
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

   

ُيلحق بدائرة الأرا�ضي والأمالك

حممد بن را�شد ي�شدر قانونا ب�شاأن معهـد دبـي العقـاري
•• دبي-وام:

الدولة  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب 
لإم��ارة دبي القانون رقم  ، ب�شفته حاكماً  ال��وزراء »رع��اه اهلل«  رئي�س جمل�س 
الذي يهدف اإىل تطوير ُقدرات  العق�اري،  دب�ي  ب�شاأن معه�د   2020 ل�شنة   5
وتاأهيل  ُن���ّوه،  وا�شتدامة  تناُف�ِشّيِته  لتعزيز  العقاري  القطاع  يف  العاملني 
الكوادر الوطنّية ملُزاولة الأن�شطة العقارّية بكفاءة وِمهنّية عالية، ون�شر املعرفة 
وؤون العقارّية لدى جميع الفئات التي  ق رفع الوعي يف ال�شُّ العقارّية، مبا ُيحقِّ
ات  التغيُّ ملُواكبة  والإب���داع،  البتكار  ثقافة  وتر�شيخ  القطاع،  هذا  يف  تتعامل 
وا�شت�شراف ُم�شتقبل القطاع العقاري يف دبي. وُتطّبق اأحكام هذا القانون على 
معهد دبي العقاري، املُن�شاأ مُبوجب القانون رقم 13 ل�شنة 2012 باعتباره 
الالزمة  القانونّية  والأهلّية  العتبارّية  بال�شخ�شّية  تتمّتع  عاّمة،  ُموؤ�ّش�شة 
فات التي تكُفل حتقيق اأهدافه، على اأن ُيلحق بدائرة  ملُبا�شرة الأعمال والت�شرُّ

الأرا�شي والأمالك يف دبي. )التفا�شيل �س3(

اأجرت اأكرث من 47 األف فح�ص ك�ضفت عن 683 اإ�ضابة 
ال�شحة تعلن �شفاء 440 حاالت جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام: 

متا�شياً مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات 
يف ال��دول��ة ب��ه��دف الك��ت�����ش��اف امل��ب��ك��ر وح�����ش��ر احل����الت امل�����ش��اب��ة ب��ف��يو���س كورونا 
امل�شتجد كوفيد 19 واملخالطني لهم وعزلهم، اأعلنت الوزارة عن اإجرائها اأكرث من 
فح�س جديد على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث   47،000
وتو�شيع  والفح�س  التق�شي  اإج���راءات  تكثيف  و�شاهم   . الطبي  الفح�س  تقنيات 
نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 683 حالة اإ�شابة جديدة 
بفيو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع 
للرعاية ال�شحية الالزمة. وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 51،540 حالة.    

)التفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��د 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
هيكاًل   ، اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
جديداً للحكومة الحتادية، حيث 
اأعلن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" ، بالت�شاور 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  مع �شاحب 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
الت�شكيل  ع���ن  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
ال����������وزاري اجل�����دي�����د، م����ن خالل 
�شموه  ن�شرها  ت��غ��ري��دات  �شل�شلة 
موقع  على  الر�شمي  ح�شابه  على 
���ش��م��وه مباركة  »ت���وي���ر«، م���وؤك���داً 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال��ه��ي��ك��ل اجلديد  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
للحكومة وتوجيهه بت�شخي كافة 
املكت�شبات  ع��ل��ى  للحفاظ  امل����وارد 

وت�شريع م�شية التنمية.

ال��وزاري اجلديد  الت�شكيل  و�شمل 
اخلدمة  مراكز  من   50% اإلغاء 
ملن�شات  وحت���وي���ل���ه���ا  احل���ك���وم���ي���ة 
رقمية خ��الل عامني، ودم��ج نحو 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ن   50%
وزارات،  ���ش��م��ن  اأو  ب��ع�����ش��ه��ا  م���ع 
ا�شتحداث منا�شب  اإىل  بالإ�شافة 
ج��دد، وخلق منا�شب  دول��ة  وزراء 
قطاعات  يف  ت��ن��ف��ي��ذي��ني  روؤ�����ش����اء 

تخ�ش�شية.
الت�شكيل  ع���ن  الإع�������الن  وي����اأت����ي 
اليوم  للحكومة  ال��وزاري اجلديد 
متوافقاً مع ما اأعلن عنه �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
اجتماع  فعاليات  ختام  يف  مكتوم 
حكومة دولة الإمارات الذي عقد 
"ال�شتعداد  ب��ع��ن��وان  بعد"  "عن 
ملرحلة ما بعد كوفيد – 19"، يف 

م�شوؤويل  مب�شاركة  املا�شي  مايو 
حكومية  ج��ه��ة   100 م���ن  اأك����رث 
احت�������ادي�������ة وحم�����ل�����ي�����ة، وخ��������راء 
وخمططني  وب���اح���ث���ني  ع���امل���ي���ني 
ا�شراتيجيني يف خمتلف جمالت 
العمل احلكومي، حيث اأكد �شموه 
اأنه �شتتم مراجعة هيكل احلكومة 
وزارات  دمج  �شيتم  كما  وحجمها، 
وا�شتحداث تغييات، لفتاً �شموه 

 19 – اأن العامل بعد كوفيد  اإىل 
اإىل  نحتاج  واأن��ن��ا  قبله،  كما  لي�س 
ومرونة  ر����ش���اق���ة  اأك�����رث  ح��ك��وم��ة 
اإىل  التاأقلم،  على  وق��درة  و�شرعة 
ج��ان��ب ت��ع��زي��ز اجل��اه��زي��ة واإع����ادة 

الوطنية  الأول�������وي�������ات  ت���رت���ي���ب 
وتطوير اخلطط وال�شراتيجيات 
ب�شرعة  امل���ت���غ���يات  م���ع  ل��ل��ت��ك��ي��ف 
ا�شتباقية  اأكر، وتطوير منهجية 

�شاملة.   )التفا�شيل �س2(
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�شابط �شرطة من لواء التدخل ال�شريع ملقاومة الفيو�س

ومر القانون المني

ترامب يتحدث من خلف زجاج م�شاد للر�شا�س خالل الحتفال بعيد ال�شتقالل الأمريكي يف البيت الأبي�س   )رويرز(

دفعة جديدة من مرتزقة تركيا اإىل ليبيا.. والعدد ي�ضل 15300

اجلي�ش الوطني يدمر منظومة دفاع تركية يف الوطية
�ضاروخ جمهول ي�ضتهدف املنطقة اخل�ضراء

بغداد: نتم�شك باخليار الدبلوما�شي مع تركيا ولدينا خيارات اأخرى 
•• بغداد-وكاالت

بعد اأن جددت تركيا، ال�شبت، ق�شفها ملناطق مبحافظة 
دهوك، �شمال العراق وق�شف بلدة كاين ما�شي العراقية 
اخلارجية  وزارة  با�شم  متحدث  اأك��د  باملدفعية.  م�شاء 
العراقية، اأم�س الأحد، اأن بغداد لديها خيارات للتعامل 

مع ال�شتفزازات الركية �شمال البالد.
باخليار  مت�����ش��ك��ه��ا  ال���ع���راق���ي���ة  اخل����ارج����ي����ة  واأع����ل����ن����ت 

الدبلوما�شي مع تركيا، م�شية اإىل انتظار رد منها.
الكاظمي،  ال��وزراء، م�شطفى  رئي�س  با�شم  الناطق  كان 
جدد ال�شبت، رف�س احلكومة العتداءات الركية على 

الأرا�شي العراقية.
اأحمد مال طالل  ال���وزراء،  با�شم رئي�س  املتحدث  وق��ال 
باعتداءات  مدة  منذ  تقوم  الركية  القوات  اإن  بيان  يف 
متكررة جتاه الأرا�شي العراقية، ونرف�س وندين ب�شدة 
الرا�شخة  التي ت�شيء للعالقات الوثيقة،  هذه الأعمال 
مطالباً  ال�شديقني"،  ال�شعبني  ب��ني  الأم����د  وط��وي��ل��ة 
لل�شلم  ت�شيء  التي  الع��ت��داءات،  لهذه  الفوري  بالوقف 
ال�شيادة  على  اعتداء  من  ت�شكله  عّما  ف�شاًل  الإقليمي، 
والأرواح واملمتلكات العراقية. اإىل ذلك، حاول حمتجون 
اقتحام  ال��ع��راق  يف  امل�شلحة  اإي����ران  مليلي�شيات  م��وال��ون 

�شاروخ  ب�شقوط  اأنباء  اأف��ادت  فيما  اخل�شراء،  املنطقة 
على م�شارف املنطقة ذاتها يف العا�شمة العراقية.

ب���اأن م��ت��ظ��اه��ري��ن موؤيدين  اأف����اد م��را���ش��ل��ن��ا يف ال���ع���راق، 
للميلي�شيات امل�شلحة املدعومة من اإيران حاولوا اقتحام 

اإحدى بوابات املنطقة اخل�شراء يف بغداد.
غي اأن قوات الأمن العراقية حاولت تفريق املحتجني 

با�شتخدام خراطيم املياه.
ب�شقوط  العراقي،  للجي�س  بيان  اأف��اد  فيما  ذلك  وياأتي 
�شاروخ على م�شارف املنطقة اخل�شراء يف بغداد، والتي 
اأ���ش��رارا مبنزل،  اأحل��ق  دول عديدة، مما  �شفارات  ت�شم 

واأدى لإ�شابة طفل، يف وقت مبكر من �شباح الأحد.
الوقت  اأوقفت يف  الأمن  اأن قوات  واأ�شاف بيان اجلي�س 
"كاتيو�شا" على  اآخ��ر من ط��راز  اإط��الق ���ش��اروخ  نف�شه 
ت�شت�شيف  التي  ب��غ��داد  �شمايل  اجل��وي��ة  التاجي  ق��اع��دة 
ق���وات اأم��يك��ي��ة، دون اأن ي��ت��م ال��ك�����ش��ف ع��ن م��زي��د من 

التفا�شيل.
مدعومة  م�شلحة  ف�شائل  اأميكيون  م�شوؤولون  ويتهم 
التي  ال�شاروخية  الهجمات  عن  بامل�شوؤولية  اإي��ران  من 
لآخر،  حني  من  العراق  يف  اأميكية  من�شاآت  ت�شتهدف 
وم��ن��ه��ا ه��ج��م��ات وق��ع��ت ب��ال��ق��رب م��ن ���ش��ف��ارة الوليات 

املتحدة يف بغداد.

•• بنغازي-وكاالت

توا�شل تركيا اإر�شال املقاتلني املرتزقة اإىل طرابل�س من اأجل 
الليبي،  اجلي�س  وج��ه  يف  الوفاق  ف�شائل  جانب  اإىل  القتال 
على الرغم من الإدانات ال�شادرة من عدة دول، وعلى الرغم 
من توقيعها اتفاقاً دولياً يف برلني يق�شي بعدم التدخل يف 

ال�شوؤون الليبية مطلع العام احلايل.
ويف التفا�شيل، اأفاد املر�شد ال�شوري اأم�س الأحد، باأن دفعة 
اإىل  توجهت  لأنقرة  املوالية  الف�شائل  مقاتلي  من  جديدة 

ليبيا بعد تلقي تدريبات يف مع�شكرات داخل تركيا.
الأرا�شي  اإىل  ذه��ب��وا  ال��ذي��ن  املجندين  اأع���داد  ارت��ف��اع  واأك���د 
الليبية حتى الآن اإىل نحو 15300 من اجلن�شية ال�شورية 
اأنقرة  اأن  اإىل  م�شياً  �شوريا،  اإىل   5250 نحو  منهم  ع��اد 

الوطية على جدول  ا�شتخدام تركيا لقاعدة  امل�شدر:  وقال 
ت�شتخدم بالده  اأن  املحتمل  اأن��ه من  الأع��م��ال، متحدثا عن 

اأي�شا قاعدة م�شراتة البحرية.
الركي  امل�شروع  تطلعات  �شمن  القاعدتني  اأهمية  وت��اأت��ي 
الوطية  قاعدة  تعد  حيث  الليبية،  الأرا�شي  على  التو�شعي 
باملنطقة  ال�شراع  ا�شراتيجية يف م�شار  اجلوية ذات مكانة 
كيلومرا،   72 التون�شية  احل��دود  تبعد عن  وهي  الغربية، 

وعن مطار طرابل�س الدويل 75 كيلومرا.
ووفق مراقبني ت�شعى اأنقرة اإىل اأن تن�شر يف الوطية طائرات 
م�����ش��ية وم��ن��ظ��وم��ات دف����اع ج���وي ت��رك��ي��ة، ومي��ك��ن للقوات 
امل��ت��واج��دة ف��ي��ه��ا تنفيذ ط��ل��ع��ات ج��وي��ة م��ن��ه��ا ع��ل��ى حماور 
املتواجدة على  للقوات  ال�شتباكات حيث توفر غطاء جويا 

الأر�س.

اإىل  لها  املوالية  الف�شائل  عنا�شر  من  املزيد  جلب  توا�شل 
مع�شكراتها وتدريبهم.

الليبي،  الوطني  اجلي�س  يف  ع�شكري  م�شدر  اأك��د  ذل��ك  اإىل 
تدمي اأنظمة دفاعات جوية، ن�شرتها تركيا اخلمي�س املا�شي 
اإعالم ليبية،  يف قاعدة الوطية غربي ليبيا. ونقلت و�شائل 
�شربات  اإن  ق��ول��ه  ال��وط��ن��ي،  باجلي�س  م�����ش��وؤول  م�شدر  ع��ن 
دف��اع جوي من طراز  رادارات ومنظومات  ا�شتهدفت  جوية 
اأن  امل�شدر  واأو�شح  "كورال" للت�شوي�س.  "هوك" ومنظومة 

املنظومة الركية ُدمرت، بعد 9 �شربات جوية دقيقة.
لوكالة  ت�شريح  يف  املا�شي  يونيو  يف  ذك��ر  ق��د  م�شدر  وك��ان 
مع  تبحث  تركيا  اأن  ه��وي��ت��ه،  ذك��ر  ع��دم  م�شرطا  روي����رز، 
الوطية  قاعدتي  ا�شتخدام  اإمكانية  ال�شراج  فايز  حكومة 

اجلوية وم�شراتة البحرية.

بعد العودة ملقار العمل مبعدل 100 %
الرتبية تلغي كافة اال�شتثناءات فيما 

عدا املوظفني امل�شابني باالأمرا�ش املزمنة
•• دبي – حم�شن را�شد 

يخ�س  فيما  للموظفني  املمنوحة  ال�شتثناءات  كافة  والتعليم  الربية  وزارة  األغت 
الدوام من داخل مقار العمل، بعد قرار عودة جميع موظفي اجلهات الحتادية ملقار 

العمل بن�شبة 100 % اعتباراً من يوم اأم�س الأحد.
 واأو�شحت وزارة الربية اأنه ووفقاً لقرار جمل�س الوزراء رقم )19( ل�شنة 2020 
يف  ال�شتثناءات  �شتنح�شر  الطارئة  ال��ظ��روف  خ��الل  احلكومي  العمل  تنظيم  ب�شاأن 
19- يف فئة واح��دة فقط  ال�شلة بكوفيد  ال�شحية ذات  باملخاطر  املرتبطة  احل��الت 

ت�شمل املوظفني امل�شابني بالأمرا�س املزمنة.
 واأ�شارت الوزارة اإىل اأن تلك الفئة �شي�شتمر عملها عن بعد وفق �شوابط واأحكام النظام 

املعتمد ب�شرط تقدمي تقرير طبي مف�شل ومعتمد من اللجنة الطبية املخت�شة. 
)التفا�شيل �س5(
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اأهايل الظفرة ي�ستعدون 
ال�ستقبال مهرجان ليوا للرطب 

اأخبار االإمارات

بعد اإنهاء هيمنة الفيا�ص.. 
العراق يبداأ معركة حتجيم اإيران

عربي ودويل

تقارير: اتفاق يقرّب 
عودة نيمار لرب�سلونة

الفجر الريا�سي

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ال�شينية  احل��ك��وم��ة  ك��ان��ت  ب��ي��ن��م��ا 
ال��ق��ان��ون بعد  ترف�س مت��ري��ر ه��ذا 
اأ�شهر من املعار�شة، متت امل�شادقة 
 30 على قانون الأم��ن القومي يف 
يونيو يف هونغ كونغ، يف �شياق ت�شتد 
املعار�شة  وتخ�شى  املظاهرات،  فيه 
�شيكتم  ال����ق����ان����ون  ه������ذا  اأن  م����ن 
الأ����ش���وات امل��ع��ار���ش��ة. م��ق��اب��ل��ة مع 

البحوث  بارتيلي كورمونت، مدير 
ال���دول���ي���ة  ال����ع����الق����ات  م���ع���ه���د  يف 
الرملان  *اأق����ر  وال���ش��رات��ي��ج��ي��ة. 
يف  القومي  الأم��ن  قانون  ال�شيني 
اأي  اإىل  يونيو.   30 هونغ كونغ يف 
الذاتي  احلكم  �شبه  يتعر�س  مدى 
ك��ون��غ، وك��ذل��ك حرياتها  ه��ون��غ  يف 
الأ����ش���ا����ش���ي���ة ل���ل���خ���ط���ر؟ وم������ا هي 

ا�شراتيجية احلكومة ال�شينية؟
- ي��ب��دو ال��ت��اري��خ ك��رم��ز، ح��ي��ث مت 

مترير هذا القانون يف اليوم الذي 
ي�شبق ذكرى ا�شتعادتها عام 1997 
يف 1 يوليو. ولئن مت التعليق على 
اإعالنه على نطاق وا�شع منذ ب�شعة 
اأ���ش��اب��ي��ع، ف��ق��د ظ���ل حم���ت���واه �شراً 
حتى الت�شويت. وبح�شب �شروطه، 
قمع  اإىل  ال���ق���ان���ون  ه�����ذا  ي���ه���دف 
التخريب  و  والإره����اب  النف�شال 
ال��ق��وى اخلارجية  ال��ت��واط��وؤ م��ع  و 
والأج���ن���ب���ي���ة، ب��ع��ق��وب��ات مي��ك��ن اأن 

بحجة  امل��وؤب��د،  ال�شجن  اإىل  ت�شل 
القومي.  الأم����ن  ت��وط��ي��د  ���ش��رورة 

والتفا�شيل غي معروفة بعد.
           )التفا�شيل �س11(

11.29 مليون اإ�ضابة و529 األفا و505 حالت وفاة حول العامل

بريطانيا تقرتب من �شراء لقاح وترامب يب�شر بهزمية كورونا قبل نهاية العام
•• عوا�شم عاملية -وكاالت:

اأن  تاميز  �شنداي  �شحيفة  ذك��رت 
التو�شل  م���ن  اق���رب���ت  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
جنيه  مليون   500 بقيمة  لت��ف��اق 
دولر(،  مليون   624( ا�شرليني 
وجالك�شو  ����ش���ان���ويف  ���ش��رك��ت��ي  م����ع 
 60 ع��ل��ى  للح�شول  �شميثكالين، 
م��ل��ي��ون ج���رع���ة م���ن ل���ق���اح حمتمل 
ت���ط���وره ال�����ش��رك��ت��ان ل��ل��وق��اي��ة من 
ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت  كوفيد19-. 
�شراء  خ��ي��ار  ت��ب��ح��ث  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اأن 
جتارب  يف  فاعليته  ثبتت  اإذا  اللقاح 
يف  ت��ب��داأ  اأن  امل��ق��رر  م��ن  الب�شر  على 

�شبتمر)اأيلول( املقبل.
اأك����رث من  اأن  اإح�������ش���اء  وق����د ك�����ش��ف 
اأ�شيبوا  �شخ�س  مليون   11.29
ب��ف��يو���س ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د حول 
العامل اإىل جانب ت�شجيل 529 األفا 
اإح�شاء  .واأ�شار  وفاة  حالت  و505 
اأج��رت��ه روي��رز اإىل اأن��ه مت ت�شجيل 

اإ����ش���اب���ات ب��ال��ف��يو���س يف اأك����رث من 
اكت�شاف  منذ  ومناطق  دول   210
اأول حالت بال�شني يف دي�شمر عام 
ت�شدرت  الإح�شاء  ووفق   .  2019

امل��ت��ح��دة ال��ق��ائ��م��ة بعدما  ال���ولي���ات 
حالة  و730  األ���ف���ا   129 ���ش��ج��ل��ت 
األفا و239  وفاة ومليونني و856 
املركز  ال��رازي��ل يف  وج��اءت  اإ�شابة، 

و265  األ��ف��ا   64 م�شجلة  ال��ث��اين 
مليون  ج����ان����ب  اإىل  وف�������اة  ح����ال����ة 
ومن  اإ���ش��اب��ة  ح���الت  و577004 
م�شجلة  الثالث  املركز  رو�شيا يف  ثم 

األفا  و674  وف��اة  حالة   10027
و515 حالة اإ�شابة .

ت�شدرت  ل���الإح�������ش���ائ���ي���ات،  ووف����ق����ا 
ال��ق��ائ��م��ة باأكرث  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
بينها  من  اإ�شابة،  مليون   2.8 من 
قرابة 130 حالة وفاة، بينما حلت 
 1.57 ب��اأك��رث م��ن  ال��رازي��ل ثانية 
 64 ي��زي��د على  اإ���ش��اب��ة وم��ا  مليون 
دول  تت�شابق  وق���ت  ويف  وف����اة.  األ���ف 
اللقاح  اإىل  للو�شول  اأج��م��ع  ال��ع��امل 
امل�شتجد  ال��ف��يو���س  ���ش��د  امل��ن��ت��ظ��ر 
ح��ي��ث ل ي����زال امل��وع��د لإن���ت���اج لقاح 
فّعال غي معروف على وجه الدقة، 
زف الرئي�س الأميكي، ب�شرى �شارة 
كلمة  ت��رم��ب، خ��الل  وق���ال  ال�شبت. 
ال�شبت  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  األ��ق��اه��ا يف 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ع���ي���د ال����ش���ت���ق���الل، اإن����ه 
�شيكون لدى الوليات املتحدة لقاح 
اأو عالج لكورونا »قبل فرة طويلة« 

من نهاية 2020.

نيجرييا: ال�شرطة تقتل 
اأكرث من كوفيد- 19 !

•• الفجر –خرية ال�شيباين

احلكومة  اعتمدته  ال��ذي  الأمني  احل��ّل  اأن  ثبت  لقد 
يف  ل��ي�����س  كوفيد19-،  وب�����اء  مل��واج��ه��ة  ال��ن��ي��ج��يي��ة 
ال�شرطة واجلي�س لفر�س  اأن مت ن�شر  �شاحلها. منذ 
ق��ي��ود احل��ج��ر ال�����ش��ح��ي وال��ت��ن��ق��ل امل��ف��رو���ش��ة خالل 
ال���وب���اء، زادت ح���الت ال��ع��ن��ف م��ن ق��ب��ل ق���وات الأمن 
�شهر  م��ن  الأول����ني  الأ���ش��ب��وع��ني  م��ل��ح��وظ. يف  ب�شكل 
عنا�شر  قتل  البالد،  يف  الوباء  تف�شى  عندما  مار�س، 
الأمن النيجييون عدًدا اأكر من النا�س من فيو�س 
الإن�شان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  واأح�شت  ك��ورون��ا. 
لقوا  �شخ�شا   11 الأم��را���س  على  ال�شيطرة  وم��رك��ز 

 18 قتل  بينما  بكوفيد19-،  الإ���ش��اب��ة  بعد  حتفهم 
اآخ�����رون ع��ل��ى اأي�����دي اأف�����راد م���ن ال�����ش��رط��ة واجلي�س 
ا�شتنفرت  خ��ا���ش��ة  وق�����وات  الإ���ش��الح��ي��ة  واخل���دم���ة 

خ�شي�شا ملكافحة الفيو�س.  )التفا�شيل �س14(

احلوثيون ينهبون اأموااًل اأممية يف احلديدة
•• اليمن-وكاالت

اأن ميلي�شيات  الأح���د،  اأم�����س  اإع��الم��ي��ة،  اأف���ادت م�شادر 
اأم����وال م��ن ح�شاب ل���الأمم امل��ت��ح��دة يف  احل��وث��ي نهبت 

البنك املركزي باحلديدة يف اليمن قبل فرة.
واأ�شافت امل�شادر اأن احلكومة اليمنية اأوقفت بعد نهب 

احلوثيني ت�شاريح ر�شو �شفن يف ميناء احلديدة.
ال��ي��م��ن، مارتن  اإىل  الأمم���ي  امل��ب��ع��وث  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
جمددا  احلوثيني  اإق��دام  بعدم  �شمانا  ق��دم  غريفث�س، 

على نهب الأموال من البنك املركزي.
ا�شتجابت  ال�شرعية  احل��ك��وم��ة  ف���اإن  م�����ش��ادرن��ا  ووف���ق 
�شفن   4 لر�شو  ت�شاريح  ملنح  وع��ادت  ل�شمان غريفث�س 
باحلديدة. لكن احلوثيني رف�شوا مقابلة غريفث�س يف 

م�شقط اعرا�شا على �شماناته للحكومة اليمنية.

ك��ان��ت امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات احل��وث��ي��ة اأق�����رت الأ����ش���ب���وع املا�شي 
 60( ح��وايل  ميني  ري��ال  مليار   36 مبلغ  م�شادرتها 
واملقدرة  املثبتة  ال��وق��ود  اإي�����رادات  م��ن  دولر(  م��ل��ي��ون 
مليون   84( ح���وايل  ميني  ري���ال  مليار   50 ب��ح��وايل 
وهما  مكتبه،  اأو  الأمم��ي  للمبعوث  اط��الع  دون  دولر( 
اجل���ه���ة امل�����ش��رف��ة وامل���راق���ب���ة ع��ل��ى احل�������ش���اب اخلا�س 
اإىل  وا���ش��ت��ياده  ال��وق��ود  لتجارة  القانونية  ب��الإي��رادات 
م���وان���ئ احل����دي����دة، م���ا ي��ك�����ش��ف ن��ه��ب الن��ق��الب��ي��ني ما 
ن�شفها  يذهب  الإي����رادات،  تلك  %72 من  على  يربو 
للمجهود احلربي احلوثي، وفقاً ملا ذكره ع�شو اللجنة 
الق��ت�����ش��ادي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال��دك��ت��ور ف���ار����س اجل��ع��دب��ي يف 

ت�شريح �شابق ل� »ال�شرق الأو�شط«.
وج��رى جمع الأم��وال يف ح�شاب ي�شرف عليه ويراقبه 

مكتب املبعوث الدويل.

بعد امل�ضادقة على قانون الأمن القومي
هونغ كونغ: هل هي نهاية مبداأ دولة واحدة ونظامني؟

اعتمدها رئي�ص الدولة

حممد بن را�شد يعلن الهيكل اجلديد حلكومة االإمارات وحممد بن زايد يباركها
احلكومة اجلديدة اأمامها عام واحد لتحقيق االأولويات اجلديدة
حممد بن را�شد يعلن الهيكل اجلديد حلكومة االإمارات وحممد بن زايد يباركها
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت اأكرث من 47 األف فح�ص ك�ضفت عن 683 اإ�ضابة 

ال�شحة تعلن �شفاء 440 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام: 

لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شياً 
املبكر  وزي��ادة نطاق الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف 
كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفيو�س  امل�شابة  احل��الت  وح�شر 
اإجرائها  ال��وزارة عن  اأعلنت  وعزلهم،  لهم  واملخالطني   19
يف  ف��ئ��ات خمتلفة  على  ج��دي��د  47،000 فح�س  م��ن  اأك���رث 

املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي .
نطاق  وتو�شيع  والفح�س  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف  و�شاهم 

ال��ف��ح��و���ش��ات ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة يف ال��ك�����ش��ف ع��ن 683 
اإ�شابة جديدة بفيو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات  حالة 
خم��ت��ل��ف��ة، وج��م��ي��ع��ه��ا ح����الت م�����ش��ت��ق��رة وت��خ�����ش��ع للرعاية 
امل�شجلة  احل���الت  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية 

حالة.  51،540
كما اأعلنت ال��وزارة عن وفاة م�شابني اثنني نتيجة تداعيات 
الإ�شابة بفيو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

. حالة  يف الدولة 323 
وخال�س  اأ�شفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  واأعربت 

بال�شفاء  ومتنياتها  امل��ت��وف��ني،  ل���ذوي  وم��وا���ش��ات��ه��ا  ت��ع��ازي��ه��ا 
العاجل جلميع امل�شابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع 
بالتباعد  والل��ت��زام  بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية  اجل��ه��ات 

الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع .
مل�شابني  جديدة  حالة   440 �شفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  كما 
من  التام  وتعافيها  كوفيد19-  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفيو�س 
منذ  الالزمة  ال�شحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س 
ال�شفاء  ح���الت  جم��م��وع  ي��ك��ون  وب��ذل��ك  امل�شت�شفى،  دخ��ول��ه��ا 

.  40،297

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�ش 
جمهورية الراأ�ش االأخ�شر بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة اإىل فخامة 
جورج كارلو�س فوني�شكا رئي�س جمهورية الراأ�س الأخ�شر مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده .

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
وبعث �شاحب  كارلو�س فوني�شكا.  الرئي�س جورج  اإىل فخامة  تهنئة مماثلتني  برقيتي  امل�شلحة  للقوات 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة 

مماثلتني اإىل معايل جوزي يولي�س ديبينا كوريا اإي �شيلفا رئي�س وزراء جمهورية الراأ�س الأخ�شر.

حممد بن را�شد يعلن الهيكل اجلديد حلكومة دولة االإمارات  
احلكومة اجلديدة اأمامها عام واحد لتحقيق االأولويات اجلديدة.. والتغيريات امل�شتمرة �شتبقى �شعار املرحلة القادمة
حممد بن زايد يبارك الهيكل اجلديد للحكومة ويوجه بت�شخري كافة املوارد للحفاظ على مكت�شباتنا.. وت�شريع م�شرية التنمية يف بالدنا

•• اأبوظبي-وام:

"حفظه  اآل نهيان رئي�س الدولة  اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأعلن  حيث  الحتادية،  للحكومة  جديداً  هيكاًل  اهلل" ، 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
دبي "رعاه اهلل" ، بالت�شاور مع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
الوزاري  الت�شكيل  امل�شلحة عن  الأعلى للقوات  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
اجلديد، من خالل �شل�شلة تغريدات ن�شرها �شموه على ح�شابه الر�شمي على 
موقع "توير"، موؤكداً �شموه مباركة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان الهيكل اجلديد للحكومة وتوجيهه بت�شخي كافة املوارد للحفاظ على 

املكت�شبات وت�شريع م�شية التنمية.
%50 من مراكز اخلدمة احلكومية  اإلغاء  و�شمل الت�شكيل ال��وزاري اجلديد 
وحت��وي��ل��ه��ا مل��ن�����ش��ات رق��م��ي��ة خ���الل ع��ام��ني، ودم����ج ن��ح��و %50 م��ن الهيئات 
الحتادية مع بع�شها اأو �شمن وزارات، بالإ�شافة اإىل ا�شتحداث منا�شب وزراء 

دولة جدد، وخلق منا�شب روؤ�شاء تنفيذيني يف قطاعات تخ�ش�شية.
وياأتي الإعالن عن الت�شكيل الوزاري اجلديد للحكومة اليوم متوافقاً مع ما 
اآل مكتوم يف ختام فعاليات  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأعلن عنه �شاحب 
اجتماع حكومة دولة الإمارات الذي عقد "عن بعد" بعنوان "ال�شتعداد ملرحلة 
ما بعد كوفيد – 19"، يف مايو املا�شي مب�شاركة م�شوؤويل اأكرث من 100 جهة 
حكومية احتادية وحملية، وخراء عامليني وباحثني وخمططني ا�شراتيجيني 
يف خمتلف جمالت العمل احلكومي، حيث اأكد �شموه اأنه �شتتم مراجعة هيكل 
�شموه  تغييات، لفتاً  وا�شتحداث  وزارات  دمج  �شيتم  كما  احلكومة وحجمها، 
اإىل اأن العامل بعد كوفيد – 19 لي�س كما قبله، واأننا نحتاج اإىل حكومة اأكرث 
ر�شاقة ومرونة و�شرعة وقدرة على التاأقلم، اإىل جانب تعزيز اجلاهزية واإعادة 
مع  للتكيف  وال�شراتيجيات  اخلطط  وتطوير  الوطنية  الأول��وي��ات  ترتيب 
معامل  ت�شت�شرف  �شاملة  ا�شتباقية  منهجية  وتطوير  اأك��ر،  ب�شرعة  املتغيات 

هذه املرحلة وتبتكر احللول ملواجهة التحديات امل�شتقبلية.
والتكنولوجيا  لل�شناعة  وزارة  اإن�شاء  امل�شتحدثة  اجلديدة  ال��وزارات  بني  ومن 
وزراء  ثالثة  وتعيني  بالدولة،  ال�شناعي  القطاع  تطوير  على  تعمل  املتقدمة 
الرقمي  لالقت�شاد  دول��ة  وزي��ر  من�شب  وا�شتحداث  القت�شاد،  وزارة  �شمن 
املكتب  اإن�����ش��اء  ج��ان��ب  اإىل  ب��ع��د،  ع��ن  العمل  وتطبيقات  ال�شطناعي  وال��ذك��اء 

الإعالمي حلكومة الإمارات.
و�شملت الهيكلية اجلديدة دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لت�شبح 
واملوؤ�ش�شة  ل��الإع��الم  الوطني  املجل�س  ودم��ج  التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة 
العامة  الهيئة  دم���ج  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ث��ق��اف��ة،  وزارة  م��ع  لل�شباب  الحت���ادي���ة 
الهيئة  ودمج  املجتمع،  تنمية  وزارة  �شمن  الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�شات 
الأوراق  هيئة  مع  التاأمني  هيئة  ودمج  الربية  وزارة  مع  للموؤهالت  الوطنية 

املالية وال�شلع وغيها.
بعد  والأخ���وات..  "الإخوة  بالقول:  تغريداته  �شل�شلة  ال�شمو  �شاحب  وا�شتهل 
الت�شاور مع اأخي حممد بن زايد رعاه اهلل الذي بارك الهيكل اجلديد للحكومة 
ووجه بت�شخي كافة املوارد للحفاظ على مكت�شباتنا.. وت�شريع م�شية التنمية 
يف بالدنا.. وبعد اعتماد اأخي رئي�س الدولة حفظه اهلل نعلن اليوم عن الهيكل 
الهيكلية  التغييات  من  "هدفنا  �شموه:  موؤكداً  الإمارات"،  حلكومة  اجلديد 
اليوم هو حكومة اأ�شرع يف اتخاذ القرار.. واأكرث مواكبة للمتغيات.. واأف�شل يف 
اقتنا�س الفر�س ويف التعامل مع املرحلة اجلديدة يف تاريخنا.. حكومة مرنة 

و�شريعة هدفها تعزيز منجزات ومكت�شبات الوطن".
وهيئات..  وزارات  دمج  والأخ���وات عن  الإخ��وة  اأيها  اليوم  "نعلن  �شموه:  وتابع 
ملخ�شاً  الإمارات"،  حكومة  ت�شكيل  واإع��ادة  وم�شئوليات..  �شالحيات  وتغيي 
احلكومية  اخل��دم��ة  م��راك��ز  م��ن   50% "اإلغاء  خ��الل:  م��ن  التغييات  �شموه 
الهيئات  من   50% ح��وايل  ودم��ج  ع��ام��ني..  خ��الل  رقمية  ملن�شات  وحتويلها 
الحتادية مع بع�شها اأو �شمن وزارات.. وا�شتحداث منا�شب وزراء دولة جدد.. 
وخلق منا�شب روؤ�شاء تنفيذيني يف قطاعات تخ�ش�شية نحتاجها للعبور بقوة 

للم�شتقبل".
وتف�شياًل، اأ�شار �شموه اإىل "اإن�شاء وزارة لل�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة تعمل 
على تطوير القطاع ال�شناعي بالدولة.. ودمج هيئة املوا�شفات واملقايي�س معها.. 
ونقل وزيرة الدولة للعلوم املتقدمة لتكون حتت مظلتها.. وتعيني الأخ �شلطان 
اجلابر وزيراً لل�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة". وقد مت اإن�شاء مركز للمحتوى 

املحلي لدعم ال�شناعات املحلية، تابع لوزارة ال�شناعة والتكنولوجيا.
ج��ودة احلياة  "نقل ملف  اعتماد  �شموه، مت  كما بني  الهيكل اجلديد  وبح�شب 
الب�شرية،  للموارد  الهيئة الحتادية  واإحلاق  املجتمع..  وال�شعادة لوزارة تنمية 
للتطوير  دول��ة  وزي���رة  ال��روم��ي  عهود  الأخ���ت  وتعيني  ال����وزراء  رئا�شة  مبكتب 
احلكومية  التطويرات  كافة  وعلى  الهيئة  على  ت�شرف  وامل�شتقبل  احلكومي 

امل�شتقبلية".
وبني �شاحب ال�شمو اأن عمليات الدمج املوؤ�ش�شي يف الهيكل احلكومي اجلديد 
الطاقة  وزارة  لت�شبح  التحتية..  البنية  وزارة  مع  الطاقة  وزارة  "دمج  �شملت 
والبنية التحتية.. واإحلاق برنامج زايد لالإ�شكان والهيئة الحتادية للموا�شالت 
الرية والبحرية بالوزارة اجلديدة.. وتعيني الأخ �شهيل املزروعي وزيراً لها". 
واملوؤ�ش�شة الحتادية  الوطني لالإعالم  املجل�س  "دمج  �شموه كذلك عن  واأعلن 
وزيرين..  وت�شم  وال�شباب..  الثقافة  وزارة  لتكون  الثقافة  وزارة  مع  لل�شباب 
وال�شباب..  للثقافة  وزي��رة  الكعبي  ون��ورة  لل�شباب  دول��ة  وزي��رة  امل��زروع��ي  �شما 
"اإحلاق  اإىل  �شموه  لفت  كما  الرئا�شة"،  ل�شئون  الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقل 
الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء وجمموعة بريد الإمارات وموؤ�ش�شة الإمارات 
العامة للنقل وموؤ�ش�شة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات لال�شتثمار.. واإعداد 

ا�شراتيجية ا�شتثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة".
و�شمل الهيكل احلكومي اجلديد كذلك كما اأو�شح �شاحب ال�شمو "دمج الهيئة 
الأوراق  التاأمني مع هيئة  الوطنية للموؤهالت مع وزارة الربية، ودمج هيئة 
رئي�شاً  اجلابر  �شلطان  الأخ  وتعيني  القت�شاد..  وزي��ر  برئا�شة  وال�شلع  املالية 

مل�شرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي ب�شكل اأكر".
واأ�شار �شموه كذلك اإىل "دمج الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات الجتماعية 
خدمات  لتقدمي  ال���وزارة  �شمن  قطاع  وت�شكيل  املجتمع..  تنمية  وزارة  �شمن 
الجتماعي  لل�شمان  الوطني  ال�شندوق  وتاأ�شي�س  للمتقاعدين..  ع�شرية 
لإدارة اأموال ال�شمان باإ�شراف الأخ عبيد الطاير وحتت مظلة جهاز الإمارات 

والأخ حممد  ال����وزراء..  ملجل�س  ع��ام��اً  اأميناً  احل��م��ادي  م��رمي  الأخ���ت  "تعيني 
�شلطان العبيديل رئي�شاً لل�شئون القانونية يف حكومة الإم��ارات.. والأخ اأحمد 
العامة  الأمانة  اأمامهم مهمة لتطوير  م�شاعداً..  عاماً  اأميناً  البدواوي  ماجد 

ملجل�س الوزراء.. ثقتي بهم كبية.. والرهان عليهم ل يخيب".
وزير  املن�شوري،  �شعيد  �شلطان  املهند�س  معايل  اإجن���ازات  على  �شموه  واأث��ن��ى 
القت�شاد ال�شابق، مغرداً �شموه بالقول: "كل ال�شكر لالأخ �شلطان املن�شوري.. 
وحمبًة  للوطن  اإخال�شاً  منه  راأينا  الإم����ارات..  حكومة  يف  ق�شاها  عاماً   16
من النا�س وتفانياً يف جميع امللفات احلكومية التي توله .. كل التوفيق يا اأبا 
حممد يف املرحلة اجلديدة من حياتك." وختم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم �شل�شلة تغريداته اخلا�شة بالإعالن عن الهيكلية احلكومية 
بالقول: "احلكومة اجلديدة اأمامها عام واحد لتحقيق الأولويات اجلديدة.. 
نوذج  لأف�شل  و���ش��وًل  القادمة  املرحلة  �شعار  �شتبقى  امل�شتمرة  والتغييات 
حكومي يواكب الع�شر اجلديد.. ويحقق تطلعات �شعب الإمارات خالل املرحلة 

القادمة".
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الدولة  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  – ع�شو  الطاير  حميد  بن  عبيد  معايل   .11
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الوزراء وزيرة دولة  – ع�شو جمل�س  الها�شمي  اإبراهيم  بنت  12. معايل رمي 
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لال�شتثمار".
ويف اإطار التعيينات الوزارية اجلديدة، اأ�شار �شاحب ال�شمو اإىل "تعيني 3 وزراء 
�شمن وزارة القت�شاد.. الأخ عبداهلل بن طوق املري وزيراً لالقت�شاد ومعه الأخ 
اأحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع ال�شغية واملتو�شطة.. والأخ 
ثاين الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية"، م�شياً �شموه يف هذا اخل�شو�س 

اإىل اأن "اقت�شادنا الوطني اأولوية ا�شراتيجية مطلقة".
والذكاء  الرقمي  لالقت�شاد  دول��ة  وزي��ر  من�شب  "ا�شتحداث  اإىل  �شموه  ولفت 
ال�شطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيني الأخ عمر العلماء م�شئوًل عن 
هذا امللف"، حري�شاً �شموه على التاأكيد باأن "بيئة العمل امل�شتقبلية يف التطبيب 
هذه  مقدمة  يف  نكون  لأن  ون�شعى  كبي..  ب�شكل  �شتتغي  والتجارة  والتعليم 

التغيات واأن نكون النموذج الأف�شل عاملياً".
كما اأ�شار �شموه اإىل "تعيني الأخ حمد املن�شوري رئي�شاً للحكومة الرقمية بدولة 
�شامل  للحكومة.. وحت��ول رقمي  واح��دة  نافذة رقمية  الهدف هو  الإم���ارات.. 
وكامل.. اأثبتت املتغيات الأخية اأن احلكومة الرقمية هي خيار ا�شراتيجي 
ل غنى عنه.. واأمن اقت�شادي ل�شتمرارية الأعمال يف اأية ظروف"، بالإ�شافة 
وزير  الزعابي  جمعة  اأحمد  الأخ  "تعيني  تغريداته:  يف  �شموه  ف�شل  كما  اإىل 
�شئون املجل�س الأعلى لالحتاد.. وتعيني معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك وزيراً 
الأخت  وامل��ائ��ي  الغذائي  لالأمن  ال��دول��ة  وزي��رة  واإحل���اق  والتعاي�س..  للت�شامح 

مرمي املهيي ب�شئون الرئا�شة".
الأخ عبداهلل باحليف  "تعيني  �شموه:  اأو�شح  التعيينات اجلديدة، كما  و�شملت 
النعيمي وزيراً للتغي املناخي والبيئة.. وتعيني �شارة الأميي رئي�شة لوكالة 
الإم��ارات للف�شاء.. قادت �شارة املهمة العلمية مل�شبار املريخ باقتدار.. ونتمنى 

لها التوفيق يف مهامها اجلديدة. و�شتبداأ مهامها بداية �شهر اأغ�شط�س".
الهيكل  تفا�شيل  يف  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأعلن 
احلكومي اجلديد عن "اإن�شاء املكتب الإعالمي حلكومة الإمارات، يتبع ملجل�س 
الوزراء، ويراأ�شه الأخ �شعيد العطر. وي�شم مكتب الدبلوما�شية العامة ومكتب 
التوا�شل  ل��ه، وي�����ش��رف على  ال��ه��وي��ة الإع��الم��ي��ة  الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي ومكتب 

الإعالمي الداخلي واخلارجي حلكومة دولة الإمارات".
اأول��وي��ة عر وزي��ري��ن.. وزيرة  �شيبقى  الغذائي  الأم��ن  "ملف  �شموه:  واأ���ش��اف 
وال�شتثمار  الوطني  الغذائي  خمزوننا  ملتابعة  واملائي  الغذائي  لالأمن  الدولة 
يف تكنولوجيا الغذاء والعالقات الدولية يف هذا املجال.. ووزير البيئة يف دعم 
اأنه مت  ال�شمكية واحليوانية." وذكر �شموه  املزارعني ورعاية وتطوير ثرواتنا 
حمد الكويتي رئي�شاً لالأمن ال�شيراين يف حكومة دولة  حممد  الأخ  "تعيني 
الإمارات.. اأمن حكومتنا الرقمية هو جزء اأ�شا�شي من اأمننا الوطني ال�شامل.. 
ترابنا  كامل  حماية  م��ن  يتجزاأ  ل  ج��زء  الرقمية  الوطنية  ح��دودن��ا  وحماية 

الوطني".
"تعيني  "توير":  على  ال�شمو  �شاحب  غرد  كما  اجلديدة  التعيينات  و�شمت 
حكومة  يف  احلكومي  والبتكار  لال�شراتيجية  رئي�شاً  الها�شمي  هدى  الأخ��ت 
الإمارات.. هدى جزء من فريقي منذ اأكرث من 10 �شنوات وثقتي بها عالية.. 
املنظومة  لقيادة  احلكومية  للخدمات  رئي�شاَ  طليعة  بن  حممد  الأخ  وتعيني 
كذلك:  �شموه  وم�شيفاً  عاملياً"،  الأف�شل  �شمن  لتكون  الحتادية  اخلدماتية 
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احلكومي  للتطوير  دول��ة  – وزي��رة  ال��روم��ي  خلفان  بنت  عهود  معايل   .27

وامل�شتقبل .
بنت �شهيل املزروعي – وزيرة دولة ل�شوؤون ال�شباب . �شما  معايل   .28

اأنور ن�شيبة – وزير دولة . زكي  معايل   .29
– وزي����رة دول���ة ل��الأم��ن الغذائي  امل��ه��يي  حم��م��د  ب��ن��ت  م���رمي  م��ع��ايل   .30

واملائي.
الأميي – وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة  يو�شف  بنت  �شارة  معايل   .31

ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  – وزي���ر  العلماء  �شلطان  ب��ن  عمر  م��ع��ايل   .32
والقت�شاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

. دولة  – وزير  ال�شايغ  علي  بن  اأحمد  معايل   .33
الروؤ�شاء التنفيذيون حلكومة دولة الإمارات: �شعادة حممد �شلطان العبيديل 

القانونية حلكومة دولة الإمارات. ال�شوؤون  – رئي�س 
�شعادة الدكتور حممد حمد الكويتي – رئي�س الأمن ال�شيراين حلكومة دولة 

الإمارات.
دولة  حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  رئي�س  ال�شنحاين–  العطر  �شعيد  ���ش��ع��ادة 

الإمارات.
حلكومة  احلكومي  والبتكار  ال�شراتيجية  رئي�س   – الها�شمي  هدى  �شعادة 

دولة الإمارات.
���ش��ع��ادة ح��م��د عبيد امل��ن�����ش��وري – رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال��رق��م��ي��ة حل��ك��وم��ة دولة 

الإمارات.
���ش��ع��ادة حم��م��د ب���ن ط��ل��ي��ع��ة – رئ��ي�����س اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة حل��ك��وم��ة دولة 

الإمارات.

ودمج 50 % من الهيئات االحتادية  رقمية  ملن�شات  وحتويلها  احلكومية  اخلدمة  مراكز  % من   50 •اإلغاء 
وا�شتحداث منا�شب وزراء دولة جدد وخلق منا�شب روؤ�شاء تنفيذيني يف قطاعات تخ�ش�شية

حممد بن را�ضد: 
اتخاذ القرار.. واأكرث مواكبة للمتغريات يف  اأ�شرع  حكومة  هو  اليوم  الهيكلية  التغيريات  من  • هدفنا 

املتقدمة تعمل على تطوير القطاع ال�شناعي بالدولة.. ودمج هيئة املوا�شفات واملقايي�ش معها.. ونقل وزيرة الدولة للعلوم املتقدمة لتكون حتت مظلتها والتكنولوجيا  لل�شناعة  وزارة  • اإن�شاء 
الطاقة والبنية التحتية.. واإحلاق برنامج زايد لالإ�شكان والهيئة االحتادية للموا�شالت الربية والبحرية بالوزارة اجلديدة وزارة  لت�شبح  التحتية  البنية  وزارة  مع  الطاقة  وزارة  •  دمج 

االقت�شاد... اقت�شادنا الوطني اأولوية ا�شرتاتيجية مطلقة وزارة  �شمن  وزراء   3 •  تعيني 
لالإعالم واملوؤ�ش�شة االحتادية لل�شباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة وال�شباب.. ونقل وكالة اأنباء االإمارات ل�شئون الرئا�شة الوطني  املجل�ش  • دمج 

االحتادية للكهرباء واملاء وجمموعة بريد االإمارات وموؤ�ش�شة االإمارات العامة للنقل وموؤ�ش�شة االإمارات العقارية بجهاز االإمارات لال�شتثمار.. واإعداد ا�شرتاتيجية ا�شتثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة الهيئة  •  اإحلاق 
�شمن وزارة تنمية املجتمع.. وت�شكيل قطاع �شمن الوزارة لتقدمي خدمات ع�شرية للمتقاعدين  االجتماعية  والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  •  دمج 

املجتمع.. واإحلاق الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية، مبكتب رئا�شة الوزراء  تنمية  لوزارة  وال�شعادة  احلياة  جودة  ملف  •  نقل 
•  دمج الهيئة الوطنية للموؤهالت مع وزارة الرتبية ودمج هيئة التاأمني مع هيئة االأوراق املالية وال�شلع برئا�شة وزير االقت�شاد

من�شب وزير دولة لالقت�شاد الرقمي والذكاء اال�شطناعي وتطبيقات العمل عن بعد.. بيئة العمل امل�شتقبلية يف التطبيب والتعليم والتجارة �شتتغري ب�شكل كبري.. ون�شعى الأن نكون النموذج االأف�شل عامليًا •  ا�شتحداث 
حمد املن�شوري رئي�شًا للحكومة الرقمية بدولة االإمارات.. الهدف هو نافذة رقمية واحدة للحكومة.. وحتول رقمي �شامل وكامل االأخ  •  تعيني 

االأمن الغذائي �شيبقى اأولوية عرب وزيرين.. وزيرة الدولة لالأمن الغذائي واملائي ملتابعة خمزوننا الغذائي الوطني واال�شتثمار يف تكنولوجيا الغذاء والعالقات الدولية يف هذا املجال.. ووزير البيئة يف دعم املزارعني ورعاية وتطوير ثرواتنا ال�شمكية واحليوانية  • ملف 
رئي�شًا لالأمن ال�شيرباين يف حكومة دولة االإمارات.. اأمن حكومتنا الرقمية هو جزء اأ�شا�شي من اأمننا الوطني ال�شامل الكويتي  حمد  حممد  االأخ  •  تعيني 
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اأخبـار الإمـارات

ُيلحق بدائرة الأرا�ضي والأمالك

حممد بن را�شد ي�شدر قانونا ب�شاأن معهـد دبـي العقـاري

جائزة دبي للقراآن تخترب نزالء املوؤ�ش�شات العقابية عن بعد
•• دبي- وام:

امللتحقني  النزلء  اختبارات  الكرمي  للقراآن  الدولية  دبي  جائزة  اأج��رت 
برنامج حتفيظ القراآن الكرمي يف املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية بدبي 
للفرة الثانية 2020 وذلك با�شتخدام التقنيات احلديثة يف التوا�شل 
عن بعد حيث �شارك فيها اأكرثمن 100 نزيل ونزيلة وا�شتمرت خالل 

الفرة 28-29-30 يونيو 2020م .
وت��ات��ي اخل��ط��وة مت��ا���ش��ًي��ا م��ع الإج������راءات الح���رازي���ة وال��وق��ائ��ي��ة التي 
والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شات  ادارة  مع  وبالتعاون  الدولة  تتخذها 

التابعة ل�شرطة دبي.
25-26-29 مار�س  اي���ام  ق��د ج��رت  الأوىل  ال��ف��رة  اخ��ت��ب��ارات  وك��ان��ت 

بوملحه م�شت�شار �شاحب ال�شمو  حممد  ابراهيم  �شعادة  وقال   .2020
جلائزة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  والإن�شانية  الثقافية  لل�شوؤون  دبي  حاكم 
دب��ي ال��دول��ي��ة ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي اأّن ب��رن��ام��ج حتفيظ ال��ق��راآن ال��ك��رمي يف 
من  كرمية  بتوجيهات  اإط��الق��ه  ج��اء  والعقابية  الإ�شالحية  املوؤ�ش�شات 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل راعي اجلائزة وموؤ�ش�شها عام 
العقابية عن نزلء املوؤ�ش�شات العقابية  2002م بهدف تخفيف الأحكام 
والإ�شالحية بدبي لكّل من يحفظ القراآن الكرمي اأو اأجزاء منه، وذلك 
ال�شلوك  ب��اأّن كتاب اهلل العزيز خي معني على تقومي  اإمياناً من �شمّوه 
الإن�شاين مهما كان حجم اجلرمية ودافعها، وت�شجيعاً من �شمّوه لهذه 
دبي  اأن�شاأت جائزة  وق��د  الكرمي.  ال��ق��راآن  على حفظ  املجتمع  الفئة من 

العقابية  املوؤ�ش�شات  يف  ال��ق��راآن  لتحفيظ  فرعاً  الكرمي  للقراآن  الدولية 
اإن�شاناً  النزيل  جتعل  وتربوية  اإ�شالحية  موؤ�ش�شة  اإىل  ال�شجن  لتحويل 
ال��ك��رمي نقطة  ال���ق���راآن  ن��اف��ع��اً يف جم��ت��م��ع��ه، وجت��ع��ل  ���ش��احل��اً يف نف�شه 
امل�شوؤولني يف  ع��دد كبي من  واأ���ش��اد   . الأف�شل  نحو  للتغيي  الن��ط��الق 
املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية ب�شرطة دبي والنزلء والنزيالت  ادارة 
بهذه اخلطوة برغم الظروف ال�شتثنائية التي ت�شهدها الدولة يف جميع 
القطاعات واإن ذلك اإجناز يح�شب للجائزة وملا تتمتع به من برامج تقنية 
الختبارات  اأداء  يف  كبي  ب�شكل  �شاهم  متطور  الكروين  حتكيم  ونظام 
الفريق  قبل  من  الدقيقة  املتابعة  اىل  بالإ�شافة  ودقيق  رفيع  مب�شتوى 

التقني من الغرفة املركزية ملراقبه الختبارات مبقر اجلائزة .
واملوارد  املعلومات  تقنية  مدير  احل��م��ادي  علي  حممد  ذك��ر  جانبه  م��ن 

العقابية والإ�شالحية  املوؤ�ش�شات  التحفيظ يف  الب�شرية م�شرف برنامج 
بدبي اأن عدد الذين اجتازوا الختبار 46 نزيال ونزيلة يف فرع 3 اأجزاء 
و10 اأجزاء و15 جزء و20 جزءا والقراآن الكرمي كاماًل. وذكر احلمادي 
النيابة  يف  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  قرار  باإ�شدار  تقوم  اجلائزة  اأن 
العامة بدبي و�شرطة دبي وذلك بعد نهاية الختبارات يق�شي بتخفيف 
املوؤ�ش�شات العقابية بدبي ممن حفظ كتاب  العقوبة عن نزلء ونزيالت 
اهلل اأو اأجزاء منه، حيث يخّفف ع�شرون عاما من مدة العقوبة ملن يحفظ 
وع�شرة  ج��زًءا،  ع�شرين  يحفظ  ملن  عاما  ع�شرة  وخم�شة  كامال،  القراآن 
اعوام ملن يحفظ خم�شة ع�شر جزءا، فيما تخّفف خم�شة اعوام من املدة 
ملن يحفظ ع�شرة اأج��زاء، وعاما واح��دا ملن يحفظ خم�شة اأج��زاء، و�شتة 

اأ�شهر ملن يحفظ ثالثة اأجزاء.

•• دبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء "رعاه اهلل" ، ب�شفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 
5 ل�شنة 2020 ب�شاأن معه�د دب�ي العق�اري، الذي يهدف اإىل تطوير ُقدرات 
وتاأهيل  ُن��ّوه،  وا�شتدامة  تناُف�ِشّيِته  لتعزيز  العقاري  القطاع  يف  العاملني 
ون�شر  عالية،  وِمهنّية  بكفاءة  العقارّية  الأن�شطة  ملُ��زاول��ة  الوطنّية  ال��ك��وادر 
جميع  لدى  العقارّية  وؤون  ال�شُّ يف  الوعي  رفع  ق  ُيحقِّ مبا  العقارّية،  املعرفة 
الفئات التي تتعامل يف هذا القطاع، وتر�شيخ ثقافة البتكار والإبداع، ملُواكبة 

ات وا�شت�شراف ُم�شتقبل القطاع العقاري يف دبي. التغيُّ
مُبوجب  املُن�شاأ  العقاري"،  دب��ي  "معهد  على  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  اأح��ك��ام  وُت��ط��ّب��ق 
القانون رقم 13 ل�شنة 2012 باعتباره ُموؤ�ّش�شة عاّمة، تتمّتع بال�شخ�شّية 
التي  فات  والت�شرُّ الأعمال  ملُبا�شرة  الالزمة  القانونّية  والأهلّية  العتبارّية 

تكُفل حتقيق اأهدافه، على اأن ُيلحق بدائرة الأرا�شي والأمالك يف دبي.
وحدد القانون اخت�شا�شات و�شالحيات معهد دبي العقاري الداعمة لتحقيق 
املُواطنني  ت�شجيع  وال�����ش��الح��ي��ات:  الخت�شا�شات  ه��ذه  وت�شمل  اأه���داف���ه، 
وتاأهيلهم وتطوير  املُختِلفة،  العقارّية  الأن�شطة  ُم�شاركِتهم يف  ن�شبة  لزيادة 
عة لتاأهيل العاملني  مهاراِتهم، واإعداد وتنفيذ برامج تدريبّية عقارّية ُمتنوِّ
ويل، من  ال��دُّ اأو  اأو الإقليمي  املُ�شتوى املحلي  العقاري، �شواًء على  وق  ال�شُّ يف 
رين وو�شطاء عقاريني، وغيهم من ُمزاويل الأن�شطة العقارّية، وفقاً  ُمطوِّ
لأف�شل املعايي واملُمار�شات الدولّية املُّتبعة يف هذا ال�شاأن، وتنظيم الّندوات 
املُتعلِّقة  الق�شايا  اإىل بحث  التي تهدف  العقارّية،  واملُوؤمترات  العمل  وور�س 

وكذلك  لها،  املُنا�ِشبة  واحللول  ال�شراتيجّيات  واق��راح  العقاري،  بال�ّشوق 
تطوير وتنفيذ الرامج التوعوّية والتدريبّية بالتن�شيق مع اجلهات املعنّية 
ة يف جمال ُحقوق وواجبات الأطراف  بالقطاع العقاري يف الإم��ارة، وبخا�شّ
املُتعاِملة يف هذا القطاع، وبناء القت�شاد العقاري املعريف مُببادرات وخطط 
القطاع  تناُف�ِشّية  ُمعّدل  ورف��ع  املهارات  وتطوير  التعليم  ا�شتمرارّية  تدعم 

العقاري.
ة مُبزاويل  ويتوىل املعهد، وفقاً للقانون، اإ�شدار ومنح �شهادات التاأهيل اخلا�شّ
مي اخلدمات العقارّية، وتقدمي ال�شت�شارات املُتعلِّقة  الأن�شطة العقارّية وُمقدِّ
�شة، بهدف تاأهيل وتطوير  بالحتياجات التدريبّية للكوادر العقارّية املُتخ�شِّ
عقارّية،  وجم��م��وع��ات  عمل  ف��رق  وت�شكيل  العملّية،  وم��ه��اراِت��ه��م  كفاءاِتهم 
�شات العقارّية املُختِلفة، لتقدمي  مُّ اأ�شخا�شاً من ذوي اخلرة يف التخ�شُّ ت�شُ
را�شات  الراأي وامل�شورة يف امل�شائل املعرو�شة على املعهد، واإعداد الُبحوث والدِّ
والإقليمّية  املحلّية  واملعاهد  اجلامعات  م��ع  وال��ت��ع��اون  ون�شِرها،  العقارّية 
التنمية  تخدم  تدريبّية  برامج  وتوفي  العقارّية  املعرفة  لتعزيز  والعاملّية 

املُ�شتدامة للقطاع العقاري يف اإمارة دبي.

ويخت�س معهد دبي العقاري كذلك، باملُ�شاركة يف املُوؤمترات العقارّية املحلّية 
العقارّية  املِهِنّية  واملُنّظمات  للجمعّيات  والن�شمام  والدولّية،  والإقليمّية 
الإقليمّية والدولّية، بهدف تباُدل اخلرات والطالع على اأف�شل املُمار�شات 
والأنظمة  يا�شات  ال�شِّ واق���راح  ال��ع��ق��اري،  ال�ّشوق  تناُف�ِشّية  م��ن  ترفع  التي 
ز تنفيذ الرامج واملُبادرات الالزمة لرفع ُم�شتوى الوعي  واحلوافز التي ُتعزِّ

بالقطاع العقاري.
العقاري، الذي يتكون من  التنفيذي ملعهد دبي  القانون على اجلهاز  ون�ّس 
الذين  والفّنيني،  واملاليني  الإداري��ني  املُوّظفني  من  وع��دد  التنفيذي  املُدير 
ي�شري ب�شاأِنهم القانون رقم /8/ ل�شنة 2018 ب�شاأن اإدارة املوارد الب�شرّية 
تنفيذي  ُمدير  للمعهد  ويكون  مُبوجبه،  ادرة  ال�شّ والقرارات  دبي،  حُلكومة 
ُيعنّي بقرار من رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي، ويتوىل املُدير التنفيذي 
اإدارة املعهد وتنظيم �ُشوؤونه املُختِلفة مبا ي�شمن حتقيق اأهدافه، ويكون له 
املعهد  يف  للتدريب  العاّمة  يا�شة  ال�شِّ اإع��داد  يلي:  مبا  القيام  ذل��ك  �شبيل  يف 
وخططه ال�شراتيجّية، ورفعها اإىل املُدير العام لدائرة الأرا�شي والأمالك 
لعتمادها، وُمتابعة تنفيذها، واإعداد الهيكل التنظيمي للمعهد ورفعه اإىل 

ة يف الإمارة. املُدير العام لإقراره، متهيداً لعتماده من اجلهات املُخت�شّ
مة  ويخت�س املدير التنفيذي ملعهد دبي العقاري كذلك باقراح اللوائح املُنظِّ
مة للرامج  للعمل باملعهد يف النواحي املالّية والإدارّية، واقراح اللوائح املُنظِّ
التدريبّية التي يعقدها املعهد، وكذلك اقراح اخلطة ال�شنوّية للمعهد ب�شاأن 
والّندوات،  العمل  وور���س  التدريبّية  وال���ّدورات  واملُ��ق��ّررات  والرامج  املناهج 
واقراح  باملعهد،  ة  اخلا�شّ التفاُهم  وُم��ذّك��رات  والتفاقّيات  الُعقود  واإب���رام 
امل�شاريع واملُبادرات والأن�ِشطة والرامج التي ُت�شِهم يف حتقيق اأهداف املعهد 
والقرارات  القانون  هذا  مُبوجب  املُقّررة  باخت�شا�شاته  القيام  من  نه  ومُتكِّ
ادرة مُبقت�شاه والت�شريعات ال�شارية يف الإمارة، ورفعها اإىل املُدير العام  ال�شّ

لدائرة الأرا�شي والأمالك لعتمادها.
عن  �شنوي  تقرير  اإع���داد  للمعهد  التنفيذي  املدير  يتوىل  للقانون،  ووف��ق��اً 
املُقّررة،  ال�شنوّية  واخل��ط��ط  الأه���داف  �شوء  يف  واإجن��ازات��ه  املعهد  ن�شاطات 
ُك��ل �شنة  ل��دائ��رة الأرا���ش��ي والأم����الك يف نهاية  ال��ع��ام  املُ��دي��ر  وعر�شه على 
�شوم  تدريبّية، والإ�شراف على اأعمال اجلهاز التنفيذي للمعهد، واقراح الرُّ
اإىل  ورفعها  التدريبّية،  وال���ّدورات  الرامج  يف  لال�شراك  املالّية  والبدلت 
ة يف  املُخت�شّ اجلهات  لعتمادها من  لإقرارها، متهيداً  للدائرة  العام  املُدير 

الإمارة.
وُي�شِدر رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام 
باإن�شاء   2012 ل�شنة   /13/ رقم  القانون  حمل  يِحل  ال��ذي  القانون،  هذا 
الذي  امل���دى  اإىل  اآخ���ر  ت�شريع  اأي  يف  ن�س  اأي  وُيلغى  ال��ع��ق��اري،  دب��ي  معهد 
يتعار�س فيه واأحكام هذا القانون، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية، وُيعمل به 

من تاريخ ن�شره.

ّوه ّيِته وا�شتدامة نمُ �شِ درات العاملني يف القطاع العقاري لتعزيز تنافمُ • املعهد يهدف اإىل تطوير قمُ
• تاأهيل الكوادر الوطنّية ملمُزاولة االأن�شطة العقارّية بكفاءة وِمهنّية عالية ون�شر املعرفة العقارّية

�شاركِتهم يف االأن�شطة العقارّية املمُختِلفة املمُواطنني لزيادة ن�شبة ممُ • ت�شجيع 

طرق دبي تن�شم ملبادرة »ا�شتثمر وقتك باملعرفة« التي اأطلقتها حممد بن را�شد للمعرفةهيئة االت�شاالت: الت�شدي لـ 100 األف هجمة �شيربانية خالل يونيو
•• اأبوظبي-وام: 

جنح فريق ال�شتجابة لطوارئ احلا�شب الآيل يف الهيئة العامة لتنظيم الت�شالت يف 
الت�شدي ملا يقرب من 100 األف هجمة �شيرانية، خالل �شهر يونيو املا�شي، تنوعت 
% وهجمات   15 اأمنية  % وعمليات بحث عن ثغرات   73 ما بني برجميات خبيثة 

الت�شيد الإلكروين 12 % ، كما عالج الفريق 407 حوادث �شيرانية.
وجاء الإعالن عن اجلهود التي بذلها فريق ال�شتجابة لطوارئ احلا�شب الآيل �شمن 
وا�شتعر�س  الت�شالت  لتنظيم  العامة  الهيئة  ام�س  اأ�شدرته  ال��ذي  ال�شهري  التقرير 
يف  الحت��ادي��ة  اجلهات  لها  تعر�شت  التي  ال�شيرانية  الهجمات  ومعاجلة  منع  جهود 

الدولة فقط، وقد مت ن�شر التقرير على موقعها الإلكروين.
ويظهر التقرير اأن احلوادث ال�شيرانية جرى ت�شنيفها من حيث �شدتها بواقع 350 
الهجمات  التقرير  ون�شر  ال�شدة،  منخف�شة  و5  �شديدة  و52  ال�شدة  متو�شطة  حادثة 
وت�شمن   . اأي  �شي يف  فئة  برامج خبيثة من  �شملت  والتي  يونيو  �شهر  ال�شائعة خالل 
 2085 تنظيم  �شملت  والتي  الهيئة  تبذلها  التي  التوعية  جلهود  ا�شتعرا�شا  التقرير 

ور�شة توعوية بالإ�شافة اىل اإقامة 150 دورة تدريبية.
ي�شار اإىل اأنه مت تاأ�شي�س الفريق الوطني لال�شتجابة لطوارئ احلا�شب الآيل مبوجب 
2008 بهدف حت�شني ممار�شات  5-89  ل�شنة  قرار املجل�س ال��وزاري للخدمات رقم 
دولة  يف  احليوية  للقطاعات  الرقمية  التحتية  البنية  ودع��م  وحماية  املعلومات،  اأم��ن 
جرائم  من  للوقاية  اآمنة  ثقافة  وبناء  ال�شيرانية،  والهجمات  املخاطر  من  الإم���ارات 

تقنية املعلومات.

•• دبي -وام:

وقتك  "ا�شتثمر  ملبادرة  ان�شمامها  عن  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اأعلنت 
اإطار  يف  للمعرفة  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  اأطلقتها  وال��ت��ي  باملعرفة" 
�شعيها لتوفي بنية حتتية رقمية تتيح اكت�شاب املعرفة عر من�شة تقنية 
خا�شة يف الأج��واء التي يعي�شها العامل ودولة الإم��ارات العربية املتحدة 

ب�شبب تداعيات جائحة كورونا.
اإطار  باملعرفة" �شمن  وقتك  "ا�شتثمر  مبادرة  الهيئة يف  م�شاركة  وتاأتي 
من�شة  م��ن  متثله  مل��ا  للمعرفة  را���ش��د  ب��ن  حممد  ملوؤ�ش�شة  الهيئة  دع��م 
اجلهات  موظفي  وخا�شة  املجتمع  �شرائح  ملختلف  ومعرفية  تثقيفية 
والدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية موؤكداً ان الهيئة تنطلق دوماً من حمور 
ا�شراتيجي يدخل يف �شميم عملها وهو "املوؤ�ش�شة املتعلمة" وهو مفهوم 
وظيفية  ك��وادر  خللق  ال��واق��ع  اأر���س  على  وجت�شيده  تكري�شه  اإىل  ن�شعى 
متتلك خمزوناً معرفياً ل�شقل املهارات الوظيفية وال�شخ�شية على حد 
�شواء. و�شوف ت�شارك الهيئة يف هذه املبادرة بتحميل رابط املبادرة بعدد 
املعارف  من  وغيها  الإر�شادية  والأدل��ة  واملجالت  والتقارير  الكتب  من 
يف  امل�شتفيدين  من  ونظرائهم  الهيئة  موظفي  تفيد  التي  التخ�ش�شية 
تعزيز ثقافتهم واأفاقهم املعرفية لنمثل رافداً فكرياً يف حمتويات مبادرة 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد للمعرفة التي تت�شمن 300 األف عنوان كتاب 
املبادرة  ه��ذه  اإىل  الهيئة  تنظر  حيث  رقمية  م���ادة  و500  م��الي��ني  و3 
للموظفني ل�شتثمار  ثمينة  بو�شفها فر�شة  وم�شاهمتها يف حمتوياتها 

اأوقاتهم فيما هو مفيد ومثمر خا�شة يف اأجواء العمل عن ُبعد وتداعيات 
متكاملة  منظومة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  ومتتلك  كورونا.  فيو�س 
ال�شرائح  خمتلف  دع��م  جانب  اإىل  املتعلمة"  "املوؤ�ش�شة  مفهوم  لتحقيق 
للهيئة  �شبق  حيث  والتثقيفية  املعرفية  مداركها  تو�شيع  يف  املجتمعية 
150 كتاباً  اأك��رث من  الهيئة" ال��ذي يوفر  "اقراأ مع  اأطلقت تطبيق  اأن 
جماناً باللغتني العربية والإجنليزية عر التحميل على نظام الأندرويد 
التي  للقراءة  الوطنية  ال�شيا�شة  توجهات  يواكب  وال��ذي   "  IOS" و 
اعتمدتها الدولة لع�شرة اأعوام مقبلة والرامية اإىل جعل القراءة يف �شميم 
العمل احلكومي للوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية اإىل جانب اإطالق مبادرة 
"مكتبة دبي ال�شمعية" بالتعاون مع موقع BOOKSHARE للكتب 
الإلكرونية والتي تت�شمن حتميل 400 األف كتاب باللغة العربية حيث 
نعتمد على املتطوعني والنا�شرين مل�شاعدتنا على اإحداث تغيي يف حياة 
النا�س يف منطقتنا ولدينا اأكرث من 820 نا�شراً دولياً ومتطوعاً يف دبي 
ي�شاهمون يف اإثراء املكتبة من خالل الترع مبلفاتهم الرقمية واأن هذه 
املكتبة متوفرة باأكرث من �شيغة منها ال�شمعية وطريقة "برايل" والن�س 
وتثقيفية  تعليمية  فر�س  توفي  بهدف  وذل��ك  كبية  بحروف  املكتوب 
العمى  مثل  ب�شرية  اإع��اق��ات  يواجهون  ممن  الهمم  لأ�شحاب  مت�شاوية 
و�شعف الب�شر وع�شر القراءة وغيها من التحديات ف�شاًل عن الرعاية 
التي تقدمها الهيئة �شنوياً ملهرجان طيان الإمارات لالآداب من خالل 
احل�شارية  بامل�شاهد  وتعريفهم  املهرجان  �شيوف  تنقل  و�شائل  توفي 

والعمرانية لإمارة دبي.

اأبوظبي توا�شل ا�شتعداداتها النطالق فعاليات جزيرة النزال من يو اإف �شي
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتعداداتها  اأب��وظ��ب��ي  ت�شتكمل 
"جزيرة  ف���ع���ال���ي���ات  لن�����ط�����الق 
يا�س  جزيرة  يف  النزال" املرتقبة 
الفرة  يف  ال�شيف  ف�شل  خ��الل 
املمتدة من 11 لغاية 26 يوليو، 
ح��ي��ث ت��وج��ه اأك����رث م��ن 1،500 
ال����ق����ّي����م����ني على  م������ن  ����ش���خ�������س 
وموظفي  العمل  وف��ري��ق  احل��دث 
جزيرة يا�س اإىل احلجر ال�شحي 
للخ�شوع  الآم����ن����ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ل�شل�شلة من التدابي والإجراءات 
الح����رازي����ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ك��وف��ي��د-

.19
وي��ه��دف ه��ذا احل��ج��ر اإىل �شمان 
���ش��ح��ة و����ش���الم���ة ال��ق��ي��م��ني على 
احل��دث وف��ري��ق عمل ي��و اإف �شي 
وموظفي جزيرة يا�س، بالإ�شافة 
اإىل ال�شالمة العامة ملجتمع اإمارة 
اأبوظبي، والتزمت جميع اجلهات 
النزال  ���ش��م��ن ج��زي��رة  امل�����ش��ارك��ة 
يوماً   14 مل��دة  ال�شحي  باحلجر 
فنادق  اإىل  ال��و���ش��ول  ت��اري��خ  م��ن 
يا�س، وذلك ل�شمان عدم  جزيرة 
ت�شريح  لديهم  لي�س  م��ن  دخ��ول 
الفيو�س  م����ن  خ���ل���وه���م  ي��ث��ب��ت 
يف  ب��ال��ت��ايل  ي�شهم  مب��ا  امل�شتجد، 
تقدمي حدث ممتع للجميع بعيداً 

عن اأية خماطرة.

احلدث يف فال�س اأرينا اإىل م�شرح 
عاملي ل�شتقبال مباريات اليو اإف 
�شي املرتقبة، با�شتخدام اأكرث من 
و 18كم  350 طنا من احلديد 

من كابالت التو�شيل.
ح�شن  ع����ل����ي  ������ش�����ع�����ادة  وق����������ال   
لقطاع  التنفيذي  املدير  ال�شيبة، 
ال�����ش��ي��اح��ة وال��ت�����ش��وي��ق يف دائ����رة 
اأبوظبي:   – وال�شياحة  الثقافة 
احل����دث  ل���ه���ذا  "ال�شتعدادات 
خمتلفة عن �شابقاتها، فقد اأثبتت 
ا�شت�شافة  على  قدرتها  اأبوظبي 

والأمن.
احلجر  م������دة  ان���ق�������ش���اء  وب����ع����د 
للم�شاركني  ����ش���م���ح  ال�������ش���ح���ي، 
والتنقل  ال��ف��ن��دق  م���ن  ب���اخل���روج 
واملعروفة  الآم��ن��ة  املنطقة  داخ��ل 
ب��ج��زي��رة ال���ن���زال ح��ال��ي��اً. ومتتد 
م�شاحة  ع��ل��ى  الآم����ن����ة  امل��ن��ط��ق��ة 
جزيرة  يف  مربعا  كيلومرا   11
يا�س، وحتتوي على حلبة للنزال، 
وعدد  تدريبية،  ومرافق  وفنادق، 
خ�ش�شت  وال����ت����ي  امل���ط���اع���م  م����ن 
ح�������ش���ري���اً ل���ري���ا����ش���ي���ي وم���درب���ي 

احلدث".
 وتوجه بال�شكر اإىل فريق العمل 
والقيمني واملوظفني احلكوميني 
على  اجلزيرة،  داخ��ل  املتواجدين 
هذا  لإجن���از  وتفانيهم  جهودهم 
احلدث الفريد، والتزامهم بكافة 
الوقائية،  والإج����راءات  التدابي 
واأث���ن���ي ع��ل��ى دوره����م امل���ح���وري يف 
والفعاليات  ال��ن�����ش��اط��ات  ع�����ودة 
ال�شياحية والريا�شية العاملية اإىل 

اأبوظبي.
 وتت�شمن �شل�شلة الفعاليات التي 

ت�شجيل  اإج����������راءات  مت����ت  وق�����د   
املتواجدة  ال���ع���م���ل  ف�����رق  دخ������ول 
خالل  الفنادق  اإىل  الدولة  داخ��ل 
املا�شية،  الأ���ش��ب��وع  ن��ه��اي��ة  عطلة 
ب���ع���د خ�������ش���وع ج���م���ي���ع ال���ف���ن���ادق 
حت�شياً  �شاملة  تعقيم  حلمالت 
اعتماد  جانب  اإىل  ل�شتقبالهم. 
وف���ق  اجل�����زي�����رة  اإىل  دخ����ول����ه����م 
جدول م�شبق ي�شمح بوجود اأربعة 
اأق�شى يف منطقة  اأ�شخا�س كحد 
ال�شتقبال ل�شمان احل�شول على 
م���ن احلماية  ق����در مم��ك��ن  اأك�����ر 

اأبرز الفعاليات الريا�شية العاملية 
مثل يو اإف �شي وغيها يف املا�شي. 
ويف ظ��ل ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة، من 
معايي  وتنفيذ  و�شع  ال�شروري 
فعاليات  ل����ش���ت�������ش���اف���ة  دول����ي����ة 
مم��اث��ل��ة، وت��وح��ي��د ع��م��ل اجلهات 
خطة  لإن�����ش��اء  املعنية  احلكومية 
ال�شياحة  لقطاعي  ج��دي��دة  عمل 
الظروف  مع  تتالءم  والريا�شة، 
التي فر�شها فيو�س كوفيد19- 
و�شالمة  اأم��ن  على  املحافظة  مع 
هذا  يف  وامل�شاركني  العاملني  ك��ل 

والقّيمني  �شي،   اإف  يو  وموظفي 
امل�شاركة،  واجل��ه��ات  احل��دث  على 
جزيرة  م��وظ��ف��ي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
يا�س والذين لن يخالطوا اأي من 
اإم��ارة اأبوظبي خالل فرة  �شكان 

تواجدهم يف اجلزيرة.
اأك��رث من  الآن فح�س   ومت حتى 
كورونا،  ل��ف��يو���س  �شخ�س  األ��ف��ي 
بناء  ك��ب��ي يف  ت��ق��دم  اإح������راز  ومت 
م��وق��ع احل����دث، ح��ي��ث ب���داأ فريق 
 740 اأك��رث م��ن  عمل مكون م��ن 
موقع  حت����وي����ل  ب���ع���م���ل���ي���ة  ف��������ردا 

تنظمها يو اإف �شي اأربع مباريات، 
من بينهم مباراة يو اإف �شي 251 
وث��الث مباريات  الأج��ر  مدفوعة 

حتت عنوان "ليايل القتال".
احلما�شية  امل���ب���اري���ات  وت��ن��ط��ل��ق 
�شي  اإف  ي����و  مب����ب����اراة  امل���ن���ت���ظ���رة 
يونيو   12 الأح�����د  ي����وم   251
بعد  ال���ث���ان���ي���ة  ال�������ش���اع���ة  يف مت�����ام 
املحلي  بالتوقيت  الليل  منت�شف 
لإمارة اأبوظبي، لتتبعها مباريات 
اخلمي�س   يومي  القتال"  "ليايل 
والأحد  16 و19 يوليو يف نف�س 
التوقيت، ويوم ال�شبت 25 يوليو 

ال�شاعة الثامنة م�شاًء.
يف  �شي  اإف  يو  فعاليات  وتعر�س   
175 دولة حول العامل ب� 40 لغة 
م�شاهديها  ع��دد  وي�شل  خمتلفة 
م�شاهد.  امل��ل��ي��ار  ي���ق���ارب  م���ا  اإىل 
ك��م��ا ���ش��ي��ت��م ب���ث احل����دث يف دولة 
ال�شرق  منطقة  و�شائر  الإم���ارات 
الأو����ش���ط و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا عر 
اأول  �شي عربية"،  اإف  "يو  خدمة 
الأجر  مدفوعة  ا���ش��راك  خدمة 
�شي  اإف  ي��و  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة 
يف املنطقة، واملتوفرة عر متاجر 
 Googleو Apple Store
ا�شتخدامها  ميكن  كما   ،Play
ع����ر م��ت�����ش��ف��ح الإن�����رن�����ت على 
احلوا�شب اأو الأجهزة اللوحية اأو 

اأجهزة التلفاز الذكية.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

دبي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  تتقدم 
باأ�شمى اآيات التهاين والتريكات اإىل 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل،  حفظه 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
حاكم دبي، رعاه اهلل، و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى 
اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة  للقوات 
حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو 
كافة  واإىل  العهود  واأول��ي��اء  الإم���ارات 
مبنا�شبة  وامل���ق���ي���م���ني،  امل����واط����ن����ني 
الإع��������الن ع����ن ال��ت�����ش��ك��ي��ل ال�������وزاري 
اجلديد الهادف اإىل مواكبة تغييات 
اأف�����ش��ل نوذج  اإىل  و����ش���وًل  ال��ع�����ش��ر 
ت��ط��ل��ع��ات �شعب  ح���ك���وم���ي وحت���ق���ي���ق 

الإمارات خالل املرحلة املُقبلة.
واأك��د معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
اأن  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد  امل���ري 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  اإع��الن �شاحب 
الت�شكيل  ع���ن  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
والذي ي�شم دمج  احلكومي اجلديد 
�شيكون  ووزارات،  هيئات  وا�شتحداث 
النماء  حتقيق  نحو  انطالقة  مبثابة 
ال�شريع يف خمتلف قطاعات الدولة، 

يف  الإم���ارات  �شعب  تطلعات  وحتقيق 
والنمو  امل�شتدامة  والتنمية  ال��رخ��اء 
نقلة  اإح��داث  اإىل جانب  القت�شادي، 
القائم  ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي  ن��وع��ي��ة يف 
واملرونة  امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  ع��ل��ى 
يف ت��ق��دمي اخل���دم���ات وحت��وي��ل كافة 
م�شت�شهداً  ف��ر���س،  اإىل  ال��ت��ح��دي��ات 
معاليه مبقولة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل مكتوم :”هدفنا  را�شد  حممد بن 
هو  ال��ي��وم  الهيكلية  ال��ت��غ��ي��يات  م��ن 
ح��ك��وم��ة اأ����ش���رع يف ات���خ���اذ ال���ق���رار .. 
.. واأف�شل  واأكرث مواكبة للمتغيات 
التعامل  ويف  ال��ف��ر���س  اق��ت��ن��ا���س  يف 
 .. تاريخنا  يف  اجل��دي��دة  املرحلة  م��ع 
حكومة مرنة و�شريعة هدفها تعزيز 

منجزات ومكت�شبات الوطن«.
احلكومة  اأن  امل�����ري  ال��ف��ري��ق  واأك������د 

ملفات  عاتقها  على  حتمل  اجل��دي��دة 
الهتمام  تت�شمن  الأه��م��ي��ة  غاية  يف 
والعلوم  ال����ش���ط���ن���اع���ي،  ب����ال����ذك����اء 
والتكنولوجيا  وال�شناعات  املتقدمة، 
الف�شاء،  وع��ل��وم  والطاقة  املتقدمة، 
والتعليم  ال���������ش����ي����رايل،  والأم����������ن 
واله���ت���م���ام ب��ال�����ش��ب��اب وغ���يه���ا من 
هذه  اأن  اإىل  م�شياً  الهامة،  امللفات 
مرنة  حكومة  �شتديرها  التي  امللفات 
حتقق روؤية دولة الإمارات يف اأن تكون 
اإق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً يف خمتلف  م���رك���زاً 
القطاعات  راأ����ش���ه���ا  ع��ل��ى  امل����ج����الت 
والعلمية  وال�شتثمارية  القت�شادية 

والجتماعية.
واأث���ن���ى م���ع���ايل ال��ف��ري��ق امل�����ري على 
ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ة امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ملا 
الركيز  يف  ك����ورون����ا،  ج��ائ��ح��ة  ب��ع��د 
الذكية  والتطبيقات  اخل��دم��ات  على 
وت�شخي تقنيات الذكاء ال�شطناعي 
يف العمل من خالل اإلغاء %50 من 
اإىل  وحتويلها  فيها  اخل��دم��ة  م��راك��ز 
اأنظمة  تطبيق  ج��ان��ب  اإىل  رق��م��ي��ة، 
�شت�شاهم  وال���ت���ي  ُب���ع���د،  ع���ن  ال��ع��م��ل 
امل�شتقبلي  ال��ع��م��ل  ���ش��ك��ل  ت��غ��ي��ي  يف 
يف احل��ك��وم��ة ل�����ش��ال��ح ال��رك��ي��ز على 
القيادة  تطلعات  وحتقيق  الإنتاجية، 
حتقيق  نحو  قدماً  وامل�شي  الر�شيدة 
اأهداف الوطن يف اأن يكون يف مراتب 

الدول املتقدمة.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

الطي  اح��م��د  ج��م��ال  العميد  وج��ه 
م����دي����ر ع������ام امل����������وارد واخل�����دم�����ات 
ل�شرطة  العامة  بالقيادة  امل�شاندة 
والتقدير  ال��ت��ح��ي��ة  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
العامة  ال��ق��ي��ادة  منت�شبي  جل��م��ي��ع 
مبنا�شبة  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ل�����ش��رط��ة 
بن�شبة  عملهم  مواقع  اإىل  عودتهم 
�شباح الأحد  مِن  اعتبارا   %100
2020 بعد  ي��ول��ي��و  اخل��ام�����س م��ن 
من  اهلل  بحمد  دول��ت��ن��ا  متكنت  ان 
الر�شيدة  القيادة  توجيهات  خ��الل 
ِمن  الأول  ال�����ش��ف  ج��ه��ود  وبف�شل 
الكوادر ال�شحية والطبية والأمنية 
التي فر�شها  التحديات  من جتاوز 
كورونا  الوبائية  اجلائحة  انت�شار 
تفعيل  اقت�شت  وال��ت��ي   19 كوفيد 
ب��ع��د يف جميع  ع���ن  ال��ع��م��ل  ن���ظ���ام 
م��راف��ق وم��وؤ���ش�����ش��ات ال���دول���ة حيث 

جن����ح ال���ع���ام���ل���ون ب�������ش���رط���ة راأ������س 
العمل  دف�����ة  ت�����ش��ي��ي  يف  اخل���ي���م���ة 
املعامالت  ب����اجن����از  وال����ش���ت���م���رار 
وتقدمي اخلدمات الأمنية بال�شورة 
م�شاركتهم  ج��ان��ب  اإىل  امل��ط��ل��وب��ة 
للجائحة  م��ي��دان��ي��ا  ال��ت�����ش��دي  يف 
التعقيم  برنامج  وتنفيذ  الوبائية 
التدابي  ك���اف���ِةِ  واإجن������اح  ال��وط��ن��ي 
التي  والح��������رازي��������ة  ال����وق����ائ����ي����ة 

اتخذتها الدولة يف مواجهة الزمة 
وتوفيقة  اهلل  ب��ح��م��د  مت��ك��ن��ا  ح��ت��ى 
م��ن جت���اوز ك��ل ال��ت��ح��دي��ات وا�شبح 
بالمكان عودة احلياة اإىل طبيعتها 
وعودة املوظفني اإىل مواقع عملهم 
مع اللتزام بالتدابي وال�شلوكيات 
التي  والح��������رازي��������ة  ال�������ش���ح���ي���ة 
حتافظ على �شالمتهم وحتول دون 

تعر�شهم لالإ�شابة .
اننا اذ نكرر ال�شكر اىل كافة مرتب 
ال��ق��ي��ادة ع��ل��ى م��اب��ذل��وا م��ن جهود 
طيبة خالل املرحلة املا�شية لندعوا 
مواقع  اىل  ع������ادوا  وق����د  اجل��م��ي��ع 
عملهم اىل م�شاعفة اجلهد وامل�شى 
والتميز  النجاح  حتقيق  ف��ى  قدما 
املختلفة  ع���م���ل���ه���م  جم�������الت  ف�����ى 
بال�شراطات  التقيد  اه��م��ي��ة  م��ع 
للمحافظة  وال��وق��ائ��ي��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
على �شالمتهم و�شحتهم مع اطيب 

التمنيات لهم بالتوفيق .

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ن��ظ��م��ت 
وال�شحة  البيئة  اإدارة  خ��الل  م��ن 
وال�شالمة ور�شة توعوية – عن بعد 
الإر�شادي  )الدليل  ح��ول  وذل��ك   -
ل��ل��ع��ودة الآم��ن��ة اإىل ال��ع��م��ل( حيث 
اأحمد  ال�شيد/  الور�شة  ا�شت�شافت 
الفنجري اخت�شا�شي بيئة و�شحة 

و�شالمة.  
ت��ن��اول��ت ال��ور���ش��ة ع��دة حم���اور من 
اأهمها: دور وجهود الدولة ملكافحة 
�شيا�شة  ك���ورون���ا،  ف���يو����س  ت��ف�����ش��ي 
اأثناء  للعمل  وال�����ش��الم��ة  ال�شحة 
التعريف   ، كورونا  فيو�س  انت�شار 
ب���ف���يو����س ك�����ورون�����ا، الإج����������راءات 
فيو�س  تف�شي  مل��ن��ع  الح���رازي���ة 

مكافحة  يف  امل��وظ��ف  دور  ك���ورون���ا، 
تف�شي فيو�س كورونا .

وا�شتعر�س املحا�شر خالل الور�شة 

نبذة تاريخية حول انت�شار الأوبئة 
املالريا  ظهور  مثل:  والفيو�شات 
عام 1880 واأ�شابت حوايل 200 

الإنفلونزا  ظهرت  �شخ�س،  مليون 
 1819 الإ���ش��ب��ان��ي��ة ح�����وايل ع����ام 
مليون   500 ح�����وايل  واأ����ش���اب���ت 

���ش��خ�����س، ظ���ه���رت ال���ك���ول���يا عدة 
ماليني   4 م��رات واأ�شابت ح��وايل 
����ش���خ�������س، ك���م���ا ظ���ه���رت الإي����ب����ول 
وظ���ه���رت   1970 ع������ام  ح��������وايل 
م���رة اأخ�����رى ح����وايل ع���ام 2014 
اخلنازير  اإن���ف���ل���ون���زا  وظ����ه����رت   ،
الأمرا�س  من  وغيها  وال�شار�س 

املعدية.
وقدم املحا�شر العديد من الن�شائح 
اتباعها لدى  الواجب  والإر���ش��ادات 
العمل  م��ق��ار  اإىل  امل��وظ��ف��ني  ع���ودة 
الور�شة  اأت���اح���ت  ك��م��ا  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. 
ا�شتف�شاراتهم  ط���رح  للم�شاركني 
وت�����ش��اوؤلت��ه��م ح���ول امل���ح���اور التي 
بالإ�شافة  ال��ور���ش��ة  خ��الل  طرحت 
كورونا  بجائحة  تتعلق  �شوؤون  اإىل 

و�شبل الوقاية منها .

•• دبي –الفجر:

ت�شجيل  ع��ن  دب���ي  حم��اك��م  ك�شفت 
برنامج  يف  ق�����ش��ي��ة   )42006(
الن�شف  يف  الإل���ك���روين  ال�شالفة 
ال���ذي   ،2020 ع����ام  م���ن  الأول 
للجهود  ق�����وي�����ة  دف�����ع�����ة  مي����ث����ل 
احل��ث��ي��ث��ة ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ال���دائ���رة، 
تقليل  يف  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ل��رج��م��ة 
ت��ذل��ي��ل جميع  امل��راج��ع��ني و  ع���دد 
املتعاملني،  لإ����ش���ع���اد  ال�����ش��ع��وب��ات 
لالرتقاء بجودة وكفاءة وموثوقية 
والق�شائية،  القانونية  اخل��دم��ات 
مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع اأه�������داف خطة 
حكومة  ب���ن���اء  يف   »2021 »دب�����ي 
لتلبية  ومتميزة  مبدعة  ���ش��ّب��اق��ة، 
اح����ت����ي����اج����ات امل�������ش���ت���ق���ب���ل، وذل�����ك 
دبي  حماكم  حر�س  م��ن  انطالقاً 
على تاأكيد روؤيتها “ حماكم رائدة 
روؤية  ول��ت��رج��م  عاملياً”،  متميزة 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو 
مكتوم نائب رئي�س الدولة، رئي�س 
جمل�س الوزراء، حاكم دبي – رعاه 
ق�شائي  ع���م���ل  -مب���ن���ظ���وم���ة  اهلل 
بالو�شول  ع���امل���ي���اً،  ب��دب��ي  ت��رت��ق��ي 
العامل  م���دن  اأف�����ش��ل  م�����ش��اف  اإىل 
اإق���ام���ة ال��ع��دال��ة ال��ن��اف��ذة التي  يف 
العدل  قيم  واإع��الء  بالدقة،  تت�شم 
وال�شتقاللية وال�شفافية، وتقدمي 
خدمات ق�شائية مي�ّشرة الو�شول، 
���ش��ع��ي��اً م���ن حم��اك��م دب���ي يف راحة 

املتعاملني.
�شالح  حممد  خ��ال��د  اأو���ش��ح  حيث 
ال�����ش��ح��ي  رئ��ي�����س ق�����ش��م اخلدمات 
اأن  دب�������ي،  حم����اك����م  يف  امل����رك����زي����ة 

برنامج »ال�شالفة« الأول من نوعه 
الأو���ش��ط، يف  ال�شرق  م�شتوى  على 
الق�شايا  ت�شجيل  خ��دم��ات  توفي 
اإلكرونياً، يتم من خالله ت�شجيل 
املحكمة  ق�������ش���اي���ا  اأن���������واع  ج��م��ي��ع 
حمكمة  ق�������ش���اي���ا  و  الب����ت����دائ����ي����ة 
العقارية،  والق�شايا  ال�شتئناف 
واملدنية،  والعمالية،  وال��ت��ج��اري��ة، 
حمكمة  و  ال�شخ�شية  والأح������وال 
الودية  الت�شوية  ومركز   ، التنفيذ 
للمنازعات، بالإ�شافة اإىل ت�شجيل 
اأمر على عري�شة بجميع اأنواعها، 
والأمور  التحفظية،  واحل��ج��وزات 
امل�شتعجلة ،دون احلاجة اإىل زيارة 
امل���ح���اك���م، ك��م��ا ي��ت��ي��ح ملكاتب  م��ق��ر 
ت�شجيل  وامل���ت���ق���ا����ش���ني  امل���ح���ام���اة 
ال��ق�����ش��اي��ا اإل���ك���رون���ي���اً وت���دوي���ن 
الأوراق  وحت��م��ي��ل  تفا�شيلها،  ك��ل 
اإىل  اإلكرونياً  واإر�شالها  الثبوتية، 
اإىل  احل�����ش��ور  دون  دب����ي  حم���اك���م 
املهمة، م�شيفاً  للقيام بهذه  املبنى 

على  �شتطلع  املخت�شة  اجل��ه��ة  اأن 
تفا�شيل الق�شية والأوراق املرفقة، 
تتوا�شل  ث��م  �شحتها،  م��ن  للتاأكد 
الق�شية،  �شاحب  م��ع  اإل��ك��رون��ي��اً 
اإذا  وم��ا  معاملته،  بو�شع  لإف��ادت��ه 
كانت م�شتكملة لكل الأوراق اأم اأنها 
ق��ب��ل حتديد  اإ���ش��اف��ات  اإىل  حت��ت��اج 
قيمة الر�شوم التي �شيتمكن �شاحب 
اإلكرونياً،  ت�شديدها  الق�شية من 
ما  اإل��ك��رون��ي��اً،  ذل���ك،  بعد  لي�شله 
وحتديد  الق�شية،  بت�شجيل  يفيد 
�شتنظر  التي  ال��دائ��رة  اأو  املحكمة 
الأوىل،  اجلل�شة  وم��وع��د  اأم��ام��ه��ا، 
دون احلاجة حل�شور املتعامل اإىل 

املحكمة.
ول����ف����ت رئ���ي�������س ق�������ش���م اخل����دم����ات 
اخلطوة  اأه��م��ي��ة  اأّن  اإىل  امل��رك��زي��ة 
تكمن يف اإمتام املعامالت القانونية 
و�شهولة  ب�����ش��رع��ة  وال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
وك����ف����اءة وم���وث���وق���ي���ة ع���ال���ي���ة، ما 
املتعاملني  �شعادة  م�شتويات  يعزز 

واملوظفني على ال�شواء، م�شياً اإىل 
اأن حماكم دبي تتطلع بثقة حيال 
لنجاح  ا�شتكماًل  كونها  اخل��ط��وة، 
نظام »ال�شالفة« الإلكروين، الذي 
اإيجابية يف جعل  ف��وائ��د  ل��ه  ك��ان��ت 
اأ�شرع واأكرث فاعلية،  عمل املحاكم 
اإىل جانب تي�شي التقا�شي وتعزيز 
الت�شوية  يف  وال�������ش���رع���ة  ال����دق����ة 
ف�شاًل  الأح��ك��ام،  وتنفيذ  والف�شل 
عن ت�شهيل قنوات التوا�شل الفعال 

على مدار ال�شاعة مع املتعاملني.
م��وؤك��داً  اأن حم��اك��م دب��ي حري�شة 
على حتويل جميع اخلدمات التي 
وذلك  ذكية،  خدمات  اإىل  تقدمها 
وتوفي  املتقا�شني  على  للتي�شي 
ع��ل��ي��ه��م، ل�شمان  ال��وق��ت واجل��ه��د 
الدقة وال�شرعة يف تنفيذ الطلبات، 
ول���ت���ع���زي���ز ال���ت���ح���ول الل����ك����روين 
لتوفي  ال���ق�������ش���اي���ا،  ت�����ش��ج��ي��ل  يف 
ال�شاعة،  م������دار  ع���ل���ى  اخل����دم����ات 
وحت�شني  ال���ع���م���ل  ك����ف����اءة  ورف�������ع 

اخلدمات،  اإجن����از  و���ش��رع��ة  ج����ودة 
روؤية  ترجمة  يف  �شعياً  ذلك  وياأتي 
القيادة الر�شيدة وامل�شاهمة يف رفع 
حماكم  ملتعاملي  ال�����ش��ع��ادة  ن�شبة 
م�شتويات  اأعلى  حتقيق  عر  دب��ي، 
ال���ر����ش���ا ع���ن���د ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
املتعاملني  ر����ش���ا  م���ن  والن���ت���ق���ال 
تقدمي  عر  املتعاملني  اإ�شعاد  اإىل 
خدمات ذات جودة تتجاوز توقعات 
البيئة  ت����وف����ي  و  امل���ت���ع���ام���ل���ني، 
اجلمهور،  خدمة  ملوظفي  املنا�شبة 
املتنوعة  التوا�شل  قنوات  وتوفي 
ب��ني ال��دائ��رة وامل��ت��ع��ام��ل��ني، بهدف 
ت�شهيل ح�شولهم على اخلدمة، و 
متميزة  خدمات  وتقدمي  ت�شميم 
التناف�شية  القدرة  تعزيز  ت�شب يف 
للمحاكم، وتنفيذ درا�شات للوقوف 
ت��وق��ع��ات متلقي اخل��دم��ة يف  ع��ل��ى 
اخلدمات املقدمة بهدف تطويرها، 
وت���ب���ن���ي ق���ي���م م���ع���اي���ي اخل���دم���ة 
بيئة  وتوفي   ، املتميزة  احلكومية 
وب�شرياً  تقنياً  ومتكاملة  متميزة 
لتقدمي اخلدمات مبا يعزز التوجه 

لإ�شعاد املتعاملني.
بالعمل  الل��ت��زام  اأّن  اإىل  واأ���ش��اف 
ال���وط���ن���ي، يف رفع  ال���ت���وّج���ه  وف����ق 
املبا�شرة  وك��ف��اءة اخل��دم��ات  ج���ودة 
املتعاملني،  لإ�����ش����ع����اد  امل����ق����دم����ة 
لإجناز  الأ�شا�شية  الدعامة  ي�شكل 
الأع�����م�����ال ال���ت���ي ن��ط��م��ح ب���ه���ا اإىل 
وجندد  املتعاملني،2020،  اإ�شعاد 
تنفيذ  دوم���اً  على موا�شلة  ال��ع��زم 
�شعادة  حت���ق���ق  ال����ت����ي  امل������ب������ادرات 
وغاية  ق�شوى  كاأولوية  املتعامل، 

ا�شراتيجية وم�شوؤولية وطنية، 

•• اأبوظبي-وام:

معايل  برئا�شة  الأول  اجتماعها  الإن�����ش��ان  حل��ق��وق  الوطنية  اللجنة  ع��ق��دت 
لل�شوؤون اخلارجية، وبح�شور  الدولة  وزير  اأنور بن حممد قرقا�س  الدكتور 
احلكومية  واجل��ه��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  ع��دد  ممثلي  الوطنية  اللجنة  اأع�����ش��اء 

بالدولة، وذلك ملناق�شة م�شائل حقوق الإن�شان وم�شتجداتها يف الدولة.
واأكد معاليه - يف بداية الجتماع - على اأهمية اإن�شاء اللجنة الوطنية والتي 
تاأتي يف اإطار ا�شتكمال تعزيز الأطر والآليات الوطنية حلقوق الإن�شان، حيث 
الدولة،  الإن�شان يف  اآلية وطنية حمورية يف متابعة ملف حقوق  اللجنة  تعد 
و�شت�شطلع بدور كبي يف دعم اجلهود الوطنية لتعزيز حقوق الإن�شان، كما 
الإقليمية  املنظمات  مع  التعاون  اأط��ر  تعزيز  متابعة  على  كذلك  �شتحر�س 

والدولية ذات ال�شلة.
ذات  امللفات  من  العديد   - الجتماع  خ��الل   - الوطنية  اللجنة  وا�شتعر�شت 
متابعة  ومنها  ال��وط��ن��ي،  ال�شعيد  على  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  الأول��وي��ة يف جم��ال 
الأعمال التح�شيية لإعداد اخلطة الوطنية حلقوق الإن�شان والتي �شتكون 
اطلعت  كما  الدولة،  الإن�شان يف  �شامل ومتكامل حلقوق  اإط��ار وطني  مبثابة 

اللجنة على م�شتجدات اإن�شاء الهيئة الوطنية امل�شتقلة حلقوق الإن�شان وفقا 
ملبادئ باري�س. واأ�شار معاليه يف هذا ال�شدد اإىل اأن اللجنة املوؤقتة املعنية بو�شع 
الإطار الهيكلي والقانوين لإن�شاء الهيئة انتهت من �شياغة م�شودة القانون 
يف  القانون  ب�شدور  املتعلقة  الإج��راءات  ا�شتكمال  بانتظار  باإن�شائها،  اخلا�س 
امل�شروع يف املجل�س الوطني  اأن يتم عر�س  العاجل، حيث من املزمع  القريب 

الحتادي.
الهيئات  اإط��ار  يف  الدولة  على  امل�شتحقة  اللتزامات  اللجنة  ا�شتعر�شت  كما 
التعاهدية املن�شاأة مبوجب التفاقيات الدولية حلقوق الإن�شان، واعتمدت يف 
هذا الإطار م�شودة التقرير الرابع لدولة الإمارات حول اتفاقية الق�شاء على 
اأ�شكال التمييز �شد املراأة، كما تابعت اللجنة م�شتجدات تنفيذ اجلهات  كافة 
املراجعة  اإط���ار  يف  الإم����ارات  دول��ة  قبلتها  التي  للتو�شيات  ال��دول��ة  يف  املعنية 
الدورية ال�شاملة حلقوق الإن�شان التي خ�شعت لها يف �شهر يناير 2018 يف 

جمل�س حقوق الإن�شان يف جنيف.
اأك��د معاليه على حر�س دول��ة الإم��ارات على تعزيز تعاونها  ال�شياق  ويف هذا 
مع خمتلف اأجهزة واآليات وجلان الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان وا�شتيفائها 

للتزاماتها الدولية يف هذا الإطار.

اللجنة  �شتنظم  الإن�����ش��ان  بحقوق  املعنية  والأن�شطة  ال��رام��ج  �شعيد  وعلى 
زيادة  يف  ت�شاهم  التي  العمل  وور���س  والأن�شطة  الرامج  من  ع��ددا  الوطنية 
التثقيف ورفع الوعي وبناء القدرات يف جمال حقوق الإن�شان خالل الفرة 

القادمة.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن جمل�س الوزراء اأن�شاأ اللجنة الوطنية حلقوق الإن�شان يف 
اأكتوبر 2019، وياأتي اإطالق هذه اللجنة بعد جتربة 10 �شنوات من اإن�شاء 
اللجنة الدائمة ملتابعة التقرير الدوري ال�شامل حلقوق الإن�شان التي ان�شاأت 
احلالية  والحتياجات  التطورات  ملواكبة  التعديل  هذا  وجاء  يف عام 2010، 
الآليات  الإم��ارات نحو تعزيز وتطوير  اإط��ار �شعي دول��ة  الإن�شان ويف  حلقوق 
الوطنية املعنية بحقوق الإن�شان. وتعد اللجنة الوطنية حلقوق الإن�شان حلقة 
وتعمل  الإن�����ش��ان،  حقوق  ب�شوؤون  املعنية  ال��دول��ة  اأج��ه��زة  جميع  بني  الت�شال 
ال�شيا�شات  و�شياغة  �شاملة،  وطنية  خطة  تنفيذ  على  والإ���ش��راف  و�شع  على 
وال��رام��ج واخل��ط��ط الكفيلة برفع ال��وع��ي وب��ن��اء ال��ق��درات يف جم��ال حقوق 
الإن�شان، وتعزيز التعاون مع املنظمات الإقليمية واأجهزة واآليات وجلان الأمم 
املتحدة حلقوق الإن�شان وغيها من الدول يف هذا املجال ومتابعة التقارير 

الدورية الإقليمية والدولية حلقوق الإن�شان.

بالتعاون مع موؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�شة توعوية – عن بعد - 
حول )الدليل االإر�شادي للعودة االآمنة اإىل العمل(

حماكم دبي تك�شف عن ت�شجيل )42006( 
ق�شية يف برنامج ال�شالفة االإلكرتوين

قرقا�ش يرتاأ�ش االجتماع االأول للجنة الوطنية حلقوق االإن�شان

•• اأبوظبي- وام: 

اأطلق م�شرح يا�س م�شابقة تعتر الأوىل من نوعها على م�شتوى الدولة 
املدار�س،  املواهب لدى طلبة  اكت�شاف  ال�شيف”، بهدف  “جنم  بعنوان 
وا�شتغالل اوقات فراغهم اثناء عطلة الجازة ال�شيفية والتعرف على 
مهاراتهم املختلفة و�شقلها، حيث �شيتم توظيف كافة التقنيات احلديثة 
امل�شابقة  على  وي�شرف  الراهنة.  ال��ظ��روف  ب�شبب  بعد  عن  لإجناحها 
التي مت ر�شد جوائز عينية ومادية للفائزين عن كل فئة فيها، نخبة 
مواهب  ل�شقل  الكافية  اخل��رة  لديهم  الذين  واملمثلني  الفنانني  من 
امل�شابقة  جمالت  تتمحور  اإذ  امل�شرحية،  مهاراتهم  وتطوير  امل�شاركني 

جمل�س  رئي�س  ال�شحي  ع��ب��داهلل  وق���ال  والتمثيل.  وال��غ��ن��اء  ال�شعر  يف 
اإدارة م�شرح يا�س اإن هذه امل�شابقة تعتر اإحدى مبادرات امل�شرح لإثراء 
م�شرحية  اأعمال  اإنتاج  عر  وثقافية  فنية  باأعمال  امل�شرحية  ال�شاحة 
جمتمعية هادفة حتمل ر�شائل �شامية عن بعد من تنفيذ طلبة املدار�س 
يف ظل الظروف الراهنة. وبني اأن امل�شابقة تنطلق يف 5 يوليو حتى 23 
يوليو 2020، و�شيكون التقدمي لها عر الوت�س اأب والأمييل وقنوات 
اأن  بامل�شابقة  ال���ش��راك  ا�شراطات  اأه��م  من  اأن  اإىل  م�شيا  متنوعة، 
يكون عمر امل�شارك من 6 �شنوات اإىل 16 �شنة، ومدة امل�شاركة ل تتعدى 
امل�شاركة  امل��واد  ن�شر  وا�شح، وعدم  عالية و�شوت  دقائق بجودة  الثالث 
فيها على مواقع التوا�شل قبل اإعالن النتائج، ويجب اأن تكون جميع 

امل�شاركات باللغة العربية. واأ�شار اإىل اأن اإدارة جمل�س امل�شرح ارتاأت تقييم 
امل�شاركات من خالل العتماد على الت�شويت من قبل اجلمهور وجلنة 
التحكيم، وذلك بتق�شيمها %50 للجمهور و%50 للجنة التحكيم، 
املقبل،  اأغ�شط�س  بداية  الفائزين  اأ�شماء  اإع��الن  �شيتم  اأن��ه  اإىل  م�شيا 
لفتا اإىل اأن جلنة التحكيم تتكون من حبيب غلوم رئي�شا، وع�شوية كل 
وال�شاعر  العني،  والفنانة فاطمة زهرة  الفنان عبداهلل بن حيدر،  من 
ح�شني العامري. واأفاد باأن امل�شابقة تنظم برعاية رابطة رواد التوا�شل 
الجتماعي، و�شبكة روؤية الإمارات، م�شيا اإىل اأنه مت ر�شد جوائز لكل 
فئة من فئات اجلائزة تبداأ من 250 دولرا حتى 1000 دولر ح�شب 

املركز الذي �شيح�شل عليه املت�شابق.

م�شرح يا�ش يطلق م�شابقة جنم ال�شيف لطلبة املدار�ش �شعود املعال ي�شدر مر�شوما ب�شاأن اعتماد 
ر�شوم دائرة ال�شياحة واالآثار باأم القيوين

•• اأم القيوين -وام: 

اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
القيوين املر�شوم رقم 3 ل�شنة 2020 ب�شاأن اعتماد ر�شوم دائرة ال�شياحة والآثار باأم 

القيوين.
والآثار  ال�شياحة  دائ���رة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  ر���ش��وم  اعتماد  على  امل��ر���ش��وم  ون�س 
بحكومة  العامة  اخلزانة  حل�شاب  والغرامات  الر�شوم  ح�شيلة  توؤول  واأن  والغرامات، 

اأم القيوين.
ويعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

عبد اهلل املري: انطالقة نحو حتقيق النماء ال�ضريع يف خمتلف القطاعات

هنئ القيادة الر�شيدة  �شرطة دبي تمُ
بالت�شكيل احلكومي اجلديد

مبنا�ضبة العودة للعمل

العميد جمال الطري ي�شكر العاملني يف �شرطة 
راأ�ش اخليمة ويدعوهم اىل م�شاعفة اجلهد 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
اللجنة  اجتماع  الأزم��ات  خالل  التطوع  لتنظيم  العليا  الوطنية  اللجنة  رئي�س 

الذي عقد عر تقنية الت�شال املرئي “عن بعد« .
التطوعية  الأن�شطة  اأهمية تنويع  اآل نهيان  زايد  ال�شيخ عبداهلل بن  واأكد �شمو 
التحديات  “ والركيز على  “ الإم��ارات تتطوع  الوطنية  تتبناها احلملة  التي 
املواطنني واملقيمني من خمتلف اجلن�شيات  الإم��ارات من  التي تواجه جمتمع 
والثقافات مبا ميهد الطريق للو�شول اإىل كافة �شرائح املجتمع يف �شتى الظروف 
الفئات  جميع  واح��ت��ي��اج��ات  متطلبات  تلبي  �شاملة  تنموية  ا�شتجابة  ويحقق 

املجتمعية.
جن�شياتهم  اخ��ت��الف  وم��راع��اة  املتطوعني  م��ن  امل��زي��د  با�شتقطاب  �شموه  ووج��ه 
وثقافاتهم مبا يعك�س جمتمع دولة الإمارات، مو�شحا اأن عمل اللجنة الوطنية 
الوطنية  بالهيئة  اأ�شا�شي  ب�شكل  الأزم��ات مرتبط  التطوع خالل  لتنظيم  العليا 

لإدارة الطوارئ والأزمات.
ونوه �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان اإىل اأهمية ال�شتفادة من التجارب 
والتحديات والدرو�س التي مرت بها دولة الإمارات مبا ي�شاعد الأجيال القادمة 
التحديات  اأك��ر وعلى قدر  دائما  اأن تكون اجلهازية  الأخ��ذ بعني العتبار  على 
الإم��ارات، موؤكدا على دعم وتواجد  ا�شتجابة لتوجيهات قيادة دولة  امل�شتقبلية 

�شموه ال�شخ�شي واأع�شاء اللجنة عند احلاجة.
حتت  تتطوع”  “الإمارات  حملة  م�شتجدات  بعر�س  احلملة  عمل  فريق  وق��ام 
وذلك بح�شور  الأزم��ات  التطوع خالل  لتنظيم  العليا  الوطنية  اللجنة  اإ�شراف 
املجتمع،  تنمية  وزي��رة  بو حميد  عي�شى  بنت  اللجنة وهم معايل ح�شة  اأع�شاء 
ومعايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة ومعايل عهود بنت خلفان 
رئا�شة جمل�س  ع��ام مكتب  وج��ودة احلياة مدير  لل�شعادة  دول��ة  وزي��رة  ال��روم��ي 
املجتمع  تنمية  دائ��رة  رئي�س  اخلييلي  خمي�س  مغي  الدكتور  ومعايل  ال���وزراء 
باأبوظبي ومعايل حممد عبداهلل اجلنيبي رئي�س املرا�شم الرئا�شية بوزارة �شوؤون 
ال��وزراء و�شعادة عبيد  العام ملجل�س  الأم��ني  الرئا�شة و�شعادة عبد اهلل بن طوق 

احل�شان ال�شام�شي مدير عام الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث .
وخالل الجتماع ا�شتعر�س معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر م�شتجدات 

جمل�س “ اأدنوك “ الفرا�شي الذي قدم 58 جل�شة افرا�شية مت عقدها حتى 
نهاية يونيو املا�شي حتت مظلة حملة “ الإمارات تتطوع » .

وا�شتعر�شت معايل عهود بنت خلفان الرومي مبادرة “ خط الدعم النف�شي “ 
احلياة يف  وج��ودة  لل�شعادة  الوطني  الرنامج  اأطلقها  التي   /800HOPE/
املتاحة  املجتمعية  املبادرات  “ �شمن  “ الإمارات.تتطوع  الوطنية  اإط��ار احلملة 
عر  جمانا  النف�شي  الدعم  خدمات  لتقدمي  الدولة،  يف  واملقيمني  للمواطنني 
املدربني  املتطوعني  “ وباإ�شراف نخبة من  اب  “ وات�س  ر�شائل  اأو عر  الهاتف 
والأطباء وال�شت�شاريني واملخت�شني النف�شيني مبا ي�شمن توفي خدمات اخلط 
العربية  باللغتني  الثامنة م�شاء  الثامنة �شباحا وحتى  الأ�شبوع من  على مدار 

والإجنليزية.
وا�شتقبل خط الدعم النف�شي منذ اإطالقه يف 19 مايو املا�شي اأكرث من 1000 
ات�شال من خمتلف فئات املجتمع ويتكون فريق عمل املبادرة من جمموعة من 
املتطوعني والأخ�شائيني النف�شيني جميعهم من املتطوعني فيما يجري العمل 
وتغطية  امل��ب��ادرة  نطاق  لتو�شيع  املتطوعني  م��ن  ج��دي��دة  جمموعة  اإع���داد  على 
ال���الزم للحالت ب�شكل  ال��دع��م  ال����واردة للخط، وت��ق��دمي  امل��ت��زاي��دة  الت�����ش��الت 
العديد من اجلهات احلكومية واملجتمعية رغبتها  اأبدت  اأن  م�شتمر وذلك بعد 

بامل�شاركة يف املبادرة .
الإمارات   “ حملة  م�شتجدات  ال�شام�شي  احل�شان  عبيد  �شعادة  ا�شتعر�س  كما 
تتطوع “ التي تتوا�شل مبادراتها حتت اإ�شراف اللجنة الوطنية العليا لتنظيم 
 30 2020 وحتى  اأبريل  اإط��الق احلملة مطلع  التطوع خالل الأزم��ات فمنذ 
 21847 ا�شتقطاب  م��ن  احلملة  متكنت   ،“ �شهور   3 “ خ��الل  املا�شي  يونيو 
متطوعا ومتطوعة من 134 جن�شية يف دولة الإمارات، منهم 6980 مواطنا 
و14867 مقيما يف الدولة، ومن هوؤلء 7105 متطوعني متخ�ش�شني لدعم 

الأطباء واملمر�شني وامل�شعفني يف خط الدفاع الأول ملواجهة “كوفيد 19«.
خمتلف  من  للمتطوعني  احلملة  تتيحها  التي  التطوعية  الفر�س  ع��دد  وبلغ 
الأعمار واجلن�شيات 185 فر�شة تطوعية 150 منها ميدانية و35 افرا�شية. 
وحر�س �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خالل الجتماع وبح�شور اأع�شاء 
التي  املتطوعة  الوطنية  الكوادر  الفر�شة مل�شاركة نخبة من  اإتاحة  اللجنة على 
يف  ودوره��م  بها  يقومون  التي  املهام  طبيعة  على  تعرف  حيث  للحملة  ان�شمت 
امليدان. وتوجهوا بال�شكر اإىل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان على اإتاحة 

هذه الفر�شة لهم معربني عن فخرهم بامل�شاركة يف احلملة وخدمة وطنهم يف 
هذه الظروف كما اأ�شادوا بت�شافر جهود جميع فئات املجتمع معهم.

وقال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خالل حديثه للمتطوعني “ با�شمي 
وجميع اأع�شاء اللجنة اأتقدم لكم بال�شكر اجلزيل على جهودكم الكبية ووقتكم 
ال�شعبة  الظروف  هذه  يف  والعمل  للحملة  بالن�شمام  ومبادراتكم  ومثابراتكم 

. «
واأكد �شموه اأن كل متطوع فخور بدوره وما يقدمه يف احلملة م�شيفا “ بقدر 
اأ�شركم بكم فاإن كل مقيم ومواطن يف دولة الإم��ارات فخور بكم وبكل ما  فخر 
تقدمونه » . وتابع �شموه “ اأنتم تقدمون اأحد اأنبل الأعمال التي يقوم بها اأي 

�شخ�س اليوم جتاه وطنه واأ�شرته وجمتمعه .. فالكلمات تعجز عن �شكركم » .
وكانت فعاليات احلملة الوطنية “ الإمارات تتطوع “ والتي اأعلنت عنها اللجنة 
الوطنية العليا لتنظيم التطوع خالل الأزمات قد انطلقت اأوائل اأبريل املا�شي 
املجتمع  “ بال�شراكة بني وزارة تنمية  “ متطوعني.امارات  حتت مظلة من�شة 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  وباإ�شراف  ال�شباب  لتنمية  الإم��ارات  وموؤ�ش�شة 
التطوعية على  الأن�شطة  روؤيتها لتوحيد  اإط��ار  وذل��ك يف  وال��ك��وارث،  والأزم���ات 
ال��ق��ط��اع��ات احلكومية  ك��اف��ة  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التكامل  وت��ع��زي��ز  ال��دول��ة  م�شتوى 
دولة  يف  وال��ت��ع��اون  التالحم  تاأكيد  �شياق  �شمن  املجتمع  وم�شاركة  واخل��ا���ش��ة 

الإمارات، ودعم اجلهود الوطنية ملواجهة انت�شار “كوفيد 19«.
وت�شتهدف احلملة الوطنية دعم جهود املتطوعني على م�شتوى الدولة وت�شخي 
خرات ومهارات ومواهب اأفراد املجتمع واإ�شراكها يف عملية التطوع من خالل 
متكاملة  منظومة  و�شمن  والف��را���ش��ي،  امل��ي��داين  وه��م��ا  التطوع  م��ن  ن��وع��ني 

وم�شتدامة للعمل التطوعي يف الدولة خالل الأزمات.
تنمية  وزارة  عليها  ت�شرف  التي  م��ت��ط��وع��ني.ام��ارات  من�شة  اأن  بالذكر  جدير 
العليا  الوطنية  اللجنة  الإم��ارات، وحتت مظلة  موؤ�ش�شة  مع  بال�شراكة  املجتمع 
لتنظيم التطوع خالل الأزمات، تتيح للراغبني بامل�شاركة والتطوع �شمن حملة 
دولة الإمارات، فر�شة  اأر�س  واملقيمني على  املواطنني  تتطوع”، من  “الإمارات 

املبادرة بدعم وم�شاندة خمتلف فئات املجتمع بالتطوع امليداين اأو الفرا�شي.
وللراغبني يف التطوع زيارة من�شة “متطوعني.امارات” عر املوقع الإلكروين: 
 VOLAE 800 ب��ال��رق��م:  الت�����ش��ال  اأو   ،www.volunteers.ae

.info@volunteers.ae :80086523//، والريد الإلكروين

•• دبي – حم�شن را�شد 

كافة  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  األ��غ��ت 
للموظفني  امل��م��ن��وح��ة  ال���ش��ت��ث��ن��اءات 
مقار  داخ���ل  م��ن  ال����دوام  يخ�س  فيما 
العمل، بعد قرار عودة جميع موظفي 
بن�شبة  العمل  ملقار  اجلهات الحتادية 
اأم�س  ي����وم  م���ن  اع���ت���ب���اراً   %  100

الأحد.
ووفقاً  اأن���ه  الربية  وزارة  واأو���ش��ح��ت 
ل���ق���رار جم��ل�����س ال������وزراء رق���م )19( 
العمل  تنظيم  ب�����ش��اأن   2020 ل�شنة 
الطارئة  ال��ظ��روف  خ���الل  احل��ك��وم��ي 
احلالت  يف  ال���ش��ت��ث��ن��اءات  �شتنح�شر 
امل��رت��ب��ط��ة ب��امل��خ��اط��ر ال�����ش��ح��ي��ة ذات 
واحدة  فئة  يف   -19 بكوفيد  ال�شلة 
امل�شابني  امل���وظ���ف���ني  ت�����ش��م��ل  ف���ق���ط 

بالأمرا�س املزمنة.
الفئة  تلك  اأن  اإىل  ال����وزارة  واأ����ش���ارت   
�شي�شتمر عملها عن بعد وفق �شوابط 
واأحكام النظام املعتمد ب�شرط تقدمي 
ت��ق��ري��ر ط��ب��ي م��ف�����ش��ل وم��ع��ت��م��د من 

اللجنة الطبية املخت�شة.
اأك��د وكيل وزارة الربية   ومن جهته 
الرحمن  ع��ب��د  امل��ه��ن��د���س  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ال�����وزارة  اأن  “الفجر”  ل����  احل���م���ادي 
تعتمد برناجماً �شحياً حمكماً جلميع 
احرازية  ���ش��واب��ط  وف����ق  م��ن�����ش��اآت��ه��ا 
ووقائية تراعي خمتلف اجلوانب التي 
م�شتقرة  �شحية  بيئة  حتقيق  ت�شمن 

للموظفني واملراجعني.
على  ت��ع��م��ل  ال�������وزارة  اأن  اإىل  ول���ف���ت   
ال�شتباقية  الإج����راءات  كافة  تكثيف 
امل�شاهمة  �شاأنها  التي من  الحرازية 
يف حت���ق���ي���ق اأع�����ل�����ى م���ع���اي���ي الأم������ن 

وال�شحة وال�شالمة، موؤكداً اأن البيئة 
ال�شحية الآمنة ت�شكل اأولوية يف نهج 

الوزارة.
������ش�����رورة  اإىل  احل�������م�������ادي   ودع���������ا   
ت��ك��ات��ف اجل��ه��ود م��ن خ���الل اللتزام 
ب��الج��راءات الح��رازي��ة حفاظاً على 
الإم����ارات  اأن  م��وؤك��داً  �شحة اجل��م��ي��ع، 
اأف�������ش���ل  ك����ان����ت ����ش���ب���اق���ة يف ات�����خ�����اذ 
�شاأنها  من  التي  الوقائية  الإج���راءات 

�شون وحماية جميع اأفراد املجتمع.
ويف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل ال���زم���ت ال������وزارة 
القطاعات  مبختلف  موظفيها  جميع 
بتنزيل  والفنية  والداري���ة  التعليمية 
املخ�ش�س  “احل�شن”  ت���ط���ب���ي���ق 

لالأجهزة والهواتف الذكية.
و�������ش������ددت ع���ل���ى �������ش������رورة الل�����ت�����زام 
املهنية،  وال�شالمة  ال�شحة  بتعليمات 
ال�������ش���واب���ط الح�����رازي�����ة  ب���ك���اف���ة  و 
والوقائية املعتمدة، خ�شو�شاً التباعد 
الوجه  كمامات  ا�شتخدام  و  اجل�شدي 
الذي يعتر اأمراً الزامياً والتي يجب 

ارتداوؤها ب�شكل دائم.
ال���دوام  تفعيل  ا���ش��ت��م��رار  اإىل  ول��ف��ت��ت 
املرن ال�شادر ب�شاأنه القرارات املنظمة 
يف الوزارة منعاً لالزدحام يف احل�شور 
املخارج  ع��ن��د  وخ��ا���ش��ة  والن�������ش���راف 

والأبواب يف خمتلف الدوار.
ال���ت���زام جميع  ����ش���رورة  اإىل  واأ����ش���ارت 
املقررة  ال��ع��م��ل  مب��واع��ي��د  امل��وظ��ف��ني 
اإذا  املبا�شر  الرئي�س  واإب��الغ  واملعتمدة 
احل�شور  م��ن  م��وظ��ف  اأي  يتمكن  مل 
الر�شمية  امل��واع��ي��د  يف  والن�������ش���راف 

لظروف طارئة.
يعتر  امل��ب��ا���ش��ر  ال��رئ��ي�����س  اأن  واأك�����دت 
امل�شوؤول الأول عن التبليغ ب�شاأن التزام 

الر�شمي  ال��ع��م��ل  امل��وظ��ف��ني مب��واع��ي��د 
ب�شاأن  ال���الزم���ة  الج�������راءات  وات���خ���اذ 
�شئون  اإدارة  واإب����الغ  العقوبة  توقيع 

املوظفني بذلك.
من جهة اخرى اعتمدت وزارة الربية 
والتعليم 8 من�شات تعليمية كمن�شات 
التعلم  دع�����م  اإىل  ت���ه���دف  اأ����ش���ا����ش���ي���ة 
و  الهجني”،  “التعليم  و  ال��ت��ف��اع��ل��ي 
والطالبات  ال��ط��ل��ب��ة  م���ه���ارات  ���ش��ق��ل 
والثانية  الأوىل  الريا�س  مرحلة  من 

وحتى ال�شف الثاين ع�شر.
كما تدعم تلك املن�شات التي اعتمدت 
ال�����وزارة ل��ه��ا دل��ي��اًل ار���ش��ادي��اً ح�شلت 
ال���دور  م��ن��ه  ن�����ش��خ��ة  ع��ل��ى  “الفجر” 
التعليمية  ال��ك��وادر  ملختلف  ال��رب��وي 
خالل  م��ن  العلمية،  التخ�ش�شات  يف 
طرق  اأح���دث  ت��واك��ب  افرا�شية  بيئة 

التدري�س املعتمدة عاملياً.
ووف���ق���اً ل��ل��دل��ي��ل الإر�����ش����ادي ي���اأت���ي يف 
“نهلة  من�شة  املن�شات  تلك  مقدمة 
على  ت���رك���ز  م��ن�����ش��ة  وه�����ي  وناهل” 
القراءة من خالل منهاج يعتمد على 
التعلم بوا�شطة اللعب و املرح لتحفيز 
اللغة  ات��ق��ان  م��ن  ومتكينهم  الطلبة 

العربية.
وت�����ش��م ت��ل��ك امل��ن�����ش��ة ن��ح��و 1000 
ق�شة متخ�ش�شة يف خمتلف املوا�شيع 
واأخ���رى  الأن��ب��ي��اء  كق�ش�س  وامل���ح���اور 
املعلمني  مت���ك���ن  اأن����ه����ا  ك���م���ا  ع��ل��م��ي��ة، 
يف  الطلبة  اأداء  وق��ي��ا���س  متابعة  م��ن 
القراءة والفهم عر تزويدهم باأف�شل 
املف�شلة  التقارير  من  القيا�س  اأدوات 

والإح�شاءات ولوحات املعلومات.
امل��ن�����ش��ة يف خ��ل��ق بيئة  ت��ل��ك  وت�����ش��ه��م 
يف  مل�شاعدتهم  الأطفال  بني  تناف�شية 

تطوير مهارات التعلم والفهم لديهم، 
عن  ف�شاًل  املعرفة،  اكت�شاب  ثم  وم��ن 
امل�����ش��اه��م��ة يف حت�����ش��ني ق���درات���ه���م يف 

القراءة وال�شتمتاع باللغة العربية.
التي  التعليمية  امل��ن�����ش��ات  وت�شمنت 
اعتمدتها الوزارة من�شة twig وهي 
الإنرنت  عر  التدري�س  م��ورد  متثل 
الذي يحوي الألف الأفالم التعليمية 
مل�شاعدة  خ�شي�شاً  امل�شممة  الق�شية 

املعلم واملتعلم.
من  اأن����واع  ع���دة  املن�شة  ت��ل��ك  وت�شمل 
اأفالم  بينها  م��ن  التعليمية  الأف����الم 
احلقيقي،  ال��ع��امل  م��ن  اأف���الم  املناهج، 
احلقائق  ت��ع��ر���س  اأف����الم  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
العلمية املذهلة واأخرى متخ�ش�شة يف 

امل�شطلحات والتجارب العلمية.
تعليمياً  حمتوى  املن�شة  تلك  وتقدم 
قائماً على التعليم التفاعلي ومرتبط 
دورها  اإىل  اإ�شافة  احلقيقي،  بالعامل 
الناقد،  التفكي  م��ه��ارات  ت��ط��وي��ر  يف 
الدرا�شية  امل��ادة  رب��ط  على  وامل�شاعدة 
تب�شيط  وك���ذل���ك  احل��ق��ي��ق��ي  ب��ال��ع��امل 

املفاهيم العلمية ال�شعبة.
التعليم  حت��ق��ي��ق  يف  ت�شهم  اأن��ه��ا  ك��م��ا 
التعليم  وحت��ق��ي��ق  ل��ل��ط��ل��ب��ة  امل��ت��م��اي��ز 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ط��ال��ب،  ح��ول  املتمركز 
دورها يف ربط املنهاج الوطني باملناهج 
املمار�شات، وكذلك  واأف�شل  التعليمية 
الو�شائط  اأدوات  ا���ش��ت��خ��دام  ت�شهيل 

املتعددة يف التعليم.
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة من�شة  امل��ن�����ش��ات  وت�����ش��م 
من  ت��ع��د  وال���ت���ي   connected
التي  الل��ك��رون��ي��ة  التعليم  من�شات 
توفر للمعلم والطالب بيئة افرا�شية 
من  ال��ع��دي��د  ا���ش��ت��خ��دام  ع���ر  للتعلم 

الدرا�شية  امل����راح����ل  جل��م��ي��ع  امل�������وارد 
م�شتهدفة املواد ال�شا�شية.

بح�شاب  املن�شة  تلك  ال���وزارة  وربطت 
ميكن  اإذ   ،lms الذكي  التعلم  بوابة 
للمعلم والطالب الدخول على املن�شة 
ميلكونها  التي  ح�شاباتهم  خ��الل  من 
ت��وف��ر املن�شة ك��ل من  ب��ال��ف��ع��ل، ح��ي��ث 
ال�شفوف  لطلبة  العامة  العلوم  م��ادة 
الثامن،  وح��ت��ى  الأول  م��ن  ال��درا���ش��ي��ة 
والكيمياء  ال���ف���ي���زي���اء  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
والأحياء واجليولوجيا لل�شفوف من 

التا�شع وحتى الثاين ع�شر.
ومن بني املن�شات التعليمية الثمانية 
ت�شتهدف  ال���ت���ي   tigtag م��ن�����ش��ة 
اأعمارهم  ت������راوح  ال���ذي���ن  ال��ط��ل��ب��ة 
وال��ت��ي تزخر  17 ع��ام��اً  اإىل   11 م��ن 
والأن�شطة  الدرو�س  بالأفالم وخطط 
والختبارات، حيث تتمثل اأهمية تلك 

املن�شة يف ثمانية نقاط.
املنهاج  رب��ط  يف  النقاط  تلك  وتتمثل 
واأف�شل  ال��ع��ل��م��ي��ة  ب��امل��ن��اه��ج  ال��وط��ن��ي 
اأدوات  ا���ش��ت��خ��دام  ت�شهيل  امل��م��ار���ش��ات، 
التعليم، حتقيق  املتعددة يف  الو�شائط 
يف  امل�شاعدة  للطلبة،  املتمايز  التعليم 

التعليم املتمركز حول الطلبة.
املن�شة  حمتويات  رب��ط  يف  تتمثل  كما 
احلقيقي،  الدرا�شية” بالعامل  “املادة 
العلمية  املفاهيم  تب�شيط  يف  امل�شاعدة 
من  الن�شط  التعلم  تفعيل  ال�شعبة، 
املحافظة  ال�شفية،  املناق�شات  خ��الل 
ب��ق��اء ت��رك��ي��ز واجن�����ذاب الطلبة  ع��ل��ى 

للدر�س.
اإىل   tigtagjr م��ن�����ش��ة  وت�������ش���اف 
اعتمدتها  ال��ت��ي  التعليمية  امل��ن�����ش��ات 
الوزارة والتي تعد اأحد م�شادر العلوم 

اللكرونية الكاملة لالأطفال الذين 
تراوح اأعمارهم من 4 اإىل 7 �شنوات، 
املوارد  من  متنوعة  جمموعة  وتوفر 
التفاعلية التي ت�شمل مقاطع الفيديو 

واملرئيات والتقييمات الذاتية.
املن�شة احلية على دعم  وت�شاعد هذه 
من  انتباههم  وجذب  الطلبة  مهارات 
وامل���وؤث���رات  امل��رئ��ي��ات  ت�شميم  خ���الل 
ال�����ش��وت��ي��ة ط����وال رح��ل��ة ال��ت��ع��ل��م، كما 
العديد من الأفالم  اأنها حتتوي على 
بطريقة  اإخراجها  مت  التي  التعليمية 
جتذب انتباه الطلبة ومتدهم بخرات 

ح�شية فريدة.
لت�شمل  التعليمية  املن�شات  وام��ت��دت 
متخ�ش�شة  وهي   matific من�شة 
عليها  وي���������ش����رف  ال����ري����ا�����ش����ي����ات  يف 
لتب�شيط  ت���رب���وي���ني  اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ني 
على  تعتمد  وهي  الريا�شية،  املفاهيم 
واملرحلي  املت�شل�شل  املنطقي  التفكي 
املوا�شيع  ح�شب  ال��ت��ق��اري��ر  وت��ع��ر���س 

واملجموعات وال�شفوف.
من  الطلبة  املن�شة  تلك  وت�شتهدف 
مرحلة الرو�شة وحتى ال�شف ال�شاد�س 
مبا يتما�شى مع املنهج الدرا�شي، فهي 
الن�شاطات  م��ن  جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة 
لتعلم  الن��رن��ت  على  الريا�شيات  يف 
والتفكي  امل�شائل  كيفية حل  الطالب 

الناقد من خالل الكت�شاف.
وحتتوي من�شة matific على اأكرث 
باللغتني  تعليمي  فيديو   2000 من 
على  وتعتمد  والجن��ل��ي��زي��ة،  العربية 
التعلم  على  الطالب  لت�شجيع  اللعب 
على  الكت�شاف، وحت��ت��وي  خ��الل  م��ن 
الدرا�شية  الأدوات  م���ن  جم��م��وع��ة 
العمل وخطط  اأوراق  العتيادية مثل 
بالوقت  ت��ق��اري��ر  وب��ال��ط��ب��ع  ال���درو����س 

احلقيقي.
اإىل  لت�شاف   aleks من�شة   وت��اأت��ي 
يف  املتخ�ش�شة  التعليمية  امل��ن�����ش��ات 
الطلبة  ت�شتهدف  والتي  الريا�شيات 
م��ن ال�����ش��ف ال�����ش��اد���س وح��ت��ى الثاين 
ال����ع����ام، ح���ي���ث ترمز  ب���امل�������ش���ار  ع�����ش��ر 
يف  والتعلم  التقييم  اإىل  املن�شة  تلك 

م�شاحات املعرفة.
اأداة تعليمية فردية  وتعد تلك املن�شة 
اآخر  ب��رن��ام��ج  اأي  ت�شبه  ل  ومتكيفة 
م���ت���اح ال���ي���وم ع��ل��ى الإن�����رن�����ت، وهي 
مبثابة مدر�س ب�شري م�شمم مل�شاعدة 
الطالب على تعلم الريا�شيات، اإ�شافة 
ب�شكل  ال��ط��ل��ب��ة  تقييم  يف  دوره����ا  اإىل 

م�شتمر لتطوير م�شتوياتهم.
للطلبة   aleks م���ن�������ش���ة  وت���ت���ي���ح 
حول  املعلم  مع  التوا�شل  والطالبات 
املحتوى يف اأي وقت، اإ�شافة اإىل دورها 

الذاتي  ال��ت��ع��ل��م  م���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  يف 
والعتماد على النف�س، وكذلك تطوير 

مهارات القراءة والتحليل الريا�شي.
واأخياً تاأتي من�شة boclips التي 
املعلمني  م�شاعدة  يف  مهمتها  تتمثل 
وجعل  الفيديو  مقاطع  توظيف  على 
التعلم اأكرث جذباً جلميع الطالب يف 
كل مكان من خالل العثور على اأف�شل 
العامل  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع 

وت�شنيفها وتنظيمها.
بث  للمعلمني  ذات���ه���ا  امل��ن�����ش��ة  وت��ت��ي��ح 
تعر�س  دون  اآم���ن���ة  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع 
غي  املحتوى  اأو  لالعالنات  الطلبة 
املعلمني  ع��ل��ى  ت�����ش��ه��ل  ك��م��ا  ال����الئ����ق، 
الفيديو  مقاطع  ع��ن  البحث  عملية 
ال����ت����ي ي���ح���ت���اج���ون���ه���ا جل���ل���ب ال���ع���امل 

احلقيقي اإىل ال�شف الدرا�شي.
للمعلمني  املن�شة  تلك  اأي�����ش��اأ  وتتيح 
الفيديو  م���ق���اط���ع  اإىل  ال����و�����ش����ول 
ميكن  والتي  �شهولة،  بكل  التعليمية 
اجزاء  وحت��دي��د  وم�شاركتها  حفظها 
اإ�شافة  ال��ط��الب،  مع  مل�شاركتها  منها 
مكتبتها  خ���الل  م���ن  ت��ت��ي��ح  اأن���ه���ا  اإىل 
ال�شخمة مقاطع فيديو عالية اجلودة 
واملوارد املتوافقة مع املعايي للمعلمني 
لإ����ش���راء درو���ش��ه��م ب��ف��ي��دي��وه��ات اأمنة 

و�شهلة.

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ش اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خالل االأزمات

بعد العودة ملقار العمل مبعدل 100 %

الرتبية تلغي كافة اال�شتثناءات فيما عدا املوظفني امل�شابني باالأمرا�ش املزمنة
8 من�ضات تعليمية لدعم التعلم التفاعلي و»التعليم الهجني«

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

وقعت هيئة راأ�س اخليمة للموا�شالت اتفاقية ملنح حقوق المتياز ل�شركتي 
)كرمي و هال( لتقدمي خدمات احلجز الذكي ملركبات الأجرة والليموزين. 

وقال املهند�س ا�شماعيل البلو�شي اأن هذه املبادرة تاأتي يف اإطار حر�س هيئة 
راأ�س اخليمة للموا�شالت على تنفيذ توجيهات �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
لروؤية  وحتقيقاً  اهلل(  )رع��اه  اخليمة  راأ���س  حاكم  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود 
امارة راأ�س اخليمة 2030 لتحقيق ال�شعادة ل�شكان المارة من خالل تقدمي 
املتعاملني  جتربة  وتعزيز  وال�شياح،  واملقيمني  للمواطنني  متميزة  خدمات 
من خالل توفي خدمات م�شيافة ومتطورة ت�شاهم يف تعزيز خدمات البنية 

التحتية للنقل يف المارة.
“الريادة  الهيئة  روؤي��ة  من  انطالقاً  تاأتي  اأن هذه اخلطوة  البلو�شي:  وق��ال 
اآمنة وموثوقة وذكية”  يف تنظيم قطاع النقل و�شمان تقدمي خدمات نقل 
مواكبًة  وذل��ك  خدماتها  يف  والذكي  الرقمي  للتحول  الهيئة  وا�شراتيجية 

التنقل  املدن من حيث ت�شهيل  النقل يف  العاملي يف جمال تخطيط  للتحول 
لالأفراد وتقليل العتماد على املركبات اخلا�شة والتحول الرقمي و الذكي 

يف اخلدمات. 
واأ�شاف : اأن احلجز الذكي والإلكروين اأ�شبح الأداة الأكرث فاعلية ملواءمة 
يف  للمتعاملني  �شهلة  جت��رب��ة  لتوفي  ف��ع��اًل  ون��ظ��ام��اً  الطلب،  م��ع  العر�س 
للمتعاملني   وت��وف��ر  الليموزين  وخ��دم��ات  الأج���رة  مركبات  على  احل�شول 
راأ���س اخليمة من خالل التعّرف م�شبقاً  ام��ارة  اأكرث ذك��اًء للتنقل يف  اأ�شلوباً 
على التعرفة، وتتّبع م�شار الرحلة، والدفع اإما نقداً اأو عر بطاقة  ائتمان، 
كما ي�شتفيد املتعاملون من ميزة عدم ارتفاع الأ�شعار يف اأوقات الذروة، عالوة 
على التمتع بكامل اخلدمات، التي يوفرها تطبيق كرمي، �شاماًل برنامج كرمي 
ملكافاأة ولء املتعاملني. ومن جهتها قالت كليمان�س دوتي، املدير التنفيذي 

“لهال” اأن هدف هال هو متكني النا�س من التنقل ب�شهولة اأكر، وال�شتفادة 
من اأف�شل تقنيات “كرمي” لتقدمي جتارب مذهلة. نعتقد اأن هذا الطموح 
م�شرك بني هيئة النقل يف راأ�س اخليمة واملدينة ككل. لذلك نحن فخورون 
بالإعالن عن هذه املبادرة الهامة، والتي ت�شي اإىل تبني التقنيات احلديثة 
و التحول الرقمي يف الإمارة و كما اأنها تعد التو�شعة الأوىل ل�شركة “هال”. 

ي�شعدنا اأن تتاح لنا الفر�شة الآن خلدمة �شكان هذه املدينة الفريدة.
لنا للم�شي قدماً  اإلهاماً  ام��ارة دبي كان  اإن جناح جتربة هال يف  واأ�شافت: 
املتعاملني  جتربة  لدعم  جديدة  اأ���ش��واق  يف  وال��دخ��ول  خدماتنا  يف  للتو�شع 

ونقلها اىل مراحل جديدة ت�شاهم يف اإ�شعاد النا�س واملتعاملني.
ب�شبب  دب��ي  يف  للكثيين  املوثوقة  النقل  و�شيلة  لتكون  “هال”  اختيار  مت 
معايي اجلودة العالية التي تقدمها ال�شركة. اإن القدرة على توفي خدمة 

و  ال��راح��ة  و  الأم���ان  م��زاي��ا  م��ن  العديد  جانب  اإىل  معقولة  باأ�شعار  تاك�شي 
اخليمة  راأ���س  زوار  و  ل�شكان  ت�شمن  ك��رمي،  تطبيق  يقدمها  التي  ال�شهولة 

جتربة جديدة و رائعة.
ومن جهته قال با�شل نحالوي املدير العام ل�شركة كرمي “اخلليج وباك�شتان” 
حيث  النا�س.  حياة  وت�شهيل  تب�شيط  اىل  انطالقها  ومنذ  كرمي  ا�شتهدفت 
�شاهمت التكنولوجيا التي طورناها خالل ال�شنوات املا�شية يف توفي مئات 
املاليني من الرحالت وغيت الطريقة التي يتنقل فيها النا�س يف اأكرث من 

منطقتنا.  يف  مدينة   100
“اإن الدخول يف �شوق راأ�س اخليمة ميثل التعاون بني القطاعني  اأ�شاف:  و 
العام واخلا�س و�شوف يتيح لنا توظيف التكنولوجيا جلعل البنية التحتية 
املتطورة للنقل اأكرث �شهولة ومالئمة، وتوفي خيارات اأو�شع وجتربة عمالء 
مثالية« و اجلدير بالذكر اأنه مت اإطالق خدمتي “هال” و”كرمي” كمرحلة 
اأنحاء  جتريبية يف راأ�س اخليمة على اأن يتم الإطالق الكلي لتغطية جميع 

الإمارة بحلول �شهر اأغ�شط�س من العام اجلاري.

موا�شالت راأ�ش اخليمة توقع اتفاقية مع �شركة كرمي و هال

 

الجتماعية  املهن  م��ن  الكثي  ال��ع��امل  ان��ح��اء  يف  ال�شينما  ج�شدت 
العربية   لل�شينما  الفكرة  ه��ذه  وانتقلت  والتميز  ب���الأداء  املرتبطة 
ومت تعريبها والعتماد على املهن املعروفة مثل الأطباء وال�شباط 
والعمال  التنفيذية   امل��ه��ن  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وغ��يه��ا،  واملهند�شني 
تظهر  املهن  ه��ذه  وكانت  الأجنبية   للوظائف  ك��م��راآة  والفالحني 
وتناوله  التفكي  واأ�شلوب  املعي�شة   حيث  من  الجتماعية  الفروق 
اأب�شط  الر�شالة يف  واملخرج من  املوؤلف  الق�شة وما يق�شده  لروؤية 
باأثراء  ال�شائد مهتم  ال�شينما كان اخلط  �شورة وغالبا مع بديات 
كان  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  يف  ال�شينما  دور  اأن  ع��ل��ى  بالف�شيلة  امل��ج��ت��م��ع 
�شور  من  املجتمع  يف  ما  اأجمل  واظهار  اجلمهور  ا�شتقطاب  يريد 

بطولية.
للجانب  ال�شائد  امل��ب��داأ  تو�شيل  يف  مهما  دورا  امل��ه��ن  ه��ذه  فلعبت 
“مالئكة  املمر�شات  واأن  النية  ح�شن  على  والتاأكيد  لها  امل�شرف 
الرحمة” وغ��يه��ا م��ن الأل���ق���اب ال��ت��ى ب��ات��ت ���ش��ورة ذه��ن��ي��ة عند 
املجتمع  لتح�شني الروؤى وبناء ج�شر متني بني اأفراد املجتمع، واإذا 
العوامل  جميع  يدر�س  ك��ان  لفالح  الذاتية  ال�شية  الفيلم  تناول 
النف�شية والإن�شانية لهذه املهنة وتو�شيل املعوقات التى تواجهه يف 
عمله وت�شليط ال�شوء على متطلباته واحتياجاته ال�شرورية للفت 
نظر �شناع القرار اإليه، وهذا غي طرح مهنة الدكتور املثايل الذي 
ي�شاعد املجتمع وميد يد العون للجميع  ويت�شم بالتوا�شع واملحبة  

والت�شامح  بخالف ال�شور املغايرة والغي طيبة.
املجتمع  تنمية  دور يف  الوقت  لل�شينما يف ذك  ك��ان  ال�شياق  ه��ذا  يف 
�شينما  وكاأنها  ال��وع��ي  ثقافة  ون�شر  والب��ت��ك��ار  العمل  على  وح�شه 
م��وج��ه��ة ل��رب��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ورف��ع��ت��ه م���ن خ���الل حت��ف��ي��ز اجلمهور 
ملمار�شة املهنة ب�شمي واحرام الكبي والبحث عن العلم واملعرفة 
والتم�شك بالقيم واملبادئ وهذا وا�شح جدا يف الكثي من الأفالم 
التى بداأت ب�شوت الراوي وانتهت بالهدف من الفيلم حتى اأن بع�س 
الأفالم يف هذه احلقبة الزمنية البعيدة كانت تنتهي باآيات قراآنية 
كا�شت�شهاد على الأحداث والتاأكيد على اأن الفيلم قدم ر�شالته يف بث 

روح الطمئنان والإ�شالح املراد طرحه. 
اهتم �شناع ال�شينما يف ذاك الوقت مبفردات ال�شخ�شية من حيث 
والبيئة  املهنة  ل�شاحب  الإجتماعي  والتكوين  امل�شمون  ال�شكل 
املحيطة به من نقل املجتمع اإىل ال�شا�شة الكبية مع الركيز على 
ا�شفاف  وه��ذا حتقق  ب��دون  البطل ن��وذج من اجلمهور  اأن يكون 
يف العديد من الأفالم العربية القدمية ملا لها من روؤية يف اختيار 
القائم  كان  واأحيانا  املهنة  ل�شاحب  العام  وال�شكل  واملكان  املالب�س 
على الفيلم يتناول املهنة ب�شكل كوميدي اأو ي�شعها يف قالب درامي 

اأو حركي لي�شي اأكر قطاع من اجلمهور

اأ�ضامة عبد املق�ضود

�ضينما زمان

حكايات على 
مائدة الع�ضاء 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

وزير  ن�شيبة  اأن��ور  زك��ي  معايل  اأطلق 
الأ�شبوع  ماراثون  اأم�س  �شباح  دول��ة، 
الفرا�شي   - والدبلوما�شي  الثقايف 
- بني دولة الإمارات وال�شني، والذي 
اأي������ام، وت�شمل  مل���دة خ��م�����ش��ة  ي�����ش��ت��م��ر 
وعرو�شاً  ثقافية  ح���وارات  فعالياته 
مو�شيقية وحما�شرات فنية بني عدد 
واملبدعني  واخل���راء  امل�شوؤولني  من 

من البلدين ال�شديقني .
بهذه  ل����ه  ك��ل��م��ة  م��ع��ال��ي��ه يف  وق������ال 
املنا�شبة: “ لقد منَّ اهلل تعاىل علينا 
ال�شتقرار  ي�شودها  دول��ة  يف  بالعي�س 
اأن  وال�����ت�����ف�����اوؤل والزده���������������ار، غ�����ي 
الظروف ال�شعبة التي تواجه العامل 
يف الوقت احلا�شر نتيجة تف�ّشي وباء 
كورونا املُ�شتجد، ت�شع دولة الإمارات 
وكافة دول العامل يف مواجهة العديد 
وال����ت����ي ل ميكن  ال���ت���ح���دي���ات،  م����ن 
جت���اوزه���ا اإل م��ن خ���الل امل��زي��د من 
على  والرت��ك��از  والت�شامن،  التعاون 
التي  والعامة  الثقافية  الدبلوما�شية 

ت�شاعد يف اإزالة النق�شامات بني الأمم 
الدويل  املجتمع  ومُت��ّك��ن  وال�شعوب، 
الق�شايا  معاجلة  يف  معاً  العمل  من 
ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية 

ذات الهتمام امل�شرك«.
اأن����ور ن�شيبة :  واأ����ش���اف م��ع��ايل زك���ي 
لبناء  العمل  علينا  يحّتم  هذا  “ اإن 
ج�����ش��ور ال��ث��ق��ة وال��ت��ف��اه��م م��ع الدول 
التعاون  ل��ب��ن��اء  و���ش��ع��وب��ه��ا  الأخ������رى 
اأن ننح  وع��ل��ي��ن��ا  امل��ن�����ش��ود،  ال�����دويل 
ال��دول الأخ��رى املزيد من املعلومات 
وقيمنا  املُ���ت���ق���ّدم���ة  ث��ق��اف��ت��ن��ا  ح�����ول 
قاعدة  ذل���ك  ي�شكل  ح��ي��ث  ال��ع��ري��ق��ة، 

متينة ل�شراكات طويلة الأمد«.
الثقايف  التبادل  اإن  معاليه:”  وق��ال 
ه���و اأح����د ال���ط���رق ال��ت��ي مت��ك��ن��ن��ا من 
بناء الثقة والتفاهم، �شواًء كان ذلك 
والأدب  والأف���الم  الفنون  خ��الل  من 
قوياً  تعبياً  ُتعّر  والتي  واملو�شيقى، 
عن اإن�شانيتنا املُ�شركة. واأن امل�شاهمة 
بن�شر اأعمال فّنانينا املُبدعني، مُيّكننا 
م��ن ن��ق��ل ث��ق��اف��ت��ن��ا وق��ي��م��ن��ا، وجت���اوز 

حواجز اللغة«.

واو����ش���ح م��ع��ال��ي��ه ان دول���ة الإم�����ارات 
ال�شني  ج����م����ه����وري����ة  م�����ع  ت����رت����ب����ط 
يف  وق��وي��ة  متينة  بعالقات  ال�شعبية 
جميع املجالت تعود يف جذورها اإىل 
مرحلة “طريق احلرير” الذي كانت 
ت�شلكه القوافل التجارية بني ال�شني 
واآ�شيا الو�شطى وبالد العرب و�شوًل 

اإىل البحر الأبي�س املتو�شط«.
الإمارات  دولة  اأن  اإىل  معاليه  واأ�شار 
الثالث  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا يف  م��ن��ذ  ح��ر���ش��ت 

اإقامة  ع��ل��ى   1971 دي�����ش��م��ر  م���ن 
واّتباع  والتوا�شل،  املحبة  من  ج�شور 
عالقاتها  يف  مثمرة  اإيجابية  خطط 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال����دول����ي����ة، ح��ي��ث بنت 
عالقات متينة ومثمرة مع ال�شني يف 
كافة املجالت منذ تاأ�شي�س العالقات 
الدبلوما�شية بني البلدين يف نوفمر 
عام 1984 وحتى الآن. حيث اأخذت 
هذه العالقات تتطور ب�شكل م�شتمر 
بها  ق��ام  ال��ت��ي  الر�شمية  ال��زي��ارة  م��ع 
�شانغكون”  “يانغ  ال�شيني  الرئي�س 
�شهر  خ�����الل  الإم����������ارات  دول������ة  اإىل 
معاليه  واأك��د   .1989 دي�شمر عام 
اآل  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  زي��ارة  اأن 
نهيان “طيب اهلل ثراه” اإىل ال�شني 
 1990 خ���الل �شهر م��اي��و م��ن ع���ام 
ق��د دع��م��ت وع���ززت ال��ت��ع��اون الثنائي 
تاأ�شي�س  على  وعملت  الدولتني،  بني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  م���رك���ز 
والدرا�شات  العربية  اللغة  لتدري�س 
لبناء  والتّرع  والإ�شالمية،  العربية 
جامعة  يف  العربية  اللغة  كلية  مبنى 

الدرا�شات الأجنبية يف بكني.

كما اأ�شار معاليه اإىل الزيارة التي قام 
بها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�شني يف مار�س  اهلل” اإىل  رع��اه   “
وتعزيز  ت��ف��ع��ي��ل  ب���ه���دف   ،2008
الدولتني  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيام  منوها 
اآل نهيان، ويل عهد  حممد بن زاي��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�������ش���ني يف عام  ب����زي����ارة  امل�����ش��ل��ح��ة، 
�شموه  حل��ر���س  كتج�شيد   2015
عالقات  تنمية  اأه��م��ي��ة  على  الكبي 

ال�شداقة والتعاون بني البلدين.
اأج��ل تعزيز  “ من   : واأ���ش��اف ن�شيبة 
وت�شجيع التبادل الثقايف بني ال�شني 
والإم��ارات، متَّ يف عام 2010 افتتاح 
اأول مدر�شة من نوعها على م�شتوى 
يف  ال�شينية  اللغة  لتدري�س  املنطقة 
اأب��وظ��ب��ي. ك��م��ا اأ���ش�����ش��ت ج��ام��ع��ة دبي 
الربحي  غ��ي  كونفو�شيو�س  معهد 
ل��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات ال��ك��ث��يي��ن من 
ال��ط��ل��ب��ة واأ���ش��ح��اب الأع���م���ال لتعلم 

وتقوية  واآداب�����ه�����ا  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
والثقافية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
اأدخلت  كما  ال�����ش��ني.  جمهورية  م��ع 
اللغة  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال���رب���ي���ة  وزارة 
وتخ�شي�س  املناهج  �شمن  ال�شينية 
خطتها  �شمن  الهدف  لهذا  مدار�س 

امل�شتقبلية«.
الإمارات  دولة  اأن  اإىل  معاليه  واأ�شار 
وال�������ش���ني ي���ول���ي���ان اأه���م���ي���ة ك���رى 
�شاأنها  من  التي  الثقافية  ل��الأح��داث 
ال�شعبني،  ب���ني  امل�����ش��اف��ة  ت���ق���ّرب  اأن 

ب��داي��ة م��ن م�����ش��ارك��ة دول���ة الإم����ارات 
اإك�شبو  مب��ع��ر���س   2010 ع����ام  يف 
�شنغهاي الدويل، اإ�شافة اإىل املُ�شاركة 
يف ف���ع���ال���ي���ات م���ع���ر����س احل�������ش���ارات 
اأقيم  ال������ذي   2019 الآ����ش���ي���وي���ة 
ال�شيني  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  ب��رع��اي��ة 
�شي جني بينغ. ولفت اإىل اأنه قد مّت 
يف  ال�شيني  ال��رب��ي��ع  بعيد  الح��ت��ف��ال 
اإطالق  2015، كما مت  دب��ي يف ع��ام 
ع����دد م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ُن��ظ��م��ت حتت 
يف  بال�شني”  “هال  م���ب���ادرة  م��ظ��ل��ة 

عام 2019 تزامناً مع عام الت�شامح 
ال�شينية اجلديدة،  بال�شنة  واحتفاًل 
العربية  ال�شينية  القناة  توا�شل  كما 
ال���ت���ي ت��ت��خ��ذ م����ن دب�����ي م����ق����راً لها، 
ا�شتك�شاف القيم املجتمعية والثقافية 
معاليه  واختتم  وال�شينية.  الوطنية 
حديثه بقوله: “ كلي ثقة باأن اإطالق 
امل����اراث����ون ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي الإم���ارات���ي 
خطوة  ����ش���ي���ك���ون  ال����ي����وم  ال�������ش���ي���ن���ي 
ال�شداقة  ع��الق��ات  تعزيز  يف  اأخ���رى 

والت�شامن والتفاهم بني �شعبينا«.

•• العني-الفجر:

اأجرت جامعة العني مبقرها يف العني 
عن  ماج�شتي  ر�شالتي  اأول  مناق�شة 
لتعزيز نظام  بعد، يف خطوة متقدمة 
التعلم عن بعد، و�شمان ا�شتمراريته، 
العملية  اإدارة  حت�����ش��ني  ي��ك��ف��ل  مب����ا 
العنكبوتية.  ال�شبكة  ع��ر  التعليمية 
جاء ذلك مواكبة للمجريات التي مير 
بها العامل جراء جائحة كورونا و�شعي 
ا�شتمرارية  على  للمحافظة  اجلامعة 

العملية التعليمية بكافة ال�شبل.  

الطالبة  م��ن  لكل  املناق�شات  اأج��ري��ت 
القانون،  كلية  م��ن  املن�شوري  رو���ش��ة 
ق�����ش��م ال���ق���ان���ون ال���ع���ام وال���ت���ي حملت 
الخت�شا�س  اأثر عدم  ر�شالتها عنوان 
على م�شروعية القرار الإداري )درا�شة 
معيوف  ن�شرين  والطالبة  م��ق��ارن��ة(، 
الإن�شانية  والعلوم  الربية  كلية  من 
الربية  ت��خ�����ش�����س  والج���ت���م���اع���ي���ة 
وطرائق  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  م��ن��اه��ج  يف 
ر�شالتها  ن��اق�����ش��ت  وال���ت���ي  ت��دري�����ش��ه��ا 
فاعلية ا�شتخدام ا�شراتيجية التعليم 
الفهم  م����ه����ارات  ت��ن��م��ي��ة  يف  امل��ت��م��اي��ز 

الرابع  ال�����ش��ف  طلبة  ل���دى  ال��ق��رائ��ي 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  البتدائي 

املتحدة.
برنامج  عر  الر�شالتني  نوق�شت  وقد 
وزارة  قبل  من  املعتمد   ،)Teams(
الربية والتعليم، والذي يتم بال�شوت 
وال�������ش���ورة، ح��ي��ث وف���ر م��رك��ز تقنية 
املتطلبات  ك��ل  ب��اجل��ام��ع��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
عن  املناق�شة  عملية  لإج��راء  الالزمة 
ب��ع��د، ب��ح�����ش��ور جل��ن��ة امل��ن��اق�����ش��ة التي 

ت�شكلت من م�شريف الطالبتني. 
واأ�شار الأ�شتاذ الدكتور غالب الرفاعي 

رئي�س اجلامعة باأن مناق�شة اأول ر�شالة 
ي���وؤك���د جاهزية  ب��ع��د  م��اج�����ش��ت��ي ع���ن 
اإكمال  يف  وا�شتمرارها  العني  جامعة 
الريادة والتميز. مثمناً  ر�شالتها نحو 
اجل��ه��ود ال��ت��ي تبذلها دول���ة الإم���ارات 
ل�شمان ا�شتمرارية العملية التعليمية 

لكافة الطلبة وفق اأف�شل املعايي.
اأب��و رزق  اإبتهال  ال��دك��ت��ورة  واأو���ش��ح��ت 
على  وامل�شرفة  الطلبة  ���ش��وؤون  عميد 
اأن  معيوف  ن�شرين  الطالبة  ر���ش��ال��ة 
ه���ذه اخل���ط���وة ت���اأت���ي ت��ف��ع��ي��اًل جلهود 
اإجن�����از ج��ام��ع��ة ال��ع��ني لأع��م��ال��ه��ا عن 

طالب  على  والتي�شي  والت�شهيل  بعد 
العليا يف مناق�شة  الدرا�شات  وطالبات 
ور�شالتهم  م�����ش��روع��ات��ه��م  واإجن�������از 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة وم���ن���ح���ه���م ال�����درج�����ات 
با�شتخدام  ت��اأخ��ي  دون  الأك���ادمي���ي���ة 
»عن  وامل�شموع  املرئي  الت�شال  تقنية 

ُبعد«.
قنديل  م�����ش��ط��ف��ى  ال���دك���ت���ور  واط���ل���ع 
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ق��ان��ون ع��ل��ى جمريات 
متابعة  اأه��م��ي��ة  اإىل  لف��ت��اً  امل��ن��اق�����ش��ة، 
العملية التعليمية وخ�شو�شا يف جمال 
الظروف  ظ���ل  يف  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����ش���ات 

مثنيا  الدولة،  ت�شهدها  التي  احلالية 
على جهود جلنة املناق�شة وكافة كوادر 

اجل��ام��ع��ة ال���ذي���ن ���ش��اه��م��وا يف اإجن���اح 
عملية التعلم عن بعد، وت�شهيل مهمة 

حت�شيلهم  تلقي  ا�شتمرار  يف  الطلبة 
املعريف.

•• دبي-وام:

حتت  ُبعد  ع��ن  للثقافة” ن��دوة  “دبي  دب��ي  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  هيئة  نظت 
عنوان: “اخلني الإماراتي بني املا�شي واحلا�شر” قدمها الباحث الإماراتي 
“اخلناجر  ت��اري��خ  درا����ش���ة  املتخ�ش�س يف  امل��ط��رو���ش��ي  را���ش��د  ث���اين  ع��ب��داهلل 
للتعرف  املجتمع  اأف��راد  اأمام  الفر�شة  لإتاحة  وذلك  الإماراتية”،  وال�شيوف 
على جماليات حرفة �شناعة اخلناجر الإماراتية القدمية وميزاتها، وتعزيز 

القيم اجلميلة املرتبطة بهذا املوروث.
وناق�شت الندوة التي ُعقدت عر برنامج “زوم” موؤخرا ثالثة حماور �شلطت 
مهارات  اإىل  يحتاج  ك�شالح  الإم��ارات��ي  )اخلنجر(  “اخلني”  على  ال�شوء 

خا�شة، وحرفة تقليدية عريقة تعك�س خ�شو�شية الثقافة الإماراتية والذوق 
اجلمايل للحرفيني املحليني، نظراً ملا حتمله من براعة واإبداع يف الت�شميم 
حّولته اإىل حتفة مميزة متناقلة بني الأجيال، ف�شاًل عن كونه قطعة فنية 
تعزيز  اإىل  �شعياً  وذل��ك  الوطنية،  التقليدي وهويته  الإم��ارات��ي  ال��زي  مّيزت 

ثقافة املواطنني واملقيمني حول الراث الإماراتي العريق.
واأ�شار املطرو�شي يف الندوة اإىل اأن اخلني �شاع ا�شتخدامه قدمياً يف الكثي 
من البلدان العربية غي الإم��ارات العربية العربية املتحدة، حيث اختلفت 
ويف  “ال�شرية”  ُي�شمى  ك��ان  فل�شطني  ففي  اآخ���ر؛  اإىل  بلد  م��ن  ت�شمياته 
الإم����ارات،  يف  و”اخلني”  ع��م��ان،  يف  و”اخلنجر”  “اجلنبية”،  ال�شعودية 
اإىل  منوهاً  والقن�س،  والزينة  احلماية  بغر�س  اإماراتي  كل  رفيق  كان  حيث 

اخلناجر  عن  تختلف  ونقو�س  فريد  بت�شميم  يتميز  الإم��ارات��ي  اخلني  اأن 
الأخرى يف �شبه اجلزيرة العربية. و�شرح الباحث الإماراتي اأن “اخلني” هو 
رمز للراث الوطني، وكان جزءاً من الزي الإماراتي يف الأعياد واملنا�شبات، 
التي  النقو�س  اأخ��رى، بل اختلفت فقط  اإىل  ومل يختلف �شكله من منا�شبة 
التي  اخلناجر  ع��دد  ك��ان  فقد  الف�شة،  وخ��و���س  اجللد  عليه  وغلب  تزينه، 
وجماليات  فنيات  وع��ن  ل��ه.  املعي�شي  امل�شتوى  على  ي��دل  ال�شخ�س  ميلكها 
اخلناجر  �شناع  اأم��ه��ر  بع�س  امل��ط��رو���ش��ي  ذك��ر  الإم���ارات���ي،  اخل��ن��ي  �شناعة 
الإماراتيني القدامى، ومنهم را�شد بن حممد دملوك الفال�شي، وجا�شم بن 
كان  ال��ذي  نهيان  اآل  �شقر  بن  طحنون  وال�شيخ  ال�شويدي،  وحممد  كلبان 
ي�شنع خ�شب اخلناجر، وال�شاعر حممد بن �شوقات الذي اخت�س يف �شناعة 

اخلني  اأج���زاء  اىل  الباحث  وتطرق  ب��وزجن��ال.  واأح��م��د   ، القطايع  املقاب�س 
القرن،  وحيد  ق��رن  م��ن  “الزراف” وي�شنع  ي�شمى  ال��ذي  ال��ق��رن  اخلم�شة: 
القبع  القطاعة/،  اأو  اخلني  /داخ��ل  واخل�شاب  الرقة،  من  وت�شنع  الن�شلة 
حلماية اخلني من الك�شر، الطم�س )احلزام( داعيا اىل �شرورة دعم حرفة 
�شناعة اخلناجر للحفاظ على الراث الإماراتي الذي ُيعتر اخلني حتفة 
“بيت  املطرو�شي هو موؤ�ش�س  اأن عبد اهلل ثاين  ُيذكر  فنية ل تنف�شل عنه. 
اخلني” يف حي الفهيدي بدبي التابع لهيئة الثقافة والفنون يف دبي، وهو 
متحف ي�شم مقتنيات قدمية وناذج خلناجر خمتلفة اأقدمها خنجر يعود 
من  والزائرين  املحلي  اجلمهور  تثقيف  اإىل  ويهدف  م�شت،  �شنة   80 اإىل 

خمتلف اجلن�شيات باخلني الإماراتي وموا�شفاته.

دبي للثقافة حتيي ثراث اخلنري االإماراتي عرب من�شاتها الرقمية

انطالق ماراثون االأ�شبوع الثقايف والدبلوما�شي - االفرتا�شي بني االإمارات وال�شني

جامعة العني تناق�ش ر�شائل املاج�شتري عن بعد

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : رملة هايرب اك�ضربي�ص �ص.ذ.م.م     
العنوان : حمل رقم 2 ملك بنك المارات دبي الوطني - النهدة - ال�شكل القانوين 
: ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة : 658873 رقم القيد بال�شجل التجاري : 
1082200 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شي 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار  يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/1/16 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�س  اأي  لديه  2020/1/16  وعلى من 
�ضامل ال�ضيابى حما�ضبون قانونيون ومدققوا ح�ضابات العنوان : مكتب رقم 
 608 ملك عبداهلل �شعيد عبداهلل باحلب - اخلليج التجاري - هاتف  04-2272828 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-2274080 فاك�س: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : كانو لتجارة القم�ضة ذ.م.م     
الق�شي�س   - دي��رة   - الغرير  ماجد  احمد  مهرة  ال�شيخة  ملك   2+1 رق��م  حم��ل   : العنوان 
الثانيه - ا�شتدامة b - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة : 791830 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1308151  : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م 
اأعاله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شي  مت  قد  باأنه  بدبي 
ال��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/7/1 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى    2020/7/1 ب��ت��اري��خ   دب��ي 
مكتب   : ال��ع��ن��وان  ح�ضابات  ومدققوا  قانونيون  حما�ضبون  ال�ضيابى  �ضامل  امل��ع��ني 
 04-2272828 هاتف    - التجاري  اخلليج   - باحلب  عبداهلل  �شعيد  عبداهلل  ملك   608  رق��م 
فاك�س: 2274080-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : ايجل �ضكوير للتجارة العامة �ص.ذ.م.م     
 - مكتوم  ال  جمعة  ب��ن  حمد  ب��ن  حمد  ب��ن  ح�شر  ال�شيخ  ملك   402 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
رقم   751465  : الرخ�شة  رق��م  حم����دودة.  م�شوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�شكل   - ال�شغاية 
القت�شادية  التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   1211814  : ال��ت��ج��اري  بال�شجل  ال��ق��ي��د 
اأعاله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شي  مت  قد  باأنه  بدبي 
ال��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/7/1 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى    2020/7/1 ب��ت��اري��خ   دب��ي 
مكتب   : ال��ع��ن��وان  ح�ضابات  ومدققوا  قانونيون  حما�ضبون  ال�ضيابى  �ضامل  امل��ع��ني 
 04-2272828 هاتف    - التجاري  اخلليج   - باحلب  عبداهلل  �شعيد  عبداهلل  ملك   608  رق��م 
فاك�س: 2274080-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/�ضامل ال�ضيابى حما�ضبون قانونيون ومدققوا ح�ضابات
 العنوان : مكتب رقم 608 ملك عبداهلل �شعيد عبداهلل باحلب - اخلليج التجاري 
- هاتف  2272828-04  فاك�س: 2274080-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  رملة هايرب 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2020/1/16  اك�ضربي�ص �ص.ذ.م.م 
اأي  بتاريخ 2020/1/16 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س 
العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/�ضامل ال�ضيابى حما�ضبون قانونيون ومدققوا ح�ضابات
 العنوان : مكتب رقم 608 ملك عبداهلل �شعيد عبداهلل باحلب - اخلليج التجاري 
- هاتف  2272828-04  فاك�س: 2274080-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  كانو لتجارة 
واملوثق   2020/7/1 بتاريخ   دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  ذ.م.م  القم�ضة 
اأي اعرا�س  لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/7/1 وعلى من لديه 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/�ضامل ال�ضيابى حما�ضبون قانونيون ومدققوا ح�ضابات
 العنوان : مكتب رقم 608 ملك عبداهلل �شعيد عبداهلل باحلب - اخلليج التجاري 
- هاتف  2272828-04  فاك�س: 2274080-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  ايجل �ضكوير 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2020/7/1  للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 
اأي  لديه  من  وعلى   2020/7/1 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س 
العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 1506/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/160 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 693570 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : جابر علي �شاملني علي املزروعي - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- ال�شيخ �شلمان بن في�شل �شلمان جا�شم اآل ثاين - �شفته  بالق�شية : منفذ 
�شده  - جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن العقارات املبينه 
اأدناه:فيال - رقم الر�س 478 - املنطقة:حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد - رقم الفيال:

DE Maple-v-558 ، فيال - رقم الر�س 478 - املنطقة: حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد - رقم 
بن  ال�شيخ حممد  املنطقة: حدائق   - الر���س 486  ، فيال - رقم   DE Maple-v-559 الفيال: 
را�شد - رقم الفيال: DE Maple-v-589 ، وذلك يف حدود املبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا 

جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 1451/2019/20 جتاري كلي   

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )6050000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب الإعالن :  عبدو مالك عمروف ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير يف �شركة يو ايه اي فيول ذ.م.م - �شفته بالق�شية 
: مدعي     -   وميثله:خالد حممد �شعيد بوج�شيم - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- علي عبداهلل طحنون �شعيد - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
اأعاله ل�شالح/ املذكورة  املنعقدة بتاريخ 2020/1/28 يف الدعوى  مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 

عبدو مالك عمروف ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير يف �شركة يو ايه اي فيول ذ.م.م اول:بالزام املدعي عليه بان يرد اىل 
املدعي - عبدو مالك عمروف - مبلغ )1734000( درهم وفائدة 9% �شنويا من تاريخ 2019/9/17 وحتى ال�شداد - ثانيا:بالزام 
املدعي عليه مت�شامنا مع املحكوم عليها يف الدعوى 519/2014 جتاري كلي - بان يرد اىل املدعية - �شركة يو ايه اي فيول 
ذ.م.م مبلغ )4361000( درهم وفائدة 9% �شنويا من تاريخ:2019/9/17 حتى ال�شداد والزمته بر�شوم الدعوى وم�شاريفها 
ومبلغ الفي درهم اتعاب حماماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 223/2020/16 جتاري جزئي   
مو�شوع الدعوى : الزام املدعي  عليهما بان يدفعا بالت�شامن والتكافل والت�شامم فيما بينهما مبلغ وقدره 
)236.029( درهم مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ كل �شحنة من ال�شحنات الثالثة مع الزام املدعي عليهما 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن :  ح�شن احمد ح�شن يحيى ثوبان - �شفته بالق�شية : مدعي     

املطلوب اإعالنه : 1- �شم�س الهرام للتجارة العامة �س.ذ.م.م - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه 
 جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/6/14 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�شالح/ح�شن احمد ح�شن يحيى ثوبان بالزام امل�شركة املدعي عليها الثانية )�شم�س الهرام للتجارة العامة( بان 
توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )236.029( درهم م�شافا اليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 9% �شنويا اعتبارا من 
تاريخ 2014/3/31 وحتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليها الثانية بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري 

العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 2527/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1873 امر اداء ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )243331 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : مبارك �شعيد عزان حممد الكثيي - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله : عبدالعزيز عي�شى ح�شن عبداهلل العظب املطرو�شي -  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- موؤ�ش�شة �شولر بانيل للتجارة - �شفته  بالق�شية : منفذ �شده
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )243331( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6

اإعالن بالن�شر
رقم )2020/3321(

املنذر:دي اند اي كون�شالت - موؤ�ش�شة فردية ميثلها املالك/احمد جمعه غامن بالقيزي الفال�شي
املنذر اليه:�شركة انفرا نت�س للمقاولت �س.ذ.م.م 

 املدير:مارتن توما�س بييرا - هندي اجلن�شية
املو�شوع:النذار العديل رقم حمرر 2020/1/89010

الف  درهم/خم�س وثالثون   )35353.83( البالغة  القيمة  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر/املنذر  ينذر 
وثالثمائة وثالث وخم�شون درهم وثالث وثمانون فل�س امل�شتحقة وذلك خالل 7 ايام من تاريخ 
امر  وا�شت�شدار  والق�شائية  القانونية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �شي�شطر  وال  الن��ذار  ن�شر هذا 
الداء للمطالبة مبا ذكر بال�شافة اىل التعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر والفوائد القانونية مع 

حتميل املنذر اليه بكافه ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 236/2020/11 مدين جزئي   
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )15000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  
طالب الإعالن :  احمد ا�شغر طاهري  - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : علي ابراهيم حممد احلمادي - �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- �شنجى �شوريندرا راو - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه - جمهول  حمل الإقامة 

الدعوى  يف   2020/3/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���الن  مو�شوع 
املدعي مبلغ وقدره  ي��وؤدي اىل  بان  املدعي عليه  بالزام  ا�شغر طاهري  اأع��اله ل�شالح/ احمد  املذكورة 
الزام  مع  ال�شداد  مت��ام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )10.000(
احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم   200 ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  املدنيه  
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اأخبـار الإمـارات
ي�ضتمر الت�ضجيل حتى 11 يوليو اجلاري

فتيات ال�شارقة تفتح باب الت�شجيل يف اأول خميم �شيفي تنظمه »عن بعد« 
•• ال�شارقة-الفجر:

القادة  ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة  التابعة  ال�شارقة،  اأعلنت �شجايا فتيات 
واملبتكرين، عن فتح باب الت�شجيل يف اأول خميم �شيفي جماين تنظمه 
)عن بعد(  اأمام الفتيات من عمر 13-18 عاماً، وذلك اعتباراً من 4 
حتى 11 من يوليو اجلاري، حفاظاً على �شالمة و�شحة الفتيات، واإك�شاب 
فرة  خالل  فراغهن  اأوق��ات  واإ�شغال  وعملية  علمية  مهارات  املنت�شبات 
الإجازة ال�شيفية، حيث ميكنهن الت�شجيل عر الرابط يف �شفحات مواقع 
https://sharjahsajaya." املوؤ�ش�شة  يف  الجتماعي  الت�شال 

."wixsite.com/summer-program-2020

ويت�شمن املخيم الذي يقدمه نخبة من اخلراء واملتدربني، �شل�شلة ور�س 
ودورات تدريبية تتوزع على 6 برامج متخ�ش�شة يف امل�شارات املعتمدة من 
قبل موؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة القادة واملبتكرين، وهي: الفنون وريادة 

الأعمال، والعلوم والتكنولوجيا واملهارات حياتية، والآداب، واللغات.
وقالت ال�شيخة عائ�شة القا�شمي، مديرة �شجايا فتيات ال�شارقة:" ياأتي 
الفتيات  لت�شجيع  بعد(  عن   ( الأوىل  للمرة  ال�شيفي  للمخيم  تنظيمنا 
جميع  يف  طموحاتهن  وحت��ق��ي��ق  م��واه��ب��ه��ن  تنمية  يف  ال���ش��ت��م��رار  ع��ل��ى 
الظروف، واكت�شابهن املزيد من اخلرات والقدرات من خالل امل�شاركة 
املخزون  تغني  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ور����س  �شيقدم  ال���ذي  ال��رن��ام��ج،  يف 
املعريف والإبداعي للمنت�شبات، وتوؤهلهن للتكيف مع املتغيات، اإىل جانب 

لأن�شطة  بالن�شمام  ال�شيفية  العطلة  خالل  فراغهن  اأوق��ات  ا�شتغالل 
وبرامج وتلبي �شغفهن امل�شتمر للتعلم". ويقدم برنامج "ريادة الأعمال" 
وكيفية  التجارية  الأع��م��ال  اأ�شا�شيات  للفتيات  املخيم،  فعاليات  �شمن 
اإداراتها من خالل ور�س تدريبية مع مدرب معتمد، كما يتيح للمنت�شبات 
فر�شة تعلم "اللغة اليابانية"، من خالل برنامج احرايف ميكن الفتيات 

من اإتقان اأ�شا�شيات اللغة ومهارات التحدث بها وقراءتها.
وتتعرف الفتيات يف برنامج "الرجمة" على اأ�شا�شيات الرجمة لينتقلن 
اإىل م�شتويات اأعلى تت�شمن تطبيق املفاهيم التي تعلمنها، كما �شيتعلمن 
من  والقيادة  واخلطابة  التوا�شل  مهارات  "تو�شتما�شرز"،  برنامج  يف 
يطرح  فيما  ال��ع��امل��ي��ة،  التو�شتما�شرز  منظمة  ك��ف��اءات  تطبيق  خ��الل 

وجتميل  وت�شميم  تخطيط  اأ�شا�شيات  الداخلي"  "الت�شميم  برنامج 
امل�شاحات لتكت�شب الفتيات مهارات فنية يف الت�شميم الداخلي.

الريا�شة  ممار�شة  على  املنت�شبات  التحدي"،  "قبلت  برنامج  ويحفز 
واملحافظة على نط حياة �شحّية، كما �شيطرح الرنامج ور�س متنوعة يف 
الطبخ ال�شحي والتثقيف بالعادات الغذائية ال�شليمة، اإىل جانب ح�ش�س 

لياقة بدنية وجل�شات حوارية وحتديات اأ�شبوعية بني امل�شركات.
وعملية  تطبيقية  ور����س  الفوتوغرايف"  "الت�شوير  برنامج  ويت�شمن 
ممتعة تتعلم خاللها الفتيات مهارات الت�شوير الفوتوغرايف، فيما يقدم 
متكن  املالب�س  ت�شميم  يف  متخ�ش�شة  ور�س  الأزياء"،  "ت�شميم  برنامج 

الفتاة من ابتكار ت�شاميم خا�شة بهن متجدد ومتميز.

�ضمن ال�ضرتاطات اجلديدة للجنة

ّددة اأهايل الظفرة ي�شتعدون ال�شتقبال مهرجان ليوا للرطب و�شط ا�شرتاطات حممُ

اجلميع، مو�شحاً اأن مو�شم الرطب كان يت�شم بطقو�س خا�شة قدمياً، منذ 
الطقو�س  من  لها  مرحلة  كل  وكانت  التمر،  مرحلة  وحتى  الن�شج  بداية 
البادية  اأه��ل  عليها  الطقو�س يحر�س  وكانت هذه  ما مييزها عن غيها، 
ومي�شكون بها، وكانت م�شدر �شعادة لهم، ومنها امل�شاركة يف مرحلة التمر 
من اأجل حتويله من متر اإىل عجني التمر، حيث ل توجد وقتها اأدوات اأو 

معدات حديثة، كما هو احلال حالياً.
 

اأ�ضهر الأنواع
الدبا�س، وهو  الرطب، ومنها  اأن��واع  بالعديد من  الظفرة  ت�شتهر منطقة   

متميزاً  املزارعون مو�شماً  ي�شهد  اأن  التمور والنخيل يف كل مكان، ويتوقع 
من الرطب والتمور. واأ�شاف املزروعي اأن ب�شائر الرطب هذا العام، جاءت 
خمتلفة عن ال�شنوات ال�شابقة، نظراً لالإجراءات الحرازية التي يحر�س 
فرغم  يحبون،  من  و�شالمة  �شالمتهم  ل�شمان  بها  اللتزام  على  اجلميع 
و�شوقاً مبو�شم  النخيل والتمور، فرحاً  التي تغمر ع�شاق  الكبية  الفرحة 
مب�شر باخلي، �شيكون التهادي وتبادل ب�شائر الرطب على نطاق حمدود، 

ل�شمان اأمن و�شالمة اجلميع.
واأ�شار اأحمد الهاملي، من اأهايل الظفرة، اإىل اأن مو�شم الرطب �شيختلف 
نفو�س  يف  كبية  فرحته  تظل  ولكن  ال�شالت،  وتبادل  التهادي  ناحية  من 

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

بالنخيل يف خو�س مناف�شات  واملهتمني  امل��زارع  اأ�شحاب  اأي��ام قليلة ويبداأ   
العام  ه��ذا  ينطلق  ال��ذي  للرطب  ليوا  مهرجان  �شمن  ال��رط��ب  م�شابقات 

و�شط معايي وا�شراطات حددتها اللجنة املنظمة للمهرجان .
الأهايل  يعترها  التي  الرطب  ب�شائر  تظهر  ال�شيف،  �شهور  بداية  وم��ع 
م�شدراً للفرحة والبهجة وال�شعادة بقدوم مو�شم حممل باخلي والركة 
الأهل  وم��ودة بني  ر�شائل حب  اإىل  الب�شائر  تتحول هذه  وال�شعادة، ومعها 
والأ�شدقاء يتبادلون فيها اأجود ما جادت به مزارعهم من رطب، بعد مو�شم 
كامل من العمل واجلد والجتهاد لتوفي حم�شول مميز من الرطب، ذي 

مذاق جميل وحجم كبي.
ال�شابقة، يف ظل  الأع���وام  العام خمتلفة عن  ه��ذا  الرطب  ب�شائر  وج��اءت   
انت�شار  للحد من  يتبعها اجلميع  التي  والوقائية  الح��رازي��ة  الإج���راءات 
بني  وتبادله  وتوزيعه  انت�شاره  قل  حيث   ،)19 )كوفيد-  كورونا  فيو�س 
الأهايل ب�شكل كبي، واختفى من املكاتب والدوائر، كما كان معتاداً �شابقاً، 

نظراً للعمل عن ُبعد يف اأغلب الدوائر.
اأن  ليوا،  اإدارة م�شنع مت��ور  رئي�س جمل�س  امل��زروع��ي،  �شهيل  واأك��د حممد 
مو�شم القيظ بداأ يف الظهور، وجاء لي�شفي مزيداً من الفرحة والبهجة 
اخلليج عموماً، حيث  واأه��ل  الظفرة حت��دي��داً،  اأه��ايل  عليها  التي يحر�س 
ع�شاق  وينتظره  للجميع،  ف��رح��ة  م�شدر  ال��رط��ب«  »ق��ي��ظ  مو�شم  يعتر 

�شنف من الرطب بداأ ينت�شر من واحة ليوا اإىل بقية اأنحاء دولة الإمارات، 
�شكري  ذو حم��ت��وى  وه���و  احل��ج��م،  ال�����ش��ف��راء متو�شطة  ب��ال��ث��م��ار  ومي��ت��از 
منخف�س ولذيذ الطعم ومنا�شب للحمية، ويعتر من الأ�شناف املرغوبة 

لالأ�شواق اخلارجية.
 

اخلال�س، وهو لذيذ الطعم، وم�شدر مثايل للمعادن والطاقة وال�شكريات 
والألياف.

الفر�س، وهو غني بالفيتامينات واملعادن والكال�شيوم واحلديد والفو�شفور، 
وغيها من العنا�شر الغذائية الهامة.

التمر  ويقّدم هذا  ب�شكل كبي،  ال�شكر  باتزان حمتواه من  ويتميز  اللولو، 
يف  ي�شاعد  وال���ذي  فيه،  امل��وج��ود  الروتيناز  اإن���زمي  على  للحفاظ  ط��ازج��اً 

احلفاظ على اللياقة البدنية.
التمور، كبديل للوجبات  ال��ن��وع م��ن  ه��ذا  ت��ن��اول  اأن يتم  م��ع��ان، وميكن  ب��و 
وال�شكروز  اجللوكوز  مثل  الطبيعي،  ال�شكر  من  حمتواه  ب�شبب  اخلفيفة، 

والفركتوز.
اخل�شراوي ي�شاعد يف احلفاظ على �شحة العظام، ب�شبب حمتواه العايل 

من املنغنيز والنحا�س وال�شيلينيوم.
�شيف،  ون��ب��ة  وال�شي�شي،  وال�����ش��ك��ري،  اخل��ن��ي��زي،  مثل  اأخ���رى  اأن���واع  بجانب 
الظفرة،  منطقة  م����زارع  يف  تنت�شر  ال��ت��ي  الأخ����رى  الأن�����واع  م��ن  وغ��يه��ا 

ويحر�س املزارعون على زراعتها واإنتاجها.

نظمها مركز املوارد لذوي الإعاقة بجامعة ال�ضارقة

ور�شة تفاعلية بعنوان اإدارة ال�شغوط النف�شية يف ظل جائحة كورونا
••  ال�شارقة-الفجر:  

الإعاقة  ل��ذوي  امل���وارد  نظم مركز 
تفاعلية  ور���ش��ة  ال�شارقة  بجامعة 
عن  التوا�شل  و���ش��ائ��ل  با�شتخدام 
ال�شغوط  "اإدارة  ب���ع���ن���وان  ُب���ع���د 
كورونا  ج��ائ��ح��ة  ظ��ل  يف  النف�شية 
الأ�شتاذ  بح�شور  كوفيد19-"، 
ال��دك��ت��ور ح�����ش��ني ال��ع��ث��م��ان عميد 
الإن�شانية  وال��ع��ل��وم  الأداب  كلية 
الدكتور  ق��دم��ه��ا  والج��ت��م��اع��ي��ة، 
والأ�شتاذة  ���ش��الم  حم��م��ود  اأح��م��د 
النف�شيني  املر�شدين  ن�شوح  مينى 
الإعاقة،  ل��ذوي  امل���وارد  م��ن مركز 
واأداره�����ا الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأحمد 
مركز  م����دي����ر  ال���ع���م���و����س  ف������الح 
امل���وارد ل���ذوي الإع��اق��ة ال���ذي رفع 
بدوره اأ�شمى اآيات ال�شكر ل�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 

التدري�شية والإدارية وللطلبة.
اأ�شاد الأ�شتاذ الدكتور اأحمد فالح 
بالدور  الور�شة  بداية  العمو�س يف 
ال��الف��ت ال����ذي ق��ام��ت ب��ه جامعة 
ال�����ش��ارق��ة م��ن��ذ ب���داي���ة الأزم������ة يف 
الوقائية  ال��ت��داب��ي  ك��اف��ة  ات���خ���اذ 
خا�س  ب�شكل  والهتمام  الالزمة، 

رئي�س  ال�����ش��ارق��ة  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة - ح��ف��ظ��ه اهلل 
تعاىل ورعاه- واإىل �شعادة الأ�شتاذ 
النعيمي  جم���ول  حميد  ال��دك��ت��ور 
مدير جامعة ال�شارقة على دعمهم 
الإعاقة  ذوي  للطلبة  الالحمدود 
الهيئتني  اأع�����ش��اء  م��ن  وللح�شور 

واجل�شمية  ال��ن��ف�����ش��ي��ة  ب��ال�����ش��ح��ة 
الهيئتني  واأع�����������ش�����اء  ل���ل���ط���ل���ب���ة 
ال��ت��دري�����ش��ي��ة والإداري�����������ة. وذل���ك 
ت��وج��ي��ه��ات مدير  م���ن  ان���ط���الق���اً 
عدد  ح��ول  تبلورت  التي  اجلامعة 
والأن�شطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ك��ب��ي 
لالحتواء  ال���ه���ادف���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

ال��ن��ف�����ش��ي ل��ك��اف��ة اأع�����ش��اء جمتمع 
اأحمد  الدكتور  وا�شتهل  اجلامعة. 
بعر�س  ال���ور����ش���ة  ����ش���الم  حم���م���ود 
ال�شغوط  اإدارة  ح����ول  ت��ق��دمي��ي 
كورونا،  جائحة  ظ��ل  يف  النف�شية 
ت��ن��اول فيه احل��دي��ث ع��ن  تعريف 
وتو�شيح  ال��ن��ف�����ش��ي��ة  ال�������ش���غ���وط 
بالإ�شافة  واأن���واع���ه���ا  م�����ش��ادره��ا 
الجتماعية  ال��ت��غ��يات  ���ش��رح  اإىل 
بجائحة  امل���رت���ب���ط���ة  وال��ن��ف�����ش��ي��ة 
عن  للحديث  تطرق  كما  ك��ورون��ا، 
لل�شغوط  ال����ش���ت���ج���اب���ات  اأن��������واع 
ال�شتجابة  يف  امل��وؤث��رة  وال��ع��وام��ل 
واأن�����ه�����ى ال���ع���ر����س ب����ذك����ر الأث�������ار 
والجتماعية  واجل�شمية  النف�شية 

املرتبة على جائحة كورونا.
 بعد ذل��ك قدمت الأ���ش��ت��اذة مينى 

ن�شوح عر�شاً تقدميياً تناولت فيه 
احلديث عن اآلية حدوث ال�شغط 
ال�شغط  ق�������ش���م  ك���م���ا  ال���ن���ف�������ش���ي، 
النف�شي اإىل ق�شمني الول اإيجابي 
مع ذكر اآثاره على الإن�شان والآخر 
اأي�����ش��اً، ثم  اآث�����اره  �شلبي م��ع ذك���ر 
الع�شبية  الآل����ي����ة  ع����ن  حت���دث���ت 
حل�������دوث ال�������ش���غ���ط ال��ن��ف�����ش��ي يف 
الدماغ  حالة  بني  والفرق  الدماغ 
اأث����ن����اء ال����راح����ة وح���ال���ة الإج���ه���اد 
الف�شيولوجي  وال��ت��اأث��ي  النف�شي 
ع���ل���ى ج�شم  ال��ن��ف�����ش��ي  ل��ل�����ش��غ��ط 
ال�شغط  وت����داع����ي����ات  الإن���������ش����ان 
النف�شي يف فرة التباعد اجل�شدي 
واأخياً  كورونا  وب��اء  انت�شار  اأثناء 
ال�شغوط  اإدارة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ات 

النف�شية اأثناء اجلائحة.

خليفة زايد الفالحيحمد �ضامل الهاملي جا�ضم املزروعى�ضيف املزروعي

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 612/2019/18 عقاري جزئي
  مو�شوع الدعوى : املطالبة باإنهاء وف�شخ اتفاقية الإجارة املو�شوفة بالذمة املرمة بني املدعي الثاين 
ال�شواغل  من  خاليا  الأول  املدعي  اىل  الدعوى  مو�شوع  الإج���ارة  حمل  العقار  بت�شليم  عليه  املدعي  وال��زام  عليه  واملدعي 
واحليازة وخماطبة دائرة الأرا�شي والأمالك ملحو القيد الذي فحواه ، تخ�شع اتفاقية ملكية العقار اىل ترتيبات الإجارة 
املنتهية بالتملك طبقا لعقد الإجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودعة لدى الدائرة ل�شالح املدعي عليه والوارد مب�شتند 
�شهادة امللكية اخلا�شة بالعقار وحترير العقار من اأي حقوق حتد من ملكية امل�شرف املدعي الأول يف العقار ، مع الزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعي الأول والبالغ )48/ 919.410( مبلغ ت�شعمائة وت�شعة ع�شر الف واربعمائة وع�شرة درهم وثمانية 
واربعون فل�س. والذي ميثل قيمة اأق�شاط الأجرة املتاأخرة وامل�شاريف والغرامات التاأخيية وذلك حتى تاريخ اإقامة هذه 
الدعوى وفقا للبند )9( من اتفاقية الإجارة. مع الزامه بالغرامة التاأخيية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
التام والزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املدعيني ب�شائر اأنواعها مبا يف ذلك املطالبة 

ق�شائيا مبا ي�شتجد وي�شتحق من اأق�شاط اأجرة.   
طالب الإعالن : م�شرف الإمارات ال�شالمي م�شاهمة عامة  - �شفته بالق�شية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- م�شعد مروان م�شعد باكي - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة باإنهاء وف�شخ اتفاقية الإجارة املو�شوفة بالذمة املرمة بني 
املدعي الثاين واملدعي عليه والزام املدعي عليه بت�شليم العقار حمل الإجارة مو�شوع الدعوى اىل املدعي الأول خاليا من 
ال�شواغل واحليازة وخماطبة دائرة الأرا�شي والأمالك ملحو القيد الذي فحواه ، تخ�شع اتفاقية ملكية العقار اىل ترتيبات 
الإجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الإجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودعة لدى الدائرة ل�شالح املدعي عليه والوارد 
مب�شتند �شهادة امللكية اخلا�شة بالعقار وحترير العقار من اأي حقوق حتد من ملكية امل�شرف املدعي الأول يف العقار ، مع 
الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي الأول والبالغ )48/ 919.410( مبلغ ت�شعمائة وت�شعة ع�شر الف واربعمائة وع�شرة درهم 
وثمانية واربعون فل�س. والذي ميثل قيمة اأق�شاط الأجرة املتاأخرة وامل�شاريف والغرامات التاأخيية وذلك حتى تاريخ اإقامة 
املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 9% من  التاأخيية  بالغرامة  الزامه  الإج��ارة. مع  اتفاقية  )9( من  للبند  وفقا  الدعوى  هذه 
ال�شداد التام والزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املدعيني ب�شائر اأنواعها مبا يف ذلك 
اأجرة. علما بانه مت تعديل الطلبات.   وحددت لها جل�شة يوم الإثنني   املطالبة ق�شائيا مبا ي�شتجد وي�شتحق من اأق�شاط 
املوافق  2020/7/27  ال�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية   العقارية 
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اإعالن بالن�شر

رقم )2020/3299(
املنذر:موؤ�ش�شة اأرنكو للعقارات وميثلها/عبداهلل احمد املو�شى

املنذر اليه:ام كي خلدمات املباين �س.ذ.م.م 2- امين �شعد �شعد حمرم

فان املنذرة تخطر املنذر اليها ب�شداد مبلغ )41.695.76( درهم واملر�شد بذمتها من 

القيمة اليجارية لغاية 2021/3/31 وما ي�شتجد وذلك يف موعد اق�شاه ثالثون يوم من 

تاريخ ا�شتالم هذا الخطار وال �شت�شطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية 

التي حتفظ لها حقها واملطالبة باخالء العقار طبقا لن�س املادة 1/25 من القانون رقم 

26 ل�شنة 2007 واعتبار العقد منتيها من تلقاء نف�شه ورفع الدعوى املو�شوعية. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 1019/2019/20 جتاري كلي   
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )4234051.32 درهم( وتعوي�س مببلغ وقدره )3000( درهم 

والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ا�شتحقاق كل فاتورة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.  

- �شفته  املبدر   يو�شف  ال��ع��ام/ادي��ب  املدير  ����س.ذ.م.م وميثلها  كولينج )امييكول(  دي�شريكت  الم���ارات    : الإع��الن  طالب 
بالق�شية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- �شت�شون انف�شتمنتز ليمتد - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه - جمهول  حمل الإقامة 
ل�شالح/  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/1/27 يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�شوع 
المارات دي�شريكت كولينج )امييكول( �س.ذ.م.م وميثلها املدير العام/اديب يو�شف املبدر اول:بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ )اربعة ماليني ومائتي واربعة وثالثني الف وواحد وخم�شني درهم واثنني وثالثني فل�شا( والفائدة القانونية 
بازالة وحدات  عليها  املدعي  ثانيا:بالزام   - ال�شداد  احلا�شل يف 2018/10/25 وحتى متام  ال�شتحقاق  تاريخ  9% من  بواقع 
التريد ا�شبليت امل�شتقلة واملركبة بعقار التداعي على نفقتها وبان توؤدي للمدعية مبلغ )ثالثة الف درهم( عن كل �شهر 
املحاماة.   اتعاب  الف درهم مقابل  بامل�شروفات ومببلغ  املدعي عليها  والزمت  الزال��ة  2018/10/25 وحتى متام  ابتداءا من 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد  12979 بتاريخ 2020/7/6
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1904/2020/60 امر اداء    
مو�شوع الدعوى :املطالبة با�شدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )124373( درهم والر�شوم 

وامل�شاريف مع الفائدة القانونية و�شمول المر بالنفاذ املعجل بال كفالة  
طالب الإعالن : حممد ح�شني غني لتجارة مواد الغذائية �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله :  يو�شف حممد احمد يو�شف احلمادي -  �شفته بالق�شية : وكيل
 - ب�شيت  بن  ربيع  م�شعود  ربيع  م�شعود   -2 وادارت��ه��ا  املعار�س  لتنظيم  امللكي  1-البيت   : اإعالنهما  املطلوب 

�شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما   - جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : 

املعار�س  لتنظيم  امللكي  البيت  عليهما/  املدعى  ال��زام   2020/5/18 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
وادارتها و م�شعود ربيع م�شعود ربيع بن ب�شيت بان يوؤديا للمدعية/ حممد ح�شني غني لتجارة مواد الغذائية 
�س.ذ.م.م مبلغ وقدره )124.373( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك وحتى 
ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة و�شملت المر بالنفاذ املعجل 

بال كفالة.    ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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فقد املدعو / حممد ابوالفتح 

ابراهيم البحراوي ، م�شري   

�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
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يجده  عليه الت�شال بتليفون 
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فقدان جواز �شفر
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

�شمايل كيدز
رخ�شة رقم:CN 2554827   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غي م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12979 بتاريخ 2020/7/6 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ب�شت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لين للمقاولت وال�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 269956   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غي م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/وايت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فيجن لبيع اجهزة النذار واملراقبة
رخ�شة رقم:CN 2480100   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غي م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/نوايت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بير العالنية
رخ�شة رقم:CN 1364876   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غي م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفاي�شة ملواد البناء

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3669041 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شالح احمد �شعيد ح�شن الريكي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد خمي�س م�شعود را�شد البلو�شي

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غي م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ال�شاحل لل�شيارات  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1004584 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل عبدالكرمي حممد �شعبان البلو�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف م�شبح �شامل �شعيد حمود الكعبي

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غي م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فورت ميل للوجبات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب اخلفيفة   رخ�شة رقم:2669160 

تعديل �شركاء/حذف ح�شه ال�شريحي

تعديل �شركاء/ا�شافة حممد �شعيد �شالح �شامل العامري

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

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 

العالن وال فان الدائرة غي م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12979 بتاريخ 2020/7/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم �شباب القوع

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3661167 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمدان �شامل نا�شر �شيف الدرعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عي�شى عبداهلل مبارك م�شهد الدرعي

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غي م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12979 بتاريخ 2020/7/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتييا باندي�شالن

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1781220 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة غامن نزار في�شل م�شعل العدوان %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ما لورانا جاكونو �شابو �شاب

تعديل وكيل خدمات/حذف عبدالرحمن نزار في�شل م�شعل العدوان

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غي م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12979 بتاريخ 2020/7/6 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN  بال�شم التجاري:جالك�شي  رقم :1003507 
الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب  ذ.م.م  التاأمني  لو�شطاء 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غي  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12979 بتاريخ 2020/7/6 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
التجاري:م�شبغة  بال�شم    CN  1046920: رقم 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب  بينونة احلديثة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غي  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12979 بتاريخ 2020/7/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون فور زيزون لل�شيدات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2603144 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شعيد حممد �شامل لحج الكتبي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شعيد حممد �شامل لحج الكتبي من 60% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شرين بنت خالد العوين

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ �شالون فور زيزون لل�شيدات ذ.م.م

FOUR SEASONS LADIEDS SALON LLC

اىل/�شالون فور زيزون لل�شيدات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

FOUR SEASONS LADIEDS SALON - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غي م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12979 بتاريخ 2020/7/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مايندا ذا �شبي�س خلدمات رجال العمال ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2987180 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شالمه عامر عمر �شالح من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شالمه عامر عمر �شالح من 50% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف اميان عامر عمر

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ مايندا ذا �شبي�س خلدمات رجال العمال ذ.م.م

MIND THE SPACE FOR BUSINESS SERVICES LLC

اىل/مايندا ذا �شبي�س خلدمات رجال العمال - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

MIND THE SPACE FOR BUSINESS SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غي م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12979 بتاريخ 2020/7/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفوؤاد للو�شاطة العقارية والتجارية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1411035 

تعديل ا�شم جتاري من/ الفوؤاد للو�شاطة العقارية والتجارية

AL FUAD COMMERCIAL & REAL ESTATE BROKER

اىل/الفوؤاد لدارة العقارات

AL FUAD REAL ESTATE MANAGEMENT

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تاجي العقارات وادارتها )6820001(

تعديل ن�شاط/حذف و�شيط جتاري )4610010(

تعديل ن�شاط/حذف الو�شاطة يف بيع العقارات و�شرائها )6820004(

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غي م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 



االثنني    6   يوليو   2020  م    -   العـدد   12979  
Monday     6    July   2020  -  Issue No   12979

09

عربي ودويل

 قتل �شخ�شان ورجحت ال�شلطات وفاة 16 اآخرين يف غرب اليابان 
بعد اأمطار غزيرة اأدت اإىل في�شان املياه عن جماريها وحوادث انزلق 

للربة، ح�شبما ذكرت اأم�س الأحد و�شائل الإعالم اليابانية.
الإعالم  و�شائل  واثنتان من  احلكومية  ات�س كي”  “ان  قناة  وقالت 
الثمانينات من العمر قتال يف حادثي  اأن رجال وام��راأة يف  الأخ��رى 

انزلق للربة يف موقعني خمتلفني من منطقة كوماموتو.
واأ�شافت “ان ات�س كي” اأن 16 �شخ�شا اآخرين هم “يف حالة توقف 
التاأكيد  قبل  ال��ي��اب��ان  يف  ت�شتخدم  ع��ب��ارة  وه��ي  والتنف�س”،  للقلب 
ايكوو كابا�شما حاكم  الر�شمي لوفاة �شخ�س من قبل طبيب. وكان 
منطقة كوماموتو اأعلن ال�شبت عن 14 من هذه الوفيات املرجحة. 
وهوؤلء هم مقيمون يف دار للمتقاعدين اجتاحتها املياه. واأو�شحت 
�شبكة التلفزيون اأن �شتة ا�شخا�س فقدوا. ومل يتمكن امل�شوؤولون يف 
اأم�س  �شباح  الطبيعية،  بالكارثة  ت�شررت  التي  والبلديات  املنطقة 

الأحد من تاأكيد ح�شيلة الوفيات التي اأوردتها و�شائل الإعالم.
انت�شار فيو�س كورونا  لتجنب  اإج��راءات  يتخذون  اأنهم  اأك��دوا  وقد 
امل�شتجد يف مراكز الإيواء التي اأقيمت يف املنطقة، من بينها احرام 
الدفاع  اإنقاذ وجنود من قوات  العائالت. وعملت فرق  التباعد بني 
املفقودين وم�شاعدة  العثور على  الأحد ملحاولة  ال�شبت  ليل  الذاتي 
ال�شكان العالقني يف بيوتهم. واأو�شحت قناة “ان ات�س كي” اأنه على 
الرغم من تراجع قوة الأمطار �شباح الأحد، ما زالت جمموعات من 

ال�شكان معزولة ب�شبب حتطم ج�شور واإغالق طرق.

مهند�شا  كونه  م��ن  مارتيني�س  بابلو  انتقل  ونيف  �شنة  غ�شون  يف   
البقاء..  اأجل  اإىل عاطل عن العمل يكافح من  يقيم يف حي مي�شور 
ففي ت�شيلي كان الفقراء اجلدد ينتمون اإىل طبقة متو�شطة عجزت 
عن ال�شمود يف وجه الأزمة الجتماعية اخلريف املا�شي واجلائحة 
احلالية. فقد بابلو عمله يف اآذار/مار�س 2019 وهو ل يزال عاطال 
نهل من مدخراته  الأوىل  الأ�شهر  ذل��ك احل��ني. يف  العمل منذ  عن 
لدى  اأج����رة  ���ش��ي��ارة  ك�شائق  ع��م��ل  ث��م  وم���ن  ال��ب��ط��ال��ة.  وخم�ش�شات 
“اأوبر” اإل اأن تظاهرات ت�شرين الأول/اكتوبر اأدت اإىل تراجع كبي 
جدا يف هذا الن�شاط و�شول اإىل انتفائه كليا بفعل اإجراءات الغالق. 
اآذار/م��ار���س يف حني  ت�شيلي مطلع  وحلت جائحة كوفيد-19 على 
احلادة  الجتماعية  الأزم��ة  عواقب  من  ببطء  تتعافى  البالد  كانت 
و�شلت   .2019 الأول/اأك��ت��وب��ر  ت�شرين  من  اعتبارا  انطلقت  التي 
اإىل  واأدت  التجاري  الن�شاط  م��ن  كبيا  ج��زءا  العنيفة  التظاهرات 
تقل�س يف اإجمايل الناجت املحلي يف الربع الأخي من 2019. ويقول 
هذا املهند�س لوكالة فران�س بر�س “كنا يف و�شع حرج وبتنا الآن يف 
�شلل �شبه تام. كنت اأعي�س يف بحبوحة اأما اليوم فعلي الختيار بني 
العي�س ودفع الإيجار، فاملال ل يكفي لالثنني«. وقد با�شر مع زوجته 
ن�شاطا لتقدمي الهدايا مع مل�شات �شخ�شية ويعطي درو�شا يف العزف 
على الغيتار والبيانو عر النرنت لكنهما رغم ذلك ل ينجحان يف 

تاأمني لقمة العي�س. ومل يعد يحق لهما تلقي م�شاعدة من الدولة.

بالتيمور  مدينة  يف  كولومبو�س  كري�شتوفر  مت��ث��ال  متظاهرون  اأ�شقط 
الواقعة على ال�شاحل ال�شرقي للوليات املتحدة، يف اأحدث هجوم 

معامل اأو متاثيل ل�شخ�شيات تاريخية تتعلق بالعبودية اأو ال�شتعمار. وظهر 
يقومون  متظاهرون  اليومية  �شن  بالتيمور  �شحيفة  ن�شرتها  �شور  يف 
منطقة  من  بالقرب  حبل  بوا�شطة  الإي��ط��ايل  امل�شتك�شف  متثال  با�شقاط 
ليتل اإيتايل. وينظر البع�س الآن اإىل كولومبو�س، الذي طاملا مت الإحتفاء 
الأوروبيني  ق��دوم  رم��ز  اأن��ه  على  اأميكا”  اكت�شف  ال��ذي  “ال�شخ�س  باأنه 
املناه�شة  الحتجاجات  اأعقاب  ويف  لهم.  تعود  ل  اأرا���س  على  والإ�شتيالء 
اأميكي من  وهو  فلويد،  وفاة جورج  اأثارتها  التي  العرقية  امل�شاواة  لعدم 
اأ�شل اأفريقي قتل على يد �شرطي اأبي�س يف مينيابولي�س يف 25 اأيار/مايو، 
مت اإ�شقاط ومهاجمة العديد من التماثيل التي جت�شد �شخ�شيات مرتبطة 
اأخ��رى من  واأماكن  املتحدة  الوليات  التمييز يف  اأو  ال�شتعماري  بالتاريخ 
العامل. وتطرق الرئي�س الأميكي دونالد ترامب اإىل كولومبو�س املتحدر 
من جنوى يف خطابه ال�شبت مبنا�شبة العيد الوطني الواقع يف 4 متوز/

 1776 بريطانية يف  13 م�شتعمرة  اإع��الن  ي��وم  وامل��واف��ق لذكرى  يوليو 
انف�شالها عن اململكة املتحدة وتاأ�شي�شها الوليات املتحدة الأميكية.

عوا�شم

طوكيو

�سانتياغو

وا�سنطن

نواب دميقراطيون يطالبون بحجب 
امل�شاعدات الع�شكرية الإ�شرائيل

•• وا�شنطن-وكاالت

بوقف  الأم��ري��ك��ي  الدميقراطي  للحزب  ال��ع��ام  امل��وؤمت��ر  م��ن  اأع�شاء  طالب 
الدعم الع�شكري املقدم لإ�شرائيل والبالغ 3.8 مليار دولر، يف حال اأقدمت 

الأخية على �شم م�شاحات من ال�شفة الغربية.
، ملوؤمتر احلزب ووقع عليها الع�شرات:  وقال الأع�شاء يف وثيقة وجهوها، 
الوطني  املوؤمتر  اإىل  الدميقراطية  الوطنية  اللجنة  مندوبني  “ب�شفتنا 
الدميقراطي لعام 2020، فاإننا ندعم متاماً اجلهود املبذولة حلجب 3.8 
مليار دولر من امل�شاعدات الع�شكرية لإ�شرائيل لأن حكومتها اأعلنت نيتها 
اأرا���س فل�شطينية من جانب واحد ب�شمنها غور الأردن الذي حتتله  �شم 

وفقاً ملا ذكرته وكالة املعلومات الفل�شطينية “وفا«. اإ�شرائيل”، 
ر�شالة  الذين وقعوا  النواب  املوؤمتر بدعم جهود  اأع�شاء  الوثيقة  وطالبت 
بو�شع  املتحدة  ال��ولي��ات  حكومة  يطالبون  الأم��ري��ك��ي  اخل��ارج��ي��ة  ل��وزي��ر 
�شروط وقيود على ا�شتمرار امل�شاعدات الع�شكرية لإ�شرائيل يف حال ا�شتولت 
على  الكونغر�س  الوثيقة  وحثت  الفل�شطينيني.  من  الأردن  غور  و�شرقت 
الت�شويت بتقييد امل�شاعدة الع�شكرية لإ�شرائيل، يف �شوء ال�شم الإ�شرائيلي 
املتوقع ملزيد من الأرا�شي الفل�شطينية، كما اأن هذا ال�شم الأحادي اجلانب 
تعري�س احلل  اإىل  اإل  ي��وؤدي  ول��ن  ال��دويل  القانون  قانوين مبوجب  غي 

ال�شلمي لل�شراع الإ�شرائيلي الفل�شطيني للخطر.

خمطط ال�شم ينع�ش العقار يف م�شتوطنات ال�شفة 

اأنقرة حتقق طموحاتها من خالل حكومة الوفاق

دويت�شه فيله: تركيا حتتل ليبيا.. واقت�شادها
•• برلني-وكاالت

تزيد تركيا تدخالتها يف ليبيا يوماً بعد 
الإخوانية  ال��وف��اق  حكومة  وا�شعة  ي��وم 
لتحقيق  ال����ت����ام����ة،  و����ش���اي���ت���ه���ا  حت�����ت 
عر  م��ادي��ة  مكا�شب  وج��ن��ي  طموحاتها 
الإ����ش���ه���ام يف م�����ش��اري��ع اإع������ادة الإع���م���ار 
لإنعا�س  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة  وال���ن���ف���ط 

اقت�شاد اأنقرة املرنح.
يف  الأمل���ان���ي���ة  فيله”  “دويت�شه  ت���وؤك���د 
تقرير لها ، اأن الدعم الع�شكري الركي 
حلكومة الوفاق مل يكن ليتم لول اإميان 
تركيا املطلق بتحقيق عوائد مالية جمة 
تركيا  اإن  ال��ت��ق��ري��ر،  وي��ق��ول  وراءه،  م��ن 
اأ�شبحت على راأ�س قائمة الدول املرحب 
بها من قبل الوفاق لتويل م�شاريع اإعادة 
تتطلع  اأن��ق��رة  اأن  اإىل  م�����ش��ياً  الإع���م���ار، 
لبدء تقدمي عطاءات بعقود تبلغ قيمتها 

مليارات الدولرات. 

اإعادة الإعمار
ال�شركات الركية تاأمل بدورها يف لعب 
اإع��ادة بناء الدولة الغنية  دور رئي�شي يف 
اأجرى  وق��د  اإفريقيا،  �شمال  يف  بالنفط 
امل�شوؤولون الأتراك زيارات اإىل طرابل�س 
خ���الل ال���ف���رة امل��ا���ش��ي��ة ل��الج��ت��م��اع مع 
الوطني  ال�����وف�����اق  ح���ك���وم���ة  م���������ش����وؤويل 
البناء  مثل  التعاون يف جم��الت  ملناق�شة 

والطاقة.
وقال مدير معهد “�شادق للدرا�شات” يف 

ليبيا اأن�س القماطي، “اأعطت تركيا القوة 
حلكومة الوفاق الوطني عندما كانت يف اأ�شعف م�شتوياتها واأعتقد اأن العديد من 
اأع�شاء حكومة الوفاق الوطني حري�شون على رد اجلميل ويبحثون عن �شركاء 

ميكنهم اإقامة عالقة ا�شراتيجية معهم«. 
تتعدى حدود  قوية  لبناء عالقة  تتطلع  الوفاق  “حكومة  اأن  القماطي،  واأ�شاف 
التعاون القت�شادي وال�شيا�شي والتجاري، هي تطمح لإقامة عالقة ا�شراتيجية، 
اإعادة  كعكة  م��ن  ح�شة  اأك��ر  ونيل  تركيا  يف  م�شاحلها  لتحقيق  ت�شعى  واأن��ق��رة 

الإعمار«. 
حتاول تركيا العودة اإىل ليبيا من جميع الأبواب، وباتت تدفع بالأوراق التاريخية 
حول اإ�شهامها يف حقبة ال�شبعينات بتطوير قطاع البناء عر م�شاريع بلغت قيمتها 
40 مليار دولر اأمريكي. ويوؤكد رئي�س احتاد املقاولني الأتراك ميثات ينيجون، 
اأن تركيا تتطلع جلني قرابة 50 مليار دولر من عوائد م�شاريع اإعادة الإعمار يف 

البلد املتهالك ب�شبب احلروب امل�شتعلة منذ2011.
بفر�شة  وت��رك��ي��ا حت��ظ��ى  ك��ب��ية،  خ����راب  ح��ال��ة  ليبيا يف  اأن  ي��ن��ي��ج��ون،  واأ����ش���اف 
ا�شراتيجية لدعم اقت�شادها عر م�شاريع اإعادة الإعمار، ويتابع قائاًل “مبجرد 

البدء يف تنفيذ امل�شاريع يف ليبيا �شيبداأ القت�شاد الركي بالنتعا�س والتقدم«.
ويقول رئي�س احتاد املقاولني الأتراك، اإنه “عندما تفوز ال�شركات الركية بعقود 

•• م�شتوطنة اأرئيل-اأ ف ب

ت��ن��ت��ظ��ر ب����يي ب���ن ���ش��ي��ن��ي��ور التي 
متتلك �شركة عقارية يف م�شتوطنة 
اأرئيل الإ�شرائيلية تنفيذ احلكومة 
اأج�����زاء م��ن ال�شفة  مل��خ��ط��ط ���ش��م 
على  حتقق  اأن  تتوقع  اإذ  الغربية، 

اإثر هذه اخلطوة اأرباحا كبية
وي��ع��ي�����س يف امل�����ش��ت��وط��ن��ة اأك����رث من 
ت�شم  وه������ي  ���ش��خ�����س  األ�������ف   20
وكلها  ت�������ش���وق،  وم����راك����ز  ج���ام���ع���ة 
من  واح����دة  منها  جتعلها  ع��وام��ل 
امل�شتوطنات التي يتوقع اأن ت�شملها 
املرحلة الأوىل من تنفيذ خمطط 

ال�شم املدعوم اأميكيا.
للجدل  مثية  �شالم  خطة  وكانت 
عر�شها الرئي�س الأميكي دونالد 
الثاين/يناير  ك���ان���ون  يف  ت���رام���ب 
امل�شتوطنات  ���ش��م  ب���دع���م  وع�����دت 
الغربية  ال�شفة  يف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
قانونية  غ��ي  تعتر  ال��ت��ي  املحتلة 
مب������وج������ب ال������ق������ان������ون ال�����������دويل، 
الأردن  اإىل منطقة غور  بالإ�شافة 

ال�شراتيجية.
وتاأمل بن �شينيور اأن مي�شي رئي�س 
قدما  نتانياهو  بنيامني  ال�����وزراء 

اأن  تتوقع  ويف  املخطط.  تنفيذ  يف 
اأ�شعار  “ارتفاع  اإىل  ذل���ك  ي�����وؤدي 
ال�����ش��ق��ق والأرا�����ش����ي يف ظ��ل تزايد 

الطلب«.
يقول  “عيلي”  م�����ش��ت��وط��ن��ة  ويف 
دان��ي��ي��ل ف��اخ ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
ال�شهرين  يف  �شفقات  “اأبرم  اإن���ه 
بها  قام  التي  تلك  تعادل  املا�شيني 

طوال ال�شنوات القليلة املا�شية«.
الأيام  “وقعنا خ��الل  ف��اخ  واأو���ش��ح 
يف  �شفقات  �شت  الأخ���ية  الع�شرة 
األفي مينا�شي” امل�شتوطنة الأخرى 

القريبة.
وح����ول ���ش��ب��ب الإق���ب���ال ع��ل��ى �شراء 
ال���وق���ت، يقول  ه����ذا  ال���ع���ق���ارات يف 
الزبائن  اإن  ال���ع���ق���اري  امل�����ش��ت��ث��م��ر 
“يخ�شون اأن ترتفع الأ�شعار ب�شبب 

قرار احلكومة” �شم املنطقة.
اإ�شرائيل ملخطط �شم  يعني تنفيذ 
اأج������زاء م���ن ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة اأن 
تخ�شع تلك املناطق للقانون املدين 
القانون  م���ن  ب�����دًل  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 

الع�شكري املعمول به حاليا.
ويقول فاخ ال�شم التوراتي لل�شفة 
الآن،  طبيعي  مكان  “اإنه  الغربية 
يهودا  اإىل  للقدوم  اآخ���ر  �شبب  اإن���ه 

ال���ت���ورات���ي  ال�����ش����م  وال�شامرة” 
اأ�شبح  “لأنه  ال��غ��رب��ي��ة  ل��ل�����ش��ف��ة 
اعتبارهم مواطنني  الآن  بالإمكان 

عاديني يف اإ�شرائيل«.
اأن  اإىل  ����ش���ي���ن���ي���ور  ب�����ن  وت���������ش����ي 
ال�شراء  ي��خ�����ش��ون  ح��ال��ي��ا  “النا�س 
ي�شاألون  لأن���ه���م  امل�����ش��ت��وط��ن��ات  يف 
الأرا�شي  اأع��دن��ا  ل��و  م��اذا  اأنف�شهم، 
عن  وم����اذا  �شيعو�شنا؟  م��ن  غ����دا، 

املنزل الذين ا�شريناه؟«.
توقيع   1993 يف  وقعت  اأن  ومنذ 
ات���ف���اق���ي���ة اأو����ش���ل���و ال���ت���ي ك�����ان من 
املفر�س ان تف�شي اإىل اإقامة دولة 
فل�شطينية، ارتفع عدد امل�شتوطنني 
األف   450 ليتجاوز  م���رات  ث��الث 

ن�شمة حاليا.
وي�����خ�����ت�����ار ال����ب����ع���������س ال���������ش����ك����ن يف 
دينية  لأ�����ش����ب����اب  امل�������ش���ت���وط���ن���ات 
اآخرون  ينتقل  ح��ني  يف  وعقائدية 
الكلفة  ب�������ش���ب���ب  ف���ي���ه���ا  ل���ل�������ش���ك���ن 
مقارنة  ل���ل���ع���ق���ارات  امل��ن��خ��ف�����ش��ة 
بالتكلفة الباهظة يف اأماكن اأخرى 

يف اإ�شرائيل.
ت���ق���ع ك���ف���ار ����ش���اب���ا ع���ل���ى ب���ع���د 12 
األفي  م���ن  ال���غ���رب  اإىل  ك��ي��ل��وم��را 
من  الآخ��ر  اجلانب  على  مينا�شي، 

بن�شبة حوايل 10 اإىل 15 يف املئة، 
�شنوات  �شت  اأو  خم�س  غ�شون  ويف 
يف   30 ح���وايل  �شرتفع  الآن  م��ن 
املئة«. وي�شارك مالك �شركة “هاري 
الذهبية”  “اجلبال  اأو  زهاف” 
ال��ع��ق��اري��ة زئ��ي��ف اأي��ن�����ش��ت��اي��ن، فاخ 
الراأي خا�شة مع ت�شجيله مبيعات 

قيا�شية ال�شهر املا�شي.
بر�س  لفران�س  اأين�شتاين  وي��ق��ول 
كبيا”  فرقا  �شيحدث  “ال�شم  اإن 
امل�شتوطنات.  يف  ح�����ش��ري  وب�شكل 

بني  الفا�شل  الأخ�شر”  “اخلط 
اإ�شرائيل وال�شفة الغربية املحتلة.

ويقول فاخ اإن �شقة �شكنية من �شبع 
مربع  م��ر   200 وم�شاحة  غ��رف 
�شيكل  م��ل��ي��ون   4،5 ح���وايل  تكلف 
اأن  مو�شحا  دولر(،  مليون   1،3(
م�شتوطنة  يف  مم��اث��ل  ع��ق��ار  ���ش��ع��ر 
هذا  ن�شف  ي�شاوي  مينا�شي،  األفي 

املبلغ.
وي���ت���وق���ع امل�����ش��ت��ث��م��ر ال���ع���ق���اري اأن 
“تقفز الأ�شعار مبا�شرة بعد ال�شم 

•• اجلزائر-وكاالت

حذر الرئي�س اجلزائري عبد املجيد 
ان����زلق الأزم����ة الليبية  ت��ب��ون، م��ن 
ا�شتمر  اإن  ال�شومايل  النموذج  اإىل 
ا�شتعداد  جمدداً  الداخلي،  القتتال 
ب�������الده ل����ش���ت�������ش���اف���ة احل��������وار بني 

الفرقاء الليبيني.
وق����ال ت��ب��ون، يف م��ق��اب��ل��ة م��ع �شبكة 
اأم�س  الفرن�شية   “  24 “فران�س 
ليبيا  يف  “ الأم����ور  ال�����ش��ب��ت:  الأول 
النموذج  يتجاوز  م��ا  اإىل  تنزلق  ق��د 
�شوريا  يف  ي��ح��دث  م���ا  اأو  ال�������ش���وري 
لتفاق  التو�شل  يتم  مل  اإذا  حالياً، 
اأ�ش�س  ال���ن���ار وو����ش���ع  اإط�����الق  وق���ف 
اأ�ش�س  ع��ل��ى  ال����دول����ة  ب���ن���اء  لإع�������ادة 

ال�شرعية ال�شعبية«.
الفاعلني  “نف�س  ت���ب���ون  واأ�����ش����اف 

كبية  ���ش��وق��ا  “�شتكون  وي�����ش��ي��ف 
من  اجل��اد  للعمل  ال�شتعداد  علينا 

اأجل هذه الفر�شة«.
وع����ل����ى ال����رغ����م م����ن ع�����دم ات���خ���اذ 
لتنفيذ  فعلية  خطوة  اأي  نتانياهو 
خطة ال�شم على الرغم من حتديد 
موعدا  مت���وز/ي���ول���ي���و  م���ن  الأول 
لذلك، ما زال فاخ متحم�شا. وقال 
هذا  اأن  ا���ش��رائ��ي��ل  ت��ق��رر  “عندما 
���ش��ي��ك��ون رد الفعل  ل��ن��ا،  امل��ك��ان ه��و 

امل�شرك “واأخيا!«.

�شورية  يف  امل��ت��ب��ع��ة  امل��ن��اه��ج  ون��ف�����س 
موجودة يف ليبيا، ومن ح�شن احلظ 
اأن القبائل حتلت باحلكمة عك�س ما 
يظنه ال��ك��ث��يون، امل��رت��زق��ة ه��م من 

ارتكبوا النتهاكات«.
ال��رئ��ي�����س اجل���زائ���ري قائاًل  وت���اب���ع 
والقبائل  ال����ك����ي����ل،  ط���ف���ح  “لقد 
وت�شليح  نف�شها  عن  بالدفاع  �شتبداأ 
احلديث  يكون  لن  وحينها  نف�شها، 
ع��ن ال��ن��م��وذج ال�����ش��وري ب��ل النموذج 
ال�شومايل، ول ميكن لأحد فعل اأي 
اإىل  اأن يتحول  �شيء....البلد ميكن 
مالذ لالإرهابيني واجلميع �شي�شل 
اإرهابيه اإىل ليبيا حتى يطهر بلده«. 

مع  العالقات  وعن  �شرورياً«.  ذلك 
اجلزائري  ال��رئ��ي�����س  ق����ال  امل���غ���رب، 
لتح�شني  م����ب����ادرة  ب������اأي  “نرحب 
املغربية”،  اجل���زائ���ري���ة  ال��ع��الق��ات 
بالإيجاب  ول  بال�شلب  ال��رد  راف�شاً 
اإن�شاء  ح��ول  عما مت تداوله م��وؤخ��راً 
ق���واع���د ع�����ش��ك��ري��ة ج���زائ���ري���ة على 

احلدود مع املغرب.
الرئي�س  ق�����ال  ال�������ش���دد،  ه�����ذا  ويف 
اأنفي  ول���ن  اأوؤك����د  “لن  اجل���زائ���ري: 
قواعد  ب���ن���اء  يف  اجل����زائ����ر  �����ش����روع 
املغربية”،  احل��دود  قبالة  ع�شكرية 
مع  م�شكل  اأي  لدينا  “لي�س  م��ردف��اً 
امللك،  ال�شقيق ول مع  املغرب  �شعب 

نوع  اأي  ب���الده  يف  ي��ك��ون  اأن  املقابلة 
احلريات،  على  الت�شييق  اأن��واع  من 
م�شيا بالقول “لي�س هناك ت�شييق 
بل  اجل��زائ��ر  يف  التعبي  حرية  على 
والتحري�س  ال�شتم  �شلوكيات  على 

التي يعاقب عليها القانون«.
للعفو  م�شتعد  اأن����ه  ت��ب��ون  واأو����ش���ح 
امل�شاجني يف  عن قائمة جديدة من 
الأمر  ا�شتحق  “كلما  قائاًل  ب��الده، 

ميكن اأن اأعفو عن اآخرين«.
واأ�����ش����اف ال��رئ��ي�����س اجل����زائ����ري يف 
للجمهورية  “كرئي�س  ح��������واره: 
ف��ي��م��ا يتعلق  ���ش��اأط��ب��ق ���ش��الح��ي��ات��ي 
ب��ال��ع��ف��و ع���ن امل�����ش��اج��ني ك��ل��م��ا كان 

وذك��ر ت��ب��ون، اأن اجل��زائ��ر تقف على 
الفرقاء  جميع  م��ن  واح���دة  م�شافة 
اأن روؤية بالده  اإىل  يف ليبيا، م�شياً 
حل���ل الأزم������ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ت��ت��واف��ق مع 
فرن�شا واإيطاليا، واأن الكر والفر بني 

اجليو�س لي�س هو احلل النهائي.
النهائي  “احلل  بالقول  وا�شتطرد 
يتطلب ا�شت�شارة ال�شعب الليبي من 
مثال،  كالقبائل  تنظيماته  خ���الل 
ت�شم  ملوؤ�ش�شات  النتخابات  وتنظيم 
الليبي....اإذا  ال�شعب  م��ك��ون��ات  ك��ل 
ا�شتعداد  على  فاجلزائر  منا،  طلبوا 

ل�شت�شافة احلوار الليبي-الليبي«.
وقد نفى الرئي�س اجلزائري خالل 

لديهم  م����ن  امل����غ����رب  يف  ه���ن���اك  ب����ل 
تبون  ون����وه  اجل���زائ���ر«.  م��ع  م�شكل 
فرن�شا عن جرائمها  اعتذار  اأن  اإىل 
ال�شتعمارية يف اجلزائر �شي�شاهم يف 

تلطيف العالقات بني البلدين.

اإعادة الإعمار يف ليبيا �شتتاح لنا اإمكانية ت�شدير املواد الركية الالزمة وهو ما 
�شي�شاعد يف تعزيز احتياطاتنا النقدية«.

ت�ضخم وبطالة
ويوؤكد التقرير، اأن التدخل الركي يف ليبيا جاء يف وقت تعاين يف اأنقرة من اأزمات 
اإىل  اللية  وهبوط  والت�شخم،  البطالة  ن�شبة  ارتفاع  اأبرزها  عديدة،  اقت�شادية 
اأدنى م�شتوياتها اأمام الدولر الأمريكي، م�شياً اإىل اأن عوائد التدخل الع�شكري 
يف ليبيا متنح القت�شاد الركي دفعة هو باأم�س احلاجة اإليها الآن اأكرث من اأي 
وقت م�شى خا�شة يف ظل تف�شي فيو�س كورونا الذي �شاعف خ�شائر احلكومة 
الركية.  ويو�شح التقرير، اأن تركيا حتاول اخلروج من ماأزقها القت�شادي عر 
�شهد  ال��ذي  ال�شعبة  العملة  من  احتياطياتها  لتعزيز  غنية  دول  من  ال�شتدانة 
تراجعاً كبياً يف الآونة الأخية، وتكثف اأنقرة حمادثاتها مع دول مثل بريطانيا 
واليابان لإن�شاء خطوط تعاون اقت�شادي متبادلة �شعياً لتعزيز احتياطي العمالت 

ال�شعبة يف اأ�شواقها. 

ودائع باملليارات
اأوائ��ل ال��دول التي متد يد  اأن حكومة الوفاق الليبية كانت من  وتفيد التقارير، 

اإىل تركيا، واأودع حمافظ البنك  العون 
امل���رك���زي ال��ل��ي��ب��ي ال�����ش��دي��ق ال��ك��ب��ي 8 
مليارات دولر يف البنك املركزي الركي 
4 �شنوات دون فائدة للم�شاهمة يف  ملدة 

حتقيق ا�شتقرار اللية الركية. 
لقاء  بعد  اأت��ت  الركية  املالية  امل�شاهمة 
املركزي  ل��ي��ب��ي��ا  ب���ني حم��اف��ظ م�����ش��رف 
وال��رئ��ي�����س الركي  ال��ك��ب��ي،  ال�����ش��دي��ق 
رجب طيب اأردوغان يوم الثنني املا�شي، 
وج����اء ل��ق��اء ال�����ش��دي��ق واأردوغ�������ان عقب 
عقدها  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ات  م��ن  �شل�شلة 
م�شوؤولني  م��ع  ليبيا  م�شرف  حم��اف��ظ 
م���ال���ي���ني اأت��������راك ب�����ارزي�����ن، م���ث���ل وزي����ر 
األبيق،  املالية واخلزانة الركي براءت 
مراد  الركي  املركزي  البنك  وحمافظ 
اأوي�شال.  حاولت حكومة الوفاق الليبية 
التعتيم على نتائج الجتماعات املتكررة 
التقارير  اأن  اإل  الأت���راك  امل�شوؤولني  مع 
الكبي  ال�شديق  تقدمي  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت 
ل��رك��ي��ا، جاء  لأم����وال على �شكل ودائ���ع 
ل�شمان ا�شتمرار دعم اأردوغان حلكومة 

فائز ال�شراج غي ال�شرعية.
جلنة  رئي�س  اأك��د  املا�شي،  اخلمي�س  يوم 
ليبيا  م�شرف  يف  ال�شيولة  اأزم���ة  اإدارة 
امل��رك��زي رم���زي الآغ���ا يف ل��ق��اء م��ع قناة 
الذي  “الجتماع  اإن  نيوز”،  “�شكاي 
ع���ق���ده ال�����ش��دي��ق ال��ك��ب��ي م���ع حمافظ 
ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ال��رك��ي ووزي����ر املالية 
الركي، جاء لو�شع ال�شيغة التنفيذية 
ل��الت��ف��اق��ي��ة امل���وق���ع���ة م���ن ج���ان���ب فائز 
تعوي�س  ح����ول  ت�����دور  وال���ت���ي  ال�������ش���راج، 
اإبان حكم الرئي�س الراحل معمر  ال�شركات الركية املتعاقدة مع الدولة الليبية 

القذايف، والتي قد ت�شل قيمتها حلوايل ثالثة مليارات دولر«.
واعتر الآغا اأن ال�شورة التي جمعت بني اأردوغان وال�شديق الكبي، تبعث بر�شالة 
اإيجابية لل�شركات الركية باأن الرئي�س الركي قد جنح يف ك�شب تعوي�شات لها، 

كما اأنها تك�شف ب�شكل �شارخ هيمنة تركيا على موارد ليبيا وثرواتها. 

هيمنة على النفط
تطمح تركيا اإىل تخفي�س كلفة وارداتها النفطية ال�شنوية التي تبلغ 40 مليار 
دولر، ويقول وزير الطاقة وامل��وارد الطبيعية الركي فاحت دونز، “نتطلع اإىل 
خف�س كلفة النفط امل�شتورد عر التعاون مع حكومة الوفاق يف جمال التنقيب 

عن الغاز والنفط«. 
وتو�شع التعاون بني اأنقرة والوفاق بعد توقيع اتفاقيتني حول التعاون الع�شكري 
بطلب  الليبية  الوطنية  النفط  �شركة  بعده  تقدمت  البحرية،  احل��دود  وتر�شيم 
املعاد  البحرية  املناطق  يف  وال��غ��از  النفط  ع��ن  للتنقيب  ت�شاريح  على  احل�شول 
تر�شيمها ما اأدى اإىل ت�شاعد التوترات مع قر�س واليونان، واأتت خطوة الوفاق 

بتحري�س من احلكومة الركية التي باتت ت�شيطر ب�شكل كامل على قرارها.

اإيران ت�شّجل 163 وفاة بكورونا خالل 24 �شاعة  غانت�ش لنتانياهو: خ�شت 3 انتخابات وال اأخ�شى الرابعة
 •• طهران-اأ ف ب

اأعلنت وزارة ال�شحة الإيرانية اأم�س الأول 163 وفاة اإ�شافية بفيو�س كورونا امل�شتجد خالل 24 �شاعة، يف اأعلى عدد 
وفيات ر�شمي يومي يف اإيران منذ بدء تف�شي وباء كوفيد-19 يف �شباط/فراير.

ج��راء فيو�س كورونا  الأك��رث ت�شرراً  الدولة  واإي��ران هي  وف��اة.   162 وبلغ  ال�شابق الثنني  القيا�شي  العدد  و�ُشّجل 
امل�شتجّد يف ال�شرق الأو�شط.

و�شّرحت املتحدثة با�شم وزارة ال�شحة الإيرانية �شيما �شادات لري للتلفزيون احلكومي اأن الوفيات اجلديدة ترفع 
ح�شيلة الوباء الإجمالية يف البالد اإىل 11571 وفاة.

واأ�شافت اأن خالل ال�شاعات ال�24 الأخية، ثُبتت اإ�شابة 2560 �شخ�شاً بكورونا امل�شتجّد “ما يرفع عدد الإ�شابات 
الإجمايل اإىل 240،438«.

وياأتي هذا الإعالن يف حني اأعربت اإيران التي تواجه منذ عدة اأ�شابيع ارتفاعاً يف عدد الإ�شابات والوفيات اجلديدة، 
عن نيتها فر�س و�شع الكمامات ب�شكل اإلزامي يف الأماكن العامة، يف اإطار مكافحة تف�شي فيو�س كورونا امل�شتجّد.

الأ�شبوع  خالل  �شنوية  موازنة  على  املوافقة  تتم  مل  اإذا  جديدة، 
اجلاري.

�شنوية،  موزانة  “ليكود”  حزبه  واأغلبية  نتانياهو  يدعم  وبينما 
اأع�شاء  اإىل جانب العديد من  اأبي�س”  “اأزرق  فاإن حزب غانت�س 

حزب ليكود نف�شه يدعمون موازنة ن�شف �شنوية.
وكان نتانياهو قال اجلمعة: “اأعتزم طرح املوازنة )للت�شويت( يف 
غ�شون اأ�شبوع رغم معار�شة اأزرق اأبي�س، اإذا كانوا يريدون اإجراء 

انتخابات، فاإن هذه م�شكلتهم«.
امل��رح��ل��ة هي  ه��ذه  لإ���ش��رائ��ي��ل يف  الق�شايا  اأه���م  اإن  وق���ال غانت�س 
والنق�شامات يف  القت�شادية،  والأزم��ة  كورونا،  مواجهة فيو�س 

املجتمع الإ�شرائيلي، واأمن الدولة.

•• القد�س املحتلة-وكاالت

باأن  الأح���د،  اأم�س  غانت�س  بيني  الإ�شرائيلي  ال��دف��اع  وزي��ر  �شرح 
للغاية  اأم��راً غي م�شوؤول و�شّيئا  �شيكون  انتخابات مبكرة  اإج��راء 

بالن�شبة لإ�شرائيل يف الوقت الراهن.
القول يف ت�شريحات  عنه  بو�شت”  “جيوزاليم  ونقلت �شحيفة 
ال���وزراء  رئي�س  ب��ق��ي��ادة  احل��ك��وم��ة  اإىل  ان�شممت  “لقد  اإذاع���ي���ة: 
ل  اأنا  رابعة،  الذهاب لنتخابات  اأجل منع  نتانياهو من  بنيامني 
اأخ�شاها فقد خ�شت 3 انتخابات بالفعل، ولكني اأعتقد اأنه يجب 

يف هذه املرحلة البتعاد باإ�شرائيل عن انتخابات جديدة«.
لنتخابات  بالدعوة  نتانياهو  تهديد  بعد  غانت�س  ت�شريح  وج��اء 

رئي�ش اجلزائر يحذر ليبيا من النموذج ال�شومايل
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عربي ودويل

لأ�شلوب معاجلته للجائحة، قال ترامب اإنه يجب حما�شبة ال�شني 
على تقاع�شها عن احتواء املر�س.

من  خطوات  بعد  على  العرقية  للم�شاواة  �شلميون  حمتجون  ودع��ا 
املكان، الذي كان يتحدث فيه ترامب يف وا�شنطن العا�شمة و�شاروا 
ماتر  ليفز  ب��الك  و�شاحة  الأبي�س  البيت  ح��ول  مغلقة  ���ش��وارع  يف 
�شد  الأم��يك��ي��ني  م��الي��ني  ويتظاهر  ال��ت��ذك��اري.  لنكولن  ون�شب 
ال�شرطة والتفاوت العرقي منذ مقتل جورج فلويد، الذي  وح�شية 
تويف بعد اأن جثم �شرطي يف مينيابولي�س على عنقه ملا يقرب من 9 
دقائق. وبالإ�شافة اإىل حتقيق اإ�شالح ال�شرطة يف بع�س املدن اأزال 
بع�س املحتجني متاثيل لزعماء الكونفدرالية ورموز اأخرى لراث 
اأم��يك��ا م��ن ال��ع��ب��ودي��ة. وق���ال ت��رام��ب: “هناك دائ��م��ا م��ن ي�شعون 
احلايل،  ال��وق��ت  يف  ال�شلطة  ك�شب  اأج��ل  م��ن  املا�شي  ب�شاأن  للكذب 

الذين يكذبون ب�شاأن تاريخنا، الذين يريدوننا اأن نخجل ممن نكون 
نحن. الهدف هو التدمي«.

ومت��ث��ل ت�����ش��ري��ح��ات ت��رام��ب يف ال���راب���ع م��ن ي��ول��ي��و ت��اأك��ي��دا لكلمة 
اتهم  حيث  داك��وت��ا،  ب�شاوث  را�شمور  جبل  يف  اجلمعة  م�شاء  األقاها 
التاريخ  حم��و  مبحاولة  غا�شبون”  “غوغاء  باأنهم  و�شفهم  م��ن 
اأنه ح�شن يف  اأي�شا لر�شم نف�شه على  الأميكي كما ا�شتغل الكلمة 

مواجهة التطرف الي�شاري.
وقال ترامب اأي�شا يف الكلمة التي األقاها، ال�شبت، اإنه �شيكون لدى 
ف��رة طويلة”  “قبل  للفيو�س  ع��الج  اأو  ل��ق��اح  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
ال�شحة  اأميكي كبي يف قطاع  وقال م�شوؤول   .2020 نهاية  من 
اخلمي�س املا�شي اإنه متفائل باأن برنامج اإدارة ترامب لتعجيل اللقاح 

�شي�شفر عن لقاح اآمن وفعال لكوفيد-19 بحلول نهاية العام.

•• وا�شنطن-وكاالت

تعهد الرئي�س الأميكي، دونالد ترامب، بدحر “الي�شار املتطرف” 
ال�شتقالل،  عيد  مبنا�شبة  الأبي�س  البيت  يف  األقاها  كلمة  خ��الل 
م��ن��ددا ب��امل��ح��اولت ال��ت��ي ج��رت يف الآون����ة الأخ����ية لإزال����ة الن�شب 
التذكارية ل�شخ�شيات تاريخية بو�شفها حماولت لتدمي الوليات 
املتحدة. وقال ترامب: “بال دليل اأن 99 باملئة من حالت الإ�شابة 

بفيو�س كورونا يف الوليات املتحدة غي �شارة متاما«.
ويف واقع الأمر �شجلت وليات اأميكية كثية رقما قيا�شيا حلالت 
 7890 اأدخل  تك�شا�س وحدها  ففي  كوفيد-19،  الإ�شابة مبر�س 
للم�شت�شفيات  ج��دي��دة  نقل  حالة   238 بعد  امل�شت�شفيات  �شخ�شا 
النتقادات  ت��زاي��د  ورغ��م  املا�شية.  �شاعة  والع�شرين  الأرب���ع  خ��الل 

ترامب يفاجئ اجلميع بـ »حديث كورونا« .. ويهاجم ال�شني

•• عوا�شم-وكاالت

للنفوذ  كبية  �شربة  العراق  وجه 
الإيراين، بعد اإنهاء رئي�س الوزراء 
فالح  هيمنة  الكاظمي  م�شطفى 
اأجهزة   3 اثنني من  الفيا�س على 
اأم��ن��ي��ة ي���ق���وده���ا، م���ا ي���ن���ذر بقرب 

مواجهة فعلية مع طهران.
ووفقاً ل�شحف عربية �شادرة اأم�س 
الأحد، تزداد خطوط املواجهة بني 
العراق  ���ش��واء يف  واأدوات���ه���ا  اإي����ران 
اأ�شارت  فيما  ���ش��وري��ا،  اأو  لبنان  اأو 
املقبلة  الأي��������ام  اأن  اإىل  م�������ش���ادر 
اأظافر  لتقليم  ق�����رارات  �شت�شهد 

اإيران.

لكمة كبرية
بغداد  يف  حكومية  م�شادر  اأبلغت 
باأن  ال��ل��ن��دن��ي��ة،  ال��ع��رب  ل�شحيفة 
الفيا�س  تكليف  اأن��ه��ى  ال��ك��اظ��م��ي 
الوطني،  الأم����ن  م�شت�شار  مب��ه��ام 
الداخلية  وزير  تعيني  اإىل  م�شية 
الأ���ش��ب��ق ق��ا���ش��م الأع���رج���ي يف هذا 

املوقع.
تكليف  ق��رار  اأن  امل�شادر  واأ�شافت 
ق���ا����ش���م الأع�����رج�����ي ك�����ان ي������دور يف 
منذ  ال�شيا�شية  ال��ق��وى  ك��وال��ي�����س 
ب�شبب  ح�����ش��م،  دون  م���ن  اأ���ش��اب��ي��ع، 
اعرا�س زعيم منظمة بدر هادي 

العامري.
الكاظمي  اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت 
مل ي��ك��ت��ف ب��اإق�����ش��اء ال��ف��ي��ا���س من 
الوطني،  الأم��ن  م�شت�شار  من�شب 
رئا�شة  م����ن  اأي���������ش����اً  اأق���������ش����اه  ب����ل 
امل�شوؤول  ال��وط��ن��ي  الأم������ن  ج���ه���از 
ع���ن ت��ن�����ش��ي��ق ع��م��ل اأج���ه���زة الأم���ن 
باملعلومات،  ورف����ده����ا  ال���داخ���ل���ي 
معيناً يف من�شبه اجلرنال املتقاعد 

عبدالغني الأ�شدي.
وقالت م�شادر مطلعة اإن “خ�شائر 

ال��ف��ي��ا���س ق��د ل ت��ت��وق��ف ع��ن��د هذا 
اإىل  امل���ع���ل���وم���ات  ت�����ش��ي  اإذ  احل�����د، 
هيئة  رئا�شة  من  اإق�شائه  اإمكانية 

احل�شد ال�شعبي«.
�شعود  اإن  اإىل  م��راق��ب��ون  واأ����ش���ار 
الهيمنة  م�شتوى  عك�س  الفيا�س 
الأمني  ال����ق����رار  ع��ل��ى  الإي���ران���ي���ة 
ت�����ش��اوؤلت ب�شاأن  ال��ع��راق��ي، و���ش��ط 
ه��و مقدمة  اإق�������ش���اوؤه  ك���ان  اإذا  م��ا 
لن���ح�������ش���ار ال���ن���ف���وذ الإي���������راين يف 

العراق.

حتدي اإيران
ومن جهتها، ذكرت �شحيفة البيان 
بداأ فعلياً يف  العراق  اأن  الإماراتية 
م��واج��ه��ة ت��دخ��الت اإي�����ران، لفتة 
العراقي،  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  اأن  اإىل 
على  حري�س  الكاظمي،  م�شطفى 

حتدي طهران.
ر�شالة  الكاظمي وّجه  اأن  واأ�شافت 
الأوىل  اجلولة  خ�شر  اأن��ه  �شمنية، 
الأي����ام  واأن  امل��ع��رك��ة،  ي��خ�����ش��ر  ومل 
لتقليم  ق�����رارات  �شت�شهد  امل��ق��ب��ل��ة 

اأظافر اإيران يف العراق.
اأن  واأك��������د حم���ل���ل���ون ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
الأم���������ور ���ش��ت��ظ��ل م���ف���ت���وح���ة على 
اجلانبني،  ب���ني  الح���ت���م���الت  ك���ل 
احل��ك��وم��ة وال��ك��اظ��م��ي م���ن جهة، 
من  لإي����ران  ال��ت��اب��ع��ة  وامليلي�شيات 
ي��ن��ت��ه��ي ه���ذا  اأخ���������رى، ول  ج���ه���ة 
اأح����د  ع���ظ���م  ب��ك�����ش��ر  اإل  ال�������ش���راع 

الطرفني املت�شارعني.
اأن  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأو�����ش����ح����ت 

تخويف الكاظمي واإذلل العراق.
وتابع اأن “الأخبار التي مت تداولها 
اأولئك  ت��وج��ي��ه  ت�����ش��م��ن��ت  اأخ������ياً 
للكاظمي،  ال���الذع���ة  الن���ت���ق���ادات 
مليلي�شيا  ال��ع��ام  الأم���ني  ك��رر  حيث 
اتهامات  ال��ك��ع��ب��ي  اأك�����رم  ال��ن��ج��ب��اء 
التخوين ولوح بتحركات مقبلة”، 
وباقي  ميلي�شياته  عنا�شر  موجهاً 
الف�شائل املوالية لإيران اإىل تعزيز 
اأكر  ب�شكل  واإمكانياتهم  قدراتهم 
للملحمة  لال�شتعداد  ال�شابق  من 

الكرى.
كل  الغاية من  اأن  الكاتب  واأو���ش��ح 
والتهديدات  ال��ت�����ش��ري��ح��ات  ت��ل��ك 
ال��ن��اري��ة ه��ي ت��و���ش��ي��ل ر���ش��ال��ة من 
اإيران  اأن  ملخ�شها  اإي��ران،  ماليل 
ال��ع��راق، واأن من  ال��ت��ي حتكم  ه��ي 
ي��ن�����ش��ى ن��ف�����ش��ه وي���ت���ج���اوز ح����دوده 
�شيجد �شهاباً ر�شداً من العراقيني 

املوالني لها.

خطوط املواجهة
اأبو  اإي����اد  ال�شيا�شي  ال��ك��ات��ب  واأم����ا 
����ش���ق���را، ف���ق���د ق������ال يف م����ق����ال له 
ب�����ش��ح��ي��ف��ة ال�������ش���رق الأو�����ش����ط اإن 
“العراق �شهد خالل الأيام الفائتة 
ب���ني حكومة  ق����وة م��ه��م��اً  اخ���ت���ب���ار 
وامليلي�شيات  الكاظمي  م�شطفى 
املح�شوبة على اإيران، ومنها كتائب 

حزب اهلل العراقي«.
تقريباً  “بالتزامن  اأن���ه  واأ����ش���اف 
مع هذا الختبار، حتّدث متحدث 
حكومي عراقي عن �شرورة ح�شر 

ب���ال���دول���ة، وه����ذا موقف  ال�����ش��الح 
متقدم اأي�شاً يزيد و�شوح خطوط 
اإي���ران واأدوات��ه��ا من  املواجهة ب��ني 
والعامل  ال��ع��راق��ي  وامل��واط��ن  جهة 
ال���ع���رب���ي وامل��ج��ت��م��ع ال������دويل من 

اجلهة املقابلة.
اأهمية  من  يزيد  ما  اأن  اإىل  واأ�شار 
ما يحدث ورود تقارير من اإيران، 
الأمريكية  ال��ع��ق��وب��ات  ب����اأن  ت��ف��ي��د 
ومعها  ط���ه���ران  ع��ل��ى  امل���ف���رو����ش���ة 
�شلبياً  توؤثر  باتت  كورونا،  جائحة 
على حجم الدعم املايل والع�شكري 

الإيراين مليلي�شياتها العراقية.
وذك������رت اأح�����د امل�������ش���ادر اأن�����ه منذ 
تراجع حجم  احل��ايل  العام  مطلع 
الإمدادات املالية ال�شهرية املقّدمة 
لكريات امليلي�شيات العراقية، من 
دولر  م���الي���ني   5 اأو   4.5 ن��ح��و 
ماليني  و3  مليونني  ب��ني  م��ا  اإىل 

دولر.
اأ�شعار النفط  واأو�شحت اأن تراجع 
وع��ج��ز امل��ي��زان��ي��ة وال��ع��ق��وب��ات، اإىل 
ك�����ورون�����ا، فر�س  ج���ان���ب ج���ائ���ح���ة 
اإنفاقها  م���ن  احل���د  ط���ه���ران  ع��ل��ى 
خم�ش�شات  وب�شمنه  ال��ع�����ش��ك��ري 
انعك�س  م�����ا  ال������ث������وري،  احل�����ر������س 
الإقليمية  ال�شورة  على  وينعك�س 

يف العراق ولبنان و�شوريا. 

اأجهزة  ع��ل��ى  ال��ك��اظ��م��ي  ���ش��ي��ط��رة 
الأم�����ن، ت��ت��ي��ح ل��ه ن���زع ���ش��الح هذه 
ت�شرف  حتت  وجعلها  امليلي�شيات، 
ال�����دول�����ة، وب����ال����ت����ايل، ي���ق���ل���ل من 
ال�شلبية  والرت���دادات  النعكا�شات 
والع�شكرية  ال�شيا�شية  لل�شراعات 
النقطة  ول����ع����ل  ال������ع������راق،  ع���ل���ى 
املحورية يف جناحه ن�شبياً مبهمته 
الركون  ع���دم  يف  تتمثل  ال��ث��ق��ي��ل��ة، 
واخل�����ش��وع ل���ش��راط��ات الأح���زاب 

املوالية لإيران.
اآخر  فريق����اً  هن����اك  اأن  وذك����رت 

تكون  ل�����ن  الأم�����������������ور  اأن  ي�����وؤك�����د 
لتداخل  نظ������راً  الب�شاطة،  ب��ه��ذه 
وتفاقم  امل��ل��ف��������������ات،  وت�����ش�����������������اب��ك 
اإ�شافة  وال���ت���ح���دي���ات،  امل���خ���اط���ر 
العراق،  يف  اإي�����ران  ن��ف��وذ  ق���وة  اإىل 
�ش�تى  يف  عق�����ود  عر  تغلغل  حيث 
والقت�شادي���ة  ال�شيا�شية  املجالت 
والأمنية،  الع�شكرية  ذل��ك  وق��ب��ل 
اأمام  الكاظمي  ي�شع  ال��ذي  الأم��ر 
ير�شخ  جتعله  قد  �شعبة،  خيارات 
احلكومات  روؤ������ش�����اء  غ������رار  ع���ل���ى 

ال�شابقة.

باأن  كله  ال��ع��راق  ويعلم  الكاظمي 
م���ن ي��ت��ج��راأ وي���دو����س ع��ل��ى طرف 
اإيران يف هذا البلد العربي �شيعاين 

كثياً وطوياًل«.
واأ�شار اإىل اأنه بعد اإقدام العراق على 
اعتقال عنا�شر تابعة للميلي�شيات 
التابعة للنظام الإيراين ب�شبب ما 
يقومون به من اأعمال اإرهابية وما 
يح�شرون له، اعتره ماليل اإيران 
جراأة من الكاظمي، ما دفع زعماء 
الإدلء  اإىل  له  املوالية  امليلي�شيات 
منها  امل��راد  النارية  بالت�شريحات 

حتركات اإيرانية مرتقبة
ال�شحايف  ال��ك��ات��ب  ق���ال  وب������دوره، 
ف��ري��د اأح���م���د ح�����ش��ن يف م��ق��ال له 
البحرينية،  ال���وط���ن  ب�����ش��ح��ي��ف��ة 
النظام  اأن  ���ش��ح��ي��ح��اً  “لي�س  اإن����ه 
ي���ه���داأ ول����ن يرتاح  ل���ن  الإي��������راين 
ال����وزراء  ي��زي��ل رئ��ي�����س  اأن  ب��ع��د  اإل 
من  الكاظمي  م�شطفى  العراقي 
املوالني  باأحد  وا�شتبداله  من�شبه 

له«.
الأم���ر ل يهم هذا  “هذا  واأ���ش��اف 
يعلم  اأن  ه���و  ي��ه��م��ه  م���ا  ال���ن���ظ���ام، 

•• بغداد-وكاالت

ط��ال��ب ال���ع���راق امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 
تركيا  اع��ت��داءات  ل��وق��ف  بالتدخل 
عملية  �شنها  ب��ع��د  اأرا����ش���ي���ه،  ع��ل��ى 
“خملب النمر” �شد عنا�شر حزب 
املتواجدين  الكرد�شتاين  ال��ع��م��ال 

�شمال غربي العراق.  
واأك�������دت احل���ك���وم���ة ال��ع��راق��ي��ة اأن 
اأرا�شيه  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات 
وتعتدي  الإق��ل��ي��م��ي  لل�شلم  ت�شيء 
على �شيادة البالد واأرواح وممتلكات 

العراقيني.
و����ش���ل���م���ت احل����ك����وم����ة ال���ع���راق���ي���ة 
ر�شالتي  بغداد  يف  الركي  ال�شفي 
�شديدتي  ر����ش���م���ي���ت���ني  اح����ت����ج����اج 
اللهجة، موؤكدة اأنها �شتلجاأ �شمن 
ال��ق��ان��ون وامل��واث��ي��ق الدولية  اإط���ار 
العراق يف رف�س هذه  لتثبيت حق 

العتداءات ووقفها.
وذكرت احلكومة يف بيان: “نحّمل 
اجل�����ان�����ب ال�����رك�����ي امل�������ش���وؤول���ي���ة 
ما  كّل  عن  والأخالقية  القانونية 
ومادية،  ب�شرية  خ�شائر  م��ن  يقع 

التجاوز  ميثله  م��ا  اىل  بالإ�شافة 
ل�شيادة  ان��ت��ه��اك  م���ن  والع����ت����داء 
اأرا�شيه  العراق وا�شتقراره ووحدة 

واأمن �شعبه«.
اأن املجتمع الدويل مدعو  واأ�شاف 
خطوات  اتخاذ  اإىل  املنا�شبة  بهذه 
م��ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز ال���ش��ت��ق��رار يف 
امل���ن���ط���ق���ة، واإ�����ش����ن����اد ح����ق ال���ع���راق 
ال�شيادي يف حماية اأرا�شيه وحفظ 

�شالمة �شعبه.
با�شتمرار  الركية  القوات  وت�شّن 
حزب  خم��اب��ئ  ت�شتهدف  ع��م��ل��ي��ات 

•• عوا�شم-وكاالت

املتناق�شة  ال��ت�����ش��ري��ح��ات  اأث������ارت 
ل�����وزي�����ري اخل����ارج����ي����ة وال�����دف�����اع 
الركيني حول الدور الذي تلعبه 
عدة،  ت�����ش��اوؤلت  ليبيا  يف  بالدهما 
اإىل وجود  امل��راق��ب��ون  اأ����ش���ار  ح��ي��ث 
تباين يف وجهة النظر الدبلوما�شية 
الركية وبني املوؤ�ش�شة الع�شكرية، 
وهو تناق�س ف�شحته ال�شور التي 
الدفاع  وزي��ر  زي��ارة  عقب  انت�شرت 
الركي خلو�شي اآكار اإىل طرابل�س 
من  كبياً  ولقائه عدداً  وم�شراتة 

اجلنود وال�شباط الأتراك هناك.
وت�شريحات  ت��رك��ي��ان  م�������ش���وؤولِن 
ف�شحتها  ليبيا  ح���ول  متناق�شة 
�شاعات  ف�����ش��ل��ت  اأن  ب��ع��د  ال�����ش��ور 
قليلة بني كلمات وزيري اخلارجية 
والدفاِع الركيني مولود ت�شاوو�س 

اأوغلو وخلو�شي اآكار.
لقائه  خ�����الل  اخل����ارج����ي����ة  وزي������ر 
ن��ظ��يه الأمل����اين هايكو م��ا���س قال 
ا�شت�شارات  ف��ق��ط  ت��ق��دم  ب���الده  اإن 
ع�شكرية حلكومة الوفاق بناء على 
الوقت  يف  متهماً  بينهما،  الت��ف��اق 
اإىل  ���ش��الح  ب��اإر���ش��اِل  فرن�شا  نف�شه 

اجلي�س الوطني.
ال�شت�شارات  اأن  م��راق��ب��ون  وذك���ر 
اأوغلو  ت�شاو�س  عنها  حت��دث  التي 
تعني بلغة الع�شكر وجود عدد من 
ال�شباط الأت��راك الذين يقدمون 
ن�����ش��ائ��ح ل��ك��ت��ائ��ب ال�����وف�����اق، وقد 

ت��دري��ب ي�شرف  ب��ع��م��ل��ي��ات  ت��ق��رن 
ال�شباط.  عليها عدد حمدود من 
التي  ال�شور  اأن  اإىل  اأ�شاروا  لكنهم 
ب��ع��د زي����ارة وزي����ر الدفاع  خ��رج��ت 
الركي خلو�شي اآكار اإىل طرابل�س 
ب���ني قواته  وم�����ش��رات��ة وج���ولت���ه 
من  اأك�����ر  دوراً  ف�����ش��ح��ت  ه���ن���اك، 

ال�شت�شارات.
وُتظهر بع�س ال�شور اآكار يف غرفة 
ع�شرات  ت�شم  ع�شكرية  ع��م��ل��ي��اٍت 
الغرفة  وه��ي  الأت�����راك،  ال�شباط 

ال���ت���ي ت���دي���ر اجل���ن���ود الأت�������راك يف 
اأخرى  ���ش��ور  ج��ان��ب  اإىل  امل��ع��رك��ة، 
للقائه مع جنود اأتراك يف م�شراتة. 
اآك����ار  ���ش��وه��د  ذل�����ك،  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
يتفقد البارجات الكبية يف ميناء 
م�شراتة، وهي ال�شور التي دفعت 
اإنها  ل��ل��ق��ول  ع�����ش��ك��ري��ني  ب���خ���راء 
تركي  ع�شكري  تدخل  على  موؤ�شر 
ال�شت�شارات  دور  ي��ت��ج��اوز  ك��ب��ي، 
الذي حتدث عنه وزير اخلارجية. 
�شور وزير الدفاع الركي ناق�شت 

الكرد�شتاين جنوب �شرقي  العمال 
ت���رك���ي���ا وق������واع������ده اخل���ل���ف���ي���ة يف 

العراق.
ويخو�س احلزب متردا �شد الدولة 
وت�شنفه   ،1984 م��ن��ذ  ال��رك��ي��ة 
اأنقرة وحلفاوؤها الغربيون منظمة 

اإرهابية.  
5 مدنيني يف  الوقت، قتل  يف هذا 
غارات جوية تركية �شمال العراق، 
م�شوؤولون حمليون،  اأف��اد  ما  وف��ق 
باحتجاج  بغداد  اجلمعة، وتقدمت 

ر�شمي. 

اخلارجية  وزير  زميله  ت�شريحاِت 
ح����ول ط��ب��ي��ع��ة ال������دوِر ال���رك���ي يف 
اأوغلو  ليبيا رغم حماولة ت�شاو�س 
عك�س ال�شورة باتهام فرن�شا يف ظل 

ت�شاعد التوتر بينهما.
موقف  تقف  فرن�شا  اأن  اإىل  ي�شار 
ليبيا،  ال��رك��ي يف  ل��ل��دور  امل��ن��ت��ق��د 
اإميانويل  ال��رئ��ي�����س  اع��ت��ر  ح��ي��ث 
ال���ت���اري���خ  اأن  م�����وؤخ�����راً  م�����اك�����رون 
���ش��ي�����ش��ّج��ل م�����ش��وؤول��ي��َة ت��رك��ي��ا عما 

يجري يف ليبيا اليوم.

 م�ضطفى الكاظمي حري�ص على حتدي طهران

بعد اإنهاء هيمنة الفيا�ش.. العراق يبداأ معركة حتجيم اإيران

ت�شريحات مت�شاربة لكبار ال�شا�شة االأتراك حول ليبيا

تنديد عراقي بـ »اأفعال تركيا« العدوانية.. ومطالب بتدخل دويل

عمل م�شن يف تون�ش للتعرف على هويات جثث مهاجرين   •• �شفاق�س-اأ ف ب

كادت تندثر كغيها من جثث اآلف املهاجرين الذين لقوا حتفهم يف حوادث غرق 
يف عر�س البحر الأبي�س املتو�شط... لكن ما اإن مت انت�شالها حتى بداأت ال�شلطات 
التون�شية جمع كل ما اأمكن من معطيات تتعلق بها وت�شمح مبعرفة هوياتها يوما 
ما. وقال الطبيب ال�شرعي �شمي معتوق لوكالة فران�س بر�س “يجب اأن ن�شجل 
ونحفظ كل الآثار” من و�شم وعالمات جتارية لأحذية وب�شمات اأ�شابع ومقا�س 

القمي�س، وكذلك احلم�س النووي.
ويعكف الطبيب وفريق عمله على فح�س جثث ع�شرات امللفات التي ت�شم �شورا 
وبطاقات تو�شيف ومعطيات طبية.. يف عمل �شاق لتحديد كل ما ي�شمح باإعطاء 
اإف��ري��ق��ي��ا جنوب  دول  م��ن  رج��ال وطفلني جميعهم  وث��الث��ني  ام����راأة  ا���ش��م ل29 
ال�شحراء وق�شوا يف غرق مركبهم مطلع حزيران/يونيو الفائت �شواحل مدينة 

�شفاق�س )و�شط �شرق تون�س(.
تون�شي. لكن يف  املركب وهو  رّب��ان  ب�شرعة على هوية  املحلية  ال�شلطات  وتعّرفت 
ما يتعلق بجثامني الركاب، مل يتم التعرف �شوى على عدد قليل منها من خالل 
�شهادات ُجمعت من مواطنني من اإفريقيا جنوب ال�شحراء م�شتقرين يف تون�س، 

“تويل  اإىل  تتم جمان�شة الإج��راءات املعتمدة يف ذلك داعية املوؤ�ش�شات الأوروبية 
من  اأك���رث  ق�شى   2014 منذ  اأن���ه  امل��ت��ح��دة  الأمم  اح�شائيات  وتك�شف  الأم����ر«. 
ع�شرين األف مهاجر نحبهم يف عر�س املتو�شط، من بينهم اأن اأكرث من 16 األفا 
يف اأخطر منطقة تقع بني اإيطاليا ومالطا وليبيا وتون�س. ومت انت�شال جثث اأكرث 
من ثلث هوؤلء. وتقوم ليبيا التي ت�شهد فو�شى ب�شبب احلرب الدائرة منذ �شنوات 
ومتثل نقطة انطالق مهمة للمهاجرين، بدفن اجلثث من دون اأخذ عينات من 

احلم�س النووي، بينما ي�شكل املعطيات مهمة م�شنية.
على الرغم من اأنها ل متلك اإمكانيات كبية، متكنت تون�س بعد م�شاورات منذ 
2017 مع اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر من تكييف اإجراءاتها جلمع وحتليل 
املعطيات من اجلثث. ويوؤكد رئي�س ق�شم الطب ال�شرعي يف امل�شت�شفى اجلامعي 
قبل  من  غرقا  ق�شوا  الذين  كل  جلثث  فح�س  “يجب  معتوق  �شمي  ب�شفاق�س 
احلم�س  من  عينات  ُترفع  واأن  )والعلمية(  الفنية  وال�شرطة  ال�شرعي  الطبيب 

يف  اجلثامني  ال�شلطات  ودف��ن��ت  جمهولة.  الأخ���رى  اجل��ث��ث  ه��وي��ات  ظلت  بينما 
مقرة اإ�شالمية يف حمافظة �شفاق�س واأعطتها اأرقاما على اأمل اأن ياأتي اأحد ما 
لي�شاأل عنها وعن م�شيها، ويتم التعرف عليها من خالل ما بقي منها من لبا�س 
ومعطيات حمفوظة. تنت�شل قوات خفر ال�شواحل التون�شية �شنويا ع�شرات اجلثث 
جثث  تدفن  ل�شنوات  تون�س  وظلت  �شريني.  ملهاجرين  مراكب  غرق  ح��وادث  اثر 
املهاجرين الأجانب واأغلبهم من دول جنوب ال�شحراء دون اأن تتمكن من حتديد 
هوايتهم. ولكنها باتت حتاول على غرار الدول املجاورة لها تطوير عملها وتقنيات 
املعاينة. وتعد اإيطاليا التي بداأت منذ 2014 اأخذ عينات من احلم�س النووي 
للجثث منذ حادثتي غرق قبالة �شواحلها خلفتا مئات القتلى، البلد الرائد يف هذا 

املجال بعد اإحداثها جلنة حكومية خا�شة باملفقودين وتهتم بجمع املعطيات.
ال�شرعية  الطبيبة  ح�شب  جثة،  اأرب��ع��ني  ه��وي��ات  على  بالتعّرف  ذل��ك  �شمح  وق��د 
مل  اأن��ه  الطبيبة  وتوؤكد  بلدها.  يف  العمليات  ه��ذه  تن�شق  التي  كاتانيو  كري�شتينا 

ال�شلطات  تقوم  امل�شت�شفى  اىل  اجلثث  ت�شل  وحني  الأ�شابع«.  وب�شمات  النووي 
ال�شحية برقيمها الواحدة تلو الأخرى... هذا الرقم ي�شجل يف ملفها ويرافقها 
اإىل القر حيث �شتدفن. وينكب عدد من التقنيني يف م�شرحة م�شت�شفى �شفاق�س 
معطيات  م��ن  اأ�شتطاعوا  م��ا  ي��دون��ون  وه��ن��اك  هنا  املنت�شرة  اجلثث  فح�س  على 
اأخرى  تبدو  بينما  امل��ت��اآك��ل  ال��وج��ه  تفا�شيل  بع�شها  فقدت  وق��د  لها.  وتو�شيف 

منتفخة ول تزال بع�س طحالب البحر عالقة يف اأطرافها.
على  ال�شحايا  عائالت  ت�شاعد  اأن  الآث���ار  لهذه  “ميكن  معتوق  الطبيب  ويقول 
النووي  “حتاليل احلم�س  اأن  اأك��د  لكنه  ج��ن��ازات«.  لها  تقيم  واأن  عليها  التعّرف 

تبقى الأكرث موثوقية للتعرف على �شخ�س حتى بعد ع�شرات ال�شنوات«.
 2011 ث��ورة  ان��ووي منذ  412 عينة للحم�س  وفريقه وح��ده متكن من جمع 

التي �شهدت ت�شارعا يف الهجرة ال�شرية على ال�شواحل التون�شية.
ويتزايد عدد جثث املهاجرين الأجانب املنت�شلة من قبل ال�شلطات التون�شية، ما 

يتطلب تعاونا وثيقا للتعرف علي هوياتها.
ويوؤكد م�شوؤول يف خمابر ال�شرطة الفنية والعلمية �شهي جدمي اأن عملية جمع 
العّينات التي يقوم بها امل�شت�شفى تكملها معلومات ال�شرطة الفنية ويتم اإر�شالها 

بعد ذلك اإىل الق�شاء.
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عربي ودويل
بعد امل�ضادقة على قانون الأمن القومي

هونغ كونغ: هل هي نهاية مبداأ دولة واحدة ونظامني...؟
•• الفجر –خرية ال�شيباين

بينما كانت احلكومة ال�ضينية ترف�ص مترير هذا 
القانون بعد اأ�ضهر من املعار�ضة، متت امل�ضادقة على 
قانون الأمن القومي يف 30 يونيو يف هونغ كونغ، يف 
�ضياق ت�ضتد فيه املظاهرات، وتخ�ضى املعار�ضة من 

اأن هذا القانون �ضيكتم الأ�ضوات املعار�ضة. مقابلة 
معهد  يف  البحوث  مدير  كــورمــونــت،  بارتيلي  مــع 
العالقات الدولية وال�ضرتاتيجية. *اأقر الربملان 
ال�ضيني قانون الأمن القومي يف هونغ كونغ يف 30 
يونيو. اإىل اأي مدى يتعر�ص �ضبه احلكم الذاتي يف 
للخطر؟  الأ�ضا�ضية  حرياتها  وكذلك  كونغ،  هونغ 

وما هي ا�ضرتاتيجية احلكومة ال�ضينية؟
- يبدو التاريخ كرمز، حيث مت مترير هذا القانون 
يف اليوم الذي ي�ضبق ذكرى ا�ضتعادتها عام 1997 
على  اإعــالنــه  على  التعليق  مت  ولئن  يوليو.   1 يف 
حمتواه  ظل  فقد  اأ�ضابيع،  ب�ضعة  منذ  وا�ضع  نطاق 

�ضرًا حتى الت�ضويت.

قمع  اإىل  القانون  هــذا  يهدف  �ضروطه،  وبح�ضب 
و  “التخريب”  و  و”الإرهاب”  “النف�ضال” 
والأجنبية”،  اخلــارجــيــة  الــقــوى  مــع  “التواطوؤ 
بعقوبات ميكن اأن ت�ضل اإىل ال�ضجن املوؤبد، بحجة 
غري  والتفا�ضيل  القومي.  الأمــن  توطيد  �ضرورة 

معروفة بعد.

وحتاكم مبوجب هذا القانون.
يف  الحتجاجات  “احتواء”  ميكن 
النتقامية  الأع��م��ال  لأن  البداية، 
ال��ذي��ن ل يحرمون  ج��م��ي��ع  ���ش��د 
بكني  لكن  رهيبة،  �شتكون  القانون 
ت��خ��اط��ر ب�����ش��دة م���ن خ����الل جعل 
فتح  وب��ال��ت��ايل  م�شتحياًل،  احل���وار 
للمفارقة،  ال����ذي  ل��ل��ع��ن��ف،  ال���ب���اب 
احلد  اإىل  ال���ق���ان���ون  ه����ذا  ي���ه���دف 

منه...
*هل �شيوؤثر قرار �شن هذا القانون 

على العالقات اخلارجية لل�شني؟
- ال���ت���اأث���ي ق���ائ���م ف���ع���ال، ح��ت��ى لو 
خجولة  ف��ع��ل  ردود  ا���ش��ت��ح�����ش��رن��ا 
ب�شكل مفرط. تبدو تايوان الأكرث 
املوؤيدة  احل���رك���ة  دع����م  يف  ن�����ش��اط��اً 
�شهور  منذ  ر�شمياً  للدميقراطية 
للغاية  م��ت��وت��رة  ع��الق��ات  �شياق  يف 

مع بكني.
املتحدة دعمها  ال��ولي��ات  واأظ��ه��رت 
ل��ل��ح��رك��ة يف الأ����ش���اب���ي���ع الأخ�����ية، 
ول��ك��ن ه��ذا ال��دع��م ي��ب��دو ا�شتجابة 
كخ�شم  ال�شني  ت�شنيف  ل�شرورة 
نظامي، وردا على اأزمة عميقة اأكرث 
دميقراطيو  مبعركة  التزاما  منه 

ال����ن���������س م�����ن قبل  اع����ت����م����د ه�������ذا 
ال�����رمل�����ان ال�������ش���ي���ن���ي، م����ت����ج����اوًزا 
التنفيذية يف هونغ كونغ،  ال�شلطة 
امل��ن��ط��ق��ة و�شبه  و���ش��الح��ي��ات ه���ذه 
احل���ك���م ال����ذات����ي ال�����ذي ت��ت��م��ت��ع به 
لأكرث من ع�شرين عاًما. وبالتايل 
لهذا  للغاية  خ��ط��ية  �شربة  فهي 
“دولة  وم����ب����داأ  اخل���ا����س  ال���و����ش���ع 
واحدة ونظامان” الذي يبدو الآن 
امل��ا���ش��ي. وبالتايل،  ���ش��يء م��ن  اأن���ه 
ا�شتمر �شبه احلكم الذاتي يف هونغ 
بال�شبط،  ���ش��ن��ة   23 ط��ي��ل��ة  ك��ون��غ 
ن�����ش��ف احل����ّد  م����ن  ي���ق���رب  م����ا  اأو 
�شروط  مب��وج��ب  عليه  املن�شو�س 

الإعادة، اأي 50 �شنة.
معني  تف�شي  ال�شينية  للحكومة 
لهذا ال�شقف الزمني، وهو يختلف 
املوؤيدة  احلركة  تف�شي  عن  متاًما 
والدميقراطيات  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة 
بكني  تعتقد  وب��ال��ت��ايل،  ال��غ��رب��ي��ة. 
 50 ت��ب��ل��غ  ال���ت���ي  ال���ف���رة  اأن ه����ذه 
تدابي  ت��ت��خ��ل��ل��ه��ا  اأن  ي��ج��ب  ع���اًم���ا 
اإىل  ومتيل  تدريجًيا  تنفيذها  يتم 
واحدة  “دولة  مبداأ  من  التخل�س 
اجلانب  م���ن  ول��ك��ن  ونظامان”. 

اجلريدة  يف  عنه  الإع���الن  مبجرد 
مبا�شرة،  ك��ون��غ.  لهونغ  الر�شمية 
اأعلن  كما  حلها،  املجموعة  اأعلنت 
النا�شطون ناثان لو، وجيفري نغو، 
�شربة  ان�شحابهم.  ت�شو  واأغني�س 
قا�شية للحركة التي لي�س لها بديل 

�شوى عرقلة قانون عقابي. 
وم���ن ال��وا���ش��ح اأن ه���ذا ه���و الأث���ر 
والتي، من  بكني،  اإليه  �شعت  الذي 
خ�����الل جت�����رمي احل����رك����ة امل����وؤي����دة 
ت���رغ���ب يف قطع  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة، 
دخولها،  خ����الل  وم����ن  روؤو����ش���ه���ا. 
ال�شرية،  يف  ال��واق��ع،  الأم���ر  بحكم 
بفقدان ح�شورها  تخاطر احلركة 
ا  اأي�شً تخاطر  ولكنها  امل�شهد،  يف 
ب��ال��ت��ط��رف. وم���ن ال�����ش��ع��ب تخيل 
يرمي  وون���غ،  ج��و���ش��وا  مثل  نا�شط 

املنديل وي�شطف يف الطابور.
اإذا  م��ا  معرفة  لأوان���ه  ال�شابق  م��ن 
كان هذا التغيي يف طبيعة احلركة 
�شعبي  بدعم  بالتمتع  لها  �شي�شمح 
ك���ان عليه احلال  وا���ش��ع -وه���و م��ا 
-وخ�شو�شا،  ع���ام  م��ن  اأك����رث  م��ن��ذ 
ال�شعبية  الفعل  ردود  �شتكون  م��اذا 
�شخ�شيات  ت��ع��ت��ق��ل  اأن  مب����ج����رد 

الخ��ر، هناك حماولة لإدام��ة هذا 
النظام، ومن ثم املاأزق القائم منذ 
عام، وحتى ما بعده، اإذا اعترنا اأن 
2014 كانت  حركة املظالت لعام 

اأول عملية يّل ذراع ن�شهدها.
*ما هي ردود فعل اأحزاب املعار�شة 
يف هونغ كونغ؟ هل ميكن اأن نتوقع 

عودة املظاهرات؟

- اأع���ل���ن ال��ن��ا���ش��ط ج��و���ش��وا وون���غ، 
املوؤيدة  احل��رك��ة  �شخ�شيات  اأح����د 
على  ر����ش���ال���ة  يف  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة، 
يتنحى  اأنه  الت�شويت،  بعد  توتي، 

ملجموعة  ك��رئ��ي�����س  م��ن�����ش��ب��ه  ع���ن 
ا�شتهدافه  من  خوًفا  دميو�شي�شتو، 
القانون،  ه���ذا  مب��وج��ب  م��ب��ا���ش��رة 
التنفيذ  ح���ي���ز  ����ش���ي���دخ���ل  ال�������ذي 

هونغ كونغ، الذين مل يتم دعمهم 
ب��ن�����ش��اط يف ال�������ش���ن���وات الأخ������ية. 
عامل  جم������رد  احل����رك����ة  وت���ع���ت���ر 
لترير الإجراءات النتقامية التي 
التجارية  احل���روب  م��ن  ج���زًء  تعد 

لدونالد ترامب.
تلقينا  ال��ري��ط��اين،  اجل��ان��ب  على 
امل��ذه��ل م��ن بوري�س  الإع����الن  ذاك 
جون�شون قبل ب�شعة اأ�شابيع، معلنا 
الريطانية  اجلن�شية  �شيمنح  اأن��ه 
ال���ذي���ن  ك����ون����غ  ه����ون����غ  اه������ل  اإىل 
للح�شول  ب���ط���ل���ب  ����ش���ي���ت���ق���دم���ون 
نزوحا  نتخيل  كيف  لكن  عليها... 

جماعيا؟
لكنهم  ����ش���اخ���ط���ون،  الأوروب������ي������ون 
ع��اج��زون. وك��ل ه��ذا ُيرجم �شكال 
من اأ�شكال النفاق، حيث اأن اجلميع 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��داد ل���الإدان���ة، ول��ك��ن ل 
يبدو اأن اأحًدا على ا�شتعداد لتخاذ 
ت�شر  اأن  مي��ك��ن  ق���وي���ة  اإج��������راءات 
بالعالقة مع بكني. من الوا�شح اأن 
ما كان ممكناً عام 1989 مل يعد 

ممكناً اليوم....
عن موقع معهد العالقات 
الدولية وال�ضرتاتيجية

ال�شغط ال�شعبي بني ال�شك واليقنيجو�شوا وونغ يف هونغ كونغ

هل �شت�شتمر الحتجاجات

ا�شتمر �شبه احلكم الذاتي يف هونغ كونغ طيلة
 23 �شنة بال�شبط، بدل 50 �شنة التي ين�ش عليها االتفاق

من ال�شابق الأوانه معرفة ما اإذا كان هذا التغيري يف
 طبيعة احلركة �شي�شمح لها بالتمتع بدعم �شعبي وا�شع

مواقف الغرب نفاق، حيث اإن اجلميع على ا�ضتعداد لالإدانة، ولكن ل اأحد م�ضتعد لالإ�ضرار بالعالقة مع بكني

ومر القانون المني
تخاطر بكني ب�شدة من خالل فتح الباب للعنف الذي للمفارقة، يهدف القانون اإىل احلد منه

�شكان طوكيو ينتخبون حاكما ملدينتهم 
•• طوكيو-اأ ف ب

ينتخب �شكان طوكيو حاكما ملدينتهم يف اقراع تهيمن عليها م�شاألة اإرجاء 
كورونا  بفيو�س  الإ�شابات  عدد  وارتفاع  لعام  ال�شيفية  الأوملبية  الألعاب 

امل�شتجّد يف هذه املدينة التي تعد من الأكرث اكتظاظاً بال�شكان يف العامل.
واحلاكمة املنتهية وليتها يوريكو كويكي )67 عاما( وهي امراأة �شيا�شية 
ميينية تتمتع بخرة ومهارة التوا�شل. وقد حتّدت رئي�س الوزراء املحافظ 
�شينزو اآبي عر اإن�شاء حزب يف 2017 اأثناء اآخر انتخابات وطنية. وتتقدم 
عددهم  البالغ  مناف�شيها  على  �شا�شع  بفارق  ال��راأي  ا�شتطالعات  يف  اليوم 
وانُتخبت ب�شهولة عام 2016 وباتت اأول امراأة على راأ�س العا�شمة   .21
العمالقة. وعادت يف الأ�شهر الأخية اإىل واجهة ال�شاحة الوطنية لإدارتها 
بالو�شع  14 مليوناً  اأزمة وباء كوفيد-19، مبّلغًة ال�شكان البالغ عددهم 

ب�شكل م�شتمّر مبا يف ذلك باللغة النكليزية، يف مبادرة نادرة يف اليابان.
وتاأتي النتخابات بينما ي�شجل ارتفاع يف عدد الإ�شابات بكوفيد-19 الذي 

يبلغ اأكرث من مئة يومياً يف طوكيو يف الأيام الأخية.
قالت  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و،  منت�شف  يف  ب��ر���س  فران�س  وك��ال��ة  م��ع  مقابلة  ويف 
“جهد  ببذل  ووع��دت  الإ���ش��اب��ات  من  ثانية”  ملوجة  “ت�شتعّد  اإنها  كويكي 

بن�شبة %120” لتنظيم “الألعاب )الأوملبية( يف بيئة اآمنة وهادئة«.
حماٍم  وهو  عاماً(   73( اأوت�شونوميا  كينجي  هما  الرئي�شيان  ومناف�شاها 
اآخرين،  مدعوم من احلزب الدميوقراطي الد�شتوري وحزبني معار�شني 
وت����ارو ي��ام��ام��وت��و )45 ع���ام���اً( وه���و مم��ث��ل ���ش��اب��ق وم��وؤ���ش�����س ح���زب ريوا 

�شين�شينغومي املعار�س.
ووعد اأوت�شونوميا بتعزيز النظام الطبي يف العا�شمة الذي ا�شتنفد اأق�شى 
قدراته جراء الوباء. من جهته، تعّهد ياماموتو باإلغاء الألعاب الأوملبية يف 
حال انُتخب، يف وعد ي�شتجيب اإىل ممانعة متزايدة من جانب اليابانيني 
23 متوز/يوليو  افتتاحها يف  امل��ق��رر  م��ن  التي  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  لإق��ام��ة 
2021 بعد اإرجاء تاريخي ب�شبب اأزمة الوباء. ومن بني املر�شحني اأي�شاً، 
العمر  يبلغ من  “يوتيوب”  ما�شايوكي هيات�شوكا وهو جنم على من�شة 
زكاماً” واأن على  اإل  “لي�س  امل�شتجّد  اأن فيو�س كورونا  ويوؤكد  38 عاماً 

النا�س “اتباع اأ�شلوب حياة جديد” يتمحور حول التباعد الجتماعي.

•• الفجر –خرية ال�شيباين
»لن نغي هذا ال�شم اأب��ًدا... بكل 
ب�شاطة... اأبًدا-ميكنكم اأن تكتبوه 
دانيال  ق����ال  كبية”،  ب���ح���روف 
وا�شنطن  ف��ري��ق  م��ال��ك  �شنايدر، 
لحتاد  ينتمي  فريق  ريد�شكينز، 
الأمريكية، يف مقابلة  القدم  كرة 

عام 2013.
بالب�شاطة  ي��ك��ن  مل  الأم����ر  ل��ك��ن 
اأعلن  ي��ول��ي��و،   3 ت��ل��ك: اجل��م��ع��ة 
ف���ري���ق ك�����رة ال����ق����دم الأم���ري���ك���ي 
ا�شًما  ي���ح���م���ل  ال�������ذي  ال�������ش���ه���ي 
“اجللود  )حرفيا  للجدل  مثًيا 
، مبا ينقله من �شور  احلمراء”( 
ال�شكان  ���ش��د  ع��ن�����ش��ري��ة  ن��ط��ي��ة 
الأ�شليني ، اأعلن اأنه اطلق حملة 
من  كل  لتغيي  ومراجعة  تفكي 

ا�شمه ومتيمته.
وي��اأت��ي ه��ذا ال��ق��رار، ال���ذي يجب 
مو�شم  ب���داي���ة  ق��ب��ل  ي��ك��ت��م��ل  اأن 
 10 يف  انطالقه  املقرر   ،2020
اأع��ق��اب ج��دل وطني  �شبتمر، يف 
ي��ح��رك ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة حول 
والعراف  العن�شري  النق�شام 
يف  امل�شطهدين  ال�شكان  ب��ت��اري��خ 

ال�شردية الوطنية..

مقت����ل  اأ�ش�����بابها  اأح����د  وك����ان 
�شابط  ي������د  على  فلويد  ج���ورج 

�شرطة. 
وياأتي خ�شو�شا، مع �شغط عدد 
للتخل�س  الفريق  كبي من رعاة 

وال���ذي يعتر  ا�شمه،  اأخ���ًيا م��ن 
للهنود  اإه��ان��ة  طويلة  ف��رة  منذ 

احلمر الأمريكيني.
منتجات  ن���اي���ك  ���ش��رك��ة  ���ش��ح��ب��ت 
ري��د���ش��ك��ي��ن��ز م���ن م��ت��ج��ره��ا على 

يوم اخلمي�س، يف حني  الإنرنت 
وبنك  وبيب�شي  فيديك�س  ن�شرت 
الرئي�شيني  ال�����رع�����اة  ام����ري����ك����ا، 
تدعو  اإعالنات �شحفية  للفريق، 

اإىل التغيي.

متائم عن�ضرية
البي�شبول كليفالند  واأعلن نادي 
ا  اأي�شً ا�شمه  ك��ان  ال��ذي  اإن��دي��ان��ز، 
املتحدة،  الوليات  حمل جدل يف 
ريد�شكينز،  رد  م��ن  ���ش��اع��ات  بعد 

تغيي ال�شماء  تغيي العقليات

الفرق الريا�شية االأمريكية تتخل�ش من االأ�شماء العن�شرية...!
جديدة  م�����ش��ارات  �شيفح�س  اأن���ه 
ال����ش���م. وقبل  ت��غ��ي��ي  يف اجت�����اه 
ع���ام���ني، ك���ان ال���ن���ادي ق���د تخلى 
يظهر  ال��ذي  �شعاره،  عن  بالفعل 
الأمم  ع��ن  ملمثل  ك��اري��ك��ات��ور  فيه 
واه����و،  ب��ال�����ش��ي��ف  ي��ل��ّق��ب  الأوىل 
باللون   ،C« باحلرف«  وا�شتبدله 

الأحمر.
“اإن ال�شطرابات  وقال الفريق: 
الجتماعية الأخية يف جمتمعنا 
ملوا�شلة  ح��اج��ت��ن��ا  ت��وؤك��د  وب��ل��دن��ا 
ق�شايا  ب�شاأن  كمنظمة  التح�شن 

العدالة الجتماعية«.
وط���ل���ب���ت ك��������ارل ف���ري���دري���ك�������س، 
الأوىل  ال�شعوب  منظمة  م��دي��رة 
ح��ول ال��ع��امل، وه��ي منظمة غي 
بدورها  �شغطت  والتي  حكومية، 
يكون  ان  ال���ت���غ���ي���ي،  اأج�������ل  م����ن 
ريد�شكينز  م�شتقبل  يف  التفكي 

بقيادة اأ�شوات اأ�شلية:
مراجعة  ع��م��ل��ي��ة  اأن  ن��ع��ت��ق��د  »ل 
طويلة و�شرورية ل�شرر عن�شري 
كانت  واأي���ا  القامو�س،  يف  م��ع��ّرف 
�شيتم  ال���ت���ي  امل���راج���ع���ة  ع��م��ل��ي��ة 
قادة  تتم مع  ان  اإج��راوؤه��ا، يجب 

ال�شكان الأ�شليني يف املقدمة«.
عن �ضالت اف ار
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عربي ودويل

حالياً فحو�شات للمهاجرين لتبيان ما اإذا كانوا م�شابني بفيو�س 
اأم ل، وبنتيجة هذه الفحو�شات �شيتّم نقلهم اإىل  كورونا امل�شتجّد 
اإمبيدوكلي، على  الرا�شية حالياً يف بورتو  �شفينة احلجر ال�شّحي 

ال�شاحل اجلنوبي ل�شقلية.
نقل  ب��ه��دف  بعناية  الو�شع  “تراقب  ال�شلطات  اأّن  امل�شدر  واأّك���د 
امل��ه��اج��ري��ن ي���وم الإث���ن���ني يف ال�����ش��اد���س م��ن مت��وز/ي��ول��ي��و اجلاري 
“حالة  اجلمعة  اأعلنت  ال�شفينة  وكانت  زازا«.  موبي  ال�شفينة  اإىل 
جراء  م��ن  متنها  على  ���ش��ادت  �شديدة  ت��وت��رات  ب�شبب  الطوارئ” 
اأو تهديد  النتحار  بع�شهم  ركابها وحماولة  �شجارات بني  ان��دلع 
اأفراد طاقمها. واخلمي�س األقى مهاجران بنف�شيهما يف البحر من 
على منت ال�شفينة يف خطوة يائ�شة للنزول منها. وبداأ يوم اجلمعة 
العديد  بني  و�شجار  انتحار  مبحاولة  الفطور،  وجبة  توزيع  قبل 

 •• روما-اأ ف ب

با�شرت  ال�شلطات  اأّن  الإيطالية  الداخلية  وزارة  يف  م�شدر  اأعلن 
اإجراء فحو�شات طبّية ل�180 مهاجراً عالقني على منت ال�شفينة 
اأثناء حماولتهم عبور  اأنقذتهم  التي  “اأو�شن فايكينغ”  الإن�شانية 
نقل  �شيتم  الفحو�شات  عقب  اأّن���ه  اإىل  م�����ش��ياً  امل��ت��و���ش��ط،  البحر 

املهاجرين اإىل �شفينة للحجر ال�شّحي يف �شقلية.
وقال امل�شدر طالباً عدم ن�شر ا�شمه اإّن اأفراد الطاقم الطبي الذي 
اأر�شلته ال�شلطات اإىل ميناء بوزالو ال�شقّلي “اأّكدوا عدم وجود اأّي 
ح�شلت  التي  التوّترات  اأّن  اأي�شاً  واأف���ادوا  حم��ّددة،  �شحّية  م�شاكل 
اإ�س.اأو.اإ�س ميديتيانيه غي  ال�شفينة )التابعة ملنظمة  على منت 
اأّن الفريق الطبي يجري  اآخذرة بالنح�شار«. واأ�شاف  احلكومية( 

عمليات  اأرب��ع  يف  ال�شفينة  اأنقذتهم  الذين  املهاجرين  ه��وؤلء  من 
او  “ا�س  الإغ��اث��ة  منظمة  وقالت  حزيران/يونيو.  و30   25 بني 
ا�س املتو�شط” التي ت�شتاأجر ال�شفينة اإنه منذ ذلك احلني “تدهور 
الو�شع على منت ال�شفينة اإىل درجة اأنه مل يعد من املمكن �شمان 

�شالمة املهاجرين ال�180 الذين مت اإنقاذهم والطاقم«.
وقّدمت  ال�شفينة.  من  “فورا”  املهاجرين  اإن���زال  املنظمة  وتريد 
الركاب.  واإن���زال  مرفاأ  يف  للر�شو  طلب  اأول  اأ�شبوع  قبل  ال�شفينة 
لكن بعد �شبعة طلبات خالل �شبعة اأيام، لدى ال�شلطات الإيطالية 
م��ن عمليات  واح���دة  وك��ان��ت  �شلبية.  ال���ردود  ك��ل  واملالطية، ج��اءت 

الإنقاذ جرت يف املياه بني هذين البلدين.
ال�شفينة بني  �شطح  �شجارات على  اندلعت  املا�شي  ومنذ اخلمي�س 

مهاجرين، وح�شلت �شت حماولت انتحار، بح�شب املنظمة.

اإيطاليا جتري فحو�شات للمهاجرين على منت اأو�شن فايكينغ  

 •• وا�شنطن-اأ ف ب

اأكرث  امل��ّت��ح��دة  ال���ولي���ات  �شّجلت 
جديدة  اإ�شاب������ة  األ���ف   34 م��ن 
امل�شتجّد،  ك��ورون�����������������ا  ب���ف���يو����س 
جامعة  ن�شرتها   بيانات  بح�شب 

جونز هوبكنز.
واأظ��ه��رت ب��ي��ان��ات اجل��ام��ع��ة التي 
الإ�شابات  تتّبع  يف  مرجعاً  ُتعتر 
كوفيد- ع��ن  الناجمة  وال��وف��ي��ات 

�شّجلت  املّتحدة  الوليات  اأّن   19
 43،742 ����ش���اع���ة   24 خ�����الل 

اإ�شافة  ب��ال��وب��اء،  اإ���ش��اب��ة ج��دي��دة 
بذلك  ليتفع  وف���اة،   252 اإىل 
ح�شد  ال�����ذي�����ن  ع������دد  اإج�����م�����ايل 
الفيو�س الفّتاك اأرواه��م يف هذا 

البلد اإىل 129،657 �شخ�شاً.
وهذه الأرقام التي تقّل كثياً عن 
الأي���ام  ال��ت��ي �شّجلت خ���الل  ت��ل��ك 
ال��ث��الث��ة الأخ������ية وال���ت���ي بلغت 
 57 ذروت��ه��ا اجلمعة )اأك���رث م��ن 
األف اإ�شابة جديدة( تظهر تباطوؤاً 
يف وتية تف�ّشي الوباء، لكّن هذا 
الأمر ل ميكن الركون اإليه اإذ اإّن 

ناجماً  يكون  قد  هذاالنخفا�س 
الذي  الوطني  العيد  عطلة  ع��ن 
املتحدة  ال����ولي����ات  ب���ه  اح��ت��ف��ل��ت 

ال�شبت.
وال��ولي��ات امل��ّت��ح��دة ه��ي، وبفارق 
العامل،  دول  ���ش��ائ��ر  ع���ن  ���ش��ا���ش��ع 
الأكرث ت�شّرراً من جائحة  البلد 
�شعيد  على  ���ش��واء  كوفيد-19، 
الوفيات اأو على �شعيد الإ�شابات 
 2،836،764 عددها  بات  التي 

اإ�شابة. 
وال�شبت جّدد الرئي�س الأميكي 

دون����ال����د ت����رام����ب ه���ج���وم���ه على 
الوباء  فيها  ظ��ه��ر  ال��ت��ي  ال�����ش��ني 
موؤّكداً  ال��ع��امل،  يف  الأوىل  للمرة 

اأّنه يجب “حما�شبتها«.
تعاطي  بطريقة  ت��رام��ب  واأ����ش���اد 
ب����الده م��ع الأزم������ة، وق����ال “لقد 
ح���ّق���ق���ن���ا ال���ك���ث���ي م����ن ال���ت���ق���ّدم. 
ب�شكل  ت��ع��م��ل  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ت��ن��ا 
ل  التو�شّ اأّن  على  م�شّدداً  جّيد”، 
للفيو�س  ل��ق��اح  و/اأو  ع��الج  اإىل 
نهاية  “قبل  الأرج���ح  على  �شيتّم 

العام«.

 •• �شيوؤول-وكاالت

حالة   60 م��ن  اأك���رث  ت�شجيل  اجلنوبية  ك��وري��ا  اأعلنت 
اإ�شابة جديدة بكوفيد19-، لليوم الثالث على التوايل 

حيث انت�شر الفيو�س خارج منطقة �شيوؤول الكرى.
والوقاية  الأم��را���س  ملكافحة  ال��ك��وري��ة  امل��راك��ز  وق��ال��ت 
منها اأم�س الأحد، اإنها اأكدت اإ�شابة 61 حالة اإ�شافية، 
وبذلك يبلغ جمموع الإ�شابات يف البالد 13 األفاً و91 

حالة، وفقاً لوكالة اأنباء يونهاب الكورية اجلنوبية.
وتقول   ،283 عند  ه��ي  كما  ال��وف��ي��ات  ح�شيلة  وت��ظ��ل 

•• طهران-وكاالت

الوطنية  اللجنة  يف  ع�شو  م����رداين،  م�شعود  اأع��ل��ن 
ملكافحة الفيو�شات التاجية الإيرانية، ، اأنه بناء على 
اإيراين،  81 مليون  اإ�شابة  تاأكدت  نتائج الختبارات 
كورونا  بفيو�س  ال��ب��الد،  �شكان  م��ن   %02 بن�شبة 

حتى الآن.
عن  )اإي�شنا(  الإي��ران��ي��ة  الطلبة  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
مرداين قوله اإن هذه النتائج مت احل�شول عليها بعد 

اإجراء اختبارات ع�شوائية يف البالد.
ووف��ًق��ا لأح���دث اإع���الن ر���ش��م��ي، بلغ اإج��م��ايل وفيات 
اأ�شخا�س،   11.408 الآن  ح��ت��ى  اإي����ران  يف  ك��ورون��ا 

وذلك عقب ت�شجيل 148 حالة وفاة جديدة.
ال�شحة  وزارة  با�شم  املتحدثة  لري،  �شيما  وق��ال��ت 
يف  امل�شابني  ع��دد  اإن  ال�شبت  الأول  اأم�����س  الإي��ران��ي��ة 
 2449 وج���ود  م��ع   237،878 اإىل  و���ش��ل  ال��ب��الد 

اإ�شابة جديدة.
واأ���ش��اف��ت اأن����ه م��ن ب��ني احل����الت اجل���دي���دة مت نقل 

•• جوهان�شبريغ-وكاالت

اأكرث  ال�شبت  الأول  اأم�س  م�شاء  اأفريقيا  �شجلت جنوب 
من 10 اآلف اإ�شابة جديدة بفيو�س كورونا امل�شتجّد، 
اإىل طفرة  توؤ�شر  اأن  يف ح�شيلة يومية قيا�شية يخ�شى 
يف تف�ّشي وباء كوفيد-19 يف هذا البلد، بح�شب بيانات 

ر�شمية.
وقالت وزارة ال�شحة اإّن البالد �شّجلت خالل ال�شاعات 
جديدة  اإ�شابة   10.853 الأخ��ية  والع�شرين  الأرب��ع 
اإج���م���ايل ع���دد امل�شابني  ب��ال��ف��يو���س، ل��يت��ف��ع ب��ذل��ك 
 187.977 اإىل  ال��ب��ل��د  ه���ذا  ال��ف��ّت��اك يف  ب��ال��ف��يو���س 
كوفيد-19  ح�شد  الذين  ع��دد  اأن  واأ�شافت  �شخ�شاً. 
 74 بلغ  24 �شاعة  اأفريقيا خالل  اأرواح��ه��م يف جنوب 

الوكالة اإن 43 من احلالت املبلغ عنها حديثاً انتقلت 
اأخ�����رى مرتبطة   18 ب��ي��ن��م��ا  ال���ع���دوى حم��ل��ي��اً  اإل��ي��ه��ا 

بالقادمني من اخلارج.
واأ���ش��اف��ت اأن 41 م��ن اأ���ش��ل 43 ح��ال��ة اإم���ا ك��ان��ت من 
هما  م��رك��زي��ت��ني،  مدينتني  م��ن  اأو  ���ش��ي��وؤول  العا�شمة 

جواجنو ودايجون.
وتتعامل كوريا اجلنوبية حالياً مع زيادة عدد الإ�شابات 
اجلديدة، بعد اأن خففت قواعد التباعد الجتماعي يف 
اأوائل مايو)اأيار( املا�شي، و�شجلت 63 حالة جديدة يف 

كل من يومي ال�شبت و اجلمعة.

1144 اإىل امل�شت�شفيات، فيما يعاين 3136 مري�شا 
الناجم عن   19 من حالة حرجة جراء وباء كوفيد 

فيو�س كورونا.
وت�����ش��در اإح�����ش��ائ��ي��ات ك��ورون��ا ال��ي��وم��ي��ة يف اإي����ران يف 
وق���ت ت�شتمر ف��ي��ه ال�����ش��ك��وك اجل��دي��ة ح���ول الأرق����ام 

احلقيقية.
ف�����ي  مت������اأزم  الو�ش����ع  اأن  لري  واأعلن����ت  ه������ذا 
وال�شرقية  الغربية  واأذرب��ي��ج��ان  الأه���واز  حمافظات 
وكرد�شتان وكرمان�شاه وهرمزغان وبو�شهر وخرا�شان 

ر�شوي.
واأ�شفهان  وف��ار���س  طهران  حمافظات  اأن  اأك��دت  كما 
وبلو�ش�شتان  و�شي�شتان  وزجن��ان  وهمدان  ومازندران 

واألرز ولور�شتان “يف حالة تاأهب«.
وتفر�س ايران، اعتباًرا من الأحد، ا�شتخدام الأقنعة 

يف الأماكن العامة واخلا�شة يف كافة اأنحاء البالد.
معظم  اإن  الإيرانية  ال�شحة  وزارة  م�شوؤولو  ويقول 
احلالت اجلديدة م�شابة بالفيو�س التاجي حدثت 

خالل الحتفالت.

ل�شحايا  الإجمالية  احل�شيلة  بذلك  لرتفع  �شخ�شاً، 
الوباء يف البالد اإىل 3026 �شخ�شاً.

امل�شابني  اأع����داد  ارت��ف��اع  ال�شحية  ال�شلطات  وت��ت��وق��ع 
ت��داب��ي الإغ����الق التي  ال��ب��الد م��ع رف��ع  بالفيو�س يف 
ال�شلطات  ت��ت��وق��ع  ح���ني  يف  م���ار����س،   27 يف  ف��ر���ش��ت 
القت�شادية اأن ينكم�س اقت�شاد البالد بن�شبة تزيد عن 

7 باملئة هذا العام يف اأ�شخم انكما�س منذ 90 عاماً.
وقال الرئي�س �شييل رامافوزا اجلمعة: “لقد حاولنا 
اأرواح مواطنينا واحلفاظ على  اإنقاذ  توازن بني  اإيجاد 

�شبل عي�شهم وهو توازن دقيق«.
ال��ت��ي متتلك القت�شاد  ال��دول��ة  اأف��ري��ق��ي��ا ه��ي  وج��ن��وب 
الأكرث تطوراً يف القارة ال�شمراء ويف الوقت نف�شه الدولة 

الأفريقية التي �شّجلت اأكر عدد من الإ�شابات.

 43 األف اإ�شابة جديدة بكورونا يف الواليات املتحدة 

دولة اأفريقية ت�شجل »رقما مرعبا« الإ�شابات كورونا

كوريا اجلنوبية ت�شجل 61 حالة اإ�شابة جديدة بكورونا

م�شوؤول اإيراين يعرتف: كورونا اأ�شاب 18 مليون مواطن

 متديد حالة الطوارئ يف فل�شطني 
ملدة �شهر الحتواء كورونا

•• رام اهلل-وام:

اأ�شدر الرئي�س الفل�شطيني حممود 
عبا�س اأم�س الأحد مر�شوما بتمديد 
حالة الطوارئ ثالثني يوما ملواجهة 
كورونا.  ف��يو���س  تف�شي  ا���ش��ت��م��رار 
حمافظ  ق���ال  مت�شل  �شعيد  ع��ل��ى 
املحتلة  ال�شفة  جنوب  يف  حلم  بيت 
اإن الإغ�����الق  ال���ل���واء ك���ام���ل ح��م��ي��د 
الكلي وامل�شدد مع اج��راءات �شارمة 
تو�شع  م��ن  ب��احل��د  نتيجة  �شيعطي 
دائرة انت�شار فيو�س الكورونا وقد 
�شديدة  ق������رارات  امل��ح��اف��ظ��ة  ت��ت��خ��ذ 
����ش���م���ن���ه���ا ف����ر�����س م���ن���ع ال���ت���ج���وال 

واحلركة ب�شكل كامل.

النم�شا ت�شجل 123 
اإ�شابة جديدة بـكورونا

•• فيينا -وام: 

بفيو�س  الإ�����ش����اب����ات  ع�����دد  ارت����ف����ع 
بواقع  النم�شا  يف  امل�شتجد  ك���ورون���ا 
ال�  خ�����الل  ج����دي����دة  اإ�����ش����اب����ة   123
اإجمايل  رف��ع��ت  امل��ا���ش��ي��ة،  �شاعة   24
مري�س   853 اإىل  امل�����ش��اب��ني  ع���دد 
فيينا  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف   305 م��ن��ه��م 
وزارة  اأرق���ام  وك�شفت   .36% بواقع 
ال�شحة يف النم�شا عن ت�شجيل معظم 
الزيادات اجلديدة يف فيينا بواقع 50 
“النم�شا العليا”  اإ�شابة، تليها ولية 
بر�شيد 40 حالة جديدة، واأو�شحت 
فيها  يتجاوز  التي  الثالثة،  امل��رة  اأنها 
املائة  عدد ال�شابات اجلديدة حاجز 

م�شاب منذ اأكرث من �شهرين.

بالفيو�س  اأُ���ش��ي��ب  امل��ج��م��ل،  يف 
�شخ�س  م��ل��ي��ون   2،8 م���ن  اأك����رث 
و657  األفا   129 بحياة  واأودى 
وفاة يف الوليات املتحدة، الدولة 
ب��ال��وب��اء بفارق  ت�����ش��رراً  الأك�����رث 
العامل  دول  ���ش��ائ��ر  ع���ن  ���ش��ا���ش��ع 
تليها الرازيل )64265 وفاة( 
 )44198( امل���ت���ح���دة  وامل��م��ل��ك��ة 
واأق����ّرت   .)34854( واإي��ط��ال��ي��ا 
الأميكية  ال�شحية  ال�����ش��ل��ط��ات 
باأنها  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  اأواخ����ر  يف 

فقدت ال�شيطرة على الوباء.
دونالد  الأميكي  الرئي�س  اأن  اإل 
ترامب قّلل مرة جديدة من �شاأن 
اأثناء  للمر�س،  املت�شارع  التف�شي 
البيت  حدائق  يف  ال�شبت  احتفال 
تقدما  “حققنا  وق���ال  الأب��ي�����س. 
ب�شكل  تعمل  وا�شراتيجية  كبيا 

مقتنع  اأن����ه  اإىل  م�����ش��ياً  جيد” 
�شيكون  لقاحاً  و/اأو  ع��الج��اً  ب���اأن 
“قبل نهاية  على الأرجح متوفراً 

العام«.
ك���م���ا ح���م���ل ت����رام����ب ب��ع��ن��ف على 
ال�����ش��ني ال��ت��ي ���ُش��ج��ل��ت ف��ي��ه��ا اأول 
اإ�شابة بفيو�س كورونا امل�شتجد، 

موؤكدا اأنها “يجب اأن حُتا�َشب«.
ق���ب���ل ب�������ش���ع �����ش����اع����ات يف ولي�����ة 
الإ�شابات  ت�شّجل  حيث  فلوريدا 
اأعلن  قيا�شية،  اأع�����داداً  ال��ي��وم��ي��ة 
بلدية  رئ��ي�����س  خيمينز  ك��ارل��و���س 
يبلغ  ال��ت��ي  وي���د  م��ي��ام��ي  منطقة 
ن�شمة،  مليون   2،7 �شكانها  ع��دد 
اعتبارا  للتجول  ح��ظ��را  اجلمعة 
بالتوقيت   22،00 ال�شاعة  م��ن 

املحلي.
“الهدف  اأن  خيمينيز  واأو����ش���ح 

املجازفة  م���ن  ال�����ش��ك��ان  م��ن��ع  ه���و 
وم���ن ال��ت��ج��ول م��ع الأ���ش��دق��اء يف 
ذلك  اأن  تبني  بعدما  جمموعات، 
�شريع  لن��ت�����ش��ار  ع���ام���ال  ي�����ش��ك��ل 

للفيو�س«.
جورجيا  ولي������ة  يف  اأت���الن���ت���ا  يف 
األغيت  تيني�شي،  بولية  ونا�شفيل 
حفالت مو�شيقية اأو األعاب نارية. 
اأما يف هيو�شنت )ولي��ة تك�شا�س( 
التي تعد بوؤرة للوباء يف اجلنوب، 
ف��ق��د اح��ت��ف��ل الأم���يك���ي���ون بهذا 

العيد الوطني عر النرنت.
اإىل  ال���ن���ا����س  ع����اد  ن���ي���وي���ورك،  يف 
���ش��اط��ئ ك���وين اي��ل��ن��د ال���ذي اأُعيد 
اآخذين  اأي����ام  ب�شعة  م��ن��ذ  ف��ت��ح��ه 

التدابي الوقائية الالزمة.
ج���اء  ال�������ذي  روز  م�������ارك  وق�������ال 
زوجته  م��ع  البحر  م��ن  لي�شتفيد 
وطفليه، “ �شاأ�شع كمامتي ما اإن 
يكن  مل  “لكن  واأ���ش��اف  اأغادر”. 
باإمكاين البقاء يف املنزل يف الرابع 
اأُخرج  اأن  من متوز/يوليو. يجب 
طفلّي. ل ميكن اأن نحب�س اأنف�شنا 
بحياة  الوباء  اأودى  ال�شيف«.  كل 
ما ل يقّل عن 527 األفا و241 
وف����اة يف ال���ع���امل م��ن��ذ ظ���ه���وره يف 
الأول-/دي�شمر  ك��ان��ون  اأواخ����ر 
لوكالة  ت���ع���داد  وف���ق  ال�����ش��ني،  يف 
الأول  اأم�����س  م�شاء  بر�س  فران�س 

ال�شبت.

واأ�شبحت املك�شيك ال�شبت خام�س 
اأعداد  ال��ع��امل م��ن حيث  دول���ة يف 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن فيو�س  ال��وف��ي��ات 
امل�����ش��ت��ج��ّد وال���ت���ي بلغت  ك����ورون����ا 
متقّدمة  وف���اة،  و366  األ��ف��ا   30
ب��ذل��ك ع��ل��ى ف��رن�����ش��ا، وف���ق تعداد 
ال�شحة  وزارة  ع��ن  ���ش��ادر  ر�شمي 

املك�شيكية.
اأُرجئت  مك�شيكو،  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 

التجارية  امل����راك����ز  ف���ت���ح  اإع��������ادة 
ال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ررة الث��ن��ني، اإىل 

الأربعاء.
جنوب  ����ش���ّج���ل���ت  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 
يومياً  ع������دداً  ال�����ش��ب��ت  اإف���ري���ق���ي���ا 
 10853 بلغ  لالإ�شابات  قيا�شياً 
اإ����ش���اب���ة ج����دي����دة، وف����ق الأرق������ام 
ال���ر����ش���م���ي���ة. وت�������ش���ب���ب ك����ورون����ا 
امل�شتجّد بوفاة 3026 �شخ�شاً يف 

ال�شبت، ُفر�شت قيود  ومنذ ظهر 
على دخول هذه املنطقة واخلروج 
األف  مئتي  ت��ع��ّد  اأن��ه��ا  علما  منها 
التي  ال��ت��ج��م��ع��ات  وُم��ن��ع��ت  ن�شمة 
اأ�شخا�س  ع�شرة  من  اأك��رث  ت�شمل 

وُعلقت الزيارات لدور العجزة.
حّيز  ي����دخ����ل  ك����ازاخ���������ش����ت����ان،  يف 
التنفيذ الأحد عزًل جديداً ميتّد 
الأق������ّل مقابل  ع��ل��ى  لأ���ش��ب��وع��ني 

هذا البلد الأكرث تطوراً يف القارة 
اإحدى  اإ���ش��ب��ان��ي��ا،  الإف��ري��ق��ي��ة. يف 
بالوباء مع  الدول الأكرث ت�شرراً 
دفع  وف����اة،   28300 م��ن  اأك����رث 
الإ�شابات  ع��دد  يف  كبي  “ارتفاع 
يف  ب��ال�����ش��ل��ط��ات  بكوفيد-19” 
�شرق(  )�شمال  كاتالونيا  منطقة 
اإىل فر�س عزل جديد يف حميط 

مدينة لييدا �شرق بر�شلونة.

باأربعة  الإ����ش���اب���ات  ع���دد  ارت���ف���اع 
اأ���ش��ع��اف م��ن��ذ م��ط��ل��ع ح���زي���ران/

يونيو.
للحانات  ���م���ح  ����شُ ان����ك����ل����را،  يف 
ت�شفيف  و���ش��ال��ون��ات  وال���ف���ن���ادق 
ال�شعر بالعودة اإىل العمل ال�شبت، 
ل  يف�شّ م��ن��ه��ا  ع����دداً  اأن  ل��و  ح��ت��ى 

اإبقاء اأبوابها مغلقة.
وق����ال ن��ي��ك وه����و حم��ا���ش��ب يبلغ 
البية  ي�����ش��رب  ك����ان  ع���ام���اً   38
ح���ان���ة يف حّي  ���ش��دي��ق��ي��ه يف  م���ع 
“ننتظر  ل���ن���دن،  يف  غ��ري��ن��وي��ت�����س 
منذ ثالثة اأو اأربعة اأ�شهر للعودة 

اإىل احلانات«.
واعتر رئي�س الوزراء الريطاين 
اأنه  تغريدة  يف  جون�شون  بوري�س 
يحرم  اأن  ج��داً  ال�شروري  “من 
م���ا يخ�ّس  ال��ق��واع��د يف  اجل��م��ي��ع 
يف ت�شريح  التباعد الجتماعي”، 
ُيظهر خ�شيته من تقارب ماليني 
احلانات  يف  امل��ن��ت��ظ��ري��ن  ال��زب��ائ��ن 

خالل عطلة نهاية الأ�شبوع.
اأنها  ال�����ش��ب��ت  رو����ش���ي���ا  واأع���ل���ن���ت 
وفاة  اآلف  ع�شرة  عتبة  جت���اوزت 
لكن عدد  امل�شتجد،  كورونا  ج��راء 
مقارنة  ج����داً  امل���ت���دين  ال���وف���ي���ات 
 670 بعدد الإ�شابات )اأكرث من 
األف اإ�شابة( يثي ت�شاوؤلت ب�شاأن 
الوفيات  ع���دد  ي��ك��ون  اأن  اح��ت��م��ال 

اأكر بكثي من العدد املعلن.

كوفيد-19 يجتاح املك�ضيك 

عيد وطني �شديد اخلطورة يف الواليات املتحدة يف ظل كورونا 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأجواء  يف  الوطني  عيدها  املتحدة  الوليات  اأحيت 
كوفيد-19  وباء  اأزمة  خ�ضّم  يف  اخلطورة  �ضديدة 
يف  وكذلك  البالد  يف  �ضريع  ب�ضكل  يتف�ضى  ــذي  ال
الالتينية  اأمريكا  دول  و�ضائر  املــجــاورة  املك�ضيك 

وجنوب اإفريقيا.
ومّت تخفيف احتفالت الرابع من متوز-يوليو “يوم 
الوليات  �ضّجلت  وقــت  يف  الأمــريكــي  ال�ضتقالل” 
جديدة  اإ�ضابة   43742 نف�ضه  اليوم  يف  املتحدة 
امل�ضتجّد،  كــورونــا  بفريو�ص  اإ�ضافية  وفــاة  و252 
الأيام  يف  و�ُضّجلت  هوبكنز.  جونز  جامعة  بح�ضب 
لالإ�ضابات  قيا�ضية  اأعــــدادًا  ال�ضابقة  الــثــالثــة 

اجلديدة، بينها اأكرث من 57 األفًا اجلمعة.
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عربي ودويل
كوريا ال�شمالية: ال نحتاج اإىل التفاو�ش مع وا�شنطن

الأميكي دونالد ترامب، موؤكداً اأن �شيول �شتفعل 
“كل ما بو�شعها” لتحقيق ذلك. ورّدت نائبة وزير 
بيان  يف  وي  �شون  �شوي  ال�شمالية  كوريا  خارجية 
بالقول  ال�شمالية  الكورية  الأن��ب��اء  وكالة  ن�شرته 
اجللو�س  اإىل  باحلاجة  ت�شعر  “ل  يانغ  بيونغ  اإن 
“الوليات  واأ���ش��اف��ت  امل��ت��ح��دة«.  ال���ولي���ات  اأم����ام 
مثل  اأم�����وراً  اأن  تعتقد  ك��ان��ت  اإذا  ُت��خ��ط��ئ  امل��ت��ح��دة 
امل��ف��او���ش��ات، ل ت����زال ت��وؤث��ر ع��ل��ي��ن��ا«. وت��اب��ع��ت اأن 
ال��ولي��ات املتحدة  ت��رى احل��وار بني  “ل  وا�شنطن 
اإل  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ال�شعبية  ك��وري��ا  وج��م��ه��وري��ة 
الدبلوما�شية  و�شّددت  ال�شيا�شية«.  اأزمتها  يف  اأداة 

 •• �شيول-اأ ف ب

امل�شتوى  رفيعة  �شمالية  كورية  دبلوما�شية  اأعلنت 
اأن بيونغ يانغ “ل ت�شعر باحلاجة” اإىل ا�شتئناف 
املحادثات مع وا�شنطن، بعد ب�شعة اأيام من اإطالق 
�شيول دعوة لعقد قمة جديدة لتح�شني العالقات 

مع جارتها يف ال�شمال.
الكوري  الرئي�س  دع��ا  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و،   30 ويف 
اأ�شا�شياً  دوراً  لعب  ال��ذي  ج���اي-اإن  م��ون  اجلنوبي 
يف النفراج مع ال�شمال، اإىل عقد قمة جديدة بني 
الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ-اأون والرئي�س 

“جدوًل مف�شاًل  اأن ال�شمال و�شع  يف البيان على 
الطويل  “التهديد  مل��واج��ه��ة  ل�شراتيجيته” 
ب�شاأن  الذي متثله وا�شنطن. واملفاو�شات  الأمد” 
متعرثة  ال�شمالية  لكوريا  النووية  الأ�شلحة  ن��زع 
اأن ف�شلت القمة الثانية بني كيم وترامب يف  منذ 
�شباط/فراير 2019 يف هانوي. واأفادت و�شائل 
وزارة  يف  الثاين  امل�شوؤول  بيغان  �شتيفن  اأن  اإع��الم 
اخلارجية الأميكية، �شيزور �شيول الأ�شبوع املقبل 
لكن  ال�شمال.  م��ع  امل��ف��او���ش��ات  م�شاألة  يف  للبحث 
هذا  توؤكد  مل  اجلنوبية  الكورية  اخلارجية  وزارة 
النباأ. يف اأواخر حزيران/يونيو، اعترت الوليات 

الأميكي  املوفد  اأي�شاً  وهو  بيغان  بل�شان  املتحدة 
اإىل كوريا ال�شمالية، اأنه “من غي املرّجح” عقد 
قمة اأو حتى ات�شال افرا�شي ب�شيط بني ترامب 
وكيم من الآن وحتى النتخابات الرئا�شية املرتقبة 
اأكد  لكنه  الثاين/نوفمر.  ت�شرين  الثالث من  يف 

اأن الباب يبقى “مفتوحاً للدبلوما�شية«.
وكّثف النظام الكوري ال�شمايل يف حزيران/يونيو 
خ�شو�شاً  منتقداً  �شيول  �شد  الكالمية  الهجمات 
متمركزين  �شماليني  ك��وري��ني  من�شقني  اأن  واق��ع 
من�شورات  ال�شمال  اجت��اه  يف  ير�شلون  اجلنوب  يف 

دعائية عر بالونات حتملها الرياح.

•• الفجر –خرية ال�شيباين
الذي  الأم��ن��ي  احل���ّل  اأن  ثبت  لقد 
النيجيية  احل��ك��وم��ة  اع��ت��م��دت��ه 
لي�س  كوفيد-19،  وب���اء  مل��واج��ه��ة 
ن�شر  مت  اأن  م���ن���ذ  ����ش���احل���ه���ا.  يف 
ال�����ش��رط��ة واجل��ي�����س ل��ف��ر���س قيود 
احلجر ال�شحي والتنقل املفرو�شة 
خالل الوب��اء، زادت ح�الت العنف 
الأم�����������ن ب�ش�كل  ق�����������وات  ق��ب��ل  م���ن 

ملحوظ.
يف الأ���ش��ب��وع��ني الأول����ني م��ن �شهر 
م�����ار������س، ع���ن���دم���ا ت��ف�����ش��ى ال���وب���اء 
يف ال����ب����الد، ق��ت��ل ع��ن��ا���ش��ر الأم����ن 
النيجييون عدًدا اأكر من النا�س 

من فيو�س كورونا.
الوطنية  ال��ل��ج��ن�����������������ة  واأح�������ش�������ت   
ال�شيطرة  ومركز  الإن�شان  حلقوق 
لقوا  �شخ�شا   11 الأم��را���س  على 
ح��ت��ف��ه��م ب��ع��د الإ����ش���اب���ة ب��ك��وف��ي��د-

..19
 بينما قتل 18 اآخرون على اأيدي 
واجلي�س  ال�������ش���رط���ة  م����ن  اأف��������راد 
واخل����دم����ة الإ����ش���الح���ي���ة وق�����وات 

خا�شة ا�شتنفرت خ�شي�شا ملكافحة 
الفيو�س.

الأمن القاتل
وال���ق���وات  ال�����ش��رط��ة  ه��ر���ش��ل��ة  اإن 

يف  لي�شت جديدة  لل�شكان  امل�شلحة 
�شياق  يف  تكثيفها  ولكن  نيجييا، 
اأزمة �شحية، ي�شكل تهديًدا اإ�شافًيا 
و�شعوبة يف الق�شاء على الوباء، يف 
اأفريقيا.  يف  �شكانا  الأك���رث  البلد 

النيجيية  ال��راب��ط��ة  وم��ن خ��الل 
ل��الأط��ب��اء امل��ق��ي��م��ني، وال��ت��ي متثل 
ندد  األ�����ف مم����ار�����س،   18 ح�����وايل 
الكادر الطبي بالعديد من حالت 
والحتجاز  وال�������ش���رب  الب����ت����زاز 

ارت��ك��ب��ت �شدهم  ال��ت��ي  ال��ت��ع�����ش��ف��ي 
اأثناء ممار�شة وظائفه.

اأكرث من كونه  الذي يحدث  »هذا 
الذين  ل��الأ���ش��خ��ا���س  ع�����ادل  غ���ي 
نظام  يف  الأرواح  اإن��ق��اذ  ي��ح��اول��ون 
ولكنه  ���ش��ع��ي��ف،  ���ش��ح��ي��ة  رع����اي����ة 
ا مبراقبتنا والرد الذي  ي�شر اأي�شً
كوفيد-19  على  تقدميه  ميكننا 
يف كل البالد” قال، بلقي�س حممد، 

الأمني العام للجمعية.
يف ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي، اأ����ش���رب جزء 
و�شجبوا  ال��ت��م��ري�����س،  ط��اق��م  م��ن 
وطالبوا  الوقائية  امل��ع��دات  نق�س 
ان احلكومة ظلت  ال  بالتعوي�س، 
ورغم  ان��ك��ار.  ح��ال��ة  الآن يف  ح��ت��ى 
التي  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ت�����ش��ري��ح��ات 
القطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  اأن  ت���دع���ي 
ال�شحي �شي�شتفيدون من التاأمني 
على احلياة، فان الوقائع ت�شي اىل 
اأ�شيب  اأي ممر�س  ي�شتفد  ان��ه مل 
بكوفيد-19 من ذلك. يف املجموع، 
اأ�شيب ما ل يقل عن 210 طبيبا، 

وتويف 10.
عن بلومربغ

!... نيجرييا: ال�شرطة تقتل اأكرث من كوفيد-19 

�شابط �شرطة من لواء التدخل ال�شريع ملقاومة الفيو�س

الكرواتيون ي�شوتون يف انتخابات ت�شريعية 
•• زغرب-اأ ف ب

ال���ن���اخ���ب���ون يف ك���روات���ي���ا  ي������ديل 
ت�شريعي  اق����راع  يف  ب��اأ���ش��وات��ه��م 
ت�شكيل  اإىل  يف�شي  اأن  يفر�س 
ح�����ك�����وم�����ة ج��������دي��������دة ي����ت����وج����ب 
النعكا�ش��ات  مواجه������ة  عليها 
الق��ت�����ش��ادي��ة ل��وب�����������������������اء ك��وف��ي��د-

ارت���ف���اع عدد  ي�����ش��ك��ل  ب��ي��ن��م��ا   ،19
الإ�شابات من جديد �شغطا على 

املحافظني.
ماليني   3،8 ح��������وايل  ودع��������ي 
ناخب اإىل الت�شويت بني ال�شاعة 
 17،00 وال�������ش���اع���ة  اخل���ام�������ش���ة 

بتوقيت غرينت�س.
و����ش���ت���ك���ون امل��ن��اف�����ش��ة ح������ادة بني 
الدميوقراطي  “الحتاد  ح���زب 
يف  احل��اك��م  املحافظ  الكرواتي” 
الو�شط،  لي�شار  وحت��ال��ف  ال��ب��الد 
فيها  تر�شح  التي  النتخابات  يف 

اأي�شا حزب يقوده مغن قومي قد 
يح�شم النتيجة.

ت�شي  ال���������راأي  ف���ا����ش���ت���ط���الع���ات 
ال���وزراء  رئي�س  ح��زب  اأن���ه ل  اإىل 
عاما(   50( بلينكوفي�س  اأندريه 
جديدة”  “بداية  حت���ال���ف  ول 
احلزب  يقوده  ال��ذي  )ري�شتارت( 
ال������ش�����راك�����ي ال����دمي����وق����راط����ي 
 40( برناردي�س  داف���ور  بزعامة 
ع���ام���اً(، ي��ب��دو ق����ادرا ع��ل��ى الفوز 
ب���اأغ���ل���ب���ي���ة م��ط��ل��ق��ة يف ال���رمل���ان 

املوؤلف من 151 مقعدا.
“احلركة  جت�������د  ق�������د  ل������ذل������ك 
ال�شعبي  املغني  بقيادة  الوطنية” 
�شكورو  م��يو���ش��الف  وال�شعبوي 
موقع  يف  ن��ف�����ش��ه��ا  ع���ام���ا(   57(

احلكم.
التي  الن��ت��خ��اب��ات  ع��ل��ى  وتهيمن 
متاأخر  وق��ت  يف  نتائجها  اأع��ل��ن��ت 
م���ن اأم�������س الأح������د ال�����ش��ك��وك يف 

امل�شتقبل بينما يتوقع اأن يراجع 
يعتمد  الذي  الكرواتي  القت�شاد 
ال�شياحة،  ع��ل��ى  ك��ب��ي  ح���د  اإىل 
ح�����واىل ع�����ش��رة ب��امل��ئ��ة، يف اأ����ش���واأ 

انكما�س منذ عقد.
ال���وزراء احل��ايل يف  وياأمل رئي�س 
التي  ال�شعبة  الأوق���ات  تدفع  اأن 
اإىل  ال��ن��اخ��ب��ني  الأف������ق  ت���ل���وح يف 
ل��ل��ح��زب احلاكم  اأوف���ي���اء  ال��ب��ق��اء 
منذ 2016. وقال “يجب القيام 
ب�شعوذة”،  ول��ي�����س  ج���دي  ب��خ��ي��ار 
لي�شت  “كرواتيا  اأن  م�����وؤك�����دا 
بحاجة لتجارب مع برناردي�س اأو 

�شكورو«.
و������ش�����دد احل��������زب احل�����اك�����م على 
على  ال�شيطرة  يف  ن�شبيا  جناحه 
الأزم�����ة ال�����ش��ح��ي��ة ال��ن��اج��م��ة عن 
اأ�شيب  ال���ذي  كوفيد-19  وب���اء 
�شخ�س  اآلف  ث��الث��ة  ح���واىل  ب��ه 
110 يف هذا  تويف منهم ح��وايل 

البلقان  منطقة  يف  الواقع  البلد 
والع�شو يف الحتاد الأوروبي.

قليل  ع��دد  ي�شجل  اأ�شابيع  ومنذ 
م��ن الإ���ش��اب��ات ل ي��ت��ج��اوز ب�شع 

ع�شرات ول وفيات.
احلكومة  فيتهم  برناردي�س  اأم��ا 
كرواتيا  تعري�س  “تعمدت  باأنها 
اإج���������راء  ب�����ق�����راره�����ا  للخطر” 

النتخابات خالل الوباء.
�شكورو  ي��غ��ري  اأن  ميكن  واأخ���يا 
اجلناح اليميني للحزب املحافظ 
�شيا�شات  م���ن  اأم���ل���ه  خ���اب  ال����ذي 
وهو  ج��دا.  املعتدلة  بلينكوفي�س 
الوحيد  “ال�شامن  اأن����ه  ي���وؤك���د 

للتغيي«.
وي����ه����ي����م����ن احل����������زب امل����ح����اف����ظ 
ال�شراكي  اأق��ل احل��زب  وبدرجة 
ال����دمي����وق����راط����ي ع���ل���ى احل���ي���اة 
منذ  ك����روات����ي����ا  يف  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 

ا�شتقاللها يف 1991.

واأ����ش���ار ا���ش��ت��ط��الع ل���ل���راأي ملعهد 
اأن  اإىل  م����وؤخ����را  “اإيب�شو�س” 
والتحالف  ال����وزراء  رئي�س  ح��زب 

ي�شعى اي منهما اإىل ت�شكيل حلف 
يّتهمه  ال��ذي  القومي  املر�شح  مع 
الدميوقراطيون  ال���ش��راك��ي��ون 

ال��ذي ي��ق��وده احل��زب ال�شراكي 
على  �شيح�شالن  الدميوقراطي 
ن��ت��ائ��ج م��ت��ق��ارب��ة ج�����دا. ل��ك��ن ل 

ب�������الإدلء ب��ت�����ش��ري��ح��ات ت��ن��م عن 
للحكم  وباحلنني  جن�شي  متييز 

املوايل للنازية يف كرواتيا.

اإثيوبيا: 166 قتيال يف احتجاجات املغني القتيلحمتجون م�شلحون ينظمون م�شرية بوالية جورجيا 
•• وا�شنطن-رويرتز

نظم حمتجون م�شلحون اأغلبهم من ال�شود م�شية يف 
متنزه �شتون ماوننت قرب مدينة اأتالنتا بولية جورجيا 
الكونفدرالية  منحوتة  ب��اإزال��ة  مطالبني  الأم��ري��ك��ي��ة 
ال�شخمة التي توجد باملوقع ويعترها ن�شطاء احلقوق 

املدنية ن�شبا تذكاريا للعن�شرية.
التوا�شل  واأظهرت لقطات فيديو من�شورة على و�شائل 
الجتماعي اأعدادا كبية من املتظاهرين الذين ارتدوا 
وهم  وجوههم  وغ��ط��وا  ع�شكرية  �شبه  ���ش��وداء  مالب�س 

ي�شيون يف هدوء يف طريق داخل املتنزه.
اأحزمة  وحمل جميع املحتجني بنادق وارت��دى بع�شهم 
ذخية على اأكتافهم. ومعظم امل�شاركني يف امل�شية كانوا 
من ال�شود لكن كان هناك حمتجون من اأعراق خمتلفة 
ون�شاء ورجال على حد ال�شواء. وظهر يف مقطع فيديو 
ي�شيح عر  وهو  تتحدد هويته  للمتظاهرين مل  زعيم 
مكر لل�شوت يف حتد ملن يوؤمنون بتفوق العرق الأبي�س 

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت

بلغ عدد �شحايا الحتجاجات الإثنية والعرقية يف اإثيوبيا 
قتيال   166 هوندي�شا  ها�شالو  املغني  مقتل  اأع��ق��اب  يف 
املعتقلني  ع��دد  بلغ  فيما  جريحا،   167 اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
اأم�س  الإثيوبية  ال�شرطة  قالت  فقد  �شخ�شا.   1084
الأول ال�شبت اإن 166 �شخ�شا على الأقل لقوا م�شرعهم 
خالل املظاهرات العنيفة التي اجتاحت اإثيوبيا يف الأيام 
التي اأعقبت مقتل املغني ال�شعبي ها�شالو هوندي�شا. وقتل 
اأوروم��و، بر�شا�س جمهولني يف  املغني، وهو من عرقية 
مما  املا�شي،  الأ���ش��ب��وع  اأب��اب��ا،  اأدي�����س  الإثيوبية  العا�شمة 
الغارديان  ل�شحيفة  وفقا  وا���ش��ع��ة،  عرقية  ت��وت��رات  اأث���ار 
منطقة  يف  ال�شرطة  مفو�س  نائبة  وقالت  الريطانية. 
اأع���ق���اب وفاة  “يف  ب���ي���ان:  اأوروم����ي����ا، ج��يم��ا ج���ي���الم، يف 
قوات  م���ن  ع��ن�����ش��را  و11  م��دن��ي��ا   145 ق��ت��ل  ه��ا���ش��ال��و، 
 8 اإىل  بالإ�شافة  املنطقة”،  يف  ال���ش��ط��راب��ات  يف  الأم���ن 
مدنيني واثنني من عنا�شر ال�شرطة قتلوا يف اأدي�س اأبابا 

خطة للمفو�شية االأوروبية الإ�شالح 
نظام الهجرة تتبلور يف �شبتمرب 

•• بروك�شيل-وكاالت

طال  ال��ذي  الأوروب��ي��ة  املفو�شية  اق��راح  ب�شياغة  مكلف  كبي  م�شوؤول  ق��ال 
التكتل  داخل  �شيا�شياً  للتوتر  واملثي  املتفجر  الهجرة  انتظاره لإ�شالح نظام 
اإن اخلطة �شتكون جاهزة على الأرجح يف اخلريف. وقالت مفو�شة ال�شوؤون 
ب��الحت��اد الأوروب�����ي، يلفا ج��وه��ان�����ش��ون، ل��وك��ال��ة الأن��ب��اء الأملانية  ال��داخ��ل��ي��ة 
ت�شوية  اإىل  اأوًل  الأوروب����ي حتتاج  الحت���اد  الأع�����ش��اء يف  ال���دول  اإن  )د.ب.اأ(: 
الق��ت�����ش��ادي من  للتعايف  م�����ش��رك خم�ش�س  ب�����ش��ن��دوق  اخل��ا���ش��ة  اخل��ط��ط 
لتقدمي  م�شتعدة  “اأنا  وق��ال��ت  الأج���ل.  طويلة  وميزانيتها  ك��ورون��ا  ف��يو���س 
ميثاق الهجرة واللجوء عندما يحني الوقت، رمبا يف �شبتمر”. و�شيكون هذا 
الأوروبي.  التنفيذية لالحتاد  ال��ذراع  البداية  تاأمله يف  اأ�شهر مما كانت  بعد 
الأع�شاء  للدول   27 ال���  العوا�شم  ودف��ع  الوثيقة  اق��راح  اإن  القول  وميكن 
بالحتاد الأوروبي املنق�شمة ب�شدة على التفاق عليها هي املهمة الأكرث اأهمية 
عام  خ��الل  الأخ���ية  وظيفة  ت�شتمر  اأن  املتوقع  وم��ن  جلوهان�شون.  وحت��دي��اً 
اأنه ول�شنوات، اتهمت دول جنوب  للم�شوؤول الكبي. ي�شار اإىل  2021، وفقاً 
الحتاد الأوروب��ي بقية اأع�شاء التكتل بالفتقار اإىل الت�شامن حيث يرف�س 
الكثيون احل�شول على ح�شة ثابتة من بع�س ع�شرات الآلف من املهاجرين 
الذين ي�شلون اإىل الحتاد الأوروبي عر البحر املتو�شط كل عام. ويف الوقت  
احلا�شر، ين�س ما ي�شمى بنظام ميثاق دبلن على اأنه يجب على طالبي اللجوء 
تقدمي طلباتهم يف الدولة التي ي�شلون اإليها اأول يف الحتاد الأوروبي - وهو 

نظام ي�شع اليونان واإيطاليا واإ�شبانيا ومالطا حتت �شغط كبي.

اإعادة انتخاب اإدوار فيليب رئي�شًا لبلدية هافر 
••  هافر-اأ ف ب

اإدوار فيليب الذي ا�شتقال هذا الأ�شبوع  ال��وزراء الفرن�شي  اأُعيد انتخاب رئي�س 
)�شمال  هافر  لبلدية  رئي�شاً  الفرن�شية،  راأ���س احلكومة  على  �شنوات  بعد ثالث 
غرب( �شباح اأم�س الأحد، دون مفاجاأة. وحظي فيليب 47 �شوتاً من اأ�شل 59 
اأثناء اأول جل�شة للمجل�س البلدي اجلديد ليدير جمدداً هذه املدينة ال�شاحلية 
التي تعّد حواىل 170 األف ن�شمة والواقعة يف منطقة النورماندي. و�شبق اأن 
كان فيليب رئي�س بلديتها بني عامي 2010 و2017. وخالل الدورة الثانية 
من النتخابات البلدية الفرن�شية الأحد املا�شي، فازت الالئحة بزعامة فيليب 
بن�شبة %58،93 من الأ�شوات. واّت�شمت النتخابات كما يف الكثي من املدن، 
ال�شابق  ال��وزراء  رئي�س  وبدا   .58% بلغت  الت�شويت كبية  امتناع عن  بن�شبة 
هادئا وم�شرورا. وقال �شديقه النائب الأوروبي جيل بواييه اإنه اإذا كانت هناك 
“راحة” بالن�شبة لإدوار فيليب فاإنها “راحة ج�شدية اأكرث مما هي راحة نف�شية: 

ثالث �شنوات كاملًة )على راأ�س احلكومة(، مرهقة«.

موؤرخ بريطاين يتخلى عن من�شبه 
ب�شبب ت�شريحات ب�شاأن العبودية 

 •• لندن-اأ ف ب

كما  كامريدج  جامعة  يف  الفخري  من�شبه  بريطاين  ملكي  م���وؤرخ  ت��رك 
تخلت عنه دار الن�شر املتعاونة معه بعد ت�شريحات مثية للجدل قال فيها 

اإن العبودية مل تكن من اأ�شكال الإبادة اجلماعية.
�شتاركي يف فرة مراجعة  الأ�شتاذ اجلامعي ديفيد  وقد جاءت ت�شريحات 
عميقة للتاريخ ال�شتعماري الريطاين، اإثر الزخم املتجدد حلركة “حياة 
ال�شود مهمة” بعد مقتل جورج فلويد يف الوليات املتحدة وما جنم عنها 

من تظاهرات منددة بالعن�شرية يف بلدان عدة بينها بريطانيا.
وه��ي حقبة يف  ت��ي��ودور  عائلة  اجلامعي خبي يف ع�شر حكم  الأ�شتاذ  ه��ذا 
بالرقيق مع تو�شع  ازده��ارا لأن�شطة الجت��ار  ال�شاد�س ع�شر �شهدت  القرن 

امل�شتعمرات الأوروبية يف منطقة الكاريبي والأميكيتني.
وقال يف مقابلة عر الإنرنت نهاية حزيران/يونيو اإن حركة “حياة ال�شود 

مهمة” متثل “اجلانب الأ�شواأ من ثقافة الأميكيني ال�شود«.
واأ�شاف �شتاركي “ال�شتعباد مل يكن اإبادة جماعية. لو كانت كذلك ملا كنا 
راأينا هذا العدد الكبي من ال�شود يف اإفريقيا اأو بريطانيا األي�س كذلك؟ لقد 
جنا عدد كبي منهم«. وقد اأثارت هذه الت�شريحات انتقادات بينها من وزير 

املال والداخلية ال�شابق �شاجد جاويد الذي و�شف �شتاركي باأنه عن�شري.
اأجن��ح دميوقراطية  “نحن  توير اخلمي�س  تغريدة على  وكتب جاويد يف 
متعددة الأع��راق يف العامل ولدينا الكثي لنفخر به. لكن تعليقات ديفيد 

�شتاركي العن�شرية تذكرنا بوجهات النظر املقيتة التي ل تزال موجودة«.
وقد ن�شرت و�شائل اإعالم بريطانية هذه التغريدة، كما اأن كلية فيتزوليام 

يف جامعة كامريدج قبلت ا�شتقالة �شتاركي يف اليوم التايل.

ــر مـــن خمــاطــر  ــذي حت
اإ�شابات كورونا  ازدياد 
ــراق ــع ال ــجــون  ــش � يف 

•• بغداد-وكاالت

ح���ذر م�����ش��وؤول ع��راق��ي م��ن ات�شاع 
ت���ف�������ش���ي ف������يو�������س ك�������ورون�������ا يف 
 31 ت�شجيل  بعد  وذل��ك  ال�شجون، 
الأح����داث  اإ���ش��اب��ة يف �شجن  ح��ال��ة 
ون��ق��ل��ت �شحيفة  ال���ك���رخ.  ب��ب��غ��داد 
الأحد  اأم�س  العراقية  “ال�شباح” 
عن كامل اأمني مدير دائرة اإ�شالح 
العراقية  العدل  ب���وزارة  الأح���داث 
القول اإن “دائرة اإ�شالح الأحداث 
ات��خ��ذت الإج�����راءات ال��الزم��ة منذ 
فراير)�شباط( املا�شي مبا لديها 
حلماية  متوا�شعة  اإم��ك��ان��ي��ات  م��ن 
الأح����داث م��ن الإ���ش��اب��ة بفيو�س 

كورونا«.
اإ�شابات  ت�شجيل  “مت  اأن��ه  واأو���ش��ح 
بني العاملني يف ال�شجن واحلرا�س 
انتقلت  وب��ع��ده��ا  الإ����ش���الح���ي���ني، 
العدوى اإىل النزلء حتى بلغ عدد 
 31 امل�شابني امل�شجلني حتى الآن 
حالة اإ�شابة موؤكدة من اأ�شل 600 
من نزلء �شجن الأحداث يف جانب 

الكرخ مبنطقة الرحمانية«.

وداأبوا على التظاهر يف �شتون ماوننت دعما لأفكارهم. 
فاأين  هنا  نحن  بي�شاء...  ميلي�شيا  اأي  اأرى  “ل  وق��ال 
اأن��ت��م؟« و�شاهمت وف��اة الأمريكي الأ���ش��ود ج��ورج فلويد 
يف  منيابولي�س  مبدينة  اعتقاله  ال�شرطة  حماولة  بعد 
مايو اأيار يف اإحياء �شراع يعتمل منذ فرة طويلة بني 
جماعات تطالب باإزالة متاثيل ومنحوتات الكونفدرالية، 
والتي تعتر رموزا للعبودية، ومن يعتقدون اأنها متثل 

تقاليد وتاريخ اجلنوب الأمريكي.
وت��وج��د م��ن��ح��وت��ة م��ت��ن��زه ���ش��ت��ون م��اون��نت ع��ل��ى ارتفاع 
ت�شعة طوابق وم�شاحة ملعب كرة قدم وهي عبارة عن 
نحت غائر يف جبل �شخري ي�شرف على ريف جورجيا 
اأتالنتا  م��ن  ال�شرق  اإىل  كيلومرا   40 نحو  بعد  على 
ن��وع��ه يف وليات  ال��ت��ذك��اري الأك���ر م��ن  وت��ع��د الن�شب 
ديفي�س  جيفر�شون  املنحوتة  وت�����ش��ور  ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة. 
رئي�س الكونفدرالية التي �شمت 11 ولية واثنني من 
“�شتونوول”  وتوما�س  يل  اإي.  روب���رت  هما  ج��رنالت��ه 

جاك�شون.

�شرطة  ع��ن  ���ش��ادر  منف�شل  بيان  بح�شب  �شابق،  وق��ت  يف 
“اأ�شيبوا  اآخ��ري��ن   167 اإن  ج��يم��ا  وق��ال��ت  العا�شمة. 
 1084 اع��ت��ق��ال  مت  اأن����ه  م�����ش��ي��ف��ة  خطية”،  ب���ج���روح 
�شخ�شا خالل الحتجاجات. وقد اأرجع امل�شوؤولون ارتفاع 
اأيدي  على  املميتة  القوة  من  “مزيج”  اإىل  القتلى  ع��دد 
اأن  جيما  وقالت  الأع���راق.  بني  والعنف  الأم��ن  �شباط 
ال�شطرابات العنيفة “توقفت بالكامل” الآن. ي�شار اإىل 
اأن املغني هوندي�شا قتل بالر�شا�س م�شاء الثنني املا�شي 
اأبابا لأ�شباب ل تزال جمهولة، ومت ت�شييعه، يف  يف اأدي�س 
كيلومر   100 نحو  بعد  على  اأمبو،  بلدة  راأ�شه  م�شقط 
يف  ت��ظ��اه��رات  اإىل  ها�شالو  وف���اة  واأدت  العا�شمة.  غ��رب��ي 
اأدي�س اأبابا ويف منطقة اأوروميا اأكر الوليات الحتادية 
الإثيوبية. واتهم رئي�س وزراء اإثيوبيا اأبي اأحمد اأول اأول 
جهات  امل�شوؤولني،  كبار  مع  اجتماع  خالل  اجلمعة  اأم�س 
املغني  قتل  اإن  م�شيفا  ال���ش��ط��راب��ات،  ب��اإث��ارة  ي�شمها  مل 
اجلرمية،  بعد  اندلعت  ال��ت��ي  العنف  واأع��م��ال  هوندي�شا 

ت�شكل “حماولت من�شقة” لزعزعة ا�شتقرار البالد.
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املال والأعمال

     �شامل بن ركا�ش : حكومة ملواجهة االأزمات و�شناعة امل�شتقبل
اإعادة  خالل  من   املت�شارعة  املتغيات  ملواكبة  الر�شيدة 
وال�شراتيجيات  اخلطط   وتطوير  الأولويات  ترتيب 
للتكيف مع متطلبات املرحلة املقبلة  وذلك بعد الأزمة 

القت�شادية العاملية التي خّلفها وباء كورونا. 
لل�شناعة  وزارة  باإن�شاء  رك��ا���س  ب��ن  �شامل  ال�شيخ  ون��وه 
القطاع  تطوير  على  للعمل  املتقدمة  والتكنولوجيا 
ال�شناعي بالدولة اإ�شافة اإىل اعتبار احلكومة الرقمية 
بقيادتها  الإم���ارات  اأن  اإىل  م�شياً  ا�شراتيجياً،  خياراً 
جعل  وبالتايل  م�شرق  مل�شتقبل  مبادئ  اأر�شت  احلكيمة 
التنمية  لتحقيق  املتقدمة  ال���دول  م��ن��ارة  ال��وط��ن  ه��ذا 

امل�شتدامة لالأجيال القادمة.

•• العني-الفجر

العامري  ركا�س  بن  حممد  �شامل  الدكتور  ال�شيخ  اأك��د 
التعديل  اأن  �شابقاً   الحت���ادي  الوطني  املجل�س  ع�شو 
الوزاري اجلديد  يحمل نظرة ملواجهة الأزمات و�شناعة 

امل�شتقبل. 
اجلديد  الهيكل  اإع���الن  مبنا�شبة  ل��ه  ت�شريح  يف  وق��ال 
حلكومة الإمارات اإن قائمة التعديل الوزاري الذي طراأ 
النهو�س  على احلكومة الحتادية هي خطوة هامة يف 
بالعمل الوطني  وخا�شة اجلانب القت�شادي  وال�شناعي 
القيادة  توجيهات  م��ن  نابعة  وتطلعات  معايي  وه��ي 

�شوق دبي املايل يعيد فتح قاعة التداول للم�شتثمرين غدا
الرئي�س  ال�شركال،  وقال ح�شن   .100% بن�شبة  املوظفني  يونيو عودة 
التنفيذي للعمليات ورئي�س قطاع العمليات يف �شوق دبي املايل اإن اإعادة 
الكبي  النجاح  اأع��ق��اب  يف  تاأتي  العمالء  خدمة  ومكاتب  القاعة  افتتاح 
الذي حققته الإمارات لحتواء اجلائحة وتخ�شع ملجوعة من ال�شوابط 
والتدابي الحرازية التي �شيتم تطبيقها ب�شورة �شارمة مبا يحافظ 
�شواء.  ح��د  على  وامل��وظ��ف��ني  املتعاملني  و���ش��الم��ة  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  على 
اأجهزة قيا�س احلرارة  وت�شمل تلك التدابي على �شبيل املثال ا�شتخدام 
دخول  وتنظيم  اآمنة  تباعد  م�شافات  على  واحل��ف��اظ  القاعة  مدخل  يف 
امل�شتثمرين اإىل مكاتب خدمة العمالء واإر�شادهم من خالل فرق العمل 
املخت�شة يف ال�شوق اإىل كيفية تقدمي طلباتهم من خالل الأجهزة الذكية 

املتوفرة يف القاعة وتركيب احلواجز العازلة يف مكاتب خدمة العمالء.

•• دبي -وام:

ال��ت��داول ومكاتب خدمة  قاعة  افتتاح  اإع���ادة  امل��ايل عن  دب��ي  �شوق  اأعلن 
العمالء اأمام امل�شتثمرين اعتباراً من غدا الثالثاء مع تطبيق جمموعة 
واملوظفني.  املتعاملني  �شالمة  على  حفاظاً  الح��رازي��ة  التدابي  من 
موؤقتة  ب�شورة  العمالء  خدمة  ومكاتب  القاعة  اأغلق  قد  ال�شوق  وك��ان 
منت�شف مار�س املا�شي، مع ا�شتمرار اأن�شطة التداول يف ال�شوق كاملعتاد، 
وذلك مواكبًة لالإجراءات والتدابي الحرازية التي �شارعت الإمارات 
مطلع  ال�شوق  وا�شتاأنف  كورونا  فيو�س  جائحة  لحتواء  تطبيقها  اإىل 
التدريجية  ال��ع��ودة  خ��الل  م��ن  القاعة  م��ن  العمل  املا�شي  يونيو  �شهر 
 14 للموظفني والو�شطاء للعمل من مقره الرئي�س، وقد اكتلمت يوم 

اأبوظبي للجودة ينجز 1260 فح�شا للمنتجات الزراعية منذ مطلع 2020 

العناية بامل�ضتهلك، واجهة املحل، ن�ضاط املحل، موقع املن�ضاأة، ومفت�ص الدائرة

اقت�شادية دبي: 5 عنا�شر يجب على التاجر معرفتها والوعي بها
 ل�شمان حماية وا�شتدامة االأن�شطة التجارية وتوفري بيئة منا�شبة للم�شتهلك

موقع  امل��ح��ل،  ن�شاط  امل��ح��ل،  واج��ه��ة  بامل�شتهلك،  العناية  يف: 
املن�شاأة، ومفت�س الدائرة. فبخ�شو�س العناية بامل�شتهلك، يجب 
الركيز على تعزيز ثقافة املرونة يف التعامل مع امل�شتهلكني، 
اأ�ش�س بقاء  التوا�شل هو من  اأن  اإذ  ل�شمان حت�شني جتربتهم، 
امل�شتهلك عمياًل للمحل، ويجب جتنب ازعاج املارة عن طريق 
ت�شويق اخلدمات واملنتجات باأ�شلوب املناداة خارج نطاق املحل، 
ال�شراء  عملية  يخ�س  فيما  املحل  �شيا�شة  عر�س  من  والتاأكد 
وال�شتبدال وغيها من ال�شروط مبا ل يتعار�س مع قوانني 
ب���ارز يف  م��ك��ان  اأو يف  ال��دف��ع  ع��ن��د ���ش��ن��دوق  امل�شتهلك  ح��م��اي��ة 
املحل، بالإ�شافة اإىل احلر�س على تطابق الأ�شعار املعلنة على 

الب�شائع والأ�شعار عند �شندوق الدفع.
واأو�شح الدليل اأن على التاجر توثيق بيانات التفاق بينه وبني 
امل�شتهلك يف الفاتورة اأو عقد موقع بني الطرفني، اإىل جانب 
اإعالنات  يف  املذكورة  واخلدمات  املنتجات  مبعلومات  اللتزام 
ال�����ش��رك��ة، والم��ت��ن��اع ع��ن امل��م��ار���ش��ات ال��ت��ي ت��خ��ال��ف القوانني 
والأنظمة، كت�شليل امل�شتهلك اأو بيع املنتجات املقلدة، واللتزام 
بو�شع البطاقة الر�شادية لقنوات حماية امل�شتهلك ب�شكل وا�شح، 
 ،www.consumerrights.ae املتوفرة على الرابط
اخلدمة  اأو  املنتج  على  ال�شمان  تفا�شيل  تو�شيح  يجب  كما 
ومدة �شريانه، وتوثيق حالة املنتجات عند ال�شتالم لل�شيانة 
اأو ال�شالح مع تاأكيد اعتمادها من قبل امل�شتهلك، و تو�شيح 
تفا�شيل عقود ال�شمان املمدد ب�شكل وا�شح للم�شتهلكني، اإىل 
جانب التعاون مع موظفي حماية امل�شتهلك عند ورود �شكاوى 
امل�شتهلكني. ومن العنا�شر املهمة الأخرى التي اأوردها الدليل: 

على  التظلم  التاجر  ح��ق 
ال�شادرة  املخالفة  اج��راء 

من اقت�شادية دبي.
اللتزام  دل��ي��ل  اأ���ش��ار  ك��م��ا 
ما  اأب������رز  اإىل  ال���ت���ج���اري، 

يجب على التاجر معرفته حول موقع املن�شاأة، اإذ يحق للتاجر 
ممار�شة الن�شاط امل�شجل يف الرخ�شة التجارية، وميكن اإ�شافة 
على  احل�شول  بعد  املن�شاأة  موقع  على  اأخ��رى  جتارية  رخ�س 
املوقع  خ��ارج  املنتجات  بيع  مينع  كما  دب��ي،  اقت�شادية  موافقة 
مكاتب  فتح  وي��ج��وز  لها،  امل�شرح  امل��واق��ع  يف  بالبيع  والل��ت��زام 
نف�س  دبي يف  اقت�شادية  بت�شريح من  قائمة  اإ�شافية لرخ�شة 
مواقع  يف  اأك�شاك  فتح  وميكن  احلالية،  الرخ�شة  بناية  موقع 
خمتلفة بت�شريح من اقت�شادية دبي، اإىل جانب اإمكانية و�شع 
اأجهزة الألعاب اأو اأجهزة ال�شحب الآيل اأو اأي اأجهزة اأخرى يف 

املحل اأو خارجه بت�شريح م�شبق من الدائرة.
وبخ�شو�س مفت�س الدائرة، اأو�شح دليل اللتزام التجاري، اأن 
مع  وتعاون  ب�شفافية  التعامل  التجارية  املحالت  ممثلي  على 
امليدانية  زياراتهم  يف  ي�شعون  اأنهم  اإذ  دب��ي،  اقت�شادية  ممثلي 
التاجر  فيه م�شلحة  الن�شاط مبا  اأ�ش�س ممار�شة  تو�شيح  اإىل 
وامل�شتهلك، وعلى ممثلي املحالت اأي�شاً عر�س جميع البيانات 
وجودها  على  واحلر�س  باملحل  اخلا�شة  وامل�شتندات  املطلوبة 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الط����الع عليها،  م��ت��ى تطلب  امل��ح��ل  دائ��م��ا يف 
اأو م�شادرة  وج��ود حجز  الدائرة يف حال  مفت�شي  التعاون مع 

للب�شائع.

•• دبي-الفجر: 

يعمل قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�شتهلك يف اقت�شادية 
و�شركاتهم،  حمالتهم  يف  التجار  ممار�شات  مراقبة  على  دبي 
وذل���ك ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ا���ش��ت��دام��ة الأع���م���ال و���ش��م��ان وج���ود بيئة 
اأ�ش�س  على  النظر  ي�شب  حيث  وامل�شتهلك،  للتاجر  منا�شبة 
وا�شحة مبنية على ال�شفافية يف التعامل مع املجتمع، الأمانة 
�شوؤون املحل  اآليات عر�س وبيع املنتجات، واأخ��ياً  وال�شدق يف 
من الداخل واخلارج، بطريقة تعزز هذه املبادئ، والذي بدوره 
ي�شهم يف تعزيز بيئة عمل وممار�شة خمتلف الأن�شطة التجارية 
يف دبي، والتي ي�شل عددها اإىل حوايل 2،921 ن�شاطاً جتارياً. 
وقال عبد العزيز يو�شف التناك، مدير اإدارة الرقابة التجارية: 
“ن�شعى با�شتمرار لتوعية التجار حول كيفية حماية اأن�شطتهم 
ممار�شة  ب�شروط  الإخ���الل  اأو  املخالفات  وجت��ن��ب  ال��ت��ج��اري��ة، 
الأن�����ش��ط��ة، وال��ت��ي يتم حت��دي��ده��ا م��ن قبل اجل��ه��ات املخت�شة 
التناف�شية  البيئة  ب��دوره يعزز  الذي  الأم��ر  دبي،  اقت�شادية  يف 
حد  على  وامل�شتهلك  التاجر  حقوق  حماية  وي�شمن  ل��الإم��ارة، 
التجاري، من قبل  اإ���ش��دار دليل الل��ت��زام  ك��ان  ���ش��واء. ولذلك 
قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�شتهلك، والذي يت�شمن اأبرز 
اإدراكها واللتزام  التجار  التي يجب على  وال�شروط  العنا�شر 
ال��ت��ع��اون م��ع ف��رق التفتي�س والرقابة  ب��ه��ا، والأه����م م��ن ذل��ك 

املخت�شة مبا ي�شمن جناح املنظومة ب�شكل كامل«.
التاجر  على  يتحتم  عنا�شر   5 التجاري،  الل��ت��زام  دليل  ح��دد 
تتمثل  التجارية،  الأن�شطة  مبمار�شة  يتعلق  فيما  معرفتها، 

اأول ما يجذب انتباه امل�شتهلك، وعليه  اإذ تعتر  واجهة املحل، 
فاإن �شمان �شحة معلوماتها وطريقة عر�شها �شرورية جدا 
يف ال�شوق، ومن هذا املنطلق، اأكد الدليل على �شرورة تركيب 
ال��ت��ج��اري من  امل��ح��ل، خلو ال���ش��م  لف��ت��ة رئي�شية على واج��ه��ة 
الأخطاء اللغوية، توفر اللغة العربية يف الالفتة بنف�س حجم 
للمحل، احلفاظ على  التجاري  ال�شم  الأخ��رى، و�شوح  اللغة 
نظافة و�شيانة الالفتة، عدم ت�شليل الواجهة الأمامية مبا ل 
التجارية  العالمات  ا�شتخدام  عن  البتعاد   ،50% عن  يزيد 
لفته  لأي  م�شبق  ت�شريح  ع��ل��ى  واحل�����ش��ول  ت�����ش��ري��ح،  ب���دون 

اإ�شافية لنف�س املحل.
وفيما يتعلق بن�شاط املحل، اأكد دليل اللتزام التجاري، اأن كل 
تاجر يح�شل على رخ�شة جتارية واحدة لكل حمل اأو موقع اأو 
ك�شك م�شرح، تلزمه بنوع الن�شاط املوافق عليه ومكان ممار�شة 
الن�شاط، وعليه فيجب على التاجر اللتزام بالأن�شطة املذكورة 
ومكان املمار�شة اإل يف حال طلب اإ�شافة اأو ت�شريح بغي ذلك، 
ولكل رخ�شة جتارية موعد حمدد و�شالحية، ويتوجب على 
التاجر جتديد الرخ�شة التجارية يف حال الرغبة بال�شتمرار 
اأو  مطبوعات  عر�س  اأو  بيع  عن  والبتعاد  الن�شاط،  ملمار�شة 
ب�شائع اأو و�شائل خملة بالآداب العامة اأو التعاليم ال�شالمية 
اأو م�شيئة للدولة اأو العادات والتقاليد، وتعتر �شاعات العمل 
حال  ويف  الليل،  منت�شف  حتى  ال�شباح  من  دب��ي  يف  الر�شمية 
احل�شول  عليه  يجب  اإ�شافية  ل�شاعات  بالعمل  التاجر  رغبة 
على ت�شريح �شاعات عمل اإ�شافية من اقت�شادية دبي، كما يجب 
احل�شول على ت�شريح قبل توزيع املل�شقات واملن�شورات، ومن 

•• اأبوظبي-وام:

املركزي  الفح�س  خمتر  اأج���رى 
للجودة  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س  ال��ت��اب��ع 
واملطابقة منذ بداية العام اجلاري 
1260 فح�شا للك�شف  اأك��رث من 
عن متبقيات املبيدات يف املنتجات 
والفواكه  اخل�شار  م��ن  ال��زراع��ي��ة 
والأع������الف ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اإم����ارة 

اأبوظبي.
ح�شن  ع��ب��داهلل  املهند�س  واأو���ش��ح 
التنفيذي للمختر  املدير  املعيني 
اأن����ب����اء  ل����وك����ال����ة  ت�������ش���ري���ح���ات  يف 
الفحو�شات  اأن  “وام”  الإم����ارات 
اأجريت على عينات اخل�شار  التي 
ك�شفت عن  والأع����الف  وال��ف��واك��ه 
العينات  م����ن   85% م��ط��اب��ق��ة 
ل���ل���م���وا����ش���ف���ات وال������ش�����راط�����ات 

املعمول بها يف الإمارة.
املجل�س  اأن  اإىل  امل��ع��ي��ن��ي  واأ�����ش����ار 
يرفع هذه النتائج للجهات املعنية 
بدورها  ت��ق��وم  وال��ت��ي  الإم������ارة  يف 
واحلفاظ  ال��غ��ذاء  �شالمة  بتعزيز 
خالل  م��ن  امل�شتهلك  �شحة  على 
والرامج  اخلطط  وتنفيذ  اإع��داد 
والأن�����ش��ط��ة ال��داع��م��ة ل���دوره���ا يف 
جمال الزراعة وال�شالمة الغذائية 

والأمن الغذائي.
من  امل�شتمر  التاأكد  اأن  اإىل  ولفت 

جديدا  ترخي�شا   1036
يف  االإلكرتونية  للمتاجرة 
اأ�شهر  6 ــالل  خ االإمــــارات 

•• اأبوظبي -وام:

اجلديدة  ال���راخ���ي�������س  ع����دد  و����ش���ل 
ملمار�شة اأن�شطة املتاجرة الإلكرونية 
1036 ترخي�شا يف الإم��ارات خالل 
العام  م���ن  الأوىل  ال�����ش��ت��ة  الأ����ش���ه���ر 
2020 وذلك يف موؤ�شر على ا�شتمرار 
هذا النوع من التجارة الذي بات يعد 
الأ����ش���رع ن���وا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى العامل 

اأجمع ولي�س فقط يف دولة الإمارات.
يوثقها  التي   - الح�شائيات  وتظهر 
التابع  القت�شادي  الوطني  ال�شجل 
اأن عدد تراخي�س  لوزارة القت�شاد - 
اأن�شطة املتاجرة الإلكرونية ال�شادرة 
العام  خالل �شهري مايو ويونيو من 
ترخي�شا   112 اإىل  و���ش��ل  اجل����اري 
%12.1 مقارنة مع  ن�شبتها  بزيادة 
يف  امل�شجلة  الراخي�س  عدد  اإجمايل 

نهاية �شهر اأبريل من العام ذاته.
ويف ظل الإقبال املتزايد للم�شتثمرين 
باملنتجات  الإلكرونية  املتاجرة  على 
املتوقع  م��ن  ب��ال��ت��ج��زئ��ة،  واخل���دم���ات 
ب��ح�����ش��ب ال����ع����دي����د م����ن ال����درا�����ش����ات 
الن�شاط  ن�شبة نو  زي��ادة  املتخ�ش�شة 
لتلبية  وذل��ك  القادمة  الفرة  خ��الل 
على  امل�شتهلكني  من  املتوا�شل  النمو 

هذا النوع من اخلدمة .

امل�������ش���م���وح ب����ه وه�����و احل�����د الآم�����ن 
ل��ل��م�����ش��ت��ه��ل��ك وامل��ع��ت��م��د م���ن قبل 
املحلية  ال���ت�������ش���ري���ع���ي���ة  اجل����ه����ات 

والعاملية.
وقال اإن خمتر الفح�س املركزي 
متنوعة  ف��ح�����س  ق�������درات  مي���ل���ك 
املبيدات  م��ت��ب��ق��ي��ات  ع���ن  ل��ل��ك�����ش��ف 
لتحديد مدى مطابقتها للحدود 
ال�شلع  يف  ت�شريعياً  ب��ه��ا  امل�����ش��م��وح 
احليوانية  والأع������الف  ال��غ��ذائ��ي��ة 
التقنيات  واأدق  اأح��دث  با�شتخدام 
�شمن  ذل��������ك  وي�����ق�����ع  ال����ع����امل����ي����ة 

يوفر  ح��ي��ث  امل���ج���الت  خمتلف  يف 
فحو�شاته  امل������رك������زي  امل���خ���ت���ر 
وال�شوائل  ال����غ����ذاء  جم������الت  يف 
وفحو�شات املياه باأنواعها والدواء 
البناء  وم����واد  الطبية  والأج���ه���زة 
والإن�شاء ومواد التجميل والعناية 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة وزي��������وت امل����ح����ولت 
بالإ�شافة اإىل الفحو�شات البيئية 
والإ�شعاعية .. فيما يوفر املختر 
ال�شت�شارات  يف  خدماته  امل��رك��زي 
املختلفة  املجالت  يف  التخ�ش�شية 
وخ���دم���ة ال����درا�����ش����ات والأب����ح����اث 
حني  يف  القرار  ل�شناعة  الداعمة 
للجودة  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ب������داأ 
بتفوي�س القطاع اخلا�س لتوفي 
خدمات الفح�س يف جمالت عدة.

م��ت��ب��ق��ي��ات امل��ب��ي��دات يف الإم������ارات 
ن��ط��اق فح�س لهذه  اأك���ر  ول��دي��ه 
زراعة  قطاع  يف  وخا�شة  املتبقيات 

اخل�شار والفواكه.
ح����ر�����س جمل�س  امل���ع���ي���ن���ي  واأك��������د 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ج��ودة وامل��ط��اب��ق��ة على 
مت��ك��ني اجل���ه���ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة من 
لرامج  ا�شراتيجياتها  حتقيق 
ال�شلع  يف  املبيدات  متبقيات  ر�شد 
والتحقق  الأ����ش���واق  يف  امل��ت��داول��ة 
امل�����ش��ت��م��ر م����ن ع�����دم جت������اوز هذه 
الأعلى  للحد  وجدت  اإن  املتبقيات 

الفح�س  وط��رق  معايي  وحتديد 
بالإ�شافة اإىل تعزيز الرقابة على 
امل�شدر  م���ن  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
املن�شاآت  زي�����ارة  خ���الل  م���ن  ����ش���واء 
اأو ال��ت��ع��اون م��ع امل��خ��ت��رات يف بلد 
املحلي  الإن��ت��اج  ت�شجيع  مع  املن�شاأ 
وفقا  وال����ف����واك����ه  اخل�������ش���ار  م����ن 

للممار�شات الزراعية اجليدة.
الفح�س  خم���ت���ر  اأن  واأو�������ش������ح 
امل���رك���زي ي��ع��م��ل م��ع ���ش��رك��ائ��ه من 
ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س على 
ف��ح�����س معتمدة  خ��دم��ات  ت��وف��ي 

واللحوم  ب���اأن���واع���ه���ا  واحل�����ب�����وب 
والأ�����ش����م����اك وال���ع�������ش���ل واأغ����ذي����ة 
يوا�شل  اإذ  وغ����يه����ا  الأط�����ف�����ال 
العمل  ن���ط���اق  ت��و���ش��ي��ع  امل���خ���ت���ر 
لي�شمل منتجات اأكرث وزيادة عدد 
الك�شف  يتم  التي  املبيدات  قائمة 

عنها .
واأ�شار اإىل اأن املختر لديه القدرة 
من   440 نحو  ع��ن  الك�شف  على 
متبقيات املبيدات وذلك با�شتخدام 
اأحدث الطرق العلمية للتحليل اإذ 
ي��ع��د م���ن اأه����م خم���ت���رات فح�س 

الداعمة  امل��ج��ل�����س  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
ت�شعى  وال��ت��ي  ال��رق��اب��ي��ة  للجهات 
بدورها اإىل �شمان �شالمة الغذاء 
الغذائي  الأم�����ن  م���ع���دلت  ورف�����ع 
اأبوظبي ومبا  والأم��ن احليوي يف 
يحقق تطلعات القيادة الر�شيدة يف 

هذا اجلانب.
و����ش���دد امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملختر 
اأهمية  ع��ل��ى  امل����رك����زي  ال��ف��ح�����س 
ت��وح��ي��د اإج�������راءات ال���رق���اب���ة على 
ال��غ��ذائ��ي��ة خ��ا���ش��ة اخل�شار  امل����واد 
الدولة  منافذ  جميع  يف  والفواكه 

للموا�شفات  امل��ن��ت��ج��ات  م��ط��اب��ق��ة 
ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة وال����ش���راط���ات ميثل 
املختر  اأداء  يف  ق�����ش��وى  اأول���وي���ة 
امل����رك����زي ب���ه���دف احل����ف����اظ على 
من  امل�شتهلكني  و���ش��الم��ة  ���ش��ح��ة 
ملوثات متبقيات املبيدات و�شمان 

ال�شالمة الغذائية يف املجتمع.
املركزي  املختر  دور  اأن  اإىل  ون��وه 
ل يقت�شر يف الك�شف عن متبقيات 
اخل�شار  ع���ي���ن���ات  يف  امل����ب����ي����دات 
خمتلف  ي�شمل  واإن����ا  وال��ف��واك��ه 
التمور  م���ث���ل  ال���غ���ذائ���ي���ة  ال�����ش��ل��ع 

مركز النقل املتكامل يوفر خدمة تق�شيط دفع الر�شوم 
واملخالفات ببطاقة االئتمان من دون فوائد اأو مرابحة

•• اأبوظبي-وام: 

اطلق مركز النقل املتكامل باإمارة اأبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل 
من  املتعاملني  على  امل�شتحقة  واملخالفات  الر�شوم  قيمة  تق�شيط  خدمة 
اأفراد وموؤ�ش�شات وذلك با�شتخدام بطاقات الئتمان ال�شادرة من عدة بنوك 
حملية، ومن دون اأي فوائد بنكية اأو مرابحة وذلك يف اإطار مبادرة اأطلقتها 
اأفراد  لدعم  املّي�شر”  الدفع  “خطة  م�شمى  حتت  والنقل  البلديات  دائ��رة 
املجتمع وتخفيف الأعباء عن املتعاملني وتعزيز ر�شاهم وحتقيق ال�شعادة 

لهم، ول �شيما يف ظل الظروف الراهنة.
ب��ه��ذا اخل�شو�س مع  ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل ق��د وق��ع��ت اتفاقية  وك��ان��ت دائ���رة 
اأبوظبي  وبنك  الأول،  اأبوظبي  بنك  هي  بالدولة  امل�شارف  من  جمموعة 
ال��ت��ج��اري، وب��ن��ك الإم������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي اإىل ج��ان��ب م�����ش��رف الإم�����ارات 
عر  املخالفات  وقيمة  الر�شوم  تق�شيط  خدمة  لتقدمي  وذل��ك  الإ�شالمي، 
ا�شتخدام البطاقات الئتمانية ال�شادرة من تلك البنوك ومن دون فوائد 
اأو مرابحة، على اأن تكون القيمة الأدنى لتلك الر�شوم اأو املخالفات 1000 

درهم، واأل تتجاوز القيمة الأعلى لها م�شتوى 150 األف درهم.

بالتعاون مع جمل�ص �ضيدات اأعمال اأبوظبي و�ضركة نيوتنولوجي

جمل�ش �شيدات اأعمال عجمان ينظم دورة بعنوان قيادة التحديات
•• عجمان - الفجر 

نظم جمل�س �شيدات اأعمال عجمان 
يف غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة عجمان 
التحديات”  “قيادة  ب��ع��ن��وان  دورة 
بالتعاون مع جمل�س �شيدات اأعمال 
نيوتنولوجي  و����ش���رك���ة  اأب���وظ���ب���ي 
على  التعرف  بهدف  لال�شت�شارات، 
الإنتاجية  لتعزيز  القيادة  مقومات 
واإلقاء ال�شوء على حتديات القيادة 
للم�شاريع  الإ�شتثانية  ال��ظ��روف  يف 

ال�شغية واملتو�شطة.  
الدكتورة  ُب��ع��د  ع��ن  ال�����دورة  ح�شر 
اآل علي رئي�س جمل�س  اآمنة خليفة 
وع�شوات  عجمان،  اع��م��ال  �شيدات 
عجمان  اأع����م����ال  ����ش���ي���دات  جم��ل�����س 
اأعمال  ���ش��ي��دات  جمل�س  وع�����ش��وات 
اأب����وظ����ب����ي، وق�������دم ال�����������دورة  فهد 
عام  ومدير  موؤ�ش�س  الباقر  في�شل 
لال�شت�شارات  نيوتنولوجي  �شركة 
اأك��رث من  الكويت، مب�شاركة  دول��ة   �
الدول  خمتلف  من  م�شارك   300

اخلليجية والعربية. 
ت��ع��ري��ف التحدي  ال�����دورة،  ت��ن��اول��ت 
ب��اع��ت��ب��اره جم��م��وع��ة م��ن الأح����داث 
ت��ت��ن��ا���ش��ب مع  ال���ت���ي ل  وامل�����واق�����ف 
ال����ف����رد، واأن  واأه��������داف  ���ش��ل��وك��ي��ات 
حتديد  مب���ث���اب���ة  ال�����ق�����رار  اإت�����خ�����اذ 

خليفة اآل علي رئي�س جمل�س �شيدات 
الدورة  اأهمية  على  عجمان،  اعمال 
يف تعزيز وعي امل�شاركني وامل�شاركات 
والقيادة  عام  ب�شكل  القيادة  باآليات 
ال�شتثنائية  ال�����ظ�����روف  ظ����ل  يف 

وحتدياتها ب�شكل خا�س.
�شمن  يعتمد  املجل�س  اأن  واأ�شافت   
ت��ع��زي��ز اجلانب  ال�����ش��ن��وي��ة  خ��ط��ت��ه 
ونظرياً  التدريبي والتاأهيلي عملياً 
لع�شواته، الأمر الذي يعززه جملة 
التعاون  وات���ف���اق���ي���ات  ال�������ش���راك���ات 
اجل��ه��ات احلكومية  م��ع  وال��ت��ف��اه��م 
اإ�شتفادة،  اأق�شى  لتحقيق  واخلا�شة 
منوهة ان دورة  “قيادة التحديات” 
بني  التفاهم  م��ذك��رة  �شمن  ج���اءت 
عجمان  اع���م���ال  ����ش���ي���دات  جم��ل�����س 
لال�شت�شارات  نيوتنولوجي  و�شركة 
امل�شرك مبا  التعاون  بهدف تعزيز 

يخدم اهداف الطرفان.
اآم���ن���ة خليفة  ال���دك���ت���ورة  وق���دم���ت 
اأعمال  �شيدات  جمل�س  اإىل  ال�شكر 
اأبوظبي على دوره يف جناح الدورة، 
م���وؤك���دة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون بني 
جمال�س �شيدات العمال يف الدولة 
والو�شول  والف��ك��ار  ال��روؤى  لتبادل 
تالم�س  متخ�ش�شة  خ��دم��ات  اإىل 
اح��ت��ي��اج��ات ���ش��ي��دات الع��م��ال لنمو 

م�شاريعهن وا�شتدامتها. 

للموقف  واخل�������ي�������ارات  ل���ل���ب���دائ���ل 
وانتقاء الف�شل، لتتلخ�س حتديات 
الوعي  ن��ق�����س  يف  ال����ق����رار  اإت����خ����اذ 
والعاطفي  الذاتي  والتحيز  بالأمر 

والوقت.
الن�شج  اإن  ال��ب��اق��ر،  ف��ه��د  واأ����ش���اف 
ال�شمات  م���ن  والب�������داع  وال���ت���ع���اون 

اأولوية  وكذلك  وتقديره،  بالنجاح 
م�����راع�����اة امل�����ش��ل��ح��ة ال���ع���ام���ة على 
ح�����ش��اب اخل��ا���ش��ة. واأك�����دت ال����دورة 
اأه��م��ي��ة اله��ت��م��ام ب��ج��ودة بيئة  على 
�شلوك  ع���ل���ى  وان��ع��ك��ا���ش��ه��ا  ال���ع���م���ل 
جانب  اإىل  وانتاجياتهم،  املوظفني 
املوؤ�ش�شات لأ�شاليب  �شرورة جتديد 

ال���رئ���ي�������ش���ي���ة مل����واج����ه����ة حت����دي����ات 
ال�شمات  اأب��رز  تناول  كما  امل�شتقبل، 
القيادية يف اإدارة فرق العمل يف ظل 
الهدوء  وم��ن��ه��ا  ال�شعبة  ال��ظ��روف 
املعنوي وايجابية الجواء  والتزان 
معنويات  واح���ت���واء  ال��ع��م��ل  وب��ي��ئ��ة 
والحتفاء  اجلهود  وتقدير  الفريق 

العمل من حيث بيئة العمل وتاأدية 
العمال والتحفيز وتطوير القنوات 
العالمية، كما �شمت الدورة قيا�س 
موازنة القرارات الهامة يف الظروف 
وامل�شاريع  للموؤ�ش�شات  ال�شتثانية 

ال�شغية واملتو�شطة. 
اآمنة  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت  جانبها  م��ن 
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املال والأعمال

هيئات وجهات حكومية حملية ومنها 
اقت�شادية دبي واملنطقة احلرة جلبل 
الربط  م��و���ش��وع  يف  “جافزا”  ع��ل��ي 
الإلكروين للخدمات، وذلك مواكبة 
خل��ط��ط الإم������ارة ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة يف 
وت�شهيل  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  اإث�����راء جت��رب��ة 

معامالت ال�شركات وقطاع الأعمال.

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة دبي 
املنطقة  �شلطة  مع  �شراكة  عن  اأم�س 
من  “دافزا”  دب���ي  م��ط��ار  احل����رة يف 
الأع���م���ال يف  ت�شهيل مم��ار���ش��ة  اأج����ل 
الإم��ارة وذل��ك من خالل التعاون يف 
جمال الربط الإلكروين للخدمات 
ب������ني اجل�����ه�����ت�����ني، وت������وف������ي م���ي���زة 
للمتعاملني تتيح لهم احل�شول على 
�شهادة ع�شوية غرفة جتارة و�شناعة 
دبي اأو جتديد ع�شويتهم من خالل 

املن�شة الرقمية ل� “دافزا«.
اإط��ار اجلهود  وتاأتي هذه اخلطوة يف 
امل�����ش��ت��م��رة ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا غ��رف��ة دبي 
اخلدمات  بتجربة  الرت���ق���اء  ب��ه��دف 
جاذبية  وت��ع��زي��ز  لل�شركات،  امل��ق��دم��ة 
قطاع الأعمال يف الإمارة لال�شتثمار 
وخا�شة يف ظل الفرة احلالية التي 
اخلدمات  على  ك��ب��ياً  اإق��ب��اًل  ت�شهد 

 ،)19 – ب�����ش��ب��ب ج��ائ��ح��ة )ك���وف���ي���د 
فاإن اأولوياتنا تكمن يف دعم اأعمالهم 
يحقق  مب�����ا  جت���رب���ت���ه���م  وت���ي�������ش���ي 
ا�شتقرارهم الت�شغيلي ويدعم تكيفهم 
املهني والتجاري وهذا ما ين�شجم مع 
امل�شتهدفات احلكومية الرامية للحد 
من اأثر هذه اجلائحة على القطاعات 

كافة  والج���ت���م���اع���ي���ة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
وتاأكيد  الأع��م��ال  ا���ش��ت��دام��ة  ل�شمان 
دب���ي وم��وق��ع��ه��ا يف اخلارطة  ج��اذب��ي��ة 
لال�شتثمار  ك��م��وط��ن  الق��ت�����ش��ادي��ة 

الجنبي املبا�شر وازدهاره.«
اأنه �شبق  وجدير بالذكر الإ�شارة اإىل 
مع  �شراكتها  ع���ززت  اأن  دب���ي  ل��غ��رف��ة 

ال��رق��م��ي��ة.  وج���اء الإع����الن ع��ن هذا 
التعاون يف اأعقاب اجتماع عقد موؤخراً 
�شعادة حمد بوعميم، مدير عام  بني 
و�شعادة  دب��ي،  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ال���زرع���وين، مدير 
ع���ام ���ش��ل��ط��ة امل��ن��ط��ق��ة احل����رة مبطار 
جمموعة  وب��ح�����ش��ور  “دافزا”  دب���ي 
اجلانبني.  لدى  الإدارات  م��دراء  من 
ومت خالل الجتماع مناق�شة العديد 
من اأوجه التعاون املحتملة بني غرفة 
دبي و”دافزا”، وبحث كيفية توظيف 
يف  اجلانبني  لدى  املتاحة  الإمكانات 
يف  امل�شتدامة  التنمية  عملية  خدمة 
الإمارة وتعزيز جابيتها للم�شتثمرين 

ورجال الأعمال.
ويف هذا ال�شياق، قال �شعادة حمد بو 
عميم: “نوا�شل العمل والتن�شيق مع 
ال���ش��رات��ي��ج��ي��ني لإطالق  ���ش��رك��ائ��ن��ا 
دعم  تخدم  مبتكرة  وحلول  م��ب��ادرات 
املحلي،  الأع����م����ال  ق���ط���اع  وت���ط���وي���ر 

الأع��م��ال على خدمتنا  ق��ط��اع  اإق��ب��ال 
ال��رق��م��ي��ة، وق���د ان��ع��ك�����س ه���ذا الأم���ر 
على معدلت ر�شا ال�شركات والقطاع 
ومكانة  ب���دور  ثقتهم  وع���زز  اخل��ا���س 
اآمنة  توفي حلول  دبي ومرونتها يف 

وم�شتدامة يف خمتلف الظروف«.
الدكتور  �شعادة  ق��ال  ال�����ش��دد،  وب��ه��ذا 
ه���ذا  “ياأتي  ال������زرع������وين:  حم���م���د 
دب�����ي مبثابة  غ����رف����ة  م����ع  ال����ت����ع����اون 
ت��ع��زز م��ن منظومة  ن��وع��ي��ة  اإ���ش��اف��ة 
اخل���دم���ات ال��رق��م��ي��ة احل��دي��ث��ة التي 
دبي  مبطار  احل��رة  املنطقة  تقدمها 
اأو  حتت�شنها  التي  العاملية  لل�شركات 
اأعمالها  لتاأ�شي�س  ت�شعى  ال��ت��ي  تلك 
ت�شمن  ح��ي��وي��ة  ا�شتثمارية  بيئة  يف 
وازدهارها.  وت��ط��وره��ا  اأعمالها  ن��و 
دبي  احل��رة مبطار  املنطقة  تعتر  اإذ 
على  وال��رائ��دة  ال�شباقة  اجلهات  من 
الرقمية  اأحدث احللول  �شعيد تبني 
خدمات  ت���وف���ي  يف  ت�������ش���اه���م  ال���ت���ي 

اخلدمات.  على  احل�����ش��ول  وت�شهيل 
وننظر اإىل هذا التعاون مع “دافزا” 
ع��ل��ى اأن����ه خ��ط��وة م��ه��م��ة ت�����ش��اف اإىل 
التحول  ع��م��ل��ي��ة  دع�����م  يف  ج���ه���ودن���ا 
ل���ل���خ���دم���ات يف الإم���������ارة،  ال���رق���م���ي 
للمعامالت  دب�����ي  وا����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
ت�شب جميعها يف  وال��ت��ي  ال��الورق��ي��ة 
التاأكيد على مكانة دبي وجهة عاملية 

لال�شتثمار والتجارة«.
الظروف  “اأثبتت  �شعادته:  واأ���ش��اف 
فيو�س  ب��ان��ت�����ش��ار  املتمثلة  ال��راه��ن��ة 
اأن   ”19 “كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
ب��ن��ي��ة رقمية  ت��ط��وي��ر  ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
متكاملة للخدمات يف دبي كان خياراً 
امل�شتقبلية  ال����روؤي����ة  ع��ك�����س  ���ش��ائ��ب��اً 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف الإم�����ارة. وقد 
التطوير  دبي على  حر�شنا يف غرفة 
الرقمية  خ��دم��ات��ن��ا  ملن�شة  امل�����ش��ت��م��ر 
املتكاملة، الأمر الذي اأتاح لنا التعامل 
بكفاءة عالية مع الزيادة امللحوظة يف 

يف  خ��ا���ش��ة  للمتعاملني،  ا�شتثنائية 
ملختلف  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ت���وج���ه���ات  ظ����ل 
والتجارية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
الأعمال  لأداء  الرقمية  احللول  نحو 
وت�شهيل مزاولتها، وبالتايل فاإن هذا 
التزام املنطقة احلرة  التعاون يعك�س 
الرقمي  ال��ت��م��ي��ز  م�����ش��ية  مب��وا���ش��ل��ة 

التي بداأتها«.
خالل  م��ن  داف����زا  “توؤكد  واأ����ش���اف: 
ه����ذا ال���ت���ع���اون وغ�����يه م���ع خمتلف 
اجلهات يف القطاعني العام واخلا�س 
ن��ظ��م اخلدمات  ت��ك��ام��ل  ���ش��رورة  اإىل 
املتعاملني  جتربة  وت�شهيل  لتح�شني 
وتكيفهم  ���ش��ع��ادت��ه��م  يف  ين�شب  مب��ا 
ذكية  وتقنية  م��رن��ة  اأع��م��ال  بيئة  م��ع 
اأكرث  اأوق��ات��ه��م  ي�شتثمرون  جتعلهم 
يف ك��ي��ف��ي��ة ال��ن��م��و والزده�����������ار.  ويف 
ظ��ل ال���ظ���روف احل��ال��ي��ة ال��ت��ي اأث���رت 
العديد  على  واج��ت��م��اع��ي��اً  اق��ت�����ش��ادي��اً 
العاملية  القت�شادية  القطاعات  من 

تدعم التحول الرقمي وخطط الإمارة لت�ضهيل ممار�ضة الأعمال

�شراكة بني غرفة دبي و دافزا لتعزيز الربط االإلكرتوين للخدمات واإثراء جتربة املتعاملني

يف خطوة تعزز اجلاذبية ال�ضتثمارية لإمارة ال�ضارقة 

ال�شارقة الإدارة االأ�شول تتحالف مع اأكرب �شركة ا�شت�شارات هند�شية يف ماليزيا 
•• ال�شارقة-الفجر:

الأ�����ش����ول،  لإدارة  ال�������ش���ارق���ة  اأع���ل���ن���ت 
ال�شارقة،  الذراع ال�شتثماري حلكومة 
ع���ن حت��ال��ف ج��دي��د م���ع اأك����ر �شركة 
ماليزيا  يف  ه��ن��د���ش��ي��ة  ا����ش���ت�������ش���ارات 
بهدف  اإ���س(  اإ���س  اإت�س  )ال�شت�شاريون 
احللول  م�����ش��ت��وي��ات  اأف�������ش���ل  ت���وف���ي 
للم�شاريع  فاعلية  واأكرثها  الهند�شية 
البنى  وم�شاريع  امل�شتقبلية  العمرانية 

التحتية يف المارة. 
و�شيعمل التحالف اجلديد الذي اأُطلق 
اإ�س(  اإ���س  اإت�س  اإ���س  )اأ�شول  اإ�شم  عليه 
ويتخذ م��ن اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة م��ق��راً له 
الفرة  خ��الل  امل�شاريع  ع��دد من  على 
املقبلة وفق خطة ا�شراتيجية ترجم 
وتعزيز  دع��م  يف  العليا  اجل��ه��ات  روؤي���ة 
التحتية،  ب��ال��ب��ن��ى  الرت���ق���اء  ���ش��ب��ل  ك��ل 
�شت�شكل  ال��ت��ي  ال��ع��م��ران��ي��ة  وامل�����ش��اري��ع 

ا�شافة نوعية لإمارة ال�شارقة.

ال�ضارقة خيارًا مف�ضاًل 
لل�ضركات العاملية 

الرئي�س  ال�شايغ،  ول��ي��د  �شعادة  وق���ال 
لإدارة  ال�����ش��ارق��ة  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التي  ال��داع��م��ة  البيئة  “اأن  الأ���ش��ول: 
لال�شتثمار  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة  ت��وف��ره��ا 
التوجيهات  ظ����ل  يف  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة 
القا�شمي،  الدكتور �شلطان بن حممد 
ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
ت�شهد تطوراً نوعياً يعزز من جاذبيتها 
لل�شركات  م��ف�����ش��اًل  خ���ي���اراً  ب��و���ش��ف��ه��ا 
اأ�شواق  اإىل  للدخول  ال�شاعية  العاملية 

باجلهات  عالقتنا  ومتتد  امل�شتقبلية. 
احلكومية وال�شركات اخلا�شة يف دولة 
الإمارات اإىل اأكرث من عقد، و�شي�شهم 
العالقات«.  ه��ذه  تعزيز  يف  التحالف 
“ال�شت�شاريون  ل�  العام  املدير  واأ���ش��اد 
بالتطور الكبي الذي  اإت�س اإ�س اإ�س”، 
يف  ال��ع��م��راين  التطوير  قطاع  ي�شهده 
التي متكنت  والكيفية  ال�شارقة،  اإمارة 
م��ن خ��الل��ه��ا الإم�����ارة وخ���الل �شنوات 
املالئمة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ن��م��ي��ة  م���ن  ق��ل��ي��ل��ة 
لال�شتثمار العقاري، وتعزيز اأحد اأهم 
قطاعاً  ليكون  القت�شادية  القطاعات 
القطاعات،  خم��ت��ل��ف  ���ش��م��ن  رائ��������داً 
دخ����ول  ال���ع���ق���اري  ال���ق���ط���اع  ���ش��ه��د  اإذ 
بتطوير  متثلت  متنوعة  ا���ش��ت��ث��م��ارات 
وم��ت��م��ي��زة، عك�شت  ن��وع��ي��ة  م�����ش��اري��ع 
الثقة التي يوليها امل�شتثمرين بال�شوق 

العقاري يف ال�شارقة.

الرئي�ص التنفيذي ل�ضركة 
»اأ�ضول اإ�ص اإت�ص اإ�ص اإ�ص«

ومت تعيني املهند�س عبد العزيز فكري 
اجلديدة  ل��ل�����ش��رك��ة  ت��ن��ف��ي��ذي��اً  رئ��ي�����ش��اً 
وال���ت���ي ���ش��ت��خ��دم اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة من 
وبحوثها  ودرا���ش��ات��ه��ا  خراتها  خ��الل 
“اإن هناك  ف��ك��ري:  وق����ال  امل���ت���ع���ددة.  
العديد من الفر�س ال�شتثمارية التي 
توفرها ال�شارقة يف خمتلف القطاعات 
ال���ع���ق���اري وقطاع  مب���ا ف��ي��ه��ا ال��ق��ط��اع 
لذلك  التحتية،  وال��ب��ن��ي��ة  الن�����ش��اءات 
نتوقع جناحاً كبياً لهذا الكيان خالل 
الفرة املقبلة يف ظل الت�شهيالت التي 
من  للم�شتثمرين  الم������ارة  ت��وف��ره��ا 

جميع اأنحاء العامل«.

العمالقة،  امل�شاريع  واإدارة  الهند�شية 
ح��ي��ث ق��ام��ت امل��ج��م��وع��ة ب��ال��ع��دي��د من 
�شبيل  على  ومنها  العمالقة  امل�شاريع 
املثال مطار كوالملبور ومطار لينكاوي 
ماليزيا  ب���ني  م���ا  ال����راب����ط  واجل�������ش���ر 
و�شنغافورة، وخطوط ال�شكك احلديدة 

الرابط للمنطقة الغربية«.  

اأف�ضل احللول الهند�ضية 
للم�ضاريع امل�ضتقبلية 

�شعيد خري�س،  من جانبه، قال ج��ورج 
اإت�س  “ال�شت�شاريون  ل���  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
�شرورنا  دواع���ي  مل��ن  “اإنه  اإ�س”:  اإ����س 
�شركة  م���ع  ���ش��م��ن حت��ال��ف  ن��دخ��ل  اأن 
و�شنبذل  الأ����ش���ول،  لإدارة  ال�����ش��ارق��ة 
اأف�شل  ل���ت���ق���دمي  ج���ه���دن���ا  ق�������ش���ارى 
للم�شاريع  املمكنة  الهند�شية  احللول 

تبادل اخلربات الهند�ضية 
وق����ال ال�����ش��ي��د ت���ان ���ش��ري ك��ون��ا، نائب 
التنفيذي  الإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
ملجموعة اإت�س اإ�س اإ�س:” نحن �شعداء 
والتي  اجلديدة  ال�شراكة  هذه  بوجود 
حقيقة  ف��ر���س  اإىل  تتحول  اأن  ميكن 
ومنها  احل��ك��وم��ات  اأن  خا�شة  واع����دة، 
اأموال  �شخ  على  �شتعمل  ماليزيا،  يف 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  جم����ال  يف 
العجلة  تن�شيط  ع��ل��ى  ت�شاعد  وال��ت��ي 
ل��ف��رة ما  اأ����ش���رع  ب�شكل  الق��ت�����ش��ادي��ة 
اأ�شاف  ك��م��ا  ك����ورون����ا«.  ف���يو����س  ب��ع��د 
�شرحب  املجموعة  ب���اأن  ك��ون��ا  ال�شيد 
يف  الإم��ارات��ي��ني  املهند�شني  با�شتقبال 
ال�����ش��رك��ة يف م��ال��ي��زي��ا لغر�س  م��ق��رات 
ال���ت���دري���ب وال����ش���ت���ف���ادة م���ن خ���رات 
امل����ج����وع����ة يف جم������ال ال����ش���ت�������ش���ارات 

ال�شت�شارات  ���ش��رك��ة  م��ث��ل  امل��ن��ط��ق��ة 
)ال�شت�شاريون  امل��ال��ي��زي��ة  الهند�شية 
اإت�������س اإ������س اإ������س( وال���ت���ي ت��ع��ت��ر اأكر 
ماليزيا  يف  هند�شية  ا�شت�شارات  �شركة 

ومدرجة يف ال�شوق املايل املاليزي«. 
ال�شارقة  “متكنت  ���ش��ع��ادت��ه:  واأ���ش��اف 
م�شاعيها  اإط�����ار  يف  الأ�����ش����ول  لإدارة 
عالقاتها  لر�شيخ  الهادفة  املتوا�شلة 
مع كرى ال�شركات العاملية، من اإجناز 
قيمة  �شي�شكل  ال����ذي  ال��ت��ح��ال��ف  ه���ذا 
ال�شارقة  اإم����ارة  يف  للم�شاريع  ا���ش��اف��ة 
ال���ت���ي حت���ر����س دائ����م����اً ع��ل��ى الل���ت���زام 
كل  وتقدمي  املفتوح  ال�شوق  ب�شيا�شات 
املناخ  ل��ت��ه��ي��ئ��ة  ال���الزم���ة  ال��ت�����ش��ه��ي��الت 
ل�شركات  وامل�شجع  لال�شتثمار  الداعم 
ع��ل��ى اختالف  الأع���م���ال  وم��وؤ���ش�����ش��ات 

اأحجامها وتنوع قطاعاتها«.

مدينة دبي للطريان وموؤ�ض�ضاتها توفر البيئة الداعمة لنمو قطاع الطريان واخلدمات اللوج�ضتية

اأحمد بن �شعيد: روؤية حممد بن را�شد ر�شخت مكانة دبي كمحور عاملي رائد يف �شناعة الطريان
دبي جاهزة لتتحول اإىل مركز دويل ل�ضناعة الطائرات بدون طيار والنقل الذكي والبتكار يف جمال النقل اجلوي

•• دبي-وام: 

اأكد �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم، رئي�س موؤ�ش�شة مدينة 
دبي للطيان اأن اإ�شدار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
اأن�شطة  تنظيم  ب�شاأن   2020 ل�شنة   4 رق��م  لقانون  اهلل،  رع��اه 
اإم���ارة دب��ي ميثل �شهادة ج��دي��دة من  ال��ط��ائ��رات ب��دون طيار يف 
�شاأنها تر�شيخ مكانة دبي يف قطاع الطيان، ويوؤكد طموحاتها 
خطوة  اأن��ه  كما  ال�شناعة،  ه��ذه  يف  رائ���ًدا  موقًعا  لتتبواأ  اجل���ادة 
ا�شراتيجية مهمة لتعزيز تاأثي الإمارة �شمن قطاع الطيان 
الذكي العاملي. ورفع �شموه اأ�شمى اآيات ال�شكر والمتنان ل�شاحب 
�شموه  بروؤية  اآل مكتوم، م�شيداً  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
ومن  الإم���ارة  يف  احليوية  القطاعات  ه��ذه  تعزيز  يف  امل�شتقبلية 

بينها قطاع الطيان.
موؤ�ش�شة  تلعب  مكتوم:  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  وق��ال 
مدينة دبي للطيان وموؤ�ش�شاتها امللحقة دوًرا بالغ الأهمية يف 
اإىل  دبي  وامل�شاعدة يف حتويل  الداعمة لالأعمال،  البيئة  توفي 
اأذكى مدينة يف العامل، وعلى �شوء جهوزيتها للم�شتقبل بف�شل 
دبي  اأ�شبحت  فقد  ال��ر���ش��ي��دة،  لقيادتها  احلكيمة  التوجيهات 
جاهزة، لتتحول اإىل مركز دويل ل�شناعة الطائرات بدون طيار، 

والنقل الذكي، والبتكار يف جمال النقل اجلوي. وتعر موؤ�ش�شة 
اجلنوب  دب��ي  ب��ه��ا؛  امللحقة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ل��ل��ط��يان  دب��ي  مدينة 
الكامل  الهند�شية، عن دعمهم  الطيان  مل�شاريع  دبي  وموؤ�ش�شة 
لهذا القانون، وما قد يوفره من فر�س مثالية واإمكانات عالية 
الإقليمي  ال�شعيدين  املجال على  الإم��ارة يف هذا  لتعزيز مكانة 
والعاملي. ومن �شاأن القانون اجلديد الذي ميتاز ب�شموليته، اأن 
طيار  ب��دون  الطائرات  ل�شتخدام  منا�شًبا  قانونًيا  اإط���اًرا  يوفر 
لالأن�شطة التجارية واحلكومية يف دبي، وميهد الطريق جلذب 
الطائرات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يف  املتخ�ش�شة  واخل���رات  ال�شركات 
املجالت،  م��ن  ع��دد  تقدم كبي يف  اإح���داث  وي�شهم يف  دب��ي،  اإىل 
والت�شنيع  والت�شميم  وال���رك���اب،  ال��ب�����ش��ائ��ع  ن��ق��ل  ذل���ك  يف  مب��ا 
املرافق  وتاأ�شي�س  التو�شيل،  خدمات  وتوفي  الأجهزة  وتطوير 
الطائرات،  بهذه  املتعلقة  التدريب  اأن�شطة  وتقدمي  التعليمية 
القانون  �شياغة  ومت���ت  وال��ت��ط��وي��ر.  ال��ب��ح��وث  ودع���م جم���الت 
بالتعاون بني عدد من اجلهات احلكومية، مبا يف ذلك هيئة دبي 
للطيان املدين وموؤ�ش�شة مدينة دبي للطيان، لرجمة روؤية 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، لتحويل دبي 
اإىل عا�شمة عاملية للطيان كما اأنه ياأتي تنفيذاً ل�شيا�شة القبة 
اجلوية ل�شماء دبي. ويتما�شى مع اأهداف اإن�شاء موؤ�ش�شة مدينة 

دبي للطيان لإيجاد بيئة منا�شبة قادرة على جذب ال�شتثمارات 
املتعلقة ب�شناعة الطيان، والرويج لدبي كمركز دويل للنقل 
مل�شاريع  دب��ي  موؤ�ش�شة  اإن�����ش��اء  اأه���داف  م��ع  يتوافق  كما  اجل���وي، 
احليوي  ال��ط��يان  ق��ط��اع  تطوير  لقيادة  الهند�شية،  ال��ط��يان 
و�شع اخلطط  املتمثل يف  دوره���ا  خ��الل  م��ن  دب��ي،  يف  واملتنامي 
على  والعمل  ل��ل��ط��يان،  التحتية  والبنية  للمرافق  الرئي�شية 
ت�شميمها وهند�شتها وبنائها، لتكون الأكر والأكرث تطوراً على 

م�شتوى العامل.
بدون  الطائرات  قطاع  تطوير  ت�شهيل  على  القانون  و�شيعمل 
طيار، وميهد الطريق ل�شتقطاب ال�شركات العاملية املتخ�ش�شة 
دبي  لها  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة  املن�شة  يف  اأع��م��ال��ه��ا  لتاأ�شي�س 
دبي  اإم��ارة  يف  اأو  للطيان،  را�شد  بن  وم�شروع حممد  اجلنوب، 
والتجارة  اللوج�شتية  اخلدمات  �شركات  و�شت�شتفيد  عام.  ب�شكل 
لها  يتيح  ال��ذي  القانون  ه��ذا  من  اجلنوب  دب��ي  يف  الإلكرونية 
الب�شائع  وت�شليم  لنقل  كو�شيلة  طيار،  بدون  الطائرات  ت�شغيل 
هذا  يف  العاملة  لل�شركات  ميكن  الطريقة،  وب��ه��ذه  وال��ط��رود. 
الأخرى  وامل��زاي��ا  املتكامل  البيئي  النظام  من  ال�شتفادة  املجال 
ودب��ي اجلنوب  را�شد للطيان  بن  التي يوفرها م�شروع حممد 
ب�شكل عام. وبف�شل الكفاءات العاملة لديها واخلرات املراكمة 
الطيان  لقطاع  التحتية  البنية  وتنفيذ  تخطيط،  جم��ال  يف 

الهند�شية  الطيان  مل�شاريع  دبي  موؤ�ش�شة  تلعب  �شوف  دب��ي،  يف 
الذكي  التنقل اجل��وي  القيادة يف  روؤي��ة  دوراً حمورياً يف حتويل 
والبتكار يف ا�شتخدام الطائرات بدون طيار اإىل واقع من خالل 
الطائرات  ا���ش��ت��خ��دام  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
واعتماد  و�شع  م�شوؤولة عن  املوؤ�ش�شة  �شتكون  بدون طيار، حيث 
بدون  ب��ال��ط��ائ��رات  ��ة  اخل��ا���شّ ل��ل��م��ط��ارات  الهند�شّية  الت�شاميم 
وبنيتها  ومراِفِقها  وحمّطاِتها  احُلكومّية  لال�شتخدامات  طّيار 
جهة  تكون  �شوف  اأن��ه��ا  كما  اإن�شائها.  على  والإ���ش��راف  التحتية 
بالطائرات  اخلا�شة  للمطارات  الهند�شية  الت�شاميم  اعتماد 
�شهادات  واإ���ش��دار  احلكومية  غ��ي  لال�شتخدامات  طيار  ب��دون 

الإجناز املتعلقة بها.
وميثل الإطار القانوين الذي �شيتم تطبيقه مبوجب هذا القانون 
جزًءا ل يتجزاأ من تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار وت�شغيلها 
تاأ�شي�س  يف  �شي�شهم  كما  الإم���ارة،  اأنحاء  جميع  يف  وا�شتخدامها 
قاعدة قوية ل�شركات التجارة الإلكرونية واخلدمات اللوج�شتية 
لال�شتفادة من البتكارات املرافقة للطائرات بدون طيار، لدعم 
ال�شراتيجية الكامنة وراء منطقة التجارة الإلكرونية “اإيزي 
ويتاألف  والب��ت��ك��ار.  الإل��ك��رون��ي��ة  للتجارة  م��رك��ز  لبناء  دبي” 
القانون من ع�شرة ف�شول و 50 مادة لتنظيم اأن�شطة الطائرات 
اآليات عمل اجلهات احلكومية  دبي، حيث يحدد  بدون طيار يف 

املختلفة واأدواره��ا يف هذا املجال. ويو�شح الأعمال وامل�شوؤوليات 
املتعلقة باإدارة اأن�شطة هذه الطائرات واأ�شكالها امل�شموح بها، مبا 
والبحثية  والرفيهية  واحلكومية  التجارية  الأن�شطة  ذلك  يف 
والتعليمية/، اإ�شافة اإىل اأنواع تلك الطائرات وعملية ت�شجيلها. 
بدون  الطائرات  بت�شغيل  املتعلقة  التوجيهية  املبادئ  ي�شمل  كما 
التحتية  البنية  وتطوير  والتزاماتها،  ت�شغيلها  وجهات  طيار، 
امل�شّرح  ال��ط��يان  ومناطق  امل��ط��ارات  ذل��ك  يف  مب��ا  بها،  املتعلقة 
بها، ف�شاًل عن ت�شميم واإدارة املجال اجلوي وامل�شارات اجلوية 
امل�شموح به لأن�شطتها،  للطائرات بدون طيار، وارتفاع التحليق 
ال��ت��ي يتم جمعها م��ن خاللها وغ��يه��ا من  ال��ب��ي��ان��ات  وح��م��اي��ة 

اجلوانب املهمة ذات ال�شلة.

�ّشن �شبكتها العاملية باإ�شافة خدمة �شركة البحر املتو�شط لل�شحن البحري ومري�شك الين »جايد« مرافئ اأبوظبي حتمُ
وتعتر �شفن احلاويات التي ت�شغلها من اأكر �شفن احلاويات على 
م�شتوى العامل والأكر على الإطالق يف اأ�شطول �شفن �شركة البحر 
املتو�شط لل�شحن البحري )اإم اإ�س �شي(. كما ا�شت�شافت مرافئ اأبو 
للمرة  الأك��ر  احل��اوي��ات  �شفينتي  يونيو  و28   23 يومي  ظبي يف 
 MV SIXIN الأوىل على م�شتوى اخلليج العربي، وهما ال�شفينة
 MV GULSUN ب�شعة تبلغ 23،656 حاوية نطية( و�شفينة(
�شّرح  ال�شدد،  ه��ذا  ويف  نطية(.   حاوية   23،756 تبلغ  )ب�شعة 
قائاًل:  ظبي  اأب��و  ملرافئ  التنفيذي  الرئي�س  املُ��ط��ّوع،  اأحمد  ال�شيد 
“اإن عالقتنا الرائعة ب�شركاء حتالف �شركة البحر املتو�شط لل�شحن 
اإىل  اإ�س �شي( و )مي�شك لين( متكننا من الو�شول  البحري )اإم 
العاملية ب�شكل منقطع النظي، مما ينعك�س على م�شلحة  الأ�شواق 
عمالئنا. ومتثل خدمة )جايد( املُ�شافة موؤخًرا دللة وا�شحة على 

الأهمية التي يوليها �شركاء حتالف �شركة البحر املتو�شط لل�شحن 
البحري و مي�شك لين لتزويد اأ�شواق اأبو ظبي والإمارات باأف�شل 
اإ�شافة  اإن  واإل��ي��ه.  خليفة  ميناء  من  والو�شول  اخلدمة  م�شتويات 
التو�شعة  اإىل ج��ان��ب  خ��دم��ات ج��دي��دة على غ���رار خ��دم��ة )ج��اي��د( 
امل�شتمرة ملحطة حاويات ميناء خليفة - والتي �شتتيح لنا م�شاعفة 
الطاقة الإ�شتيعابية ال�شنوية اإىل 5 ماليني حاوية نطية بحلول 
نهاية هذا العام - �شيعك�س التزامنا امل�شتمر بتقدمي اأف�شل احللول 
اللوج�شتية املمكنة لعمالئنا«.  يتكون اخلط املالحي املعتمد خلدمة 
)جايد( من واإىل املوانئ التالية: جويا تورو، وبر�شلونة، وفالن�شيا، 
خليفة  وميناء  و�شاللة،  اهلل،  عبد  امللك  وميناء  بور�شعيد،  و�شرق 
اأبو ظبي(، وجبل علي، و�شنغافورة، ويانتيان، وت�شينغداو،  )مرافئ 

وبو�شان، ونينغبو، و�شنغهاي، و�شيامن، ونان�شا. 

•• اأبوظبي- الفجر

رحّبت مرافئ اأبوظبي - مدير وُم�شّغل حمطة حاويات ميناء خليفة 
- موؤخًرا بان�شمام خدمة خط رئي�شي جديد اإىل �شبكتها املتنامية، 
البحر  التي ت�شكل جزًءا من �شبكات حتالف �شركة  خدمة )جايد( 
املتو�شط لل�شحن البحري )اإم اإ�س �شي( و)مي�شك لين( – والتي 
ومواقيت  اإ�شافية  مبا�شرة  تغطية  ظبي  اأب��و  مرافئ  لعمالء  توفر 
نقل قيا�شية من البحر املتو�شط والبحر الأحمر اإىل اأبو ظبي ومن 
اأبو ظبي اإىل جنوب �شرق اآ�شيا و�شمال اآ�شيا.  وقد �شهد يوم الإثنني 
م��ن خ��الل هذه  اأب��وظ��ب��ي  �شفينة يف  اأول  8 يونيو و���ش��ول  امل��واف��ق 
لل�شحن  املتو�شط  البحر  �شركة  �شفينة  ر�شّو  مع  اجلديدة  اخلدمة 
البحري MV Maya للمرة الأوىل يف حمطة حاويات ميناء خليفة. 

•• اأبوظبي-وام:

التداول  عملية  اأم�����س  الإم��ارات��ي��ة  امل���ال  اأ���ش��واق  د�شنت 
للفئة الثانية من اأ�شهم ال�شركات التي تقرر تخ�شي�س 
�شا�شة خا�شة بها وت�شم 14 �شركة موزعة على �شوقي 
التداول  �شا�شة  تد�شني  وياأتي  املاليني.  ودب��ي  اأبوظبي 
الفر�شة  اإت��اح��ة  ب��ه��دف  ال�����ش��رك��ات  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  للفئة 
ال�شركات  باأ�شهمهم يف هذه  للت�شرف  امل�شتثمرين  اأمام 
وذل����ك ان��ط��الق��ا م���ن ح��ر���س اجل���ه���ات امل��خ��ت�����ش��ة على 
من  ك��ال  ال�����ش��رك��ات  قائمة  وت�شمل   . حقوقهم  حماية 
اأمالك للتمويل، الإمارات للمرطبات،  بنك ال�شتثمار، 
يونيكاي لالأغذية، ماركة، دي اإك�س بي اإنرتينمينت�س، 
اخلزنة للتاأمني، اخلليجية لال�شتثمارات العامة، دريك 
اآند �شكل، الفردو�س القاب�شة، الإثمار القاب�شة، املدينة 
الدولية،  امل��ال��ي��ة  ال���ش��ت�����ش��ارات  وال���ش��ت��ث��م��ار،  للتمويل 
املالية  الأوراق  هيئة  وطلبت  �شيفي�شز.  ديجيتال  اآن 
وال�شلع من �شركات الو�شاطة العاملة يف الأ�شواق و�شع 

للم�شتثمرين  ي�شمح  بحيث  اإل��ك��روين     - ي��دوي  نظام 
اأو  ال�����ش��رك��ات بتوقيع  اأ���ش��ه��م ه���ذه  ���ش��راء  ال��راغ��ب��ني يف 
ال�شركة  اإف�شاحات  على  اطلع  باأنه  يفيد  اإق��رار  ت�شليم 
البيانات  اآخ��ر  على  واط��ل��ع  اأ�شهمها  ���ش��راء  يعتزم  التي 
املالية املف�شح عنها واأنه مدرك مدى خطورة ال�شتثمار 

يف اأ�شهم ال�شركة ويتحمل املخاطر.
واأك����دت الهيئة ���ش��رورة ع��دم اإدخ����ال اأم���ر ال�����ش��راء دون 
اأر�شيف  م��ع  حفظه  ي��ت��م  واأن  الإق�����رار  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
الأوامر يف نظام �شركات الو�شاطة ليمكن الرجوع اإليه 

لغايات التحقيق اأو التفتي�س .
اأنه �شيتم عمل قائمة متابعة ت�شم ال�شركات  ي�شار اإىل 
اأ�شهمها من الفئة الأوىل اإىل الفئة  اإدراج  التي مت نقل 
اأو  فاأكرث  اأ�شهر  �شتة  ملدة  اإدراجها  تعليق  ب�شبب  الثانية 
 50 بن�شبة  مراكمة  خ�شائر  حققت  ال�شركة  تكون  اأن 
يف املائة فاأكرث من راأ�شمالها بناء على اآخر بيانات مالية 
اأداء  متابعة  لأغ��را���س  وذل��ك  لل�شركة،  مدققة  �شنوية 

تلك ال�شركات.

اأ�شواق االإمارات تد�شن �شا�شة التداول 
على اأ�شهم �شركات الفئة الثانية



االثنني    6   يوليو   2020  م    -   العـدد   12979  
Monday     6    July   2020  -  Issue No   12979 17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  6  يوليو  2020 العدد 12979 



االثنني    6   يوليو   2020  م    -   العـدد   12979  
Monday     6    July   2020  -  Issue No   12979الفجر الريا�ضي

1818

•• اأبوظبي - وام:

للدراجات  الإم����ارات  احت���اد  اعتمد 
املرحلة  عدة مبادرات لتطبيقها يف 
اأجل دعم م�شاعي عودة  املقبلة من 
الن�شاط بقوة يف الأندية واملنتخبات 
املبادرات  تلك  اأب��رز  ومن  الوطنية. 
توفي الأجهزة الريا�شية لتدريبات 
وا�شقاط  الأن����دي����ة،  يف  ال��الع��ب��ني 
الأندية  على  املفرو�شة  ال��غ��رام��ات 
ك��ذل��ك، واإق��ام��ة ع��دد م��ن ال���دورات 
املدربني  ك���ف���اءة  ل��رف��ع  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 
اإعداد  واحلكام بالتن�شيق مع مركز 
الت�شور  اإق���رار  ع��ن  ال��ق��ادة، ف�شال 
املقبل  امل��و���ش��م  مب�شابقات  اخل��ا���س 

وحتديد موعد لفتح باب الت�شجيل 
املحلية  ال��ب��ط��ولت  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 

للمو�شم املقبل.
وق���ال ع��ب��د ال��ن��ا���ش��ر ع��م��ران ع�شو 
رئي�س  الحت���������اد  اإدارة  جم���ل�������س 
حتويل  ت��ق��رر  اإن���ه  املنتخبات  جلنة 
التي  الريا�شية  وامل��ع��دات  الأج��ه��زة 
ولعبات  لعبو  عليها  ي��ت��درب  ك��ان 
اإىل الأن��دي��ة، و مت تر�شيح  املنتخب 
عطاء  الأك�������رث  ه����ي  اأن����دي����ة   10
من  لت�شتفيد  ال��دراج��ات  لريا�شة 
امل��رح��ل��ة الأوىل،  ت��ل��ك الأج���ه���زة يف 
ثانية  مراحل  هناك  تكون  اأن  على 
املنتظر  وم��ن  القريب  امل�شتقبل  يف 
اأن يتم تنظيم م�شابقات افرا�شية 

تلك  من  لال�شتفادة  قريبا  حملية 
الأج���ه���زة ف��ي��ه��ا، مت��ه��ي��دا لنطالق 
ال���ط���ري���ق ح���ت���ى يكون  م�����ش��اب��ق��ات 

الالعبون يف اأمت جاهزية.
ت�شريحات  يف  ع����م����ران  واأ������ش�����اف 
لوكالة اأنباء الإمارات” وام”: “اأنه 
بالن�شبة للغرامات على الأندية فقد 
للتخفيف  ا�شقاطها  ���ش��رورة  راأي��ن��ا 
وم�شاعدتها  الأن����دي����ة،  ك��اه��ل  ع���ن 
الن�شاط،  توقف  مرحلة  جت��اوز  يف 
الأول  موعد  حتديد  اأي�شا  وقررنا 
الت�شجيل  ب��اب  لفتح  اأغ�شط�س  من 
وذلك  املقبل،  املو�شم  م�شابقات  يف 
الل��ي��ك��روين اخلا�س  امل��وق��ع  على 
للتحول  امل�شاعي  ظ��ل  يف  ب��الحت��اد 

الرقمي، وجاري حاليا التوا�شل مع 
الهيئة العامة للريا�شة واحل�شول 
ال�شر�شادي  ال��دل��ي��ل  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا 
الن�شاط  ملمار�شة  بالعودة  اخلا�س 
وتعميمه على الأندية، اأما بالن�شبة 

م�شابقاتنا  ل��ب��دء  امل��ق��رح  للموعد 
املقبل،  �شبتمر   25 فهو  املحلية 
و�شوف تكون البداية مع البطولت 
ال��ت��ن�����ش��ي��ط��ي��ة م�����ن اأج��������ل اإع��������داد 
امل�شابقات  يف  للدخول  بقوة  الفرق 

الر�شمية«.
�شركة  م���ع  الت����ف����اق  مت  وتابع:” 
م���ت���خ�������ش�������ش���ة ل����ت����ط����وي����ر امل����وق����ع 
بالحتاد،  اخل���ا����س  الل���ي���ك���روين 
امل�شتقبل،  مب��ت��ط��ل��ب��ات  ي��ف��ي  ح��ت��ى 
بالت�شجيل  اخل��ا���س  اجل���زء  ومنها 
ال����رق����م����ي ل����الع����ب����ني م�����ن داخ�����ل 
ال���دول���ة، واجل�����زء اخلا�س  وخ�����ارج 
اجلزء  وك��ذل��ك  والن�شر،  ب��الإع��الم 
املتعلق بقاعدة املعلومات والتدريب 

ي���ك���ون موقعا  و����ش���وف  وال���ل���وائ���ح، 
ن�شطا ومتاحا للجميع، ويقوم بدور 
املنت�شبني  ل��ك��ل  وت���وع���وي  تثقيفي 
تكون  و�شوف  لريا�شتنا،  واملحبني 
املوقع  لهذا  ا�شتثمارية  روؤي��ة  هناك 
اأم���ام  ال��ف��ر���ش��ة  �شنتيح  اأن���ن���ا  ح��ي��ث 
ال����رع����اة ل��و���ش��ع اع���الن���ات���ه���م على 
اجلمهور،  اإىل  امل���وج���ه���ة  ن���اف���ذت���ه 
املرحلة  ت�����ش��ه��د  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
املجال�س  م��ع  اك���ر  ت��ع��اون  امل��ق��ب��ل��ة 
الريا�شية عند تنظيم الأحداث، يف 
نف�س الوقت الذي نعد فيه لإطالق 
واحلكام  للمدربني  تاأهيلية  دورات 

بالتن�شيق مع مركز اعداد القادة«.
لنتخابات  الع����داد  يخ�س  وفيما 

جمل�س اإدارة الحتاد قال عمران:” 
ننتظر اجلدول الزمني من الهيئة 
العامة للريا�شة واللجنة الأوملبية، 
وعند و�شول اجلدول �شوف نبداأ يف 
اجلمعية  لدعوة  الإج���راءات  اتخاذ 
واختيار  ل���الن���ع���ق���اد،  ال��ع��م��وم��ي��ة 
يف  امل�شوؤولية  يتوىل  جديد  جمل�س 
– 2024 خ�شو�شا   2020 دورة 
ال�شعفار  اأ�شامه  �شعادة  اع��الن  بعد 
ع����ن ع�����دم ت���ر����ش���ح���ه ل���ل���رئ���ا����ش���ة يف 
اأن  نتمناه  م��ا  وك��ل  املقبلة،  ال���دورة 
الريادة  ل��ه  ال��دراج��ات  يبقى احت��اد 
العربي واخلليجي،  امل�شتويني  على 
ف�شال عن امتالكه ملكانة مرموقة 
ع���ل���ى امل�������ش���ت���وى الآ�����ش����ي����وي ال����ذي 

�شعادة  اإدارت���������ه  جم��ل�����س  ي����راأ�����س 
اأ�شامه ال�شعفار. وعن برنامج اعداد 
املنتخب قال :” املنتخب بداأ بالفعل 
م����راح����ل الع���������داد حت����ت ا�����ش����راف 
الفح�س  اج��راء  بعد  الفني  اجلهاز 
الطبي واتخاذ الإجراءات الوقائية 
ب�����ش��ك��ل يومي،  ال���الزم���ة، وي���ت���درب 
ل��ك��ن��ن��ا ن��ن��ت��ظ��ر اأج����ن����دة الحت������ادات 
الدولية والآ�شيوية من اأجل ترتيب 
اأو�شاعه، ونحن كمجل�س اإدارة لي�س 
مع�شكر  اإق��ام��ة  من  مانع  اأي  لدينا 
اإح��دى الدول  داخلي او خارجي يف 
التي تخل�شت من العار�س ال�شحي 
العاملي، من اأجل امل�شاركة والتناف�س 

على �شعود من�شات التتويج«.

•• اأبوظبي - وام:

رئي�س  بو خاطر  �شعادة حممد  اأك��د 
اخلليجية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال���ل���ج���ن���ة 
رئا�شة  من�شب  توليه  اأن  للمالكمة 
يعد  اخلليجية  التنظيمية  اللجنة 
حت��دي��ا ج���دي���دا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ه، واأن 
ي��ح��ر���ش��ون دائما  الإم�������ارات  اأب���ن���اء 
ق�شة  اإىل  حت���د  ك���ل  حت���وي���ل  ع��ل��ى 
ال��دول��ة على  جن��اح تعزز من مكانة 
واأ�شار  والعاملي.  الإقليمي  امل�شتوى 
تر�شيح  ب���داي���ة  اأن  اإىل  خ���اط���ر  ب���و 
ج���اءت من  اللجنة  ل��رئ��ا���ش��ة  ا���ش��م��ه 
اآل  ال�شيخ حامد بن خ��ادم بن بطي 
الذي  ال�شابق  اللجنة  رئي�س  حامد 
ت��ق��دم ب��اع��ت��ذاره ع��ن ال���ش��ت��م��رار يف 
رئا�شة اللجنة خالل الفرة املقبلة 
على  بناء  واأن��ه  ب��ه،  لظروف خا�شة 
ه��ذا الر�شيح ق��ام احت��اد الإم���ارات 
اللجنة  مب���خ���اط���ب���ة  ل���ل���م���الك���م���ة 
الأومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة، ال��ت��ي خاطبت 

للجان  ال���ع���ام���ة  الأم����ان����ة  ب����دوره����ا 
على  وح�شلت  اخلليجية،  الأوملبية 
عن  معربا  الر�شيح،  على  املوافقة 
�شكره لكل من دعم تر�شيحه، واعدا 
مبوا�شلة العمل لتحقيق النجاح يف 
ن�شر وتطوير اللعبة وحتقيق النقلة 

النوعية املاأمولة.
وعن ترتيبات امل�شتقبل وخطة العمل 
بو خاطر  يقول  املقبلة  ال�شنوات  يف 
بعد  ل��ه  ر�شمية  ت�شريحات  اأول  يف 
توليه املن�شب : “ الإمارات تاريخيا 
امل��الك��م��ة يف  وت��ط��وي��ر  ن�����ش��ر  تتبنى 
اأ�ش�شت  ح��ي��ث  اخل��ل��ي��ج��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة 
كانت  اأن  ب��ع��د  التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة 
من اأوائل الدول التي اأ�ش�شت احتادا 
اأول  اإقامة  باللعبة، ثم دعمت  يهتم 
جمل�س  دول  يف  ل���ل���رج���ال  ب��ط��ول��ة 
اأقامت  وكذلك  اخلليجي،  التعاون 
وال�شباب،  للنا�شئني  ب��ط��ول��ة  اأول 
يف  وا���ش��ح��ة  م�شاهمات  ل��ه��ا  وك��ان��ت 
كل  يف  وجمعيات  احت���ادات  تاأ�شي�س 

من البحرين وعمان تهتم بريا�شة 
املالكمة، وبناء عليه ف�شوف ن�شتمر 
يف العمل على ن�شر وتطوير اللعبة، 
الر�شيح  مكا�شب  اأح��د  اأن  ونعتر 
ه���و احل���ف���اظ ع��ل��ى رئ��ا���ش��ة اللجنة 
العامة  اأم��ان��ت��ه��ا  وم��ق��ر  التنظيمية 
يف الإم���ارات«. وق��ال : “ اأحر�س يف 
املرحلة املقبلة على عقد اجتماع مع 
التنظيمية  اللجنة  اأع�شاء  الأخ���وة 

ع����ن ق������رب، لأل���ت���ق���ي وج���ه���ا لوجه 
معطيات  ن�����ش��ت��ع��ر���س  ك���ي  م��ع��ه��م، 
املرحلة احلالية، ومتطلبات املرحلة 
املقبلة، و�شوف نعتمد اأبرز اخلطوط 
يف  عليها  �شنعمل  ال��ت��ي  ال��ع��ري�����ش��ة 
احلا�شر وامل�شتقبل، ومن ثم نراجع 
التوجهات  ون��ق��ر  الأول����ي����ات،  اأه����م 
الحتادين  مع  بالتعاون  امل�شتقبلية 
الآ�شيوي والعربي، خ�شو�شا يف ظل 
رئي�س  العتيبة  اأن�����س  �شعادة  رئا�شة 
القاري،  ل��الحت��اد  الإم�����ارات  احت���اد 
ووجودي كع�شو يف املكتب التنفيذي 

له ورئي�س للجنة القانونية«.
قال  الأول  الج��ت��م��اع  م��وع��د  وع���ن 
:” ن�����ش��ع��ى ل��ع��ق��د الج��ت��م��اع خالل 
نتمكن  مل  واإن  اجل�������اري،  ال�����ش��ه��ر 
م��ن الل��ت��ق��اء وج��ه��ا ل��وج��ه ف�شوف 
ال�شهر  خ������الل  ب���ع���د  ع����ن  ن���ع���ق���ده 
اأي�شا لتلبية الأهداف، لأن  اجلاري 
العمل لبد اأن ي�شتمر، ونحن نفتح 
ذراعينا للتعاون مع الحتاد القاري 

اأن ت�شهد  والحتاد العربي، ونتوقع 
املرحلة املقبلة اإطالق عدة مبادرات 
لتطوير العمل على كافة امل�شتويات، 
وبناء على اأجندة الأحداث الدولية 
اخلليجية  اأج��ن��دت��ن��ا  ن�����ش��ع  ���ش��وف 
وال��ع��رب��ي��ة، و���ش��ن��ح��ر���س ع��ل��ى عدم 
“ الروزنامة  يف  تعار�س  اأي  وج��ود 
�شمان  اأك���ر  ذل���ك  ي��ك��ون  “ ح��ت��ى 
من  اأب��داأ  لن  يل  وبالن�شبة  للنجاح، 
نقطة ال�شفر يف اللجنة التنظيمية، 
البناء  ع��ل��ى  اأح��ر���س  ���ش��وف  لكنني 
على ما مت و�شعه من قواعد مميزة، 
زميلي  وج������ود  ظ����ل  يف  خ�����ش��و���ش��ا 
للجنة  عاما  اأمينا  احل��م��ادي  ح�شن 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وه�����و ����ش���اح���ب خرة 
وعن  اخلليجي«.  العمل  يف  طويلة 
ال��رح��ي��ب الكبي  ان��ط��ب��اع��ه ح���ول 
الريا�شي  ال��و���ش��ط  ال���ذي وج���ده يف 
ل��ت��ويل امل��ن�����ش��ب اجل���دي���د ق���ال : “ 
بالن�شبة يل تكليف  املهمة اجلديدة 
ول��ي�����ش��ت ت�����ش��ري��ف، واأ���ش��ك��ر ك��ل من 

اأق���ول ح��ان��ت حلظة  ه��ن��اأين، لكنني 
اأنني  ال��ع��م��ل والإجن������از، خ�����ش��و���ش��ا 
العيار  من  ريا�شي  رج��ل  بعد  اأتيت 
خادم  ب��ن  حامد  ال�شيخ  ه��و  الثقيل 
الباع  �شاحب  ح��ام��د،  اآل  بطي  ب��ن 
ال���ط���وي���ل ال������ذي ���ش��ن��ح��ر���س على 
مبادراتنا  كل  يف  ب��راأي��ه  ال�شر�شاد 
نوؤكد  وهنا  املقبلة،  امل��راح��ل  خ��الل 
التنظيمية  ل��ل��ج��ن��ة  رئ���ا����ش���ت���ي  اأن 
اأن�س  ���ش��ع��ادة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة، ورئ��ا���ش��ة 
ال��ع��ت��ي��ب��ة ل���الحت���اد الآ����ش���ي���وي كلها 

م��ع��ط��ي��ات ت��ع��ك�����س ث��ق��ة ال���ع���امل يف 
كفاءة اأبناء الإمارات لتويل املنا�شب 
نحر�س  اأن  وعلينا  املهمة،  الدولية 
على تعزيز تلك الثقة “ . واأ�شاف: 
ن�شر  م�شتوى  على  تطور  هناك   “
يف  الإم����ارات  اأب��ط��ال  ونتائج  اللعبة 
على  دليل  واأك��ر  الدولية،  املحافل 
القاري  الت�شنيف  يف  موقعنا  ذل��ك 
ال�شدارة اخلليجية  به  نحتل  الذي 
والعربية، و�شنعمل على تعزيز تلك 
اك��ت�����ش��اف مواهب  امل��ك��ا���ش��ب، وع��ل��ى 

مع  النجاح،  م�شية  تدعم  ج��دي��دة 
دعم تطوير املنتخب الن�شائي الذي 
دفعة  على  وح�شل  اأخ����يا،  تاأ�ش�س 
معنوية هائلة بعد جناح الإمارات يف 
ا�شت�شدار قرار من الحتاد الدويل 
بامل�شاركة  لل�شيدات  لل�شماح  للعبة 
ب��زي احل��ج��اب، وه��ي اخل��ط��وة التي 
على  ك����ب����ية  ف���ع���ل  ردود  وج�������دت 
امل�����ش��ت��وي��ني ال���ع���رب���ي والإ����ش���الم���ي 
واأ�شهمت يف حتقيق املزيد من ن�شر 

اللعبة«.

حممد بو خاطر: رئا�شتي لـ )تنظيمية املالكمة اخلليجية( �شهادة ثقة عاملية باأبناء االإمارات

االإمارات للدراجات يدعم االأندية باأجهزة ومعدات تدريب 

•• دبي - وام:

اعتمدت جلنة املنتخبات وال�شوؤون الفنية باحتاد الإمارات لكرة القدم املرحلة 
الأوىل من برنامج اإعداد ملنتخبنا الوطني الأول ا�شتعداداً ملباريات الت�شفيات 
الآ�شيوية امل�شركة املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2022 ونهائيات كاأ�س 
اآ�شيا 2023، املقررة يف �شهري اأكتوبر ونوفمر املقبلني وذلك بعد التن�شيق 

مع اجلهاز الفني بقيادة الكولومبي خورخي لوي�س بينتو.
جاء ذلك يف الجتماع الذي عقد اأم�س الأول ال�شبت بنظام الت�شال املرئي 
“عن ُبعد” برئا�شة يو�شف ح�شني ال�شهالوي النائب الثاين لرئي�س الحتاد 
رئي�س اللجنة، ومب�شاركة �شيف ماجد املن�شوري ع�شو جمل�س الإدارة نائب 

رئي�س اللجنة، وكذلك اأع�شاء اللجنة اإىل جانب اإبراهيم النمر الأمني العام 
امل�شاعد لل�شوؤون الفنية.

من  ال��ف��رة  خ��الل  لالأبي�س  الأول  التجمع  �شيكون  ال��رن��ام��ج  ومب��وج��ب 
اإىل 27 يوليو اجلاري يف الدولة لإجراء الفحو�س الطبية والإعداد   22
البدين، فيما �شيكون التجمع الثاين خالل الفرة من 1 اإىل 23 اأغ�شط�س 
قائمة  ب��اأن  علماً  وديتان  مباراتان  �شتتخلله  الدولة،  خ��ارج  مبع�شكر  املقبل 

املنتخب �شيتم الإعالن عنها يف الأيام القليلة املقبلة.
ومن املنتظر يكون التجمع الثالث خالل الفرة من 31 اأغ�شط�س اإىل 9 

�شبتمراملقبلني ويتخلله خو�س مباراتني وديتني خالل اأيام الفيفا.
وكان الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم قد حدد مواعيد ا�شتئناف اجلولت الأربع 

بحيث  املقبلني  ونوفمر  اأكتوبر  �شهري  يف  لتقام  الت�شفيات  من  املتبقية 
�شتلعب مباراتان يومي 8 و 13 اأكتوبر ومباراتان يومي 12 و 17 نوفمر 

الدويل لكرة القدم “فيفا« . الحتاد  مع  التن�شيق  بعد  وذلك   ،2020
اأكتوبر   8 اأم��ام ماليزيا يف الإم��ارات يوم  و�شيلعب منتخبنا مباراته الأوىل 
اأكتوبر، كما   13 اأر�شه يوم  اإندوني�شيا خارج  املقبل، فيما �شيواجه منتخب 
اأنه �شيلعب اآخر مباراتني له يف الت�شفيات على اأر�س الإمارات اأمام تايالند 

يوم 12 نوفمر، وفيتنام يوم 17 من ذات ال�شهر.
وكذلك اعتمدت اللجنة كذلك برنامج منتخبنا للنا�شئني مواليد 2004 
ا�شتعداداً لنهائيات كاأ�س اآ�شيا املقررة يف مملكة البحرين خالل الفرة من 
12 دي�شمر 2020 مب�شاركة 16 منتخباً، حيث �شيقيم  اإىل  نوفمر   25

الفرة  داخلياً خالل  �شامل مع�شكراً  الوطني ماجد  امل��درب  بقيادة  املنتخب 
من 18 اإىل 27 يوليو اجلاري ، ومع�شكراً اآخرا بالدولة خالل الفرة من 
 8 ي��وم  ب��دءا من  خارجياً  مع�شكراً  يقيم  اأن  على  املقبل،  �شبتمر   5 اإىل   1

�شبتمر اإىل 28 اأكتوبر يخو�س خالله اأربع مباريات ودية.
وكان اجلهاز الفني قد حر�س على اإقامة برنامج تدريبات لياقة بدنية عن 

ُبعد مب�شاركة 27 لعباً من القائمة املو�شعة وملدة �شهر كامل.
وبداأت اإدارة املنتخبات وال�شوؤون الفنية بالتن�شيق مع الأمانة العامة وجلنة 
الطب الريا�شي حول البدء يف اتخاذ كافة الجراءات اللوج�شتية اخلا�شة 
باملع�شكرات اخلارجية، والفحو�شات الطبية، التزاما بالإجراءات الحرازية 

حلفاظ على �شالمة الالعبني والأجهزة الفنية والإدارية.

جلنة املنتخبات تعتمد املرحلة االأوىل من برنامج اإعداد االأبي�ش للت�شفيات االآ�شيوية

•  اجتماع قريب مع اأع�ضاء اللجنة لبحث معطيات احلا�ضر ومتطلبات امل�ضتقبل 
• لن نبداأ من نقطة ال�ضفر و�ضنبني على ما مت اإجنازه يف ن�ضر وتطوير اللعبة باملنطقة
• تن�ضيق كامل مع الحتادين الآ�ضيوي والعربي لتحقيق نقلة نوعية يف املرحلة املقبلة

•• اأبوظبي-الفجر

ب���ن ثعلوب  ���ش��ع��ادة حم��م��د  اأ����ش���اد 
الدرعي رئي�س جمل�س اإدارة احتاد 
امل�����ش��ارع��ة واجل�����ودو ب��دع��وة �شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ 
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  رئي�س 
مل�����ش��ارك��ة امل�������ش���ارع���ة واجل�������ودو يف 
الريا�شي  اأب����وظ����ب����ي  م���ه���رج���ان 

�شعار  حت���ت   ،  2020 ال�����ش��ي��ف��ي 
والذي  اأبوظبي”  يف  لياقتك   “
اأغ�شط�س  ي�شتمر حتى نهاية �شهر 
اأبوظبي  جمل�س  ب��اإ���ش��راف  امل��ق��ب��ل 
مبادرات  �شمن  ،وذل���ك  الريا�شي 
املجل�س الريا�شية لتحفيز خمتلف 
اأب���وظ���ب���ي على  امل��ج��ت��م��ع يف  ف���ئ���ات 
مع  والتفاعل  املجتمعية  امل�شاركة 
تلك الرامج لتعزيز نط احلياة 

امل��ث��ال��ي��ة ورف����ع م�����ش��ت��وي��ات الوعي 
حت�شني  يف  ال���ري���ا����ش���ة  ب���اأه���م���ي���ة 
املناعة واللياقة عند جميع املراحل 
امل���ج���ت���م���ع.. ووج����ه  ال���ع���م���ري���ة يف 
الدرعي اأمانه ال�شر العام ب�شرورة 
العداد اجليد للم�شاركة الإيجابية 
من خالل التدريبات الفرا�شية 
ال�شيفي  امل��ه��رج��ان  لئ��ح��ة  ح�شب 

ال�شنوي .

ال�����ش��ي��د نا�شر  م���ن ج��ه��ت��ه- ذك����ر 
ال��ت��م��ي��م��ي اأم����ني ال�����ش��ر ال���ع���ام باأن 
الحتاد فرغ من العداد للم�شاركة 
يف مهرجان اأبوظبي ال�شيفي بناء 
على توجيهات �شعادة رئي�س الحتاد 
اأبوظبي  جم��ل�����س  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
،وق��د وفر الحت��اد كافة  الريا�شي 
التي  الإيجابية  امل�شاركة  متطلبات 
حتقق الهدف املن�شود ،فيما يتعلق 

مادتي  يف  ب��ع��د  ع���ن  ب��ال��ت��دري��ب��ات 
امل�شارعة واجلودو �شمن الأن�شطة 
حددها  ال��ت��ي  املتنوعة  الريا�شية 
احل�ش�س  تت�شمن  ال��ت��ي  املجل�س 
التناف�شية  والبطولت  التدريبية 
،اإىل جانب اأن�شطة م�شروع املدار�س 
املجتمعية الذي يقام بالتعاون مع 
والذي  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رب��ي��ة  وزارة 
لالأ�شرة  متكاماًل  برناجماً  ميثل 

الأمور  واأولياء  الطلبة  وي�شتهدف 
وكبار ال�شن.

واأ������ش�����اف ال��ت��م��ي��م��ي- ل����ش���ك اأن 
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  خطوة 
والتي  لرائعة  ال��ف��رة  تلك  خ��الل 
كافة  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ات��ه��ا  �شتنعك�س 
، و���ش��ي��ق��دم احتاد  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد 
معلومات  واجل��������ودو  امل�������ش���ارع���ة 
بالتدريب  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  م��ه��م��ة 

ال�شحيح لتلك الألعاب والتعريف 
الريا�شية  الأح��زم��ة  مب�شطلحات 
من  املختلفة  للم�شتويات  امل��ل��ون��ة 
م�شتويات  اأع���ل���ى  ح��ت��ى  ال����راع����م 
ي�شتمل  ك��م��ا  ال�����دويل،  ال��ت�����ش��ن��ي��ف 
اأ�شئلة  التدريب على  برنامج  ختام 
متنوعة للم�شاركني واملتابعني عن 
بعد يف مادتي امل�شارعة واجلودو ، 
بناء على  والتي ر�شد لها الحت��اد 

ت��وج��ي��ه��ات رئ��ي�����س الحت����اد جوائز 
ع��ي��ن��ي��ة ق��ي��م��ة، م�����ش��اه��م��ة يف جناح 
املجتمعي  ال���ري���ا����ش���ي  امل���ه���رج���ان 

ال�شيفي .

ف��ت��ح ن����ادي ال��ذي��د ال��ري��ا���ش��ي باب 
ال�شيفية  ف��ع��ال��ي��ات��ه  يف  امل�����ش��ارك��ة 
اب��ت��داء م��ن اأم�����س الأح���د اخلام�س 
م���ن ���ش��ه��ر ي��ول��ي��و اجل�����اري والتي 
ت��ت��وا���ش��ل ع��ل��ى م���دى ���ش��ه��ر بباقة 
متنوعة من الفعاليات والتي ت�شل 
اإىل خم�شة ع�شرة فعالية ت�شتهدف 
الأطفال وال�شباب واملعاقني وكافة 

اأفراد املجتمع .

و����ش���ت���ق���ام ال���ف���ع���ال���ي���ات م����ن خالل 
اليوتيوب  النادي على قناة  من�شة 
اأعدت  اأن  بعد  وذل���ك  والتليجرام 
يف  واملجتمعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الأن�شطة  م��ن  ع���ددا  ال��ذي��د  ن���ادي 
اللجنة  ل����ت����ق����وم  وال����ف����ع����ال����ي����ات 
على  ببثها  ال��ن��ادي  يف  الإع��الم��ي��ة 
الفرة  ي��وم��ي��ا يف  ���ش��اع��ت��ني  م���دى 
احلادية  ال�����ش��اع��ة  م��ن  ال�شباحية 

ع�شرة حتى الواحدة ظهرا.
�شعادة خليفه  ال�شدد دعا  ويف هذا 
ب��ن دمل����وك ال��ك��ت��ب��ي ع�����ش��و جمل�س 
اإدارة نادي الذيد الثقايف الريا�شي 
رئي�س اللجنة الثقافية والإعالمية 
نادي  من�شة  دخ���ول  اإىل  ب��ال��ن��ادي 
والتليجرام  اليوتيوب  على  الذيد 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  خ���الل  م��ن 
املتنوعة  امل�������واد  ع���ل���ى  والط��������الع 

الأطفال  ثرية ل�شتفادة  تعد  التي 
كافة  وك��ذل��ك  وامل��ع��اق��ني  وال�شباب 
اأفراد املجتمع من حمتواها ف�شال 

عن تنوعها و�شموليتها  .
واأ�شار اإىل اأن نادي الذيد ويف اإطار 
التي  ال�شيفية  لالأن�شطة  اإقامته 
ت�شهم يف ملء فراغ اأبنائنا الطلبة 
مب��ا ه��و مفيد ويف وع��ل��ى ���ش��وء ما 
مير به العامل من تداعيات جائحة 

ك���ورون���ا ومت��ا���ش��ي��ا م��ع الإج�����راءات 
التي  الح��������رازي��������ة  ال����وق����ائ����ي����ة 
التباعد  ب�����ش��اأن  ال���دول���ة  ات��خ��ذت��ه��ا 
لتوجيهات  وت��ن��ف��ي��ذا  الج��ت��م��اع��ي 
جمل�س ال�شارقة الريا�شي بحكومة 
الفعاليات  لإط��������الق  ال�������ش���ارق���ة 
ينظم  غ��ي(  )عطلتنا  �شعار  حت��ت 

الفعاليات ب�شكل متميز .
فعاليات  اإىل  ال���ك���ت���ب���ي  وت����ط����رق 

ب��ن��ادي الذيد  ال�����ش��ي��ف��ي  ال��ن�����ش��اط 
بالربوت  ع��م��ل  ور�����ش����ات  وت�����ش��م��ل 
وب��رن��ام��ج ت��ع��ل��م اإع�����داد امل���اأك���ولت 
الكرمي  ال��ق��راآن  تعليم  ودرو����س يف 
وبرنامج  اإىل  ر����ش���ال���ة  وف���ع���ال���ي���ة 
الأن���ب���ي���اء ورح���ل���ة عملية  ق�����ش�����س 
ر�شم  وم�������ش���اب���ق���ات  اف����را�����ش����ي����ة 
خا�شة  وحم����ا�����ش����رات  وت�������ش���وي���ر 
وحما�شرات  وال�����ش��الم��ة  ب���الأم���ن 

ح��ول الن��ت��م��اء وال��ه��وي��ة الوطنية 
اخلط  ودورة  كتاب  اإق��راأ  وم�شابقة 
ال����ع����رب����ي وب����رن����ام����ج ال���ت���م���اري���ن 

الريا�شية عن بعد .
فعاليات  ه���ن���اك  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
ريا�شية  مت��اري��ن  وه���ي  للمعاقني 
حياتية  م��ه��ارات  وتعلم  تن�شيطية 
الكرمي  ال���ق���راآن  تعليم  وب��رن��ام��ج 
�شتجعل  الفعاليات  تلك  اأن  موؤكدا 

لال�شتفادة  م������ادة  ال�����ش��ي��ف  م����ن 
لكافة  ممتع  وقت  وق�شاء  والتعلم 
ا�شتثمار  يف  والراغبني  امل�شاركني 

اأوقاتهم .

احتاد امل�ضارعة واجلودو ي�ضارك يف مهرجان اأبوظبي ال�ضيفي

الدرعي االهتمام باللياقة ي�شهم يف حتفيز خمتلف فئات املجتمع

ت�ضتهدف الأطفال وال�ضباب واملعاقني  

نادي الذيد الريا�شي يطلق خم�شة ع�شرة فعالية �شمن باقة االأن�شطة ال�شيفية االفرتا�شية 
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الفجر الريا�ضي

اأفادت تقارير ريا�شية فرن�شية باأن حلم م�شجعي بر�شلونة الإ�شباين بعودة 
النجم  تو�شل  بعد  ال�شيف،  هذا  حقيقة  اإىل  يتحول  قد  للفريق،  نيمار 
اإن  لل�”بلوغرانا”،  لت�شهيل رجوعه  ناديه احلايل،  الرازيلي لتفاق مع 

اأبدى الأخي اهتماما بالتوقيع معه جمددا.
نيمار  اأن  فرن�شية،  تقارير  نقال عن  “اآ�س” الإ�شبانية،  وذك��رت �شحيفة 
وباري�س �شان جرمان تو�شال لتفاق مبدئي ميّكنه من العودة لر�شلونة 
الكتالوين بذلك، ولكن على الالعب الرازيلي تقدمي  النادي  اإن رغب 
اأداء، واللتزام بالنادي الباري�شي طيلة هذا املو�شم،  اأف�شل ما لديه من 

وخ�شو�شا مع ا�شتئناف دوري اأبطال اأوروبا يف اأغ�شط�س املقبل.
نيمار  اأو  مبابي  كيليان  عن  للتخلي  يخطط  جرمان  �شان  باري�س  وك��ان 
بالإ�شافة اإدين�شون كافاين، اإل اأن النادي الفرن�شي اختار نيمار، اإن قدم 

بر�شلونة عر�شا ل�شم اجلناح الرازيلي.
وتوقعت التقارير الفرن�شية اأن تتم ال�شفقة مقابل 170 مليون يورو، اأو 
مببلغ اأقل من هذا اإذا وافق باري�س �شان جرمان على الدفع بالعبني يف 

املفاو�شات كالفرن�شي اأنطوان غريزمان اأو مواطنه عثمان دميبيلي.
للتخلي عن  �شان جرمان  لباري�س  اأف�شل منا�شبة  ال�شيف احلايل  ويعد 
من  اأك���رث  يف  رف�����س  وق��د   ،2022 �شيف  يف  ينتهي  ع��ق��ده  اأن  اإذ  نيمار، 
منا�شبة جتديده، الأمر الذي �شيدفع الفريق الفرن�شي لفتح الباب اأمام 
الذي دفعته عند  222 مليون يورو  ال�  رحيله ل�شرداد جزء جيد من 

التعاقد معه يف �شيف 2017.
 22 املو�شم  ه��ذا  جرمان  �شان  باري�س  مع  لعب  نيمار  اأن  بالذكر  جدير 

مباراة، �شجل خاللها 18 هدفا ومرّر 10 كرات حا�شمة.

ولفرهامبتون  على  النت�شار  بعد  اأرتيتا،  ميكيل  اآر�شنال،  م��درب  اأك��د 
2-0 يف الدوري الإجنليزي، اأن ا�شتعداد ناديه للمعاناة من اأجل الفوز، 

�شيعيد الأوقات ال�شعيدة للفريق اللندين.
قال اأرتيتا: “�شعيد بالأداء وبالتغيي يف اأداء الالعبني، وبهذه الطاقة 
الدقيقة  منذ  الع�شب  تلم�س  ك��رة  ك��ل  على  وبالقتال  بها،  لعبنا  التي 

الأوىل وحتى الأخية«.
ي�شتمتع  عندما  كذلك  و�شيبقى  احلياة،  قيد  على  “الفريق  واأ���ش��اف: 

باملعاناة، اإذا كان قادراً على ذلك �شتاأتي الأوقات ال�شعيدة«.
الرتيب،  يونايتد خام�س  مان�ش�شر  نقاط عن  ب�شت  اآر�شنال  ويتاأخر 
مع اإمكانية اأن يكون املركز اخلام�س كافياً للتاأهل لدوري الأبطال هذا 

املو�شم، يف ظل تعر�س مان�ش�شر �شيتي �شاحب املركز الثاين لعقوبة.
ويتقدم ت�شيل�شي رابع الرتيب ب�8 نقاط على فريق اأرتيتا.

واأو�شح اأرتيتا: “كل مباراة نخو�شها ل جمال فيها للخطاأ ونحن ندرك 
اأننا نحاول الفوز بكل مباراة«. واختتم: “هدفنا الفوز مبباراة لي�شر 
املقبلة، و�شرنى ما �شيحدث؟، نحاول التح�شن كفريق، هذا من اأف�شل 
النت�شارات ب�شبب �شعوبة جدول املباريات، وب�شبب تاألق ولفرهامبتون 

على مدار املو�شم باأكمله«.

مان�ش�شر  ف��ري��ق��ه  ب���اأن  ثقته  غ���واردي���ول  الإ���ش��ب��اين جو�شيب  امل����درب  اأب����دى 
�شيتي الإنكليزي �شيتجنب عقوبة حرمانه من امل�شاركة يف م�شابقات الحتاد 
الأوروب�����ي ل��ك��رة ال��ق��دم )وي��ف��ا( مل��و���ش��م��ني، مب��وج��ب ق���رار حمكمة التحكيم 

الريا�شي )“كا�س”( املتوقع �شدوره هذا ال�شهر.
الأوروبي  ال��دوري  اأو  الأبطال  �شيتي من خو�س م�شابقتي دوري  وحرم ويفا 

قواعد  بذريعة خمالفته  ملو�شمني  ليغ”  “يوروبا 
ال��ل��ع��ب امل����ايل ال��ن��ظ��ي��ف. ل��ك��ن ال���ن���ادي املتوج 

املن�شرمني  امل��و���ش��م��ني  لإن��ك��ل��را يف  ب��ط��ال 
و2019-2018(   2018-2017(
التحكيم يف  اأم��ام حمكمة  با�شتئناف  تقدم 

مدينة لوزان ال�شوي�شرية.
واأ�شارت “كا�س” اىل انها �شت�شدر حكمها 

الأ�شبوع  خ����الل  ال��ق�����ش��ي��ة،  يف 
ال�������������ذي ي������ب������داأ 

الثنني 13 متوز/يوليو.
وقال غوارديول “نحن م�شتعدون. لدي ثقة كبية باأنه �شي�شمح لنا بامل�شاركة 
يف دوري الأب���ط���ال، لأن��ن��ا ن��ري��د ان ن��ك��ون ع��ل��ى اأر�����س امل��ل��ع��ب خ���الل هذين 

العامني«.
وتابع “يف 13 متوز/يوليو �شنعرف القرار، واآمل يف ان يكون ل�شالح النادي، 
النمو  يف  ال�شتمرار  ملحاولة  الفني...  اجلهاز  الالعبني،  فيه،  العاملني  لكل 

كناٍد يف الأعوام املقبلة«.
وخ�شر �شيتي لقبه يف الدوري الإنكليزي املمتاز هذا املو�شم ل�شالح ليفربول. 
ويف غياب اأي مفاجاآت كرى، لن ينهي �شيتي )الثاين حاليا( املو�شم 
املحلي خارج املراكز الأربعة املوؤهلة اىل امل�شابقة القارية يف املو�شم 

املقبل.
كما ان النادي اململوك من ال�شيخ الإماراتي من�شور بن زايد اآل 
نهيان، ل يزال يف املناف�شة القارية هذا املو�شم، اذ بلغ الدور 
ثمن النهائي، وحقق الفوز يف الذهاب على ريال مدريد 

الإ�شباين بنتيجة 1-2.
وبعد تعليق مناف�شات امل�شابقة منذ اآذار/مار�س املا�شي 
الحتاد  ي�شتاأنف  امل�شتجد،  كورونا  فيو�س  ب�شبب 
املقبل.  اآب/اأغ�شط�س  يف  الأب��ط��ال  دوري  الأوروب���ي 
ومن املقرر ان تقام مباريات الإياب املتبقية لثمن 
والثامن  املذكور  ال�شهر  ال�شابع من  النهائي يف 
منه، على ان تقام الأدوار الأخرى )اعتبارا من 
ربع النهائي(، بنظام بطولة م�شغرة يف العا�شمة 

الرتغالية ل�شبونة.
“تختلف كل مباراة عن غيها، لكن  امل��درب الإ�شباين  وقال 
ل ميكنني ان اأنكر ان تغلبنا على ليفربول بالطريقة التي قمنا به” 

كان جيدا.
جيدا،  امل��زاج  يكون  اأحيانا  باللحظات  بامل�شاعر،  مرتبطة  القدم  “كرة  وتابع 
اأحيانا يكون �شيئا عندما تواجه فرقا كهذه، لكن ميكننا القول اإننا فزنا رمبا 
على اأف�شل فريق يف العامل حاليا«. ويوا�شل �شيتي الذي اأحرز ثالثية حملية 
غي م�شبوقة يف املو�شم املا�شي، م�شيته يف م�شابقة كاأ�س الحتاد الإنكليزي، 
حيث من املقرر ان يواجه اأر�شنال يف 18 متوز/يوليو. واأ�شار املدرب اىل “ما 
اأرغب به هو الو�شول اىل هاتني املباراتني )اأر�شنال وريال يف دوري الأبطال( 
اأو  باأف�شل الظروف املمكنة الفوز يف مباريات كهذه ل يتحقق عر التكتيك 
الأفكار، بل بالرغبة عندما يريد فريق ان يقوم بذلك )الفوز(، رمبا �شيخ�شر 

يف نهاية املطاف، لكن املباراة لن تكون �شهلة خل�شمه«.

غوارديوال واثق من تفادي ال�شيتي 
عقوبة االإيقاف االأوروبي 

تقارير: اتفاق يقّرب عودة 
نيمار لرب�شلونة

مدرب اآر�شنال يك�شف �شر الفوز 
على ولفرهامبتون

نهاية  تكون  لن  اأنها  مورينيو،  جوزيه  هوت�شبي،  توتنهام  م��درب  اأك��د 
الدوري  يف  مراكز  �شتة  اأول  �شمن  الوجود  يف  ناديه  اأخفق  اإذا  العامل 

الإجنليزي، رغم اأن ذلك مل يتحقق منذ 2009.
خ�شر توتنهام 1-3 اأمام �شيفيلد يونايتد، لي�شبح يف املركز 9، ويعاين 

من اأجل التاأهل لبطولة اأوروبية.
ويتاأخر توتنهام ب�10 نقاط عن خام�س الرتيب مان�ش�شر يونايتد، 

ولن يكون اأمامه �شوى الفوز على اإيفرتون لإنعا�س اآماله.
وقال مورينيو يف موؤمتر �شحايف: “اإذا مل يحدث ذلك لن تكون نهاية 
“تتغي  واأ�شاف:  جديد«.  لعامل  بداية  تكون  اأن  املحتمل  من  العامل، 
الت�شكيلة  تتغي  الأخ�����رى،  ول��ل��ف��رق  ل��ك  التغيي  وي��ح��دث  الأ���ش��ي��اء، 
والدوافع وتاأقلم املجموعة، فاملجموعة القوية منذ 10 اأعوام رمبا ل 

تبقى كذلك، والالعب الذي كان يف اأق�شى دوافعه مل يعد كذلك«.

وتابع: “اإذا حدث ذلك، �شيكون علينا النظر اإىل الأمر دون ابت�شامة، 
لكن بتفاوؤل وبنظرة احرافية لتتغي ال�شورة يف املو�شم املقبل، اإذا قمنا 
بتحليل اأداء توتنهام العام املا�شي على �شبيل املثال، فكم عدد املباريات 

التي حقق فيها الفوز خارج اأر�شه؟«.
اآيل تعر�س لإ�شابة يف ع�شالت الفخذ  اأن لعبه ديلي  واأك��د مورينيو 

اخللفية خالل التدريب، و�شيتم تقييم حالته قبل مواجهة اإيفرتون.

مورينيو: ابتعاد توتنهام عن اأول 6 مراكز 
لي�ش نهاية العامل

اأعلن فاندريل لوك�شمبورغ، املدرب ال�شابق للمنتخب الرازيلي لكرة القدم ونادي 
اأنه ل يعاين  امل�شتجد، موؤكدا  اإ�شابته بفيو�س كورونا  الإ�شباين،  ريال مدريد 
من اأي عوار�س. وك�شف املدرب احلايل لنادي بامليا�س الرازيلي، والبالغ من 
العمر 68 عاما، اإ�شابته يف �شريط م�شور بثه على تطبيق ان�شتاغرام ال�شبت. 
وجهازه  دوري لالعبيه  ب�شكل  بامليا�س  يجريها  التي  الفحو�س  “خالل  وقال 
اإجراءات  بداأت  اإيجابية.  نتيجته  “كوفيد19-”جاءت  الفني، خ�شعت لفح�س 
العزل يف منزيل”، م�شيفا “ل اأختر اأي عوار�س ول اأ�شعر باأي �شيء، اأحافظ 

على هدوئي دون اأمل اأو اأي اأمر اآخر، واأخ�شع ملتابعة من اأطباء بامليا�س«.
�شريعا  لبامليا�س  الطبي  الفريق  الفح�س ليل اجلمعة، وعمد  نتيجة  وظهرت 
املا�شي  الأ�شبوع  لوك�شمبورغو  خ�شوع  بعد  ذل��ك  وياأتي  بها.  امل��درب  اإب��الغ  اىل 
لعملية اإزالة املرارة، قبل ان يعود اىل مزاولة مهامه بعد اأربعة اأيام، قاد التدريب 
الأول يوم اجلمعة اأي�شا. ويعد لوك�شمبورغو من اأبرز الأ�شماء يف عامل املديرين 

الفنيني الرازيليني. اأ�شرف على ال� “�شيلي�شاو” بني 1998 )بعد كاأ�س العامل( 
وحتى 2000، كما توىل تدريب النادي امللكي الإ�شباين لنحو عام بني 2004 

و2005.
قاده  ان  له  �شبق  ال��ذي  بامليا�س  تدريب  فيها  يتوىل  التي  امل��رة اخلام�شة  وهي 
اىل لقب الدوري املحلي عامي 1993 و1994، ولقب ولية ريو دي جانيو 
ب��امل��يا���س ان الإ�شابات  اأك���د  2008. اىل ذل���ك،  ال��ع��ام  اآخ��ره��ا يف  اأرب���ع م���رات 
ب�”كوفيد19-” طالت خم�شة من لعبيه وثالثة اأفراد من جهازه الفني، من 
دون ك�شف اأ�شمائهم. وعاود فريق مدينة �شاو باولو التمارين يف 23 حزيران/
يونيو، علما باأن مناف�شات الدوري املحلي ل تزال معلقة ب�شبب فيو�س كورونا. 
الوفيات  �شعيد  على  ب�”كوفيد19-”  تاأثرا  العامل  دول  ثاين  الرازيل  وتعد 
بعد الوليات املتحدة، و�شجلت فيها اأكرث من 60 األف وفاة ونحو 1،5 مليون 

اإ�شابة معلنة.

املدرب ال�شابق للربازيل لوك�شمبورغو م�شاب بكورونا 

قال فرانك لمبارد مدرب ت�شيل�شي اإنه يجب على فريقه التاأقلم على اللعب حتت 
ال�شغط يف املباريات املتبقية من الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم يف ظل 

�شعيه لإنهاء املو�شم يف املربع الذهبي والتاأهل اإىل دوري اأبطال اأوروبا.
باركلي هدفا  واأ�شاف رو�س  الأول  ال�شوط  اأوليفييه جيو وويليان يف  و�شجل 

يف ال�شوط الثالث ليحقق ت�شيل�شي رابع الرتيب النت�شار -3�شفر على 
واتفورد املتعرث .

وكان هذا النت�شار مبثابة رد الفعل املثايل عقب خ�شارة ت�شيل�شي 
ي��ون��اي��ت��د يف اجلولة  ه���ام  و���ش��ت  ال��ل��ن��دين  ج���اره  اأم����ام   2-3

املا�شية.
وقال لمبارد لل�شحفيني “كل مباراة �شنخو�شها حتت 
ال�شغط  حتت  هام  و�شت  مباراة  خ�شنا  الآن.  ال�شغط 

اإمكانية التقدم للمركز الثالث. هذا نوع  لأننا كنا ندرك 
خمتلف من ال�شغط لكن يبقى الأمر كما هو والآن ين�شب 

تركيزنا على املباراة التالية«.
واأ�شاف “ل ميكن اأن نهتم ب�شكل مبالغ فيه مبا يفعله 
كل طرف اآخر يف الوقت احلايل ولقد جنحنا يف ذلك 
الليلة... بداأنا بقوة ووا�شلنا التقدم بف�شل التفا�شيل 

ال�شغية يف اجلانبني الدفاعي والهجومي«.
اإىل املركز  وتقدم مان�ش�شر يونايتد لفرة ق�شية 

ال��راب��ع ب��ع��د ال��ف��وز 5-2 ع��ل��ى ب��ورن��وث يف وقت 
اإن  لم��ب��ارد  ق��ال  بينما  ال�شبت،  ي��وم  م��ن  �شابق 

ت�شيل�شي �شيوا�شل اللعب حتت ال�شغط حتى 
النهاية.

وقال لمبارد الذي ميلك فريقه 57 نقطة 
“هو  33 مباراة عن مان�ش�شر يونايتد  من 

اأننا نتقدم عليه بفارق  فريق جيد جدا.. واقع 
نقطتني يجعلنا ن�شعر ب�شعادة«.

ب�شبب  النهاية  حتى  �شنتناف�س  اأننا  “ندرك  واأ���ش��اف 
م�����ش��ية ه���ذا ال��ف��ري��ق ل���ذا ن��ح��رم ي��ون��اي��ت��د وك���ل الفرق 

املناف�شة القريبة.
اأنف�شنا  على  تركيزنا  ين�شب  اأن  يجب  ذات��ه  ال��وق��ت  »يف 

النتائج. هذا هو  وحماولة ال�شتمرار يف حتقيق 
ال�شيء الأهم بالن�شبة لنا«.

المبارد: ت�شيل�شي يجب اأن يتاأقلم 
على اللعب حتت ال�شغط 

هذا ما قاله �شول�شار 
عن »�شاحب اللم�شة 

احلا�شمة«
يونايتد،  مان�ش�شر  م���درب  ك��ال 
املديح  ���ش��ول�����ش��ار،  ج���ون���ار  اأويل 
مي�شون غرينوود،  الواعد  لل�شاب 
مل�شة  “�شاحب  ب����اأن����ه  وو����ش���ف���ه 
هدفني  �شجل  بعدما  حا�شمة”، 
بورنوث يف  على   2-5 الفوز  يف 

الدوري الإجنليزي.
“مل  لل�شحافيني:  �شول�شار  ق��ال 
�شغياً  لع��ب��اً  �شاهدت  اأن  ي�شبق 
مي���ل���ك ه�����ذه ال����ق����وة وال����دق����ة يف 
لكن  املرمى”،  اأم���ام  الت�شديدات 
امل������درب ال���رنوي���ج���ي اأك�����د اأن�����ه ل 
يزال من املبكر جداً توقع اإن كان 
بو�شع غرينوود ال�شي على خطى 
النادي  يف  �شابقني  ك��ب��ار  لع��ب��ني 
وكري�شتيانو  روين،  وي����ن  م��ث��ل 

رونالدو.
يف  روين  “�شاهدت  واأ�������ش������اف: 
ذات�����ه، وم��ي�����ش��ون �شاحب  ال��ع��م��ر 
مل�شة حا�شمة ا�شتثنائية يف ت�شجيل 
الأه��داف، يعرف متاماً ما يفعله 
ب����ال����ك����رة ع���ن���دم���ا ي����ك����ون داخ�����ل 
فاإنه  ���ش��دد  “اإذا  وت��اب��ع:  امل��ل��ع��ب«. 
العام  م�شتواه  حت�شن  �شي�شجل، 
ب��ال��ف��ع��ل، ل اأري�����ده م��ق��ارن��ت��ه مع 
روين اأو رونالدو وهذا غي عادل، 
وهو �شيطلق م�شيته ال�شخ�شية 
و�شيفعل ذلك بطريقته«. واختتم: 
وا�شل مي�شون العمل  اإذا  “متاأكد 
القرارات  وات��خ��اذ  �شليم،  ب�شكل 
م�شية  �شيملك  فاإنه  ال�شحيحة 
الأول  مي�شون  مو�شم  هذا  رائعة، 
ل��ك��ن��ن��ا دائ���م���اً م���ا ك��ن��ا ن����درك اأننا 

نلك �شبياً ا�شتثنائياً«.



 
كارثة موت االأفيال.. مر�ش جديد اأم �شم قاتل؟
بوت�شوانا على  �شمال  ب�شكل غام�س يف  فياًل   350 اأك��رث من  نفق 
مدار ال�شهرين املا�شيني، الأمر الذي و�شفه العلماء باأنه "كارثة"، 

وفق ما ذكرت �شبكة "اأيه بي �شي نيوز" الإخبارية الأميكية.
وي��ع��د م��وت الأف��ي��ال خ�����ش��ارة ك��ب��ية و���ش��رب��ة لقطاع ال�شياحة يف 
على  كبي  ب�شكل  النا�س  م��ن  كثي  فيها  يعتمد  ال��ت��ي  بوت�شوانا، 

ال�شياحة داخل الأدغال والغابات على ظهور الأفيال.
لإنقاذ  الوطنية  للموؤ�ش�شة  امل�شارك  املوؤ�ش�س  م��اك��ان،  نيال  وق��ال 
حدثت  كارثة  اأك��ر  "هذه  اإن  املتحدة،  اململكة  ومقرها  احل��دائ��ق، 

لالأفيال منذ وقت طويل جًدا".
واأ�شاف ماكان يف ت�شريح ل�شبكة "اأيه بي �شي نيوز": "على خالف 
فرات اجلفاف يف ال�شبعينيات، ل اأعرف اأي حالت نفوق لالأفيال 

على هذا النحو من قبل".
من جانبه، قال ممادي روبني، رئي�س الأطباء البيطريني يف اإدارة 
احلياة الرية واحلدائق الوطنية يف بوت�شوانا: "لقد حتققنا حتى 
الآن من 275 جثة من 356 مت الإب��الغ عنها يف املنطقة الواقعة 

�شمال دلتا اأوكافانغو".
يكون  قد  القاتل  اأن  الأميكية  الإخبارية  لل�شبكة  روبني  واأ�شاف 
غي  ال�شيد  ا�شتبعد  لكنه  قاتال،  �شًما  اأو  غام�شا  جديدا  مر�شا 

امل�شروع، حيث مت العثور على اجلثث �شليمة.
وقالت وزارة البيئة واملوارد الطبيعية يف بوت�شوانا يف بيان اخلمي�س 
وجنوب  زميبابوي  يف  خم��ت��رات  ثالثة  حتديد  "مت  اإن��ه  املا�شي، 

اإفريقيا وكندا ملعاجلة العينات املاأخوذة من الأفيال امليتة".

اعتقال .. املتحر�ش بالفتيات
بالتحر�س  املتهم  �شبط  مت  اأن���ه  م�شرية،  اأم��ن��ي��ة  م�����ش��ادر  ذك���رت 
مواقع  اأ�شعلت  ق�شية  بعد  النيابة  على  عر�شه  وج��اري  بالفتيات، 
النيابة امل�شرية، يف بيان،  التوا�شل الجتماعي يف البالد. واأكدت 
العام  النائب  البيان مبكتب  الر�شد والتحليل" ب��اإدارة  "وحدة  اأن 
تابعت عن َكَثب، خالل الأي��ام املنق�شية وحتى تاريخه، ما تداول 
ب�شام  اأحمد  يدعى،  �شخ�س  ب�شاأن  الجتماعي،  التوا�شل  مبواقع 
واإكراههن  والفعل،  بالقول  الفتيات  من  ع��دد  على  وتعديه  ذك��ي، 

على ممار�شات منافية لالآداب بالتهديد والإكراه.
الفتيات قدمتها  اإح��دى  العامة �شكوى واح��دة من  النيابة  وتلقت 
"النيابة  عر الرابط الإلكروين الر�شمي لتقدمي ال�شكاوى اإىل 
العامة"، م�شاء 3 يوليو اجلاري، التي اأبلغت فيها عن واقعة تهديد 
امل�شكو يف حقه لها، خالل نوفمر 2016، ملمار�شة الرذيلة معها، 

ويجري اتخاذ الالزم قانونا ب�شاأنها.
الق�شية  لتلك  كثب  عن  متابعته  للمراأة  القومي  املجل�س  واأعلن 

املثارة حاليا على مواقع التوا�شل الجتماعي يف بيان له.
واأك�����دت رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س، م��اي��ا م��ر���ش��ي، دع��م��ه��ا امل��ط��ل��ق للفتيات 
ال�شحايا يف �شبيل اأخذ حقوقهن، كما حثهن على تقدمي بالغات 
�شد هذا ال�شاب لردعه يف اأقرب فر�شة وكي يتمكن من اأخذ كافة 

حقوقهن.
يف  الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  على  اإل��ك��رون��ي��ة  حملة  واأع����ادت 
توجهت  اأن  بعد  ال��واج��ه��ة،  اإىل  اجلن�شي  التحر�س  ق�شية  م�شر، 
ع�شرات الفتيات بتهم حتر�س واغت�شاب �شد �شاب، با�شتخدام و�شم 

ا�شمه. عن  "#املتحر�س" والك�شف 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يجنيان ماليني اجلنيهات من معقمات اليدين
اأزمة كورونا لتاأ�شي�س �شركة رابحة لت�شنيع معقمات اليدين دّرت عليهما املاليني  ا�شتفاد زوجان بريطانيان من 

خالل اأ�شابيع قليلة.
واأ�ش�س اأندرو )47 عاماً( ورا�شيل مونتاجو )48 عاماً( �شركتهما يف مار�س )اآذار(عندما �شرب الوباء معظم البلدان 
30 جنيه ا�شرليني )38  500 ميلي لر تباع مقابل  اأن عبوات املعقمات بحجم  اأن لحظا  الأوروبية، وذلك بعد 

دولر(، فقررا اإنتاج معقمات باأ�شعار منا�شبة.
وحتول الزوجان من العمل يف جمال ال�شتمثار والتطوير العقاري، اإىل اإنتاج معقمات ت�شتهدف بالدرجة الأوىل 

العاملني يف اخلطوط الأمامية ملواجة فيو�س كورونا.
اأن هذا املنتج القيم قد مت تخفي�س �شعره ليكون  اإح��داث تاأثي فوري يف ال�شوق للتاأكد من  "اأردنا  اأن��درو  ويقول 

مبتناول اجلميع، ويحقق لنا يف نف�س الوقت اأرباحاً جتارية".
عقود  مع  دولر(،  مليون   38( ا�شرليني  جنيه  مليون   30 اإىل  فقط  اأ�شبوعاً   12 خ��الل  ال�شركة  قيمة  وو�شلت 

واتفاقيات ت�شليم ت�شل اإىل 24 �شهراً للفنادق وال�شركات وامل�شت�شفيات.
ويف الأ�شبوع املقبل، �شتطلق ال�شركة عبوة معقم ذكية مي�شورة التكلفة، م�شممة ليتم و�شعها على مداخل املتاجر 

واملقاهي واملطاعم.
"املعقم الذكي" موزع اأجهزة ا�شت�شعار احلركة، وميزان حرارة بالأ�شعة حتت احلمراء مع �شا�شة ليد،  و�شيت�شمن 

ميكنها مراقبة درجات حرارة الزوار عند الدخول واخلروج، بح�شب �شحيفة ذا �شن الريطانية.
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باك�شتان متنع  بابجي ب�شبب انتحار ال�شباب
منعت باك�شتان موؤقتاً الت�شال بلعبة بالير اأنونز باتل غراوندز )بابجي( 
وم�شاكل  انتحار  ح��الت  عن  تقارير  ت�شجيل  بعد  الإنرنت  عر  ال�شهية 

تتعلق بال�شحة النف�شية بني ال�شباب ال�شغار.
واأعلنت هيئة الت�شالت الباك�شتانية )بي تي ايه( يف بيان اأن اللعبة ُمنعت 
اأنها جعلت  بعد تواتر �شكاوى كثية من جانب الآباء وال�شرطة والأطباء 

الأطفال مدمنني عليها.
اإط��الق النار التي ت�شمل لعبني عدة يتناف�شون  اأن لعبة   وجاء يف البيان 
�شخ�س  اآخ��ر  الالعب هو  يكون  الآخرين حتى  الق�شاء على  على حماولة 

على قيد احلياة توؤثر على ال�شحة النف�شية للم�شاركني ال�شباب.
 وجرى حجب الدخول اإىل اللعبة الإلكرونية موؤقتاً بانتظار قرار املحكمة 
الأ�شبوع املقبل.  وقال اأحد م�شوؤويل هيئة الت�شالت الباك�شتانية: "�شوف 
اإن  البالد  بو�شط  البنجاب  اإقليم  ال�شرطة يف  وقالت  دائم".  ن�شعى حلظر 
ثالثة مراهقني �شبيان على الأقل انتحروا يف ال�شهر املا�شي ويرجع ذلك 
يف جزء منه اإىل ف�شلهم يف اإجناز مهام "بابجي". وقالت زهور بانغا�س التي 
تعي�س بالقرب من اإ�شالم اأباد ولديها طفل )16 عاماً( "ا�شطررت للجوء 

لال�شت�شارة النف�شية مل�شاعدة طفلي على التعايف من اأثر اللعبة".

مكتب متنقل بـ 93 األف دوالر
جديد  اأعمال  خط  عن  النقاب  الأمريكية   GlamperRV �شركة  ك�شفت 
مع  عجالت  على  ف��اخ��رة  متنقلة  مكاتب  اإىل  الرفيهية  املركبات  ي��ح��ّول 

ا�شتمرار الكثيين بالعمل من منازلهم.
بداأ  اأن  بعد  منتجاتها،  على  الطلب  يف  زي���ادة  امل�شّنعة  ال�شركة  ولح��ظ��ت 
الكثيون باإعادة تقييم اإمكانيات ال�شفر الآمن والعي�س والعمل و�شط اأزمة 
الوباء. ووفقاً لل�شركة، كان هناك اأي�شاً زيادة حمددة يف الطلب على املكاتب 
املنزلية املرنة، ل�شتيعاب هذا الهتمام العام املتزايد بنمط احلياة الرقمية، 
حيث يقوم �شانعو املركبات الرفيهية التقليدية الآن بتغيي العديد من 

ت�شاميمها، لت�شمل م�شاحات العمل واملكاتب.
تبني  ل  التقليدية،   RV م��رك��ب��ات  ت�شنيع  ���ش��رك��ات  معظم  عك�س  وع��ل��ى 
وجدت  ذل��ك،  من  وب��دًل  ال�شفر،  من  اخلا�شة  �شياراتها   GlamperRV
ت�شميمها  واإعادة  تخ�شي�شها  ذلك  بعد  لل�شركة  اأ�شا�شية" ميكن  "ناذج 

لإن�شاء خطها اخلا�س من املركبات الرفيهية الفاخرة.
اأن تخدم اغرا�شاً عديدة، كمكاتب  ال�شركة  التي تبنيها  وميكن للمركبات 
ت�شمح  كورونا،  للعطالت. وخالل جائحة  متنقلة  ومنازل  وفنادق  متنقلة 
9.8 قدم  وارت��ف��اع  ق��دم   7.6 وب��ع��ر���س  ق��دم   24.3 ال��ب��ال��غ طولها  امل��رك��ب��ة 

مل�شتخدميها بتجنب الأماكن العامة املزدحمة.

رجاء اجلداوي 
تخ�شر معركة كورونا

ت���وف���ي���ت ال���ف���ن���ان���ة امل�������ش���ري���ة رج����اء 
اجل���داوى، �شباح اأم�����س الأح���د عن 
عمر ناهز 82 عاما، جراء اإ�شابتها 
ب��ف��يو���س ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د، حيث 
ت��واج��دت مل��دة 43 ي��وم��ا ف��ى العزل 
الإ�شماعيلية،  ال�شحي يف حمافظة 
ح�شابها  على  ابنتها  اأعلنت  ح�شبما 

بفي�شبوك.
وقالت، ابنة الفنانة رجاء اجلداوي، 
ل��ه��ا عر  اأم����ية خم��ت��ار يف من�شور 
�شفحتها على في�شبوك: "اإنا هلل واإنا 
اإليه راجعون ’مامي‘ يف ذمة اهلل". 
وكانت حالة الفنانة رجاء اجلداوى 
م��وؤخ��را ومت و�شعها على  ت��ده��ورت 
العناية  داخل  �شناعي  تنف�س  جهاز 
ال�شحي.  العزل  مب�شت�شفى  املركزة 
�شبتمر   6 يف  اجل��������داوى  ول������دت 
الإ�شماعيلية،  مب��ح��اف��ظ��ة   1938
وه����ي اب���ن���ة اأخ�����ت ال��راق�����ش��ة حتية 
ك��اري��وك��ا، وف����ازت اجل����داوي يف عام 
القطر  ج��م��ال  ملكة  بلقب   1958
امل�شري، وبداأت طريقها للفن عر 

عرو�س الأزياء.

كاين و�شت يرت�شح للبيت االأبي�ش
و�شت  ك��اين  الأمريكي  ال��راب  مغني  اأعلن 
ترامب،  دونالد  الرئي�س  اأن�شار  من  ،وهو 
الرئا�شة  ان���ت���خ���اب���ات  يف  ن��ف�����ش��ه  ت��ر���ش��ي��ح 
ومناف�شه  لرامب  وا�شح  حتد  يف   2020
الرئي�س  ن��ائ��ب  امل��ف��ر���س  ال��دمي��ق��راط��ي 

ال�شابق جو بايدن.
وقال و�شت على توير " علينا الآن حتقيق 
وعد اأمريكا بالثقة يف اهلل وتوحيد روؤيتنا 
لرئا�شة  نف�شي  اأر���ش��ح  م�شتقبلنا.  وب��ن��اء 

الوليات املتحدة".
و�شت  ك��ان  اإذا  م��ا  ال��ف��ور  على  يت�شح  ومل 
ج���ادا يف خ��و���س ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ة قبل 
اأربعة اأ�شهر من النتخابات التي جتري يف 
ما  اأو  الثاين  ت�شرين  نوفمر  من  الثالث 

اإذا كان قدم اأي وثائق ر�شمية.
ال��ن��ه��ائ��ي لإ�شافة  امل��وع��د  ب��ع��د  ي��ن��ت��ه  ومل 
يف  الن��ت��خ��اب��ات  يف  م�شتقلني  م��ر���ش��ح��ني 

وليات كثية.

زوجان يفوزان باأكرث من 130 مليون دوالر 
105 مليون جنيه  ب�  اأنهما فاز بجائزة كبية تقدر  رغم 
اإ�شرليني قبل 7 اأ�شهر، غي اأن نط حياتهما املتوا�شع 
مل يتغي حتى الآن و�شط ده�شة الكثي من الأ�شدقاء. 
�شتيف  ي��زال  ل  "ال�شن" الريطانية  �شحيفة  فبح�شب 
طوم�شون )42 عاًما( وزوجته لينكا )41 عاما( يعي�شان 
اأنهما  رغم  الثالثة  اأطفالهما  مع  املتوا�شع  منزلهما  يف 

دخال عامل الأثرياء برثوة كبية ن�شبيا.
ومل يطراأ اأي تغيي على حياة �شتيف �شوى �شراءه �شيارة 

فان م�شتعملة، يف حني ا�شرت زوجته �شيارة اقت�شادية.
واأع����رب بع�س الأ���ش��دق��اء ع��ن حيتهم م��ن ع��دم رغبة 
الزوجني يف النتقال اإىل منزل اأكر خا�شة واأن ابنيهما 
اأحد  ل��ك��ن   . ال��ن��وم نف�شها  ي��ت�����ش��ارك��ان غ��رف��ة  امل��راه��ق��ني 
املقربني منهما قال اإنهما يفكران يف النتقال اإىل منزل 
اأكر يف م�شقط راأ�شهما ببلدة �شيل�شي يف وي�شت �شا�شك�س، 
ال��ت��ي م��رت بها  لكن جائحة ك��ورون��ا وظ���روف الإغ����الق 
البالد اأجلت خطتهما. وكان �شتيف رغم فوزه باجلائزة 
ا�شتقال  ولكنه  بناء،  كعامل  ا�شتمر يف ممار�شة عمله  قد 

موؤخرا بعد اأن اأجنز بع�س الأمور املنوطة اإليه.

كمامة بـ4 اآالف دوالر.. للوقاية من كورونا
ي�شع رجل هندي كمامة م�شنوعة من الذهب بقيمة قال 
اإنها تقرب من 4 اآلف دولر للوقاية من فيو�س كورونا 
وا�شع  نطاق  على  يتف�شى  الذي  "كوفيد19-"،  امل�شتجد 
ك��وره��ادي، من  الأع��م��ال، �شانكار  واأ���ش��ار رج��ل  الهند.  يف 
مدينة بونا يف غرب الهند اإىل اأن الكمامة م�شنوعة من 
اأون�شتني من الذهب )60 غراما( وقد ا�شتغرق اإجنازها 8 
اأيام. وقال �شانكار لوكالة فران�س بر�س "اإنها كمامة رفيعة 
وت�شم م�شامات �شغية مل�شاعدتي على التنف�س". واأ�شاف 
"ل اأعلم ما اإذا كان ذلك كافيا للوقاية من فيو�س كورونا 
لكنني اأتخذ تدابي وقائية اأخرى". واأ�شار رجل الأعمال 
تزن  ذه��ب��ي��ة  ال��ت��زي��ن بحلي  ي��ه��وى  اأن���ه  اإىل  ع��ام��ا(   49(
كيلوغراما لدى اخلروج من املنزل ت�شمل قالدات واأ�شاور 
وخوامت يف كل اأ�شابع يده اليمنى. واأو�شح كورهادي، الذي 
يراأ�س �شركة م�شنعة للحظائر ال�شناعية، اأن فكرة و�شع 
كمامة ذهبية راودته بعد متابعته تقريرا عن رجل ي�شع 
كمامة من الف�شة. وتابع: "النا�س ي�شتوقفونني للتقاط 
�شور �شيلفي معي. هم يقفون مذهولني لدى روؤيتي اأ�شع 

كمامة ذهبية يف ال�شوق".

يتخفى مبالب�ش ن�شائية لتاأدية االمتحان بدال من اخرى 
ارتدى  �شخ�س  على  الأردن  يف  الأمنية  الأجهزة  قب�شت 
اإحدى  ع��ن  ب���دًل  ام��ت��ح��ان  ي���وؤدي  وك���ان  ن�شائية  مالب�س 
الناطق  ع��ن  "الد�شتور"  �شحيفة  ون��ق��ل��ت  ال��ط��ال��ب��ات. 
اإحدى  اإن م�شريف  العام  الأم��ن  با�شم مديرية  الإعالمي 
قاعات الثانوية العامة ورجال الأمن العام وعنا�شر من 
ال�شرطة الن�شائية املتواجدين حلماية امتحانات الثانوية 
العامة يف لواء الر�شيفة ا�شتبهوا ب�شخ�س حاول تقدمي 
اأم�����س وك���ان يغطي وج��ه��ه وي��رت��دي مالب�س  الم��ت��ح��ان 
ال�شخ�س  �شبط  ج��رى  اأن��ه  اإىل  الناطق  ولفت  ن�شائية. 
تبني  هويته،  تدقيق  وبعد  القاعة.  م�شريف  مع  بالتعاون 
باأنه �شاب انتحل �شخ�شية طالبة وحاول تقدمي المتحان 

نيابة عنها، و�شيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .

اأي�شواريا راي تتفّوق 
على زوجها 

تفّوقت النجمة اأي�شواريا راي على 
بات�شان،  اأبهي�شيك  النجم  زوجها 
ال���ت���ي تبلغ  ث���روت���ه���ا  م����ن خ�����الل 
30 مليون دولر  قيمتها ال�شافية 
اأميكي، والدخل ال�شنوي يتخطى 

املليون ون�شف دولر اأميكي.
 ،Times Now تقرير  وبح�شب 
ف���اإن اأي�����ش��واري��ا مت��ل��ك خ���امت يبلغ 
ثمنه 9 مليون دولر اأميكي، اإىل 
جانب عدد من ال�شيارات الفخمة، 
وف��ي��ال يف دب���ي و���ش��ق��ة ب��ب��ان��درا يف 

الهند.
 Republic ت��ق��ري��ر  بح�شب  اأم����ا 
World، فاإن �شايف ثروة بات�شان 
اأميكي،  دولر  مليون  ب�26  تقّدر 
وال����دخ����ل ال�������ش���ن���وي اأك������رث م����ن 2 
اأميكي، فيما ي�شي  مليون دولر 
 Times م��ن   2019 ع���ام  ت��ق��ري��ر 
Now اأي�شاً اإىل اأن بات�شان ميلك 
ال�شيارات  ماركات  اأفخر  من  ع��دد 

العاملية، و�شقة يف باندرا.

الغوريال اجلبلية متنح قبلة احلياة لل�شياحة يف رواندا
الغوريال  حمميات  اإىل  ال�شياحية  الرحالت  اأبقت 
اجل��ب��ل��ي��ة ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ة يف روان������دا ث��اب��ت��اً على 
املزارات  على  الإق��ب��ال  فيه  ان��ه��ار  وق��ت  يف  قدميه، 
كورونا،  وباء  ب�شبب  البالد  يف  ال�شهية  ال�شياحية 
اأفريقيا جنوب  كما هو احل��ال يف دول اجل��وار ويف 

ال�شحراء عموماً.
ويف حني تراجع عدد الزائرين لرواندا اإىل 54% 
اأبريل  �شهر  يف  و100%  )اآذار(  م��ار���س  �شهر  يف 
وطاأة  حت��ت  ر�شمية،  اإح�����ش��اءات  بح�شب  )ني�شان( 
الغ�����الق وت���داب���ي احل��ج��ر ال�����ش��ح��ي، ب����داأ قطاع 
فتح  اإع���ادة  مع  تدريجياً  اأنفا�شه  يلتقط  ال�شياحة 

حمميات الغوريال اجلبلية.
الأ�شفار  البالد ووكالت  ال�شياحة يف  وياأمل �شناع 
اأن �شجلت  الآن يف بداية تعايف واع��دة للقطاع بعد 
الربع  يف   35% بن�شبة  تراجعاً  ال�شياحة  عائدات 
الفرة  بنف�س  م��ق��ارن��ة  اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول 

يف  لالإح�شاء  الوطني  املعهد  بح�شب   ،2019 من 
رواندا.

من  ب���دءاً  روان����دا  خففت  ال��ع��ودة  على  وللت�شجيع 
ال�شفر  على  القيود  املا�شي  )ح��زي��ران(  يونيو   18
ال�شياحي بعد نحو ثالثة اأ�شهر من الإغالق، فيما 
ترويجية  عرو�س  بتقدمي  الأ�شفار  وك��الت  ب��داأت 
ال�شهية  ال��غ��اب��ات  اإىل  ال�شياح  جل��ذب  منخف�شة 
ل��ل��غ��وري��ال اجل��ب��ل��ي��ة، حم���رك ال�����ش��ي��اح��ة يف روان���دا 

بجانب رحالت ال�شافاري.
اأنقا�س  على  نه�شتها  حققت  التي  روان��دا  وتدين 
ب�شهرتها   ،1994 ع���ام  يف  ال��ع��رق��ي��ة  الإب�����ادة  ح���رب 
ك��وج��ه��ة ���ش��ي��اح��ي��ة ج���اذب���ة ����ش���رق ال����ق����ارة، ملتحف 
الإب��ادة نف�شه كرمز لالتعاظ والتعلم من املا�شي، 
الوطنية  واحل��دائ��ق  املطية  الغابات  اأي�شاً  ولكن 
الأ�شلي  امل���وط���ن  ���ش��ي��م��ا  ول  ال���ري���ة  وامل��ح��م��ي��ات 

حليوانات الغوريال، متثل وجهات اآ�شرة لل�شياح.

دميي لوفاتو مل حت�شر جنازة 
جدها خوفا من كورونا

ن�شرت عر  اإذ  م��وؤخ��راً،  ت��ويف  ال��ذي  لوفاتو جدها  دمي��ي  العاملية  النجمة  نعت 
واأرفقتها  له،  �شورة  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  اأحد  على  اخلا�شة  �شفحتها 
بر�شالة موؤثرة ك�شفت من خاللها عن عدم ح�شورها جلنازته برفقة عائلتها 
ب�شبب انت�شار فيو�س كورونا، ونافيًة يف الوقت نف�شه اأن يكون �شبب وفاته اإ�شابته 

بالفيو�س، اإذ اأنها اأ�شارت اإىل معاناته من املر�س يف العامني ال�شابقني.
ومن ناحية اأخرى، اإختارت لوفاتو معايدة حبيبها ماك�س اإيري�س، الذي تعي�س 
ف�شاركت متابعيها  بعيد ميالده بطريقة مميزة،  معه ق�شة حب عميقة، 
ب�شل�شلة �شور ُمثية وحميمة جتمعها بحبيبها الو�شيم، ويف اإحداها 
بينما  عارًيا،  البقاء  ماك�س  اإختار  اإذ  مبللني،  بركة  داخل  يظهران 

دميي ارتدت ف�شتاًنا بنًيا Strapless الت�شق بج�شدها.

اأفراد من قوات الدفاع عن النف�ص اليابانية ي�ضاعدون زوجني م�ضنني بعد اأن مت اإجالوؤهم بطائرة هليكوبرت ع�ضكرية 
من منطقة كارثة بعد هطول اأمطار غزيرة يف حمافظة كوماموتو.   )ا ف ب( 


