرت �سور ن�سرتها �سحيفة “رودونغ �سينمون” الر�سمية اأعقاب �سجائر ورماد 

و�سعت على من�سورات حتمل �سورة الرئي�س الكوري اجلنوبي مون جاي-اإن.
وُكتب على من�سور حمل �سورة ملون وهو يحت�سي م�سروبا “اأكل كل �سيء، مبا يف 

ذلك االتفاق بني الكوريتني«.
كيم  ال�سمايل  الكوري  الزعيم  وتنتقد  املن�سقون  ير�سلها  التي  املن�سورات  وتثري 
جونغ-اأون على خلفية انتهاكه حقوق االإن�سان وطموحاته النووية حفيظة بيونغ 
الكوري  الرئي�س  النافذة،  اأون  جونغ  كيم  �سقيقة  جونغ،  يو  كيم  وانتقدت  يانغ. 

اجلنوبي الذي لطاملا دافع عن االنخراط مع جارة باده.
االأخرية  يانغ  بيونغ  تنديدات  على  عادتها  على غري  بلهجة حازمة  �سيول  ورّدت 
بعد  تتحمل  “لن  اإنها  بالقول  االأ�سبوع  ه��ذا  االرت��ب��اط  مكتب  وتفجريها  مب��ون 
املنطقية  غ���ري  ال�����س��م��ال��ي��ة(  )ك���وري���ا  اأف���ع���ال  االآن... 

وت�سريحاتها«.
على  ت�سعى  ال�سمالية  كوريا  اأن  اإىل  حمللون  وي�سري 
كوريا  على  ال�سغط  لتكثيف  اأزم��ة  الختاق  يبدو  ما 

اجلنوبية وانتزاع تنازالت منها.
الكوريتني يف حالة جمود منذ  العاقات بني  ودخلت 
���س��ه��ور ب��ع��د ان��ه��ي��ار ق��م��ة ه��ان��وي ب��ني ك��ي��م ج��ون��غ اأون 

والرئي�س االأمريكي دونالد ترامب.
على  ال�سمايل  والكوري  االأمريكي  اجلانبان  واختلف 
ال��ت��ن��ازالت ال��ت��ي ���س��ت��ك��ون ب��ي��ون��غ ي��ان��غ ع��ل��ى ا�ستعداد 

لتقدميها مقابل تخفيف العقوبات املفرو�سة عليها.
ال�سمالية عن  ال��ك��وري��ة  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  تقرير  وي��اأت��ي 
اأم�س ال�سبت بعد يوم على اإعان كيم يون  املن�سورات 
���س��ول، امل�����س��وؤول ال��ك��وري اجلنوبي ال���ذي ي��ت��وىل ملف 
العاقات مع ال�سطر ال�سمايل، ا�ستقالته على خلفية 
مغادرته  توفر  اأن  يف  اأمله  عن  معربا  التوتر  ت�ساعد 

املن�سب “فر�سة لوقف” التوتر.

•• �شيول-اأ ف ب

عر  اجلنوبية  جلارتها  مناه�سة  من�سورات  الإر���س��ال  ال�سمالية  ك��وري��ا  ت�ستعد 
احلدود، وفق ما اأفادت و�سائل اإعام ر�سمية يف ظل ارتفاع من�سوب التوتر على �سبه 
اجلزيرة. واأ�سدرت بيونغ يانغ موؤخرا �سل�سلة ت�سريحات �سديدة اللهجة للتنديد 
ال�سمايل ير�سلها من�سقون فروا  ب�سيول على خلفية من�سورات مناه�سة لل�سطر 

اإىل كوريا اجلنوبية عر احلدود، اإما من خال ربطها ببالونات اأو قارورات.
وكّثفت كوريا ال�سمالية �سغوطها عر تدمري مبنى على جانبها من احلدود �سّكل 
رمزا للتقارب بني الكوريتني، بينما هددت بتعزيز تواجدها الع�سكري عند احلدود 

يف وقت قالت اإنها ت�ستعد الإطاق حملة من�سورات من طرفها.
ال�سماليني  ال��ك��وري��ني  اأن  الر�سمية  ال�سمالية  ال��ك��وري��ة  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  واأف����ادت 
“الغا�سبني... مي�سون قدما بالتح�سريات الإطاق عملية توزيع وا�سعة النطاق 

م�صرع 4 اأطفال �صوريني لجئني بحريق يف الأردن 
•• عمان-اأ ف ب

اأ�سقاء  اأطفال �سوريني  اأربعة  لقي 
ح��ت��ف��ه��م ب���ع���د ان�������دالع ح���ري���ق يف 
خ��ي��م��ت��ه��م داخ�����ل اإح������دى امل�����زارع 
جنوب عّمان، على ما اأفاد م�سدر 

اأمني اأردين.
وقال املتحدث با�سم مديرية االأمن 
العام العقيد عامر ال�سرطاوي يف 
بيان  اإن “فرق االإطفاء واالإ�سعاف 
م�����دين غرب  دف������اع  م���دي���ري���ة  يف 
االأول  اأم�س  �سباح  تعاملت  عمان 
مع حريق ن�سب يف �ست خيم داخل 
اإحدى املزارع الواقعة على طريق 

املطار )جنوب عمان(«.
احلريق  ع���ن  “نتج  اإن����ه  واأو����س���ح 
وفاة اأربعة اأطفال اأ�سقاء يحملون 
اأعمارهم  تبلغ  ال�سورية  اجلن�سية 
اأعوام  اأع��وام وثمانية  عام وثاثة 
تعر�سهم  اإث������ر  اأع��������وام  وع�������س���رة 

حلروق بالغة يف اجل�سم«.
قامت  االإطفاء  “فرق  اأن  واأ�ساف 
ب��اإخ��م��اد احل��ري��ق، يف ح��ني عملت 
فرق االإ�سعاف على اإخاء الوفيات 
احلكومي  الب�سري  م�ست�سفى  اإىل 

)يف عمان(«.
“ت�سكيل  فاإنه  املتحدث  وبح�سب 
جل����ن����ة م������ن اجل������ه������ات امل���ع���ن���ي���ة 
اأدت  التي  االأ�سباب  على  للوقوف 

 ،2011 اآذار/م��ار���س  بلدهم منذ 
احلكومة،  بح�سب  اإليهم،  ي�ساف 
دخلوا  ����س���وري  األ����ف   700 ن��ح��و 

االأردن قبل اندالع النزاع.
التي  �سوريا،  يف  احل��رب  وت�سببت 
دخلت عامها العا�سر، باأكر ماأ�ساة 
العاملية  احل�����رب  م��ن��ذ  اإن�����س��ان��ي��ة 
مع  املتحدة،  االأمم  وف��ق  الثانية، 
ن����زوح وت�����س��ري��د اأك����رث م��ن ن�سف 

ال�سكان داخل الباد وخارجها.

العمال  وي�سكل  لن�سوب احلريق«. 
الاجئون  وال�سيما”  االأج���ان���ب، 
من  ك���ب���رياً  ج������زءاً  ال�سوريون” 
الزراعة  قطاع  يف  العاملة  القوى 
منهم  ال��ك��ث��ري  وي��ق��ي��م  االأردن  يف 
فيها  تتوفر  ال  ع�سوائية  خيم  يف 

�سروط ال�سامة.
احلواري  حممد  ق��ال  جهته،  م��ن 
العليا  املفو�سية  با�سم  امل��ت��ح��دث 
لاأمم  التابعة  الاجئني  ل�سوؤون 

امل��ح��زن وقوع  “من  اإن����ه  امل��ت��ح��دة 
م��ث��ل ه���ذه احل�����وادث ال��ت��ي تزهق 
الاجئني  اإن  حيث  بريئة  اأرواح 

فروا للنجاة باأرواحهم«.
واأكد احلواري اإن “املفو�سية على 
ات�سال بعائات ال�سحايا لتقدمي 
ال��ازم��ة يف مثل هكذا  امل�����س��اع��دة 

م�ساب«.
األف   650 ن��ح��و  اململكة  وت����وؤوي 
الجئ �سوري ف��روا من احل��رب يف 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ف�سل  انتخابه،  اإع���ادة  ا�ستحقاق  ت��رام��ب  دون��ال��د  مواجهة  م��ن  اأ�سهر  قبل 
نظام  ت�سكيل  ب��اإع��ادة  للمحافظني  وع���ده  حتقيق  يف  االأم��ريك��ي  الرئي�س 
املن�سرم،  االأ���س��ب��وع  خ��ال  فلمرتني  لت�سورهم.  تبعاً  االأم��ريك��ي  ال��ع��دال��ة 
تعاملت املحكمة العليا مبا ال ير�سي ترامب يف ق�سايا عزيزة على موؤيديه؛ 
لبع�س  املمنوحة  احلماية  على  واأبقت  مت�ساوية  بحماية  احل��ق  و�سعت  اإذ 

املهاجرين غري امل�سجلني ر�سمياً والتي �سعى ترامب الإنهائها.
اأن حتدث االأم��ور بهذه الطريقة. فخال ال�سنوات  ما كان ترامب يتوقع 
ق�ساة  اثنني من  ا�ستبدل  التي ق�ساها يف من�سبه،  ال�سنة  ون�سف  الثاث 
ل�سنوات  اليمني  اإىل  متيل  كفتها  جعل  اإىل  �ساعياً  الت�سعة  العليا  املحكمة 
ل�سالح  ك��ان��ا  االأ���س��ب��وع  بحر  ال�����س��ادري��ن يف  احلكمني  لكن  ق��ادم��ة.  طويلة 

الي�سار، ما اأثار غ�سب املحافظني ومثل تهديداً الإعادة انتخاب ترامب.
وقال كارل توبيا�س اأ�ستاذ القانون يف جامعة ريت�سموند “اأعتقد اأن ما حدث 
قد يوؤثر كثرياً على احلملة«. و�سرح لوكالة فران�س بر�س اأن “العديد من 
لكن  القا�سيني.  عني  الأن��ه  له  وي�سوتون  اأنوفهم  ي�سدون  ترامب  موؤيدي 
2016، حاز  عام  بوعده«. يف  الوفاء  ي�ستطيع  اأن��ه ال  اأظهر  اال�سبوع  هذا 

انحيازهما  يف  املراقبني  روبرت�س  ج��ون  الق�ساة  وكبري  غور�سات�س  فاجاأ 
اإىل الق�ساة االأربعة الذين عينهم احلزب الدميوقراطي من اأجل تو�سيع 
ويف  احلقوق.  يف  امل�ساواة  على  جن�سياً  واملتحولني  املثليني  ح�سول  حماية 
اليوم نف�سه، رف�ست املحكمة تناول ق�سيتني تدعمهما اإدارة ترامب: واحدة 
للحكم على �سلطاتها يف القب�س على املهاجرين غري ال�سرعيني، والثانية 
للحكم على فر�س قيود على حمل االأ�سلحة التي يرف�سها املحافظون. ثم 
مميزة  عامة  الإلغاء  االأرب��ع��ة  الليراليني  اإىل  اخلمي�س  روبرت�س  ان�سم 
طبعت �سيا�سات ترامب املناه�سة للهجرة وتتعلق باإلغائه برنامج االإجراءات 
الذي  “داكا”  برنامج  با�سم  املعروف  الطفولة  �سن  يف  للوا�سلني  املوؤجلة 
جلبوا  �سرعي  غري  مهاجر  األ��ف   700 حل��وايل  القانونية  احلماية  يوفر 
اإىل ال��والي��ات املتحدة وه��م اأط��ف��ال. وزاد ذل��ك من امل��خ��اوف ل��دى اليمني 
الرئي�س  عينه  عندما  توقعوه  ال��ذي  املحافظ  ذاك  لي�س  روبرت�س  اأن  من 
الق�ساة  انتقد ترامب موقف   .2005 اجلمهوري جورج دبليو بو�س عام 

وع��د مبلء  تقدمي  خ��ال  القوي من  الديني  اليمني  دع��م  على  امللياردير 
واالإجها�س  االأ�سلحة  حمل  تنظيم  يعار�سون  بق�ساة  الفيدرالية  املحاكم 
وغري ذلك من الق�سايا املهمة بالن�سبة للمحافظني. حافظ ترامب على 
�سلك  كبري  نحو  على  وح��ول  قا�سياً حمافظاً،   195 بتعيني  وق��ام  تعهده 
الق�ساة الذي ي�سم 860 قا�سياً فدرالياً باجتاه اليمني. وكان اأهم ما فعله 
هو ت�سمية نيل غور�سات�س وبريت كافانو يف املحكمة العليا معززاً يف الظاهر 
اأك��د جمل�س  وي��وم اخلمي�س،   .4-5 بن�سبة  اليمني  اإىل  املحكمة  ميل هذه 
وا�سنطن  اال�ستئناف يف  ترامب جا�ستني ووكر يف حمكمة  ت�سمية  ال�سيوخ 
العا�سمة. وقال منتقدو القرار اإن الرجل البالغ من العمر 37 عاماً يفتقر 
املحاكم  اأق��وى  اإح��دى  توؤهله للجلو�س يف  التي  اإىل اخل��رة  اإىل حد كبري 
يف الباد. لكنه قريب جداً من اجلمهوريني. وكما ي�سري البيت االأبي�س، 
اأنه  ي�سمن  عاماً، مما   50 اأق��ل من  هو  ترامب  ف��اإن متو�سط عمر ق�ساة 
االثنني،  يوم  املحاكم لعقود قادمة«. ولكن  دائم على  تاأثري  “�سيكون لهم 

وو�سف القرار ب�ساأن برنامج “داكا” بانه “م�سَيّ�س جداً” و”ال ي�ستند على 
ما يبدو اإىل القانون”. وكتب على توير: “هل لديكم انطباع باأن املحكمة 
العليا ال حتبني؟«. واأ�ساف “اإن هذه القرارات الرهيبة وامل�سحونة �سيا�سياً 
ال�سادرة عن املحكمة العليا هي طلقات نارية متفجرة يف وجه النا�س الذين 

يفتخرون باأن يطلقوا على اأنف�سهم �سفة اجلمهوريني اأو املحافظني«.
“اإن ذلك  وانتقد املحللون ترامب جلعله االأم��ور �سخ�سية. وقال توبيا�س 
العليا  باملحكمة  التاعب  باإمكانه  باأن  ُيظهر مدى جهل ترامب العتقاده 
بتعيني ق�ساة �سيب�سمون على �سلوكه غري القانوين«. وقال اأ�ستاذ القانون 
يف تك�سا�س �ستيف فاديك اإن �سيا�سات ترامب واأوامره هي قبل كل �سيء ويف 
الغالب غري �سحيحة من الناحية القانونية. وكتب فاديك على توير: 
“االأمر لي�س يف اأن كبري الق�ساة روبرت�س تقدمي خال�س. اإنه لي�س كذلك. 
اإن خا�سة االأمر اأن اإدارة ترامب ‘�سيئة للغاية’ يف القانون االإداري«. �سعى 
ترامب اإىل حتويل االنتكا�سات ل�ساحله، ووعد بتعيني مزيد من الق�ساة 
“�ساأ�سدر قائمة جديدة من مر�سحي  اأعيد انتخابه. وقال  اإذا  املحافظني 
ق�ساة املحكمة العليا املحافظني ... بحلول 1 اأيلول/�سبتمر 2020” اأي 
قبل �سهرين من االنتخابات. واأ�ساف “بناًء على القرارات ال�سادرة حالياً، 

تعد هذه القائمة اأكرث اأهمية من اأي قائمة �سابقة«.

ترامب ف�صل يف حتقيق مراده من تعيني ق�صاة حمافظني  
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عربي ودويل
ماكرون ياأمر مبراجعة »ل�صغوط« يف ق�صية رقابية

رئي�س الوزراء ال�سابق فران�سوا فيون ب�ساأن 
ت�سريحاتها  واأث�����ارت  ال��ع��ام.  امل���ال  ت��ب��دي��د 
النظام  حتيز  احتمال  من  املحافظني  قلق 
الق�سية  ه����ذه  يف  ف���ي���ون  ���س��د  ال��ق�����س��ائ��ي 
وا�ستغاله الأغرا�س �سيا�سية. وقال مكتب 
“..من  املراجعة  اإع��ان��ه ه��ذه  م��اك��رون يف 
املهم تبديد كل ال�سكوك يف ا�ستقال وحياد 

نظام العدالة يف هذه الق�سية«.
بينيلوب يف فراير  وزوجته  فيون  وحوكم 
الوهمية  الوظائف  ف�سيحة  ب�ساأن  �سباط 
 2017 يف  للرئا�سة  حملته  دم���رت  ال��ت��ي 
وفتحت اأبواب ق�سر االأليزيه اأمام ماكرون. 

•• باري�ض-رويرتز

ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  اأم��ر 
ع��ل��ي��ا مبراجعة  رق���اب���ي���ة  ق�����س��ائ��ي��ة  ه��ي��ئ��ة 
حمتملة  ل�سغوط  لادعاء  ممثلة  تعر�س 
مناف�سيه  اأح������د  ا����س���ت���ه���دف���ت  ق�����س��ي��ة  يف 
التي  ال��رئ��ا���س��ة  ان��ت��خ��اب��ات  ال�����س��اب��ق��ني يف 
اأ�سفرت عن و�سوله لل�سلطة. واأبلغت اإليان 
هوليت الرئي�سة ال�سابقة ملمثلي االدعاء يف 
يف  ال��رمل��ان  ن��واب  بفرن�سا  املالية  الق�سايا 
وقت �سابق من ال�سهر اجلاري اإنها تعر�ست 
لق�سية  تناولها  طريقة  ب�����س��اأن  ل�سغوط 

الت�سريحات الأول مرة  اإدالئها بهذه  وبعد 
للنواب قالت هوليت اإنه مل يجر التحقيق 
م����ع ف����ي����ون حت����ت ����س���غ���وط م����ن اجل���ه���از 
ال�سارم  االإ���س��راف  اإىل  واأ���س��ارت  التنفيذي 
البارزة  الق�سية  روؤ�سائها يف هذه  قبل  من 
اأح��د املر�سحني االأوف��ر حظا  . وك��ان فيون 
للرئا�سة  ول��ك��ن حم��اول��ت��ه  االن��ت��خ��اب��ات  يف 
اإنه دفع لزوجته مئات  انهارت بعد مزاعم 
بعمل  القيام  اأج��ل  ال��ي��ورو من  االآالف من 
ومن  الرملانية.  كم�ساعدته  يذكر  ال  يكاد 
املقرر �سدور حكم يف هذه الق�سية يف نهاية 

هذا ال�سهر.

مو�صكو ت�صف ا�صرتاتيجية وا�صنطن يف الف�صاء ب�»العدائية« 
 •• مو�شكو-اأ ف ب

“عدائية”،  االأ�سبوع  هذا  املتحدة  الواليات  عنها  ك�سفت  التي  بالف�ساء  املرتبطة  اال�سراتيجية  اأن  رو�سيا  اعترت 
توؤكد  “الوثيقة  اإن  بيان  يف  الرو�سية  اخلارجية  وزارة  وقالت  حرب.  ك�ساحة  الف�ساء  مع  بالتعامل  وا�سنطن  متهمة 
على امل�سار العدائي الذي تتخذه وا�سنطن يف الف�ساء«. واأ�سافت “يرى اجلانب االأمريكي يف الف�ساء �ساحة للحرب”، 
“رو�سيا تتبنى موقفا معار�سا متاما  اأن  و”تثري �سباق ت�سّلح يف الف�ساء«. وتابعت  “مدّمرة”  وا�سفة اخلطوة باأنها 
التي ك�سفت عنها  الف�ساء الأهداف �سلمية ح�سرا«. وكانت وثيقة اال�سراتيجية  اأولوية ال�ستخدام ودرا�سة  اإذ متنح 
وزارة الدفاع االأمريكية االأربعاء االأوىل منذ اأعلن الرئي�س دونالد ترامب ت�سكيل قوة ع�سكرية جديدة يف الف�ساء يف 
كانون االأول/دي�سمر. و�سددت ا�سراتيجية وزارة الدفاع االأمريكية على اأن الواليات املتحدة �ست�سعى للمحافظة على 
تفّوقها يف الف�ساء، وخ�سو�سا حماية االأقمار ال�سناعية امل�ستخدمة لتحديد املواقع والتي يعتمد عليها اجلي�س اإ�سافة 
“ت�سّكل ال�سني ورو�سيا التهديد اال�سراتيجي  اإىل اأجهزة الطوارئ والنقل وحتى اخلدمات املالية. وقالت الوثيقة 
االأكر نظرا لتطويرهما واختبارهما ون�سرهما قدرات ف�سائية م�سادة”، م�سرية اإىل اأن بكني ومو�سكو تطوران اأدوات 

للت�سوي�س و�سن الهجمات االإلكرونية وهو اأمر يهدد االأقمار ال�سناعية االأمريكية ب�سكل مبا�سر.

•• ملبورن-رويرتز

اأع��ل��ن��ت ث���اين اأك����ر والي����ات اأ���س��رال��ي��ا م��ن ح��ي��ث عدد 
ال�سكان اأم�س االأول اأنها �ستعيد فر�س قيود اأ�سد �سرامة 
على التجمعات العامة ويف املنازل بعد ت�سجيل زيادة يف 
الرابع  لليوم  الع�سرة  تفوق  االإ�سابات بفريو�س كورونا 

على التوايل.
فيكتوريا  والي���ة  وزراء  رئي�س  اآن����دروز  دان��ي��ي��ل  وان��ت��ق��د 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  اإر�����س����ادات  لتجاهلهم  ال�����س��ك��ان 
بالقيام ب�سلوكيات مثل العناق وتبادل القبات، موؤكدا 
اإعادة فر�س قيود مثل و�سع حد اأق�سى للتجمع يقت�سر 

ع��ل��ى خم�سة اأ���س��خ��ا���س ل��ل��زي��ارات امل��ن��زل��ي��ة وع�����س��رة يف 
التجمعات العامة.

من  اعتبارا  �سُتطبق  التي  االإج����راءات،  ه��ذه  وتتناق�س 
يوم االثنني وت�ستمر حتى 12 يوليو متوز، مع اإجراءات 
ال�سهر  بداية  من  اعتبارا  ُطبّقت  التي  القيود  تخفيف 
اإىل  ت�سل  وعامة  منزلية  بتجمعات  و�سمحت  اجل��اري 

20 �سخ�سا.
واأعلن م�سوؤولو الوالية عن ت�سجيل 25 اإ�سابة جديدة 
عقدت  اأ����س���ر  يف  اإ����س���اب���ات  م��ن��ه��ا  كوفيد-19  مب��ر���س 
جتمعات وبني عاملني يف فندق يخ�سع فيه امل�سافرون 

حلجر �سحي.

•• عوا�شم-وكاالت

اإ�سرار اأنقرة على تنفيذ عملياتها 
العراقي  الرف�س  رغ��م  الع�سكرية 
اإىل  ي��وؤ���ّس��ران  العربي  واالح��ت��ج��اج 
املعلن  االآين  للهدف  اأنقرة  جت��اوز 
واملتمّثل يف ماحقة عنا�سر حزب 
خلق  اإىل  ال��ك��رد���س��ت��اين،  ال��ع��ّم��ال 
ع�سكري  ل��ت��دّخ��ل  مائمة  اأو���س��اع 
ال��ع��راق يحاكي ما  ت��رك��ي دائ���م يف 
ق��ام��ت ب��ه ت��رك��ي��ا يف ���س��م��ال �سوريا 
ال��دف��اع عن  ذري��ع��ة  و�سرقها حت��ت 
االأم�������ن ال���ق���وم���ي داخ������ل اأرا�����س����ي 

اجلريان.
�سادرة  ع��رب��ي��ة  ���س��ح��ف  وب��ح�����س��ب 
التي  البيانات  ف��اإن  ال�سبت،  اأم�����س 
ب�ساأن  العربية  اجلامعة  اأ�سدرتها 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال���رك���ي���ة يف ال���ع���راق 
والتدخل الركي يف ليبيا مل تكن 
ع��ل��ى ق����در احل����د االأدن������ى مم���ا هو 
م��ط��ل��وب حل��م��اي��ة االأم����ن القومي 
العربدة  ب��ل��غ��ت  ح���ي���ث  ال���ع���رب���ي، 
العربية  امل���ن���ط���ق���ة  يف  ال���رك���ي���ة 
حتديداً، ذروتها يف االأ�سابيع بل يف 

االأيام االأخرية اإن �سح التعبري.

�أطماع و�حتلل
اأ�سارت �سحيفة “العرب” اللندنية 
كرد�ستان  باإقليم  مناطق  اأن  اإىل 
الغ�سب  م��ن  ح��ال��ة  ت�سهد  ال��ع��راق 
العملية  حت���ّول  ب�سبب  والتململ 
ماحقة  م��ن  الركية  الع�سكرية 
الكرد�ستاين  العّمال  عنا�سر حزب 
يف ع��م��ق االأرا����س���ي ال��ع��راق��ي��ة اإىل 
عملية ا�ستعرا�س للقّوة ال ي�ستبعد 
مراقبون اأن تكون مقّدمة الجتياح 
واقع  فر�س  م��ن خاله  يتّم  ب��ّري 
العراقية  امل��ن��اط��ق  داخ�����ل  ج���دي���د 
الركية  ل����اأرا�����س����ي  امل����ح����اذي����ة 
فر�سته  ال�����ذي  ل���ل���واق���ع  م��ط��اب��ق 
�سوريا  و����س���رق  ���س��م��ال  يف  ت��رك��ي��ا 
بذريعة الدفاع عن االأمن القومي 

داخل اأرا�سي اجلريان.
تركيا  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ون��ب��ه��ت 
وبالتوازي مع عمليتها الع�سكرية، 
اخلافات  وت��ر  على  الّلعب  ب���داأت 
ب�����ني اأك����������راد ال�����ع�����راق الإ����س���ع���اف 
ج���ب���ه���ت���ه���م ال����داخ����ل����ي����ة مت���ه���ي���داً 
اإق��ل��ي��م��ه��م الذي  ل��ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى 
مل ت��ن��ف��ّك ت��رك��ي��ا ت��ن��ظ��ر اإل��ي��ه من 
وعدائها  القومي  تطّرفها  زاوي���ة 
يف  مب��ا  املنطقة  الأك���راد  التاريخي 
راية  املن�سوين حت��ت  ه���وؤالء  ذل��ك 

الدولة الركية.
اأن����ق����رة  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وذك��������رت 
ل�سيادة  ان���ت���ه���اك���ه���ا  يف  ت�����س��ت��ث��م��ر 
ال�سديد  ال�����س��ع��ف  ح��ال��ة  ال���ع���راق 
17 �سنة  البلد بعد  اإليه  اآل  ال��ذي 

�أجند�ت �لإخو�ن
“الوطن”  ���س��ح��ي��ف��ة  وت����ن����اول����ت 
امل�������س���ري���ة مب���ق���ال ل��ل��ك��ات��ب ح����ازم 
م�سريني  اح��ت��ج��از  واق���ع���ة  م��ن��ري 
على  الليبية،  ترهونة  مدينة  ف��ى 
اأيدي ميلي�سيا م�سلحة، اأكر دليل 
ع��ل��ى خطورة  االأح��������داث  ق��دم��ت��ه 
الغربية، وهو  االأو�ساع فى اجلارة 
له  �ستوؤول  ما  على  خطري  موؤ�سر 
على  احل���ال  ا�ستمر  اإذا  االأو����س���اع، 
م��ا ه��و ع��ل��ي��ه، وت�����س��اع��ف التدخل 
ال��رك��ي ف��ى ه���ذا ال��ب��ل��د املرامي 
االأطراف من كل جانب، حتى عمق 

ال�سحراء.
الوجود  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  واأ�����س����ار 
الركي فى ليبيا من اأخطر عوامل 
وتو�سيع  وتعميقها  االأزم��ة  تاأجيج 
اإن  البع�س  دوائ��ره��ا، ورمب��ا يقول 
يتم  مل  املبا�سر،  ال��رك��ي  التدخل 
لكنه فى  ق�����س��رية،  ف���رة  م��ن��ذ  اإال 
طويلة،  ل�����س��ن��وات  مي��ت��د  احلقيقة 
اإىل ما جرى  ليبيا،  اأو���س��اع  ت�سبق 
 ،2011 ي���ن���اي���ر  ب���ع���د  م�������س���ر  يف 
اأردوغ�������ان بدعمه  ���س��اه��م  وال�����ذى 
ل�������اإخ�������وان ب���ن�������س���ب���ة ك����ب����رية فى 
حتريك جمريات االأمور، واإعانه 
م�ساندته مليدان التحرير، وتبادله 
اجلماع�����ة  ق��ي��ادات  م��ع  ال���زي���ارات 
االإرهابية، وهى كله����ا دالئ����ل على 
املنطقة  الروؤي�����ة الركية مل�ستقبل 

وفقاً لت�سورهم.
وب��ح�����س��ب ال�����س��ح��ي��ف��ة ال���اف���ت اأن 
ح�ساباته  ف����ى  ي�����س��ع  اأردوغ�����������ان 
الدولية  امل�سالح  وت�سابك  تداخل 
له،  الرئي�سية  واالأداة  املنطقة،  فى 
االإرهابية،  االإخ�����وان  ج��م��اع��ة  ه��ي 
خم��ل��ب ال���ق���ط ال�����ذي ي��ت��ح��رك به 
متثل  فهى  املنطقة.  ب��ل��دان  ل��غ��زو 
اأنه واجهة دينية جلذب  ما يعتقد 
م�ساعر امل�سلمني نحوه، باالإ�سافة 
ممتد  تنظيماً  متتلك  كونها  اإىل 
االأط�������راف ف���ى ال��ع��دي��د م���ن دول 
عليه  ي���ع���ت���م���د  ال���������ذى  ال������ع������امل، 
فى  للمنطقة  ال��رك��ي  االح��ت��ال 
االن��ت�����س��ار ب��ني اجل��م��اه��ري لترير 
وحماولة  ال��ع��دوان��ي��ة،  ���س��ي��ا���س��ات��ه 
اع��ت��ب��اره��ا جم���رد حت��رك��ات دينية 
حتت  الركي  االحتال  ال�ستعادة 

م�سمى “اخلافة االإ�سامية«.
جرى  م��ا  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  وخل�س 
هو  امل��ا���س��ي��ني،  ال��ي��وم��ني  ليبيا  يف 
جزء من م�سهد التفكك واالنهيار 
داخ����ل ل��ي��ب��ي��ا، وه���و من����وذج يعك�س 
ت��اأث��ري ال���دور ال��رك��ي ف��ى تكري�س 
ذاته  الوقت  ويف  التفكك،  وتعميق 
حت�سري امل�سهد ملزيد من العدوان 
على مناطق اأخرى ومنها اجلنوب 

الليبي.

التي  ال�سيعية  االأح���زاب  حكم  م��ن 
�سراع  �ساحة  اإىل  اأرا���س��ي��ه  ح��ّول��ت 
داخله  النفوذ  على  ودويل  اإقليمي 
التدّخل يف  اأّن �سّرعت الإي��ران  بعد 
والهيمنة  ال��داخ��ل��ي��ة  ���س��وؤون��ه  اأدق 
�سمنت  بل  ال�سيا�سي،  ق��راره  على 
بالوكالة عن  لها ح�سوراً ع�سكرياً 
امليلي�سيات  م��ن  ال��ع�����س��رات  ط��ري��ق 

التي تدين بالوالء لطهران.
الدبلوما�سي  اخلطاب  �سّدة  ورغ��م 
ال��ع��راق��ي ���س��د ت��رك��ي��ا، ف���اإن اأنقرة 
ال��ع��راق من  ت��درك قّلة ما ميتلكه 
الع�سكري  ت��دخ��ّل��ه��ا  ل��وق��ف  اأوراق 
متاماً  ت������درك  ك���م���ا  اأرا�����س����ي����ه،  يف 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ساكل 
واالأمنية الداخلية املعّقدة وتر�سد 
والع�سكرية  ال�سيا�سية  االأو���س��اط 
ب��ق��ل��ق حت����ّول اخلطاب  ال��ع��راق��ي��ة 
ال��رك��ي م��ن احل��دي��ث ع��ن جمّرد 
لعنا�سر  عمليات ماحقة خاطفة 
ح���زب ال��ع��م��ال ال��ك��رد���س��ت��اين، اإىل 
ع�سكرية  ق��واع��د  ب��اإق��ام��ة  التلويح 

على االأرا�سي العراقية.

فذلكة “�لوطن �لأزرق«
نور  حم���م���د  ل��ل��ك��ات��ب  م���ق���ال  ويف 
“اخلليج”  ���س��ح��ي��ف��ة  يف  ال����دي����ن 
“العربدة  ب���ع���ن���وان  االإم����ارات����ي����ة 
اأ�سار  العربي”  والنظام  الركية 
 2011 ع���ام  م��ن��ذ  ت��رك��ي��ا  اأن  اإىل 
لتاأجيج  ج��ه��وده��ا  ع��ن  تنقطع  مل 
بنيتها  وتفتيت  �سوريا،  يف  احل��رب 
والعم�����ل،  جه�����ة،  م��ن  املجتمعية 

اخلافة  ي�سمى  م��ا  ع��ن  ال��ت��خ��ل��ي 
علمانية  على  وال��ب��ق��اء  العثمانية 
يف  ن��ف��وذه��ا  ينح�سر  واأن  ال���دول���ة 

بقائها يف تركيا احلديثة.
اأن تركيا حتاول من  وذكر الكاتب 
تتواجد  اأن  و���س��وري��ا  ليبيا  خ���ال 
تكون  اأن  لها  االأخ����رى  ال�سفة  يف 
ال�سرقية  ال�����س��واط��ئ  ن��ه��اي��ات  على 
وت�سع  املتو�سط  االأب��ي�����س  للبحر 
لها موطئ ق��دم مع ليبيا وه��ي يف 
البحر الليبي دولة غري جماورة اأو 
اأن تعزز موقفها  اأجل  مقابلة، من 
البحر  ونفط  غاز  على  التفاو�سي 
ولبنان  م�سر  جانب  اإىل  املتو�سط 
القرن  يف  وحتر�ساتها  وفل�سطني، 
بالبحر  ال�����س��وم��ال  يف  االأف��ري��ق��ي 
ومياه  الهندي،  واملحيط  االأح��م��ر 
واالأطل�سي  ال���ه���ن���دي  امل��ح��ي��ط��ني 
ل��ت��ق��ول الأوروب��������������������ا اأن���ا ت��رك��ي��ا على 
املحيط  يف  االأف��ري��ق�����������������������ي  ال���ق���رن 
البح����ر  �س�����واطئ  ويِف  ال��ه��ن��دي، 
اجلنوبية  امل���ت���و����س���ط  االأب����ي���������س 
م�سيقي  على  واإي����ران  وال�سرقية 

باب املندب و هرمز.
تركي�����ا  اأن  ال���ك���ات���ب  واأو���س�����������������ح 
داخل  ال��ع��رب��ي  ال���وط���ن  ت�����س��ع  اأن 
يف  حت��ا���س��ره  ق��ا���س��ي��ة  “كما�سة” 
الهال  واأر�س  االأفريقي،  ال�سمال 
اخل�����س��ي��ب وخ��ل��ي��ج ع����دن، واإي�����ران 
وبحر  ال��ع��رب  بحر  ح�سار  تغطي 
لتنفذ  ال���ع���رب���ي  واخل���ل���ي���ج  ع���م���ان 
اأج��ن��دة ك��ان��ت ق��دمي��ة ح���ان وقتها 

بعد الربيع العربي.

�سوريا  ���س��م��ايل  م���ن  ك����ًا  ج���ن���وب���اً 
و���س��م��ايل ال��ع��راق. وم��ن اأج���ل هذا 
اإع���ادة  ال��ه��دف عملت ت��رك��ي��ا ع��ل��ى 
االجتماعية  البنى  وتغيري  تنظيم 
والدينية  والتعليمية  وال�سكانية 
واالقت�سادية، بحيث تكون املناطق 
املحتلة هناك امتداداً الأر�س تركيا 
للمحافظات  اإداري��اً  نف�سها، وتابعة 

الركية احلدودية.
ونبه الكاتب اإىل “فذلكة” جديدة 
ب��داأت تظهر يف االآون��ة االأخ��رية يف 
تركيا تتحدث عن “حدود زرقاء” 

منذ  �سيما  وال  اأخ���رى،  جه���ة  من 
باحت��ال  البدء  على   2016 عام 
منظم تدريجي لاأرا�سي ال�سورية 
عر عمليات ع�سكرية انتهت حتى 
االآن اإىل احت����ال الق�سم ال�سمايل 
اأج�������زاء  اإىل  اإ�����س����اف����ة  ال����غ����رب����ي، 
الفرات  �س���رق  مناطق  من  وا�سعة 

احلدودية.
وذكر الكاتب اأن امل�سوؤولني االأتراك 
مل يخفوا نواياهم يف تلك املناطق، 
املّلي  امليثاق  ح���دود  ا�ستعادة  وه��ي 
ت�سم  ك���ان���ت  ال���ت���ي   1920 ل���ع���ام 

�ن�صلخ �لإرث
�سحيفة  يف  ال�����ك�����ات�����ب  اع�����ت�����ر 
عبد  ال�������س���ع���ودي���ة  “اجلزيرة” 
تركيا  دف�����اع  اهلل،  اجل�����ار  ال��ع��زي��ز 
وعلمانية  احل��دي��ث��ة  دول��ت��ه��ا  ع���ن 
االإرث  ع���ن  وان��ف�����س��ال��ه��ا  ال���دول���ة، 
االإرث  هذا  من  ان�ساخ  العثماين، 
حيث ا�ستجابت ول�سنوات ل�سروط 
واإم����اءات االحت���اد االأوروب����ي كما 
احللفاء  دول  عليها  متليه  ك��ان��ت 
املنت�سرة يف احلرب العاملية االأوىل 
منها  لتطلب  منها  مذلة  ب�سروط 

لركيا حتت عنوان الوطن االأزرق، 
اأي ما ميكن اعتباره “ميثاقا مّلياً 
بحرياً”. وفحواه اأن لركيا حدود 
ال��ب��ح��ار، ومنها  وت���اأث���ري يف  ن��ف��وذ 
ومتتد  املتو�سط.  االأبي�س  البحر 
ليبيا.  اإىل  و���س��واًل  احل����دود  ه���ذه 
ت����رر تركيا  ال����زاوي����ة  وم����ن ه����ذه 
طرابل�س  ح��ك��وم��ة  م��ع  ات��ف��اق��ات��ه��ا 
وتر�سل  ال�������س���راج،  ف��اي��ز  ب��رئ��ا���س��ة 
قواتها البحرية واجلوية والرية، 
اإدلب وغري  مع اآالف املرتزقة من 

اإدلب، اإىل ليبيا.

من �صوريا وليبيا..�إىل �لعر�ق 

�صحف عربية: التدخالت الرتكية.. »احتالل بذريعة الدفاع«

كيف حتاول تركيا ا�صتمالة اإيطاليا اإىل »مع�صكرها« يف ليبيا؟

ولية اأ�صرتالية تعيد فر�ش قيود كورونا 

•• عوا�شم-وكاالت

اإن�ساء  اإىل  ج��اه��دة  ت��رك��ي��ا  ت�سعى 
االأزم���ة  يف  “املع�سكر”  ي�سبه  م��ا 
قوى  ا�ستمالة  وحت���اول  الليبية، 
دولية اإىل حلفها الداعم حلكومة 

طرابل�س وميلي�سياتها املتطرفة.
و�سك  على  باتت  اأنقرة  اأن  ويبدو 
املع�سكر  اإىل  روم����ا  قدم”  “جر 
اأن غازلت احلكومة  اجلديد، بعد 
االإيطالية باأكرث من طريقة على 

مدار االأ�سهر القليلة املا�سية.
حتاول  تركيا  اأن  مراقبون  وي��رى 
ج���اه���دة ا���س��ت��م��ال��ة اإي��ط��ال��ي��ا اإىل 
مع�سكرها، تارة عر ما بات يعرف 
ممثلة  كورونا”  ب�”دبلوم�سية 
اإىل  الطبية  امل�ساعدات  اإر���س��ال  يف 
من  ا�ستخباراتيا  واأخ����رى  روم���ا، 
الركية  املخابرات  حترير  خال 
يف  خمتطفة  كانت  اإيطالية  فتاة 

كينيا على يد جماعة مت�سددة.
وحتدث املحلل ال�سيا�سي اإ�سماعيل 
عربية”،  نيوز  “�سكاي  اإىل  كابان 
منذ  اإيطاليا  “مواقف  اأن  موؤكدا 
م���ا ق��ب��ل االأزم�������ة ال��ل��ي��ب��ي��ة كانت 
مقارنة  ت���رك���ي���ا،  جت����اه  اإي��ج��اب��ي��ة 
االأوروبي”،  االحت����اد  دول  ببقية 
ال���ت���ي ك���ان���ت دائ���م���ا ع��ل��ى خاف 
م��ع ���س��ي��ا���س��ات اأن���ق���رة، خ��ا���س��ة مع 
الأوروبا  املتكرر  ال��رك��ي  االب��ت��زاز 

بورقة الاجئني.

اأوغلو انتقادات للعملية “اإيريني” 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا االحت����اد االأوروب����ي 

ملراقبة حظر االأ�سلحة اإىل ليبيا.
“ب�سفة  ال���رك���ي:  ال���وزي���ر  وق���ال 
عامة فاإن عملية اإيريني ال ت�سهم 
يف اإي���ج���اد ح���ل مل�����س��ك��ل��ة ل��ي��ب��ي��ا وال 
اأقول  اأن  اأردت  االأ���س��ل��ح��ة.  حلظر 

هذا ب�سراحة«.
تنتقد  اأن  م�������س���ت���غ���رب���ا  ول���ي�������س 
مورد  اأك���ر  فهي  العملية،  تركيا 
لدعم  وامل��رت��زق��ة،  ب��ل  لاأ�سلحة، 
يف  املت�سددة  طرابل�س  ميلي�سيات 
الوطني  اجلي�س  ق���وات  م��واج��ه��ة 
مايو  دي  اأك��د  املقابل  ويف  الليبي. 
اأن اإيطاليا “عملت دائما على دعم 
ال�سعب الليبي وكنا مع التفاو�س 
كما  الليبية،  االأط��راف  مع جميع 
كنا نتوا�سل مع جميع الدول التي 

كان لها دور هناك«.
�سوى  ت��ب��ع��د  ال  “ليبيا  وت����اب����ع: 
�سواحلنا  عن  الكيلومرات  مئات 
اجلنوبية ونحن مع وحدة و�سيادة 
ن�ساطات  اأي  ملنع  خا�سة  اأرا�سيها 
ت��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا. ن�سغط  اإره���اب���ي���ة 
االإ����س���راع يف تعيني ممثل  ب��اجت��اه 
دويل خا�س الإعطاء اإ�سارة جلميع 
االأمم  ب������اأن  ال��ل��ي��ب��ي��ة  االأط���������راف 
املتحدة واملجتمع الدويل مهتمان 
ليبيا  يف  ال����ن����ار  اإط�������اق  ب���وق���ف 
واإطاق امل�سار ال�سيا�سي للتو�سل 

اإىل حل دائم«.

امل��ن�����س��ج��م��ة ف��ي��م��ا ي��خ�����س االأزم����ة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة، ات�����س��ح��ت اأك�����رث خال 
زي���ارة وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االإيطايل 
اأن����ق����رة،  اإىل  م���اي���و  دي  ل���وي���ج���ي 
الركي  نظريه  ولقائه  اجلمعة، 
اأكد  حيث  اأوغ��ل��و،  ت�ساو�س  مولود 
معا  �سيعمان  اأن��ه��م��ا  امل�����س��وؤوالن 
للملف  ح���ل  اإىل  ال��و���س��ول  ح��ت��ى 

الليبي املعقد.
الذي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  وخ���ال 
ت�ساو�س  ووج����ه  امل���ح���ادث���ات،  ت��ل��ى 

ان�����دالع  “مع  ك����اب����ان:  واأ������س�����اف 
اإيطاليا  اقربت  الليبية،  االأزم��ة 
اأكرث من املع�سكر الركي، خا�سة 
يف  م�سلحتها  اأن  اأي��ق��ن��ت  ع��ن��دم��ا 
ليبيا و�سرق املتو�سط تتاقى مع 

م�سالح تركيا«.
الراف�س  امل��ع�����س��ك��ر  م��واج��ه��ة  ويف 
لتدخلها الع�سكري يف ليبيا، يبدو 
م��ا يف و�سعها  ك��ل  تبذل  اأن��ق��رة  اأن 
ل�سد ال�سغوط التي تتعر�س لها، 

بت�سكيل جبهة داعمة لها.

ول��ك�����س��ب م��وق��ف م����وال م���ن قبل 
ل�سمان  اأو  امللف،  هذا  يف  اإيطاليا 
�سكوتها على االأقل، جتنبت تركيا 
ان��ت��ق��اد االت��ف��اق ال��ب��ح��ري االأخري 
لها  ت��رد  وكاأنها  واأثينا،  روم��ا  بني 
امل����ع����روف ع���ن���دم���ا جت��ن��ب��ت روم����ا 
الركي  الرئي�س  ات��ف��اق��ي  ان��ت��ق��اد 
رج���ب ط��ي��ب اأردوغ�����ان م��ع رئي�س 
ال�سراج،  ف��ائ��ز  ط��راب��ل�����س  ح��ك��وم��ة 

البحري واالأمني.
واالإيطالية  ال���رك���ي���ة  امل����واق����ف 
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حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
قيادتنا  اأن  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
دوم�����اً حت��ف��زن��ا على  ج��ان��ب��ن��ا  اإىل 
اإىل  العمل وتدفعنا  االإخا�س يف 
لذا  ب��ا���س��ت��م��رار،  االأزم�����ات  تخطي 
اأق�سى  تقدمي  على  �سموه  نعاهد 
حلماية  ط����اق����ة  م����ن  ل���دي���ن���ا  م����ا 
امل��ي��دان يف  وال��ع��م��ل م��ن  املجتمع، 
كافة الظروف متبعني التوجيهات 
�سر  اأنف�سنا وعمائنا من  لوقاية 
املر�س لتت�ساعد با�ستمرار قدرات 
االإم�������ارات وت��ث��ب��ت ح��ر���س��ه��ا على 
على  الدفاع  مع  امل�سرية  موا�سلة 
املجتمع يف مواجهة كافة املخاطر 

ال�سحية واالأمنية«.
�سابط  امل����ه����ري  زب�����ري  واأ������س�����اف 
“ حتفزنا ر�سالة )�سكراً  تفتي�س: 
العمل  على  االأول(  دفاعنا  خل��ط 
االأزم���ات  لتخطي  طاقتنا  بكامل 
م�سرية  اإىل  ب�����س��رع��ة  وال�����ع�����ودة 
ال��ت��م��ي��ز  ل��ن��ق��دم ل��ل��ع��امل جم���ددا 
من��وذج��ا ت��ق��ت��دي ب��ه ك��اف��ة الدول 
القدرة على حتقيق االإجنازات  يف 
اجلديدة با�ستمرار، ف�سكراً ل�سمو 
ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
را�سد اآل مكتوم على هذا التقدير 
و�سنعمل  ج���ه���ودن���ا  ت��ل��ق��اه  ال�����ذي 
اجلديدة  االإجن���ازات  حتقيق  على 
القيادة  تطلعات  لنلبي  با�ستمرار 
اإىل  امل�����س��ي  ن��ه��ج��ه��ا يف  ون���ر����س���خ 
االأم�����ام ب��ا���س��ت��م��رار وال��ع��م��ل على 
فر�س  اإىل  ال���ت���ح���دي���ات  حت���وي���ل 

واإجنازات ».

•• دبي – الفجر:

اإىل  “�سكراً  ر�����س����ال����ة  ع��������ززت   

�سمو  م���ن  االأول”  دف��اع��ن��ا  خ���ط 
ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
دبي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را����س���د 
اإرادة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
املوظفني  ل��دى  واالإجن���از  النجاح 
واملفت�سني اجلمركيني يف جمارك 
دب����ي، وب��ع��ث��ت ف��ي��ه��م جم����دداً روح 
والتفاين يف  العمل  االإخ��ا���س يف 
خ��دم��ة ال��وط��ن م��ن خ��ط الدفاع 
و�سامة  واأم���ن  �سحة  ع��ن  االأول 

املجتمع.
واملفت�سون  امل���وظ���ف���ون  وع����اه����د 
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  اجل��م��رك��ي��ون 
باإخا�س  العمل  يف  املثابرة  على 
الفريق  وب����روح  م��ط��ل��ق  وح��م��ا���س 
ال����واح����د ل��ت��م��ك��ني امل��ج��ت��م��ع من 
والعمل  االأزم�������ات  ك���اف���ة  ت��خ��ط��ي 
على حتويل التحديات اإىل فر�س 
ر�سالة  اأن  واأك��������دوا  واجن���������ازات، 
االأول”  دفاعنا  خ��ط  اإىل  “�سكراً 
الإ�سرارهم  جديداً  حمفزاً  متثل 
وعزمهم على اأن تظل دبي ودولة 
يقتدي  منوذجاً  عموماً  االإم���ارات 
به العامل يف التعامل مع االأزمات 
ومعاجلتها بكفاءة عالية ملوا�سلة 
التنمية  ط����ري����ق  ع���ل���ى  ال���ت���ق���دم 

ال�ساملة وامل�ستدامة.
و�سعادتهم  فرحتهم  عن  واأع��رب��وا 
�سمو  م��ن  ال��ك��رمي��ة  اللفتة  ب��ه��ذه 

ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
تظهر  وال���ت���ي  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
باأبطال خط  �سموه  اع��ت��زاز  م��دى 
وتقديره جلهودهم  االأول  الدفاع 
 ،19 كوفيد  جائحة  مواجهة  يف 
امتنانهم  ع���ن  امل���وظ���ف���ني  وع����ر 
و�سكرهم ل�سمو ال�سيخ حمدان بن 
على  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
اأكد  وال��ت��ي  امل��وؤث��رة  الر�سالة  ه��ذه 
جنود  ت�سحيات  اأن  �سموه”  فيها 
حمل  �ستبقى  االأول  ال��دف��اع  خ��ط 
فخر واعتزاز و�ستظل حمفورة يف 

تاريخنا«.
بو�سناد  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
التفتي�س  لقطاع  التنفيذي  املدير 
ر�سالة  ت��رك��ت  “لقد  اجل��م��رك��ي: 
)�سكراً خلط دفاعنا االأول( اأطيب 
التفتي�س  �سباط  نفو�س  االأث��ر يف 
االأول  الدفاع  خط  من  اجلمركي 
على  و�سجعتهم  دب��ي،  ج��م��ارك  يف 
العمل مبزيد من الهمة والن�ساط 
و�سامة  واأم�����ن  ���س��ح��ة  حل��م��اي��ة 
امل���ج���ت���م���ع م����ع ال���ق���ي���ام ب����دوره����م 
االقت�ساد  من��و  دع���م  يف  احل��ي��وي 
الوطني من خال تي�سري التجارة 
وت�سهيل حركة ال�سفر، حيث وا�سل 
�سباط التفتي�س اجلمركي خال 
ف�����رة االإج�����������راءات االح����رازي����ة 
كوفيد  بوباء  العدوى  انت�سار  ملنع 
19 ال��ع��م��ل ب��ك��ام��ل ط��اق��ت��ه��م ويف 
ليوؤمنوا  اجلمركية  امل��راك��ز  كافة 
اأ�سواقنا  اإىل  ال��ب�����س��ائ��ع  و����س���ول 
اإىل  دب���ي  ع��ر  وان��ت��ق��ال��ه��ا  املحلية 

اجلمركيون عن تقديرهم الكبري 
اللفتة  لهذه  اخلال�س  وامتنانهم 
ال�سيخ حمدان  الكرمية من �سمو 
اآل مكتوم  را����س���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
فقال حميد احلاج �سابط تفتي�س 
امل�سافرين:  عمليات  اإدارة  يف  اأول 
القيام  على  اإ���س��رارن��ا  “يت�ساعد 
خدمة  يف  احل����ي����وي����ة  مب���ه���ام���ن���ا 
الوطن عندما نلقى هذا التقدير 
واالهتمام من �سموه، فقد اعطتنا 
دفاعنا  خ��ط  اإىل  “�سكراً  ر���س��ال��ة 
االأول” طاقة م�سافة للعمل بجد 
املجتمع  ع��ل��ى ح��م��اي��ة  واإخ���ا����س 
لتظل بادنا  امل��خ��اط��ر  ك��اف��ة  م��ن 
تخطي  على  دوم���ا  ق���ادرة  احلبية 
للعامل  وت���ث���ب���ت  االأزم���������ات  ك���اف���ة 
قيادة  االم������ارات  اأب���ن���اء  ان  اأج��م��ع 
طاقتهم  ب��ك��ام��ل  م��ا���س��ون  و�سعبا 
واإثبات  عاليا  ال��دول��ة  ا�سم  لرفع 
امل���ج���االت، ف�سكراً  ك��ل  مت��ي��زه��ا يف 
حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  �سكر  “األف 

اآل مكتوم”  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد 
ال��ت��ف��اين يف عملنا  ون��ع��اه��ده على 
لتحقيق اأف�سل النتائج التي يبقنا 

يف املقدمة على الدوام«.
وق����ال ح�����س��ن ع��ل��ي اجل��وك��ر قائد 
مدى  “ندرك  ت��ف��ت��ي�����س:  ف���ري���ق 
جهودنا  مبتابعة  قيادتنا  اهتمام 
ب��ا���س��ت��م��رار ودع��م��ن��ا ل��ن��ق��دم جهدا 
وقد  ال��وط��ن  خ��دم��ة  يف  م�ساعفا 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ر����س���ال���ة  ج������اءت 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
جديدا  حافزا  لتعطينا  مكتوم  اآل 
ي��دف��ع��ن��ا ن��ح��و ال��ن��ج��اح واالإجن�����از، 
وي�����س��ج��ع��ن��ا ع��ل��ى حت�����س��ني اأدائ���ن���ا 
ظن  ح�سن  عند  لنكون  با�ستمرار 
كفريق  با�ستمرار  ونعمل  �سموه 
النتائج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ي�����س��ع��ى  واح�����د 
التحديات  كانت  مهما  امل�ستهدفة 

وال�سعوبات«.
من جانبها قالت �سيخة بوع�سوان 
“ت�سعرنا ر�سالة  �سابط تفتي�س : 

التي ُتنري لنا دائماً طريق التقدم 
واالإجن�����از ل��ت��ظ��ل دول����ة االإم�����ارات 
مبعاجلة  ال�����س��ف��وف  م��ق��دم��ة  يف 
التنمية  وحت����ق����ي����ق  االأزم��������������ات 
ال�سدارة  اإىل  و�سواًل  االقت�سادية 

العاملية يف كافة املجاالت ».
املدير  ال����غ����ف����اري  حم���م���د  وق������ال 
الب�سرية  املوارد  لقطاع  التنفيذي 
ج���ه���ود  “ت�سافرت  ُم�����ك�����ل�����ف: 
املوظفني يف جمارك دبي من كافة 
االإدارات واملراكز اجلمركية طوال 
ف�����رة االإج�����������راءات االح����رازي����ة 
ب��وب��اء كوفيد  ال��ع��دوى  للحد م��ن 
19 لتوؤدي الدائرة املهام احليوية 
املناطة بها على اأكمل وجه طوال 
ه����ذه ال����ف����رة، م���ن اأج�����ل خدمة 
القيادة  تطلعات  وتلبية  ال��وط��ن 
العمل  يف  ب��االإخ��ا���س  احل��ك��ي��م��ة 
اإجنازات،  اإىل  التحديات  لتحويل 
املجل�س  ل��ت��وج��ي��ه��ات ودع���م  وك���ان 
دب���ي جهودنا  الإم�����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

كما  والعاملية،  االإقليمية  االأ�سواق 
ع��م��ل��ت م���راك���زن���ا اجل���م���رك���ي���ة يف 
مطارات دبي ومرا�سيها للرحات 
�سفر  ت�����س��ه��ي��ل  ع���ل���ى  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
ال�����زوار االأج���ان���ب ال��ذي��ن غ����ادروا 
اأف�سل  وت����ق����دمي  ب���ل���دان���ه���م  اإىل 
للمواطنني  ك��ذل��ك  ال��ت�����س��ه��ي��ات 
واملقيمني العائدين اإىل الدولة ».

دبي  “نقول يف جمارك  واأ���س��اف: 
واملفت�سني  املوظفني  كافة  وبا�سم 
ال����دف����اع  خ�����ط  اجل����م����رك����ي����ني يف 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  �سكراً  االأول 
اآل مكتوم،  را���س��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
الكبرية  لثقتكم  القلب  من  �سكراً 
جلهودنا،  العظيم  وتقديركم  بنا 
ونعاهدكم على اأن نبقى �ساهرين 
يف كل مراكزنا اجلمركية حلماية 
ال�سعاب  ك��ل  ال��غ��ايل م��ن  وط��ن��ن��ا 
ن�ستمد  ف���ن���ح���ن  وال����ت����ح����دي����ات، 
ِحكمة  م����ن  وع���زمي���ت���ن���ا  ط��اق��ت��ن��ا 
الثاقبة  وروؤيتها  القيادة احلكيمة 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى حماية  امل��ت��ف��ان��ي��ة يف 
املجتمع وتعزيز النمو االقت�سادي 
بالغ االأثر يف النجاح الذي حققناه 
وقد   ،19 ك���وف���ي���د  م���واج���ه���ة  يف 
جاءت ر�سالة �سمو ال�سيخ حمدان 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  دع����م  ل��ت��ت��وج 
الأبطال خط الدفاع االأول ومتدنا 
جم�����دداً ب��ال��ع��زم واالإ�����س����رار على 
م�ستوى  يف  القمة  اإىل  ال��و���س��ول 
االأداء بالعمل احلكومي مرتكزين 
وال��ق��درات اخلاقة  الطاقات  اإىل 
احلري�سة  ال���ب�������س���ري���ة  مل�����واردن�����ا 
م�ستوى  يف  التميز  حتقيق  ع��ل��ى 
املقدمة  اجل���م���رك���ي���ة  اخل����دم����ات 
ال�سدارة  يف  لنظل  للمتعاملني 
والهيئات  ال���دوائ���ر  ب��ني  ال��ع��امل��ي��ة 
الدويل  امل�ستوى  على  اجلمركية 

.«
وعّر �سباط التفتي�س واملفت�سون 

��صتجابة لر�صالة »�صكرً�« من حمد�ن بن حممد

اأبطال خط الدفاع الأول يف جمارك دبي يجددون العهد على التفاين يف خدمة الوطن 

عن مبادرات اأخرى، جاري درا�ستها، عر فرق متخ�س�سة تعمل على مدار 
ال�ساعة، لتهيئة مرحلة التعايف ملختلف القطاعات االقت�سادية، بالتوازي مع 
ل�سوؤون  واأكد وكيل وزارة االقت�ساد  الوقائية وال�سحية.  بالتدابري  االلتزام 
لدمج  من�سة  والتي متثل  املنعقدة  الور�سة  هذه  اأهمية  اخلارجية،  التجارة 
وتبادل اخلرات الرائدة يف جمال التكنولوجيا الرقمية لكل من هونغ كونغ 
ودولة االإمارات مبا يتيح للعديد من اأ�سحاب امل�ساريع فر�سة لاطاع على 
�سبل توظيف ودمج التقنيات والتطبيقات احلديثة يف عمليات االإنتاج، لي�س 
واإمنا  احلالية،  االأزم��ة  اأفرزتها  التي  للتحديات  موؤقتاً  حًا  باعتباره  فقط 

اأي�ساً لتطوير االأعمال وحتقيق قيمة م�سافة على املدى الطويل.

اأمام اأعمال ال�سركات واملوؤ�س�سات التجارية واال�ستثمارية، وخا�سة ال�سركات 
اإمكانية  ح��ول  الفهم  من  ملزيد  ملحة  حاجة  وهناك  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ل��اأع��م��ال وت��وظ��ي��ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اجل���دي���دة واالأدوات 
امتاك  اأن  للجميع  ث��ُب��ت  اإذ  االإن��ت��اج��ي��ة،  ا���س��ت��دام��ة  ل�سمان  االف��را���س��ي��ة 
قدرة  يف  ك��ب��رياً  ف��رق��اً  اأح���دث  ال�سلة  ذات  وال�سيا�سات  الرقمية  التقنيات 

احلكومات وال�سركات على التعامل مع التحديات النا�سئة عن هذه االأزمة.
نظمها  افرا�سية،  ور���س��ة  خ��ال  قدمها،  التي  الكلمة  يف   - �سعادته  واأك���د 
جمل�س تنمية جتارة هونغ كونغ بالتعاون مع وزارة االقت�ساد، حتت عنوان 
الوباء كوفيد  اأثناء وبعد فرة  االأعمال  التكنولوجيا وا�ستدامة  “ا�ستخدام 

املطلوبة  امل��وارد واملهارات  االأعمال من حيث توفري  اأن متكني رواد   -  19-
مل��ا ميثله  ل��دى حكومة االإم����ارات  اأول��وي��ة  الراهنة ه��و  للتعامل م��ع االأزم���ة 
قطاع ريادة االأعمال من ع�سب حيوي لاقت�ساد الوطني، واأن الدولة تعمل 
وفق خطط طموحة تركز على تعزيز مهارات امل�ستقبل للمهن والوظائف، 
والتحول الرقمي. وقال اآل �سالح اإن الدولة اأقرت عدداً مهماً من االإجراءات 
والتدابري لتخفيف اأثر تداعيات اأزمة انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد على 
امل�ستثمرين واأ�سحاب ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، وال تزال الدولة تدر�س 
اخلا�س  القطاع  مع  بالتن�سيق  االإ�سافية  والتدابري  االإج���راءات  من  جملة 
ف�سا  االأعمال،  ممار�سة  تكلفة  وخف�س  التي�سري  من  ملزيد  االأعمال  ورواد 

•• اأبوظبي - وام:

قال �سعادة عبد اهلل اآل �سالح وكيل وزارة االقت�ساد ل�سوؤون التجارة اخلارجية، 
اأن الظروف التي يواجهها العامل يف الوقت الراهن، توؤكد حقيقة ملمو�سة 
للجميع، وهي اأن التحول نحو اإدخال التكنولوجيا احلديثة وتبني احللول 
ا�ستمرارية  ل�سمان  �سرورة  ُي�سكل  ب��ات  االإن��ت��اج  مراحل  خمتلف  يف  الذكية 
عن  ف�سًا  النمو،  موا�سلة  على  االأعمال  قدرة  وتعزيز  التجارية  االأن�سطة 

اإعطائها املرونة الكافية الإدارة االأزمات والطوارئ.
اأوج��دت العديد من التحديات   ،19 اأن جائحة كوفيد -  اآل �سالح  واأ�ساف 

�قت�صادية دبي تطلق »دليل �للتز�م �لتجاري« لرفع م�صتوى وعي جمتمع �لأعمال بالقو�نني و�ل�صرت�طات �ملعمول بها يف �لإمارة و�لتز�م �ملمار�صات �ملثالية

بلغ اإجمايل ملفات حقوق امللكية الفكرية امل�صجلة يف دبي 5300 ملف بنهاية الربع الأول 2020

جمل�ش �صيدات اأعمال عجمان يعزز خدماته و�صراكاته خالل فرتة العمل عن بعد

االأخرى يف حال لزم االأمر. ويرز 
والعنا�سر  ال�سروط  اأه��م  الدليل 
ب��ه��ا والتي  ال���ت���ي ي��ج��ب االل����ت����زام 
ت�����س��م��ن امل�������س���داق���ي���ة وال���ن���زاه���ة 
يف ط����رح ال���ع���رو����س، وت��ت��م��ث��ل يف: 
معرفة اأنواع احلمات الرويجية 
العرو�س،  اأ���س��ن��اف  ب��ني  وال���ف���رق 
الرويجية،  احل���م���ات  ����س���روط 
التي  والغرامات  املخالفات  قائمة 
عدم  ح��ال  يف  التاجر  على  ترتب 
ال��ت��زام��ه ل��ل�����س��روط امل��و���س��ح��ة من 

قبل الدائرة.
كما ينظم الدليل اأي�سا ال�سحوبات 
اأه��م الطرق  واجل��وائ��ز، كونها من 
ال�سوق،  تن�سيط  على  تعمل  ال��ت��ي 
وتفاعل جمهور امل�ستهلكني، وذلك 
وامل�ستهلك  التاجر  حقوق  ل�سمان 
على ح��د ���س��واء، م��ن خ��ال و�سع 
ال�سحوبات،  لت�سجيل  اإج�������راءات 
والتجار  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  وت���وع���ي���ة 
ال�سحوبات  منظومة  يخ�س  فيما 
الدليل  ويتطرق  تف�سيلي.  ب�سكل 
التي  ال��ع��ن��ا���س��ر  اأب�����رز  اإىل  اأخ�����رياً 
فيما  معرفتها  التاجر  على  يجب 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ال�����س��ح��وب��ات واجل����وائ����ز، 
ت�سريح  �سروط  يف:  تتمثل  والتي 
ال�سحب، مرحلة ال�سحب واجلهات 
امل�����س��رف��ة ع��ل��ي��ه��ا، م��رح��ل��ة م���ا بعد 
اجلوائز  اإي�سال  ل�سمان  ال�سحب 
الأ�سحابها، واأهم البنود القانونية 
توفريها  ي��ج��ب  ال��ت��ي  وال��ب��ي��ان��ات 

ل�سمان جناح املنظومة.

التنمية  اأه���داف  حتقيق  يف  ي�سهم 
وفهم  امل�����س��ت��دام��ة،  االق��ت�����س��ادي��ة 
وواجباته  مل�����س��وؤول��ي��ات��ه  ط���رف  ك��ل 
اأف�سل  اإىل  ل��ل��و���س��ول  وح���ق���وق���ه، 
عليها  واحل������ف������اظ  امل����م����ار�����س����ات 
املجاالت،  خم��ت��ل��ف  يف  وت��ع��زي��زه��ا 
ج����ودة  حت�����س��ني  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 

املتوفر  ال���دل���ي���ل،  ع��ل��ى  االط������اع 
ع������ل������ى امل��������وق��������ع االإل����������ك����������روين 
c o n s u m e r r i g h t s .
ف��ي��ه من  ورد  واالل���ت���زام مب��ا   ،ae
و�سوابط،  وت��وج��ي��ه��ات  م��ع��ل��وم��ات 
اأن يعزز  ���س��اأن��ه  ال����ذي م���ن  االأم�����ر 
ال��وع��ي ل��دى اجل��م��ي��ع، مبا  ثقافة 

اقت�سادية  مفت�س  امل��ن�����س��اأة،  م��وق��ع 
دبي واآلية التعامل والتعاون معه، 
وال���ب���ن���ود ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���ت���ي يجب 
االلتزام والتعاون فيها، وقائمة يف 
ميكن  التي  وال��غ��رام��ات  املخالفات 
التعر�س لها يف حال عدم التعاون. 
لي�سلط  ال��دل��ي��ل  ينتقل  ث��م  وم���ن 
ال�سوء على العرو�س والتنزيات 
واآلية تنظيم ممار�ستها، باعتبارها 
و�سرورية  مهمة  ت�سويقية  اأداًة 
تنظيم  عملية  يجعل  مما  للتجار، 
الرويجية  ال���ع���رو����س  ح���م���ات 
للتاأكد  م��ه��م  اأم�����ر  وال���ت���ن���زي���ات، 
م��ن ع��دم وج���ود مم��ار���س��ات �سلبية 
جانب  اإىل  للم�ستهلكني،  وت�سليل 
احل�سول  ب�سرورة  التاجر  توعية 
ع���ل���ى ال���ت�������س���اري���ح ال�����ازم�����ة من 
اقت�سادية دبي اأو اجلهات الر�سمية 

•• دبي-الفجر: 

دليلها  دب����ي  اق��ت�����س��ادي��ة  اأط��ل��ق��ت 
ال����ت����ج����اري اجل�����دي�����د وال�������س���ام���ل 
التجاري”  االل�������ت�������زام  “دليل 
ع������ل������ى امل��������وق��������ع االإل����������ك����������روين 
 consumerrights.ae
واالإجنليزية،  ال��ع��رب��ي��ة  باللغتني 
املنوط  ال��������دور  ال���دل���ي���ل  وي����ع����زز 
وحماية  التجارية  الرقابة  بقطاع 
حقوق  ح���م���اي���ة  يف  امل�������س���ت���ه���ل���ك، 
الفكرية  امللكية  وح��ق��وق  االأع��م��ال 
التجارية،  وال���وك���االت  ل��ل��ع��ام��ات 
اإ���س��ه��ام��ه يف رف��ع ن�سب  اإىل ج��ان��ب 
ال���ت���زام ال��ت��ج��ار وت��وج��ي��ه��ه��م نحو 
وتعزيز  امل����ث����ال����ي����ة،  امل����م����ار�����س����ات 
التجارية  امل��ن�����س��اآت  وع���ي  م�ستوى 
واللوائح  بالقوانني  وامل�ستثمرين، 
املعمول  واال���س��راط��ات  واالأنظمة 
بها يف اإم���ارة دب���ي، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
للتجار  متميزة  اأع��م��ال  بيئة  خلق 
املن�ساآت  عدد  وتقليل  وامل�ستهلكني، 

التجارية املخالفة.
وي�������س���ل���ط ال���دل���ي���ل ال���������س����ادر عن 
وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع 
امل�����س��ت��ه��ل��ك يف اق���ت�������س���ادي���ة دب����ي، 
املعلومات  اأب��������رز  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
ال��ت��اج��ر حلماية  ي��ح��ت��اج��ه��ا  ال��ت��ي 
�سنفتها  والتي  التجاري،  ن�ساطه 
اقت�سادية دبي على النحو التايل: 
الفكرية،  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة 
حماية الوكاالت التجارية، حماية 

اخل��دم��ة وال�����س��ف��اف��ي��ة ل���دى قطاع 
االأعمال«. ي�ستعر�س دليل االلتزام 
واآل����ي����ات حماية  ���س��ب��ل  ال���ت���ج���اري، 
�سواء  ال���ف���ك���ري���ة،  امل��ل��ك��ي��ة  ح���ق���وق 
الوكاالت  اأو  التجارية  للعامات 
بلغ  �سواء، وقد  التجارية على حد 
امللكية  اإجمايل عدد ملفات حقوق 
ال��ف��ك��ري��ة امل�����س��ج��ل��ة يف اإم�����ارة دبي 
االأول  الربع  بنهاية  ملف   5300
امللكية  ح��ق��وق  وت��ع��ت��ر   ،2020
ال�سرورية  العنا�سر  من  الفكرية 
حقوق  على  للحفاظ  ال��ت��ج��ارة  يف 
الت�ساميم،  االإبداعية،  االبتكارات 
التجارية،  االأ�����س����رار  ال�������س���ع���ارات، 
اأبرز  اإىل  الدليل  وي�سري  وغريها. 
اأ�سحاب  التي يجب على  العنا�سر 
معرفتها  الفكرية،  امللكية  حقوق 
التجارية  بالعامات  يتعلق  فيما 
وت�سمل: اال�سم التجاري والعامة 
الفكرية،  امل�����س��ن��ف��ات  ال��ت��ج��اري��ة، 
ب��راءات االخ���راع، ت�سجيل حقوق 
امللكية الفكرية، اآلية تقدمي �سكوى 
الفكرية  امللكية  حقوق  على  تعدي 
و������س�����روط ال���ت���ق���دمي وال����ر�����س����وم، 
ك��م��ا ي�سلط  ال��ق��ان��ون��ي��ة.  وال��ب��ن��ود 
ال���دل���ي���ل ال�������س���وء ع��ل��ى ال���وك���االت 
ومنع  حقوقها،  وحماية  التجارية 
ال���ت���ع���دي ع���ل���ي���ه���ا، وي���و����س���ح اأه����م 
معرفتها  ي��ج��ب  ال���ت���ي  ال��ع��ن��ا���س��ر 
حول الوكاالت التجارية، واملتمثلة 
التجارية،  ال���وك���ال���ة  م��ف��ه��وم  يف: 
املوزع  اأو  املنتج  اأو  )ال�سانع  املوكل 

االأن�سطة  مم���ار����س���ة  االأع������م������ال، 
والتنزيات،  العرو�س  التجارية، 
ويقوم  واجل����وائ����ز.  وال�����س��ح��وب��ات 
املعلومات،  ه����ذه  ب�����س��رح  ال��دل��ي��ل 
االآليات  فهم  على  التاجر  مل�ساعدة 
املنا�سبة ملمار�سة االأعمال بناء على 
يف  بها  املعمول  التجارية  القوانني 

االإمارة. 
را����س���د لوتاه،  وق����ال حم��م��د ع��ل��ي 
الرقابة  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
امل�ستهلك  وح���م���اي���ة  ال���ت���ج���اري���ة 
“تتوا�سل  دب�����ي:  اق��ت�����س��ادي��ة  يف 
دب�����ي ممثلة  اق���ت�������س���ادي���ة  ج����ه����ود 
وحماية  التجارية  الرقابة  بقطاع 
امل�ستهلك، يف تعزيز بيئة العمل يف 
االإم��ارة، مبا ي�سمن حفظ حقوق 
جانب  اإىل  وامل�ستهلكني،  ال��ت��ج��ار 
احل��ف��اظ على ج��اذب��ي��ة اإم����ارة دبي 
التجارية.  واالأن�����س��ط��ة  ل��اأع��م��ال 
االل���ت���زام  “دليل  اإط������اق  وي���اأت���ي 
اجلهود،  ه��ذه  ل��ي��وؤك��د  التجاري” 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  خ���ال  م���ن 
القواعد وال�سوابط الازمة  اأبرز 
امللكية  وح��ق��وق  االأع��م��ال  حلماية 
ال��ف��ك��ري��ة ل��ل��ع��ام��ات وال����وك����االت 
بيئة  اإىل ج��ان��ب خ��ل��ق  ال��ت��ج��اري��ة، 
با�ستمرار  ت�سمح  �سحية،  تناف�سية 
وحتفظ  ال���ت���ج���اري���ة،  ال���ع���اق���ات 

حقوق اجلميع«.
ه����ذا  “من  ل�������وت�������اه:  واأ���������س��������اف 
االأعمال  جمتمع  ن��دع��و  امل��ن��ط��ل��ق، 
خال  م����ن  م���ع���ن���ا،  ال���ت���ع���اون  اإىل 

الوكالة  ت�����س��ج��ي��ل  احل���������س����ري(، 
�سكوى  ت���ق���دمي  اآل���ي���ة  ال���ت���ج���اري���ة، 
ال�سكاوى  تقدمي  و���س��روط  تعدي 
والبنود  ب��ه��ا،  امل��رت��ب��ط��ة  وال��ر���س��وم 

القانونية، وغريها.
اهتماماً  اأي�����س��اً  ال��دل��ي��ل  وي����ويل   
ب��ح��م��اي��ة االأع�����م�����ال، ح���ر����س���اً من 
تو�سع  ع����ل����ى  دب�������ي  اق����ت���������س����ادي����ة 
اإىل جانب  االإم�����ارة،  االق��ت�����س��اد يف 
التعاقدية  االأ�س�س  ح��ول  التوعية 
معرفتها،  التاجر  على  يجب  التي 
مل��ن��ع ح�����س��ول اخل����اف����ات وحفظ 
احل��ق��وق وح��م��اي��ة اأع��م��ال��ه��م، من 
عر  ال�سكاوى  تقدمي  اآلية  قبيل: 
املوقع  ����س���واء  ال���ذك���ي���ة،  امل��ن�����س��ات 
م�ستهلك  تطبيق  اأو  االإل��ك��روين، 
بها،  املتعلقة  الر�سوم  وقيمة  دب��ي، 
ي�����س��ه��م يف حفظ  وغ����ريه����ا، مم����ا 

حقوق اجلميع.
اآخ��ر يركز الدليل على  من جانب 
االأن�سطة  مم��ار���س��ة  تنظيم  اآل��ي��ات 
على  االإم��ارة، حفاظاً  التجارية يف 
وجود  و�سمان  االأعمال،  ا�ستدامة 
وامل�ستهلك،  للتاجر  منا�سبة  بيئة 
ويتطرق الأهم املعلومات والعنا�سر 
اإدراكها  ال��ت��اج��ر  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ال��ت��ي 
االأن�سطة  مب��م��ار���س��ة  يتعلق  فيما 
التجارية، مثل: العناية بامل�ستهلك 
م��ن خ���ال ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة املرونة 
اأو  املحل  واجهة  معه،  التعامل  يف 
املن�ساأة كونها اأول ما يجذب انتباه 
التجاري،  املحل  ن�ساط  امل�ستهلك، 

•• عجمان - الفجر 

اأعمال  �سيدات  جمل�س  رئي�سة  علي  اآل  خليفة  اآمنة  الدكتورة  اأك��دت 
ع��ج��م��ان، ان ح��ك��وم��ة دول���ة االإم������ارات ت��ع��ام��ل��ت م��ع ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د � 
خالها  حولت  رائ���دة  تعامل  خطة  واعتمدت  اإ�ستثنائي  ب�سكل   19
التحديات اإىل فر�س واإمتيازات، لت�ستمر م�سرية التطور والريادة يف 

كافة القطاعات.
وث��م��ن��ت ج��ه��ود ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ل��دول��ة االإم�����ارات يف ت��وج��ي��ه كافة 
اجلهات االإحتادية واملحلية لتوفري حزم حتفيزية وت�سهيات عززت 
من مواجهة التحديات و�سمنت ا�ستمرارية االعمال ملختلف املن�ساآت 

االقت�سادية يف الدولة.
اعمال  �سيدات  جمل�س  ان  علي،  اآل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  واأ���س��ارت 

املرحلة  متطلبات  مع  تتواكب  مبادرات  عدة  نفذ  املجل�س  اأن  واأف��ادت 
بن�سر  وامل��ع��ن��ي��ة  علينا”  وال���روي���ج  ال��ب��ي��ت  يف  “خلج  م���ب���ادرة  وم��ن��ه��ا 
واإعان منتجات الع�سوات عر من�سات التوا�سل االجتماعي التابعه 
للمجل�س لت�ستفيد منها 21 ع�سوة، ومبادرة ا�ستثمري يف م�سروعك 
واملعنية باإ�سافة ن�ساط موائم لن�ساط الرخ�سة ال�سابق باإجراء �سريع 
يف  والتو�سع  العمل  يف  اال�ستمرار  على  الع�سوات  لت�سجيع  ُبعد   عن 
الن�ساط، اإىل جانب توفري قنوات لعر�س وبيع منتجات ال�سيدات عر 
�سركات  باعتبارها  –اك�ساك”  من�سة   – الكرونية”بق�سة  من�سات 
املنتجات عر  وتو�سيل  وبيع  للت�سويق  امل�ساريع  بدعم  معنية  وطنية 

من�سات الكرونية  داخل وخارج الدولة.
هذا ونظم جمل�س �سيدات اأعمال عجمان جمل�س رم�ساين اإفرا�سي 
لدعم  اإل��ك��رون��ي��ة  وم��ن�����س��ات  اإق��ت�����س��ادي��ة  “مبادرات  ع���ن���وان  حت���ت 

عجمان خال فرة العمل عن ُبعد عِمد اإىل حتقيق اأق�سى اإ�ستفادة 
لع�سواته من �سيدات االعمال واحلا�سات على رخ�سة بدايات، وذلك 

بالتعاون مع العديد من اجلهات احلكومية واخلا�سة.
“�سركة  3 مذكرات تعاون مع كا من مع  مو�سحة ان املجل�س وّقع 
اأك�ساك للتعامل االإلكروين” بهدف توفري من�سة ت�سوق اإلكرونية 
اأ�سحاب  جمع  بهدف  تريدينج”  ل  و”ف�سّ جمل�س،  ع�سوات  ملنتجات 
يف  يعملن  ال��ل��وات��ي  لل�سيدات  ب��االأزي��اء  املتخ�س�سة  املنزلية  ال��ت��ج��ارة 
اإلكرونية  املنازل امل�سجلني لدى املجل�س والعمل على توفري من�سة 
لعر�س منتجاتهن يف ال�سوق املحلي، اإىل جانب توقيع مذكرة تعاون 
مع “مركز الوزن املثايل الطبي” لتقدمي حما�سرات تثقيفية دورية 
موجهة لع�سوات املجل�س اإىل جانب تقدمي باقة خ�سومات على جميع 

خدمات املركز.

ينفذها  التي  امل��ب��ادرات  اأب��رز  على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف  امل�ساريع”  
املجل�س واملن�سات االلكرونية التي يوفرها لع�سواته من احلا�سات 

على رخ�سة بدايات.
وعلى م�ستوى ال��دورات فقد نفذ املجل�س خال العمل عن بعد دورة 
بعنوان “ الدعم النف�سي للموظفني يف زمن كروونا” ودورة بعنوان 
من  لي�ستفيد   )19 )ك��وف��ي��د  ازم���ة  وق��ت  والت�سويق  امل�����س��اري��ع  ادارة 

الدورتني 127 م�سارك وم�ساركة.
خطة  �سمن  يعمل  املجل�س  ان  خليفة،  اآمنة  الدكتورة  اأك��دت  وختاماً 
واملبا�سر معهن  امل�ستمر  التوا�سل  وتعزيز  ممنهجة خلدمة ع�سواته 
اإحتياجاتهن  مع  يتواكب  مبا  وتطويرها  املقدمة  اخلدمات  وتنويع 
ب��ه��دف واإح�����داث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف م�����س��اري��ع��ه��ن وجت��ارت��ه��ن وت�سويق 

منتجاتهن.
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املال والأعمال

»اقت�صادية اأبوظبي« تطلق بو�صلة امل�صتثمر ملن�صاآت الرتاخي�ش التجارية وال�صناعية يف الإمارة
اأداة اأو و�سيلة هامة متكن امل�ستثمرين ورجال االأعمال من درا�سة 
م�ساريعهم اال�ستثمارية من خال قاعدة البيانات التي توفرها 
لراخي�س االأن�سطة االقت�سادية واخلدمية يف اأبوظبي.  واأكد 
معاليه حر�س دائرة التنمية االقت�سادية اأبوظبي على جذب 
املزيد من اال�ستثمارات يف خمتلف االأن�سطة االقت�سادية غري 
النفطية مما يعزز من م�ساهمتها يف الناجت املحلي االإجمايل 
ذكية وتقنية  وذل��ك من خ��ال توفري حلول  اأبوظبي  الإم��ارة 
على  وت�سجيعهم  ق��رارات��ه��م  ات��خ��اذ  امل�ستثمرين  على  ت�سهل 
امل�سي ب�سهولة يف تاأ�سي�س م�ساريعهم اال�ستثمارية.  واأ�ساف: 
اإننا ن�سعى اىل توفري من�سة ذكية متكاملة تغني امل�ستثمر عن 
لدرا�سة  والبيانات  املعلومات  على  احل�سول  ومتابعة  البحث 
وامل�ستهلكني  واالأف���راد  ال�سركات  توجه  كما  م�سروعه  ج��دوى 

•• اأبوظبي-وام:

“بو�سلة  من�سة  اأبوظبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  اأطلقت 
االقت�سادية  ال��راخ��ي�����س  مل��ن�����س��اآت  االل��ك��رون��ي��ة  امل�ستثمر” 
موقعها  ع��ر  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  وال�سناعية”  “التجارية 
اإط����ار  يف  وذل����ك   www.adbc.gov.aeااللكروين
اأبوظبي  اإم���ارة  حكومة  توجه  تعزيز  اإىل  الرامية  مبادراتها 
ل��ل��ت��ح��ول ال���رق���م���ي ال�����س��ام��ل جل��م��ي��ع خ��دم��ات��ه��ا مب���ا يخدم 

امل�ستثمرين واأ�سحاب االأعمال وامل�ستهلكني.
بو�سلة  اأن  الدائرة  رئي�س  ال�سرفاء   وقال معايل حممد علي 
من  ت��ع��زز  ه��ام��ة  تفاعلية  الكرونية  من�سة  متثل  امل�ستثمر 
تناف�سية قطاع االأعمال واال�ستثمار يف اإمارة اأبوظبي باعتبارها 

وال����زوار اإىل االأم��اك��ن ال��ت��ج��اري��ة واخل��دم��ي��ة يف االإم����ارة مما 
ي�سهل عليهم الو�سول اىل متطلباتهم ب�سهولة .  واأ�سار اإىل اأن 
اإطاق املرحلة االأوىل من م�سروع بو�سلة امل�ستثمر هو بداية 
مل�سروع كبري ي�سع اإمارة اأبوظبي يف خارطة اال�ستثمار العاملية 
بطريقة ذكية وتفاعلية متكن امل�ستثمر من اأي مكان يف العامل 
من اتخاذ قراره يف اال�ستثمار باالإمارة وذلك بف�سل ما متتلكه 
واإجراءات  ذكية  رقمية  وخدمات  متكاملة  بيانات  قاعدة  من 
ومن  لا�ستثمار.   متاحة  وخ��ي��ارات  االأع��م��ال  ملمار�سة  �سهلة 
دائرة  وكيل  البلو�سي  الكرمي  عبد  را�سد  �سعادة  اأو�سح  جانبه 
م�سروع  من  االأوىل  املرحلة  اأن  اأبوظبي  االقت�سادية  التنمية 
بو�سلة امل�ستثمر تت�سمن بيانات املن�ساآت االقت�سادية املرخ�سة 
يف اإمارة اأبوظبي كاال�سم التجاري واالأن�سطة املرخ�سة وبيانات 

امل�ستثمرين  اأم��ام  اخل��ي��ارات  من  العديد  يوفر  مبا  التوا�سل 
مواقع  لتحديد  �سواء  حد  على  وامل�ستهلكني  االأعمال  ورج��ال 
واأماكن  اجل��غ��رايف  وتوزيعها  املرخ�سة  االقت�سادية  املن�ساآت 
جتمعها ب�سكل دقيق يف مناطق االإمارة الثاث اأبوظبي والعني 

والظفرة.
اأطلقنا من�سة بو�سلة امل�ستثمر عر موقع الدائرة   واأ�ساف: 
االأن�سطة  مواقع  عن  وا�سحة  معلومات  لتوفري  االإل��ك��روين 
االق��ت�����س��ادي��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي، مم��ا ميّكن 
اأ�سحاب االأعمال من التعرف عليها عر حتديد نوع االأن�سطة 
ال��ذي ي�ساعدهم  املرخ�سة يف خمتلف مناطق االإم���ارة، االم��ر 
املنا�سبة  اال�ستثمارية  والفر�س  القطاعات  اأه��م  حتديد  على 

لبدء اأعمالهم واأن�سطتهم االقت�سادية.

�صعيًا ل�صلمة �ملجتمع و��صتد�مة �لأعمال

اقت�صادية دبي: بادرة �صكرًا من حمدان بن حممد تلهم فرق عملنا ملوا�صلة العطاء والإجناز رغم التحديات 

جهود هيئة كهرباء ومياه دبي الوطنية يف مكافحة جائحة فريو�ش كورونا امل�صتجد »كوفيد-19«

على طريق �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �لدويل

توقيع عقد م�صاطحة لإن�صاء 
وا�صتثمار م�صروع واحة جنوب املرفاأ

•• ابوظبي-الفجر:

عقد  ال��ظ��ف��رة  منطقة  ببلدية  ممثلًة  وال��ن��ق��ل  البلديات  دائ���رة  اب��رم��ت 
م�ساطحة مع امل�ستثمر موؤ�س�سة الفرن الإدارة العقارات، الإن�ساء وا�ستثمار 
م�سروع واحة جنوب املرفاأ )ا�سراحات �ساحنات( مبنطقة جنوب املرفاأ 
على طريق ال�سيخ خليفة بن زايد الدويل حيث ان مدة العقد 32 �سنة 

�ساملة فرة التطوير ومدتها �سنتني(.  
ا�سراحة  منطقة  وا�ستثمار  وت�سغيل  وادارة  ان�ساء  عن  عبارة  وامل�سروع 
ال�ساحنات على طريق ال�سيخ خليفة بن زايد الدويل، يف االجتاه من اأبو 

ظبي اإىل الغويفات..
 ويت�سمن موتيل وور�س عمل خلدمة ال�ساحنات وحمات بيع بالتجزئة 

باالإ�سافة ملواقف لل�ساحنات وخدمات. 
اخلا�س  القطاع  مع  وال�سراكة  اال�ستثمار  ت�سجيع  اإىل  امل�سروع  ويهدف 
وحتقيق متطلبات وحاجات املجتمع وخ�سو�ساً على طريق ال�سيخ خليفة 
والرفيه  الت�سوق  لن�ساط  املنطقة  احتياجات  وزي��ادة  ال��دويل  زاي��د  بن 
مبا يتوافق مع التطور ال�سامل الذي ت�سهده منطقة الظفرة انطاقاً 
لقطاع  للرويج  اأي�ساً  ويهدف  الر�سيدة.  قيادتنا  ودع��م  توجيهات  من 
جلذب  والت�سهيات  االمتيازات  وتوفري  التحفيز  خال  من  العقارات 

امل�ستثمرين.
خليفة  ال�سيح  طريق  على  نوع������ه  من  االأول  امل�سروع  يعتر  ان�������ه  كم�����ا 
بن زايد الدويل وتقوم بلدية منطقة الظفرة بالتن�سيق مع م�ستثمرين 
يف  امل�����س��اف��ري��ن  خل��دم��ة  ال��ط��ري�����������ق  ع��ل��ى  ال��واح��������������������ات  ع�����دد  لزي���������ادة 

االجتاهني.  
وحتر�س بلدية منطقة الظفرة اإىل امل�ساهمة بفعالية يف جهود االرتقاء 
ب��ال�����س��راك��ة اال���س��رات��ي��ج��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ب��ني ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي والقطاع 
التنمية  لتحقيق  ابوظبي  حكومة  عمل  خطط  تنفيذ  وبدعم  اخلا�س، 

االقت�سادية املن�سودة.

•• دبي-الفجر: 

�سمو  م��ن  “�سكرا”  ر�سالة  �سكلت 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
رئي�س  دب���ي،  عهد  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل 
بها  توجه  التي  التنفيذي،  املجل�س 
خط  يف  املختلفة  العمل  ف��رق  اإىل 
مكونات  مل��خ��ت��ل��ف  االأول  ال����دف����اع 
جديداً،  م��ع��ن��وي��اً  ح��اف��زا  االإم������ارة، 
ر�سائل  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة  اإىل  ي�����س��اف 
التي  والت�سجيع  والتقدير  ال�سكر 
اعتادت �سرائح املجتمع تلقيها من 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة، وال��ت��ي بدورها 
االقت�سادية  التنمية  م�سرية  تقود 
عن  الناجمة  التحديات  ومواجهة 
اأزمة  وحت��دي��دا  االأزم����ات،  خمتلف 
 “ “كوفيد-19  ك��ورون��ا  فايرو�س 

يف املرحلة الراهنة.
وقد اأ�سهمت البادرة املميزة، يف اإلهام 
اقت�سادية  يف  املتنوعة  العمل  ف��رق 
التنمية  نحو  امل�سرية  ملتابعة  دب��ي، 
اجلهود  خمتلف  وب��ذل  امل�ستدامة، 
الليل  وم���وا����س���ل���ة  واالم�����ك�����ان�����ات، 
على  احل��ف��اظ  �سبيل  يف  ب��ال��ن��ه��ار، 
جمتمع  وا�ستقرار  و�سامة  �سحة 
امل�ستهلكني  وج���م���ه���ور  االأع����م����ال، 
جانب  اإىل  ع��ام،  ب�سكل  واملتعاملني 
اجلهود املبذولة يف اإعداد الدرا�سات 
التوعوية  والن�سرات  والتوجيهات 
كافة،  املجتمع  ف��ئ��ات  اإىل  امل��وج��ه��ة 
ح�������ول االإج����������������راءات وال����ت����داب����ري 
على  احلفاظ  ل�سمان  االحرازية 
���س��ح��ة و���س��ام��ة امل��ج��ت��م��ع يف ظل 
واإر�ساء  ل��ل��وب��اء.  ال��ع��امل��ي  التف�سي 
والذي  م�سوؤول”  “اجلميع  م��ب��داأ 
�سرائح  خم��ت��ل��ف  اأن  ع��ل��ى  ي���وؤك���د 
بالقطاع  وامل���ت���م���ث���ل���ة  امل���ج���ت���م���ع، 
احل���ك���وم���ي، وجم���ت���م���ع االأع����م����ال، 
واملتعاملني،  امل�ستهلكني  وجمهور 
مواجهة  يف  امل�سوؤولية  يت�ساركون 
حتديات الوباء، وااللتزام بالتدابري 
�سحة  على  واحلفاظ  االحرازية، 

و�سامة اجلميع.
ر�سالة  اأن  دب��ي،  اقت�سادية  واأك���دت 
ب��ن حممد،  ح��م��دان  ال�����س��ي��خ  �سمو 
اإال  واإن مل تكن االأوىل من نوعها، 

اأزمة  2020، بالتزامن مع بداية 
وباء فريو�س كورونا يف االإمارة، مت 
خاله اإ�سراك 1324 �سركة على 
كالتايل:  ت��وزع��ت  م��راح��ل،  ث���اث 
702 �سركة خال املرحلة االأوىل 
امل��ا���س��ي، و251  ���س��ه��ر م���ار����س  يف 
���س��رك��ة خ���ال امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة يف 
�سهر ابريل املا�سي، يف حني �سملت 
ال��ث��ال��ث��ة  م��ن اال�ستطاع  امل��رح��ل��ة 
مايو  ���س��ه��ر  ���س��رك��ة يف   370 ع��ل��ى 
امل�سح  ي�����زال  ال  ح���ني  يف  امل���ا����س���ي. 
م�ستمراً ملراحل اأخرى قادمة. كما 
م�ساورات  دب���ي  اق��ت�����س��ادي��ة  ع��ق��دت 
م��ع جم��م��وع��ات االأع���م���ال، ملناق�سة 
خم��������اوف ال���������س����رك����ات واالط��������اع 
ع��ل��ى م��ق��رح��ات��ه��م، وال��ع��م��ل على 
�سياغة وو�سع اإر�سادات وتوجيهات 
ال�������������س������ام������ة وال��������روت��������ك��������والت 
�سريك  ب��اع��ت��ب��اره��م  االح����رازي����ة 
احل�����رك�����ة  ع�����������ودة  يف  اأ������س�����ا������س�����ي 
م���ب���داأ اجلميع  م���ن  االق��ت�����س��ادي��ة 
امل�ساورات  يف  �سارك  وق��د  م�سوؤول، 
فئات   5 على  توزعوا  م�ساركاً   98
 16 و  ت�سوق،  52 مركز  كالتايل: 
بائع جتزئة، و20 م�سّنع لاأغذية 
وامل�سروبات، وخم�سة من املجمعات 
باالإ�سافة  اال�ستهاكية،  الغذائية 
االأخ�����ذ  م����ع  ب����ن����وك،  خ��م�����س��ة  اإىل 
اجلهات  توجيهات  االع��ت��ب��ار  بعني 
ال�سحية والطبية املخت�سة. . كما 
�ساهمت الفرق الفنية يف اقت�سادية 
دبي من خال اللجنة االقت�سادية 
للمجل�س  العامة  لاأمانة  التابعة 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف درا������س�����ة واإع��������داد 
االقت�سادية  واملحفزات  ال�سيا�سات 
والتي  ال����راه����ن����ة  ال����ف����رة  خ�����ال 
اأطلقتها حكومة دبي باالإ�سافة اإىل 
 80 اأك���رث م��ن  اإىل  املناطق احل���رة 

مبادرة.
ب���������دوره ����س���ك���ل ف����ري����ق االت�������س���ال 
احلكومي، دعامة اأ�سا�سية يف جهود 
بدء  منذ  امل��ب��ذول��ة  دب��ي  اقت�سادية 
اجلائحة، وذلك من خال �سل�سلة 
واالذاعية،  املتلفزة  امل��ق��اب��ات  م��ن 
جانب  اإىل  ال�����س��ح��ف��ي��ة،  واالأخ���ب���ار 
ال�����س��ادرة ع��ر من�سات  ال��ر���س��ائ��ل 

 4 3 ، 2 0 7
من�ساآت. 

كما لعبت البوابة 
االإل�����ك�����رون�����ي�����ة 
price.ded.
املخ�س�سة   ae
ارتفاع  ل�����س��ك��اوى 
االأ����������س���������ع���������ار يف 
وحماية  ح���ف���ظ 
امل�ستهلك،  حقوق 
ب��ل��غ��ت عدد  وق����د 
ال�سكاوى املتعلقة 
االأ�سعار  ب��ارت��ف��اع 
م������ن������ذ اإط�����������اق 
اجلاري  يونيو   15 حتى  ال��ب��واب��ة 
1218 �سكوى، منها 830 �سكوى 
البوابة االلكرونية مبا�سرة،  عر 
و385 عر تطبيق م�ستهلك دبي، 
االت�سال.  مركز  ع��ر  �سكاوى  و3 
التفتي�س  ج��ه��ود  اأ���س��ه��م��ت  ح��ني  يف 
وال����رق����اب����ة ال���ت���ج���اري���ة اأي�������س���ا يف 
4 مايني كمامة  �سبط اأكرث من 
جم��ه��ول��ة امل�����س��در، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
خمالفة 83 من�ساأة جتارية ب�سبب 
واملعقمات  ال��ك��م��ام��ات  اأ���س��ع��ار  رف���ع 
– اإبريل  يناير  الفرة من  خ��ال 
 56 ت��ن��ب��ي��ه  ج���ان���ب  اإىل   ،2020
مر�سد  ي�سهم  كما  اأخ���رى.  من�ساأة 
باحلد  لاأ�سعار  اليومي  االأ���س��ع��ار 
الغذائية  لل�سلع  واالأق�سى  االأدن��ى 
ال�سرورية،  واملنتجات  واالأ�سا�سية 
امل�ستهلكني على  يف �سمان ح�سول 
االأ����س���ع���ار ال��ع��ادل��ة ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
وذلك  االأ�سعار،  تناف�سية  ا�ستدامة 
من خال طرح يومي الأ�سعار 46 
�سلعة خمتلفة، وقد مت اإطاق 75 
اإ�سداراً للمر�سد منذ االإعان عنه 

حتى 15 يونيو اجلاري.
اأ�سهمت  ف���ق���د  ذل�����ك  ج���ان���ب  اإىل 
واالجتماعات  امل�������س���اورات  اأي�����س��ا 
الفرق  اأجرتها  التي  واال�ستبيانات 
تعزيز  يف  ال����دائ����رة  يف  امل��خ��ت�����س��ة 
مبختلف  دب�����ي  اإم���������ارة  ج���اه���زي���ة 
تداعيات  م��ع  للتعامل  مكوناتها، 
دبي  اقت�سادية  اأطلقت  اإذ  االأزم���ة، 
االأع���م���ال يف مار�س  الأث����ر  م�����س��ًح��ا 

 ، تها �س�سا موؤ و
حفظ  ���س��ب��ي��ل  يف 
و�سامة  ���س��ح��ة 
من  امل�����ج�����ت�����م�����ع 
و�سمان  ج���ه���ة، 
ا���������س��������ت��������دام��������ة 
وا�����س����ت����م����راري����ة 
والبيئة  االأعمال 
اال����س���ت���ث���م���اري���ة 
التي  اجل������اذب������ة 
ت������ت������م������ت������ع ب����ه����ا 
االإمارة من جهة 
موؤكداً  اأخ������رى. 
على  �����س����ع����ادت����ه 

ا�ستمرار اجلهود يف املرحلة الراهنة 
التي تتزامن مع فتح كلي لاأ�سواق، 
ف��رغ��م ال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب��رية التي 
ت���واج���ه ف����رق ال��ع��م��ل امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
الدائرة، اإال اأن امل�سوؤولية املجتمعية 
اإىل احلفاظ  تهدف  والتي  لديهم، 
���س��ام��ة ورف���اه���ي���ة خمتلف  ع��ل��ى 
فئات جمتمع االإمارة، حتثهم على 
يف  وم�ساعفتها  اجل��ه��ود  موا�سلة 
تعايف  مرحلة  اإىل  الو�سول  �سبيل 

تام من الوباء.
واللفتة  ال����ر�����س����ال����ة  وان���ع���ك�������س���ت 
امل��م��ي��زة م���ن ���س��م��وه، اي��ج��اب��اً على 
لفريق  امل����ع����ن����وي����ة  ال����������روح  رف�������ع 
االأ�سواق،  يف  امل��ي��دان��ي��ني  املفت�سني 
ال��ذي��ن ي��ب��ذل��ون ج���ه���وداً ك��ب��رية يف 
ت��ع��زي��ز ال���ت���زام جم��ت��م��ع االأع���م���ال 
بالتدابري  امل�ستهلكني،  وج��م��ه��ور 
واالإج���راءات االح��رازي��ة، الرامية 
فريو�س  ت��ف�����س��ي  م����ن  احل�����د  اإىل 
عدد  بلغ  وقد  كوفيد-19،  كورونا 
نفذها  ال��ت��ي  التفتي�سية  اجل���والت 
وحماية  التجارية  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع 
45،289 جولة  امل�ستهلك حوايل 
منذ بدء اجلائحة حتى 15 يونيو 
اجل�����اري. وق���د اأ���س��ه��م��ت اجل���والت 
يف  التوعية،  وحمات  التفتي�سية، 
حتقيق ن�سبة التزام تراكمية عالية 
من قبل ال�سركات منذ بدء جائحة 
اإذ بلغ   ،95% اإىل  كورونا، و�سلت 
امل�ستوفية  التجارية  املن�ساآت  ع��دد 
االحرازية  واالإج���راءات  للتدابري 

اأنها تاأتي يف وقت مهم جداً، تبذل 
جهوداً  ع��دي��دة،  عمل  ف��رق  خاله 
ميادين  ويف  وك���ب���رية،  م��ت��وا���س��ل��ة 
مع  اآم��ن��اً  ج�����س��راً  لت�سكل  متنوعة، 
االإم���ارة، يف  مكونات جمتمع  باقي 
العاملي،  الوباء  على  التغلب  طريق 
تام،  ت��ع��ايف  مرحلة  اإىل  وال��و���س��ول 

والبدء 
امتثااًل  اجل��دي��دة،  النمو  مبرحلة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، حينما 
فريق  ن�سكل  ال��ي��وم  “نحن  ق����ال: 
اقت�سادنا  نقل  مهمته  االإم����ارات.. 
ال�سحية  وق��ط��اع��ات��ن��ا  وجمتمعنا 
بر  اإىل  واخل���دم���ي���ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
“كوفيد- االأم����ان مل��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د 

ذلك  وك����ل  ك���ث���رية،  امل���ه���ام   .”19
ع��م��ل خمتلفة  م��ن��ظ��وم��ة  ي��ت��ط��ل��ب 
ت��ن��ف��ي��ذ ج���دي���دة.. تعتمد  واآل���ي���ات 
اجلراأة واحل�سم وال�سرعة يف اتخاذ 

القرارات«.
القمزي  ���س��ام��ي  ����س���ع���ادة  واأع�������رب 
م���دي���ر ع����ام اق��ت�����س��ادي��ة دب�����ي، عن 
االإدارة  وف�����ري�����ق  ����س���ك���ره  ج����زي����ل 
وامل���وظ���ف���ني يف اق���ت�������س���ادي���ة دب����ي، 
حممد،  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  ل�سمو 
امللهمة  وال���ر����س���ال���ة  ال��ل��ف��ت��ة  ع��ل��ى 
القيادة  اأن  اإىل  م�����س��رياً  وامل��م��ي��زة، 
�سيا�سة  انتهجت  لطاملا  ال��ر���س��ي��دة 
ال��ت��ح��ف��ي��ز وال��ت�����س��ج��ي��ع واالإل����ه����ام، 
العمل  للموظفني واالإدارات وفرق 
واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  يف 
“�سكراً”  ر����س���ال���ة  اأن  اإىل  الف���ت���اً 
م��ن ���س��م��وه اأك����دت م���رة اأخ����رى اأن 
املختلفة  العمل  فرق  تويل  القيادة 
يف االإم��ارة، كل االهتمام والتقدير 
ع���ل���ى م����ا ي���ب���ذل���وه م����ن ج���ه���ود يف 

خمتلف الظروف واالأوقات.
كما اأثنى �سعادة القمزي على جهود 
اق��ت�����س��ادي��ة دبي،  ال��ع��م��ل يف  ف����رق 
املحققة  االإجن���ازات  اأن  اإىل  م�سرياً 
تف�سي  م���ن���ذ  امل���ب���ذول���ة  واجل����ه����ود 
حجم  تثبت  كوفيد-19،  فريو�س 
امل�سوؤولية امللقاة على عاتق الدائرة 

عمل  واملجتمعي  التطوعي  العمل 
اإن�ساين مينح املتطوع م�ساعر غاية 
يف النبل، وكما قال �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم- 
اأن  “االإن�سان ال ميكنه  رع��اه اهلل- 
يبداأ  عندما  اإال  ب��االك��ت��ف��اء  ي�سعر 
خال  اكت�سبت  وق���د  بالعطاء”. 
عديدة  م��ه��ارات  التطوعي  عملي 
وت��دري��ب��اً ع���ايل امل�����س��ت��وى، واالأه���م 
من ذلك اأ�سدقاء واأخوة حقيقيني 
احلزينة  اللحظات  م��ع��اً  نت�سارك 
واملفرحة«. من جانبها، قالت نورة 
باالإنابة  م��دي��ر  م�����س��اع��د  ال���زوي���د، 
الهيئة:  يف  املجتمع  اإ���س��ع��اد  اإدارة 
الازم  الدعم  الهيئة  يل  “قدمت 
الرامية  دب��ي  اإم���ارة  مل���وؤازرة جهود 
كورونا  وب��اء  انت�سار  مواجهة  اإىل 
مراعاتي  مت����ت  ك���م���ا  امل�������س���ت���ج���د، 
يف االأم������ور امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ع��م��ل عن 
ت��ت��ع��ار���س مهامي  ب��ح��ي��ث ال  ب��ع��د 
التطوع. وقد  الوظيفية مع فرة 
�سقلت الهيئة مهاراتي كمتطوعة 
كهرباء  هيئة  دب��ل��وم  على  حا�سلة 
التطوعي،  ل��ل��ع��م��ل  دب�����ي  وم����ي����اه 
التي  التطوعية  الفر�س  واأ�سهمت 
للم�ساركة  اإي��اه��ا  الهيئة  منحتني 
يف العديد من املبادرات التطوعية 
وخارجها  االإم�������ارات  دول����ة  داخ����ل 
واخلرات  للمهارات  اكت�سابي  يف 
ال�سحة  جم�������االت  يف  ال�����ازم�����ة 
تدريبنا  ومت  واالإغاثة،  وال�سامة 
االإن�ساين  التوا�سل  بروتكول  على 
اأقول  اأن  واأود  ال�سعوب.  مع جميع 
دولتنا  اأر���س  على  يعي�س  لكل من 
ومقيمني  مواطنني  من  احلبيبة 
اأن ال��وق��ت ق��د ح��ان ل��رند اجلميل 
بالتطوع  �����س����واء  ال����وط����ن  ل����ه����ذا 
اجلهات  ب��ت��ع��ل��ي��م��ات  ب���االل���ت���زام  اأو 

املعنية«.

 ليكونوا رديفاً فعااًل وموؤثراً يدعم 
ب���ن���اء جم��ت��م��ع م��ت��اح��م حمافظ 
ع��ل��ى ه���وي���ة امل��ج��ت��م��ع االإم����ارات����ي 
ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى م�����ب�����ادئ ال���دي���ن 
والتقاليد  احل��ن��ي��ف  االإ����س���ام���ي 
ال�سامية  والقيم  االأ�سيل  العربية 

التي زرعها االآباء املوؤ�س�سون.
املكثفة  الوطنية  اجلهود  ظل  ويف 
كورونا  ف��ريو���س  انت�سار  الح��ت��واء 
موظفي  اأي����ادي  ام��ت��دت  امل�ستجد، 
اأ�سمى  لتج�سد  البي�ساء  الهيئة 
الفعالة  ال�سعبية  امل�����س��ارك��ة  ���س��ور 
لحمة  والُّ وال��ت��ك��ات��ف  وال��ت��م��ا���س��ك 
دولة  ب��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي  املجتمعية 
االإم������������ارات. وم�����ن خ�����ال حتمل 
الوطن  خل���دم���ة  م�����س��وؤول��ي��ات��ه��م 
كافة  باتخاذ  واالل��ت��زام  واملجتمع 
موظفو  مّثل  الوقائية،  التدابري 
الهيئة خري قدوة لاإن�سان املعطاء 
االإيجابية  بالروح  املت�سلح  الواعي 

وحب اخلري.
����س���ع���ي���د حممد  وي�����وؤك�����د م����ع����ايل 
الرئي�س  املنتدب  الع�سو  الطاير، 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
جلهود  الكامل  الهيئة  دع��م  دب���ي، 
اإجن����اح  اإىل  ال���رام���ي���ة  م��وظ��ف��ي��ه��ا 

املجتمع،  ف��ئ��ات  ج��م��ي��ع  وت��ع��ا���س��د 
اإن�����س��ان��ي��ة م�سركة.  ق��ي��م��اً  وت��ب��ن��ي 
وي�سهم موظفو الهيئة يف مواجهة 
ه���ذه االأزم����ة م��ن خ���ال اتباعهم 
ل���ك���اف���ة ال����ت����داب����ري االح�����رازي�����ة 
والوقائية والتباعد اجل�سدي، اإىل 
ال����دوؤوب  م��وا���س��ل��ة عملهم  ج��ان��ب 
ل�سمان ا�ستمرارية خدمات الهيئة 
احليوية من كهرباء ومياه الإمارة 
دبي على مدار ال�ساعة، عاوة على 
م�ساركتهم النبيلة يف مواجهة هذه 
التطوعية  اأعمالهم  ع��ر  االأزم����ة 

بنوعيها امليداين واالفرا�سي«.
املهريي،  خ��ول��ة  ق��ال��ت  وب����دوره����ا 
لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  النائب 
اال�سراتيجية واالت�سال احلكومي 
دوراً  املوظفون  “يوؤدي  الهيئة:  يف 
جوهرياً يف اإجناح مبادرات وبرامج 
الهيئة املجتمعية واالإن�سانية التي 
ت�سكل جزءاً ال يتجزاأ من جهودها 
لتمكني املجتمع ودورها كموؤ�س�سة 
اجتماعياً،  م�������س���وؤول���ة  ح��ك��وم��ي��ة 
حيث اأطلقت الهيئة 330 مبادرة 
 2013 ع���ام���ي  ب����ني  جم��ت��م��ع��ي��ة 
ال�ساعات  ع���دد  وف����اق   ،2019 و 
خال  الهيئة  ملوظفي  التطوعية 

�ساعة.   131،000 ال��ف��رة  ه��ذه 
وق��د �سجل امل��وظ��ف��ون خ��ال هذه 
م�ساهد  اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ظ���روف 
عمق  على  ت��دل  واإن�سانية  وطنية 
وجاهزيتهم  االإي��ج��اب��ي��ة،  روح��ه��م 
ال����ع����ال����ي����ة ل���ت���ح���م���ل امل�������س���وؤول���ي���ة 
كافة  واتباع  بالتدريب  والتزامهم 
اأنهم  واأثبتوا  الوقائية،  التدابري 
خري �سند للكوادر الطبية وعملوا 
بني  العملية  امل�ساركة  حتفيز  على 
واأ�سهموا  املجتمع  اأف���راد  خمتلف 
املجتمعي  ال���ن�������س���ي���ج  مت���ت���ني  يف 
واالرتقاء مب�ستوى االأداء والعطاء 

االإن�ساين«.
التطوعي  العمل  يف  جتربته  وعن 
امل�����ي�����داين، ي���ق���ول ط����ه احل���م���ري، 
ال�����س��ع��ادة ورئي�س  ك��ب��ري م�����س��ووؤيل 
“اأفخر  الهيئة:  يف  التطوع  فريق 
مبادرة  يف  ك��م��ت��ط��وع  مب�����س��ارك��ت��ي 
كل  واأدع�����و  تناديك”  “مدينتك 
اأو  ب��وق��ت��ه  ال��ت��ط��وع  ي�ستطيع  م��ن 
ج���ه���ده، ل��ل��م�����س��ارك��ة دون ت����ردد يف 
ر�سم الب�سمة على وجوه االآخرين 
حتى يف االأزمات واأحلك الظروف، 
ورد العطاء لوطننا الذي وفر لنا 
اإن  الكرمية.  احلياة  مقومات  كل 

التي  املجتمعية  امل��ب��ادرات  خمتلف 
اإىل  معاليه  وي�سري  دب���ي،  يف  ت��ق��ام 
ل�ساحب  اال�ست�سرافية  الروؤية  اأن 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، 
رقمية  بيئة  لتاأ�سي�س  اهلل-  -رع��اه 
متطورة يف دبي عززت ريادة الهيئة 
خدمات  ا����س���ت���م���راري���ة  ���س��م��ان  يف 
اأعلى  وف��������������ق  وامل��ي�����������اه  ال��ك��ه��رب��اء 
واالعتمادية  ال��ت��واف��ري��ة  م��ع��اي��ري 

والكفاءة.
الكهرباء  “�سبكة  معاليه:  وق���ال 
وم���رن���ة  ق����وي����ة  دبي  يف  وامل������ي������اه 
والتكّيف  اال�ستجابة  على  وق���ادرة 
الطارئة  ال���ظ���روف  خم��ت��ل��ف  م���ع 
التغريات  مل���واك���ب���ة  واال����س���ت���ع���داد 
االإجراءات  �سملت  وقد  ال�سريعة. 
ال����ت����ي ات���خ���ذت���ه���ا ال���ه���ي���ئ���ة جت���اه 
تفعيل  وم����راف����ق����ه����ا  م���وظ���ف���ي���ه���ا 
اخلطط ال�ساملة لتعزيز احلفاظ 
واملوظفني  املجتمع  �سامة  على 
االأعمال  ويف  الهيئة  مرافق  داخ��ل 

ذات ال�سلة خارجها. 
ك���ذل���ك ف��ع��ل��ت خ���ط���ط ال����ط����وارئ 
ال���ت���ي مت اخ���ت���ب���اره���ا ع�����دة م����رات 

والو�سائط  االأدوات  ال���س��ت��خ��دام 
ال��ت��ق��ن��ي��ة، يف مت��ك��ني ال��ه��ي��ئ��ة من 
بعد  ع��ن  العمل  منظومة  اع��ت��م��اد 
ممن  للموظفني   100% بن�سبة 
ال تتطلب طبيعة عملهم التواجد 
يف حمطات االإن��ت��اج، وخ��ال فرة 
الدولة،  يف  بعد  عن  العمل  تفعيل 
عمل اأكرث من 6000 موظف من 
مبنتهى  بعد  ع��ن  الهيئة  موظفي 
اجتذبت  كما  وال��ك��ف��اءة.  الفعالية 
 40 ب��ح��وايل  ا���س��ت��ث��م��ارات  الهيئة 
م��ل��ي��ار دره�����م م���ن خ����ال من���وذج 
يعزز  الذي  للطاقة  امل�ستقل  املنتج 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني  ال�����س��راك��ة 

واخلا�س ».
بالقول:  ال��ط��اي��ر  م���ع���ايل  وت���اب���ع 
“خال هذه الظروف اال�ستثنائية 
باأكمله  ال���ع���امل  ي��واج��ه��ه��ا  ال���ت���ي 
الح����ت����واء ان���ت�������س���ار وب������اء ك���ورون���ا 
امل�ستجد، ت�سهد املبادرات االإن�سانية 
احلكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا  تطلقها  ال��ت��ي 
وتت�سافر  النظري،  منقطع  اإقبااًل 
اجلهود لتجاوز هذه املحنة املوؤقتة 
يف اأ�سرع وقت ممكن، وجند يف هذا 
ال��ت��اح��م امل��ج��ت��م��ع��ي ث��م��رة طيبة 
االآباء  ر�سخها  التي  النبيلة  للقيم 

وا�ستمرارية  ان�سيابية  اأج���ل  م��ن 
املياه  تزويد  ي�سمن  مما  االأع��م��ال 
والكهرباء لاإمارة ب�سكل م�ستدام. 
بن�سبة  م��ت��وف��رة  الهيئة  وخ��دم��ات 
التحتية  بنيتها  بف�سل   100%
الرقمية  ال��ت��ق��ن��ي��ة  وم��ن��ظ��وم��ت��ه��ا 
املتطورة وجاهزيتها التكنولوجية 
املوا�سفات  اأع��ل��ى  وف���ق  ه��ي  ال��ت��ي 
ال��ع��امل��ي��ة. واأت����اح ذل��ك امل��ج��ال اأمام 
معاماتهم  اإج�������راء  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
بكل  م��ك��ان  اأي  وم���ن  وق���ت  اأي  يف 
اإىل  احل��اج��ة  دون  واأم����ان  �سهولة 
يف  املتعاملني  اإ�سعاد  م��راك��ز  زي���ارة 

الهيئة«.
“حتر�س الهيئة  واأ�ساف معاليه: 
دون  خدماتها  جميع  توفري  على 
امل�سا�س ب�سحة و�سامة موظفيها 
الفقري  العمود  تعترهم  ال��ذي��ن 

لكافة عملياتها. 
التدابري  م����ن  ج��م��ل��ة  وات�����خ�����ذت 
االحرازية ل�سمان �سحة و�سامة 
واأ�سهمت  وامل��وظ��ف��ني،  املتعاملني 
املتطورة  الرقمية  التحتية  البنية 
والرامج  ال��ه��ي��ئ��ة  متتلكها  ال��ت��ي 
التدريبية التي اجتازها املوظفون 
املا�سية  ال�������س���ن���وات  م�����دى  ع���ل���ى 

مواطن  ك��ل  نفو�س  يف  املوؤ�س�سون 
ومقيم على هذه االأر���س الطيبة. 
�سيدي  ك��ل��م��ات  ه��ن��ا  وحت�������س���رين 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
»مك�سبنا  اهلل-:  رع��اه  دب��ي-  حاكم 
احلقيقي يف هذه االأزمة هو قيمنا 
با�سمي  واأود  النبيلة«.  االإن�سانية 
بجزيل  اأت��ق��دم  اأن  الهيئة  وب��ا���س��م 
التي  الر�سيدة  قيادتنا  اإىل  ال�سكر 
و�سحته  االإن���������س����ان  ح���ي���اة  ت�����ويل 
و�سامته اأهمية ق�سوى، كما اأ�سكر 
املجتمع  واأف����راد  موظفينا  جميع 
التعا�سد  م��ب��ادئ  ر���س��خ��وا  ال��ذي��ن 
على  ون��ح��ن  املجتمعي،  والتكاتف 
ثقة باأننا باإذن اهلل تعاىل �سنتجاوز 

هذه الظروف املوؤقتة �سريعاً«.
وق������ال امل���ه���ن���د����س ح�����س��ني ل���وت���اه، 
ال���ن���ائ���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��رئ��ي�����س - 
جلنة  ورئي�س  الطاقة  نقل  قطاع 
“حتر�س  ال��ه��ي��ئ��ة:  يف  االأزم��������ات 
اإم��ارة دبي  الهيئة على دعم جهود 
لتجاوز الظرف اال�ستثنائي العاملي 
يف م���واج���ه���ة ف����ريو�����س ك����ورون����ا، 
م��ن خ���ال ال��وق��وف ���س��ف��اً واح���داً 

•• دبي-الفجر:

 �أثبتت هيئة كهرباء ومياه دبي جمددً� �أنها �صريك 
�لتطوعي  �لعمل  يف  ج��وه��ري  وم�صاهم  رئي�صي 
و�ملجتمعي �لد�عم للمنظومة �ملتكاملة و�مل�صتد�مة 
للعمل �لتطوعي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
متو��صل  ب�صكل  �لهيئة  تعمل  حيث  دب��ي،  و�إم���ارة 
بني  �ملجتمعي  و�لتلحم  �لتطوع  قيمة  �إعلء  على 
�مل�صوؤولية  ح�ص  تنمي  عمل  بيئة  وخلق  �ملعنيني، 
�ملجتمعية لدى موظفيها وتغر�ص يف نفو�صهم ثقافة 

�لعمل �لإن�صاين،

اخلا�سة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
باقت�سادية دبي وموؤ�س�ساتها، والتي 
و�سع  اإىل  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  ت��ه��دف 
يف  وامل�ستهلكني،  االأع��م��ال  جمتمع 
ب���اأول، وب�سكل  اأوال  ���س��ورة احل��دث 
اأبرز  على  اجلميع  واط��اع  يومي، 
واملتعلقة  امل��ت�����س��ارع��ة  امل�����س��ت��ج��دات 
ب��ال��وب��اء وم���ا ف��ر���س��ه م���ن تدابري 
واإج������راءات اح���رازي���ة، ب��� 7 لغات 
وه�����ي )ال����ع����رب����ي����ة، االإجن���ل���ي���زي���ة، 
الهندية،  ال�����س��ي��ن��ي��ة،  االأردي�����������ة، 
الفار�سية(.  واللغة  امل��االي��االم��ي��ة، 
وقد تنوعت ر�سائل اقت�سادية دبي 
املوجهة من خال فريق االت�سال 
التوعية،  جهود  لت�سمل  احلكومي، 
واالعان عن ال�سبطيات ومتابعة 
بالتدابري  االأعمال  جمتمع  التزام 
االحرازية، والك�سف عن البيانات 
بتطورات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 
اق��ت�����س��اد االإم���������ارة، وغ���ريه���ا من 

الر�سائل.
كما توا�سلت اأي�سا اجلهود املبذولة 
من اقت�سادية دبي يف ظل اجلائحة 
و�سمان  التوريد  �سا�سل  لتاأمني 
تن�سيق  لت�سمل  امل��ن��ت��ج��ات،  ت��دف��ق 
�سراكات ا�سراتيجية بني ال�سركات 
اأو املوؤ�س�سات بهدف ت�سهيل تو�سيل 
مثل  ل��ل��م�����س��ت��ه��ل��ك��ني،  امل���ن���ت���ج���ات 
ال�سراكة بني موؤ�س�سة “تك�سي دبي” 
و”كارفور”،  “اأرامك�س”  و�سركة 
املنتجات  خمتلف  تو�سيل  ب��ه��دف 
للم�ستهلكني  االأ���س��ا���س��ي��ة  وال�����س��ل��ع 
و�سراكة  الكرونياً.  الت�سوق  عند 
فري�س”  ����س���ي  ت����ي  اآر  “اإن  ب����ني 
تطبيق  ع����ر  و”اإن�ستا�سوب”؛ 
لتو�سيل منتجات البقالة يف نف�س 
اآم��ن��ة ومائمة.  وب��ط��ري��ق��ة  ال��ي��وم 
اأخرى  �سراكات  تن�سيق  جانب  اإىل 
بني �سركات ومنافذ بيع وموردين 
ال�سلع  ت��دف��ق  ا�ستمرارية  ل�سمان 
االحتاد،  تعاونية  مثل  واملنتجات، 
وجمعية  ه��اي��رم��ارك��ت،  وال��ل��ول��و 
والتي �سمنت  التعاونية،  االإم��ارات 
اال�سراتيجي  امل����خ����زون  ك���ف���اي���ة 
وا�ستمرارية  وامل��ن��ت��ج��ات،  ل��ل�����س��ل��ع 

�سا�سل التوريد يف ظل اجلائحة.
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تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة االإمارات للمزادات �س.ذ.م.م 
يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءاً يوم االربعاء املوافق 24 يونيو 2020 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع 

االلكروين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرا�س مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

    
    2016 4257/2020   2/98890/ 32,000    
     2015 4258/2020   15/17364/ 80,000     

 FH12 2000 4277/2020   27109/ // / 10,000           
  2011 4279/2020   J/40036/ 19,000 . . .         
  2008 4280/2020   K/20261/ 25,000       
  2008 4281/2020   K/20264/ 25,000       
  2011 4282/2020   E/46338/ 30,000       
  2011 4283/2020   E/45592/ 30,000       
  1992 4286/2020   82328/ / / 8,000            

    2016 4292/2020   15/68225/ 21,000   
   QX50 2015 4293/2020   7/19140/ 32,000       
    2013 4338/2020   12/38076/ 55,000     
    2017 4339/2020   77899/ / 150,000     
   QX 80 2014 4345/2020   13/17639/ 48,000    

   2014 4390/2020   A/20640/ 19,000   
   2015 4391/2020   C/11358/ 12,000    
   2015 4474/2020   15/63804/ 12,000    
    2014 4475/2020   A/40243/ / 14,000    

    2014 4479/2020   14/95192/ 22,000   
    2017 4524/2020   14/53056/ 33,000     
   2018 4528/2020   3/79007/ 32,000    
   2017 4526/2020   11/34418/ 18,000   

   F 150 2015 4555/2020   16/58873/ 55,000 .  
  2015 4556/2020   15/99762/ 60,000   
 Freightliner MT 45 2011 4557/2020   R/53067/ 120,000        )  

    2013 4558/2020   10/29459/ 21,000   
    2016 4559/2020   2/33023/ 17,000   
     2012 4560/2020   5/16179/ 40,000      
     2016 4561/2020   Q/95593/ 34,000     

    2018 4562/2020   C/39722/ 21,000        
    2017 4563/2020   P/78960/ 33,000   
    2014 4564/2020   O/78949/ 17,000   

 2017 4572/2020   S/38791/ 19,000   
 2015 4573/2020   R/61751/ 42,000 .  

  2014 4574/2020   14/65215/ 8,000      
 2014 4575/2020   13/19452/ 15,000   

 2009 4577/2020   6/17951/ 6,000    
 Freightliner MT 45 2011 4578/2020   R/51262/ 120,000        )  
 Freightliner MT 45 2011 4579/2020   T/24890/ 120,000        )  
  2015 4565/2020   15/34541/ 24,000   

   2014 4566/2020   A/18503/ 22,000       
   2016 4567/2020   17/96579/ 18,000      

 2016 4569/2020   16/39567/ 32,000   
308 2017 4570/2020   6/85598/ 20,000    
 2016 4571/2020   N/94522/ 14,000    

 2015 4576/2020   16/53640/ 22,000   
    2016 4480/2020   2/98422/ 62,000     
    2017 2381/2020   3/73548/ 260,000  

   2011 15834/2017   9/58940/ 16,000    
  X6 50   2010 1923/2020   B/99964/ 22,000     
  RS5 2013 2481/2020   1/30786/ 45,000      
  301 2015 2480/2020   A/10752/ 6,000     

   2014 4568/2020   1/99364/ 30,000    
       2016 2449/2020   17/64124/ 106,000     

العدد 12966 بتاريخ 2020/6/21
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/2921 (

املنذره  :  �سركه احليل اأوريك�س للتمويل �س.م.خ ) حاليا ( ماف اوريك�س للتمويل 
) �سابقا ( 

املنذر اإليها :  �سي�ستم لان�ساءات �س ذ م م  .
تنذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )46،191.00( درهم نتيجة االإخال 
اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خال  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد 
تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 
32719 /الفئة G / خ�سو�سي/ دبي ( من نوع )ا�سكانياP114GB6X  _ �سهريج 
مياه �سناعية( موديل )2005( – لون  ) اأبي�س اأخ�سر( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12966 بتاريخ 2020/6/21
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )   2020/2922 (

املنذر      :  بنك دبي االإ�سامي �س.م.ع
املنذر اإليها :  عو�سه �سلطان �سيف املن�سوري .

نتيجة  دره��م   )132،438.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
خال  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��ال 
على  التنفيذية  االإج����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 43774 /الفئة N / خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) تويوتا فورت�سرن _ 
اأبي�س( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع  – لون  )  ا�ستي�سن( موديل )2015( 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12966 بتاريخ 2020/6/21
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2923 /2020 (

املنذر      :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اإليه :  كري�سان انداكا ديواجي دون   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )48،825.00( درهم نتيجة االإخال 
اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خال  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد 
تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 
F/ 69133 / خ�سو�سي/ دبي( من نوع ) فورد فوك�س  _ �سالون (  موديل )2014( 
_ اللون )بني( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12966 بتاريخ 2020/6/21
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/2920 (

املنذر      :  بنك دبي االإ�سامي �س.م.ع
املنذر اإليه :  ميل لكى ايليجيو كانيتي .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )86،578.00( درهم نتيجة االإخال 
اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خال  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد 
رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ 
 _ HONDA CIVIC( من نوع ) خ�سو�سي/ دبي / V ) 75211 /الفئة 
املنذر مع  �سالون( موديل )2018(– ل��ون  ) رم��ادي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12966 بتاريخ 2020/6/21 

�إع����������لن
ال�س�����ادة/�سرايا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للو�ساطة التجارية
رخ�سة رقم:CN 1277079   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12966 بتاريخ 2020/6/21 

�إع����������لن
للحدادة  �سكاي  ال�س�����ادة/اليف  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والنجارة امل�سلحة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1993719 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ح�سه حمد مبارك ال نا�سر القحطاين %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي �سيف حمد �سليمان العامري

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12966 بتاريخ 2020/6/21 

�إع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ليوا كا�سيك للمقاوالت 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:1370369 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سلطان مطر �سلطان احلافري الكتبي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حمدان احمد عبداهلل �سلطان احلمادي

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

االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12966 بتاريخ 2020/6/21 

�إع����������لن
بيت  وم�ساوي  ال�س�����ادة/مطعم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب االمرية  رخ�سة رقم:1869470 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل علي �سعيد عبداهلل الكيومي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ا�سماء را�سد جا�سم ال�ساعر الزعابي

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

االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12966 بتاريخ 2020/6/21 

�إع����������لن
كولك�سن  ال�س�����ادة/هرييتيج  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب لاحذية  رخ�سة رقم:3020543 

تعديل بيع وتنازل

حذف علي ها�سم عبداهلل ح�سني احلو�سني

تعديل بيع وتنازل

ا�سافة عبداهلل احمد عبداهلل البلو�سي

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

االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12966 بتاريخ 2020/6/21 

�إع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/القبعه الزرقاء لل�سيانه العامه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1100620 
تعديل ا�سم جتاري من/القبعه الزرقاء لل�سيانه العامه

BLUE GAPS GENERAL MAINTENANCE
اىل/األفا �ستار لتجارة املعدات الع�سكرية

ALPHA STAR MILITARY EQUIPMENT TRADING
تعديل ن�ساط/ا�سافة وكاالت جتاري )4610002(

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سترياد )4610008(
تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة املعدات الع�سكرية - باجلملة )4659960(

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001(
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
انذار عديل بالن�شر

رقم  2020/2802 اإنذار عديل 
املنذرة / ميلينيوم ل�سناعة ال�سحوم وزيوت التزليق - �س ذ م م 

املنذر اليه  / وايل داوات جان 
مبوجب االإنذار رقم 2019/1/50580 اإنذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي 

املبلغ املر�سد بذمته والبالغ قدره 684.819  اليه ب�سرورة �سداد  املنذر  املنذرة تنذر  فاإن 
خال  يف  وذل��ك  دره��م��ا(  ع�سر  وت�سعة  وثمامنائة  ال��ف  وثمانون  وارب��ع��ة  )�ستمائة  دره��م 
كافة  اآ�سفة الت��خ��اذ  امل��ن��ذرة  �سوف ت�سطر  واإال  االإن���ذار  ه��ذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأي���ام  خم�سة 
االإج��راءات القانونية الازمة قبل املنذر اليه وذلك باإ�ست�سدار االأمر بالزامه باأداء ذلك 
ال�سيك  اإ�ستحقاق كل  تاريخ  �سنويا من  بواقع %9  القانونية  الفائدة  باالإ�سافة اىل  املبلغ  
من ال�سيكات املذكورة وحتى ال�سداد التام مع الر�سوم وامل�ساريف واالتعاب و�سمول االمر 

بالنفاذ املعجل با كفالة. هذا مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1527/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطابة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليهما والزام املدعي عليهما التعوي�س مببلغ 

وقدره )490000 درهم( اربعمائة وت�سعون الف درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ ابراح االتفاقية 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  

طالب االإعان :  دار املال املحدود  - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله : ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي - �سفته بالق�سية : وكيل 

 املطلوب اإعانهما : 1- �سركة بر�سلونه �سبورت�س ايليت ا�س ال 2-مانيل لوبيز �سان�سيز- �سفتهما  بالق�سية 
: مدعي عليهما - جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليهما والزام 
املدعي عليهما التعوي�س مببلغ وقدره )490000 درهم( اربعمائة وت�سعون الف درهم والفائدة القانونية %12 
املوافق  االثنني  يوم  لها جل�سة  املحاماة.    وح��ددت  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  االتفاقية  اب��رام  تاريخ  من 
2020/7/6 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 973/2019/11 مدين جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )277008 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
كفالة.   با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة   املحاماة 

طالب االإعان : م�ست�سفى زليخة - ذ م م  - �سفته بالق�سية : مدعي  
وميثله : يون�س حممد عبداهلل ح�سن البلو�سي - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعانه : 1- و�سيم را�سيد العمري - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/7/15 يف الدعوى املذكورة 
بان  عليه  املدعي  ب��ال��زام   -: احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  م  م  ذ  زليخة  م�ست�سفى  ل�سالح/  اأع��اه 
يوؤدي للمدعية مبلغا مقداره مائتان و�سبعة و�سبعون الف وثمانية دراهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ 
املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى   2019/4/17
حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعان 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1120/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى : طلب اإ�سدار اأمر االأداء بالزام املطلوب �سدها مبلغا وقدره )148.589 درهم اإماراتي( )مائة 

وثمانية واربعون الف وخم�سمائة وت�سعة وثمانون درهما( والفائدة القانونية من تاريخ االإ�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام.   

طالب االإعان : �سركة النجم االوحد لتجارة مواد البناء - ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله : خليفة عبداهلل حممد ح�سن اخلاطري - �سفته بالق�سية : وكيل

اأربع جنوم لاعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  املطلوب اإعانه : 1- �سركة 
- جمهويل حمل االإقامة 

جنوم  اأرب��ع  �سركة  عليها  املدعى  ب��ال��زام   2020/3/5 بتاريخ  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت    : االإع���ان  مو�سوع 
لاعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م بان توؤدي للمدعية �سركة النجم االوحد لتجارة مواد البناء - ذ م م مبلغ 
)148.589 درهم( )مائة وثمانية واربعون الف وخم�سمائة وت�سعة وثمانون درهم( والفائدة القانونية 9% �سنويا 
درهم مقابل  وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة  وبالر�سوم  التام  ال�سداد  االإ�ستحقاق يف 2016/5/19 وحتى  تاريخ  من 

اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعان.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 1440/2020/305 ا�شتئناف جتاري  
مو�سوع االإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 788/2019 جتاري كلي 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   
طالب االإعان : ردي مك�س باطون - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله :  حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان الها�سمي - �سفته  بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانهما : 1- �سركة �سيدكو للمقاوالت العامة �س ذ م م فرع دب��ي   2- فادى 

عاطف عجاوي - �سفتهما بالق�سية : م�ستاأنف �سدهما - جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/788 جتاري 
بقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا  املوافق 2020/7/8  االربعاء  يوم  لها جل�سه  كلي. وحددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/2862(

املخطرة : عبداهلل ماجد الغرير  - بوكالة / املحامية ديانا حماده 
املخطر اليهما االوىل : حممد ن�سيم عبدالغفار 

املخطر اليه الثاين : 010 لتاأجري ال�سيارات )�س ذ م م( 
�سيغة االإعان بالن�سر 

املر�سدة  املبلغ  ب�سداد  وتكلفهما  االخ��ط��ار  ه��ذا  مبوجب  �سدهما  املخطر  على  املخطرة  تنبه 
الفا  وخ��م�����س��ون  وت�سعة  )ث��م��امن��ائ��ة  دره���م   859.702.38 بقيمة  امل��خ��ط��رة  ل�سالح  ذمتهما  يف 
تاريخ  من  القانونية  الفائدة  اىل  باالإ�سافة  فل�سا(  وثاثون  وثمانية  درهما  واثنان  و�سبعمائة 
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وذلك حتت طائلة اتخاذ كافة االإجراءات القانونية والق�سائية 
تاريخ  ايام من   5 اق�ساها  وامل�سروفات وذلك خال مدة  الر�سوم  ال  باالإ�سافة  املبلغ  لتح�سيل 

الن�سرباجلريدة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/2918(

�ملنذر : �صيتى بنك. �ن. �يه
�ملنذر �ليهما : بريفيا �نرتنا�صيونال للتجارة �لعامة )�ص ذ م م( 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12966 بتاريخ 2020/6/21
اإعالن بالن�شر

يف الإنذار العديل رقم )2020/2917( 
�ملنذرة : منار �لإ�صكان لتجارة وتاأجري �ل�صقالت - �ص ذ م م

بوكالة �ملحاميني / نا�صر مال �هلل ، وهيام �لزرعوين 
�صد �ملنذر �ليه : خيم ر�ج ر�م باركا�ص 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

امل�ساركات وانطاق  ا�ستقبال  اإغاق باب  العربي عن  ال�سباب  اأعلن مركز 
التحدي  يف  العربي”  ال�سباب  “هاكاثون  بفئات  للفوز  التناف�س  نهائيات 
الذي انطلق يف �سهر مايو املا�سي وبال�سراكة مع موؤ�س�سات عربية ودولية 
لت�سليط ال�سوء على االأفكار االإبداعية لل�سباب العربي يف مواجهة االأزمات 

واإيجاد احللول باال�ستفادة من التكنولوجيا.
مل�ساريع  عربية  دول��ة   16 �سبابية من  فكرة   185 النهائيات  وي�سارك يف 
اإبداعية تقدم ت�سورات للتعامل مع تبعات وحتديات “اأزمة كوفيد - 19 
وال�سحة  التعليم  يف  تنموية  م�سارات  �ستة  رئي�سية  م�سارات   6 �سمن   “

واالقت�ساد وامل�سوؤولية املجتمعية واالأمن الغذائي والدوائي والتوظيف.
النهائية  املرحلة  على  للمتناف�سني  مكثف  تدريب  مرحلة  املركز  با�سر  و 
وعلى مدار اأ�سبوع كامل من اأجل م�ساعدتهم على بلورة اأفكارهم املتميزة 
التحكيم  جلنة  على  لعر�سها  متهيداً  اخلتامية  للمرحلة  اأو�سلتهم  التي 

من اأجل فر�سة الفوز بالتحدي.
اأك�سنت�سر  مثل  وامل�ساريع  واخل��رات  احل�سور  عاملية  موؤ�س�سات  وت�سارك 
و�سبكة لينكداإن املهنية االأكر عاملياً وموؤ�س�سة دبي العطاء وموؤ�س�سة عبداهلل 
املتناف�سني  ت��دري��ب  يف  بالدولة  الغذائي  االأم���ن  ومكتب  للتعليم  الغرير 
حظي  كما  �سمن  املطروحة  حلولهم  وتقدمي  �سقل  كيفية  على  ُبعد  عن 
ومتخ�س�سة  ر�سمية  موؤ�س�سات عربية  العربي” بدعم  ال�سباب  “هاكاثون 
ب�سوؤون ال�سباب مثل موؤ�س�سة ويل العهد من االأردن ال�سريك اال�سراتيجي 
ووزارة  بالبحرين  والريا�سة  ال�سباب  ���س��وؤون  ووزارة  للتحدي  االإقليمي 

ال�سباب والريا�سة مب�سر والهيئة العامة لل�سباب بالكويت.
امل��زروع��ي وزي���رة دول��ة ل�سوؤون  ب��ن ف��ار���س  وق��ال��ت معايل �سما بنت �سهيل 
توفري  يف  ي�سهم  التحدي  اإن  العربي  ال�سباب  مركز  رئي�س  نائب  ال�سباب 
تدريب عاملي امل�ستوى لل�سباب الكت�ساب مهارات جديدة يف كيفية تقدمي 
الواقع �سمن  اأر�س  االإبداعية �سمن مناذج قابلة للتطبيق على  اأفكارهم 
العربية  وللمجتمعات  لهم  ملمو�سة  ف��وائ��د  يحقق  مب��ا  وا�سعة  نطاقات 

الغنية واملتطلعة اإىل خمتلف فر�س التنمية والتطوير.
اال�ستفادة  ال�سركاء موؤكدة على �سرورة  لكافة  بال�سكر  وتوجهت معاليها 
اأوطانهم  لتمكني ال�سباب العربي يف  من ال�سراكات حملياً وعربياً ودولياً 

هادفة  وبرامج  ومبادرات  فر�س  الإيجاد  ودعمهم  املواهب  على  واحلفاظ 
لتحويل  واالأدوات  التمويل  لهم  وتوفر  ال�سباب وحتفزهم  املبدعني  تكّرم 

اأفكارهم اإىل واقع.
من جانبه قال �سعادة �سعيد النظري مدير عام املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب 
نتعاون يف   : العربي  ال�سباب  التنفيذي لا�سراتيجية يف مركز  الرئي�س 
مركز ال�سباب العربي مع موؤ�س�سات عربية ودولية متميزة لتدريب ال�سباب 
على مهارات تخ�س�سية نوعية متكنه من تطوير قدرته على تقدمي اأفكار 
حيوية ت�سهم يف حتقيق التنمية االقت�سادية واالجتماعية والب�سرية التي 

تن�سدها املجتمعات العربية.
واأكد اأن اختيار �سعار دور ال�سباب يف مواجهة االأزمات للدورة التاأ�سي�سية 
العربي  ال�سباب  مركز  اإمي��ان  من  نابع  العربي  ال�سباب  لهاكاثون  االأوىل 
ال�سحية  االأزم���ة  تداعيات  تخطي  يف  لل�سباب  امل��ح��وري  ب��ال��دور  وقيادته 
العاملية احلالية و�سياغة فر�س تدعم ا�ستئناف دورة االإنتاج واحلياة من 

جديد.
وكانت امل�ساركات تدفقت ب�سيغة مناذج تعبئة ومقاطع فيديو ق�سرية على 
العربي  ال�سباب  ملركز  االإلكروين  املوقع  التحدي عر  امل�ساركة يف  رابط 
اأفكارهم يف  امل�ساركون وامل�ساركات من خمتلف الباد العربية  حيث �سرح 
امللحة يف  للق�سايا  ت�سوراتهم لعاجات مبتكرة  مقاطع م�سورة عر�ست 
والبيانات  بالوثائق  مدعمه  االأزم��ة  واأث��ن��اء  قبل  والعامل  العربي  الوطن 

املكتوبة واملرئية.
ال�سباب  اأ���س��رف �سبحي وزي���ر  ال��دك��ت��ور  ق���ال م��ع��ايل   .. ويف ه���ذا االإط����ار 
اإن فئة ال�سباب هي االأكرث مرونة  والريا�سة يف جمهورية م�سر العربية 
وقدرة على مواكبة التغريات املت�سارعة والتاأقلم معها وا�ستك�ساف الفر�س 
القدرات واملهارات واملعارف واملعلومات البتكار احللول  الكامنة وتوظيف 

االأن�سب يف مواجهة االأزمات.
واأ�ساف: اإن الكوادر ال�سابة يف م�سر والعامل العربي قادرة اليوم من خال 
مبادرات هادفة تعزز العمل العربي امل�سرك مثل هاكاثون ال�سباب العربي 
وتداعياتها  الراهنة  العاملية  ال�سحية  االأزم���ة  تخطي  يف  امل�ساهمة  على 

وت�سريع دورة التعايف وا�ستعادة م�سارات النمو.
���س��وؤون ال�سباب  امل��وؤي��د وزي���ر  ب��ن توفيق  اأمي���ن  م��ن جانبه اع��ت��ر م��ع��ايل 
والريا�سة يف مملكة البحرين اأن ال�سباب اليوم هو �ساحب الدور االأبرز يف 

خطط ما بعد االأزمة احلالية الأنه ميتلك القدرات واالإمكانات والعزمية 
على ا�ستئناف م�سارات التنمية وحتقيق الطموحات والتطلعات.

التكنولوجيا  وت��وظ��ف  العربي  ال�سباب  جتمع  التي  الفعاليات  اأن  واأك���د 
هي  التحديات  ملواجهة  ال�سبل  اأف�سل  ومناق�سة  واالآراء  االأف��ك��ار  لتبادل 
الو�سيلة االأمثل الأخذ زمام املبادرة وطرح احللول م�ست�سهدا باأداء ال�سباب 
ال�سحية  والوطنية  االح��رازي��ة  االإج����راءات  بكافة  والتزامه  البحريني 
التي مت تطبيقها وتطوعه للم�ساهمة يف كافة ميادين مواجهة اجلائحة 

ال�سحية التي مير بها العامل اليوم.
من جانبها قالت الدكتورة متام منكو املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة ويل العهد 
اإن اختيار موؤ�س�سة ويل العهد للم�ساركة يف  يف اململكة االأردنية الها�سمية 
االإقليمي  اال�سراتيجي  ال�سريك  تكون  مبادرة “هاكاثون ال�سباب” واأن 
التنمية  دع��م  يف  ال�سباب  دور  لتحفيز  عربيا  نوعها  من  االأك��ر  للمبادرة 
ومواجهة تداعيات وباء كوفيد19- الراهنة وامل�ستقبلية نابع من اإمياننا 
بقدرات ال�سباب العربي وطاقاته التي توؤهله البتكار اأفكار وحلول اإبداعية 
امل�ساهمة  على  وح��ر���س��ه  باإمكاناته  ثقته  م��ن  ان��ط��اق��ا  امل�ساكل  ملختلف 
ال��ع��رب��ي��ة وت��ط��وي��ره��ا وتنميتها  ال��ب��اد  االإي��ج��اب��ي��ة يف ح��م��اي��ة م���ق���درات 

للم�ستقبل.
العامة  الهيئة  ع��ام  مدير  امل��ط��ريي  عبدالرحمن  �سعادة  ق��ال  جهته  م��ن 
الفر�س  امل��زي��د م��ن  اإت��اح��ة  ال��ي��وم ه��و  اإن دورن���ا  الكويت  لل�سباب يف دول���ة 
اإمكانياتهم  من  ن�ستفيد  واأن  طاقاتهم  ال�ستثمار  م�سارات  وخلق  لل�سباب 
العربي ميثل  اإىل فر�س وال�سباب  التحديات  كونهم قادرين على حتويل 
الرواد  وبحكمة  علينا  بها  اهلل  اأنعم  دميوغرافية  هبة  وهي  ال�سكان  ثلثي 
وبحما�س وقيادة ال�سباب ظهرت العديد من املبادرات وامل�سروعات ال�سبابية 

امللهمة يف جميع املجاالت.
ا�ستثنائيا  ووع��ي��ا  م�سرفا  من��وذج��ا  ق��دم��وا  ال��ك��وي��ت  ���س��ب��اب  :اإن  واأ����س���اف 
مع  للعمل  جهودهم  و�سيوا�سلون  العاملي  التحدي  ه��ذا  م��ع  التعامل  يف 
نظرائهم من ال�سباب العربي لتقدمي اأف�سل الروؤى واحللول املمكنة للحد 
من تبعات اأزمة كورونا �سمن امل�سارات ال�ستة التي حددها هاكاثون ال�سباب 
املبادرة  �ستكر�س كافة من�ساتها خلدمة هذه  الهيئة  اأن  .. موؤكدا  العربي 

واإجناح تطلعاتها مبا يخدم املجتمعات العربية.
بدوره قال دافيد كابيتانيو مدير ا�سراتيجية االبتكار وامل�ساريع الريادية 

االبتكار  م��ن  ال�سباب  متكني  يكن  مل  اإن���ه  االأو���س��ط  ال�سرق  اأك�سنت�سر  يف 
لي�سهموا بحماية جمتمعاتهم اأكرث اأهمية يف اأي وقت م�سى مما هو عليه 

اليوم اإذ نعمل على ت�سخري التكنولوجيا احلالية حلل م�سكات الغد.
واأ�ساف نحن متحم�سون للغاية لكوننا جزءا من هاكاثون ال�سباب العربي 
االإبداعية  اأفكارهم  ون�سجع  ال�سباب،  ق��درات  بتطوير  خاله  من  لن�سهم 
ون�سحذ مهاراتهم يف التفكري النقدي وحل امل�سكات ونتطلع اإىل ا�ستخدام 
هذا  مكافحة  يف  االإب��داع��ي��ة  احل��ل��ول  وت�سريع  لتعزيز  اجلماعية  خرتنا 

الوباء من قبل من �سيكونون قادة الغد.
“ ال�سرق  اإن  “ لينكد  وقال رجائي اخلادم رئي�س القطاع احلكومي لدى 
اأمناط  ت�سهدها  التي  التغريات  ظ��ل  يف  “ اإن��ه  اإفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط 
الهادفة  امل��ب��ادرات  اأهمية  الوقت احل��ايل ترز  العامل خا�سة يف  العمل يف 
لتمكني املواهب وخا�سة ال�سباب من اإيجاد فر�س العمل والتوظيف التي 
تائم مهاراتهم وتطور خراتهم وحتقق تطلعاتهم ويف هذا ال�سياق ياأتي 
دعمنا ملبادرة مركز ال�سباب العربي الهادفة اإىل متكني ال�سباب العربي من 

اقراح حلول مبتكرة لتحديات فر�س العمل والتوظيف.
عبداهلل  ملوؤ�س�سة  التنفيذية  امل��دي��رة  جعفر  ب��ن  �سونيا  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
االإن�سانية  املجتمعات  مل�ستقبل  حيوي  قطاع  التعليم  اإن  للتعليم  الغرير 
الأنه اأ�سا�س التمكني املجتمعي وهو احلافز الرئي�سي للتنمية وهو ما جعل 
موؤ�س�سة عبداهلل الغرير للتعليم حتر�س على دعم تاأمني فر�س التعليم 

ذات اجلودة العالية لل�سباب االإماراتي والعربي يف املنطقة.
من  املمولة  اخلريية  املوؤ�س�سات  اأ�سخم  من  واح��دة  ب�سفتها  واأ���س��اف��ت.. 
للتعليم على  الغرير  ت�سدد موؤ�س�سة عبد اهلل  املنطقة  القطاع اخلا�س يف 
تعزيز القطاع التعليمي بهدف االرتقاء بامل�ستوى املعي�سي واحلر�س على 
اأن يح�سل �سباب اليوم على فر�س الغد من اأجل امل�ساهمة ب�سكل اإيجابي 

يف تنمية املنطقة وتطويرها.
االإنرنت  عر  احلي  البث  بتقنية  اأفكارهم  النهائيون  املتناف�سون  ويقدم 
ال�سباب  “هاكاثون  ت�سفيات  حتكيم  جل��ن��ة  اأم����ام  ال��ق��ادم  ال�سهر  مطلع 
لفر�سة  التحدي  و�سركاء  اخل��راء  من  جمموعة  من  املوؤلفة  العربي”، 
الفوز بلقب الدورة االأوىل من التحدي االأكر من نوعه عربياً واحل�سول 
على جوائز مادية واإمكانية متويل اأفكارهم لتنفيذها بحيث تعود بالنفع 

عليهم وعلى الباد العربية.

•• اأبوظبي-الفجر

قامت الرئا�سة االإقليمية لاأوملبياد 
ال�سرق  منطقة  ال����دويل  اخل��ا���س 
بتوجيه  اأفريقية  و�سمال  االأو�سط 
املنطقة    ب����رام����ج  مل��خ��ت��ل��ف  دع�������وة  
التدريبية  ال�����دورة  يف  للم�ساركة 
الري�سة  ل���ري���ا����س���ة  االإق���ل���ي���م���ي���ة 
ال���ط���ائ���رة حت���ت رع���اي���ة احت�����ادات 
يراأ�سها  والتي  العربية  الريا�سة 
����س���اح���ب ال�����س��م��و امل���ل���ك���ي االأم�����ري 
العزيز  عبد  ب��ن  �سعود  ب��ن  ط��ال 
العربي  االحت�����اد  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون   ،
للري�سة الطائرة  برئا�سة  �سو�سن 
حاجي تقوى ، ويقوم بتنظيم تلك 
االفرا�سية   املن�سة  على  ال����دورة 
اخلا�س  االأومل��ب��ي��اد    ZOOM
االإم����������ارات����������ي  وال������ت������ي ت�����راأ������س 
الوزيرة  م��ع��ايل  اأم���ن���ائ���ه  جم��ل�����س 
���س��م��ا امل����زروع����ي ، وت�����دور ال�����دورة 
تدريب  اأ����س�������س  ح����ول  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
وتنظيم م�سابقات الري�سة الطائرة 
باالأوملبياد اخلا�س ، وتقام يوم غد 
االثنني املوافق 22 يونيو وحر�س  
امل���ه���ن���د����س اأمي�������ن ع���ب���د ال����وه����اب 
لاوملبياد  االق���ل���ي���م���ى  ال���رئ���ي�������س 

توجيه  ع���ل���ى  ال��������دوىل  اخل����ا�����س 
املثمر  ال��ت��ع��اون  ذل���ك  ع��ل��ى  ال�سكر 
الريا�سة  االحت�������ادات  احت����اد  ب���ني 
ال�سمو  �ساحب  ورئي�سها  العربية 
امل��ل��ك��ي االأم����ري ط���ال ب��ن ���س��ع��ود ، 
واهتمامهم املتزايد بذوي االإعاقة 
ملا  طبيعي  انعكا�س  وهو   ، الفكرية 

يحظى به اأن�سطة االأوملبياد اخلا�س 
باملنطقة من اهتمام متزايد ، وهذا 
امل��ن��ط��ق��ة حت��ت��ل مكانة  م���ا ي��ج��ع��ل 
ب����ارزة ب��ني م��ن��اط��ق ال��ع��امل ال�سبع 
ولنا ان نعلم اأنها املنطقة الوحيدة 
اقيمت  التى  العامل   م�ستوى  على 
كان  واإقليمية  العاب   9 االن  حتى 

التا�سعة  االقليمية  االلعاب  اآخرها 
اأبوظبي  بالعا�سمة  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ى 
ال�سمو  �ساحب  برعاية    2018
زاي��د وىل  ال�سيخ حممد بن  امللكى 
اأبوظبى ، واي�سا التعاون مع  عهد 
الطائرة  للري�سة  ال��دويل  االحت��اد 
للروتوكول  ا�ستكماال  ي��اأت��ي  وه��و 

هام�س  ع���ل���ى  ت��وق��ي��ع��ه  مت  ال������ذى 
ا�ست�سافة اأبوظبي لاألعاب العاملية 

2019
باأن  االق��ل��ي��م��ى   الرئي�س  وي�سيف 
ثمار  ه��ي   التدريبية  ال���دورة  تلك 
توقيع اتفاقية تعاون و�سراكة بني 
االأوملبياد اخلا�س الدويل واالحتاد 
الدويل للري�سة الطائرة التى وقع  
مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 
بح�سور النجمني ال�سابقني للعبة 
وال�سينية  ج��ي،  بير  ال��دمن��ارك��ي 
تهدف  وك�����ان�����ت   ه������ان،  ج����ي  وان 
تيموثى  وق��ع��ه��ا  ال��ت��ي  االت��ف��اق��ي��ة 
اخلا�س  االأوملبياد  رئي�س  �سرايفر 
ال���دويل، وب��ول اإري��ك هوير رئي�س 
الطائرة  للري�سة  ال��دويل  االحت��اد 
�سعيد  ع��ل��ى  ال��ل��ع��ب��ة  ت��ط��وي��ر  اإىل 
م�������س���اب���ق���ات االأومل�����ب�����ي�����اد اخل���ا����س 
واإط��������اق ال���ع���دي���د م����ن ال���رام���ج 
املدربني  ب���اإخ�������س���اع  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
ور�س  وع��ق��د  اللعبة  يف  ل��ت��دري��ب��ات 
االأومل���ب���ي���اد اخلا�س  مل���درب���ي  ع��م��ل 

حول العامل.
بالدور  االقليمى  الرئي�س  وا���س��اد 
ال���ذي ي��ق��وم ب��ه االأومل��ب��ي��اد اخلا�س 
الوزيرة  معاىل  برئا�سة  االإماراتي 

�سما املزروعي وفريق العمل بقيادة 
الوطنى  امل��دي��ر  ال��ه��ا���س��م��ي  ط���ال 
�سهدت  ق��د  املا�سية  ال��ف��رة  واأن   ،
جم��م��وع��ة ن��اج��ح��ة م���ن ال�����دورات 
االفرا�سية ب�سبب جائحة كورونا 
املنطقة  ب��رام��ج  خمتلف  وح��ر���س 
ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة ف��ى ت��ل��ك ال����دورات 
اأن  االقليمية  الرئا�سة  وح��ر���س   ،
ت���دع���و ل��ت��ل��ك ال��������دورات اخل����راء 

ريا�سة  ك�����ل  ف�����ى  امل��ت��خ�����س�����س��ني 
وجم������ال  وه����ى ا���س��ت��ك��م��ال خلطة 
النهو�س  ف��ى  االقليمية  الرئا�سة 
اأه����م ع��ن��ا���س��ر اللعبة  ب���واح���د م���ن 
وه��و امل��درب . وك��ان الدكتور عماد 
الريا�سة  ع��ام  ال��دي��ن مدير  حم��ي 
والتدريب  قد   وجه دعوة للمدراء 
املنطقة  برامج  ملختلف  الوطنني  
للم�ساركة فى تلك الدورة ، والتى 

الدورات  ملجموعه  ا�ستكماال  تاأتى 
التدريبية  للريا�سة املختلفة والتى 
تقيمها الرئا�سة االقليمية  بهدف  
تكوين قاعدة من املدربني االأكفاء 
، م���ن اأج����ل االط�����اع ع��ل��ى احدث 
التعديات  واخر  التدريب  و�سائل 
الريا�سية   ب��ال��ق��وان��ني  اخل��ا���س��ة 
والعمل على زيادة اأعداد الاعبني 

املمار�سني لتلك الريا�سة .

بتنظيم �إمار�تي وعلى �ملن�صة �لفرت��صية

احتاد »الحتادات الريا�صية العربية« والأوملبياد اخلا�ش الدويل والحتاد العربي للري�صة الطائرة يقيمون دورة اإقليمية عن الري�صة الطائرة   

العربي« ال�صباب  »هاكثون  مناف�صات  بنهائيات  دولة   16 من  م�صروعا   185

�سابق  اإىل  املتحدة  الواليات  الريا�سي يف  الن�ساط  بقرب عودة  االآم��ال  تراجعت 
اأكرث من  19 يف  اإ�سابة جديدة بالفريو�س كوفيد  عهده، ب�سبب ظهور حاالت 

جمال، ما ت�سبب يف اإغاق عدد من املن�ساآت الريا�سية.
واأم�س االأول اأعلنت رابطة العبي الغولف املحرفني اإ�سابة الاعب االأمريكي 
نيك واتني بالعدوى، وهي اأول اإ�سابة موؤكدة بالن�سبة للرابطة، لي�ستبعد على 
انطاق  قبل  كاروالينا  �ساوث  ار.بي.�سي هرييتدغ يف  واتني من بطولة  اأثرها 
املا�سي فقط، بعد توقف  االأ�سبوع  الرابطة ن�ساطها يف  وب��داأت  الثانية.  اجلولة 

ا�ستمر ثاثة اأ�سهر ب�سبب ظهور العدوى حول العامل.
بالفريو�س يف �سفوف بطوالت  اإ�سابة  تاأكدت ح��االت  �ساعة فقط   24 وخ��ال 
كرة القدم والبي�سبول وكرة القدم االأمريكية وهوكي اجلليد، بينما كانت هذه 
الريا�سات تفكر يف احتماالت ا�ستئناف ن�ساطها من جديد بعد التوقف الطويل 

الذي فر�سته االأزمة ال�سحية.
مل  الذين  ه��وؤالء  حتى  العبيها  على  مكثفة  فحو�ساً  الريا�سات  ه��ذه  وجت��ري 

تظهر عليهم اأي اأعرا�س.

ك�سفت تقارير �سحافية عن تطورات جديدة ب�ساأن م�ستقبل جناح فريق 
مان�س�سر �سيتي، االأملاين لريوي �ساين، وملف انتقاله اإىل بايرن ميونخ 
ال���دويل االأمل���اين رف�����س جت��دي��د ع��ق��ده م��ع ال�سيتي  ك��ان  املو�سم املقبل. 
مان�س�سر  اأن  الريطانية،  اإندبندنت  �سحيفة  وذك��رت  الرحيل.  وطلب 
رف�س ال�سماح ل�ساين باالنتقال اإىل بايرن ميونخ، واالحتفاظ بالاعب 

حتى نهاية عقده يف �سيف 2021.

بايرن  عر�سه  ال��ذي  امل��ادي  املقابل  ترف�س  ال�سيتي  “اإدارة  واأ�سافتت: 
وينتظر  فقط،  اإ�سرليني  مليون  ب�30  �ساين  ل��ريوى  ل�سفقة  ميونخ 
ا�ستمرار  اأن  ي��رون  ال�سيتي  اأن  اإىل  واأ���س��ارت  اآخ��ر.  احل�سول على عر�س 
اأمر  بايرن  مع  التفاق  التو�سل  ع��دم  حالة  يف  عقده  نهاية  حتى  �ساين 
“ال�سيتيزنز”  رئي�سياً يف جناح  دوراً  يلعب  االأملانى قد  النجم  الأن  جيد، 

خال املو�سم املقبل.

كورونا يهدد عودة الن�صاط 
الريا�صي يف اأمريكا

موقف ال�صيتي النهائي من 
رحيل �صاين اإىل بايرن
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زان���اردي  األيك�س  االي��ط��ايل  ي��رق��د 
ال���ف���ورم���وال واح�����د وبطل  ���س��ائ��ق 
الذي  ال�����س��اب��ق  “كارت”  ���س��ل�����س��ل��ة 
�سباق  ح�������ادث  يف  ����س���اق���اه  ب������رت 
���س��ي��ارات ق��ب��ل ن��ح��و ع�����س��ري��ن �سنة 
باراملبيا  ب��ط��ا  ي�����س��ب��ح  اأن  ق��ب��ل 
“حالة  يف  امل�ست�سفى  يف  م��رم��وق��ا، 
ا�سطدامه  بعد  للغاية”  خ��ط��رية 
م�ساركته  اأث��ن��اء  ب�ساحنة  اجلمعة 
يف �سباق دراجات للدفع اليدوي يف 

اإيطاليا.
وك���ان زان�����اردي ي�����س��ارك يف احدى 
“اأوبييتفو  ال��ب��دل  ���س��ب��اق  م��راح��ل 
عندما  تو�سكانا،  يف  تريكولوري” 
ف���ق���د ال�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى دراج����ت����ه 
ع���ل���ى م��ن��ع��ط��ف ح������اد وع������ر اإىل 
من  بالقرب  كبرية  �ساحنة  م�سار 

مونتالت�سينو.
جوا  واخلم�سني  الثالثة  ابنة  ُنقل 
�سيينا،  من  بالقرب  م�ست�سفى  اىل 
ح��ي��ث خ�����س��ع جل���راح���ة ط���ارئ���ة يف 
راأ�سه ووجهه، قبل نقله اإىل العناية 

املرّكزة.
“نظرا  ب���ي���ان  يف  امل�����س��ت�����س��ف��ى  ق����ال 
ل��ا���س��اب��ة اخل���ط���رية يف ال���راأ����س، 
بداأت جراحة االع�ساب والتدخل يف 
ال�سابعة م�ساء  ال�ساعة  بعد  الوجه 
بقليل وانتهت قبل العا�سرة”. تابع 

العناية  اىل  بعدها  املري�س  “ُنقل 
املركزة. حالته خطرية للغاية«.

بقي  واآج��ي،  اأن�سا  وكالتي  وبح�سب 
خال  م�ستقرة  ح��ال��ة  يف  زان����اردي 

الليل.
فالنتيني  م���اري���و  ك�����س��ف  ب������دوره، 
للدراجات  ايطاليا  منتخب  مدرب 
“كوريريي  ل�سحيفة  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 
األيك�س  “فقد  �سريا”:  دي������ا 
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى دراج���ت���ه، تدحرج 
�ساحنة.  بقاطرة  وا�سطدم  مرتني 

كان اال�سطدام رهيبا«.
وا����س���ارت ���س��ح��ي��ف��ة ري��ب��وب��ل��ي��ك��ا ان 
و�سول  حتى  واع��ي��ا  بقي  زان����اردي 
اال�سعاف وانه كان يتنف�س بنف�سه.

اأخرى  مقابلة  يف  فالنتيني  ا�ساف 
“مرت ع�سرون دقيقة حتى و�سول 
حتميله  ا�ستغرق  الطبي.  الطاقم 
بع�س الوقت. زوجته �ساعدت. كان 

يتحدث بعد احلادث«.
“كان يوما م�سم�سا واجلميع  تابع 
�سعداء. كنا على بعد 20 كيلومرا 
من )خط الو�سول( مونتالت�سينو. 
اليك�س  ت���خ���ط���ىء.  مل  ال�����س��اح��ن��ة 
ارتكب اخلطاأ”، م�سيفا ان خوذته 

�سقطت خال احلادث.
بطولة  ل���ق���ب  زان����������اردي  واح��������رز 
لل�سيارات  االم���ريك���ي���ة  “كارت” 

قبل ان تبر �ساقاه ب�سبب تعر�سه 
حلادث على حلبة “الوزيت�سرينغ” 

يف اأملانيا عام 2001.
نال بعدها اربع ذهبيات وف�سيتني 
وريو   2012 ل��ن��دن  يف  ب��ارامل��ب��ي��ة 
2016 يف فئة الدراجات اليدوية، 

اإىل ع�سرة األقاب عاملية.
غّرد رئي�س الوزراء جوزيبي كونتي 
“مل ت�ست�سلم ابدا وبقوتك الذهنية 
الرائعة تخطيت اآالف ال�سعوبات. 

هيا اليك�س، ال ت�ست�سلم. كل ايطاليا 
�ستكافح معك«.

للفورموال  ف����رياري  ���س��ائ��ق  وق����ال 
توير  على  لولكلري  ���س��ارل  واح��د 
انت  تقاتل.  ان  تعرف  كما  “قاتل 

كبري جدا و�سجاع«.
يف  ال�سابق  ال��ع��امل  بطل  كتب  كما 
ماريو  االمريكي  واحد  الفورموال 
قلق  “انا  ت���وي���ر  ع��ل��ى  اأن���دري���ت���ي 
األيك�س،  ب�ساأن  للغاية  وخائف  جدا 

انا  انفا�سي.  احب�س  اأن��ن��ي  ل��درج��ة 
م�����س��ج��ع ل����ه. ان����ا ���س��دي��ق��ه. رج���اء 
الرجل  لهذا  و�سلوا  مثلي  افعلوا 

الرائع«.
راأ���س��ا على  زان����اردي  ح��ي��اة  انقلبت 
اأيلول/�سبتمر   15 يف  ع���ق���ب 
حلادث  ت��ع��ّر���س  عندما   ،2001
�سمن بطولة “كارت” وهو ب�سرعة 

كلم/�ساعة.  320
تكون  ان  ك���ث���ريون  ت���وق���ع  وف��ي��م��ا 

ا�ستهل  الريا�سية،  مل�سريته  نهاية 
�سائق لوتو�س ووليام�س ال�سابق يف 
ريا�سية  م�سرية  واح��د  الفورموال 

اأخرى.
تاأقلم ابن مدينة بولونيا مع �ساقيه 
اال�سطناعيتني وعاد للمناف�سة يف 
اأوروبا  بطولة  من  االخري  ال�سباق 
حلبة  ع��ل��ى  ال�سياحية  ل��ل�����س��ي��ارات 
“بي  2003 مع فريق  مونزا عام 

اأم دبليو«.

الو�سع  ان  “برغم  ان������ذاك  ق����ال 
لنف�سي  و�سعت  ان���ذاك،  �سيئا  ك��ان 
جمددا  طبيعية  حياة  عي�س  هدف 
اليوم،  القريب”..  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف 
ا�سبح،  ام���������س����ي،  ان  مب�����ق�����دوري 

اتزلج«.
م����ي����دال����ي����ات����ه  اىل  ب�����اال������س�����اف�����ة 
الباراملبية، �سارك زاناردي اأي�سا يف 
الرياتلون احلديدي يف هاواي يف 

ت�سرين االول/اكتوبر 2014.
االلعاب  يف  للم�ساركة  ي�ستعد  ك��ان 
ال�سيف  هذا  طوكيو  يف  الباراملبية 
قبل تاأجيلها اىل العام املقبل ب�سبب 

تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.
اآخ����ر اجن����ازات����ه ك��ان��ت يف اأي���ل���ول/
���س��ب��ت��م��ر امل���ا����س���ي، ع��ن��دم��ا حقق 
رقما قيا�سيا جديدا يف الرياتلون 
الباراملبي يف لقاء الرجال احلديدي 
 8 م�سجا  اإيطاليا،  ت�سريفيا،  يف 

�ساعات و25 دقيقة و30 ثانية.
قليلة من  اي���ام  ب��ع��د  اجن���از حققه 
احرازه ذهبيتني وف�سية يف بطولة 

العامل يف لندن.
على  وليام�س  ال�سابق  فريقه  كتب 
توير “األيك�س هو اأحد اال�سخا�س 
نعلم  وك���م���ا  امل��ل��ه��م��ني يف احل���ي���اة، 
ابق قويا  جميعا فهو مقاتل دائم. 
ال�سباحة  جن��م��ة  وراأت  ال��ي��ك�����س«. 

بيليغريني  ف��ي��دري��ك��ا  االي��ط��ال��ي��ة 
“ت�سجع  ت��وي��ر  ع��ل��ى  ح�سابها  يف 
ان تقدم  ي��ج��ب  ال��ل��ع��ن��ة.  ال��ي��ك�����س. 
�سائق  وق���ال  االن«.  ل��دي��ك  م��ا  ك��ل 
الريطاين  ال�����س��اب��ق  ال���ف���ورم���وال 
مارتني بروندل ان “اليك�س ح�سل 
احلظ  م���ن  ن�سيبه  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ع��ل 
قوي  بت�سميم  وجت����اوزه  ال�����س��يء، 
وروحية حتقيق الفوز مرة اأخرى. 
فلناأمل ان يكون بخري وبعيدا عن 

اخلطورة التي تذكرها التقارير«.
و�سارك زاناردي مع فرق جوردان، 
الفورموال  يف  ولوتو�س  ميناردي، 
قبل  الت�سعينيات،  مطلع  يف  واح��د 
يف  “كارت”  بطولة  اىل  االن��ت��ق��ال 
الواليات املتحدة حيث احرز اللقب 

و1998. يف 1997 
 1999 واحد عام  للفورموال  عاد 
يتجه  ان  قبل  وليام�س،  فريق  مع 

جمددا ل�سل�سلة كارت.
احتفظ ب�سغفه ل�سباقات ال�سيارات 
واأع���ل���ن اأخ����ريا ان���ه ���س��ي��ق��ود �سيارة 
خ�سي�سا  م���ع���ّدل���ة  دب��ل��ي��و  اأم  ب���ي 
يف ج���ول���ة ال��ت��ح��م��ل االخ������رية من 
“جي تي” االيطالية هذه  بطولة 
ال�سنة يف مونزا يف ت�سرين االول/

اكتوبر “ال ي�سعني االنتظار للعودة 
جمددا اىل ال�سيارة«.

�صائق الفورمول ال�صابق زاناردي يف العناية املرّكزة 

اأكد مدرب اإ�سبيلية، جولني لوبيتيغي، عقب التعادل �سلبياً اأمام بر�سلونة 
بالدوري االإ�سباين، اأن فريقه اأ�ساف نقطة اإىل جعبته لكنه كان يرغب يف 

حتقيق النقاط الثاثة.
�سرح لوبيتيغي: “نرغب يف الفوز دائماً، اأتيحت لنا فر�ساً كانت �ستمنحنا 
الفوز، هم اأي�ساً ي�سغطون عليك وكانوا يبادرون، لكنني ال اأتذكر فر�ساً 

خطرية لهم«.
با�ستثناء  ك��ب��رية،  بفر�س  يحظ  مل  بر�سلونة  اأن  اإ�سبيلية  م��درب  واأك���د 

�سنحت  املقابل  يف  كوندي،  اأبعدها  التي  ملي�سي  املبا�سرة  احل��رة  ال�سربة 
الإ�سبيلية ثاث اأو اأربع فر�س.

ومل يرغب لوبيتيغي يف التاأكيد على رغبة فريقه �ساحب املركز الثالث 
يحب  ال  اأن��ه  اإىل  م�سريا  االأب��ط��ال،  ب���دوري  مقعده  حجز  ب�”الليغا” يف 
اأتلتيكو مدريد  اأي ناد اآخر، حيث يتناف�س معه  الدخول يف مقارنات مع 
على هذا املركز، والذي �سيخو�س اليوم مباراته بنف�س اجلولة اأمام بلد 

الوليد، وحال الفوز بها �سيتقا�سم معه النقاط.

مدرب اإ�صبيلية: ل اأتذكر 
فر�صًا خطرية لرب�صلونة

را�سد  ال��رك��ن  ال��ل��واء  �سعادة  اأع���رب 
الهاملي  ع��اب��ر  ب��ن  را���س��د  خمي�س 
للرماية  االإم������ارات  احت����اد  رئ��ي�����س 
العاملني  بلقاءاحلكام  �سعادته  عن 
بتحد  اأننا منر  ب��االحت��اد  وخا�سة 
�سعب ولكننا جنحنا بروح االأ�سرة 
التحديات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ع��ب��ور  يف 
ال�سابقة كما علمتنا دولتنا الغالية 
بنجاح  ال���ت���ح���دي  م����ن  ن���خ���رج  اأن 
احل�ساري  التطور  لنعك�س  كبري، 
اأننا  الغالية،و  لدولتنا  والريا�سي 
يف االحت��اد فخورين  مب�ساركاتكم 
املحلية  اأو  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة 
والتي �ساهمت ب�سكل كبري يف جناح 
التي  املا�سية  ال��ب��ط��والت  وتنظيم 
عليها  وا�سرف  الدولة  احت�سنتها 

االحتاد .
الغالية  دول��ت��ن��ا  اأن   ”: واأ�����س����اف 
اعتادت اأن تفتح ذراعيها وحتت�سن 
كريات البطوالت لتج�سد اهتمام 
الوجه  ولتعك�س  بالريا�سة  قادتنا 

ولوال   ، لها  والريا�سي  احل�ساري 
الب�سرية  ال���ك���ف���اءات  ه����ذه  وج�����ود 
ملا  التنظيمية  اأو  التحكيمية  �سواء 
هذه  ك��ل  حتقيق  االحت���اد  ا�ستطاع 
االإجنازات، لذا ي�سعدين اأن اأتوجه 
اليكم بال�سكر اجلزيل ملا قدمتموه 
من جهود كبرية لرفع راية الوطن 

يف املحافل الدولية. 
ال��ه��ام��ل��ي حديثه  ال���ل���واء  واأخ��ت��ت��م 
بتوجيه ال�سكر لهم على ما بذلوه 
لتقييم م�سرية  من جهد وكذلك  
املا�سية  ال����ف����رة  خ�����ال  احل����ك����ام 
منظومة  لتطوير  ت�����س��ور  وو���س��ع 
الريا�سي  امل��و���س��م  ب��ع��د  التحكيم، 
التحكيمية  ب����االإجن����ازات  احل��اف��ل 

.2019
ج���اء ه���ذا خ���ال اج��ت��م��اع جمل�س 
احلكام  م��ن  بكوكبة  االدارة  ادارة 
امل�سابقات  اداروا  ال��ذي��ن  العاملني 
اخلارجية  وامل�������س���ارك���ات  امل��ح��ل��ي��ة 
ل��ت��ق��ي��ي��م م�������س���رية احل����ك����ام خال 

ت�سور  وو����س���ع  امل��ا���س��ي��ة  ال���ف���رة 
التحكيم،  م���ن���ظ���وم���ة  ل���ت���ط���وي���ر 
احلافل  ال���ري���ا����س���ي  امل���و����س���م  ب��ع��د 
ب����االإجن����ازات ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة وال����ذي 
املرئي  التوا�سل  عر  بينهم  جمع 

ربيع  االج��ت��م��اع  وح�����س��ر  “زوم” 
و�سعيد بن حممد  العو�سي  اأحمد 
ها�سل  را����س���د  و���س��ي��ف  ال��ق��ا���س��م��ي 
االدارة  جمل�س  اأع�����س��اء  ال��زح��م��ي 
هدية  ب��ن  ح�سن  ال���دويل  وحكمنا 

املدير  ع��ام��ر  حم��م��د  ود.  ال�سحي 
الفني لاحتاد.   

بكلمة  االج����ت����م����اع  ا����س���ت���ه���ل  وق�����د 
ترحيبية القاها �سيف را�سد ها�سل 
اإحتاد  حكام  جلنة  رئي�س  الزحمي 

ب�سعادة  مرحبا  للرماية  االإم���ارات 
را�سد  خمي�س  را�سد  الركن  اللواء 
ب����ن ع���اب���ر ال���ه���ام���ل���ي ،ك���م���ا رحب 
اإدارة  جم��ل�����س  اأع�������س���اء  ب���ال�������س���ادة 
الرماية  حكام  بال�سادة  و   االحت��اد 

املتحدة   العربية  االإم����ارات  ب��دول��ة 
وقال: اأننا  نتطلع دائما  للتوا�سل 
معكم بهدف الريادة حلكامنا على 
فخورون  ونحن  ال���دويل  امل�ستوى 
التحكيم  م��ن��ظ��وم��ة  ق��دم��ت��ة  مب���ا 
يف احت��ادن��ا خ��ال ال��ف��رة املا�سية 
ومنها  القيادة التحكيمية  لبطولة 
كاأ�س  نهائي  العامل وبطولة   كاأ�س 
العامل بوا�سطة 23 حكما  وكذلك 
بال�سارقة  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ب���ط���ول���ة 
2019 “نادي الذي” والتي كانت 
اأ����س���اد اجل��م��ي��ع ، ح��ي��ث اننا  حم���ل 
ن�سعى دائما اىل املزيد من التقدم 
واالزدهار لدولتنا الغالية والحتاد 

االإمارات للرماية
كما قام اأمني عام االحتاد عبداهلل 
���س��امل ب��ن ي��ع��ق��وب ال��زع��اب��ي بعدة 
ملقرحات  واال���س��ت��م��اع   مناق�سات 
احلكام ومطالبهم وكان من بينها 
التفرغ الريا�سي للبطوالت املحلية 
حيث اأن جهة عملهم  ال ت�سمح لهم 

بح�سور الفعاليات اإال بوجود  تفرغ 
�سادر من الهيئة العامة للريا�سة 
، ك��ذل��ك ن��اق�����س احل�����س��ور معايري 
الدولية  للبطوالت  احلكام  اختيار 
رئي�س  اف����اد  ح��ي��ث  ال��ت��ح��ك��ي��م��ة   اأو 
جلنة احلكام انه يتم اختيارهم بناء 
على خم�س معايري هي   – الكفاءة 
– اخل��رات ال�سابقة  التحكيمية.  
– ور���س عمل  – دورات  )بطوالت 
(– رغبة احلكم نف�سه .– اإمكانية  
اجلغرايف  للحكم.– املوقع  التفرغ 

من مكان البطولة
رئي�س  ���س��ع��ادة  اختتم  النهاية  ويف 
االحت������اد االج���ت���م���اع م����وؤك����دا على 
ومتطلبات  �سبل  كل  توفري  اأهمية 
خال  التحكيم  ملنظومة  ال��ن��ج��اح 
ال�سكر  ال��ق��ادم��ة كما وج��ه  ال��ف��رة 
اأع�ساء  وا����س���م  ب��اإ���س��م��ه  وال��ت��ح��ي��ة 
االإم��������ارات  احت������اد  اإدارة  جم��ل�����س 
ريا�سة  منت�سبي  جلميع  للرماية 

الرماية بالدولة.

�حتاد �لرماية يجتمع مع حكام �مل�صابقات

الهاملي :نحن فخورون بنجاحاتكم اخلارجية واملحلية
�لزحمي : نتطلع �إىل ريادة منظومة �لتحكيم �لعاملية

عمل  طبيعة  على  باالإ�سراف  املكلفة  املوقتة  الهيئة  ق��ّررت 
الدوليني  الاعبني  ا�ستبعاد  القدم  لكرة  العراقي  االحت��اد 
���س��رغ��ام اإ���س��م��اع��ي��ل وع���اء م��ه��اوي م��ن ���س��ف��وف املنتخب 
يخالف  غنائي  فيديو  مقطع  يف  ظهورهما  بعد  العراقي، 
تف�سي  خ��ط��ر  م��ن  وي��ق��ل��ل  ال�سحية  ال��وق��ائ��ي��ة  التعلميات 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
“اطلعت  اجلمعة  �سحايف  بيان  يف  املوقتة  الهيئة  وذك���رت 
التوا�سل  و�سائل  يف  املنت�سر  الفيديو  على  املوؤقتة  الهيئة 
وعاء  ا�سماعيل  ���س��رغ��ام  املنتخب  ل��اع��ب��ي  االج��ت��م��اع��ي 
ال�سحية  االزم����ة  خلية  تعليمات  ي��خ��ال��ف  وال����ذي  م��ه��اوي 

امل��ن��زيل وع��دم االخ��ت��اط، ف�سا عن  مب��ا يتعلق باحلجر 
التقليل واال�ستهزاء من خطورة الوباء اخلطري الذي يهدد 

العامل«.
وا�ساف البيان “تقرر بعد الت�ساور مع املدير الفني للمنتخب 
)ال�سلوفيني �سريت�سكو( كاتانيت�س ابعاد الاعبني �سرغام 
ا���س��م��اع��ي��ل وع����اء م��ه��اوي م��ن ���س��ف��وف امل��ن��ت��خ��ب وفر�س 
عقوبة مالية قدرها مليوين دينار عراقي )ما يعادل الف 
و�سبعمائة دوالر( على كل العب و�سيتم ا�ستثمار املبلغ لدعم 

العوائل املت�سررة من جائحة كورونا«.
مقطع  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  اجلمعة  وانت�سر 

ف��ي��دي��و غ��ن��ائ��ي ج��م��اع��ي ي�����س��ارك ف��ي��ه ال��اع��ب��ان �سرغام 
ا���س��م��اع��ي��ل وع����اء م���ه���اوي ي���وؤدي���ان ف��ي��ه اغ��ن��ي��ة ت�ستخف 
ي�سفون  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي  خ��ط��وة  م��ن  وت�ستهزىء 
بيان  واأه��اب  املجنونة(.  )النا�س  الوباء  املتخوفني من  فيه 
“يكونوا خري  اأن  العراقي  املنتخب  املوقتة باعبي  الهيئة 
واالإر�ساد  التوعية  يف  ي�سهموا  واأن  للمجتمع  ومثال  ق��دوة 
الوقت عينه  اللعني”، م�سريا يف  الفريو�س  من خطر هذا 
اىل حادثة وفاة املدرب علي هادي متاثرا بفريو�س كورونا 
املنتخب  لنجم  امل�ستقرة  غ��ري  ال�سحية  احل��ال��ة  وك��ذل��ك 

العراقي ال�سابق اأحمد را�سي ب�سبب اإ�سابته بالفريو�س.

اإبعاد اإ�صماعيل ومهاوي عن منتخب العراق 
االإماراتية خال  اأن ي�سهد دخل رابطة املحرفني  يتوقع 
املو�سم احلايل، الذي تقرر عدم ا�ستكماله واإلغاء نتائجه، 
تراجعاً يف االأرقام كنتيجة طبيعية بعد توقف دوري اخلليج 
العربي، قبل قرار اإلغائه نهائياً منذ اأيام. اأو�سحت �سحيفة 
االحتاد اأم�س ال�سبت: “من املنتظر اأن تزيد اخل�سائر عن 
لبع�س  اإ�سافة  التلفزيوين  البث  من  وحتديداً   ،25%
والت�سويق  الرعاية  باتفاقيات  اخلا�سة  االأخ��رى  اجلوانب 
امل��ح��رف��ني، رغم  اأن راب��ط��ة  اإىل  واال���س��ت��ث��م��ار«. واأ����س���ارت 
التوقعات بوجود خ�سائر مالية باالإ�سافة اإىل عدم ا�ستكمال 
املو�سم اأو تتويج املت�سدر، رف�ست اإلغاء املكافاآت املالية التي 
توزعها على االأندية هذا املو�سم، ومت�سكت مبنحها الدعم 

ال�����س��ن��وي، ول��ك��ن وف���ق ال��ط��ري��ق��ة االأن�����س��ب، وب��ع��د اخل�سم 
املالية.  ب��ن��اء على اخل�سائر  ال��دخ��ل  اإج��م��ايل  م��ن  امل��ت��وق��ع 
اأكرث  ال��راب��ط��ة  حت�سد  اأن  املنتظر  م��ن  “كان  واأ���س��اف��ت: 
ب�سبب  ولكن  اجل���اري،  املو�سم  يف  دره��م  مليون   220 من 
الظروف املرتبطة باأزمة تف�سي االإ�سابات بفريو�س كورونا 
اأن  املنتظر  الكروي، من  الن�ساط  امل�ستجد وتداعياته على 
يكون املبلغ اأقل من ذلك«. و�سبق اأن وزعت الرابطة ن�سبة 
نظري امل�ساركة يف الدوري  املحرفة  االأندية  على   50%
هذا املو�سم، والتي ت�سل اإىل اأربعة مايني درهم لكل ناد، 
وفق اآلية توزيع االأموال املرتبطة بالبطولة، بواقع 50% 

بالت�ساوي على االأندية، و%50 بناء على الرتيب.

رابطة املحرتفني الإماراتية تتم�صك مبكافاآت الأندية
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الفجر الريا�ضي

ب�سبب  املغلقة  االأح�سنة يف فرن�سا،  �سباقات  املاعب وم�سامري  �سُيعاد فتح 
املقبل  11 متوز/يوليو  اأم��ام اجلمهور يف  امل�ستجد،  تف�سي فريو�س كورونا 
ب�سعة خم�سة اآالف متفرج كحد اأق�سى، فيما ت�ستطيع الريا�سات اجلماعية 
ا�ستئناف ن�ساطها بدءا من االثنني، بح�سب ما اأعلنت احلكومة ليل اجلمعة-

ال�سبت.
“مع  االثنني  من  ب��دءا  الريا�سية  االأن�سطة  با�ستئناف  احلكومة  و�سمحت 
اتخاذ تدابري وقائية منا�سبة” �سد فريو�س “كوفيد19-”، لكن الريا�سات 

القتالية ال تزال حمظورة.
وات��خ��ذت ه��ذه ال���ق���رارات خ��ال اج��ت��م��اع جمل�س ال��دف��اع واالأم����ن الوطني 

برئا�سة الرئي�س اميانويل ماكرون.
و�سجلت فرن�سا 14 حالة وفاة يف ال�ساعات ال�24 االخرية مرتبطة بفريو�س 
 29617 الوباء اىل  العدد االجمايل منذ بداية  امل�ستجد، لريتفع  كورونا 

حالة وفاة بح�سب االرقام الر�سمية اجلمعة.
واأ�سارت احلكومة اإىل اأنه من املمكن مراجعة العدد االأق�سى الذي حددته 

الو�سع  حت�سن  اإذا  ال�سباقات  وم�سامري  املاعب  يف  متفرج  اآالف  بخم�سة 
ال�سحي بعد منت�سف اآب/اأغ�سط�س.

واأ�سافت اأن اإعادة فتح املاهي الليلية واملعار�س وا�ستئناف الرحات البحرية 
الدولية قد تبت “يف اأيلول/�سبتمر” اإذا ا�ستمر الوباء يف االنح�سار.

وقالت احلكومة التي اأعلنت اي�سا اأنها �ستعيد فتح دور ال�سينما والكازينوهات 
اعتبارا من االثنني اإن “حت�سن الو�سع ال�سحي” املرتبط بوباء كوفيد19- 
على  اجلميع  يحافظ  اأن  �سرط  ال��ت��داب��ري  بع�س  “رفع  املمكن  م��ن  يجعل 

يقظته«.
اإن��ه��اء املو�سم يف اأواخر  وك��ان��ت راب��ط��ة دوري ك��رة ال��ق��دم ق��د ات��خ��ذت ق���رار 
ني�سان/اأبريل وتتويج باري�س �سان جرمان بلقب الدرجة االوىل، يف اأعقاب 
الظروف  ان  اىل  فيها  اأ���س��ار  فيليب  اإدوار  احل��ك��وم��ة  لرئي�س  ت�سريحات 
الريا�سية، حتى يف حال  املناف�سات  ا�ستكمال موا�سم  ال�سحية �ستحول دون 

اأقيمت خلف اأبواب مو�سدة.
وتاأمل الرابطة باأن يبداأ املو�سم املقبل يف 23 اآب/اأغ�سط�س.

الدفاعية  االأخطاء  باللوم على  �سيتي  نوريت�س  دانييل فاركه مدرب  األقى 
الفردية يف اخل�سارة -3�سفر اأمام �ساوثامبتون يف اأول مباراة للفريق منذ 
التوقف يف  القدم عقب  لكرة  املمتاز  ال��دوري االجنليزي  ا�ستئناف مو�سم 

منت�سف مار�س اآذار ب�سبب جائحة كوفيد19-.
انتزع  �ساوثامبتون  لكن  للت�سجيل  مبكرة  ف��ر���س  ع��دة  نوريت�س  واأه���در 
ال�سيطرة و�سجل هدفني يف خم�س دقائق بعد اال�سراحة واأكمل الثاثية 

يف الدقائق االأخرية ليعمق جراح متذيل الدوري.
االأم��ان و�سدد  �ست نقاط من منطقة  بعد  نوريت�س على  الهزمية  وتركت 
فاركه على �سرورة التخل�س من ال�سعف يف الدفاع بعد ا�ستقبال 55 هدفا 

يف 30 مباراة بالدوري حتى االآن.
وقال فاركه “اأهدينا املناف�س هدفني يف ال�سوط الثاين مبنتهى ال�سهولة 
وي�سري الهدفان اإىل براعة �ساوثامبتون وكذلك اإىل افتقار دفاعنا للكفاءة 

الفردية ولكن طاملا هناك فر�سة �سنوا�سل القتال«.
و�سعد �ساوثامبتون بف�سل االنت�سار للمركز 13 بر�سيد 37 نقطة.

وقال رالف هازنهوتل مدرب �ساوثامبتون “اأمامنا ثماين مباريات اأخرى 
يف  ك��ب��رية  فر�سة  ولدينا  ج��دا  ج��اه��زا  ي��ب��دو  الفريق  اإن  ال��ق��ول  وميكنني 
ال�سعود لاأعلى بجدول الرتيب اذا وا�سلنا اللعب بهذا االأداء«. ويلتقي 

�ساوثامبتون مع �سيفه اأر�سنال يوم اخلمي�س.

القب�س  اأن  بيكيه  ج��ريار  بر�سلونة  دف��اع  قلب  اعتر 
على �سدارة الدوري االإ�سباين لكرة القدم مل يعد بيد 

ب��ع��د تعادله  ال��ك��ات��ال��وين،  ف��ري��ق��ه 
اإ�سبيلية  اأر���س  على  �سلبا 

املرحلة  يف  اجل���م���ع���ة 
الثاثني.

تواليا  ف���وزي���ن  وب���ع���د 
اإث��ر ال��ع��ودة م��ن عطلة 

اأ�سهر  ل��ث��اث��ة  ق�����س��ري��ة 
ت�سبب بها تف�سي فريو�س 

امل�ستجد، خ�سر  كورونا 
اأوىل  بر�سلونة 

نقاطه، وبات غرميه ريال مدريد قادرا على الت�ساوي 
املواجهات  ب��ف��ارق  ال�����س��دارة  واقتنا�س  بالنقاط  معه 
�ساد�س  �سو�سييداد  ري���ال  على  ف���وزه  ب��ح��ال  امل��ب��ا���س��رة، 

الرتيب االحد.
اللقب لل�سنة  ياأمل فريقه باحراز  الذي  قال بيكيه 
االخريتني،  مبارتينا  اىل  “بالنظر  ت��وال��ي��ا  الثالثة 
ج��دا. ال  �سيكون �سعبا  ال���دوري  الفوز يف  ان  اعتقد 
اأرى اأين �سيهدر ريال مدريد النقاط! هذا التعادل 
�سي�سعنا يف موقف حيث لن يكون اإحراز اللقب بني 

اأيدينا«.
وعن حتليله لت�سريح بيكيه، قال مدرب بر�سلونة كيكي 
�سيتيني “هذا ناجم عن االحباط. انا متفائل. 
اعتقد ان الفوز بكل املباريات �سيكون 
املدرب  تابع  اجلميع«.  على  �سعبا 
ارن�ستو  م����ن  ب�����دال  ح����ل  ال������ذي 
يكون  ان  “يجب  ف���ال���ف���ريدي 
لدينا نقد ذاتي لبع�س االمور، 
ال�سوء  ن�سلط  ان  يجب  لكن 
ع��ل��ى االم�����ور اجليدة  اي�����س��ا 
وبعدما  ب����ه����ا«.  ق��م��ن��ا  ال���ت���ي 
املوؤمتر  يف  اخل��م��ي�����س  ت��وق��ع 
يف  ال��ف��وز  �سعوبة  ال�سحايف 
كل املباريات، ا�ساف �سيتيني 
ذل����ك.  م����ن  ح������ذرت  “لقد 
دراماتيكية.  لي�ست  االم���ور 
النقاط.  م��ن  ال��ك��ث��ري  ه��ن��اك 
خلق  ف��ال��ن�����س��ي��ا  ان  الح����ظ����ت 
مدريد  ل��ري��ال  ك��ث��رية  م�سكات 
هذه  اخل��م��ي�����س.  اأم�����س  اأول  اأول 
على  االآن  ج��دا.  متوازنة  الليغا 
خ�سمنا املبا�سر اأن يلعب، ويفوز، 
لكني  بال�سهل.  لي�س  ام��ر  وه��و 

ابقى متفائا وهذه طبيعتي«.

بيكيه: اإحراز اللقب �صعب 
على بر�صلونة 

اأ�سارت �سحيفة ماركا االإ�سبانية يف تقرير لها ، اإىل اأن 
اأالركون،  اإي�سكو  اإ�سابة العب خط و�سط ريال مدريد، 

تزعج مدربه الفرن�سي زين الدين زيدان.
يف  الركبة  اأوت���ار  يف  الإ�سابة  اإي�سكو  تعر�س 

خطرية  م�سكلة  وه���ي  ال��ي��م��ن��ى،  ���س��اق��ه 
ل���زي���دان، ال���ذي ف��ق��د اأح���د الع��ب��ي خط 
العمود  ميثلون  ال��ذي��ن  ال�ستة  الو�سط 

اأ�سابيع،  ث��اث��ة  مل���دة  ل��ل��ف��ري��ق  ال��ف��ق��ري 
يرافقونه يف خط الو�سط كل من كا�سيمريو 

وفيدي  ول��وك��ا مودريت�س  ك��رو���س  وت��وين 
رودريغيز،  وخ��ام��ي�����س  ف��ال��ف��ريدي، 

يكاد  ال  ال���ك���ول���وم���ب���ي  ل���ك���ن 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه امل����درب 

ال��ف��رن�����س��ي ح��ي��ث مل 
يلعب منذ 6 فراير 
املا�سي  )�����س����ب����اط( 
خ���������ال اخل�����������س�����ارة 
اأمام ريال �سو�سيداد 
كاأ�س ملك  يف   4-3

اإ�سبانيا.
اإ���س��اب��ة اإي�����س��ك��و هي 
لاعب  ان���ت���ك���ا����س���ة 
وامل���درب، ال��ذي فقد 

ج������زءاً رئ��ي�����س��ي��اً من 
ن��ظ��ام ال��ت��ن��اوب الذي 

 11 اآخ������ر  و����س���ع���ه يف 
ال��������دوري،  يف  م�����ب�����اراة 

مل ت�������س���ارك اإي�����س��ك��و يف 
اإيبار،  �سد  م��ب��اراة  اأول 
فالن�سيا  ���س��د  وال��ث��ان��ي��ة 
ب�سبب  ع����ن����ه����ا  غ����������اب 

االإ�سابة.
وب����ح���������س����ب ال�����ت�����وق�����ع�����ات، 

���س��ي��خ�����س��ر اإي�����س��ك��و ���س��ت م���ب���اري���ات اأخ������رى ���س��د ري���ال 
اأتلتيك  خيتايف،  اإ�سبانيول،  مايوركا،  ري��ال  �سو�سيداد، 
فقط  غاب  واإذا  اأالفي�س،  وديبورتيفو  بلباو، 
ع��ن ه��ذه امل��ب��اري��ات امل��ذك��ورة، �سيكون 
الثاثة  امل���ب���اري���ات  يف  ف��ق��ط  م��ت��اح��اً 
وفياريال  غ��رن��اط��ة  ���س��د  االأخ������رية 
وليغاني�س، كما �سيكون جاهز ملباراة 
اأوروبا  اأبطال  ب��دوري  االإي��اب 
�سد مان�س�سر �سيتي يف 
اأغ�سط�س )اآب(.

اإ�صابة اإي�صكو تربك 
ح�صابات زيدان

اإعادة فتح املالعب يف فرن�صا 
ب�5 اآلف متفرج 

فاركه يلوم اأخطاء الدفاع الفردية 
بعد انهيار نوريت�ش 

قام كارلو اأن�سيلوتي بتدريب عدد من اأف�سل العبي كرة القدم 
ذا  �سحيفة  �ساألته  وعندما  املهنية،  حياته  ط��وال  التاريخ  يف 
غارديان الريطانية عن اأف�سل ما عمل معه، فهو يف�سل عدم 
ال�سوؤال  على  يجيب  لكنه  ما،  �سخ�س  ن�سيان  من  خوفاً  ال��رد 
الكبري االآخر: من كان يود التدريب؟. مدرب اإيفرتون حالياً، 
يتمنى  ك��ان  ال��ذي  ليونيل مي�سي هو  اأن  �سك يف  لديه  ولي�س 

تدريبه، فقط ملقارنته مع كري�ستيانو رونالدو، وهو اأنه حتى 
االآن مل ي�سعد اأي مدير فني اأن يتمكن من تدريب النجمني، 
وهو اأمر يبدو معقداً منذ حدوثه. على اأي حال، مي�سي لي�س 
الوحيد الذي كان اأن�سيلوتي يود اأن يكون على قائمته، حيث 
قال: “اأي�ساً بالن�سبة اإىل توتي، بداأ يف روما وكان لدي الكثري 
من املودة، كان جنماً هناك وكنت اأحب ذلك«. وحتدث مدرب 

اأبرزها  التي  العرقية  امل�ساكل  عن  اأي�ساً  ال�سابق  ريال مدريد 
“هناك م�سكلة كبرية جداً  اأخ���رى:  م��رة  فلويد  ج��ورج  وف��اة 
وهذا  امل�سكلة،  هذه  من  جزء  وال�سرطة  املتحدة،  الواليات  يف 
هو ال�سوؤال، اإذا كانت لدي م�سكلة مع �سيء ما، فاإن اأول �سيء 
اأفعله هو الذهاب اإىل ال�سرطة، ويجب اأن يكون لديهم حماية، 

وهذا مل يحدث، جعلت ال�سرطة امل�سكلة اأكر«.

لهذا ال�صبب كان يتمنى اأن�صيلوتي 
تدريب مي�صي

�صيتني: التتويج ب� »الليغا« 
معقد.. والريال �صيتعرث

اأكد مدرب بر�سلونة، كيكي �سيتني، عقب التعادل املخيب الآمال للفريق 
بكل  الفوز  اأن  بيثخوان،  �سان�سيز  ملعب  على  اإ�سبيلية  اأم��ام  الكاتالوين 
املباريات اأمر معقد، لكن التزال تتبقى الكثري من اللقاءات، مبدياً ثقته 

يف تعرث ريال مدريد ماحقه املبا�سر.
�سيكون  املباريات  بكل  الفوز  باأن  نعلم  “كنا  املباراة:  �سيتني عقب  �سرح 
لريال  مواتية  الفر�سة  اأ�سبحت  حيث  را�سياً”،  ل�ست  للغاية،  �سعباً 
�سو�سيداد  ري��ال  على  انت�ساره  حال  ال�سدارة  على  لانق�سا�س  مدريد 

اخلتام. على  مباريات  بنف�س اجلولة، وذلك مع تبقى 8 
بثاث  موؤقتاً  ليبتعد  نقطة،   65 اإىل  ر�سيده  بر�سلونة  رفع  وبتعادله 

نقاط عن “امللكي”، الذي يتفوق يف املواجهات املبا�سرة.
للغاية،  جيد  ب�سكل  �ساعة  ن�سف  اأول  على  “�سيطرنا  �سيتني:  واأ���س��اف 
قبل اأن مننحهم فر�ساً بعدها، بالتاأكيد ال�سعور االآن لي�س اإيجابي، لكني 
اعتقد اأن جريارد بيكيه �سيكون له راأي خمتلف بالغد”، تعليقاً على ما 

�سرحه املدافع باأن التتويج بلقب “الليغا” �سيكون �سعباً للغاية«.
نتائجه خ��ال ما  يعتمد على  يعد  ال��ذي مل  بر�سلونة،  م��درب  واأو���س��ح 
تبقى من “الليغا”، اأن الريال لن يحقق الفوز يف كل مبارياته القادمة، 

م�سدداً: “ينبغي اأن نكون متفائلني«.

قرر جنم باري�س �سان جريمان، نيمار دا �سيلفا، ا�ستئناف احلكم ال�سادر �سده 
اخلاف  يف  الر�سا  االجتماعية  املحكمة  اأن�سفت  بعدما  بر�سلونة،  ل�سالح 
الذي دار بني النادي والاعب، بعد اأن ا�ستكى الرازيلي ناديه ال�سابق لعدم 
دفع كامل ق�سط التجديد وقع يف عام 2016، قبل 13 �سهراً من دفع بند 

االإنهاء البالغ 222 مليون دوالر للمغادرة اإىل باري�س.

ال يوافق نيمار على هذا القرار، وفقاً ملا اأبرزته �سحيفة موندو ديبورتيفو، 
الأنه يرى اأنه مبجرد التوقيع على “مكافاأة التوقيع”، كان مطلوباً منه جمع 
64.4 مليون، حيث ال يوجد يف العقد ما ين�س على اأن ق�سط التجديد هذا 

م�سروط البقاء يف النادي خال �سنوات العقد اخلم�س اجلديدة.
واأكدت م�سادر قريبة من الاعب، اأن حمامي نيمار �سي�ستاأنف احلكم.

نيمار ي�صتاأنف احلكم ال�صادر �صده 
ل�صالح بر�صلونة



 
ظنوا ال�صرطة م�صغولة بكورونا.. ونفذوا عملية الأطنان الأربعة

�سادرت ال�سلطات االإ�سبانية 3.8 طن مكعب من الكوكايني خال 
�سهر تقريبا يف ميناء فالن�سيا، بينما افر�س مهربو املخدرات اأن 
وفقا  كوفيد19-،  جائحة  ب�سبب  منتبهة  غ��ري  �ستكون  ال�سرطة 
اأبريل بعد معلومة من  لل�سلطات اجلمعة. وب��داأت التحقيقات يف 
الداخلية،  اأم��ن  وحتقيقات  االأمريكية  امل��خ��درات  مكافحة  وكالة 

ح�سبما اأو�سحت ال�سرطة االإ�سبانية يف بيان.
اإىل فالن�سيا، جنوب �سرق  الوافد  امل��رور املاحي  زي��ادة يف  وو�سط 
من  والتحقيقات  "الرقابة  اأن  املهربون  افر�س  املتو�سط،  �ساحل 
واالإغاق  ال��ط��وارئ  حالة  ب�سبب  �ستراجع"  االإ�سبانية  ال�سلطة 

الوطني ملنع انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد، ح�سب البيان.
وعرثت ال�سرطة على الكوكايني يف 6 حاويات و�سلت من اأمريكا 
اجل��ن��وب��ي��ة. واأخ��ف��ي امل��خ��در ب��ع��دة ط��رق منها داخ���ل اأك��ي��ا���س �سكر 

وبراميل بذور االأنانا�س وبني مك�سرات، وفقا للبيان.
واألقت ال�سرطة القب�س على 11 �سخ�سا بينهم 8 اإ�سبان وهولنديني 
اثنني وواحد من كوت ديفوار. وي�ستبه اأي�سا يف تورط بع�س عمال 

امليناء، ح�سب ما اأوردت "اأ�سو�سيتد بر�س".

عمر جديد لرجل حا�صرته النريان يف منزله
اجل���ريان يف  فيها  اإن��ق��اذ جن��ح  م��وؤث��ر، عملية  ر�سد مقطع فيديو 
انت�سال �سخ�س من موت �سبه حمقق، بعدما علق يف نافذة �سقته 
التي ا�ستعلت بها النريان. الواقعة التي حدثت يف ال�سني ون�سرتها 
�سحيفة "ال�سعب" احلكومية، تظهر رجا عالقا يف نافذة يت�ساعد 
منها الدخان، وال حل اأمامه �سوى القفز منها هربا من احلريق 
الذي يلتهم منزله. ومتكن اجلريان من اإنقاذ الرجل عن طريق 
بطانية كبرية، حيث جتمعوا اأ�سفل النافذة وب�سطوها ليقفز عليها 
الرجل العالق ب�سام، بعد اأن اأزاحوا �سيارة متوقفة يف املوقع ذاته. 
النافذة  الرجل من  بحياته، قفز  �سينجو  اأنه  اإىل  اطمئنانه  وبعد 

فوق البطانية، حيث التقطه املنقذون باأمان.
التوا�سل،  مواقع  على  كبريا  انت�سارا  حقق  ال��ذي  الفيديو  و�سبب 
"متثلوا  ق��ائ��ا:  املتابعني  اأح���د  علق  حيث  ك��ب��رية،  تفاعل  م��وج��ة 
ب���اأخ���اق ال��ف��ر���س��ان ل��ي��ك��ون اجل��م��ي��ع م��ن اأج���ل ال���واح���د والواحد 
الطرافة  م��ن  التعليقات  بع�س  ت��خ��ل  ومل  اجلميع".  اأج���ل  م��ن 
واالإ�سقاطات ال�سيا�سية، فغرد اأحد املدونني قائا: "ليت اجلميع 

يتعاونون ويتكاتفون اأي�سا ملحاربة الف�ساد".

قنفذ يتحول اإىل جنم بف�صل رحالته مع �صاحبته
التوا�سل  م��واق��ع  على  وا�سعة  ب�سهرة  وين�ستون،  القنفذ  يحظى 
بف�سل  وذل���ك  بال�سفر،  اخلا�سة  االإن��رن��ت  وم��واق��ع  االجتماعي 
الوجهات  من  للكثري  زي��ارت��ه  عن  �ساحبته  تن�سرها  التي  ال�سور 

ال�سياحية يف جميع اأنحاء العامل.
ت�سطحب جورجي اأندروز )23 عاماً( يف رحات يومية حول املدينة 
واإىل اأماكن �سياحية كثرية يف العامل، قبل اأن تن�سر �سورهما �سوية 
على موقع اإن�ستغرام. وقد قدمت هذه ال�سور التي يتم ن�سرها على 
اإن�ستغرام، �سهرة كبرية للقنفذ وين�ستون و�ساحبته جورجي، حيث 
ازداد عدد متابعيهما على اإن�ستغرام اإىل 1000 متابع خال فرة 
قنفذها  مع  جتربتها  على  معلقة  جورجي  وقالت  ج��داً.  ق�سرية 
ال�سهري قائلة: “ مل اأكن اأتوقع اأن يحظى وين�ستون بهذه ال�سهرة 
قبل اأن اأبداأ مغامراتي برفقته، ولكنه حتول اإىل جنم خال مدة 
قيا�سية.” واأ�سافت: “ يعر الكثريون عن اإعجابهم بالقنفذ الذي 
اأ�سبح لوين�ستون ح�سابه اخلا�س على  والذي  اأثبت جناحاً كبرياً 

اإن�ستغرام”

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نقل احلافلة ال�صهرية ماجيك با�ش من موقعها يف األ�صكا 
نقلت حافلة قدمية تعود اإىل االأربعينات يف اأال�سكا ا�ستحالت مكانا يق�سده املغامرون من اأنحاء العامل خ�سو�سا منذ 

ظهورها يف فيلم "اإنتو ذي وايلد" ل�سون بن من اأجل حماية املتنزهني املغامرين.
وايلد"  ذي  "اإنتو  كتاب  وقد ظهرت هذه احلافلة التي يطلق عليها "ماجيك با�س" اأو "فريبانك�س با�س 142" يف 

جلون كراكاور )1996( ويف فيلم يحمل العنوان نف�سه العام 2007 من اإخراج �سون بن.
وتدور اأحداث الق�سة حول مغامر �ساب يدعى كري�س ماكاندل�س اأم�سى �سيف العام 1992 يف احلافلة بهدف الهرب 

من زحمة املدن وتويف جوعا بعد 114 يوما.
وتقع هذه احلافلة يف نهاية م�سار �ستامبيد وقد انتهى بها االأمر اإىل جذب عدد متزايد من الف�سوليني الذين مل 

يكونوا دائما م�ستعدين لهذه املغامرة ب�سكل جيد.
بني عامي 2009 و2017، نظمت 15 عملية اإنقاذ مرتبطة باملركبة ال�سهرية، وفقا لل�سلطات املحلية.

بعثات  و2019، غرقا خال   2010 عاَمي  بيارو�سيا، يف  اأو  �سوي�سرا  اأت��وا من  البع�س، مثل م�سافرين  تويف  وقد 
ا�ستك�سافية لروؤية "ذي ماجيك با�س" اأو "احلافلة ال�سحرية".  وقال احلر�س الوطني اخلمي�س اإن احلافلة نقلت 
من مكانها النائي بوا�سطة طائرة هليكوبر ع�سكرية، و�سيتم االحتفاظ بها يف الوقت احلايل يف موقع اآمن حتى 

يتم حتديد ما يجب فعله بها ومن املرجح اأن تعر�س اأمام اجلمهور.
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بكني ُتخ�صع اأفراد تو�صيل الطعام لختبارات كورونا 
العا�سمة  امل�سوؤولني يف  اإن  الدولة  املدعومة من  قالت �سحيفة بكني نيوز 
اإج��راء اختبارات للحم�س النووي الأف��راد تو�سيل  ال�سينية بكني ب��داأوا يف 
فريو�س  تف�سي  لوقف  الرامية  اجلهود  تعزيز  اإط��ار  يف  وال��ط��رود  الطعام 
�سكانها  عدد  يبلغ  التي  املدينة  عر  االختبارات  امل�سوؤولون  وو�سع  كورونا. 
20 مليون ن�سمة منذ ظهور �سل�سلة من االإ�سابات اجلديدة املرتبطة ب�سوق 
لبيع املواد الغذائية باجلملة قبل اأ�سبوع. وميثل هذا اأول تف�س للفريو�س 
الذروة  التي �سجلت خ��ال  االأع���داد  االآن  يف بكني منذ �سهور، وق��د جت��اوز 
ال�سابقة يف اأوائل فراير �سباط. وركزت اختبارات الك�سف عن كوفيد19- 
تقع على  التي  �سينفادي  �سوق  ق��رب  ال�سكنية  املناطق  االأم��ر على  ب��ادئ  يف 

م�ساحة وا�سعة، وعلى العاملني واملت�سوقني هناك.
الطلبات  تو�سيل  اأف���راد  من  االآالف  ع�سرات  على  االآن  امل�سوؤولون  ويركز 
الذين يجوبون املدينة عادة مبركبات ذات ثاث عجات اأو دراجات نارية.

اأكر  ثاين  اإك�سر�س(،  )اإ����س.اإف  �سركة  يف  العاملني  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
�سركة لتو�سيل الطرود يف ال�سني، و�سلوا يف جمموعات اإىل نقاط اإجراء 

االختبار يف بكني م�ساء اجلمعة.
كل  اأن  اجلمعة  اأم�س  بينغ(  دي��ان  )ميتوان  الطعام  تو�سيل  �سركة  واأك��دت 
التو�سيل  بخدمة  قاموا  من  واأن  لاختبار  �سيخ�سعون  بكني  يف  عامليها 
اختبار  الإج���راء  موؤقتا  العمل  عن  �سيتوقفون  اخل��ط��ورة  عالية  مناطق  يف 

احلم�س النووي والعزل املنزيل ملدة 14 يوما.

حلية رئي�ش وزراء فرن�صا البي�صاء رمز لأزمة كورونا؟
حتولت حلية رئي�س الوزراء الفرن�سي اإدوارد فيليب اإىل رمز لاإعجاب لدى 
كثري من الفرن�سيني، خال اأزمة تف�سي فريو�س كورونا الذي اأودى بحياة 
األفا   159 اأكرث من  باإ�سابة  الباد، وت�سبب  األف �سخ�س يف   29 اأكرث من 
اآخرين. وبداأت حلية رئي�س الوزراء الفرن�سي حتظى باالهتمام، مع حتول 
جزء كبري منها -على طول اأزمة فريو�س كورونا- اإىل اللون االأبي�س، االأمر 
الذي اعتره كثريون "جت�سيدا ماديا وا�سحا للوباء" الذي متر به الباد. 
املتكرر يف  التغري يف لون حلية فيليب من خال ظهوره  ور�سد متابعون 
و�سائل االإعام املحلية، للحديث عن اآخر م�ستجدات اجلائحة، واالإجراءات 

التي تتخذها باري�س من اأجل مكافحتها.
ال�سفلي من حلية فيليب،  االأي�سر  ال�سيب على اجلانب  ونبتت خ�سلة من 
واأخذت يف االت�ساع على مدار االأ�سابيع القليلة املا�سية، يف ظل اإدارة الرجل 
اإىل  ال�سبب يف حتولها  ك��ان  اإن  ت�����س��اوؤالت  ال��وب��اء يف فرن�سا. وث���ارت  الأزم���ة 
يتعر�س  التي  ال�سائعات  �سغوط  اأم  عاما،   49 البالغ  فيليب  �سن  االأبي�س 
الفرن�سي  ال���وزراء  رئي�س  ت�سدر  واأدى  اإطاحته.  �ستتم  اأن��ه  ومفادها  لها، 
و�سائل االإعام املحلية، ال �سيما القنوات التلفزيونية، اإىل ارتفاع �سعبيته يف 

اأو�ساط ال�سارع، يف ظل انخفا�س �سعبية الرئي�س اإميانويل ماكرون.

هكذا خ�صرت بيون�صيه 15 
كيلوغرامًا يف 3 اأ�صابيع

اإيتنجر  برو�س  اإ�سمه  �سّرح طبيب 
التي  الطريقة  عن  �سابٍق  وق��ٍت  يف 
بيون�سيه  ال��ع��امل��ي��ة  امل��غ��ن��ي��ة  ج��ع��ل��ت 
والدة  بعد  كيلوغراماً   15 تخ�سر 
تواأمها رومي و�سري بثاثة اأ�سابيع 

فقط.،
واعتر برو�س اأن ال�سبب الرئي�سي 
ت��خ�����س��ر هذه  اأن  ل��ه��ا  اأت������اح  ال�����ذي 
ال��ك��م��ي��ات ال��ك��ب��رية م��ن ال����وزن هو 
للتمارين  ال��ي��وم��ي��ة  مم��ار���س��ت��ه��ا 
الريا�سية م�ستعينة مبدرب خا�س 

ي�ساعدها ويوّجهها اأكرث.
اأن  واأ�����س����اف يف خ���ر م�����س��ت��غ��رب، 
 10 تفقد  اأن  اإ�ستطاعت  بيون�سيه 
االأ�سبوع  يف  تقريباً  كيلوغرامات 

االأول.
ه����ذه  راف���������ق  اأن���������ه  اإىل  م���������س����رياً 
ن��ظ��ام غ���ذائ���ي يحتوي  ال��ت��م��اري��ن 
الدهون  ن�سبة منخف�سة من  على 
كانت  اأن���ه���ا  اإذ  وال���ك���رب���وه���ي���درات، 
والروتينات  اخل�������س���ار  ت���ت���ن���اول 
التونا  م���ث���ل  ب����ك����رثة  اخل���ف���ي���ف���ة 

و�سفائن الدجاج.

حلقة النار يف �صماء اإفريقيا واآ�صيا الأحد 
من اإفريقيا اإىل ال�سني مرورا بالهند، يحظى اليوم 
م�ساهدة  بامتياز  الب�سرية  م��ن  �سغري  ج��زء  االأح���د 

حلقة النار وهي ك�سوف نادر لل�سم�س.
يحدث الك�سوف احللقي عندما ال يكون القمر الذي 
الكفاية  فيه  مبا  قريبا  وال�سم�س  االأر����س  بني  مير 
من كوكبنا حلجب �سوء ال�سم�س متاما تاركا حلقة 

رفيعة من ال�سم�س مرئية.
اأو اثنني، وال ميكن  وحت��دث ه��ذه الظاهرة كل ع��ام 

روؤيتها اإال من م�سار �سيق عر الكوكب.
وتتزامن ظاهرة اليوم مع حلول اأطول يوم يف ن�سف 
عندما  ال�سيفي،  االن��ق��اب  خ��ال  ال�سمايل،  الكرة 
نحو  مبا�سر  ب�سكل  لاأر�س  ال�سمايل  القطب  مييل 

ال�سم�س.
�سرق  �سمال  يف  البداية  يف  النار"  "حلقة  �ست�ساهد 
 5،56 ال�ساعة  الدميوقراطية يف  الكونغو  جمهورية 
بعد  غرينت�س(  بتوقيت   04،56( املحلي  بالتوقيت 
دقيقة  و�ست�ستمر  ال�سم�س  �سروق  من  قليلة  دقائق 

و22 ثانية، وهي املدة الق�سوى.

يعجز عن النتحار في�صتعني بقتلة ماأجورين 
اإثر �سائقة مالية خانقة اأملت به، اأراد رجل اأعمال هندي 
وحتى  ملعاناته  ح��داً  لي�سع  االنتحار  ديلهي،  مدينة  من 
تتمكن عائلته من احل�سول على بولي�سة تاأمني كبرية، 
رجال  اأربعة  فا�ستاأجر  نف�سه  قتل  على  يجروؤ  اأن��ه مل  اإال 
للقيام بهذه املهمة. كان غوراف بان�سال )40 عاماً( يعني 
ب�سبب احلظر  عائلته من خال متجره اخلا�س، ولكن 
الذي ُفر�س جراء جائحة كورونا، وقع الرجل حتت عبء 
مايل كبري، واأثرت هذه االأزمة على حالته العقلية حيث 

اأ�سيب باكتئاب �سديد.
ح�سل  النفق،  نهاية  يف  االأم���ل  روؤي���ة  ع��ن  عجز  اأن  وبعد 
غوراف على قر�س �سخ�سي بقيمة 7900 دوالر، وخطط 
مرات  ع��دة  خانته  ال��رج��ل  �سجاعة  اأن  غ��ري  ل��ان��ت��ح��ار. 
ات�سمت باحلزن  التي  اأن ي�سع حداً حلياته  ومل ي�ستطع 

والكاآبة.
ب��دي��ل��ة الإن��ه��اء حياته،  ال��رج��ل بالبحث ع��ن ط���رق  وب����داأ 
القتلة  من  اأربعة  ا�ستئجار  يف  تتمثل  فكرة  اإىل  فتو�سل 
املاأجورين للقيام بذلك. ويف العا�سر من يونيو )حزيران( 
ال�سرطة على جثة غ��وراف معلقة على  اجل���اري، ع��رثت 
�سجرة بالقرب من �ساحية جنفجارة خارج مدينة دلهي، 
الأن  االنتحار  احتمال  ال��ف��ور  على  ال�سرطة  وا�ستبدعت 

يديه كانتا مقيدتني.
تعقب  مت  حيث  احل��ادث��ة،  يف  التحقيق  ال�سرطة  وب���داأت 
لقتله،  غ��وراف  ا�ستاأجرهم  الذين  االأرب��ع��ة  االأف���راد  اأح��د 
على  ون�ساطه  االأعمال  رجل  مكاملات  �سجات  با�ستخدام 

و�سائل التوا�سل االجتماعي.
اأثناء اال�ستجواب، اعرف املتهم بالقتل مب�ساركة ثاثة 
قتله  ب��اأن  اأقنعهم  غ���وراف  اأن  مدعياً  اآخ��ري��ن،  اأ�سخا�س 
�سيكون مفيداً له ولعائلته، واأن اأفراد عائلته �سيح�سلون 

على اأموال التاأمني التي هم باأ�سد احلاجة اإليها.

حاول النتحار لينقذ الآخرين من كورونا
اأعلى  �ساب �سيني قفز من  اإن��ق��اذ حياة  االأط��ب��اء يف  جنح 
ج�����س��ر حم�����اوال االن���ت���ح���ار ب�����س��ب��ب خ�����س��ي��ت��ه م���ن ع���دوى 
املحيطني به بفريو�س كورونا، قبل اأن تظهر مفاجاأة مل 

تكن يف احل�سبان.
اإعامية، فقد عانى ال�ساب، الذي متت  وبح�سب تقارير 
االإ�سارة اإليه با�سمه االأول، ال�سيد يل، من اأعرا�س تتماثل 
مع اأعرا�س كورونا، مبا يف ذلك ال�سعال واحلمى ال�سديدة، 
اأن  يقرر  بالفريو�س، مم��ا جعله  ب��ات م�سابا  اأن��ه  واأي��ق��ن 

ينهي حياته، "لتجنب ن�سر الفريو�س لاآخرين".
وبعد اتخاذ قراره ا�ستقل يل، الذي يبلغ 27 عاما، �سيارة 
مدينة  �سوارع  به  تخرق  راح��ت  املا�سية،  اجلمعة  اأج��رة 

ت�سانغت�سو مبقاطعة جيانغ�سو، �سرقي ال�سني.
وعند مرور ال�سيارة فوق اأحد ج�سور املدينة، طلب الرجل 
من  يقفز  ثم  م�سرعا،  منه  ليخرج  التاك�سي،  �سائق  من 

فوق اجل�سر، و�سط ذهول املارة.
الفور،  على  املحلي  "ويجني"  م�ست�سفى  اإىل  يل  ون��ق��ل 
 ، املركزة  العناية  وح��دة  ت�سي، طبيب  الدكتور  قال  حيث 
اأنه كان يف حالة خطرة تهدد حياته، عندما مت اإدخاله اإىل 
امل�ست�سفى. واأو�سح الطبيب "لقد اأ�سيب بك�سور عظمية 
�سديدة وفقد الكثري من الدم )..( اأجرينا عمليات االإنقاذ 
على الفور. حالته م�ستقرة ن�سبيا حاليا"، وفق ما نقلت 

ميل". "ديلي 

حمتجون يطيحون متثال 
جورج وا�صنطن يف بورتالند

لل�سوارع  ينزلون  حمتجون  اأط���اح 
يف بورتاند بوالية اأوريغون لليلة 
التوايل،  على  والع�سرين  الثانية 
وا�سنطن  جلورج  متثال  اخلمي�س، 
ع�سرينيات  يف  ن�����س��ب��ه  مت  وال�����ذي 

القرن املا�سي.
على  مل�سقا  امل��ت��ظ��اه��رون  وو���س��ع 
راأ�س التمثال كتب عليه "اأنت على 
االأ�سليني" ور�سموا  ال�سكان  اأر�س 

اأي�سا على قاعدة التمثال.
يوم  بورتاند  �سرطة  وقال مكتب 
اجلمعة اإن جمموعة اأ�سغر ان�سقت 
املتظاهرين  م���ن  م��ئ��ات  ع���دة  ع���ن 
واألقت  اخلمي�س  م�ساء  ال�سلميني 
ال�سرطة  ال�ساخن على  دوغ  الهوت 
وق��ط��ع��ت ���س��ي��اج��ا حم��اط��ا مبركز 
ا�ستعال  نقطة  كان  الذي  العدالة، 
ال��ل��ي��ل��ي��ة ح����ول مقتل  امل���ظ���اه���رات 

جورج فلويد.
حريقا  اأخ���رى  جمموعة  واأ�سعلت 
حول متثال وا�سنطن قبل االإطاحة 

به. ومل يتم القب�س على اأحد.
يف وق���ت ���س��اب��ق م��ن االأ���س��ب��وع، قام 
اأوريغون يف  املتظاهرون يف جامعة 
ميثان  متثالني  بت�سويه  يوجني 

الرواد البي�س.
التماثيل عدة  واإزال���ة  وط��ال ه��دم 
اأم���ريك���ي���ة، ح��ي��ث اعتر  والي������ات 
اإىل حقبة  ت��رم��ز  اأن��ه��ا  امل��ح��ت��ج��ون 

جتارة الرقيق.
النواب  جم��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  وك���ان���ت 
دعت  بيلو�سي  نان�سي  االأم���ريك���ي 
اأخرى،  ل�سخ�سيات  متاثيل  الإزالة 
الرئي�س  ع��ل��ي��ه  اع��ر���س  م��ا  وه���و 

دونالد ترامب.

اليافعون واملراهقون اأكرث ح�صانة بالأج�صام امل�صادة لكورونا 
امل�ست�سفى  يف  لباحثني  علمية  درا���س��ة  اأف����ادت 
اأملانيا  يف  ه���ام���ب���ورغ-اإب���ن���دورف  يف  اجل��ام��ع��ي 
 %  1.5 اأن   اجلمعة  االأولية  نتائجها  ون�سرت 
ميلكون  ُفح�سوا،  ويافعني  اأط��ف��ال  م��ن  فقط 

اأج�ساماً م�سادة لفريو�س كورونا.
 2436 36 فقط من بني  اأن  ووج��د الباحثون 
م�سادة  اأج�ساماً  يحملون  يافعاً  و�سبياً  طفًا 

�سد املر�س الناجم عن فريو�س كورونا.
واأع���ل���ن ف��ري��ق ال��ب��ح��ث ن��ت��ي��ج��ة اأول���ي���ة اأخ���رى 
للدرا�سة التي ي�ستمر العمل عليها حتى نهاية 
ال�سهر اجلاري تفيد باأن لليافعني واملراهقني، 
اأج�سام م�سادة للمر�س اأكرث من االأ�سغر �سناً.

اأن���ي���ا م��ون��ت��او مديرة  وق���ال���ت ال��روف��ي�����س��ورة 
امل�ست�سفى وجممع عيادات االأطفال وال�سباب يف 
جامعة هامبورغ اإبندورف: "رمبا يرتبط هذا 
ب��اأن االأط��ف��ال ي��ط��ورون م��ع تقدم ال�سن مدى 
اأكر من االحتكاك باالأج�سام اخلارجية، ورمبا 

يرجع هذا اأي�ساً اإىل ال�سلوك االجتماعي".
والتا�سع  االأول  العام  بني  العمرية  الفئة  ويف 
االأج�سام  ن�سبة  اأن  الدرا�سة  اأثبتت  العمر  من 
امل�سادة يف ج�سم الطفل كانت %1، ارتفعت اإىل 
اإىل  العا�سر  العام  من  العمرية  الفئة  يف   2%

الثامن ع�سر.
اإح�سائية،  داللة  له  الفارق  اإن  وقالت مونتاو، 
لدى  يزيد  امل�سادة  االأج�سام  وج��ود  فاحتمال 
كل  مع  الن�سبة  "وترتفع  العمر،  مع  االأط��ف��ال 
%8" على  بن�سبة  العمر  يف  التقدم  م��ن  ع��ام 

حد قولها.
 3107 واأخ��ذت عينات من االأن��ف واحللق من 
يثبت  ومل  باملر�س،  العدوى  لفح�س  م�ساركاً، 
وج���وده���ا ب��ي��ن��ه��م، وع��ل��ق��ت م��ون��ت��او ع��ل��ى ذلك 
اأن  ذل���ك  م��ن  ن�ستخل�س  اأن  "ميكننا  ق��ائ��ل��ة: 
هامبورغ  االج��ت��م��اع��ي يف  االإغ�����اق  اإج������راءات 

كانت ناجحة االأثر مع االأطفال واليافعني".

كايلي جيرن الأعلى اأجرًا يف 2020
جملة  قائمة  يف  االأول  امل��رك��ز  جيرن  كايلي  ال��واق��ع  تلفزيون  جنمة  احتلت 
فورب�س ال�سنوية الأ�سهر 100 �سخ�سية االأعلى اأجراً يف عام 2020، اإذ اإنها 
ا�ستطاعت اأن حت�سد 590 مليون دوالر لتكون ال�سخ�سية االأعلى اأجًرا هذه 

ال�سنة.
كان  ال��ت��ي  القائمة،  ه��ذه  تت�سدر  ال��ت��ي  االأوىل  امل����راأة  ت��ك��ون جيرن  وب��ه��ذا، 
يت�سدرها دائماً رجل، وح�سب التقرير، فاإنها قد ربحت 590 مليون دوالر 
%51 من خط  بيع ح�سة قدرها  املا�سية، معظمها من  ال�12  االأ�سهر  يف 

كايلي كوزميتك�س مل�ستح�سرات التجميل اإىل �سركة كوتي يف عام 2019.
وجاء يف املركز الثاين �سهر جيرن مغني الراب كايني وي�ست زوج �سقيقتها 
كيم كاردا�سيان ب� 170 مليون دوالر، وتقدر فورب�س االآن �سايف ثروته 
ب� 1.3 مليار دوالر، ويرجع الف�سل يف ذلك اإىل حد كبري، اإىل خط 

."Yeezy" اأزيائه

نحاتة �لرمال �لفل�صطينية رنا �لرملوي تختتم �أحد �أعمالها �حتفاًل بيوم �للجئني �لعاملي يف مدينة غزة، ت�صور �مر�أة حتمل طفل وكي�صًا من �لطحني 
عليه �صعار وكالة �لأمم �ملتحدة لإغاثة وت�صغيل �للجئني �لفل�صطينيني "�لأونرو�" مع طفلة حتمل علبة مياه، وكلهم يقفون �أمام خريطة للعامل.  � ف ب


